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Ikertalálkozó
Tizennegyedik alkalommal 

rendezett a Keleti Főcsatorna 
Egyesület ikertalálkozót a mű-
velődési központban, december 
9-én.

A rendezvény házigazdája Czeglédi 
János egyesületi elnök szavai után, 
Kiss Attila polgármester megnyitó 
beszédében kiemelte, hogy Hajdú-
böszörményben az ország más tele-
püléseihez képest sokkal több iker 
született, akik közül a tizennyolc 
éven aluliakat hívták meg a mostani 
alkalomra.  Tiba István országgyűlé-

si képviselő elmondta, hogy csodálja 
a rendezvényt és jó ötletnek tartja, 
mert ezzel gesztust gyakorolnak a 
családok felé.  Büszkén meséli az or-
szággyűlésben, hogy a választókerü-
letében létezik ez a program – fogal-
mazott. Végezetül gratulált azoknak, 
akiknek idén születtek ikrei. 

Majd a Csillagvár Óvoda és Bölcső-
de dolgozói interaktív, zenés családi 
előadással kedveskedtek a megjelen-
teknek. Ezután az egyesület mun-
katársai a város vezetőivel közösen 
ajándékcsomagokat osztottak ki a 
meghívottaknak.                               B.B.

Öröm és boldogság

Felgyulladt a harmadik gyer-
tya fénye is december 11-én, a 
Bocskai téren. Az advent har-
madik vasárnapján meggyújtott  
rózsaszínű gyertya az örömöt és 
boldogságot jelképezi.

Fórizs László alpolgármester be-
szédében elmondta, hogy az egyház 
számára advent első vasárnapja az év 
kezdete. Az úr eljövetele az adventus 
domini latin kifejezésből származik. 
A koszorún elhelyezett négy gyertya 
fogalmat, személyt és közösséget is 
megszemélyesít. A harmadik az örö-
möt jelképezi, mely rózsaszín, míg a 

másik három lila. Az alpolgármester 
beszéde zárásaként Aranyosi Ervin 
Advent harmadik gyertya című ver-
sét idézte. 

Horváth Zsolt baptista lelkész igei 
köszöntőjében azt emelte ki, hogy 
sok esetben egy fontosabb ember ér-
kezését mindig méltóképpen előké-
szítették. Ilyen hírnök volt Kereszte-
lő János is, aki Jézus útját készítette 
elő. A mostani időszakban viszont 
a második eljövetelére várunk. Az 
ünnepség végén már három gyertya 
világította meg a főtéren felállított 
koszorút.

B.B.

Ajándék a gyerekeknek
Tizedik alkalommal rende-

zett a rászoruló gyerekeknek 
ünnepséget a Vöröskereszt helyi 
szervezete a Debreceni Egyetem 
Gyermeknevelési és Gyógypeda-
gógiai Karán, december 7-én. 

Gortka-Rákó Erzsébet dékán kö-
szöntőjét követően Fórizs László 
alpolgármester, a területi szerve-
zet elnöke megfogalmazta, hogy az 
embereknek a karácsonyról nem az 
ajándék jut először eszükbe, hanem 
a családdal eltöltött minőségi idő. A 
meghívott gyerekek közül öten a há-
ború sújtotta Ukrajnából menekültek 
el a családjukkal. 

A szociálpedagógia szakos hallga-
tók és a Lippai Balázs Szakkollégium 
diákjai karácsonyi dalokkal színesí-

tett műsort adtak elő a kicsiknek és 
kísérőiknek. Mindenkit mikuláscso-
maggal, játékkal, valamint egy helyi 
vállalkozó felajánlásaként, sütemé-
nyekkel örvendeztettek meg a szer-
vezők.              b.b.

Drasztikus járatcsökkentés?
Az elmúlt napokban megdöb-

bentő elképzeléssel szembe-
sültek azok, akiket reggelente 
Debrecenbe szólít mindennapi 
munkája, iskolai kötelezettsé-
ge vagy egyéb más kötelessége, 
ügyes-bajos dolga.

A Volánbusz Zrt. hivatalos oldalán 
olvasható információ szerint ugyan-
is drasztikus járatcsökkenés várható 
2023 elejétől Hajdúböszörmény és 
Debrecen között, a menetrendter-
vezet szerint. Az nem derül ki a leír-
takból, hogy milyen hatástanulmány, 
vizsgálat, kalkuláció előzte meg a 
tervezett változtatást. Egy dolog biz-
tosan tudható. A város illetékeseit, a 
helyhatóságot hivatalosan nem érte-
sítette erről a jelentős változásról, a 

járatszámok csökkenéséről a Volán-
busz Zrt. A város vezetőivel semmi-
lyen egyeztetést nem kezdeményez-
tek és nem tartottak a lakosokat 
közvetlenül érintő témában. 

Kiss Attila polgármester emiatt le-
vélben fordult a szolgáltatóhoz, vala-
mint a térség országgyűlési képvise-
lőjéhez. Tiba István azonnal reagált a 
problémára, és felvette a kapcsolatot 
az Építési és Közlekedési Miniszté-
rium közlekedési államtitkárával. A 
képviselő Nagy Bálinttól a járatszá-
mok csökkentésének felülvizsgálatát 
kérte. A gyermekek és felnőttek ez-
reit érintő ügyre kiemelt figyelmet 
fordít a város vezetése, s a témában 
pozitív megoldást kívánnak elérni.

Sz.H.
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Dr. Józsa LajosA hét arca

A Debreceni Egyetem Álta-
lános Orvostudományi Kara a 
Családorvosi és Foglalkozás-egész-
ségügyi Tanszéke javaslatára dr. 
Józsa Lajos főorvos részére a kar 
érdekében végzett több évtizedes 
kimagasló oktató munkája elisme-
réseként, „Címzetes Oktató Főor-
vosi” kitüntető címet adományo-
zott, december 2-án. 

A főorvost az elismerés abban erősíti 
meg, hogy a mai, rohanó világban is elő-
fordul, az emberek kimagasló munkáját 
értékelik. Arról van szó, hogy egy olyan 
egyetemi címet adományoztak neki, 
amelyhez nagyon sok mindent le kellett 
tenni az asztalra. Ide tartoznak a tudomá-
nyos munkái, az oktatói tevékenysége, a 
szervezői munkája. 

– Ezek a dolgok az én életemben termé-
szetessé váltak. Jóleső érzés, amikor egy-
egy feladatot megoldással fejezek be. Ez az 
elismerés váratlan és megtisztelő volt szá-
momra. Különösen azért volt megtisztelő, 
mert egy harmincéves tanszék jubileumi 
kongresszusán, ünnepélyes keretek között 
kaptam meg a kitüntető címet, több kollé-
gámmal, köztük a feleségemmel, Dr. Nagy 
Erikával együtt. A családorvosi tanszékek 
a háziorvos szakorvosi képzés egyik pillé-
rei Magyarországon, annak a közel 6 ezer 
500 háziorvosnak a szakorvosi képzésé-
ben vesznek részt, akiken az egészségügyi 
ellátás alapszik. A tanszékek által nyújtott 
elméleti és a tutor hálózatban megszerzett 
gyakorlati tudás biztosítja a családorvoso-
kat, hogy munkájuk során megfelelően 
tudjanak dönteni bármilyen szituációban. 
Legyen az fertőző betegség, baleset, agyi 
történés, vagy hasi-, illetve szívprobléma. 
A tanszék megalakulásánál keresték azo-
kat a kollégákat, akik alkalmasak voltak 
a képzésre. Engem is kiválasztottak, és 
mentorként majd tutorként veszek részt a 
háziorvosképzésben. Szakmailag segítjük, 
irányítjuk a hozzánk érkező rezidenseket. 
Mi annak idején ennek a tudásnak híján 
kerültünk ki az alapellátásba. Nem egysze-
rű feladat volt egy teljesen önálló döntést 
és ellátást megtanulni, családokat éveken 
át végigkísérni, azonnali klinikai háttér 
nélkül végezni a napi gyógyító, megelőző 
és gondozó munkánkat. 

Józsa Lajos Kisvárdán született. Az 
egyetemi diplomáját 1982-ben vette át a 
Debreceni Orvostudományi Egyetemen. 
A Kenézi Kórház gyermekosztályán 1986-
ban csecsemő- és gyermekgyógyászati 
szakvizsgát szerzett. Majd a rá következő 
évben Hajdúböszörménybe került. Azóta 
itt körzeti gyermekorvos, illetve ma házi 
gyermekorvos. Szakmai ismereteit egy 
újabb szakvizsgával és egy licencvizsgával 
bővítette.

– Mielőtt kikerültem a körzetembe, 
már előtte is jártam Hajdúböszörmény-
ben. Szakrendelés jellegű ellátásban dol-
goztam, és mások mellett én is gyógyí-
tottam hatéves koruktól a gyerekeket. 
Hatéves kor alatt az akkor itt dolgozó két 
gyermekorvos végezte ezt a feladatot. Ve-
gyes rendelések is működtek ekkor a tele-
pülésen. Az akkori városvezetés úgy látta, 
hogy érdemes lenne gyermekkörzeteket 
kialakítani. A kollégáimmal öt gyermekor-
vosi körzetet hoztunk létre. Tehát a kez-
det kezdetétől vagyok itt. Ennek már har-
mincöt esztendeje. 

A főorvos napi munkájának része az 
oktatás is. Ezt folyamatos továbbképzések 
mellett végzi. A szervezőmunka is alkotó-
eleme a mindennapjainak. A folyamatos 
betegellátás érdekében létrehozta Böször-
ményben a hétvégi és ünnepnapi gyer-
mekorvosi rendelést 1993-ban, melyet az 

utóbbi egy évben a mentőszolgálat vett 
át. Ugyanebben az évben felismerte, hogy 
sok asztmás gyerek van Hajdúböször-
ményben. Számukra és később az elhízott, 
túlsúlyos gyerekek számára életmód-tá-
borokat szervezett Bodaszőlőn, a Pihe-
nőházban. A foglalkozások tudományos 
vizsgálatokon alapultak. Büszke rá, hogy 
2000-ben, önkormányzati támogatás ré-
vén, bevezették a csecsemők ingyenes 
Meningococcus C, a meningitist (fertőző 
agyhártyagyulladás) megelőző védőol-
tását. Ez máig nagyban segíti a családok 
életét. Mindezeknek köszönhetően Józsa 
Lajos ismertté és elismertté vált a szakmai 
berkekben is. 

– Ez a negyedik szakmai főorvosi cí-
mem az elmúlt több mint 30 év alatt. A 
most adományozott elismerés a pont az 
i-re, az oktatásért járó kitüntetés – tette 
hozzá mosolyogva. Élete a gyerekek gyó-
gyítása körül forog. Több helyi, így a beteg 
gyermekek családját segítő, vagy azok ellá-
tását javító alapítványnak egyik alapítója, 
és ezeknek kuratóriumi tagja manapság 
is. Szakmai munkájának és elhivatottsá-
gának köszönhetően sok ezer gyermeket 
gyógyított meg, és megszámlálhatatlan 
orvostanhallgató, valamint háziorvos re-
zidens szakmai felkészültségét segítette 
abban, hogy a leendő doktor, hivatása leg-
jobbja legyen. Több elismeréssel is jutal-
mazták tevékenységét.                                                                             

–  S hogyan indult a pályafutása?
–  Már óvodás koromtól orvos akartam 

lenni, mondták a hozzátartozóim. Erre 
nem volt magyarázat. Az én családom 
inkább pedagógusokból állt. Nagypapám 
falusi tanító volt, édesanyám is követte 
ezt a pályát. Édesapám jogot végzett és a 
közigazgatásban dolgozott. Tehát az egész 
roknságban senki nem tevékenykedett 
korábban az egészségügy területén. A bá-
tyám választotta az orvosi pályát, valószí-
nű ez is megerősítette gyerekkori álmo-
mat. Ő a Dunántúlon végzi tevékenységét. 
Mindig úgy gondoltam, hogy számomra 
ez a jövő útja. Az orvosi hitvallásomban 
a megelőzés mellett teszem le a voksom. 
A szakterületemen ez a tevékenység jól 
alkalmazható. Valószínű, hogy ennek a 
preventív szemléletnek köszönhettem a 
szakválasztásomat. Hatodéves koromban 
éreztem azt, hogy megtaláltam a helyem, 
gyermekgyógyász leszek. A főorvos sze-
rint ebben a hivatásban a legszebb a jövő. 
Nem mindegy, hogy milyen egészségügyi 
értékekkel engedi ki a gyerekeket az élet-
be. Nagyon sok felnőttbetegség a gyer-
mekkorra vezethető vissza. Az első három 
év nagyon fontos az ember életében. Ezt 
mindig elmondja diákjainak, mert Haj-
dúböszörményben, a GyGyK Egyetemi 
tanszéken is oktat a második évfolyamon.  
Óráin a szakmai ismeretek átadásán túl az 
élményszerű oktatásra törekszik. Beszél-
getős, kötetlen képzéseket szokott tar-

tani, megfelelő prezentációval. Nem az a 
célja, hogy a diákok hiányosságait találja 
meg, hanem azt igyekszik felkutatni, mi-
ben tudja támogatni a hallgatókat. Ezeket 
az elveket alkalmazza a böszörményi ka-
ron történő oktatása során is. Vallja, hogy 
a tanítás legjobb módszere az elmélet és 
gyakorlat megismertetése mellett, a pél-
damutatás. Munkáját illetően sok pozitív 
visszajelzést kap a diákoktól és a tanszék 
oktatóitól is. 

Sokat adott a város családjainak és so-
kat kapott vissza ebből a szeretetből és 
szakmai tudásból. Ennek köszönhetően 
megkapta a „Hajdúböszörmény Lakossá-
gáért Emlékérmet”. Vöröskeresztes mun-
kájában egészen az alelnöki posztig jutott 
el. Itt  ezüst fokozattal ismerték el tevé-
kenységét. 

–  Számomra a legnagyobb öröm az, 
amikor egy általam kezelt gyermek hoz-
zám jön vissza, és engem keres meg a ki-
csijének a kezelésével. Ennél nagyobb elis-
merés nincs. Ennek mindig nagyon tudok 
örülni. Ezeket az anyukákat és apukákat 
már felnőttként szoktam kezelni, hiszen 
onnantól ők anyukák és apukák lettek. 
Nem tegezem őket és partnerként tekin-
tek rájuk. Számtalan esetben csókolóm-
mal köszöntjük egymást az anyukákkal. A 
tiszteletteljes viselkedés mindig elismerés 
számomra. Ugyanígy a bizalom is. Én azt 
gondolom, hogy a betegellátás különösen 
a gyerek esetében, kétpólusú. Együttmű-
ködő. Tehát a szülő és az orvos közösen 
együtt törekszik arra, hogy kihozza a leg-
jobbat az adott betegségből. A gyógyulást, 
a javulást vagy bármit. De ez nem csak a 
doktor feladta. Az ő felelőssége az, hogy 
a gyógyuláshoz szükséges utat mutassa 
meg, illetve azt, hogy miképp segítheti az 
édesanya és édesapa a gyógyulását a kis 
betegnek. A családnak ebben kötelessége 

partnernek lenni. Ritkán, de előfordul, 
hogy ezt nem tapasztalom, ekkor igyek-
szem tisztázni a kialakult helyzet okait. Az 
„orvoslásban” az egymás iránti bizalom az 
egyik legfontosabb tényező. Ennek fontos 
része a megelőzés, a védőoltásokkal kap-
csolatos együttműködés is, mely mindkét 
félre feladatokat ró. 

A főorvos sokat és sokfélét dolgozik. 
Ezek mellett pihenésre is szüksége van. 
Számára ezt a kert biztosítja. 

– Nekem nincs kertészem, de van egy 
nagy kertem. Ez 150 négyszögöl. A fü-
vet én vetettem, gyomlálom, kezelem, 
nyírom, szellőztetem. A virágokat a fele-
ségem, a tujákat, a bokrokat pedig saját 
magam ültettem. Messzemenőkig kikap-
csol ez a tevékenység a szabad levegőn. Az 
előzőket követően a boldogság ott kezdő-
dött, hogy megszületett a fiunk, akit nagy 
szeretettel neveltünk. Két egyetemet vég-
zett párhuzamosan. Orvos és közgazda-
sági szakember lett. Hét év alatt végezte 
el a két egyetemet, kiváló eredménnyel. 
Választott területén kiemelkedő sikere-
ket érnek el közgazdász feleségével. A 
boldogság ott folytatódik, hogy született 
három gyönyörű leányunokánk, akik bol-
dog családi életben élnek szüleikkel. Fele-
ségemmel minden nap beszélünk velük, 
és évente többször is eltöltünk egymással 
hosszabb, rövidebb időt. 

Józsa Lajos terv szerint éli az életét. 
Minden napjának megvannak a feladatai. 
Listázza a napi elvégzendő dolgokat. Úgy 
alakítja a programjait, hogy benne legyen 
minden. Amikor még háznál is elfogadott 
volt az ellátás, mindig leírta, hogy hová 
megy és kit látott el, milyen gyógyszere-
ket rendelt. Ez a szokása sokkal hatéko-
nyabbá, tervezhetővé teszi betáblázott 
idejét. Tevékeny, sokoldalú. Mindig van 
valami dolga, vagy az egyetemen vagy a 
rendelőben. A főorvos boldog embernek 
tartja magát. Hiszi, hogy ennél többet se-
hol nem ért volna el, mint Hajdúböször-
ményben.  Itt az önállósága és kreativitá-
sa nem szenvedett csorbát, mozgatta az 
egész rendszert és viszont. Ő innen jutott 
el a legmagasabb országos szintekig, veze-
tőként. Több szakmai szervezetnek segí-
tett a tevékenységével irányítóként. Egyik 
alkotója volt a szakma szabályainak kiala-
kításában. Ezen túl a kiváló, ma már sok 
praxis által használt orvosi program gyer-
mekgyógyászati szakmai részét két kollé-
gájával állították össze. Legújabb munká-
ja, mint társszerző a júniusban megjelent 
új, „Egészségügyi Szakmai Irányelv” a táp-
láltsági állapot szűréséről a gyermek-alap-
ellátásban témában. 

 Bertalan Erzsébet

Szépkorú köszöntése
Márkus Julianna nyugalmazott 

óvodai dajkát 90. születésnapja 
alkalmából köszöntötte Csókáné 
Bársony Ibolya anyakönyvvezető 
és Kiss Attila polgármester de-
cember 9-én. 

Az anyakönyvvezető Aranyosi 
Ervin Idős szív is adni képes című 
versét szavalta el, majd röviden is-
mertette az ünnepelt életútját. Ne-
hézségek és viszontagságok után a 
Dobó István utcai óvodában helyez-
kedett el, mint dajka. Bár neki nincs 
gyereke, az életét mégis gyermekek 
között töltötte, akik mindig szeret-
ték őt. A Vénkertben közismert em-
ber volt és a munkájáért elismerő 

oklevelet kapott a minisztériumtól. 
A Fazekas Gábor Idősek Otthona la-
kója már 10 éve, ahol rendszeresen 
van látogatója. Kiss Attila oklevél 
formájában átadta a miniszterelnök 
köszöntését és egy ajándékcsomagot. 

   – balogh –
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Az „öltő költő”
A Kertész László Hajdúsági Iro-

dalmi Kör szervezésében Balázs 
J. Endre Haikusítás és IQ hasí-
tás, valamint Papp-Für János 
Hipnagógia köteteit mutatták be 
a városi könyvtárban, december 
9-én. 

Ez utóbbi alkotás kapcsán már ol-
vashattak írást lapunk hasábjain a 
hajdúböszörményiek. A rendezvé-
nyen Balázs J. Endrével, aki életéről, 
pályájáról és verseiről vallott, Balla 
Zoltán beszélgetett. Balázs J. Endre 
a versek kapcsán a következő gon-
dolatokat osztotta meg. „Egy baleseti 
sebész, a debreceni „öltő Költő” immár 
kilencedik verseskötetét tartja a kezé-
ben. Ez az utóbbi években megírt több 
mint 700 haiku (rövid, japán versfor-
ma) mindenkinek megmozgathatja a 
fantáziáját, ha veszi a bátorságot és ne-
kifog e kis kötet tanulmányozásához”. 
A könyvben mintegy háromszáz ma-
gyar szólás és közmondás több mint 
száznyolcvan haikuban történt ak-
tualizált, megfogalmazása is olvas-
ható. A műfaj kötött, három soros 
régi japán versforma. Példaként „Ha 
utolérsz egy/Hazug embert, rád sütik,/ 
Sánta kutya vagy.” A szerző elmondta, 
hogy kötetei sorában fontos szerepe 
van a mostaninak. – Ugyan vannak 
még odahaza a fiókban is írásaim, 
melyeket ezután fogok bemutatni a 
nagyközönségnek.  Ez a mostani egy 
sajátságos alkotás, ilyet még nem ír-
tam. Ez a haikukról szól. Azért sze-
rettem meg ezt a versformát, mert 
nagyon tömören lehet megfogalmaz-
ni benne a gondolataimat.  

– Honnan az ötlet, hogy megírja a kö-
tetet?

Karácsonyi mese
Hideg téli nap volt, közelgett a 

gyerekek által oly nagyon várt ün-
nep, a karácsony. Ám nem mindenki-
nek jelentett ez a szó felhőtlen bol-
dogságot.

Történetünk egyszerű parasztcsa-
ládban esett meg, ahol a földműves 
élt feleségével és egy szem fiával, aki 
kistermetű, törékeny alkatú csen-
des gyermek volt. Nem kért ő soha 
semmit, visszahúzódó természete 
miatt csak úgy ismerték, a legkisebb 
fiú. Egy nap megelégelve ezt a sa-
nyarú helyzetet, úgy döntött, hogy 
ő is lenni akar valaki, kortársaihoz 
hasonlóan szeretett volna barát-
kozni, játszani, önfeledten nevetni. 
Minden nap gyalog tette meg az is-
kolába vezető utat, miközben nézte, 
ahogy a többi gyerek biciklivel sorra 
suhant el mellette. Vágyott rá, hogy 
ő is velük mehessen. Már ki is néz-
te a neki tetsző, tökéletes biciklit. 
Sokszor elképzelte, amint büszkén 
és boldogan, a többi gyerek társasá-
gában teker. Szabadidejében takarí-
tani, újságot hordani, kaszálni járt, 
hogy megszerezze a rávalót. Nagyon 
elszántan, és keményen dolgozott 
több héten keresztül. Szülei támo-
gatták, ahogy tudták, és a szegényes 
körülmények ellenére mindig na-
gyon büszkék voltak a fiúra, amiért 
tisztességgel és becsülettel élte min-
dennapjait. Hosszú idő után, eljött a 
nagy nap. Végre úgy érezte, elért va-
lamit, és ő is lehet valaki! A bolthoz 

érve viszont döbbenten látta, hogy 
az általa annyira csodált kerékpár 
már nincs ott. Rémülten rohant be 
az üzletbe és kérdezte, hogy mi tör-
tént. Mérhetetlen szomorúság lett 
rajta úrrá, mikor megtudta, hogy elő-
ző este megvették a biciklit. Könnyes 
szemmel indult haza, és csendben el-
vonult a szobájába. Ám ami ott várta, 
az volt az igazi döbbenet. Ott állt az 
a csoda, amiért küzdött, dolgozott. 
Nem értette, hirtelen miként lehet-
séges ez. S ekkor az apja mögé lépett, 
s csak ennyi mondott neki: Boldog 
karácsonyt, fiam! Az apa mindennap 
látta a fiát, amint hosszan bámulta a 
kirakatot. Ő az utca túl oldalán levő 
háznál vállalt plusz munkát, hogy tel-
jesíteni tudja a fia álmát. Nincs annál 
szebb dolog, mikor úgy tudunk bol-
doggá tenni valakit, hogy közben mi 
is azzá válunk.

M.A.

Címzetes főorvosok
Az elismerő cím használatára 

jogosult az EMMI rendelete alap-
ján az az orvos, aki az egészség-
ügyi alapellátásban húsz éven 
keresztül folyamatosan dolgo-
zik. 

Hajdúböszörmény Város Önkor-
mányzata – mint az egészségügyi 

– Azon túl, hogy évekkel ezelőtt el-
kezdtem a kmunkát, az utóbbi más-
fél-két évben jutottam el oda, hogy 
folytattam az írást. Rájöttem arra, 
hogy a magyar szólásokat és köz-
mondásokat kicsit variálva, új gon-
dolatokat adva nekik, be lehet írni 
haikukba.

– Mennyire tartja fontosnak, hogy a 
köteteinek különleges címet adjon?

– Mindig azt próbálom tükrözni, 
ami a tartalomban van elrejtve. Az is 
egy önálló gondolatmenetem, hogy 
szeretek a szavakkal játszani. 

– Milyen olvasóközönségnek szánta a 
kötetet?

alapellátás fenntartója – az idei 
évben két háziorvos munkáját is-
merte el. Mindketten Hajdúböször-
mény egészségügyi alapellátásában 
töltötték szolgálati idejüket: dr. Da-
róczi Andrea Magdolna 2000. nov-
ember 29. óta végez háziorvosi te-
vékenységet városunkban, dr. Galló 
Eszter pedig 2002. július 31. óta.

Szalagavató

A Széchenyi-iskola 119 végzőse vehette át a diákévek végét is jelző sza-
lagot november 25-én, a művelődési központ színháztermében. A szalag 
az iskolához tartozás jelképe, melyet a tanulók szíve fölé, az elválás szim-
bolizálásaként tűznek fel az intézmény hagyományai szerint. 

Szakácsok sikere
Az idén Luxemburg adott otthont 

a Culinary World Cup szakács világ-
bajnokságnak, melyen a Hajdúbö-
szörményi Gasztronómiai Egyesület 
két tagja, Gajdán Antal világbajnoki 
bronzérmes és olimpiai ezüstérmes 
szakácsmester, valamint ikertestvé-
re, Gajdán Attila világbajnoki ezüst-
érmes és olimpiai bronzérmes sza-
kácsmester képviselte Hajdú-Bihar 
megyét. A november végi világverse-
nyen az öt kontinensről érkezett 100 

csapat 1300 versenyzője, nyolcezer 
szakember és 45 ezer látogató előtt 
bizonyította rátermettségét. A bö-
szörményi séfek melegen készített, 
de hidegen tálalt fogásokat mutattak 
be. Végül Antal ezüst-, Attila bronz-
éremmel állhatott a képzeletbeli do-
bogó fokára. (Lapunk egyik követke-
ző számában a szakácsokkal készített 
riport keretében számolunk be a vi-
lágversenyről.)

A mi közösségünk 
Amennyiben nyitott szemmel 

és szívvel járunk a világban – 
akár szűk lakókörnyezetünkben 
– szomorúan látunk és hallunk 
súlyos betegséggel született, 
vagy később szerzett betegséggel 
élő gyermekekről. 

A Hajdúböszörmény Beteg Gyer-
mekeiért Közalapítvány immáron 
20 éve segíti a betegséggel érintett 
gyermekeket és családjaikat, hiszen 
ezek a családok sok esetben hosszú 
heteket, hónapokat töltenek kórház-
ban, felemésztve ezzel anyagi és lelki 
tartalékaikat.

A Hajdúböszörmény Város Önkor-
mányzata által alapított közalapít-
vány 2022-ben hét gyermeknek és 
családjának nyújtott támogatást: a 
legkisebb gyermek egy, a legidősebb 

18 éves. Van, aki transzplantáción 
esett át, van, aki leukémiával, izom-
sorvadással küzd, de van, aki agyda-
ganattal éli a gyermekek kicsit sem 
hétköznapi életét. 

Ők itt vannak közöttünk, Hajdú-
böszörmény közösségének féltett 
tagjai, a gyermekeink osztálytársai, 
barátai, vagy éppen szomszédaink. 
Lehetőségeinkhez mérten tegyük 
könnyebbé napjaikat azzal, hogy se-
gítségükre vagyunk akár egy steril 
szoba kialakításában, vagy akár az 
otthoni tanulást segítő táblagép vá-
sárlásával, a szülők kórházban tar-
tózkodása miatt kiesett jövedelem 
pótlásában.  
Uzonyiné Poór Anikó kuratóriumi elnök
Hajdúböszörmény Beteg Gyerekeiért 

Közalapítvány számlaszáma:
60300021-10212075

– Ez széles közönségnek szánt kö-
tet. De úgy kell kezelni, hogy nem 
olyan egyszerű, mint amilyennek 
ránézésre elénk tárul. Ezek a rövid 
háromsoros versikék mély gondola-
tokat tartalmaznak, és el van rejtve 
bennük a mondanivaló. Így elsősor-
ban felnőtteknek szól.

bertalan
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Jubiláló néptáncosok
A hajdúböszörményi Bocskai Nép-

táncegyüttes 1952-ben alakult. Az 
idén ünneplik fennállásuk 70. évfor-
dulóját. Az együttes egyike az ország 
legrégebbi művészeti csoportjának. 
Három táncosuk, Gál József és felesé-
ge, Gál Józsefné, valamint Nagy An-
tal a társulathoz fűződő emlékeikről 
beszélt lapunknak.

– Hogyan lett az együttes tagja?

G. J.: Gyermekkoromban kezdtem el 

táncolni. A nővérem járt a próbákra és ne-

kem is megtetszett ez az elfoglaltság. Így 

kerültem 1965-ben a tánccsoporthoz. 

 G. Jné.: Miután elvégeztem a nyolc osz-

tályt, az ipari iskolába mentem tanulni. Itt 

volt lehetőség arra, hogy jelentkezzünk a 

Bocskai Néptáncegyüttesbe. 1968-tól let-

tem tag a művészeti csoportban. 

N. A.: 1961-ben, a Kossuth házban 

kezdtem el táncolni Ecsedi Gábornál. Az 

Eötvös-iskolába jártam. A Bocskai Nép-

táncegyüttesnek 1966-ban lettem tagja, 

miután a továbbtanulás után hazaköltöz-

tem.

– Miként emlékszik vissza a kezdeti idő-

szakra, az első lépéseire a táncegyüttesben?

G. J.: Nehéz volt a beilleszkedés. Az 

együttes éppen Lengyelországba készült. 

Az utazó csoportba még nem tudtam be-

kerülni. Majd 1966-tól lettem teljes „érté-

kű” táncos az együttesben. Innentől kezd-

ve rendszeresen felléptem a műsorokban. 

G. Jné.: Nekem az volt a szerencsém, 

hogy a többiekkel egy időben kezdtem el 

táncolni. Közösen tanultuk a lépéseket. 

Volt köztünk egy-két idősebb lány, akik 

ezeket már tudták. Ők nagy türelemmel 

segítettek nekünk. 

N. A.: Az első időszakban kezem-lábam 

összeakadt. Kétségeim voltak a tudásom 

felől. Négy darabot adtunk elő akkor, me-

lyeket az apró lépések tanulásával kezd-

tem. A sok próba megtette a hatását. Bele-

jöttem a táncba, és nagyon megszerettem 

ezt a mozgásformát.  

– Hol voltak a próbák, és ezek milyen emlé-

keket hagytak Önben?

 G. J.: A Kossuth-házban kezdtünk, 

majd átkerültünk a Petőfi-házba. Itt a 

nagyteremben voltak a próbák. Ezek na-

gyon jó hangulatban teltek. 

 G. Jné. :  A Rákóczi utcai iskola torna-

termében kezdtem el táncolni. Ezt a Pető-

fi-ház követte. Nagyon kedves emlékeim 

vannak erről az időszakról.

 N. A.: Elkerültem Hajdúböszörmény-

ből Tiszavasváriba továbbtanulni, ahol 

szintén táncoltam. Hazatértem után, 

1966-ban, a Bocskaiban kezdtem el tán-

colni. Ezt a közeget meg kellett szoknom. 

– Mennyi ideig táncolt aktívan, és kik vol-

tak a mesterei?

 G. J.: Amikor megnősültem, 1972 vé-

gén hagytam abba a táncot. A mestereim 

között tartom nyilván Bársony Andrást és 

Rab Pétert. Az együttesnek elég „hánya-

tott” volt akkor a sorsa. Majd 1970 körül 

a szövetkezetek készítettek egy szekrény-

sort, mert addig a ruháinkat sem igen 

tudtuk tárolni. Sőt, újabb ruházatokat 

is beszereztünk. Addig alig vártuk, hogy 

vége legyen a táncnak. Már húztuk is le 

a másikról a csizmát. Ez is megoldódott. 

Elmondható, hogy mozgalmas volt az éle-

tünk. 

G. Jné.: Nekem is Bársony András volt 

a mesterem és Rab Péter. Én szülés előtt 

1973-ban hagytam abba a táncot. Inten-

zíven több mint öt évig vettem részt az 

együttes életében. Majd többnyire a jubi-

leumi gálákon léptem fel. Természetesen 

ezek előtt is próbáltam. 

 N. A.: Huszonöt évet töltöttem el a 

színpadon. Bársony András volt a meste-

rem és a helyettese, Rab Péter. Péter, aki 

már új számokat hozott, például a Somo-

gyit vagy a Nádudvarit, illetve a Szatmá-

rit. Ezekből is látható volt, hogy megújult 

a repertoárunk. Miután Rab Péter abba-

hagyta a táncot, megbízott helyettesként 

dolgoztam az együttesnél. Ekkor elkezd-

tem egy néptáncoktatói tanfolyamot, 

melyet sikeresen befejeztem. Onnan én is 

hoztam új táncokat. 1973-ban neveztek ki 

a csoport élére. Ezt tizenhárom év követte 

az együttes élén. 

– Mely koreográfiákat kedvelte leginkább?

 G. J.: A Hortobágyit, és a Pontozót. 

Csárdások közül pedig a Szoboszlóit sze-

rettem a legjobban. 

G. Jné.: Az üveges lánytáncot. Nehéz 

volt a fejünkön megállítanunk a butellát. 

Közben koncentrálni kellett a kalocsai pa-

pucsra is. Próbára tette az ügyességünket.  

Ez kihívás volt, de megtanultuk. Utána 

nagyon tetszett a Mikepércsi csárdás, a 

Hortobágyi páros és a leánytáncok. 

N. A.: A Hortobágyi pásztortánc volt 

kezdetekben. Később pedig nagyon meg-

szerettem a Szatmárit. 

– A közönség mennyire szerette az együt-

test, mennyire voltak népszerűek?

 G. J.: Nagyon szerettek és szeretnek is 

bennünket, és magát a táncot ugyancsak. 

Régen is telt házasak voltak a fellépéseink. 

Ha pedig városi ünnepségeken adtuk elő 

műsorunkat, mindig megtelt a színpad 

környéke. Általában többször visszatap-

soltak bennünket. Manapság ugyanígy 

kedveli a publikum a néptáncegyüttest. Ez 

a műfaj osztatlan sikert arat mindig. 

G. Jné.: Mindegy hogy kicsik vagy na-

gyok táncolnak, az érdeklődők megtöltik 

a nézőterét. Ettől szebb meg jobb nem is 

kell. Ez azt jelenti, hogy a néptáncot sze-

retik Hajdúböszörményben. Mi a gyereke-

inknek is átadtuk a tánc szeretetét. Nekem 

is a lányom követte ezt a hagyományt, ő is 

itt kezdett. Volt, mikor a színpadon együtt 

szerepeltünk. A lányom pedig továbbadta 

a gyerekeinek ezt a szenvedélyt. Ezen ke-

resztül is le lehetett mérni, hogy mennyire 

népszerű a műfaj. Ezután már könnyebb 

volt a művészi szintet is emelni. 

N. A.: A mi időnkben is nagyon nép-

szerű volt a táncegyüttes. Manapság szin-

tén ügyesek a tagok. Amikor elkezdtük az 

utánpótlás-nevelést, akkor sok gyereket 

hoztak a szülők táncolni.  Ez is bizonyítot-

ta, hogy szükség volt ránk. Négy csoport-

tal kezdtük el ezt a munkát. 

– Az aktív táncos múltjából van-e olyan 

történet, amire valami miatt nagyon szíve-

sen emlékszik vissza?

 G. J.: Sok szép történetet őrzök a szí-

vemben. Talán az, amikor táncoltunk az 

OKISZ Kongresszuson, a Vígszínházban. 

Ez 1966-ban történt. Nekünk szokatlan 

volt a nagyszínpad. Ez egy szép emlék volt 

a számomra. Kétszer is eljutottunk erre a 

helyszínre. 

 G. Jné.: Én az együttesben találtam 

meg a szerelmet, és innen mentem férj-

hez. Ettől nekem nagyobb boldogság nem 

kellett.

 N. A.: Az együttesben találtam meg a 

páromat. Nagyon jó volt a próbák hangula-

ta. Én ezekre emlékszem vissza a legszíve-

sebben. Nagyon szerettem Bársony And-

rással együtt dolgozni, hiszen ő humoros 

ember is volt. A fellépések során mindig 

szeretetteljes fogadtatásban részesültünk. 

Ez lendületet adott a továbbiakhoz. 

– Hetvenéves az együttes. A jubileumot 

gálával ünnepli a művészeti csoport. Önök 

részt vesznek-e ebben a műsorban?

 G. J. : Mi is fellépünk egy tánc erejéig. 

A nyitó- és záróképben is benne leszünk. 

Egy kicsit szokatlan érzés öt év után szín-

padra állni. Úgy beszéltük meg a párom-

mal, hogy ez lesz az utolsó gála, amin meg-

mutatkozunk táncosként. 

 G. Jné.: Én is fellépek a gála nyitó- és 

záróképében, valamint a Mikepércsi Csár-

dásban. Ugyancsak úgy gondolom, mint 

a párom, hogy ez lesz az utolsó szereplé-

sünk. Sokat gondolkoztunk, hogy most 

belemerjünk-e vágni ebbe a feladatba. De 

erőt vettünk magunkon. Egy-két próba 

után megerősödött bennünk, hogy jól vá-

lasztottunk. Nehéz elszakadni a tánctól, 

de egy idő után már muszáj. A mostani 

fellépés után a nézőtérről fogunk tapsolni 

a fellépőknek.  

N. A.: Én a jubileumi műsorok többsé-

gében megmutatkoztam. Visszanézve a 

felvételeket, és látva, hogyan táncoltam a 

fiatalokkal, boldogság tölt el. Bár már  nem 

olyan jó a reflexem, mint azelőtt. Megta-

pasztaltam azt is, hogy nekem már nem 

szabad karban táncolni, mert ott nagyon 

„menni kell”. A szóló jobban testhezálló 

ebben a korban a táncos számára. Lehet-

séges, hogy egy-két percig én is megvilla-

nok a színpadon. 

bertalan

(Lapunk következő számában a

 néptáncegyüttes gálaműsoráról 

részletes tudósítást közlünk.)

Adventi koncert

Karácsonyi hangversenyre várták az érdeklődőket december 11-én a 
görögkatolikus templomba. A műsorban elsőként a zeneiskola Apró Locsi-
Fecsi Énekegyüttese karácsonyi népdalokat énekelt. Majd a Bethlen Gábor 
Általános Iskola csoportja Somogyi betlehemes játékokat mutatott be. A 
műsor befejezéseként a Daróci Bárdos vegyeskar az ünnephez kapcsolódó 
kórusműveket énekelt.
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Meggondolta magát a vőlegény

Robotika Tehetséggondozó Műhely a 
Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnáziumban

2021. novembere és 2022. 
decembere között a gimnázi-
um Robotika műhelyét az NTP-
INNOVA-21-0154 kódszámú Ro-
botika műhely – 10 éve a tehetség 
szolgálatában című pályázat tá-
mogatásával tudtuk biztosítani a 
negyven érdeklődő diák számára.

A pályázat a szakkört hárommillió 
forinttal támogatta.

A projekt során meglátogattuk az 
IBM magyarországi központját, ahol 
egy nagyon érdekes projektmód-
szerrel ismerkedhettünk meg. Ez 

megerősített minket abban, hogy a 
tehetséggondozásban az általunk el-
kezdett projektmódszer jó irány.

A budapesti kirándulás alkalmával 
az Álmok álmodói kiállítást is meg-
tekintettük. Ez jó inspirációt adott a 
szakkör jövőbeli projektjeihez.

A műhely eszközparkjának fejlesz-
tése, illetve bemutatók és rekreációs 
programok szervezése, továbbá a Ro-
botika Tehetséggondozó Műhelyünk 
10 évét bemutató kiadvány is ennek 
a pályázatnak a támogatásból való-
sulhatott meg. 

(x)

Nyugdíjba vonult a Bocskai Ist-
ván Gimnázium gondnoka, Kathi 
Lajos, akit mint vőfélyt is ismerhe-
tünk. 

Kathi Lajos Hajdúböszörményben 
látta meg a napvilágot, és azóta is itt 
él. Paraszti családba született, hárman 
voltak testvérek. Ő volt az elsőszülött. 
Azon emberek közé tartozik, akik el-
mondhatják, hogy szép gyermekkoruk 
volt. A kertalján fociztak, szaladgáltak 
nap mint nap. Édesanyja háztartás-
beliként különös figyelmet fordított a 
nevelésükre. A három fiú sokat játszott 
együtt. Mikor nagyobbacskák lettek, 
gyakran kellett segíteniük a földeken. 
Házukat édesapja építette fel. Tőle pél-
dát kaptak a szorgalomból és családi 
összetartásból. A tisztesség és a becsü-
let volt a fő elve. Kathi Lajos az általá-
nos iskola elvégzése után a géplakatos 
szakmát tanulta ki a Béke Termelő-
szövetkezetben. A szakmunkásvizsga 
után itt állt munkába.  Egész életén át 
képezte magát, több szakképesítést is 
szerzett. 1993-ban jött el az első mun-
kahelyéről.  Az ezt követő években a 
gimnázium kollégiumában volt eljáró, 
dolgozott kisszövetkezetben, volt a 
Polgári utcai, majd a Napsugár óvodá-
ban fűtő-karbantartó. A továbbiakban 
a Városüzemeltetéshez került, mint 
helyettes gondnok. Innen egyenes útja 
vezetett ismét a Bocskai István Gimná-
zium gondnoki állásáig. Itt gyakorlati-
lag oda kellett figyelnie a karbantar-
tásra, a takarításra, besegített a portai 
szolgálatba, rendezte a postát és hozta 
a gyerekeknek a tízórait. Tehát szerte-
ágazó volt a munkája. Jó közösséget 
talált a gimnáziumban, szeretett ott 
dolgozni. Kölcsönös tisztelet volt köz-
te és kollégái között. Kathi Lajos hosz-
szú évtizedek óta vőfélykedik is. Ami-

Pályám kedves története

kor az öccse nősült, őt kérte fel erre a 
feladatra. Ekkor indult el az ilyen jel-
legű pályafutása. Ez 1981. május 9-én 
volt. Ezt követte a többi felkérés. Pár 
év múlva már mintegy harminc lako-
dalomban működött közre évente. Ma 
kevesebb van – jegyezte meg. Közben 
elkezdett zenélni. Volt úgy, hogy egy 
rendezvényen vőfély és zenész is volt. 
Vallja, hogy rengeteget tanulnak egy-
mástól a vőfélyek. De ma már az inter-
netnek köszönhetően nem sok rejte-
lem maradt. Sőt vőfélykönyv is létezik. 
Ez is sok segítséget ad. De magától is 
szokott szöveget írni, alkalmazkodva 
az adott esküvőhöz. Szerinte az a jó 
szakember, aki az ifjú párnak, a házi-
gazdáknak és vendégeknek is kedvére 
tud tenni, és kezében tudja tartani a 
történéseket. Vallja, hogy a hagyo-
mányokat meg kell élni. De a korral 
is haladni kell. Kathi Lajos negyven-
négy éve házasodott meg. Feleségével 
boldog egyetértésben élnek. Két gyer-
mekük született, és két unokájuk van. 
Párja mindenben segíti, biztos családi 
hátteret biztosít számára. Közösen jár-
ják végig az utat. Szabadidejében sze-
ret kertészkedni, szeretné a nyugdíjas 
éveit tervszerűen megélni. Sokat akar 
az unokákkal foglalkozni. 

Kathi Lajos sok szép emléket őriz, 
különösen a vőfélykedéssel kapcso-
latban. Emlékezetes számára, amikor 
Esztergomban volt egy lakodalomban. 
A Balassi Bálint főiskola, Mátyás-ko-
rabeli pincéjében volt az esküvő tora, 
azaz a vacsora, majd az ezt követő mu-
latság. Ez számára felejthetetlen. 

– Nagyon sok ilyet tudnék felsorol-
ni. Mindig azt szoktam mondani, hogy 
mindenhez fűz valamilyen kedves em-
lék. 

Kathi Lajosnak volt olyan esete, 
amikor a vőlegény meghátrált.

– Lakodalom miatt kerestek meg. 
Egy helyi étterembe volt meghirdet-
ve az esemény, vasárnapra. A felek 
eljöttek a megbeszélésre, mindent le-
tisztáztunk. Szombaton éppen a für-
dőkádban voltam, amikor csengettek. 
Megjelent a vőlegénynek az édesapja, 
engem keresett. Kértem, hogy várjon 
meg. Elmondta, hogy elmarad a lako-
dalom. Az utolsó pillanatban szóltak. 
Okként azt sorolta fel, hogy eltűnt a 
vőlegény, sehol nem találják. Pedig 
már a vendégek is megérkeztek a Du-
nántúlról. Valószínű, hogy megijedt az 
előtte álló nagy eseménytől. A szülők-
nek volt rendkívül kellemetlen, hogy 
meggondolta magát a vőlegény. 

bertalan

Szelektív szállítási időpontok 2023.

Szállítási napokon 
a hulladékot

 reggel 6 óráig 
kérjük kihelyezni
 a közterületre!

Hajdúsági 
Hulladékgazdálkodási Kft.

Hajdúböszörmény
hétfő kedd hétfő kedd hétfő kedd

szelektív bio üveg
sárga fedelű sárga fedelű 

edényzetedényzet
barna fedelű 

edényzet
Piros fedelű 

edényzet
01.23. 01.24.

02.20. 02.21.

03.06. 03.07.

03.20. 03.21.

04.03. 04.04.

04.17. 04.18. 04.17. 04.18.

04.29 05.02

05.15. 05.16. 05.15. 05.16.

05.27. 05.30. 05.27. 05.30.

06.12. 06.13. 06.12. 06.13.

06.26. 06.27.

07.10. 07.11. 07.10. 07.11.

07.24. 07.25.

08.07. 08.08. 08.07. 08.08.

08.21. 08.22. 08.21. 08.22.

09.04. 09.05. 09.04. 09.05.

09.18. 09.19.

10.02. 10.03. 10.02. 10.03.

10.16. 10.17.

10.30. 10.31. 10.30. 10.31.

11.13. 11.14. 11.13. 11.14.

11.27. 11.28. 11.27. 11.28.

12.11. 12.12.

12.23. 12.24.

Áthelyezett munkanapok 2023-ban: 
április 10. (húsvét) április 8.

május 1. április 29.

május 29. (pünkösd) május 27.

október 23. október 21.

december 25. december 23.

december 26. december 24.

2024. január 1. 2023. december 30.

Áldott 
karácsonyi 
ünnepeket,
és boldog új évet 
kíván Önöknek a

Szabadhajdú Nonprofit Kft.
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www.hajduboszormeny.hu 
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Közérdekű információk

vasárnap, munkaszüneti nap:  8.00–
22.00
December 16.  HAJDÚ  
(Árpád u. 45. Tel: 229-330) 
December 17-18. KEHELY
(Arany J. u. 12. Tel: 561-151)
December 19. PATIKA PLUS
(Vörösmarty u. 1. Tel: 0620-3434-800)
December 20. SZENTHÁROMSÁG
(Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 372-302)
December 21. VÖRÖSKŐ
(Karap F. u. 5. Tel: 561-461)
December 22. ARANY SAS 
(Ady tér 11. Tel: 227-779)
December 23. BETHLEN
(Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567)
December 24-25.  HAJDÚ  
(Árpád u. 45. Tel: 229-330) 
December 26. KEHELY
(Arany J. u. 12. Tel: 561-151)
December 27. PATIKA PLUS
(Vörösmarty u. 1. Tel: 0620-3434-800)
December 28. SZENTHÁROMSÁG
(Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 372-302)
December 29. VÖRÖSKŐ
(Karap F. u. 5. Tel: 561-461)
December 30. ARANY SAS 
(Ady tér 11. Tel: 227-779)
December 31-január 1. BETHLEN
(Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567)
Január 2.  HAJDÚ
(Árpád u. 45. Tel: 229-330)
Január 3. KEHELY
(Arany J. u. 12. Tel: 561-151)
Január 4. PATIKA PLUS
(Vörösmarty u. 1. Tel: 0620-3434-800)
Január 5. SZENTHÁROMSÁG
(Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 372-302)
Január 6. VÖRÖSKŐ
(Karap F. u. 5. Tel: 561-461)
Január 7-8. ARANY SAS 
(Ady tér 11. Tel: 227-779)
Január 9. BETHLEN
(Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567)
Január 10.  HAJDÚ
(Árpád u. 45. Tel: 229-330)
Január 11. KEHELY
(Arany J. u. 12. Tel: 561-151)
Január 12. PATIKA PLUS
(Vörösmarty u. 1. Tel: 0620-3434-800)
Január 13. SZENTHÁROMSÁG
(Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 372-302)
Január 14-15. VÖRÖSKŐ
(Karap F. u. 5. Tel: 561-461)
Január 16. ARANY SAS 
(Ady tér 11. Tel: 227-779)
Január 17. BETHLEN
(Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567)
Január 18.  HAJDÚ
(Árpád u. 45. Tel: 229-330)
Január 19. KEHELY
(Arany J. u. 12. Tel: 561-151)

Rendőrség: 107
Országos Mentőszolgálat: 104/112
Tűzoltóság: 105
Segélyhívószám: 112
Polgármesteri Hivatal        563-200
GYEPMESTERI TELEP A közterületen ta-
lált állati tetem lakossági bejelentése: Balogh 
Gyula gyepmester: 06-20-403-9016. (Hét-
köznap: 7,30-18 óra, munkaszüneti és ün-
nepnapokon 15-16 óra között).

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

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS. Decem-
ber 21-én, szerdán Kiss Attila polgármes-
ter tart vezetői ügyfélfogadást 9.00-12.00 
óra között.

KÁLVIN téri rendelő: 560-130. 

www.eszv.hu

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

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

GYERMEKORVOSI RENDELŐ és VÉ-
DŐNŐI szolgálat: Ady tér 10.  (piac I. 
em.)

ÁLLATORVOSI ÜGYELET (Reggel 7-től 
19 óráig) 
december 17-18-án dr. Komáromi 
Márton (Tel: 06-20-9-339-458);
december 24-én: dr. Nagy Anna (Tel: 
0630-662-2725);
december 25-én: dr. Cs. Varga Sándor 
(Tel: 0630-965-4187);
december 26: dr. Forgács Lajos (Tel: 06-
30-864-4002);
december 31: dr. Nagy Ferenc (Tel: 
0670-376-1138);
Január 1: dr. Joó Sándor
 (Tel: 0670-363-6515);
Január 7-8: dr. Pucsok Albert (Tel: 
0630-953-6510);
Január 14-15: dr. Rokonál Patrik (Tel: 
0630-137-9661.)
Az ellátásért ügyeleti díj kerül felszámo-
lásra.
HBCOM:                              229-190
Tigáz: Tel.: 36 80/180-380

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

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

hétköznap: 19.00–22.00,
szombaton: 13.00–22.00,  

Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

SILYE ISTVÁNNÉ
 (szül. Nagy Julianna)

halálának 1. évfordulójára.

Megemlékezés

„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel. 
Nem örülsz már nekünk tündöklő lelkeddel, 
Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben és szerényen,
Mindenkit szerető drága jó anyai szíved
 nyugodjon békében!” 

A gyászoló család

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, meg-
pihent a kéz, mely értünk oly sokat dolgozott.   
Számunkra Te sohasem leszel halott, 
szívünkben örökké élni fogsz mint a csillagok.”

 A gyászoló család

HAGYMÁSI  SÁNDORNÉ
(született Kövér Erzsébet) 

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik felejthetetlen szerettünk,

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

ANDIRKÓ  LAJOS

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik felejthetetlen szerettünk,

MOLNÁR FERENC 
halálának 10. évfordulóján

„... én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Párt-
fogót (Vigasztalót) ad nektek, hogy veletek legyen 
mindörökké."  (János evangéliuma 14.16.)

Szerető családja, rokonai és tisztelői

Megemlékezés

Fájó szívvel, 
de el nem múló szeretettel emlékezünk

„Adja meg az Isten
...

Lelkünknek teljességes
S vágyott békességét,

Adja meg az Isten." 
(Ady Endre: Adja meg az Isten)

Megemlékezés

„Egy kedves fényképről mosolyogtok reám. 
Oly nehéz a szívem, hogy többé már nem lát. 

Mélyen sóhajtva arcotokat simítom, Lelkemet egyre jobban csak marja a fájdalom.”
Hiányoztok nagyon.

Bánatos szüleitek, testvéretek Tünde, férje Józsi, és keresztfiad Joci.

ZELENKA ILONA
halálának 

32. évfordulójára
 

és testvére,
ZELENKA EDIT

halálának 
9. évfordulójára.

temetésén megjelentek, ravatalára virá-
got, koszorút helyeztek, és mélységes gyá-
szunkban részvéttel osztoztak.
„Mikor lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul átölelt az Isten.”
(Ady Endre)

A gyászoló család

VARGA  SÁNDORNÉ 
(született Szabó Eszter)

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik felejthetetlen szerettünk,

Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

SÓVÁGÓ IMRE 
(volt Királyhágó u. 19. sz. alatti lakos)

halálának 10. évfordulójára.

Megemlékezés

„Ne gondold azt, hogy semmivé lettél ,
őrizzük azt, amit mondtál és tettél, 
ettől van az, hogy szeretünk téged,
bárhol is vagy, ez nem érhet véget.” 

Felesége, két lánya családjával

Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

TAKÁCS  ANDRÁS
halálának 3. évfordulójára

„Hogy egy édesapa milyen drága kincs, 
azt csak az tudja, akinek már nincs.”
„Mindent adhat az ég kétszer,
márványkincset, palotát,
csak egyet nem adhat kétszer,
szerető édesapát!”

Szerető feleséged, fiaid: András, Tibor, 
menyed, Ági,  és unokáid: Péter, Ádám, 

Andris, Dorina

Megemlékezés
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Adventi gyertyagyújtás
Hajdúböszörmény, Bocskai tér 

18.

DECEMBER

Gyertyagyújtás 16 órától

Ünnepi gondolatokat mond: 
Kiss Attila polgármester
Sőrés István, Fórizs László  alpolgármester
Hasulyó János római katolikus plébános

2022

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

 a Hajdúsági   Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
ügyfélszolgálati irodája (4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi u. 12. sz.) 

2022. december 23. és 2023. január 1. között zárva tart.
A hulladéklerakó telep 2022. év végi nyitvatartása: 

december 23. péntek:   8-13 óráig,
december 27-29. között:   8-16 óráig,
december 30. péntek:   8-13 óráig.

2023. január 2-től újra a szokásos nyitvatartás:
 8-16 óráig hétköznapokon.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk 
minden kedves ügyfelünknek!

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

A művelődési központban működő közösségek programjai:
December 19. 15 óra: a Tessedik Kertbarátkör foglalkozása.

December 20. 15 óra: a Dóry József Nótaklub foglalkozása.

ÉRTESÍTJÜK 
Hajdúböszörmény lakosságát 

és a jogi személyeket, hogy 
december 26-án (hétfőn) a 

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 
az ünnepre való tekintettel, 

ELMARAD!
Helyette december 24-én, 

szombaton történik

 a hulladékszállítás.
A megszokott helyre 

az elszállítani kívánt hulladékot 
kérjük, reggel 6 óráig 

helyezzék ki.
A szelektív hulladék elszállítása is 

a fentiek szerint történik!

 Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház 

2022. december 22. napja és 2023. január 8. napja közt zárva tart.
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A HTE U20-as röplabdás lányai a hétvégén Debrecenben mérkőztek meg 
a Tálent SE és a GLP Nyíregyháza csapataival. A Tálent SE ellen győztek, míg 
a nyíregyháziakkal szemben alulmaradtak a HTE sportolói. A csapat tagjai: 
Molnár Janka, Szarvas Tamara, Kiss Petra, Drén Eszter, Faragó Anna, Szabó 
Kriszta, Szilágyi Ivett, Szőke Hanna Edző: Berkes Zoltán

Röplabda

Megjelent a Hajdúsági Tükör 4. száma
Akár ajándéknak is ajánljuk a 2023-as 
évfolyam előfizetését.  
Ez évi utolsó számunkból a következő tarta-
lomra hívjuk fel figyelmüket:

• Hova is ejtettem magam...
        Száz éve született Nemes Nagy Ágnes 

• A csoda 

• Málenkij roboton, a halál torkában 

• A puszta iskolái 

• A böszörményi piac egykor 

• Égboltot beragyogó pásztortüzek

• Állatasszisztáció

• Nem csak egy tánc volt az élete 

• Jazz a lelke mindennek 

• Portrévázlat Kampler Kálmán festőmű-
vészről 

• Hajdúnánási évszázadok

• Ünnepi gondolatok

A magazin 500 Ft-os áron megvásárolható, 
illetve 2.000 Ft-ért egész évre előfizethető 
a művelődési központ gazdasági irodájá-
ban.

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

Árusítópontjaink: városi könyvtár, műve-
lődési központ, Kálvin téri Videoté-
ka, a Bocskai- és Kálvin téri gyülekezet, 
görögkatolikus egyházközség.

A Petrus Kft. modern üzleti és termelési 
kihívásokhoz való  alkalmazkodását segítő fejlesztése

A PETRUS Kft. 205,44 millió forint feltételesen visszatérítendő eu-
rópai uniós támogatást nyert el a GINOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú, 
„A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési 
kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” 
tárgyú pályázati kiíráson. A 293 millió forintos összköltségvetést 
meghaladó beruházásból a vállalkozás új ingatlan építését, tanács-
adás igénybevételét, szervezeti struktúra folyamatok optimalizálá-
sát és eszközbeszerzést hajt végre.

Napjaink rohamos technológiai és informatikai fejlődése, az életminőség 
és a bérszínvonal javulása a Petrus Kft.-t is sokrétű kihívás elé állítja a min-
dennapok során. Ahogyan az eddigi működés során, úgy a jövőben is kiemel-
ten fontos a meglévő és leendő ügyfelek magas műszaki színvonalon legye-
nek kiszolgálva és a vállalkozás megfeleljen az elvárásoknak, a vevők által 
támasztott követelményeknek.

A fejlesztés révén javul az előállított alkatrészek, gyártási szolgáltatás 
minősége, ez pedig magasabb termelékenységi szinthez vezet. A fejlesztés 
magában foglal egy új üzemcsarnok építését, gyártási folyamatok moderni-
zációját, termelő, mérő gépek beszerzését. A hatékony fejlesztés révén a pre-
cíz, magas műszaki színvonalon történő gyártási folyamatok jelentős bruttó 
hozzáadott érték növekedést eredményeznek.

Az ügyvezetés több éves tapasztalata garantálja, hogy a projekt a költség-
hatékonyság elve mellett hatékonyan fog megvalósulni és a projekt hosszú 
távon biztosítja az alkalmazottak hosszú távú munkalehetőségét!

A projekt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz 
program, GINOP PLUSZ-1.2.1-21 pályázatán 205,43 millió forint feltétele-
sen vissza nem térítendő támogatásban részesült.

További információ kérhető:
Petrus Kft.
Telefon: +36-52-371-521; info@petrus.hu

Igazgatási szünet
Hajdúböszörmény Város Ön-

kormányzatának Képviselő-tes-
tülete a 239/2022. (X.06.) Önk. 
számú határozat 13. pontjával 
igazgatási szünet elrendeléséről 
döntött a Polgármesteri Hivatal-
ban 2022. december 22. napjától 
2023. január 8. napjáig.  

Figyelemmel a 460/2022.(XI.10.) 
Korm.rendeletben foglaltakra a Pol-
gármesteri Hivatalban az igazgatási 
szünet időtartama alatt – ezen közle-
ményben ismertetett kivételeken kí-
vül – a személyes, az elektronikus és 
a telefonos ügyfélfogadás is szünetel. 

Az igazgatási szünet időtartama 
nem számít bele a hatósági és egyéb 
eljárások ügyintézési határidejébe. 
Az igazgatási szünet időtartama alatt 
a Polgármesteri Hivatalban – a sze-
mélyes és a telefonos ügyfélfogadás- 
az alábbi kivételekkel szünetel: 

Kizárólag telefonos kapcsolat-
tartással halaszthatatlan általános 
igazgatási (birtokvédelmi, közösségi 
együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartásokkal összefüggő), keres-
kedelmi és környezetvédelmi ügyek-
ben, címregiszter ügyekben, szociális 
ügyekben az ügyfélkapcsolatot az 
igazgatási szünet időtartama alatt 

valamennyi munkanapon 8-12 óra 
között az 52/563-230 telefonszámon 
biztosítjuk. 

Személyes és telefonos ügyfélkap-
csolattal anyakönyvi ügyekben – fi-
gyelemmel a feladatellátás sajátossá-
gaira – az ügyeleti ügyfélkapcsolatot 
az igazgatási szünet időtartama alatt 
valamennyi munkanapon 8-12 óra 
között az 52/563-230 telefonszá-
mon, valamint teljes időtartamban 
az anyakonyv.hajduboszormeny@
gmail.com elektronikus levelezési cí-
men biztosítjuk időpont egyeztetése 
céljából a személyes ügyfélfogadás 
érdekében.  

Krízishelyzetben a Szociális 
Szolgáltató Központ 52/228-115, 
52/371-066 központi telefonszámán 
kérhetnek segítséget, tájékoztatást 
munkanapokon a segítő szakembe-
rektől. 

A Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont a nyitvatartási időn túl telefo-
nos készenléti ügyeletet működtet a 
felmerülő krízishelyzetekben történő 
azonnali, szakszerű segítségnyújtás, 
tanácsadás, vagy tájékoztatás céljá-
ból. A készenléti ügyelet telefonszá-
ma: 06 20/271 4096, mely munkana-
pokon nyitvatartási időn túl reggel 
8.00 óráig, hétvégén és ünnepnapo-
kon 0-24 óráig hívható. 

Koláné Dr. Markó Judit s.k  jegyző  

Kosárlabda
A HTE U12-es kosárlabdázói, a HTE Jaguárok  bajnoki fordulót játszottak 

az országos bajnokság keretében a Középkerti Általános Iskola tornacsarno-
kában az elmúlt hétvégén. „A meccseken okosan és koncentráltan játszottak 
a Jaguárok. A második mérkőzés végére nagyon elfáradtak a játékosok, ez 
látszik a jegyzőkönyvben is, ám a sok kiharcolt faultnak és sikeres büntetők-
nek köszönhetően a második mérkőzésünket is megnyertük!" - mondta el 
lapunknak Szűcs Sándor edző.  

A TSK-Magiszter csapata ellen 58:16-ra, míg a romániai CS Crisul Oradea 
csapatával szemben 33:23-ra győztek a HTE U12-es játékosai. A csapat tag-
jai: Abuczki Péter, Czifra László, Drén Bence, Molnár Zsombor, Nagy Máté, 
Oláh Tamás, Rab Márton, Szabó Dominik, Szabó Bence, Szekeres Kata, Vass 
Tamás, Oláh Roland, Tompák Zoárd, Nagy Dávid

Hálás szívvel szeretnénk köszönetet mondani a Dr. Molnár István Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános és Készségfejlesztő Is-
kola, Kollégium tanulói és dolgozói nevében támogatóinknak, akik nagylelkű ado-
mányaikkal boldogabbá és felejthetethetetlenebbé tették gyermekeink karácsonyát. 

Az intézmény közössége

Adomány

Minden kedves Olvasónknak áldott, 
békés karácsonyt, boldog új évet kívánunk!

Lapunk következő száma legközelebb 2023. január 20-án jelenik meg.
                  A Szabadhajdú szerkesztősége


