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Tisztelt Olvasó! A Szabadhajdú 
év végi leállása után is több ese-
mény történt a városban, ame-
lyekről most rövid hírekben, ké-
pes tudósításokban számolunk 
be. Azt gondoljuk, hogy érdemes 
a néhány héttel ezelőtti progra-
mokat feleleveníteni, már csak 
azért is, hogy a jelen bemutatása 
mellett, a jövő számára is tény-
szerűen rögzítsük a történése-
ket. Ezt tesszük most, s lapunk 
következő számaiban pedig az 
elmúlt év fontosabb eseményeit 
is bemutatjuk majd, „Visszapil-
lantó” rovatunkban. 

Kormányzati támogatás

A megnövekedett energiaárak 
miatt a kormány tárgyalást kezde-
ményezett a 10.000 lakos feletti 
önkormányzatok vezetőivel. A tele-
püléseknek takarékossági tervet kel-
lett készíteniük. Hajdúböszörmény 
képviselő-testülete 39 pontból álló 
határozatot fogadott el a takarékos-
ság jegyében, amelyet a polgármester 
vezetésével egyeztetésen ismertet-
tek a kormányzati szakemberekkel. 
A Miniszterelnökség január 2-án je-
lentette be a települések támogatásá-
ról szóló döntést. Ennek értelmében  
Böszörmény 444.234.637 Ft támo-
gatást kap a kormánytól.

Nyertes pályázatok

A Hajdú-Bihar vármegye önkor-
mányzata újabb TOP Pluszban pályá-
zó településeknek adta át a nyertes 
eljárást tanúsító okiratot. A dön-

téshozók összesen 4.239.999.998 
milliárd forintot ítéltek meg a Haj-
dúböszörmény által benyújtott pá-
lyázatoknak. A támogatásról szóló 
tanúsítványt dr. Vincze-Miqdadi Edit 
aljegyző vette át. Ennek keretében 
támogatást nyert a két háziorvosi 
rendelő építése a Pálnagy Zsigmond 
utcán, 150.000.000 forint értékben. 
Elkezdődhet a kerékpárút fejleszté-
se Hajdúböszörmény és Hajdúdorog 
között, 1.370.000.000 forint érték-
ben. Újabb kerékpáros infrastruktúra 
építése valósulhat meg Hajdúböször-
mény és Debrecen vonatkozásában, 

1.030.000.000 forintért. Pályáza-
tot nyert a kék- és zöld infrastruk-
túra, valamint a közösségi-sport 
funkcióhoz kapcsolódó fejlesztés 
990.000.000 forint összegben, va-
lamint a belterületi utak fejlesztése 
699.999.998 összegben. Mint azt ko-

rábban már megírtuk, decemberben 
közel egymilliárd forintot már meg-
ítéltek a városnak a strand energeti-
kai fejlesztésére, a Nyugati Ipari Park 
második ütemére, ezek mellett pedig 
300 millió forint jut a Csillagvár Óvo-
da Kölcsey és Dobó utcai telephelyei-
nek fejlesztésére.

Önkormányzati krónika

A képviselő-testület december 15-i 
ülésén 25 témát tárgyaltak meg a 
döntéshozók. Elöljáróban karácsonyi 
műsort tekinthettek meg a jelenlé-

vők, akiket a Csillagvár Óvoda közös-
sége köszöntött.  Az első napirend 
keretében a testület tagjai a 2023. 
évi munka- és üléstervet fogadták 
el, melybe beépítették a kötelező fő-
témákon túl, a képviselői javaslato-
kat is. Ezt követően a 2023. évi, első 
negyedévi rendezvényterv került 
terítékre, amelyhez 950 ezer forint 
támogatást szavaztak meg a képvise-
lők. Ezután a Hajdúböszörményi Va-
gyonkezelő Zrt. és tagvállalatainak 
jövő évi üzleti terveiről szóló tájékoz-
tatót fogadták el a grémium tagjai. A 
vita során megfogalmazódott a visz-
szafogott és racionális gazdálkodás 
fontossága. A továbbiakban a jövő 
évi költségvetésben, a temető támo-
gatása céltartalékban elkülönített 20 
millió forint összeg, a „Paraklétosz” 
Nonprofit Kft., mint köztemető-üze-
meltető gazdasági társaság részére 
támogatásként történő biztosításá-

ról hoztak döntést a tanácskozáson. 
A következőkben több helyi rendele-
tet módosítottak a képviselők, majd 
elfogadták a „Hajdúböszörmény 
ESZ-V Nonprofit Kft. 2023-ra vonat-
kozó üzleti koncepcióját. Ugyancsak 
az ESZ-V Kft-vel kapcsolatban a gré-
mium tagjai egyebek mellett kötelez-
ték a cég ügyvezetőjét, hogy a Hajdú7 
Kft. ügyvezetőjével a Bocskai Strand-
és Gyógyfürdő vonatkozásában, a 
gyógyászati tevékenység ellátásához 
kapcsolódóan kössön öt évre bérleti 
szerződést. Egyes egészségügyi szol-
gáltatások térítési díjának módosí-
tása is megtörtént az ülésen. Ennek 
kapcsán a gyógyászati kezelések 
esetében, az ellátott beteg által fize-
tendő önrész összegét alkalmanként 
napi (1-4 kezelés) 1900 forintban ál-
lapították meg. A foglalkozás-egész-
ségügyi díjak esetében 20 százalékos 
emelést fogadtak el. A továbbiakban 
a múzeum és a városi könyvtár alapí-
tó okiratának módosítására, illetve a 
Szabadhajdú Nonprofit Kft. és a Haj-
dú7 Kft. közötti közművelődési meg-
állapodásra mondtak igent. A tanács-
kozáson a grémium tagjai elfogadták 
a nagyobb beruházásokról szóló je-
lentést is. 

Rendkívüli ülés

Öt téma került a döntéshozók 
asztalára azon a rendkívüli testüle-
ti ülésen, amelyet december 21-én 
tartottak a Városházán. Elsőként a 
lakásrendeletet módosította a gré-
mium, majd pedig Földgáz energia 
vásárlásról szóló közbeszerzésről 
határoztak a 2023-as esztendő vo-
natkozásában. Ennek értelmében a 
közbeszerzési eljárás nyerteséül az 
MVM Next Zrt-t választották, amely 
január 31-től október 1-ig nettó 175 
619 909 forint összegben, mintegy 
2 millió 248 ezer kilowattórányi be-
szerzendő gázenergiát szolgáltat. Ez 
az összeg, illetve mennyiség tartal-
mazza az önkormányzat valamennyi 
épületének, illetve a vagyonkezelő 
által használt épületeinek a fűtésére 
használt energiáját – tájékoztatta a 
testületet Mező Barna osztályvezető. 
A testületi ülésen emellett határoz-
tak arról is, hogy 2023. január 31-éig 
az orvosi ügyelet biztosítását tovább-
ra is az Országos Mentőszolgálat 
szakemberei látják el. 

(Folytatás a 2. oldalon).



XXXIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁMVÁROSI HETILAP HAJDÚBÖSZÖRMÉNY2

(Folytatás az 1. oldalról.)

Ezt követően azonban változás 
várható, és a tervek szerint a házi-
orvosok is bekapcsolódnak majd az 
ügyeleti ellátás rendszerébe. A testü-
leti ülés végén a Hajdúböszörményi 
Városi Televízió elnevezés további 
használatához járult hozzá a grémi-
um, amely a Hajdúhét Kft. keretein 
belül működik a jövőben.  

Nem lesz járatcsökkentés

Visszapillantó

A Volánbusz ZRT. levélben tájé-
koztatta a város illetékeseit, hogy a 
korábban megjelent információkkal 
szemben, járatait Hajdúböszörmény 
vonatkozásában semmilyen formá-
ban nem csökkenti. A jelenleg érvé-
nyes menetrend tehát a korábban 
megszokott járatok közlekedését 
tükrözi, abban járatcsökkentés nincs, 
az igazodik a hajdúböszörményiek 
utazási szokásaihoz.

Tűzoltók elismerése

Tíz évvel ezelőtt, január első nap-
ján álltak hivatásos szolgálatba azok 
a tűzoltók, akik a közelmúltban ve-
hették át a Pintér Sándor belügymi-
niszter által aláírt elismerést Szabó 
Imre alezredes, vármegyei kataszt-
rófavédelmi parancsnok helyettestől 
Debrecenben. Az okiratot Nagy Imre 
címzetes zászlós szerparancsnok, 
Csuka Ernő címzetes törzsőrmester, 
Fesető Tamás őrmester kapta. Elis-
merést vehettek át  Gorzsás István 
címzetes törzsőrmester és Szabadi 
Tamás címzetes törzsőrmester gép-
járművezetők. Takács István főtörzs-
őrmester szintén Hajdúböszörmény-
ben vonult társaival, jó pár éve pedig 

a Megyei Műveletirányítási Ügyelet 
műveletirányító referenseként lát el 
szolgálatot.

Megemlékezés

Emléktáblát avattak december 
23-án a görög katolikus közösség 
tagjai templomuk falán, annak em-
lékére, hogy Böszörményben szolgált 
Roskovics Ignác, 1861 és 1866 kö-
zött. Az ungvári nagyprépost az első 
magyar nyelvű görög katolikus éne-
keskönyv fordítója és kiadója volt. Az 

Korábbi felvétel

emléktáblát Kocsis Fülöp érsek met-
ropolita szentelte meg. 

Ajándékozás a HTE-nél

Nagycsaládban élő, igazolt HTE 
sportolók vehettek át élelmiszert, 
csokoládét és édességet tartalmazó 
csomagot december 29-én a sport-
csarnokban. Az ajándékokat Kiss 
Attila polgármester, Czeglédi János 

képviselő, a HTE gazdasági alelnö-
ke és Bertalan Imre, a HTE általá-
nos alelnöke adták át a klub edzőivel 
együtt.

Edzőváltás

Több mint egy hónapja véget értek 
a vármegyei I. osztály őszi küzdelmei 
Hajdú-Biharban is, s téli szünetre vo-
nultak a bajnokság labdarúgó együt-
tesei. Ősszel a HTE gárdája a hatodik 
helyen végzett, 27 pontot gyűjtve. 
Információnk szerint a gárda trénere 
Balogh József lesz, aki Gyarmati Zol-
tánt váltja.  A korábbi tréner maga 
döntött úgy, hogy feláll a böszörmé-
nyi kispadról. 

Sz.H.

Fejlesztési támogatás
December 16-án sajtótájékoz-

tató alkalmával ismertette leg-
újabb projektjüket a Petrus Kft. 
ügyvezetője, kiknek fő tevékeny-
sége egyedi tervezésű gyártó-
sorok precíziós alkatrészeinek 
gyártása.

Petrus István köszöntőbeszédé-
ben beszámolt arról, hogy „A mikro-, 
kis- és középvállalkozások modern 
üzleti és termelési kihívásokhoz való 
alkalmazkodását segítő fejlesztések 
támogatása” tárgyú pályázatnak kö-
szönhetően, 250.437.511 forint tá-
mogatást nyertek. Kitért arra, hogy 
indult el 2008-ban a Kft, melynek si-
kereihez nagyban hozzájárultak éle-
tének korábbi szakászában szerzett 
tapasztalatai, a Tungsram munkatár-
saként. „Folyamatosan fejlődünk, kö-
vetjük a technológiát, a fejlődés útján 
megyünk előre! Mostani projektünk 
is azt segíti elő, hogy a vevőinknek 
minél jobban megfeleljünk, minél 
jobb minőséget, minél gyorsabban 
nyújthassunk” – zárta szavait. Fórizs 
László alpolgármester köszöntötte a 
cég vezetőit és a családtagokat, hisz 
mint kiemelte, a család a legfonto-
sabb a sikerek elérésében, és fontos, 
milyen kollektíva veszi körül a veze-
tőket. Hangsúlyozta, az önkormány-
zat feladata, hogy élhető közeget 
teremtsen, ennek fontos része az 
oktatás, a kultúra, de a mostani hely-
zetben az egyik legfontosabb része 
a foglalkoztatás. Ismertette a Petrus 
Kft. Európa szinten is milyen példa-
értékű fejlődésen ment keresztül, 
majd gratulációját fejezte ki, hogy 
ilyen magas színvonalú vállalkozást 
sikerült felépíteniük. Kitért beszédé-
ben arra is, hogy a város egyéb terü-

leteken is fejlődik, kiemelte az Ipari 
Park jövőbeni lehetőségeit, hozzátet-
te, hogy a városi közoktatásnak hála,  
megfelelő munkaerő teremtésére van 
lehetőségünk. Záró szavaiban kifej-
tette, bízik abban, hogy a vállalkozás 
hosszú ideig, jó feltételekkel működ-
het a város és az itt dolgozók örömé-
re.

Ezt követően Petrus István ügyve-
zető az új projektre tért ki, melynek 
legfontosabb célja a vevők minél ha-
marabbi, gyors kiszolgálása. A fejlesz-
tés lehetőséget biztosít minél több 
ember számára a munkaerőpiacon. 
A fejlesztés négy fő részből áll, egy 
új épület, raktárrész kialakításából, 
és gépek beszerzéséből. Beszédében 
kitért, mennyire fontos a raktározás, 
a nyilvántartás, hisz ennek hála gyor-
sulhat a munkafolyamat. Ezen felül 
új gépek beszerzésére ad lehetőséget 
a pályázatban elnyert összeg, így bő-
vülhet a géppark esztergagépekkel, 
lézer szkennelővel és 2 NCT-től vásá-
rolt modern megmunkáló központ-
tal. Mindez nagyban segíti a mun-
kavégzést, hisz gyorsabb, pontosabb  
lesz a folyamat, és a minőség is a ve-
vők elégedettségét szolgálja. Beszéde 
végén köszönetet mondott mind-
azoknak, akik a munkát segítették és 
kiemelte, hogy fejlődésükre szolgál, 
hogy magyar gyártóktól vásárolnak. 
Ezután egy gyárlátogatáson vehet-
tünk részt, ahol a már beszerzett új 
gépeket láthattuk munka közben, és 
az új üzemrészbe, raktárépületbe te-
kinthettünk be, mely a további fej-
lesztéseknek szolgál otthonául.

V.M.F.

Doni megemlékezés
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

 és a Szabadhajdú Nonprofit Kft. 
tisztelettel meghívja Önt 

2023. január 27-én (péntek) 15 órára,
hogy közösen emlékezzünk 

a II. világháború áldozataira
és a 2. magyar hadsereg doni katasztrófájára.

Helye: II. világháborús emlékmű
 (Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház mögött)

Megemlékezik: 
Varjasi Imre, az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltár

 Hajdúböszörményi Fióklevéltár vezetője
                        Fekete András őrnagy, a menetszázad parancsnoka

Igét hirdet és imát mond: 
Bodogán László görögkatolikus parókus

A megemlékezésen katonai tiszteletadással közreműködik a XXIII. Doni 
Hősök Emléktúra „Hajdú” menetszakasza.
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Eredményes, szigorú és takarékos gazdálkodás
Következetes, szigorú gazdál-

kodás, felújított utak, kialakítás 
-és átadás alatt álló épületek, va-
lamint a jövő fejlesztéseit, beru-
házásait is tervező és előkészítő 
munkálatok. Röviden így foglal-
hatnánk össze dióhéjban Hajdú-
böszörmény 2022-es működését. A 
részletek bemutatására illetve év-
értékelésre Kiss Attila polgármes-
tert kértük.

Tovább gyarapodott 
a város vagyona

– Összességében milyen évet zárt Haj-
dúböszörmény?

– Nehezen indult a tavalyi esztendő. 
Februárban kitört a háború, ami magá-
val hozta többek között az energia- és 
fogyasztói árak emelkedését. Ez nyilván 
a működést, illetve a fejlesztéseket is 
megnehezítette a városban. Volt olyan 
időszak, amikor az építőiparban napi ta-
rifák voltak. Így rendkívül nehéz volt a 
beruházásokat megvalósítani. Néha le-
hetetlen állapotok alakultak ki. Összes-
ségében mégis azt kell, hogy mondjam, 
jó évet zártunk. Hiszen egy takarékos, 
szigorú és eredményes költségvetéssel, 
működőképes maradt Hajdúböször-
mény. Nem pazaroltunk, fölösleges 
dolgokra nem költöttünk. Ez így van 
rendjén. Beruházásainkat be tudtuk 
fejezni. Az idén az újakat is elindítjuk. 
Száz százalékban saját erős projekteket, 
amelyeknek nincs pályázati támogatá-
sa, viszont nem indítottunk útjára.

– Melyek voltak a befejezett beruházá-
sok?

– Nagyon sok fejlesztés valósult meg 
tavaly. Csak a legnagyobbakat említe-
ném. Megtörtént a Sillye Gábor Mű-
velődési Központ szinte teljes körű 
felújítása, mintegy egymilliárd forint-
ból. Még az energiaválság kirobbanása 
előtt sikerült nagyrészt energetikai-
lag rendbe tenni az épületet. Így, egy 
takarékosabb üzemeltetést tudunk 
biztosítani a jövőben. A Fürdőkert-
ben új épületegységeket alakítottunk 
ki. A beruházás hat hektáros területet 
érint. Ez magába foglalja a kültéri ké-
zilabdapályát, az extrémsport részt, és 
a görkoriparkot. Már volt tenisz- futó- 
és labdarúgó pálya a területen, így a 
szabadidő hasznos eltöltéséhez gazdag 
kínálatot tudunk biztosítani. Ez orszá-
gosan is példaértékű. A fejlesztéseknek 
köszönhetően sikerágazat lehet a Für-
dőkert működése. Harmadik fontos 
egységünk ebben a tekintetben a Pető-
fi utcai orvosi rendelő, mely az ország 
egyik legismertebb építésze, Ferencz 
Marcell tervei alapján épült meg. A 
komplexum a földszinten üzleteket 
és szolgáltatóegységeket foglal majd 
magába. Az első emeleten orvosi - fog-
orvosi rendelők lesznek, míg legfelül 
szolgálati lakás és konferenciaterem 
kap helyet. Erre az épületre száz év 
múlva is büszkék lehetünk, ami ener-
getikailag is megfelel a kor követelmé-
nyeinek. Jelenleg is folyamatban van a 
Karap Ferenc utcán a termékboltunk 
kialakítása. A fürdőben egészségügyi 
projekteket valósítottunk meg. Kor-
szerűsödött többek között a beléptető 

rendszer, szépült a belső tér. Ennek a 
programnak a keretein belül szereztük 
be a Petőfi utcai fogorvosi rendelők új 
eszközeit is.

Energiahatékonyság, 
kormányzati támogatás

– Az energetikai fejlesztések mennyire 
kaptak prioritást a kivitelezések során?

– Minden beruházásunkat úgy ter-
veztük és alakítjuk ki, hogy valameny-
nyi esetében az energiahatékonyság 
fontos szerepet kapjon. Ez az energia-
válság előtt is így volt. Napelemmel, 
modern fűtési rendszerrel, homlokzati 
szigeteléssel láttuk el az épületeinket. 
Ezek a működési költségek csökke-
nésében is megjelentek. Ma már csak 
egyes régebbi komplexumok szigetelé-
sének megvalósítása a feladatunk. Át 
kell például tekintenünk a művelődési 
központ fűtési rendszerét, és a könyv-
tár épületének a szigetelését. Nagy te-
her volt számunkra az energiaválság 
kirobbanása után, hogy Hajdúböször-

mény széleskörű intézményhálózattal 
rendelkezik. Több olyan óvodánk van, 
amely három telephelyen működik. Az 
épületek fenntartása nagyon sokba ke-
rül. Elkészítettünk egy nagyon komoly 
energetikai kimutatást, melyben min-
den intézmény és városi működtetésű 
cég energiafelhasználását vázoltuk. 
Megdöbbentünk. Láttuk, hogy több 
mint 1 milliárd forinttal emelkedik a 
kiadásunk. Ebben a legtöbb a gáz árá-
nak drasztikus növekedése volt. Ok-
tóberben egyeztettünk Balla György 
miniszteri biztossal a téma kapcsán. 
Bemutattuk neki, hogy milyen intéz-
kedéseket hoztunk. Ez az a harminc-
kilenc pontból álló testületi döntés 

volt, mely minden önkormányzati in-
tézményt, épületegységet érintett a 
városban. Nyilván figyelembe vettük 
a törvényi előírásokat. Így olyan ter-
vet tudtunk elkészíteni, ami meggyőző 
volt a miniszteri biztos és a szakembe-
rek számára. Elmondták, hogy a kor-
mány elsősorban azon településeket 
tudja segíteni, akik maguk is mindent 
megtesznek azért, hogy takarékosan 
működjenek. Ráadásul a hivatali kol-
légák nagyon jó közbeszerzési eljárást 
folytattak a gázbeszerzéssel kapcsolat-
ban. Így minden reményünk megvan 
arra, hogy ebben az évben biztonságo-
san működjünk. A kormánytól erre a 
célra 444 millió forint támogatást kap-
tunk. Ezt január elején jelentették be. 
Mi pontosan annyi összeget kaptunk, 
amennyit kértünk.

Folytatódó fejlesztések

– A tavalyi évben milyen pályázatokat 
terveztek meg, illetve készítettek elő?

– Az év végén nagyon szép ered-

Korábbi felvétel

ményekről tudtunk beszámolni. A 
TOP Plusz keretén belül több mint 5 
milliárd 487 millió forintot nyertünk 
el fejlesztésekre. Tíz különböző tevé-
kenységi körre kaptuk az összeget. Eb-
ben találhatók például út-, kerékpárút 
építések, épületfejlesztések és az ipari 
park terén újabb területek bevonása. 
Ez utóbbinál elmondanám, hogy az 
elmúlt évben befejeztünk egy projek-
tet. A Nyugati Ipari Park nyolc és fél 
hektár infrastruktúrájának kiépítése 
teljesen befejeződött. Így elkezdődhet 
a cégek betelepülése. Sikerült min-
den területet eladnunk. Az idén már 
elindulhat a gyárak, csarnokok építé-
se. Most következik a második ütem, 

amit a TOP Plusz forrásból valósítunk 
meg. Ez kétszer hatvan hektáron tör-
ténik majd meg. Az államtól akarjuk 
megszerezni ezt a területet, amelyet 
jelenleg bérlünk. Már ezen részek iránt 
is nagyon komoly érdeklődés mutat-
kozik a beruházók részéről. Erre a cél-
ra 472 millió forintot nyertünk el. Az 
intézményeink fejlesztését sem fejez-
zük be. A Csillagvár Óvoda két épüle-
tének a felújítását fogjuk elvégezni, 
ez 300 millió forintos beruházás lesz. 
Ezen túl a Bocskai Strandfürdő fedett 
részének a teljes energetikai rekonst-
rukciója szintén megtörténik majd. 
Ez szintén 300 millió forintba kerül. 
A szakemberek elmondása szerint, 
nulla közeli működési költsége lesz 
energetikailag a komplexumnak. Több 
kerékpárút építését is elkezdjük. Ezek 
lesznek egyebek mellett a Hajdúbö-
szörmény és Hajdúdorog közötti, va-
lamint a Józsa, illetve a város közötti 
útszakaszok. Amennyiben lehetséges 
lesz, belterületen is szeretnénk ilyen 
beruházásokat megvalósítani.A kö-
vetkező egy 990 millió forintos pro-
jekt. Ennek keretében csapadékvizes 
munkálatok is megvalósulnak. Ebben 
benne van a Győrössy kert teljes zöld-
felület-rendezése, a Baross téri emlék-
park kisebb mértékű rendbehozatala, 
a Fürdőkert melletti zöldfelület meg-
újítása, a könyvtár lapos tetejének 
megszüntetése és beépítése, illetve fű-
tés- és villamoshálózat korszerűsítése 
a komplexumban. Most is tartalmaz 
egészségügyi részt a programunk. A 
középkertben két rendelőt fogunk épí-
teni, 150 millió forint értékben. Több 
hajdúböszörményi belterületi út fej-
lesztése is a tervek között szerepel. Ez 
tizenhat utcát érint majd. Erre a célra 
mintegy 700 millió forintot tudunk 
fordítani. A gyógyfürdő látványos 
megújítása is szerepel az elképzelések 
között. Átalakítjuk többek között a 
fürdő kinti bejáratát, a medencék újra-
burkolása is megvalósul, a szakembe-
rek kicserélik a térköveket, megújítják 
a gépházat. Mindez 175 millió forintot 
tesz ki. Az említett beruházások egy 
része már az idén elkészül, de lesznek 
áthúzódó projektek is. Amit tudunk, 
2023-ban befejezzük.

– Polgármesterként milyen évre szá-
mít?

– A 444 millió forintos energetikai 
támogatással jó évre számítok. To-
vábbra is a szigorú és takarékos gaz-
dálkodás lesz az elsődleges. Az emlí-
tett összeget csak az adott célra lehet 
használni. Ezzel szigorúan el kell szá-
molnunk. Ennek segítségével tudjuk 
működtetni a várost. Minden okunk 
megvan a bizakodásra. Pályázataink jól 
előkészítettek. Például a kerékpárutas 
projekteknél már engedélyes tervvel 
rendelkezünk. Ezeknél, a közbeszer-
zési döntések után el lehet kezdeni a 
munkálatokat. A beruházások jelentős 
része komoly megtakarításokat fog 
hozni. Ezek többnyire hosszú távon 
fognak megtérülni. Azért még vannak 
további terveink is. Tennivaló mindig 
akad. De apránként szépen haladunk.

Bertalan Erzsébet
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Jubiláló néptáncosok
Hetven év. Egy emberöltő. Gene-

rációk, szülők és gyermekei, azok 
unokái, barátok, szerelmek, há-
zasságok, több száz táncos, több 
ezer fellépés. Ezek a kifejezések 
mind igazak a hajdúböszörményi 
Bocskai Néptáncegyüttes közössé-
gére. 

Az együttes 1952-ben alakult. Ta-
valy év végén jubileumi gálasorozattal 
ünnepelték fennállásuk 70. évfordu-
lóját. Alapításuk óta mindig arra töre-
kednek, hogy méltó módon képviseljék 
Hajdúböszörményt, és annak sokszínű 
kulturális életét. Rendszeresen köz-
reműködői a helyi, illetve a környék 
rendezvényeinek. Ezeken túl gyakran 
résztvevői a hazai és nemzetközi fesz-
tiváloknak, ahol többször sikerült kiér-
demelniük a szakmai zsűri elismerését. 
Ezen megmérettetéseken túl, a kultúra 
terén végzett munkásságukat önkor-
mányzati és megyei kitüntetésekkel 
is elismerték. Birtokosai a Kölcsey Fe-
renc - díjnak, valamint Polgármesteri 
Elismerő oklevelet is átvehettek már. 
Manapság hat csoportban táncolhat-
nak a böszörményi népi kultúrát ked-
velők. Tagságuk több mint száz táncost 
számlál. Az együttes mellett 1989-ben 
alakult egy baráti kör, melynek fő célja 
a Kárpát-medence népi műveltségének 
megőrzése, továbbadása és népsze-
rűsítése, minél szélesebb körben. Az 
általuk szervezett programok többek 
között a hagyományőrző bál, a gyer-
mek és ifjúsági néptáncfesztivál, és a 
„Táncoló Hajdúk” Néptáncfesztivál. A 
művészeti csoport vezetője, valamint 
a baráti kör egyesületi elnöke, Varga 
József. Az együttes létrejöttéről tőle 
tudtuk meg, hogy az alakulás évében 
a Petőfi Kultúrotthon vezetőségének 
irányításával, az itt működő művészeti 
csoportok újjászerveződtek, illetve ala-
kultak újak is. Ilyen újonnan keletkező 
együttes volt a Bocskai Néptáncegyüt-
tes. A kultúrotthon akkori igazgatója, 
Balogh György, Kovács Imréné Balogh 
Terézt kérte meg, hogy a külön-külön 
működő tánccsoportokból egy élet-
képes, nagyobb produkcióra alkalmas 
együttest hozzon létre.  Így jöttek lét-
re. Terike néni a legjobb táncosokat vá-
lasztotta ki. 

Varga József  több mint egy évtizede 
csatlakozott az együtteshez. 

– Én 2009-ben csatlakoztam az 
együttes utánpótláscsoportjához – 
mondta Varga József. – Előtte az Eöt-
vös-iskolában kezdtem el néptáncolni. 
Ezt folytattam, és középiskolás ko-
romban kerültem át a Szűcs János és 
Bíróné Marsi Andrea által vezetett ifi 
együttesbe, majd a felnőttek közé. Az-
óta itt tevékenykedem. Most a Bocskai 
Néptáncegyüttes művészeti vezetője 
vagyok.  

A „bocskaisok” három gálán is be-
mutatkoztak a nagyközönségnek ta-
valy év végén, a jubileum alkalmából. 
December 17-én, szombaton a műsor 
előtt Kiss Attila polgármester mon-
dott köszöntőt. Kiemelte, hogy hetven 
év egy ember életében is jelentős ese-
mény, hát még egy szervezet működé-
sében. A néptáncegyüttes iránt óriási 

az érdeklődés. Ezt mi sem bizonyítja 
jobban, hogy gáláik teltházasok. Kiss 
Attila az ünnepi köszöntőt követően 
„Polgármesteri Oklevelet” adományo-
zott a művészeti csoportnak. Majd 
Varga József a korábbi művészeti ve-
zetőknek mondott köszönetet. Szín-
padra szólították Kovács Andrást, Ko-
vács Imréné Balogh Teréz fiát, Bársony 
Andrásnét, Bársony András feleségét, 
Nagy Antalt, Kiss Ferencet, Szegedi 
Csabát, Szűcs Jánost. Mellettük még 
Török Imre, Nagy-Töviskes Viktória 
Tünde és Varga József vehetett át el-
ismerést. 

A gála kapcsán táncosokat kérdez-
tünk az együtteshez fűződő kapcsola-
tukról. 

Szűcs János, a tánccsoport korábbi 
művészeti vezetője az Egyesült Álla-
mokból érkezett haza a gálára. Szín-
padra lépése során mindig vastaps kí-
sérte. 

 – 2018-ban jött egy felkérés, hogy 
a Kőrösi Csoma Sándor Program kere-
tében a magyar államnak és kormány-
nak dolgozva, segítsem a kint élő ma-
gyarokat. Nemcsak néptáncon, hanem 
egyéb rendezvényeken keresztül is. Így 
kerültem ki Chicagóba. Itt megismer-
kedtem a feleségemmel, és úgy hozta 
a sors, hogy kint maradtunk. Véglege-
sen ekkor kértem fel Varga Józsefet az 
együttes vezetésére. Most teljesen civil 
területen, az építőiparban dogozom. A 
néptánc ma már kisebb szerepet kap az 
életemben. A felkéréseknek azért ele-
get teszünk, és képzéseket is tartunk. 
Benne vagyunk a néptáncos és népze-
nei életben. Legutóbb ezzel kapcsolat-
ban szerveztem szabadegyetemet Chi-
cagóban. Én azért örökre „bocskais” 
maradok. Édesanyámtól tanultam meg 
magyarul beszélni, és a művészeti cso-
portban tettem meg az első lépéseket a 
táncban. Ezek olyan örök dolgok, me-
lyek mindig megmaradnak az életem-
ben. Nagyon jó érzés ismét a színpa-
don lenni. Megható pillanatokat élek 
át.

Gombos Jánost az édesanyja vitte 
le táncolni a próbaterembe. Első gon-
dolata az volt, hogy ő ezt nem akar-
ja. De már az első gyakorlás második 
felében együtt ropta a többiekkel. Ez 
abban a pillanatban örök „szerelem” 
lett számára. Ez 1982-ben volt.  Azóta 

folyamatosan részese az életemnek a 
néptánc – mondja. – -Vallom, hogy aki 
egyszer „bocskais” volt, az is marad. 
Fantasztikus érzés a mai aktív tánco-
sokkal egy színpadon lenni, sok ügyes 
és tehetséges gyereket látok. Én min-
dig tanulok tőlük. Az is nagyon fontos, 
hogy tisztelettudóak. Szeretnék még a 
száznegyvenedik jubileumon is itt len-
ni.

Török Imre a társastánc klubba járt 
annak idején. Terike néni révén ismer-
te meg a néptáncot. Átkerült a Bársony 
András vezette csoportba. Ez 1964-
ben volt. Ki akarta próbálni a néptán-
cot. Ez nagyon jól sikerült neki, hiszen 
azóta is „bocskais”. 

– Nekem a tánc sok örömöt, barát-
ságot adott. Ráadásul ennek köszön-
hetően sok helyen megfordultam a 
világban. A régi nagy öregekkel, akik 
alapították az együttest, én még tán-
coltam. Hetente háromszor volt pró-
bánk. Abban az időben ez könnyebb 
volt, hiszen jobban fogott az ember 
agya, meg a keze és lába is szíveseb-
ben engedelmeskedett. Belénk suly-
kolódtak a lépések. Tíz koreográfiából, 
nyolcban benne voltam. Örömmel tölt 
el, hogy még most is itt vagyok. 

Szegedi Csaba, egykori művészeti 
vezető és táncos nagyon jól érezte ma-
gát a színpadon. 

– Annak idején a szüleim látták raj-
tam, hogy mozgásigényem van. Ezért 
megkeresték az akkori vezetőt, Nagy 
Antalt. Ez 1984-ben volt. Ami meg-
tartott a csoportnál a közösség, és az 
együttlét öröme. A mozgás szeretete, a 

közös munka és a siker, valamint néha 
a kudarc is ösztönzőleg hatott rám. 

Szarvas Ferenc 1980-ban kezdett el 
táncolni a művészeti csoportban. Ek-
kor még harmadik osztályos volt. 

– Előtte senki sem táncolt a csalá-
dunkban. De nekem nagyon megtet-
szett a történet, így itt ragadtam az 
együttesnél. Gyönyörű volt az élet a 
„Bocskaiban”, nagyon sok barátom 
lett, és rengeteg élménnyel gazdagod-
tam. A közönség rengetegszer jutalma-
zott a tapsával minket. Ettől nagyobb 
megbecsülés nem is kell. 

Csorba Istvánt, amikor kisgimnazis-
ta lett, hatodikos korában, Molnár Ba-
lázs barátja győzte meg, hogy kezdjen 
el táncolni. Az első próba után maradt. 
Régen az édesapja is táncolt. Ez is ösz-
tönzőleg hatott rá. 

 – Nagyon jó és nyüzsgő az élet 
most az együttesben. Állandóan itt va-
gyunk, fellépünk és próbálunk. Nagy-
szerű és összetartó társaság lettünk a 
jubileumi műsorok kapcsán. Nekem a 
tánc élményt, és sok barátot ad. 

Rab Viktor általános iskolás korában 
kezdett el táncolni. Az Eötvös-művé-
szeti intézménybe járt. Ahogyan ott 
végzett, elkezdett táncolni az együt-
tesben. Ennek már négy éve. 

 –  A közösség tart meg itt elsősor-
ban. Olyanok vagyunk, mint egy nagy-
család. Talán a nagyapámtól örököltem 
a népi hagyományokhoz való vonzó-
dást. A néptáncban a zenét, a hagyo-
mányok megélését, és a közösséget 
szeretem. A hetven éves jubileum egy 
nagyon szép évforduló. Azt jelzi, hogy 
van ereje annak, amit teszünk. 

Ráczné Bársony Judit elmondta, 
hogy ő, mint a hamuban sült pogácsát, 
úgy kapta útravalóul a műfaj szerete-
tét. Hiszen szülei néptáncosok voltak, 
apukája Bársony András pedig tizen-
hét esztendőn át vezette az együttest. 

– Én magam is elkezdtem a táncot, 
Vaszkóné Irénke néni irányításával, 
majd 1978-ban a felnőtt együttesbe 
kerültem. Nemcsak szenior táncosa va-
gyok a művészeti csoportnak, hanem 
1985 óta oktatója is. Nagyon nagyon 
jó érzés, hogy most azokkal a tanít-
ványaimmal vagyok a színpadon, akik 
óvodáskorban nálam kezdtek.  Engem 
a szívem tart meg az együttesnél. Amíg 
tehetem, tudom és bírom, szeretném 
megélni ezt az örökségemet, amit apu-
kámtól kaptam.  

Bertalan Erzsébet
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Leporolt receptek
Az Agrárminisztériumtól újabb 

Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) 
védjegyet nyert a Civilek a Lakó-
helyért Egyesület közössége. Ez-
úttal a köles-béles termékük ér-
demelte ki az elismerést.

Ez már a tizenhetedik védjegyük.- 
hangzott el azon a sajtótájékoztatón, 
melyet Kiss Attila polgármester és 
Nagy Imre, a szervezet elnöke tartot-
tak a Városházán, december 15-én. 
A polgármester megfogalmazta, a 
hagyományok megélése terén a civi-
lek fontos tevékenységet végeznek. 

Az egyesület az egyik legsikeresebb 
szervezet az ilyen jellegű elismeré-
sek tekintetében városunkban, de az 
országban is. A polgármester arról is 
szólt, hogy már-már elfeledett, klasz-
szikus magyar gabonaféleség a köles, 
mely visszakerült az asztalokra. Ez 
örvendetes tény. Nagy Imre, a szer-
vezet elnöke tájékoztatójában többek 
között kiemelte, hogy nem magukért 
gyűjtik őseink, nagyszüleink paraszti 
szokásait. Céljuk az, hogy a fiatalok-
kal, a mai családokkal megismertes-
sék az egészséges, vegyszermentes, 
olcsó, és nem utolsó sorban finom 
süteményeket, valamint ételeket. A 
köles-béles leírását egyebek mellett a 
Déri Múzeum dokumentumtárában 
és egy böszörményi, családi recept-
füzetben olvasták, illetve idős házi-
asszonyoktól gyűjtötték. E tésztát 
leggyakrabban családi események 
alkalmával sütötték meg. A króni-
kákban fennmaradt az is, hogy a mó-
dosabb gazdák köles bélessel kínál-

Támogatás a hallgatóknak

Születésnapi köszöntő

85. születésnapja
 alkalmából köszöntjük 

Édesanyánkat, 
Nagymamánkat, 

OLSZEWSZKI SÁNDORNÉT

Jó egészséget, hosszú, boldog 
éveket kíván Családja

Az önkormányzat által ala-
pított Felzárkózás a Magasabb 
Szintű Oktatáshoz Közalapít-
vány ünnepélyes keretek között 
osztotta ki a kimagaslóan tehet-
séges tanulók idei, egyszeri ta-
nulmányi ösztöndíját a Városhá-
zán, december 15-én. 

Kiss Attila polgármester elmondta, 
hogy a program által Hajdúböször-
ményben, az elmúlt évtizedekben 
több száz diáknak tudtak segítsé-
get nyújtani tanulmányaikhoz. Az 
ösztöndíjjal céljuk, hogy a hallgatók 
életét könnyebbé tegyék. Kovács 
Attila kuratóriumi elnök elmondta, 
sok fiatal jár egyetemre a városból. 
Többségük kiválóan boldogul a fel-
sőoktatási intézményekben. Közülük 

vannak olyan tanulók, akik kutatnak, 
és országos, valamint nemzetközi ta-
nulmányi versenyeken mutatkoznak 
meg. Az idei esztendőben öten ré-
szesültek az ösztöndíjban. Debrec-
zeni Dorina - Semmelweis Egyetem 
Általános Orvosi Kar (mesterképzés) 
Marjai Péter - Eötvös Lóránd Tu-
dományegyetem Informatikai Kara 
(doktori iskola) Molnár Péter István 
- Debreceni Egyetem Mezőgazda-
ság-élelmiszertudományi és Környe-
zetgazdálkodási Kar Állattenyésztés 
Tudományok (doktori iskola) Uzonyi 
Lívia - Debreceni Egyetem Mező-
gazdaság-élelmiszertudományi és 
Környezetgazdálkodási Kar Élelmi-
szerminőségi és Biztonsági Mérnök 
(mesterképzés)

bertalan

Az ÉASZC Széchenyi István 
Mezőgazdasági és Élelmiszer-
ipari Technikum, Szakképző 
Iskola és Kollégium tanulói az 
Erasmus+Program keretében két 
éven keresztül Németország-
ban tölthették nyári szakmai 
gyakorlatukat. A programban 
28 diák, és 4 kísérő pedagógus 
vett részt. A projekt a végéhez 
ért, melynek tapasztalatairól 
zárórendezvényen számoltak be 
a résztvevők az intézményben, 
december 13-án. 

Az összejövetelen elsőként Kovács 
Attila Károly igazgató mondott kö-
szöntőt, melyben többek között meg-
fogalmazta, példaértékű az, amikor a 
tanulóik külföldön szakmai gyakor-
latukat teljesítik. A helyszínen a diá-
kok látják azt, hogy az adott helyen 
milyen technológiát alkalmaznak, 
munkatapasztalatot szereznek, is-

merkednek a kinti életkörülmények-
kel, és nyelvtudásukat is fejlesztik. 
A köszöntőt követően Török Attila 
Zoltán pályázati koordinátor mutat-
ta be a programot, vállalásait, illetve 
annak eredményeit. Az ismertetővel 
egybekötött tájékoztatót követően 
a németországi mobilitásban részt-
vevő diákok tartottak szakmai- és 
élménybeszámolót a kint töltött gya-
korlatukról. Majd a vendégek sorá-
ban köszöntötték Vass László egyéni 
vállalkozót, aki évekkel ezelőtt, az 
intézmény diákjaként szintén részt 
vett ebben a programban. Az iskola 
tanulóinak beszámolt ott szerzett 
szakmai tapasztalatairól, és arról, 
hogy emellett őt ez miben ösztönöz-
te, segítette vállalkozásának elindítá-
sában. A rendezvény zárásaként ün-
nepélyes keretek között kiosztották a 
külföldi gyakorlat igazolására szolgá-
ló Europassmobilitási igazolásokat.

bertalan

ták a napszámosokat. Gyakori volt, 
hogy kenyérsütéskor a süteményt a 
kemence alján sütötték meg, így azt 
nem kellett külön befűteni. Tésztá-
ja lisztből, zsírból, tojásból, sóból és 
tejfölből áll. A kenőlék, zsír és liszt 
egyenlő arányú keveréke. Ennek rá-
kenése után csak egyszer kell hajtani, 
de így is megjelenik a sütemény le-
velessége-tudtuk meg Nagy Imrétől. 
Mindezt édesített, főzött kölessel 
töltik meg. A tészta kapcsán fontos 
tanulság lehet mindenki számára a 
civilek szerint, hogy becsüljük job-
ban azokat, akik előttünk jártak. Ta-

nuljunk elődeinktől. „Poroljuk le” a 
régi recepteket, hozzuk vissza, amit 
nagyszüleink, őseink tudtak, több 
mint ezer esztendeig. Sok recept az 
elmúlt ötven-száz esztendőben elfe-
lejtődött. Külön tanácsolják a szerve-
zet tagjai, hogy csak olyan ételt, süte-
ményt fogyasszunk, ami egészséges, 
lehetőleg vegyszermentes. Érdemes 
törekedni arra is, hogy jó minőségű 
alapanyagokat, margarin helyett va-
jat vagy zsírt, illetve a kettőt vegye-
sen használjunk fel a családi sütéshez 
és főzéshez. Ezek bemutatására az 
egyesület negyven-ötven sütési be-
mutatót tart évente. A böszörményi 
és a Hajdú-Bihar megyei ízek megőr-
zésén munkálkodva, a többszörösen 
kipróbált recepteket a nagysikerű – a 
hatodik kiadást megélt - kétkötetes 
recept-könyvükben adták ki. Így is 
népszerűsítve tevékenységüket és az 
általuk hirdetett, képviselt értékeket. 

B.E.

Erasmus+
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4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4.

Telefon: +3620-560-42-82
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Közérdekű információk

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

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 (Reggel 
7-től 19 óráig) január 21-22: dr. 
Szabó János (Tel: 0620-9-773-060.)
Az ellátásért ügyeleti díj kerül felszá-
molásra.

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

GÁZSZIVÁRGÁS és üzemzavar  beje-
lentése: Tel: 36 80/300-300.

KÖZVILÁGÍTÁS hibabejelentés: (52) 
219-419, hétfő-csütörtök:8-16.30-ig,  
péntek: 8-13.30-ig.  Személyesen a Vá-
rosi Piac irodájában.

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

GYEPMESTERI TELEP A közterületen 
talált állati tetem lakossági bejelentése: 
Balogh Gyula gyepmester: 06-20-403-
9016. (Hétköznap: 7,30-18 óra, munka-
szüneti és ünnepnapokon 15-16 óra kö-
zött).

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

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS: janu-
ár 25-én, szerdán Koláné Dr. Markó 
Judit jegyző tart vezetői ügyfélfoga-
dást 9.00-12.00 óra között.

KÁLVIN téri rendelő: 560-130. 

www.eszv.hu

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

„Mikor lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul átölelt az Isten.”

 A gyászoló család

KOVÁCS  ANTALNÉ  
(született: Sőrés Mária) 

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik felejthetetlen szerettünk,

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

„Elment Ő, akit nagyon szerettünk.
Emléke míg élünk, itt marad közöttünk.”

 A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik felejthetetlen szerettünk,

NAGY ANTAL

temetésén megjelentek, ravatalára virá-
got, koszorút helyeztek, és mélységes gyá-
szunkban részvéttel osztoztak.
„Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz,
halálod, míg élünk, fájó emlék marad.”

 A gyászoló család

KAPITÁNY  SÁNDORNÉ
(született: Kovács Róza)

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik felejthetetlen szerettünk,

temetésén megjelentek, ravatalára virá-
got, koszorút helyeztek, és mélységes gyá-
szunkban részvéttel osztoztak.
„Szerettem volna még élni köztetek,
de a sors másképp rendelkezett.
Küzdöttem, de már nem lehetett,
Szeretteim, Isten veletek!”

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik felejthetetlen szerettünk,

 ZOLNAI  IMRE
(a volt TEXTIL nyugdíjasa)

temetésén megjelentek, ravatalára virá-
got, koszorút helyeztek, és mélységes gyá-
szunkban részvéttel osztoztak.
„Küzdöttél, de már nem lehet, 
a csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
örökké él, akit nagyon szerettek.”

 A gyászoló család

BALOGH ISTVÁNNÉ
 (szül. Galambos Mária)

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik felejthetetlen szerettünk,

temetésén megjelentek, ravatalára virá-
got, koszorút helyeztek, és mélységes gyá-
szunkban részvéttel osztoztak.
„Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
örökké él, akit nagyon szerettek.”

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik felejthetetlen szerettünk,

LOVAS  IMRE

Gyógyszertári ügyelet

ja
n

u
ár

20. (p.) Patikaplus Vörösmarty u. 1. Tel: 0620/3434800

21-22. (szo-vas.) Szentháromság Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 372-302

23. (j.) Vöröskő Karap u. 5. Tel: 561-461

24. (k.) Arany Sas Ady tér 11. Tel: 227-779

25. (sz.) Bethlen Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567

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

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

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

Fájó szívvel emlékezünk

ERDŐS ANTAL
(volt Pásztor u. 2. sz. alatti lakos, bádogos)

halálának 5. évfordulójára

„Kegyetlen volt a sors.
Miért? vett el tőlünk. 
A világon nincs nagyobb fájdalom, 
mint mikor a gyermekünket fedi a sírhalom.”

Bánatos szüleid

Megemlékezés Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

RÁKOS ANTALNÉ
(szül. Péter Róza)

halálának 9. évfordulójára

Szerető családja

Fájó szívvel emlékezünk 
drága szerettünk

VARGA ISTVÁN
halálának 1. évfordulójára

„Nem vársz már minket ragyogó szemeddel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel
De hiszünk, hogy égi otthonodban békére leltél,
hisz te a jónál is jobbat érdemeltél. 
Drága emléked szívünkben őrizzük,
hiányzol nekünk, soha nem feledünk!”

Szerető feleséged, gyermekeid
 párjukkal és imádott unokád, Vivien

Megemlékezés

Tájékoztatjuk a 
Tisztelt állattartókat, hogy 

2023. február 1-től 
átalakul az 

ÁLLATORVOSI ÜGYELET 
RENDSZERE 

Hajdúböszörményben.
HÉTVÉGÉN és MUNKASZÜNETI 

napokon 07:00 – 19:00 óráig, 
előzetes telefonos egyeztetés 

után, a  Kincsem Állatkórház tart 
ügyeletet (Hunyadi krt. 60. )

Tel:  06 20 380 8180
Az ügyeleti betegellátásért

 ügyeleti díj kerül felszámolásra.

A művelődési központban mű-
ködő közösségek programjai:

január 26., 15 óra: a Honismere-
ti Klub foglalkozása. Előadás: 200 
éves a Himnusz. Helyszín: Kertész 
László Városi Könyvtár.

Lapzárta:
hétfő 14 óra
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Fájó szívvel emlékezünk 
drága szerettünk

ELEK IMRÉNÉ 
(szül. Török Róza)

halálának 1. évfordulójára

„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.” 

Férjed, fiad, lányod és családja, 
rokonaid és ismerőseid.

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk szerettünk

SZEGEDI GÁBOR
halálának 1. évfordulójára

„Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, 
nyugalmadat nem zavarja senki. 
Életed elszállt, mint a virágillat,
de emléked ragyog, mint a fényes csillag.”

Szerető felesége, fiai, menyei, 
unokái és dédunokái.

Megemlékezés

Megemlékezés

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
megpihen a kéz, 

mely értünk oly sokat dolgozott.
Számunkra te sohasem leszel halott,

szívünkben örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

Fájó szívvel emlékezünk Édesapánk,

CSORBA IMRE
volt hajdúböszörményi lakos
halálának 18. évfordulójára.

Lányai és családjuk.

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

BÓDI GÉZA
halálának 7. évfordulójára

„Elhagytál egy házat, amit úgy szerettél
Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél,
Elfogadni muszáj, megérteni nem,
Hiányod kegyetlen, nem pótol semmi sem."

Szerető családod

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk szerettünk

SZABÓ GÁBOR
(volt Budai N. A. u. lakos)

halálának 1. évfordulójára

„Milyen szomorú mindig egyedül lenni, 
valakit mindenütt hiába keresni. 
Valakit várni, ki nem jön többé,
valakit titkon szeretni örökké.
Az idő sem gyógyítja sebeinket,
mert Te igazán szerettél bennünket.
Hiába borul rád a temető csendje, 
szívünkben élni fogsz örökre.”

Soha el nem múló szeretettel emlékeznek rád: 
szerető feleséged, 4 gyermeked, 

2 vejed, 5 unokád.

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

BOROS CSABÁNÉ 
(szül. Balogh Andrea Judit)

imádott gyermekem, 
drága Édesanyánk halálának 

5. évfordulójára.

„Elmentél tőlünk, mint lenyugvó nap.
 De szívünkben emléked örökké itt marad.
Ha feljön a Hold, az éjszaka vándora,
ragyogjon Rád az ég legszebb csillaga.”

Fájó szívvel emlékezik Rád: 
bánatos édesanyád, 

gyermekeid és szeretteid.

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk szerettünk

NAGY SÁNDOR
(volt Avar u. lakos)

halálának 1. évfordulójára.

„Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva,
 melyet türelemmel viseltél magadba!”

Szerető családja

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk szerettünk

BALOGH SÁNDOR
halálának 40. évfordulójára.

„Csak múlik az idő, feledni nem lehet, 
hogy fiatalon tört ketté életed. 
Rövid volt életed, mint forró nyár, 
Még most sem hisszük el, 
hogy hiába várunk vissza Téged már. 
Könnyes szemmel megállunk sírodnál,
nem szólsz, de mi tudjuk, hogy hívtál.
Mi szólunk, de a néma sír nem felel, 
szomorú szívünkben örökké létezel.”

Szerető családja

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezem szeretteim

GYŐRI ANTAL
halálának 

5. évfordulójára.

„Szüleim emlékére
Az életem Nektek köszönhetem, hogy felnőttem, s 
ott voltam köztetek. Oly sok szép évet együtt éltünk 
át, De most már rám tört a rút magány, Elmentetek 
tőlem örökre már, Nem látom többé se Anyám, se 
Apám. Angyalok vigyáznak most már rám, Hisz azok 
lettetek Édesanyám, Édesapám.”

Szerető fiuk: Zsolt

GYŐRI ANTALNÉ
(szül. Szekeres Margit)

halálának 
1. évfordulójára.

DOMBÓVÁRI ZSOLT
halálának 2. évfordulójára

„Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
örökké él, akit nagyon szerettek.”

Szerető édesanyja, családja.

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

MEZŐ SÁNDOR
halálának 5. évfordulójára

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

Szerető feleséged, gyermekeid, 
unokáid.”

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk szerettünk

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk Szüleinkre

KISS MÁRTON 
halálának 40. évfordulóján, 

KISS MÁRTONNÉ 
(Birta Mária)

 halálának 10. évfordulóján.

„Nehéz volt életük, legyen csendes pihenésük.”
Családjuk
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Január 20. péntek

18:00 NEMZETI KULTÚRÁNK ÖRÖKSÉGE, A MAGYAR NÉPZENE   
Kamarakoncert

Előadják:  Törökné Marosvölgyi Ágnes,
 Török Péter, Jeremiás Ádám

Helyszín:
Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház, Bársony András terem

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 
és a Szabadhajdú Közhasznú Nonprofit Kft. 

tisztelettel meghívja Önt, családját és ismerőseit
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA 

alkalmából rendezett 
városi rendezvénysorozatra. 

•

Meghívó

Január 22. vasárnap
16:00 AZ ORFEOSZÍNHÁZ TÁRSULATÁNAK VERSDÉLUTÁNJA

Közreműködik: O. Szabó István és a társulat tagjai
Helyszín:

Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház, Bársony András terem
•

Január 26. csütörtök
18:00 BERTALAN GELLÉN VIKTÓRIA: MINTHA 

című ihletgyűjtemény bemutatója
A szerzővel beszélget: Papp-Für János költő

Helyszín: 
Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház, Bársony András terem

•

Január 27. péntek
16:00 MAGHY 120 kiállítás megnyitója

Kiállítás Maghy Zoltán  hajdúböszörményi festőművész 
munkásságából, születésének 120. évfordulója alkalmából.

Köszöntőt mond: Kiss Attila polgármester
Édesapjára visszaemlékezik: Magi Zsolt
A kiállítást megnyitja: Dr. Vitéz Ferenc

Helyszín: 
Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház, Hajdúsági Galéria

Pályázati felhívás
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
(4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.)

a Gazdasági Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
281/2022. (XII.13.) GFK számú határozata alapján nyilvános pályázat útján

piaci alapon meghatározott lakbér mellett bérbe adja 

– a 4220 Hajdúböszörmény, Balassi Bálint utca 17. szám alatt található la-
kást, mely alapterülete 54 nm-es, 1 szobás, összkomfortos, műszaki állapota meg-
felelő, de festésre szorul. A lakásba együttesen beköltözők száma maximum: 2 fő, 
megállapított bérleti díj: 550 Ft/m2/hó (910 Ft/m2/hó). A megkötendő lakásbér-
leti szerződés időtartama 3 év. Kötelezően fizetendő óvadék összege 178.200 Ft 
(294.840 Ft) , melyet a lakásbérleti szerződés megkötésekor kell megfizetni a bér-
beadó részére. A lakás 2023. február 2. napján 9 órától 9.30 óráig megtekinthető.

– a 4220 Hajdúböszörmény, Karap Ferenc utca 6. II/3. szám alatt található 
lakást, mely alapterülete 27 nm-es, 1 szobás, komfortos, műszaki állapota megfele-
lő, de festésre szorul. A lakásba együttesen beköltözők száma maximum: 2 fő, meg-
állapított bérleti díj: 605 Ft/m2/hó (1.100 Ft/m2/hó), valamint a tovább számlázott 
tételek megfizetése mellett. A megkötendő lakásbérleti szerződés időtartama 3 év. 
Kötelezően fizetendő óvadék összege 98.010 Ft, (178.200 Ft) melyet a lakásbérleti 
szerződés megkötésekor kell megfizetni a bérbeadó részére. A lakás 2023. február 
2. napján 10 órától 10.30 óráig megtekinthető.

– a 4220 Hajdúböszörmény, Tizenhárom vértanú utca 2. I/6. szám alatt 
található lakást, mely alapterülete 51 nm-es, 2 szobás, komfortos, műszaki állapota 
megfelelő, de festésre szorul. A lakásba együttesen beköltözők száma maximum: 
5 fő, megállapított bérleti díj: 700 Ft/m2/hó (1.100 Ft/m2/hó), valamint a tovább 
számlázott tételek megfizetése mellett. A megkötendő lakásbérleti szerződés idő-
tartama 3 év. Kötelezően fizetendő óvadék összege 214.200 Ft, (336.600 Ft) me-
lyet a lakásbérleti szerződés megkötésekor kell megfizetni a bérbeadó részére. A 
lakás 2023. február 2. napján 11 órától 11.30 óráig megtekinthető.

A pályázatok elbírálása az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről 
szóló 14/2015. (V.04.) önkormányzati rendelet vonatkozó szabályai szerint, vala-
mint a rendelet 1. számú mellékletében lévő pontrendszer alapján a „Pályázati Sza-
bályzat” alkalmazásával történik. 

Érvényesen pályázni csak a Polgármesteri Hivatal Pályázat- és Vagyonkezelési 
Osztályán (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. szám alatti 40-es iroda) átvehe-
tő, a hivatkozott rendelet 1. számú mellékletében szereplő „Pályázati Szabályzat” 
adatlapjának kitöltésével lehet. 

A pályázatokat – a pályázati jogcím és a megpályázott lakás címének megjelö-
lésével – zárt, megcímzetlen, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban kell 
benyújtani a Polgármesteri Hivatal (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) köz-
ponti iktatójába (földszint 21-es szoba) 2023. február 06. napján 12:00 óráig.  
A pályázat beadását követően a pályázónak hiánypótlásra nincs lehetősége!

A pályázatok elbírálására előreláthatólag 2023. februári hónapban (a Gazdasá-
gi Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság soron következő rendes ülésén) kerül 
sor. A pályázat eredményéről a Pályázat- és Vagyonkezelési Osztály írásban értesti 
a pályázókat.

A 2023. március 01. után a zárójelben lévő bérleti díjak az alkalmazandóak.
Az önkormányzat fenntartja magának azon jogát, mely szerint a pályá-

zati eljárást részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja in-
doklás nélkül.

Olvasni jó!

A Hajdúböszörményi Könyv-
klub a Kertész László Városi 
Könyvtárban 2021 őszén alakult. 
A közösség tagjai előbb elolvas-
ták Neil Gaiman művét, az Óce-
án az út végén címűt, majd egyre 
többen gyűltek össze a klubban, 
hogy újabb olvasmányokat ajánl-
janak, ismertessenek egymás-
nak.

A szervezők alapvető célja az volt, 
hogy egyrészt minél többen kapja-
nak kedvet az olvasáshoz, másrészt, 
hogy az elolvasott könyvet nyugodt, 
kellemes környezetben fel is lehes-
sen dolgozni. Az utóbbi időben a 
klub, a könyvtár szombati zárása 
miatt ideiglenesen a Csuporka nevű 
boltba tette át székhelyét. Jelenleg 
a könyvklub Facebook-csoportjában 
165 tag található. Itt szoktak szava-
zást meghirdetni az ügyben, hogy a 
hónapban, melyik regényt vegyék elő 
a tagok. 

Az utóbbi találkozón népszerű volt 

Delia Owens regénye, az Ahol a fo-
lyami rákok énekelnek. A klubtagok 
igyekeznek minél több művet felven-
ni a repertoárjukba, ilyen volt példá-
ul Gabriel Garcia Marquez alkotása, a 
Szerelem a kolera idején.

Emellett műfaji sokszínűségre, 
valamint a nemzeti, sőt a nemi as-
pektusokra is figyelnek, így már 
olvastak horrort Stephen Kingtől, 
science fictiont női szerzőtől, Mar-
garet Atwoodtól, valamint a japán 
irodalom egyik legnagyobb szerzője, 
Murakami Haruki egyik remekműve 
is terítékre került.

Egy könyvklubhoz alapvetően nem 
kell sok alkotóelem: egy jó könyv, 
egymásra figyelő és egymást meg-
hallgató emberek, akik érdeklődnek 
az irodalom iránt és elkötelezett ol-
vasók. A töretlen lelkesedés, össze-
tartás és a könyvtár támogatásának 
köszönhetően, még remélhetőleg 
hosszú évekig működik majd ez a kö-
zösség. 

Gaál Csaba


