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Emlékezés a hősökre
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A II. világháború áldozataira 
és a 2. magyar hadsereg doni ka-
tasztrófájára emlékezett a város 
közössége január 27-én.

A rendezvényen, a második világ-
háborús emlékparkban katonai tisz-
teletadással közreműködött a XXIII. 
Doni Hősök Emléktúra „Hajdú” me-
netszakasza. A Himnusz közös ének-
lését követően Varjasi Imre, a várme-
gyei levéltár helyi fióklevéltárának 
vezetője mondott emlékbeszédet. 
Rendhagyó módon, énekelve kezdte 
visszatekintését. „Hol vannak a kato-
nák? /Sírjuk felett száz virág./Mond-
játok mért van így/Mondjátok mért 
van így?” – adta elő a dalt, amelyhez 
kapcsolódva személyes élményét osz-
totta meg a jelenlévőkkel. Mint mon-
dotta, gyermekkorában sokat hallot-
ta ezt a dalt. Édesapja féltett kincse 
volt a recsegő bakelitlemez. Amikor 
hallgatta, mindig szomorú volt és 
könnybe lábadt a szeme.  Ő nem ér-
tette a helyzetet. Majd később, tizen-

éves korában egyszer, igaz története-
inek rendszeres mesélésekor mondta 
el fiának, mi is történt vele. Édesapja 
is megjárta a háborút, s a dal hall-
gatásakor bajtársaira emlékezett, s 
értük könnyezett. Titokban, elcsen-
desülve, családi körben. Nyíltan nem 
beszélhetett a magyar katonák helyt-
állásáról, az orosz hadifogság szen-
vedéseiről. Az akkori kommunista 
hatalom megtiltotta a közös emléke-
zést. Majd a szónok elmondta, hogy 
ma más a helyzet. Demokráciánkban 
úgy állunk itt, és emlékezünk, hogy 
őszintén megvallhatjuk gyászunkat, 
tiszteletünket és megbecsülésünket 
az áldozatok előtt. Szabadon emlé-

kezhetünk a magyar katonákra, akik 
hűek maradtak hazájukhoz és eskü-
jükhöz. Szüleink, nagyszüleink vol-
tak, családapák, akiknek az életéből 
fakad a mi életünk. Azokra emléke-
zünk, akik életüket adták a hazának. 

Azoknak a porai felett mondunk imát, 
akik testi és lelki szenvedést vállal-
tak, és habozás nélkül tették kezüket 
a halál kapujának kilincsére. Varjasi 
Imre ezt követően a böszörményi O. 
Szabó Zsigmond megrázó visszaem-
lékezését idézte fel, aki végigharcolta 
a háborút. Zsiga bácsi 1943-ban, a 2. 
magyar hadsereg harckocsizójaként 
a véres doni harcok, majd a visszavo-
nulás részese volt. Az utolsók között 
hagyta el az arcvonalat. A levéltár-
vezető külön hangsúlyozta, hogy a 
megemlékezésnek helyet adó sírker-
tet Varga Imre szobrászművész alkot-
ta, aki 1944-ben a hajdúböszörményi 
Csordalegelő repülőterén szolgált 

főhadnagyként. Az egykori repülős 
tiszt, a nemzet Kossuth-díjas művé-
sze alkotásával üzenetet küldött ne-
künk. Ez az emlékhely mementóként 
int felénk. Mementóként, hogy ne 
feledjük a helyi zsidó honfitársaink 
tragédiáját sem. Ők az embertelen 
Holokauszt ártatlan áldozatai voltak, 
akiket a hatalom kiszolgálói ottho-
nukból a haláltáborokba hurcoltak. A 
közel ezer böszörményi izraelita kö-
zül hatszázötvenhárman soha nem 
tértek vissza. Majd a szónok hozzá-
tette, hogy az emlékhely mementó 
arra is, hogy ne feledkezzünk meg 
a város civil áldozatairól sem, akik a 
várost ért öt bombázás és harci cse-
lekmények áldozatai voltak, számuk 
elérte a 170-et. Majd szólt a málenkij 
robot böszörményi áldozatairól is. 
A „kicsi munkára” a szovjet Gulágba 
elhurcoltak közül kettőszáztizenki-

lencen soha nem tértek vissza sze-
retteikhez. Majd a következő gondo-
latokkal zárta beszédét Varjasi Imre. 
„Katonák, munkaszolgálatosok, ho-
lokauszt-áldozatok, civil lakosok, 
Gulágba hurcoltak. A második világ-
háború hajdúböszörményi áldoza-
tai. Amikor emlékezünk reájuk, arra 
a pokolra, amin keresztülmentek, 
tudnunk kell, hogy megélt sorsuk 
nagyon is hozzánk tartozik. Emlé-
keznünk kell, hogy megismerjük és 
megértsük, min ment keresztül szü-
leink, nagyszüleink nemzedéke. Em-
lékeznünk kell, hogy megértsük az ő 
sorsukon át, milyen drága a magyar 
haza, a közös otthonunk, Magyaror-
szág!” 

A megemlékezés további részében 
Fekete András őrnagy, a menetszá-
zad parancsnoka kiemelte, hogy Haj-
dúböszörmény volt az a város, mely 
elsőként csatlakozott a kezdeménye-
zésükhöz. Itt mindig meleg szívvel 
fogadják a katonákat. Arról is szólt, 
hogy a túra reprezentálja a múltat. 
Hangsúlyozta, hogy tizenegyedik 
éve térnek vissza az emléktúra kap-
csán Hajdúböszörménybe.  Nagyon 
méltóságteljes megemlékezésről van 
szó, amelyet itt rendeznek. Ezt köve-
tően Bodogán László görögkatolikus 
paróchus mondott imát, János evan-
géliuma ötödik fejezete alapján. 
Ezután Kiss Attila polgármester és 
Sőrés István alpolgármester, Tiba 
István országgyűlési képviselő és 
Fekete András őrnagy helyezett el 
koszorút a szobor talapzatán, majd 
díszlövések és a takarodó hangja zár-
ta a rendezvényt. 

bertalan
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 Ferencz MarcelA hét arca

Ferencz Marcel építész 1970-
ben Miskolcon született. 1989-ben 
érettségizett a budapesti Árpád 
Gimnáziumban. 1993 és 1994 kö-
zött Nashville-ben volt gyakornok, 
az Earl Swensson Associates terve-
zőirodánál. A Budapesti Műszaki 
Egyetemen Diplomadíjjal fejezte be 
tanulmányait 1997-ben. A NAPUR 
Építésziroda tagja. Épületeivel 
több hazai és nemzetközi kiállítá-
son szerepelt, és ért el sikereket, 
nyert nemzetközi díjakat. Többek 
között munkásságáért kétszer ju-
talmazták Pro Architectura-díjjal, 
2013-ban pedig Ybl Miklós-díjat 
kapott. A Magyar Művészeti Aka-
démia rendes tagja.

 Kiemelt alkotásai között szerepel 
egyebek mellett a Duna Aréna és a Nép-
rajzi Múzeum, valamint a Nemzeti At-
létikai Stadion.  A Hajdúböszörmény-
ben épülő Petőfi utcai orvosi rendelő 
is a keze munkáját dicséri. Ugyancsak 
a nevéhez fűződik a településünkhöz 
kapcsolódó Zöld Korona Vízió, melyet 
munkatársaival dolgozott ki. Ennek cél-
ja, hogy Böszörmény olyan élhető város 
legyen, ami számunkra és gyermekeink-
nek is megfelelő életminőséget kínál. 

 – Építészcsaládból származik. Mennyi-
re volt természetes, hogy édesapja nyom-
dokaiba lép?

 – A mai világunkban azt sulykolják, 
hogy mindenki valósítsa meg magát. Én 
is egy másik irányba kezdtem el a pályát, 
a vegyészmérnöki karon. De be kellett 
látnom, hogy sokkal nagyobb ereje van 
a családi vonalnak és iránynak. Szeren-
csére a kitérő után megtaláltam a he-
lyemet. Édesapa nyomdokaiba léptem, 
mert szerintem ez volt a természetes. 
Beálltam a sorba. Ezt a döntésemet so-
hasem bántam meg. 

 – Milyen örökséget kapott a családjá-
tól?

 – Nemzeti öntudatot, hazaszerete-
tet, és rettentő sok energiát kaptam 
örökségül a családomtól. Fizikait és 
szellemit is. Ehhez a hivatáshoz ez na-
gyon fontos. 

 – A szülővárosától?
 – Miskolc nagyon különleges, azt 

gondolom, hogy ott a levegőben van 
valami. A nagy példaképeim, mint pél-
dául Pataki Attila is, végtelen energi-
ával megáldott emberek. Amikor mis-
kolciakkal találkozom Budapesten, azt 
tapasztalom, hogy hatalmas munkabí-
rásuk van.

 - Milyen gyermek- és ifjúkora volt?
 – Végtelen boldognak és kiegyensú-

lyozottnak mondhatom. Nagyon meg-
határozó volt az, hogy a tervezővállalat 
mellett laktunk. Már akkor rengeteg 
időt töltöttem az irodában, „beszívva” 
az ottani légkört. 

 – Az iskolái mennyire voltak meghatá-
rozóak az élete és pályája szempontjából?

 – Az emberi találkozások meghatáro-
zóak számomra. A gimnáziumi években 
természetesen a barátságok voltak fon-
tosak. A sporttársak jelleme, az edzők 
emberi magatartása, valamint édes-
apám kortársainak a példája követendő-
ként szolgáltak számomra. Főleg a fel-
nőttvilágból kaptam az impulzusokat. 
Emellett a sport határozta meg életem 
ezen időszakát. Gondolkodásomban 
ez számított a legtöbbet. Máig vallom, 

hogy ép testben ép lélek. Lényegesnek 
tartom, hogy az ember összeszedett le-
gyen és tudjon koncentrálni. A fizikai 
munka is meghatározó. A szellemi tevé-
kenységet egyensúlyba kell hozni ezzel. 
Iskoláskorom óta édesapám vagy nagy-
apám mellett tevékenykedtem a ház kö-
rül. Miskolcon és Budapesten is mindig 
építettünk valamit. Ez egy férfiember 
életében elengedhetetlen.

– Milyen szépségei és milyen nehézségei 
vannak ennek a pályának?

 – Ez nagyon-nagyon bonyolult hiva-
tás. Akik nem gyakorolják ezt a szak-
mát, el sem tudják képzelni, mennyire 
összetett és szerteágazó foglalkozás 
ez. A létező munkák közül egyedül a 
szív- és baleseti sebészek, vagyis akik 
életmentő műtéteket hajtanak végre, 
azoknak van nehezebb pályája. Ugyanis 
az építészetnek az az egyik felelőssége, 
hogy amit kigondol a szakember, az öt-
ven-száz évre ott is marad az emberek 
között, a társadalom megítélésének 
színpadán. Nem olyan, mint más mű-
vészet, amelyet le lehet cserélni, vagy 
a verssorok, amiket ki lehet húzni. Te-
hát az építészeti alkotások hosszú ideig 
közöttünk maradnak. Ezzel a tudattal 
nem könnyű együtt élni.  

– Megbecsült manapság ez a hivatás?
 – Azt szoktam mondani, hogy annyi-

ra megbecsült, amennyire mindenki a 
saját hivatásában önmagát és másokat 
megtisztel. Úgy kell lépten nyomon vi-
selkedni, hogy azt elfogadják és méltá-
nyolják az emberek. Fontos számomra 
a személyes példamutatás is. A szakma 
becsben tartása magán az építészen 
múlik. 

– Hogyan találják meg a feladatok?
 – A feladatok úgy találnak meg, hogy 

tervpályázatokon indulok, mert ezeket 
tartom lényeges szellemi és szakmai 
szintnek. Nagyon komolyan veszem a 
kiírásokat. Mindig olyan választ próbá-
lok adni a kihívásra, amit a legmélyebb 
belső hangom mond. Eszerint alkotok. 
Az elmúlt tíz évben csak így kaptam 
megbízásokat. 

 – Hajdúböszörménnyel, hogyan került 
kapcsolatba?

 – Debrecenben tanítottam tíz évig, 
a műszaki karon. Ott volt egy nagyon 
segítőszándékú dékán, Szűcs Edit 
személyében. Az egész Hajdúságban 
mindenki nagyon szereti őt. Vele láto-
gattam el Hajdúböszörménybe. Sokat 
tudtam a településről, hiszen a világ 
legszebb alaprajzát hordozza magában 
a körkörös, gyűrűs felépítésével. Még 

kiskoromban édesapámék is meséltek 
a városról, amiből „egy van világszer-
te”. Nemcsak ebben egyedülálló, hanem 
abban is, hogy a böszörményi emberek 
legalább olyan különlegesek, mint a te-
lepülésszerkezetük. Ez nem hízelgés, 
azt tudom mondani, hogy amilyen a 
környezet, olyan az ember is, aki benne 
él. Tehát két csodával is találkoztam Bö-
szörményben, építészetileg és emberi-
leg is. Tisztelem Kiss Attila polgármes-
tert, aki nagyon jó ember. 

 – Jól sáfárkodunk az örökségünkkel Bö-
szörményben?

 – Volt egy korszak, a szocializmus 
időszaka, amely meglátszik a főtér bi-
zonyos elemein és a lakótelepi zóná-
kon. Ezek nem illenek a településképbe. 
Szomorú, hogy ez beleékelődött a rend-
szerbe. De hála, nem sikerült véglege-
sen elrontani az összhangot. Arra bizta-
tom Böszörményt, hogy azt az értéket 
sohasem engedje el, amit még Japán-
ban is tanítanak: a településszerkeze-
tet. Az életemben az egyik legnagyobb 
jelentőségű ügy a Zöld Korona Vízió, 
amely Böszörményhez kapcsolódik. 
Ha megvalósulna az a véderdőgyűrű, 
ami százéves léptékben mérhető, akkor 
visszatérne az aranykor a városba. A Pe-
tőfi utcai projektnél abban igyekeztem 
segíteni, hogy az ott lévő, nem odaillő 
magas épületek léptékét visszafogja a 
kétszintes építmény. Mindenképpen a 
böszörményi magas tetős, tradicioná-
lis építészethez tartozó elemeket alkal-
maztam. Azt kívántam hangsúlyozni, 
ami a település négyszáz éves múltját 
megerősíti. 

– Melyik a legkedvesebb „gyermeke”?
– A legelső házam a Hun fürdő volt, 

ami egy kicsi, kultikus építmény Tokaj 
és Bodrogkeresztúr között. Nagyon 
szerettem ezt a munkámat. Ezt köve-
tően húsz év eltelt, és a Néprajzi Múze-
um lett a másik kedves „gyermekem”. 
De fontos számomra a most épülő At-
létikai Stadion, és a tervezés alatt lévő  
Mathias Corvinus Collegium központi 
épülete a Gellért-hegyen. Ez a négy al-
kotás az, amelyik legjobban megdobog-
tatja a szívemet. De ez nem jelenti azt, 
hogy a Petőfi utcai rendelő az hátrébb 
állna a sorban. Azt is nagyon nagy lelke-
sedéssel várom, hogy elkészüljön. 

– Meg lehet egyetemen tanítani ezt a 
hivatást? 

 – Nem lehet megtanítani, mert rövid 
az öt év. Éppen, hogy csak egy-két apró 
mesterfogás sajátítható el az iskolában. 
Ehhez a szakmához nagyon sok idő és 
ismeret kell. Nekem annyiból volt sze-

rencsém, hogy ötéves koromtól figyel-
hettem azt, ahogyan édesapám dolgozik 
a tervező asztalnál.  Huszonöt évesen 
már húszéves előnnyel rendelkeztem a 
többiekhez képest. Ehhez a szakmához 
legalább két évtizedes gyakorlatra van 
szükség, az egyetemi éveket követően. 
Ekkor már komolyabb épületet „le tud 
tenni” az építész az asztalra. Csodagye-
rekek nincsenek a mi hivatásunkban. 
Sokat kell dolgozni, hogy eredményeket 
lehessen elérni. 

– Sokat dolgozik. Mennyiben érzi ezt 
problémának?

 – Nem okoz problémát, hogy so-
kat dolgozom. Ez a hivatás erről szól. 
Vannak olyan foglalkozások, ahol az 
eskütételt követően teljesen átadják 
magukat a pályájuknak az érintettek. 
Ilyenek többek között az egészségügyi 
dolgozók, a katonák, a rendőrök vagy a 
tűzoltók. De ha megnézem a mezőgaz-
daságból élőket, ők is éjjel-nappal tevé-
kenykednek. Ezt nagyapám példáján is 
tapasztaltam. Ő molnár volt. A víz az 
mindig hajtotta a malomkereket. Fo-
lyamatosan kellett az embereknek enni 
adni. Tehát nagyon sok olyan szakma 
van, ahol nem igazán lehet pihenni. Az 
állattartóknál nem beszélhetünk nyara-
lásról, de a földművelőknél is így van. 
Nekem a gyökereim ilyen mélységből 
származnak, tehát számomra az a ter-
mészetes, hogy minden nap dolgoznom 
kell. 

 – Mivel tud kikapcsolódni?
 – Hat gyermekem van. Ők minden 

este megadják a végtelen kikapcsoló-
dást számomra. A feleségem biztos hát-
teret nyújt a hivatásom gyakorlásához 
és az egész életemhez. A pihenésnek ez 
a kulcsa számomra. A sok munka és a 
jó családi légkör bőven elég nekem. Há-
rom fiam és három lányom van. A fiúk 
már nagyok, és szándékuk szerint sze-
retnék folytatni a hivatásom. Édesapám 
és én is próbálunk nekik mintát adni. 
Természetesen nem erőltetem ezt rá-
juk, de titokban remélem, hogy követ-
nek minket a megkezdett úton.  

– Ha újrakezdhetné az életét, mindent 
ugyanígy tenne?

– Igen. Vallom, jó nem látni előre, 
hogy mi történik velünk, emberekkel. 
Ha ez lehetséges lenne, biztosan meg-
ijedtem volna azoktól a feladatoktól, 
amelyeket végre kell hajtanom. Az élet 
nagyon jól ki van találva: ha valaki min-
dent „beletesz”, szerintem akkor nem 
marad hiányérzete. 

Bertalan Erzsébet
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Közös kincsünk, a kultúránk

A Kertész László Városi Könyv-
tár adott otthon Balla Sándor 
Attila legújabb könyve bemuta-
tójának, január 25-én. A „Ha-
tár” című kötet immár a hatodik, 
amely a szerző tollából született. 

Határ

A rendezvényen az íróval Gyulai 
Sándor, a gimnázium intézmény-
vezetője és Papp-Für János költő 
beszélgetett. Az alkotásokból Bakó 
Ildikó, megbízott könyvtárvezető 
olvasott fel. Az eseményhez kapcso-
lódva „Egy kis történelem” címmel, 
az alkotó által készített fotókat is 
megtekinthették az érdeklődők.  Bal-
la Sándor Attilától megtudtuk, hogy 
a kötetben van néhány írás, amit még 
nem jelentetett meg, és sok olyan 
gondolatot tartalmaz, ami még szin-
tén nem látott napvilágot. Ezért is a 
„Határ” a címe. Átlépett egy mezs-
gyén, hiszen betöltötte a hetvenötö-
dik életévét. Volt egy aranydiplomás 
átadója is tavaly. A kötet szerkezete 
és stílusa nagyjából megegyezik az 
előzőekkel. 

– Ez a munkám abban más a ko-
rábbiaknál, hogy most egy kicsit a 
családra összpontosítottam. Ez a be-
mutatott fotókon is tükröződik. Ta-
lán valamennyire egy összegzés is a 
könyv. Hiszen van mit az olvasók elé 
tárnom. Olvasható benne egy olyan 
fejezet, mely a „Számadás” címet 
viseli. Ebben vázoltam, hogy miket 
tevékenykedtem életemben ez idáig. 
Többek között írtam a tanítványa-
immal elért eredményekről is. De az 
aranydiplomához írt életrajzom szin-
tén szerepel a sorban. 

 – Nemcsak a tartalom és a cím egye-
di, hanem a könyv borítója is. 

 – A Bodrog-parton, a kedvenc he-
lyemen fényképeztem egy fűzfát. A 
levegő és a víz határa jelenik meg az 
alkotáson. A fényképeket leadtam a 
nyomdának, ahol Szabó Tamás kiadó 
szerkesztette meg a feliratot. Nagyon 
jól oldotta meg, mert ez egy tükörkép 
lett. 

 – Mely olvasóközönségnek szánta az 
írást?

 – Létezik egy állandó közönségem. 
Például a Vasvári társaság tagjai. És 
azok, akik általában ott vannak a 
kulturális rendezvényeken. Kicsit el-
szomorít, hogy az írásaimat többsé-
gében nem a fiatalok olvassák. Ennek 
ellenére hiszek a könyvek tanítóere-
jében és abban, hogy szükség van rá-
juk a mai világban is. 

 – A könnybemutatóhoz kapcsolódik 
egy fotókiállítás is. Ennek mi a történe-
te? 

 – A képek között egyebek mellett 
szerepel egy 1982-es gimnáziumi 
tornabemutató, de 1970-es donyecki 
pillanatok is láthatók. Ebben a tárlat-
ban van egy erős nosztalgiám. Egyéb-
ként a fotózás mindig jelentős szere-
pet kapott az életemben. 1958-ban 
hívtam elő először önállóan filmet. 
Azóta egyfolytában fotózom. Ma 
már az automata gépemmel elsősor-
ban macskákat és virágokat örökítek 
meg az utókornak. A természet min-
dig is jelen van az ilyenfajta alkotása-
imban. Minden évben készítek egy 
macskákat és egy virágokat ábrázoló 
naptárt. Ezekkel lepem meg a csalá-
domat és a rokonságot. 

Harmónia és nyugalom

Az elmúlt héten tovább foly-
tatódtak a Magyar Kultúra Nap-
ja alkalmából szervezett prog-
ramok Hajdúböszörményben. 
Többek között könyvbemutatóval 
és kiállításmegnyitóval emléke-
zett a város közössége a jeles nap-
ra.   

Csütörtökön, január 26-án Ber-
talan-Gellén Viktória: Mintha című 
ihletgyűjteményének a bemutatójára 
várták az érdeklődőket a művelődési 
központban. A szerzővel Papp-Für Já-

nos költő beszélgetett. A kötetben Ber-
talan-Gellén Viktória így írt a városhoz 
fűződő kötődéséről: „Hajdúböször-
ményben születtem, itt nőttem fel, és 
élek jelenleg is. Nyilvánvalóan felsorol-
hatatlan mennyiségű élmény, esemény 
köt ide. Ez az otthonom. Hogy is ne 
szeretném?! Mindennapi megélheté-
sem, tető a fejem fölött, családom, if-
júkorom, gyermekéveim, mindenem 
innen van…”

A bemutatóhoz kapcsolódva kérdé-
sünkre a szerző elmondta, hogy kilenc 
évesen kezdett el írni. Egy gyönyörű 
szép napsütéses őszi délutánon, a ba-
rátnőjétől hazafelé sétálva született 
meg első verse. Tizen- és huszonéves 
korában már folyamatosan jelen volt 
az életében az alkotás. Számára ennek 
a tevékenységnek rengeteg szép oldala 
van. Oldja a feszültséget, de az önkife-
jezés egyik formája is. Célja az írással, 
hogy megtalálja a harmóniát és a nyu-
galmat önmagában. 

– Nem vagyok sem író, sem költő. 
Egyszerűen „csak” egy szenzitív lé-
lek, aki az őt ért mindenféle impresz-
sziókkal, hatásokkal, benyomásokkal 
megpróbál valamit kezdeni. Két részre 

tagolódik a gyűjtemény. Az első a Vers-
szerű címet kapta, a második pedig a 
Szemezgetéseim az életből megfogal-
mazás szerint szerepel a kötetben. A 
könyv címe játszadozás egy gondolat-
tal: Mintha. Azoknak szántam az írá-
sokat, akik el akarnak mélyülni az élet 
dolgaiban, és a lét nagy kérdéseiben. 

Ki vagyok?!
M.E.-nek

Hajtsuk a pénzt és
mutassuk, hogy jók, hogy

boldogok vagyunk!
Széles mosollyal járjunk az úton,

hogy lássák:
nálunk minden a legnagyobb rendben van.

Hajtunk, fennhangon
hirdetjük úton-útfélen boldogságunkat.

Aztán egyszer megreped a csillagfényes burok,
amit magunkról építettünk mások felé,

és lassan, de feltartóztathatlanul véget ér
az emberi építmény,

és ezer darabra hullik.
És ami köröttünk volt, már alattunk van mind,

és ugyanazt visszaépíteni nem tudod.
És már nem bírod hajtani,

és mivel magad is elhiszed, hogy az vagy,
amit fennen hangon, boldogan hirdettél,

így ami csillagfényes volt, de most darabjaira
hullott,

magával ránt téged is.
És te is ezer darabra hullasz.

Csitt! Jaj, a sziréna.
Én nem megyek.

Nekem elég volt ennyi már.
Ha nem él tovább a csillogás, mit gondolnak

rólam?
Még valaki megismeri az igazi valómat.

Ki ne találd! 
Én magam sem tudom, hogy ki vagyok.
Az építmény nélkül hogyan viselkedjek?

Pőre magam? Mezítelen?
Inkább temessetek el. Mert én most meghalok.

Meg akarok halni!
De csitt! Jaj, mi ez a hang?
Megint a sziréna hangja.

Visznek engemet.
Fekve, élettel telve.
Nem így akartam.

Én élet nélkül akartam fekve lenni.
És most hogyan tovább?

Ma kezdőik az életem. Ma kezdődik!
Ma megy tovább.
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Közös kincsünk, a kultúránk
Maghy 120 

Másnap a művelődési központ 
Hajdúsági Galériájában folytatódott 
a rendezvénysorozat, ahol a százhúsz 
éve született Maghy Zoltán festőmű-
vész tiszteletére rendezett kiállítást 
nyitották meg. Az ünnepi pillanatok 
sorában elsőként Kapusi Sarolta fu-
volaművész előadását hallgathatták 
meg a jelenlévők, majd Kiss Attila 
polgármester köszöntötte a tárlat 
látogatóit. A városvezető elmondta, 
hogy Maghy Zoltán végigkövette a 
huszadik századot, hiszen 1903-tól 
1999-ig élt. Azt a huszadik századot 
élte meg, amelyben volt két háború, 
a tanácsköztársaság, a Rákosi-rend-

szer, az 1956-os forradalom és sza-
badságharc, valamint a szocializmus 
évtizedei.  Hála Istennek megadatott 
neki, hogy az 1990-es fordulatnak is 
részese lehetett. Kiss Attila szemé-
lyesen ismerte a művészt, aki idősebb 
korában is jó egészségnek örvendett. 
Azt pedig ma is láthatjuk, hogy ő ezt 

meghálálta a hazának és Hajdúbö-
szörménynek. Fantasztikus életmű-
vet hagyott maga után. Kiss Attila 
hangsúlyozta, hogy azon generáció-
hoz tartozik, akik gimnáziumba me-
net, a piacnál találkoztak a művész-
szel. Tudták, hogy ekkor egy újabb 
alkotás készül. Maghy Zoltánnak 
fantasztikus élete volt és csodálatos 
emberekkel találkozott. Hálával tar-
tozunk neki, és köztiszteletben álló 
családjának – mondotta a polgármes-
ter. A tárlatot Vitéz Ferenc irodalom-
történész nyitotta meg. A kiállítással 
és a művész alkotásaival kapcsolat-
ban többek között kiemelte, hogy jö-
vőre lesz száz éve, hogy a művész elő-
ször állt a közönség elé. Mégpedig a 
Képzőművészeti Főiskola növendé-
keinek 1924-es csoportkiállításán. 
Ezt a következő esztendőben egy 
hajdúnánási tárlat követte, Martin 
Ferenccel és Káplár Miklóssal. 1926-
ban pedig Debrecenben és Hajdúbö-
szörményben önállóan mutatkozott 
be. Majd egyebek mellett kiemelte, 
hogy a művész a hét alkotói évtized 
alatt, mintegy háromezer művet ké-
szített. Bármelyik témakört és festői 
műfajt tekintve, a harmónia mellett 
csöndes drámaiság is felfedezhető az 
alkotásain. Lassú alakváltozása tör-
ténik meg ennek az évtizedek során. 
Ami viszont soha nem változott, a 
képek egyszerűsége, s a bennük lévő 
természetes alázat. A rendezvény to-

vábbi részében Magi Zsolt, a művész 
fia emlékezett édesapjára. Bemutatta 
a festőművész első alkotását is, amit 
tizenegy évesen a nagymamája szü-
letésnapjára készített. A kép egy vi-
rágot ábrázol. Ebből is kiderül, hogy 
Maghy Zoltán már gyermekként is 
szeretett rajzolni és festeni. Ezen 

irányban képezte magát. A Képző-
művészeti Főiskolán Glatz Oszkár 
és Boromissza Tibor voltak a meste-
rei. Több művésztelep munkájában 
is részt vett, egyik életre hívója volt 
a Hajdúsági Nemzetközi Művészte-
lepnek. Munkásságát több díjjal is 

elismerték. Többek között a Magyar 
Köztársasági Érdemrend kiskereszt-
jével jutalmazták. Hajdúböszörmény 
közössége pedig díszpolgárai sorába 
választotta. 

bertalan
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Egy gondolat bánt engemet
Petőfi Sándor születésének 

200. évfordulója – nemkülönben 
az országosan meghirdetett em-
lékév – kiváló alkalmat teremt 
arra, hogy ráirányítsuk figyel-
münket legismertebb költőnk 
munkásságának jelentőségére. 

Petőfi hazai- és külföldi üstökös 
útja nemzeti költészetünk kiemelke-
dő sikere. Ő az, akinek személyében 
megjelenik az a magyar költő, aki 
egyetemessé vált hírnöke a magyar 
irodalmi kultúránknak. Verstermé-
se özönében minden olvasó találhat 
magának olyan „csemegét”, amelyik 
megfelelhet az éppen aktuális lelki 
hangulatának.

A Pesten, 1846 decemberében írt 
„Egy gondolat bánt engemet…” című 
„látomás-versét” bogozgatva, képet 
kaphatunk arról, hogy a szó művé-
sze hogyan érez és gondolkodik a ha-
záról, a világszabadságról és önma-
ga „küldetés-tudatos” szerepéről. A 
költeményt olvasva ráeszmélhetünk 
arra, hogy a zsarnoksággal szemben 
mit jelent a szabadság (a béke) egy 
nép, egy nemzet, de akár az emberi-
ség számára is. Mondandóját sokan 
úgy fogják fel: a költő megjövendöl-
te benne végzetes sorsát. Magam azt 
érzékelem és gondolom inkább, hogy 
ez a vers tiszteletadás a csatában éle-
tüket vesztő hősök előtt, s valamiféle 
vágyakozás egy igaz dicsőséget hozó 
halál után.

Napjaink, határainkhoz közeli há-
borús hisztériái különösen is ráirá-
nyítják a figyelmünket arra, hogy 
milyen könnyen labilissá válhat a 
nemzeti szabadságunk, hazánk biz-
tonsága, ha felelőtlenek és átgon-
dolatlanok a cselekedeteink. Fontos 
intelem: kerüljünk minden olyan 
meggondolatlan lépést, amelyek há-
borús helyzetbe taszíthatnának ben-
nünket.

Forgassuk költőnk válogatott ver-
seinek kötetét gyakrabban, és abban 

a reményben, hogy általa lélekemelő 
gondolatok ismerői és befogadói le-
hetünk, szabadságunk pedig tartós 
és töretlen marad. S szavait idézve 
tisztelegjünk emléke előtt: „…a haza/
Szívében hordja annak emlékét/Ki a 
hazát szívében hordozá …”

Balla Zoltán

EGY GONDOLAT BÁNT ENGEMET... 
  
Egy gondolat bánt engemet: 
Ágyban, párnák közt halni meg! 
Lassan hervadni el, mint a virág, 
Amelyen titkos féreg foga rág; 
Elfogyni lassan, mint a gyertyaszál, 
Mely elhagyott, üres szobában áll. 
Ne ily halált adj, istenem, 
Ne ily halált adj énnekem! 
Legyek fa, melyen villám fut keresztül, 
Vagy melyet szélvész csavar ki tövestül; 
Legyek kőszirt, mit a hegyről a völgybe 
Eget-földet rázó mennydörgés dönt le... 

Ha majd minden rabszolga-nép 
Jármát megunva síkra lép 
Pirosló arccal és piros zászlókkal 
És a zászlókon eme szent jelszóval: 
"Világszabadság!" 
S ezt elharsogják, 

Elharsogják kelettől nyugatig, 
S a zsarnokság velök megütközik: 
Ott essem el én, 
A harc mezején, 
Ott folyjon az ifjui vér ki szivembül, 
S ha ajkam örömteli végszava zendül, 
Hadd nyelje el azt az acéli zörej, 
A trombita hangja, az ágyúdörej, 
S holttestemen át 
Fújó paripák 
Száguldjanak a kivívott diadalra, 
S ott hagyjanak engemet összetiporva. - 
Ott szedjék össze elszórt csontomat, 
Ha jön majd a nagy temetési nap, 
Hol ünnepélyes, lassú gyász-zenével 
És fátyolos zászlók kiséretével 
A hősöket egy közös sírnak adják, 
Kik érted haltak, szent világszabadság! 
  
Pest, 1846. december 
     

Önkormányzati krónika
A képviselő-testület január 26-

ai ülésén tizenhét téma szerepelt a 
döntéshozók asztalán.

A tárgyalás előtt Kiss Attila pol-
gármester bejelentette, hogy az előző 
decemberi tanácskozás óta az önkor-
mányzat tanúsítványt kapott arról, 
hogy a TOP Plusz keretében mintegy 
5,5 milliárd forintot nyert el, tíz fej-
lesztési projekt megvalósítására. Ezek 
keretében többek között tizenhét utat 
tesznek rendbe, kerékpárutakat alakí-
tanak ki, orvosi rendelőt építenek és 
zöldinfrastuktra-fejlesztés is megva-
lósul a településen.  Kiemelte, hogy a 
beruházások a várost fogják gazdagí-
tani. Arról is szót ejtett, hogy Hajdú-
böszörményt a kormány 444 millió fo-
rinttal támogatja az energetikai válság 
kapcsán. Ez a működés szempontjából 
fontos.  

Elsőként a Polgármesteri Hivatal 
tavalyi munkájáról szóló beszámo-
lót tárgyalta a grémium.  A részletes 
szakmai anyag egyebek mellett kitért 
a humánpolitika, az informatika, az 
osztályok, valamint a polgármesteri 
kabinet működésére. A képviselők elis-
meréssel szóltak a hivatal munkájáról, 
köszönetüket fejezték ki az ott dolgo-
zóknak. Az előterjesztést ezzel egye-
temben elfogadták.  Ezt követően több 
helyi rendeletet módosítottak, majd a 
képviselő-testület az idei üléstervével 
kapcsolatban elfogadta, hogy a köz-
meghallgatás február 6-án, 17.00 óra-
kor lesz a Polgármesteri Hivatalban. A 
továbbiakban döntöttek arról is, hogy 
a Városi Bölcsődében március 1-től a 
napi négyszeri étkeztetés a gyerekek 
számára 610 forint lesz, a felnőttek 
pedig 700 forintot fizetnek majd az 
ebédért és reggeliért. A Fazekas Gá-
bor Idősek Otthonában az élelmezési 
nyersanyagnormát napi 1600 forint-
ban határozták meg. Ismét a grémium 
elé került az energiavészhelyzet miatt 
szükséges intézkedések végrehajtásá-
ról szóló tájékoztató is. Sőrés István 

alpolgármester ezzel kapcsolatban 
az intézmények és az önkormányzati 
cégek pozitív hozzáállásáról számolt 
be. Elmondta, hogy az ellenőrzés fo-
lyamatos. Az elmúlt néhány hétben 
tíz intézményben jártak, melyekben a 
decemberihez képest is javult a hely-
zet. Mindenütt törekednek a takaré-
kosságra. Ez főleg a gázszámlák eseté-
ben követhető nyomon. Ezt követően 
a testület tagjai az általános iskolai 
felvételi körzetek tervezetét vélemé-
nyezték, majd a Szociális szolgáltatás-
tervezési koncepcióját vizsgálták felül 
és fogadták el, valamint megtárgyalták 
az orvosi ügyeleti feladatok ellátásáról 
szóló előterjesztést. Elhangzott, hogy 
az ügyeleti ellátást február 1-től két 
elemből álló, betegközpontú rendszer-
rel (háziorvosi ügyeleti rendelés és sür-
gősségi ügyeleti rendelés) biztosítják 
minden rászoruló számára. A házior-
vosi sürgősségi ügyeleti rendelés hét-
köznap 16-22 óráig, szombat-vasárnap 
és ünnepnapokon 8 és 14 óráig tart. Az 
említett időpontokban, az ügyeleti idő 
alatt és azt követően a hirtelen jelent-
kező, illetve súlyos egészségügyi prob-
lémák esetére is nyújtanak segítséget 
és biztonságos megoldást a szakembe-
rek. Hétköznap 22 és reggel 8 óra kö-
zött, szombat-vasárnap és ünnepna-
pon 14 és 8 óra között az OMSZ által 
történik az ügyeleti ellátás. A beteg, az 
1830-as központi szám hívásával szak-
szerű tanácsot kaphat. Szükség ese-
tén a tartózkodási helyére sürgősségi 
ügyeleti autót, vagy életveszély esetén 
azonnal mentőt küldenek Hajdúbö-
szörmény bármelyik részére. Sürgős 
ügyeleti esetben a 1830-at lehet hívni, 
baleset és egyéb mentés esetén a 112 is 
elérhető. Böszörményben továbbra is a 
Korpona utca 17. szám alatt működik 
az ügyelet. Hétköznap 16-tól másnap 
reggel 8-ig, hétvégén és ünnepnapo-
kon huszonnégy órában. A gyermek 
ügyeleti ellátásban nem történik válto-
zás. Az eddigi elérhetőségek továbbra 
is érvényesek.

 Bertalan Erzsébet

Megjelent a Hajdúsági Nemzetkö-
zi Művésztelep 60 éves jubileumi ki-
adványa. Kapható 4500 Ft-os áron a 
HBcom ügyfélszolgálati irodájában, 

mely a Sillye Gábor Művelődési Köz-
pont épületében (Hajdúböszörmény 
Bocskai tér 4.), a bejárattól jobbra, a 
tér felőli ajtón megközelíthető.

Könyvajánló

Várjuk a jelentkezéseket kezdő, kis létszámú,
5 fős csoportokkal induló:

• csuhé és
• quilling 
foglalkozásainkra

A szakkörökhöz szükséges

• anyag- és eszközbiztosítással, 

•heti egyszeri jelenléttel.

Fürdőkerti  Rendezvény és 
Turisztikai Szabadidőpark

Jelentkezés: 
(36) 20 368 4989

A részvétel 

ingyenes.

Petőfi    200



XXXIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁMVÁROSI HETILAP HAJDÚBÖSZÖRMÉNY6

Hajdúböszörmény ingyenes hetilapja
Megjelenik: 12 000 pédányban.

www.hajduboszormeny.hu 
Ügyvezető igazgató: 

KATHI PÁL (Hajdú7 Kft.)
Szerkesztő: VARJASI IMRE

Újságíró: BERTALAN ERZSÉBET
Szerkesztőségi titkár, tördelő: 

GARGYA BRIGITTA
Korrektor: KUPÁS CSILLA
Fotó: HORVÁTH TAMÁS

Szerkesztőség: 
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4.

Telefon: +3620-560-42-82
E-mail: szabadhajdu@hbcom.hu

Nyomdai munkák: 
Mediaworks Hungary Zrt.

Felelős kiadó: 
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

Kiss Attila polgármester
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai I. tér 1.

ISSN 0866-6660
Szabadhajdú online: news.hajduboszormeny.hu

A hirdetések tartalmáért szerkesztőségünk 
felelősséget nem vállal.

Közérdekű információk

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

ÁLLATORVOSI ÜGYELET Február 
1-től hétvégén és munkaszüne-
ti napokon 7–19 óráig, előzetes 
telefonos egyeztetés után, a  Kin-
csem Állatkórház tart ügyeletet 
(Hunyadi krt. 60.). Tel:  0620/ 380 
8180. Az ügyeleti betegellátásért  
ügyeleti díj kerül felszámolásra.

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: feb-
ruár 8-án, szerdán Kiss Attila pol-
gármester tart vezetői ügyfélfogadást 
9.00-12.00 óra között.

KÁLVIN téri rendelő: 560-130. 

www.eszv.hu

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET    1830

temetésén megjelentek, ravatalára virá-
got, koszorút helyeztek, és mélységes gyá-
szunkban részvéttel osztoztak.
„Nem az a bánat, amely fáj 
és amelytől könnyes lesz a szem,
hanem az, amit hordozunk szótlanul
egy életen át, némán, csendesen.
Úgy ment el, ahogy élt, csendben és szerényen,
drága lelke nyugodjék békében!”

 A gyászoló család

ECSEDI  KÁROLYNÉ
(született Aranyi Piroska)

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik felejthetetlen szerettünk,

Gyógyszertári ügyelet

Fe
br

u
ár

3. (p.) Hajdú Árpád u. 45. Tel: 229-330

4-5. (szo-vas.) Kehely Arany J. u. 12. Tel: 561-151

6. (h.) Patikaplus Vörösmarty u. 1. Tel: 0620/3434-800

7. (k.) Szentháromság Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 372-302

8. (sz.) Vöröskő Karap F. u. 5. Tel: 561-461

9. (cs) Arany Sas Ady tér 11. Tel: 227-779

10. (p.) Bethlen Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567

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

A művelődési központban mű-
ködő közösségek programjai:

február 9. 15 óra: a Honismere-
ti Klub foglalkozása: 120 éve szü-
letett Maghy Zoltán festőművész. 
Előadó: Tamus István. Helyszín: 
Hajdúböszörményi Kertész László 
Városi Könyvtár.

Lapzárta:
hétfő 14 óra

temetésén megjelentek, ravatalára virá-
got, koszorút helyeztek, és mélységes gyá-
szunkban részvéttel osztoztak.
„Hirtelen, de elmentél egy perc alatt,
számunkra csak a döbbenet 
és a fájdalom maradt.
A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt,
de szívünkben örökké velünk maradsz.”

 A gyászoló család

SZABÓ SÁNDOR

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik felejthetetlen szerettünk,

Meghívó 

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2023. február 6-án (hétfőn) 17 órától
KÖZMEGHALLGATÁST TART

a Városháza Báthory Termében,
melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend:
1. Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának 2023. évi költségveté-

se. Előadó: Kiss Attila polgármester
2. Egyéb lakossági felvetések

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Sza-
bályzatáról szóló 20/2007.(IV.26.) Önk. rendelet 12.§ (2) bekezdés a.) 
pontja értelmében a képviselő-testületi ülés előtt közmeghallgatást kell 
tartani a költségvetés megállapításáról szóló rendelet megalkotása eseté-
ben.

A közmeghallgatás tárgyát képező írásos dokumentumok megte-
kinthetőek a Kertész László Városi Könyvtárban, valamint a www.
hajduboszormeny.hu honlapon.

Kiss Attila polgármester

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk gyermekünk,

IFJ. BÁCSMEGI FERENC
(volt hajdúvidi lakos)  2002. február 1-jén 

történt tragikus halálának 
21.  évfordulójára

„Egy szál virág, egy gyertyaláng,
egy kedves fénykép, amiről mosolyogsz ránk. 
Egy élet, mely percek alatt véget ért!
Emléked örökre itt van velünk,
míg e földön élünk, itt marad közöttünk!”

Szerető szüleid.
Nővéred és családja.

Február 11-én (szombaton) 8.30 
- 13.30 óráig véradást szervez a 
lakosság részére a művelődési köz-
pontban (Bocskai tér 4.).

KOVÁCS  MÁRTONNÉ
(született Kovács Juliánna)

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik felejthetetlen szerettünk,

temetésén megjelentek, ravatalára virá-
got, koszorút helyeztek, és mélységes gyá-
szunkban részvéttel osztoztak.
„Nagyon akartam élni még, érezni szívetek melegét.
Legyőzni a betegséget, legyen enyém még az élet.
Búcsú nélkül kellett mennem, 
őrizzetek szívetekben.
Édes lesz ott megpihenni, 
odalent már nem fáj semmi!”

 A gyászoló család

VéradásVéradás

A Hajdúkerületi és Bihari 
Víziközmű Szolgáltató Zrt. elér-
hetősége
Hajdúböszörményi ügyfélszolgálat: 
+36 52/227-288; +36 52/ 561-487.

Amennyiben nem jutott el 
Önökhöz a Szabadhajdú 

aktuális száma, kérjük, jelezzék 
a problémát a terjesztőnél, 

a 06-20-911-5006-os 
telefonszámon.

Nyílt napok a Csillagvár Óvoda és Bölcsödében
Kölcsey székhely: Kölcsey Ferenc u. 1. sz. 
Időpont: 2023.február 06-07. 8:30 -  11:30
E-mail cím: kolcsey@csillagvarovoda.hu 

Hét vezér utcai telephely: Hétvezér u. 58.
Időpont: 2023. február 08-09.    8:30 - 11:30
E-mail cím: hetvezer@csillagvarovoda.hu 

Hajdúvidi Tagintézmény: Hajdúvid, Óvoda u. 15
Időpont: 2022. február 06-07. 8:30 – 11:30
E-mail cím: hajduvid@csillagvarovoda.hu 

Dobó István utcai telephely: Dobó István u. 70. 
Időpont: 2022. február 09-10. 8:30 - 11:30
E-mail cím: dobo@csillagvarovoda.hu 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
    Tisztelettel: 
      Leleszné Sveda Klára
          intézményvezető
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Színházi ajánló
Hajdúböszörménybe érkezik a Győri Nemzeti Színház. Dér András da-

rabját, a  Mindenkinek mindene (Apor Vilmos)  február 7-én 19 órá-
tól láthatják az érdeklődők a  Sillye Gábor Művelődési Központ és Közös-
ségi Ház színháztermében.

Jegyek 200 Ft-os kedvezményes áron kaphatók  a HBCom irodában, 
Bocskai tér 4.) nyitvatartási időben.

HOGYAN SEGÍT 
AZ ÜGYELET?

ÖN BEMEHET

MI KIMEGYÜNK

1830

Azok számára, akik személyesen  
keresnének fel egy éjszakai ügyeletet,  

Hajdú-Bihar vármegye öt pontján  
22:00-től 8:00 óráig erre is lehetőségek 

állnak rendelkezésre.

HÉTKÖZNAP: 
16:00–22:00 óráig

SZOMBAT–VASÁRNAP: 
8:00–14:00 óráig

a háziorvosi  
ügyeleti rendelésre.

Ügyeleti időben jelentkező súlyos panasz, tünet esetén  
ne menjen sehová, hanem hívja a központi 1830-as telefonszámot!

• Hajdúnánás
• Hajdúböszörmény

• Debrecen
• Berettyóújfalu
• Hajdúszoboszló
• Hajdúnánás
• Hajdúböszörmény
• Balmazújváros
• Püspökladány
• Hajdúhadház
• Nyíradony
• Derecske

• Debrecen
• Berettyóújfalu
• Hajdúszoboszló

A GYERMEKEK ÜGYELETI  
ELLÁTÁSÁBAN NEM  

TÖRTÉNIK VÁLTOZÁS, AZ EDDIGI  
ELÉRHETŐSÉGEK (DEBRECENI  
GYERMEKÜGYELET, GYERMEK-

KLINIKA) TOVÁBBRA IS ÉRVÉNYESEK. 
A KÖZPONTI ÜGYELETI  

TELEFONSZÁM ITT IS 1830.

TELEFONOS TANÁCSOT ADUNK

ÜGYELETI KOCSIT KÜLDÜNK A BETEGHEZ

ÉLETVESZÉLY ESETÉN AZONNAL MENTŐT RIASZTUNKh

További információ: mentok.hu/ugyelet

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hajdúböszörményi Területi 
Szervezete kiemelten fontosnak tartja a helyi vállalkozások segítését. Ennek érdeké-
ben kezdeményezte a helyi elnökség még 2021-ben a Városi Szakmai Könyvelő Klub 
elindítását és működtetését.

A könyvelői munka manapság egyre összetettebb, komoly kihívásokkal és változá-
sokkal kell szembenéznie. A szakmai klub előadásokkal, rendezvényekkel és konzul-
tációkkal kíván hozzájárulni ahhoz, hogy a számviteli szakemberek minél gördülé-
kenyebben és színvonalasabban tudják feladataikat megoldani. 2023. évben is igény 
szerint kívánjuk megszervezni a klub rendezvényeit, melyek minden érdeklődő szá-
mára nyitottak és hasznosak.

Ez év első programjára január 24-én került sor, melyen aktuális és a mindennapi 
munkát támogató témákról esett szó Ficsor Mónika és Sütő Evelin előadókkal (Ró 
Könyvelőiroda Kft.): 

•Mit jelent a digitalizáció a könyvvitelben? – Kinek a feladata: ügyfél vagy köny-
velő? 

• Mit jelent az automatizáció a könyvelői folyamatokban? 
• Könyvelői szolgáltatásokról:
• Hogyan vegyék igénybe a vállalkozók a könyvviteli szolgáltatást?
• Szemléletformáló gondolatok a vállalkozás vezetőinek
• NAV, mint szolgáltató – mit szolgáltat, miből dolgozik és kinek szolgáltat?
• Az átalányadózás buktatói: Mire figyeljünk a változások után? 
A hallgatóság számos hasznos információt megtudhatott a digitális és automati-

zált könyvelésről, melynek néhány gyakorlati eleme is bemutatásra került az előadás 
során. 

A szakmai csapathoz bármikor lehet csatlakozni a jövőben is, valamint a Kamara 
területi szervezete továbbra is várja a tisztelt ügyfeleit irodájában (Hajdúböször-
mény Kossuth utca 5.), bízva abban, hogy szolgáltatásaival, programjaival hozzá tud 
járulni a helyi gazdasági egységek, vállalkozások eredményes működéséhez.

Városi Könyvelői Klub

Születésnapi köszöntő

Szeretettel köszöntjük

Kálmánné Erdős Zsuzsánnát 

60. születésnapján.
Kívánunk neki jó egészséget 

és szeretetben eltöltött boldog éveket.
Szerető családja:

Édesanyád és testvéreid családjukkal.

Születésnapodon kívánunk
Neked sok szépet,

Legyen vidám,
derűs számodra az élet!

Szerencse galambja
mindig feléd szálljon,

Légy boldog sokáig ezen a világon!
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Veretlenül lett ezüstérmes a 
Bocskai-iskola csapata azon az 
országos megmérettetésen, me-
lyet január 24-én a Városi Sport-
központban rendeztek.

A Magyar Diáksport Szövetség ál-
tal meghirdetett korcsoportos futsal 
országos elődöntőbe jutott be az is-
kolai együttes. Mint megtudtuk, 
csak a vármegyéből negyven csapat 

Futsal

jelentkezett a megmérettetésre, or-
szágos szinten pedig több százat tett 
ki. A négy csapatos tornán Kisvárda, 
Békéscsaba, és Kömlő iskolái vettek 
részt a böszörményi mellett. Óriási 
küzdelem és nagyszerű játék mel-
lett, vereség nélkül lettek második 
helyezettek a gárda tagjai. Egy győze-
lemmel és két döntetlennel zárták a 
rangos tornát. A rendezvény króniká-
jához hozzátartozik, hogy sok lelkes 
szurkoló biztatta a hazai pályán ját-
szó csapatot. A Bocskai István Álta-
lános Iskola alakulatának tagjai:Bíró 
Barna 8.a, Láda István 8.a, Kondás 
Kristóf 8.a,  Németh Károly 8.a, Er-
dős Zoltán 8.a, Gém Balázs 8.b, Deb-
receni Mátyás 8.b, Drága Kevin 8.b,  
Siket Patrik 8.b. Felkészítő pedagó-
gusuk pedig Fodor Tibor volt. 

A rendezvényen részt vett 

Rozsondai Tibor, a Hajdú-Bihar Vár-
megyei Diáksport és Szabadidő Egye-
sület főtitkára is, aki a szervezetet 
érintő legújabb információkról tájé-
koztatta lapunkat. 

– Korábban az derült ki, hogy 
a recesszió miatt nagyon sok ver-
senyt törölnie vagy halasztania kell 
a diákszövetségnek a naptárából. Itt 
megemlíteném többek között a lab-
darúgást, a röplabdát és az atlétikát. 
Nem volt elég pénzünk a versenyek 
megrendezésére. A napokban Balogh 

Gábor, a szövetség elnöke tárgyalása-
inak köszönhetően, a hiányzó össze-
geket megkapjuk a kormánytól. Így 
az összes tervezett megmérettetést 
meg tudjuk tartani. Ez az egyik leg-
jobb hír.  Az is nagyon jó, hogy egyre 
több rendezvényt kap Hajdú-Bihar 
vármegye. Ezek megtartásában és 
szervezésében Hajdúböszörményre 
jelentősen támaszkodhatunk. Itt év-
tizedek óta kiemelkedően jó műhely-
munka van. A helyi sportolók, iskolás 
gyerekek megérdemlik a törődést. 
Annál is inkább, mert a böszörmé-
nyi önkormányzat és a HTE korrekt 
partnerünk. Kiemelném még, hogy 
a mintegy húsz országos elődöntő 
mellett, négy nagy döntőnek ad majd 
otthont Debrecen. Erre nem igazán 
van példa az országban.  

bertalan

Lövészet
A HTE sportlövői január 28-án 

Miskolcon,  az Almássy Béla mi-
nősítő emlékversenyen szép si-
kereket értek el. 

Bakó Ivett junior lány légpisztoly 
20 lövéses kategóriában második, 
míg légpuska 20 lövéses kategóri-
ában első helyezést ért el. Szekeres 

Zsófia junior lány légpisztoly 20 lövé-
ses kategóriában első helyezett lett. 
Boros Dominik junior fiú légpuska 
20 lövéses kategóriában és junior fiú 
légpisztoly 40 lövéses kategóriában 
is első helyezett lett.  Boros Levente 
fiú serdülő légpuska 20 lövéses kate-
góriában második helyezett, míg lég-
pisztoly 20 lövéses kategóriában 1. 
helyezett lett.


