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Egyensúlyban a költségvetés
A képviselő-testület február 

9-ei ülésén elfogadta a város idei 
költségvetését. 2023-ban a bü-
dzsé főösszege több mint tizen-
három milliárd forint. 

A testületi ülésen megtudtuk azt 
is, hogy idén várhatóan mintegy 1,4 
milliárd lesz az önkormányzati in-
tézmények és cégek energiaköltsége. 
Ehhez a kormány 444 millió forint 
támogatást biztosít, tizenkét havi 
részletben. Emellett továbbra is taka-
rékos energiafelhasználás szükséges. 
Eddig az önkormányzati intézmé-
nyeknél és cégeknél a gáz esetében 
58,2, a villanynál 18 százalék megta-
karítást regisztráltak tavaly novem-
ber óta. Ezt egy 39 pontból álló, ta-
karékossági csomag eredményeként 
érték el. 2022 novembere óta  példá-
ul kevesebb helyiséget  használnak az 
önkormányzatnál. Hétfőn, kedden 
és szerdán normál rend szerint vég-
zik a munkájukat, míg  csütörtökön 
és pénteken 55 helyiségükből csak 
11-et használnak. Fontos tényező, 
hogy Hajdúböszörmény takarékos-
sági terve sem a gyermekeket és az 
időseket ellátó intézményeket, sem 
a helyi egészségügyet nem érintette. 
A költségvetés megvalósításakor a 
folyamatban lévő beruházások kivi-
telezése nem állhat le. Ezek nagyobb 
részét pályázati forrásból finanszí-
rozza a város, minimális az önerőből 
elkészülő projekt. Ezek kivitelezése-
kor szerepet kapnak egyebek mellett 
az energiahatékonysági programok, 
a kerékpárút- és útfejlesztések, vala-
mint a csapadékvíz-elvezetés. Fontos 
tényező, hogy a költségvetésben a 
felhalmozási oldal százalékban na-
gyobb, mint a működési. Ez szakma-
ilag is jó tendencia. Számszerűleg ez 
a következőt jelenti. A 13 milliárd 
137 millió 411 ezer forintból a ter-
vezett működési kiadás 45,36 szá-
zalék, a felhalmozási kiadás pedig 
54,64 százalék. Szakemberek állítják, 
hogy helyes az önkormányzatnak 
azon gyakorlata is, hogy az ingat-
lanértékesítésből befolyt összegek-
kel a projektek önrészét biztosítják. 
Tehát nem működésre fordítják. S, 
hogy mit rejtenek a részletek? Erre 
Nyakas Tibor, a Gazdálkodási osztály 
vezetőjé válaszolt.

– A költségvetést megelőzte a kon-
cepció elfogadása. Erre most is igent 

mondott a képviselő-testület, 2022 
novemberében – kezdte mondandó-
ját az osztályvezető. – Ez már a főbb 
számokat és irányvonalakat tartal-
mazta. Tavaly az energiaválság miatt 
rendkívüli helyzet alakult ki. A képvi-
selők október 6-ai tanácskozásukon 
elfogadtak egy harminckilenc pont-
ból álló intézkedést, ami az energia-
vészhelyzetre történő reagálás volt. 
Ez a kettő befolyásolta a büdzsé el-
készítésének az ütemét. Majd jöttek 
az egyeztetések az intézményekkel, 
illetve a cégekkel, akiknek elkészült 
az üzleti terve. Ezeket a számokat 
szintén beépítettük a költségvetés-
be. Nagyon sok ember munkája van 
abban, hogy megalkottuk a szakmai 
anyagot. 

– Melyek voltak a fő szempontok? 
– A legnagyobb hangsúlyt a mű-

ködés, illetve az energiaárakkal való 
gazdálkodás kapta, valamint ezek 
fedezetének a megtalálása adta. Má-
sodsorban, a bérek és azok járuléka-
inak a kifizetése és a munkahelyek 
megőrzése volt a szempont. Ezen túl, 
a fejlesztések és beruházások folyto-
nosságának a biztosítása szintén cél-
ként fogalmazódott meg. 

 – Mennyi pénzzel gazdálkodhat a vá-
ros az idei esztendőben?

 – Kiugróan magas most a költ-
ségvetés összmérleg-oldala. Nagy-
ságrendileg több mint tizenhárom 
milliárd forint. Ez a főösszeg. Ennek 
nagy része felhalmozás. Ez hétmilli-
árd- százmillió forintot tesz ki. A mű-

ködés pedig hatmilliárd forintot. 
Néhány kiadási tétel
A bevétel főösszege/finanszírozás 
nélkül: 11.809.996 460 Ft
Működési költségvetés: 
5.599.477.142 Ft
ebből személyi juttatás: 
2.165.609.677 Ft
dologi kiadás: 2.494.942.910 Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai: 
107.786.800 Ft
egyéb működési kiadások: 
496.378.035 Ft
Felújítások: 8.600.000 Ft
Ebből intézményi felújítások: 
3.000.000 Ft
Önkormányzati lakások felújítása: 
5.600.000 Ft
Felhalmozási kiadások: 
6.995.100.937 Ft
ebből önkormányzati beruházás: 
6.983.100.937 Ft
Általános tartalék: 500.000 Ft
Céltartalék: 241.024.872 Ft

 Hitelek és kamatok: 0 Ft

– Mennyire sikerült egyensúlyban 
tartani a bevételeket és kiadásokat? 

– A 2010-es stabilizációról szóló 
törvény alapján meg kell tartani az 
egyensúlyt, vagyis az önkormányza-
tok nem kezdhetik mínusszal az évet. 

– Tartalék összeget képeztek-e?
– Igen, képeztünk. Három nagy 

tartalékunk van az idén. Képeztünk 
egy rezsivédelmi alapot. Ez tízmillió 
forint. Ezen túl egy gazdaságvédelmi 
alapot, ugyancsak létrehoztunk, öt-
venhat és fél millió összegben. Van 
egy általános kockázati tartalék is. Ez 
szintén tízmillió forintot tesz ki. Az 
első kettő teljesen új kezdeményezés. 

– Hitelfelvétellel számol-e a költség-
vetés?

–  Remélem, nem kerül rá sor.
 – Az elfogadott költségvetés tükré-

ben, milyen éve lehet a városnak?
– Ha sikerül a tervezett bevételein-

ket realizálni, és a kiadásainkat pedig 
a költségvetés keretein belül tartani, 
akkor kiszámítható évünk lesz. 

Bertalan – Varjasi

Hagyományok nyomában

A vármegye önkormányzata 
szervezésében a Sokszínvirág ze-
nekar adott interaktív koncertet 
az apróságoknak a Hétvezér utcai 
Óvodában, február 21-én. 

A Hajdú Hagyományok Nyomában 
című pályázat keretében megvaló-
suló bemutatón Pajna Zoltán, a vár-
megyei közgyűlés elnöke kérdésünk-
re elmondta, a gyermekek fejlődése 
szempontjából nagyon fontos, hogy 
olyan programokat szervezzenek, ami 
az értelmüket fejleszti. Ebből az egyik 

legfontosabb a zene. Erre nagyon nyi-
tott a korosztály. A rendezvényen a 
mintegy százötven óvodás megismer-
kedhetett a hangszerekkel, és a hangok 
világával. A vármegyei projekt kereté-
ben minden korosztályt megszólíta-
nak, a legkisebbeknek húsz koncertet 
tartanak. A zenekar vezetője elmond-
ta, 2016-ban jöttek létre azzal a céllal, 
hogy ennek a korosztálynak zenéljenek. 
A leghálásabb közönségről van szó, csil-
logó tekintettel kísérik a koncertjeinket 
– mondta Domján Viktória.  

bertalan
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Hegedűs AndrásA hét arca

A polgármester a Város napja 
alkalmából „Polgármesteri Elis-
merő Oklevelet” adományozott 
Hegedűs András gépjárművezető 
részére, a város szolgálatában, 
környezetünk tisztaságának 
megóvása érdekében, több mint 
öt évtizeden át végzett lelkiisme-
retes munkájáért.

Hegedűs András nagyon boldog 
volt, amikor átvette az elismerést. 
Úgy gondolta, hogy ezt a város szol-
gálatában, egy helyen eltöltött mun-
kájáért kapta meg. Világéletében sze-
rette a hivatását, és szívvel-lélekkel 
végezte azt. Kötődik a településhez. 
Soha nem gondolt arra, hogy elköl-
tözzön Hajdúböszörményből, ahol 
megtalálta a boldogulását. 

Boldog gyermekkor

Saját elmondása szerint szegény 
családban nevelkedett. Szülei tisztes-
ségre, becsületre nevelték, öt fiútest-
vérével együtt. Ő negyedik gyermek-
ként látta meg a napvilágot. 

– Édesapám földműves volt, majd 
a vágóhídon, utána pedig a vasútnál 
dolgozott. Édesanyám pedig háztar-
tásbeliként ügyelt ránk. A hat fiú ne-
velése teljesen lekötötte szinte min-
den percét. Abban az időben nagy 
volt a szegénység. Ennek ellenére na-
gyon boldog gyermekkorom volt. So-
kat játszottam együtt a testvéreim-
mel, a Kölcsey utcai házunk udvarán. 
De a szomszéd gyerekekkel is együtt 
fociztunk, kerékpároztunk. Nagyma-
mám velünk élt, így az unokatestvé-
rek is gyakran megfordultak nálunk. 
Szüleinktől mindegyikünk szakmát 
kapott örökségül.

Hegedűs András alapfokú tanul-
mányait a Rákóczi Ferenc Általános 
Iskolában végezte. Majd ennek be-
fejezése után, diákmunkásként az 
akkori Hajdúböszörményi Község-
gazdálkodási Vállalathoz került. Gép-
szerelő, géplakatos tanulóként szak-
mai gyakorlatát is itt töltötte el.

 – Nagyon jó tanuló voltam. Az 
osztályfőnököm továbbtanulás előtt 
ellátogatott hozzánk, hogy gimná-
ziumban tanuljak tovább. Én nem 
vágytam diplomára. Egy jó szakmát 
akartam, biztos megélhetést. Ezt a 
döntésemet sohasem bántam meg. 
Édesanyám azt javasolta, azt tanul-
jam, amit szeretek. Hatással volt 
rám idős Fehérvári Pista bácsi, aki 
géplakatos mester volt. Sűrűn meg-
fordultam nála. Nekem gyermekként 
varázslatos volt, ahogyan dolgozott. 
Igazi ezermester volt, ő lett a példa-
képem. Pista bácsi hatására válasz-
tottam a hivatásomat. Az ipari isko-
lába iratkoztam be. Itt is nagyon jól 
ment a tanulás. Közben, korkedvez-
ménnyel nagymotorból is levizsgáz-
tam. Majd lett egy saját járművem. 

A szakember a három év során 
beiratkozott birkózni is. A tanárai a 
szakma kiváló tanulója versenyre is 
be akarták nevezni. Nem vállalta, az-

zal a felkiáltással, hogy vannak ügye-
sebb gyerekek nála. Azért néhány 
tantárgyi versenyen részt vett. A 
szakmunkás-bizonyítvány megszer-
zése után a gyakorlati munkahelyén 
helyezkedett el. A több mint ötven 
évet ezután itt töltötte el. Igaz, a cég 
többször átalakult, de Hegedűs And-
rás hűséges maradt hozzá. A kezde-
tekben hivatásos jogosítványt szer-
zett. Sok lett az elfoglaltsága, ezért 
a sportot befejezte. A papír meg-
szerzése megváltoztatta az életét. 
Már a katonaság alatt is gépkocsi-
vezető volt, mégpedig első osztályú, 
és háromszoros kiváló katona lett. 
A „Haza szolgálatáért” érdemérem 
bronz fokozatát is megkapta. Büszke 
még arra is, hogy kétszer volt kiváló 
dolgozó a nyolcvanas években a cé-
güknél, amiért egy szerény jutalmat 
is kapott. 

Sorsszerű választás

– A leszerelés után a Kövi Miklós 
utcán építkeztem. Ekkor már nős vol-
tam, két gyerekünk született. Munka 
mellett dolgoskodtam itt. Mint a la-
vina, úgy teltek az évek. A munkahe-
lyen is sokat kellett dolgozni. Ráadá-
sul folyamatosan képeztem magam. 
Bár a kezdéskor műhelyben kép-
zeltem el az életemet, de a sors úgy 
hozta, hogy végül sofőr lettem. Egy 
szovjet GAZ teherautón kezdtem, de 
végigvezettem a legmodernebb kon-
téneres járműveket is a munkám so-
rán. Így lett belőlem szemétszállító. 
A cég beiskolázott. Belföldi árufuva-
rozói és autómentői, települési hul-
ladékgyűjtő és szállítói, valamint az 
emelőgép-kezelői vizsgát is letettem. 
Ráadásul a vezetés terén ötévente 
megújítottam a jogosítványomat. Ezt 
törvény írta elő. 

Hegedűs Andás a HHG Kft. terü-
letéhez tartozó, mind a tizenöt tele-
pülésről szállította a konténereket 
a Czégény úti hulladéklerakóba. So-
főrként nagyon odafigyelt, amikor 
sötétben vagy ködben, illetve csú-
szós úton vezetett. Soha nem volt 
balesete. A kivilágítatlan kerékpáro-
sok is gyakran bosszúságot okoztak 
neki. Rájuk különösen odafigyelt. 
Ahhoz, hogy nap mint nap nyugod-
tan tudja végezni a munkáját, a kollé-

gái segítsége és megértése is kellett. 
Hegedűs András elmondása sze-

rint nagyon jó volt a hangulat a 
munkahelyén, mindig örömmel járt 
be dolgozni. Munkáját hivatásnak 
tekintette, nagy figyelemmel, becsü-
lettel, tisztességgel és odafigyeléssel 
végezte azt. Ő volt mindenki Bandi 
bácsija. Ezt a megszólítást szeretet-
ből és tiszteletből használták a kollé-
gái vele szemben. Nagyon szerette a 
fiatalokat, mindenkit tudott értékel-
ni. Sok embert tanított be. 

Ötven év szolgálat

– A munkában töltött ötvenedik 
évem alkalmából, június 15-én hatal-
mas tapssal vártak reggel a munkatár-

saim, a főnökeim. Akkor egy emlékla-
pot nyújtott át nekem Kathy Zsigmond 
a cégünk ügyvezetője. Nagyon meg-
hatódtam. Megköszöntem neki. 

Hegedűs András nagyon várta a 
nyugdíjat. Elmondása szerint vá-
gyott rá. Az utolsó öt év már nehéz 
volt számára, hiszen kemény fizikai 
munkát végzett. Nyugdíjasként a ház 
körül megtalálja a tennivalót min-
den nap. Földet művel, sertést tart. 
Ugyanúgy, mint szülei annak idején. 
Bár manapság úgy érzi, mintha a 
nadrágszíjon egy kicsit húzni kelle-
ne. Emellett szabadidejében szívesen 
kirándul, barkácsol és kertészkedik. 
Élete legszebb pillanatai közé tar-
tozik, amikor kis unokájával lehet 
együtt. 

– Feleségem az egészségügyből jött 
nyugdíjba. Ő mindig támaszom volt, 
sokat köszönhetek neki. Két gyerme-
künk van. András egyetemet végzett, 
lelkész lett. Nórika nagy világutazó. 
Még könyve is jelent meg. Ő angol-
lengyel szakon szerzett egyetemi 
diplomát. Most Budapesten él. Én 
mindenben támogatom. 

A kitüntetett elégedett és boldog 
embernek tartja magát. Nagyon tud 
örülni a családjának, különösen há-
roméves unokájának, akikkel egy 
házban élnek. Büszke arra, hogy 
munkája révén hozzájárult környeze-
tünk tisztaságának a megóvásához. 

bertalan

Hét évtized története
A közelmúltban ünnepelte ala-

pításának hetvenedik évfordulóját 
a Bocskai Néptáncegyüttes. Ebből 
az alkalomból a „Számadás het-
ven év múltán” című kiadványuk a 
közelmúltban jelent meg. 

A füzet bevezetőjében többek kö-
zött ez olvasható: „…hét évtized, több 
száz táncos, több ezer fellépés Magyar-
ország-szerte és országhatárainkon kívül 
egyaránt. 1952 óta nem volt olyan városi 
rendezvény, amelyen a Bocskai ne vett 
volna részt… Az együttes fennállása so-
rán folyamatosan arra törekedett, hogy 

méltó módon képviselje hazánkat és szű-
kebb pátriánkat, Hajdúböszörményt, és 
annak sokszínű tánckultúráját.”  A kö-
tetben az olvasók a művészeti csoport 
történetével ismerkedhetnek meg, 
illetve az együttes vezetőinek a port-
réival találkozhatnak. A művészeti ve-
zetők között Kovács Imréné Balogh Te-
réz, Bársony András, Nagy Antal, Kiss 
Ferenc, Szegedi Csaba, Szűcs János és 
Varga József életútja és tevékenysége 
elevenedik meg. A fotókkal gazdagon 
illusztrált kiadvány az együttes irodá-
jában kapható. 

-bézsé-
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„Nyavalya törjön, guta üssön!”
Rettegett népbetegségek egykoron a Hajdúságban 

Egy új elgondolást valósítottak 
meg Hajdúböszörmény szellemi 
közéletében immár 18. éve, rend-
szeresen. A helyi fióklevéltár és 
az önkormányzat létrehozott egy 
tudományos-ismeretterjesztő 
kiadványt, amely a város közéle-
tének, történelmi fordulatainak, 
művészeti alkotásainak a publi-
kációjára vállalkozott. 

Kolera a Hajdúságban

Egyedülálló kezdeményezés, egye-
dülálló megvalósítás, hiszen a Város 
napi tudományos-ismeretterjesztő 
konferenciák előadásait tanulmá-
nyokká bővítve, könyv formájában 
is megjelentetik a szakemberek. 
Most a 17. kötetet vehetik kezükbe 
az olvasók. A hajdúvárosokat a 19. 
században sújtó betegségről, a kole-
ráról Szendiné dr. Orvos Erzsébet, a 
vármegyei levéltár igazgatója írt „Ko-
lerajárvány a Hajdúságban és Debre-
cenben” című tanulmányában, mely-
ből az érdeklődők megismerhetik az 
1831-es pusztító járvány terjedését 
a Hajdúkerületben és Debrecen vá-
rosában. A Hajdúdorogon felbukkant 
kór végigsöpört a hajdúvárosokon, és 
hamar pusztítani kezdett. A betegség 
kísérőjelenségei: karantén, fertőtle-
nítés hangsúlyozása, tudományos- és 
áltudományos módszerek egyidejű 
terjedése, álhírek okozta társadalmi 
feszültségek, elgondolkodtató párhu-
zamot képeztek napjaink pandémiás 
helyzetével. 

Az elhíresült tüdőbaj

A „magyar betegségként” is elhíre-
sült tüdőbaj (TBC) hajdúböszörményi 
terjedésének eredt a nyomába tanul-
mányában Varjasi Imre fióklevéltár-
vezető, a város első női tüdő-, bel-, 
gyermek- és klinikai szakorvosa, dr. 
B. Kiss Julianna pályaképe alapján. A 
sokoldalú orvostudományi tevékeny-
sége mellett, civil szervezetekben is 
tevékeny orvosnő nevéhez fűződik 
például a felismerés, miszerint Bo-
daszőlő mikroklímája légzőszervi be-
tegek számára gyógyhatással bír, így 
a Debreceni Klinika az ő javaslatára 
létesített itt egy kis szanatóriumot, 
ahol hosszú ideig kezeltek tüdőbete-
geket. A példamutató életű orvosnő 
életútja sajnos tragikus véget ért. Dr. 
B. Kiss Julianna 1944-ben, a szovjet 
megszállók atrocitásainak következ-
tében önkezével vetett véget életének.

Katonák hurcolta spanyolnátha

A 20. század legnagyobb világjár-
ványa az első világháború végén, az 
egész világon végigsöprő spanyol-
nátha volt – tudhatjuk meg Husvéth 
András főlevéltáros írásából. A Nagy 
Háborúból hazatérő katonák által 

A minden gyönyörűsége

Petőfi a lentebb olvasható ver-
sét 1848 januárjában, Pesten 
vetette papírra. Az olvasó még-
is úgy érzékeli: a költő ott áll a 
„nagy sömmi” közepén, ott éli át 
a puszta zordságát és annak min-
den gyönyörűségét.

A költő emlékezet-verset ír: a pusz-
ták telét, ahogy azt nagyon sok gye-
rekkori élményéből gyűjtötte össze, 
majd később felnőttként, szekéren 
vagy gyalog többször is végigjárta. 
Petőfi szemével bekukkanthatunk 
egy halászkunyhóba, csőszházba, egy 
tanyába, egy csárdába, aztán körbe-
nézhetünk a tájon. Akárcsak ő, mi is 
mozdulatlannak, majdnem élettelen-
nek látjuk a környéket. A képek – a 
zordságuk ellenére – mégis valamifaj-
ta megnyugtató szépséget mutatnak. 
Illyés Gyula szerint „A puszta télen” 
című vers, Petőfi legnagyobb tájleíró 
költeménye. Annak ellenére, hogy 
nincs benne személyes mondanivaló, 
és nem villant fel humoros jegyeket 
sem. Mégis úgy érezzük: a vers a ko-
rabeli Magyarország vidéki helyzet-
rajza.

Nekem, mint „Hortobágy mellyéki” 

terjesztett spanyolnátha kórtünetei 
kísértetiesen emlékeztettek napja-
ink világjárványára, sőt, az alapvető 
védekezési módozatok sem változtak 
az eltelt évszázad alatt. A városi ada-
tok összesítése mellett egyéni, csalá-
di tragédiákat is bemutatott a szerző, 
melyek személyesebbé, átélhetőbbé 
tették az első világháború végének 
nélkülözésekben, veszteségekben 
amúgy is bővelkedő mindennapjait.

Népi gyógyítás

A járványokról, és az azok ellen 
küzdő orvostudományról szóló ta-
nulmány Szekeres Gyula etnográ-
fus–igazgató írása, amely más néző-
pontból közelített a témához. A népi 
gyógyítást, az ehhez köthető hiedel-
meket vette vizsgálat alá. Tanulmá-
nyából kiderül, hogy a 21. századi 
ember számára zavaros babonáknak, 
meghaladott téveszméknek ható 
elemek, valójában a magyar ősval-
lás motívumainak, az ősi magyarok 
kettős lélekről vallott felfogásának 
évszázadokon át fennmaradó, to-
vábbélő elemeit jelzik. Térben és idő-
ben egyaránt messzire mutat, hogy a 
betegségek, a „nyavalyák” kígyóként 
való megszemélyesítésének, a kígyó 
betegből való kicsalogatásában fő-
szerepet játszó tej motívumának, a 
szibériai sámánhitű népeknél van-
nak párhuzamai. 

A kötet végén egy forrásközlés is 
helyet kapott, amely Hajdúböször-
mény 1915-ös kórházi állapotait tár-
ja az olvasó elé. Dr. Gaál Mihály orvos 
levelezése, hivatali iratok, képviselői 
és orvosi levelek szó szerinti közlé-
se alapján tárul elénk az az áldatlan 
állapot, amely 1915-ben az akkori 
kórházi viszonyokat jellemezte. A 
forrásközlést és annak bevezetőjét 
Varjasi Imre tárja az olvasók elé. A 
kötet sorozatszerkesztője is a fiókle-
véltár-vezető. 

(A most bemutatott kiadvány a hajdúböször-
ményi fióklevéltárban kapható. Közszolgálati 
füzetek 17. Nyavalya törjön, guta üssön” Kiadó: 
Hajdúböszörmény város Polgármesteri Hivatala, 
Szerkesztő: Varjasi Imre Hajdúböszörmény 2023,  

108. oldal)
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születésűnek, különösen meghatóak 
és kedvesek ezek a verssorok. Ami-
kor olvasom – miért, miért nem? –, 
az 1963 januári nagy tél jut eszembe. 
Akkora hó esett Balmazújvároson, 
hogy az anyai nagyszüleim házának 
gádorát teljesen betemette, a hótor-
lasz az eresz fölé ért. A kijárati ajtót 
megnyitva, a hótömeg berogyott az 
előszobába. A kemence mellett „strá-
zsáló” sütőlapáttal fúrtunk lyukat, 
hogy kibújhassunk az első udvarra. 
Ez az élményem persze lehetne akár 
negatív is, mert nagyon kemény hi-
deg zúdult ránk. De megküzdöttünk 
vele: kevés lignitszénnel és csutka 
„ízíkkel” csiholtunk magunknak a 
sparheltben tüzet és meleget. Petőfi 
idejében is ilyen kemények lehettek a 
telek, a versképben is ilyet ábrázol a 
költő.

Szankciós telünk fűtött lakásában 
emeljük le a polcról Petőfi verseinek 
gyűjteményét! Üssük fel „A puszta, 
télen” című versnél, és gyönyörköd-
jünk azokban a szépséges képekben, 
amelyeket nagy költőnk az akkori 
magyar valóságból összerakott ne-
künk, mai és majdani utódoknak!

Balla Zoltán

Hej, mostan puszta ám igazán a puszta!
Mert az az ősz olyan gondatlan rosz gazda;
Amit a kikelet
És a nyár gyüjtöget,
Ez nagy könnyelmüen mind elfecséreli,
A sok kincsnek a tél csak hült helyét leli.
Nincs ott kinn a juhnyáj méla kolompjával,
Sem a pásztorlegény kesergő sípjával,
S a dalos madarak
Mind elnémultanak,
Nem szól a harsogó haris a fű közűl,
Még csak egy kicsiny kis prücsök sem hegedűl.
Mint befagyott tenger, olyan a sík határ,
Alant röpül a nap, mint a fáradt madár,
Vagy hogy rövidlátó
Már öregkorától,
S le kell hajolnia, hogy valamit lásson...
Igy sem igen sokat lát a pusztaságon.
Üres most a halászkunyhó és a csőszház;
Csendesek a tanyák, a jószág benn szénáz;
Mikor vályú elé
Hajtják estefelé,
Egy-egy bozontos bús tinó el-elbődül,
Jobb szeretne inni kinn a tó vizébül.
Leveles dohányát a béres leveszi
A gerendáról, és a küszöbre teszi,
Megvágja nagyjábul;
S a csizmaszárábul
Pipát húz ki, rátölt, és lomhán szipákol,

S oda-odanéz: nem üres-e a jászol?
De még a csárdák is ugyancsak hallgatnak,
Csaplár és csaplárné nagyokat alhatnak,
Mert a pince kulcsát
Akár elhajítsák,
Senki sem fordítja feléjök a rudat,
Hóval söpörték be a szelek az utat.
Most uralkodnak a szelek, a viharok,
Egyik fönn a légben magasan kavarog,
Másik alant nyargal
Szikrázó haraggal,
Szikrázik alatta a hó, mint a tűzkő,
A harmadik velök birkozni szemközt jő.
Alkonyat felé ha fáradtan elűlnek,
A rónára halvány ködök telepűlnek,
S csak félig mutatják
A betyár alakját,
Kit éji szállásra prüsszögve visz a ló...
Háta mögött farkas, feje fölött holló.
Mint kiűzött király országa széléről,
Visszapillant a nap a föld pereméről,
Visszanéz még egyszer
Mérges tekintettel,
S mire elér a szeme a tulsó határra,
Leesik fejéről véres koronája.

(Pest, 1848. január)

A puszta, télen
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A hazáért, a szabadságért

A kommunizmus áldozatai (1.)
Megakadályozni a rettegés borzalmainak visszatérését
„A hetvenéves nagyapám az első tsz-

szervezés idején a városházáról hazafelé jö-
vet becsengetett hozzánk. Megkérte anyá-
mat, hogy kezelje le a hátán keletkezett 
sebeket, melyeket tíz hold földjének kikény-
szerített felajánlását megelőzőleg kapott a 
verőlegényektől. A nyilvánvaló hazugságok 
sokasága, az elhallgatott, eltitkolt bűnök 
napvilágra kerülése csak erősítette bennem, 
hogy mint leendő értelmiséginek feladatom 
és kötelességem van a felnevelő közösséggel 
szemben. A Petőfi Kör vitái, az egyre vibrá-
lóbb politikai légkör, a visszarendeződéstől 
való félelem, az egyre több tudás a személyi 
kultusz korszakának tömeggyilkosságairól 
mind arra indították az embereket, hogy 
fellépésükkel segítsék megakadályozni a 
nyílt terror, a rettegés borzalmainak vissza-
térését” – írta az ötvenes évek légkörét 
és félelmeit személyes élményei alapján 
megidézve Lázár Imre, aki a fenti sorok 
jegyében, 1956-ban bölcsészhallgató-
ként a debreceni forradalmi bizottmány 
sajtófelelőseként igyekezett tenni közös-
ségéért. 

  A görögkatolikus földműves csa-
ládból származó Lázár Imre, 1935. 
december 2-án született Hajdúböször-
ményben. Édesapja, id. Lázár Imre ősei 
örökségén, tíz hold földön gazdálkodott. 
Általános és középiskolai tanulmányait 

szülővárosában végezte, majd 1954-ben 
felvételt nyert a debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetem magyar–történelem 
szakára. A történelem tanszék DISZ-ve-
zetőjeként jelentkezett az MDP-be, aho-
vá 1954 szeptemberében tagjelöltként 
vették fel. Lázár és diáktársai az egye-
temen élték az ötvenes évek minden-
napjait, közben pedig élénken figyelték 
a világban zajló és a hazai történéseket. 
„Hogy mi fog történni, nem tudtuk, csak 
éreztük, hogy feszültséggel teli a világ, s 
nyugtalanság vibrál a levegőben. Rákosi 
júniusi bukását követően reménykedtünk, 
ismét fordulat következik, mint 1953-ban. 
De most már végleges és megfordíthatat-
lan. Nagy Imre politikai visszatérésére vár-
tunk mi, hallgatók, ki nyíltan, ki titokban. 
Aztán a Rajk-temetés megrázó élménye 
már valóságos földcsuszamlást jelentett, 
hisz valamennyien láttuk a temetést a 
moziban. Emlékeztünk a szónok szavaira. 
A koporsók mellett ott álltak, akik megsza-
vazták Rajkék kivégzését. A hatalom csú-
csán évekig egy cinikus, szadista, demora-
lizálódott klikk ült. A szocializmusban hívő 
emberek megcsalattak. A kegyetlenség ülte 
torát. Bennünk egy elemien tiszta szándék 
munkált. Nekünk kell elvégezni a korrekci-
ót, a kizökkent időt helyrebillenteni, a torz 
és elfajzott hatalmi struktúrát megváltoz-

tatni. Vártunk, bizakodtunk és egyre türel-
metlenebbek voltunk” – fogalmazta meg 
gondolatait Lázár Imre e sorok írójának, 
egy vele készült dokumentumfilmem-
ben, 2006 októberében. 

Diákként a szabadságért

Lázár Imre 1956 októberében har-
madéves diákként aktív, az eseménye-
ket alakító résztvevője volt a debreceni 
forradalomnak. Beválasztották a Kos-
suth-egyetem tízes bizottságába, amely-
nek tagjaként részt vett fontos politikai 
megbeszéléseken, október 26-án pedig a 
Debreceni Szocialista Forradalmi Bizott-
mány tagja lett, amelyben a sajtóért fe-
lelős megbízottként tevékenykedett. Saj-
tóreferensként több bizottmányi döntés 
meghozatalában is tevékenyen közremű-
ködött. Így volt ez abban az esetben is, 
amikor október 27-én, a testület a pos-
tás dolgozók nyomásának is engedve (a 
postások és a hírlapárusok nem voltak 
hajlandók kézbesíteni, illetve árusítani 
a sztálini típusú diktatúrát kiszolgáló 
újságírók cikkeit), a megyei napilap, a 
Néplap a kommunista párt mindenkori 
érdekeit feltétel nélkül képviselő újság-
íróinak elbocsátásáról döntött, valamint 
bezúzatta az újság aznapi számát. A 
mintegy harmincezer példányban meg-
jelent lap visszahívását és új lapszámok 
nyomtatását, a forradalmi bizottmány 
nevében Lázár rendelte el. Ugyancsak ő 
volt az, aki október 31-re több debrece-
ni munkástanács (dohánygyár, gördü-
lőcsapágygyár, Szabadság Lapnyomda, 
Alföldi Nyomda, vagongyár) küldötteivel 
közösen javaslatot fogalmazott meg, a 
korábbi „sötét korszakot képviselő” szer-
kesztőbizottság hat tagjának és nyolc 
bértollnokának leváltására. Ekkor dön-
töttek arról is, hogy az újság nevét meg-
változtatják. Így lett a Néplapból Debre-
ceni Hírlap, amelynek koordinálásával, 
valamint az ifjúsági rovat vezetésével 
Lázárt bízták meg. A lap kiadója a debre-
ceni forradalmi bizottmány lett. Hama-
rosan azonban elérkezett november 4-e 
hajnala, amikor a Benczúr utcai diákott-
hont, ahol Lázár is lakott, szovjet tankok 
vették körül. A katonák a diákokat az 
egyetemre kísérték, ahol azok letették a 
fegyvert. A forradalmi bizottmány épü-
letében éjszakázó vezetőket letartóz-
tatták, többüket a Szovjetunió ukrajnai 
területeire deportálták, köztük például a 
hajdúböszörmény Puskás Álmost is. Lá-
zárt ekkor még nem vették őrizetbe, de 
az egyetem vezetése fegyelmivel eltávo-
lította az intézményből. Ezt követően fi-
zikai munkásként dolgozott szülőváros-
ában. 1957. szeptember 3-án azonban őt 
is letartóztatták, majd a népi demokra-
tikus államrend megdöntésére irányuló 
mozgalomban való részvétel, valamint 
társadalmi tulajdon rongálása vádjával 
(mondván, a Néplap zúzdába küldésével 
háromezer forint kárt okozott a népi de-
mokráciának V.I.) perbe fogták. Közel egy 
évet töltött előzetes letartóztatásban, 
amelynek során a kihallgatások alkalmá-
val folyamatosan megalázták. Ügyében 
a vád képviselője hét tanút idézett meg, 
ellenben védője indítványait újabb tanúk 
kihallgatására elutasították.

A hálózat csapdájában

 A per lezárását 1957. december 24-én 
bizonyítékok hiányában elhalasztották, 

ám alig egy hónappal később, 1958. ja-
nuár 28-án, három év börtönre ítélte az 
első fokon eljáró Debreceni Megyei Bí-
róság. A büntetést másodfokon a Legfel-
sőbb Bíróság népbírósági tanácsa, 1958. 
szeptember 1-jei ítéletével egy évre csök-
kentette. Az előzetes letartóztatásban 
töltött idő beszámításával Lázár bünte-
tését kitöltöttnek vették, így nem kellett 
újra börtönbe vonulnia. Az egyetemet 
csak két évvel szabadulása után fejez-
hette be, ezt követően könyvtárosként 
helyezkedett el. 1971-től a Hajdúböször-
ményi Óvóképző Intézet könyvtárát ve-
zette. Eközben folyamatosan ki volt téve 
a hatalom zaklatásainak. Rendszeresen 
jelentkeznie kellett a helyi rendőrkapi-
tányságon, az állambiztonság pedig F-, 
azaz figyelődossziét nyitott róla, és a 
kommunista ügynökök 1957-től, több 
mint húsz éven át megfigyelték minden 
lépését. Volt olyan esztendő, amikor egy-
szerre négy hajdúböszörményi ügynök is 
jelentett Lázárról, köztük egy pincér, egy 
festőművész, valamint még az a személy 
is, akit a legjobb barátjának tartott. A je-
lentések súlyos gyakorlati következmé-
nyekkel jártak Lázár életére nézve. Példa 
erre egy hetvenes évek végi történet. 
Lázárt, mint a nemzetközileg is jegyzett 
Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep ve-
zetőjét (ezt a tisztségét 1979-től 1990-
es polgármesterré választásáig ellátta) 
meghívták Spanyolországba, egy kon-
ferenciával egybekötött tárlatra, ahol 
Lázár is előadott volna. Útlevélkérelmét 

A kommunista megtorlás egyik haj-
dúböszörményi áldozatának, néhai 
Tóth István alezredes, hadosztálypa-
rancsnoknak a története talán kevesek 
előtt ismert. A katonatiszt Békéscsabán 
szolgált parancsnokként, és mint ilyen, 
az ‘56-os forradalom mellé állt, s kato-
náit is e szerint vezényelte. 

Vele kapcsolatban a következő hi-
teles történetet érdemes felidéznünk. 
A békéscsabai laktanya előtt hatalmas 
tömeg tüntetett 1956. október 29-én. 
A lehetséges véres sortűz előtti pilla-
natról Fekete Pál, az ottani forradalmi 
bizottság elnöke az „Utolsó szó jogán” 
című könyvében ezt írta „… megérkezé-
semkor a tömeg hangtalanul utat nyitott, 
és az őrség beengedett a kapun. Tóth Ist-
ván alezredes feldúlt lelkiállapotban volt, 
és szinte megkönnyebbüléssel fogadott. 
Elmondtam neki, itt rövidesen vér folyik, 
ha azonnal nem cselekszünk. A foglyokat 
ki kell engedni és neki végleg meg kell sza-
badulnia a pártbizottság zsarolásaitól. 
Tóth alezredes nagyot sóhajtott, és a kö-

azonban a III/III-as ügynöki jelentések-
nek „köszönhetően” – a tartótiszt javas-
latára – elutasították, így nem utazha-
tott ki a kiállításra.

A rendszerváltó demokrata

Lázár folyamatosan tanult és képezte 
magát. 1982-ben magyar nyelv és iro-
dalomból doktorált, és művészeti, iro-
dalmi témájú cikkeket, tanulmányokat 
írt, köteteket szerkesztett. A rendszer-
váltás hajnalán érdeklődése ismét a po-
litika felé fordult. Az egykori politikai 
elítélt részt vett az MDF megalapításá-
ban, majd 1990-ben Hajdúböszörmény 
polgármesterévé választották. Tizenkét 
éven keresztül volt a város első embere. 
Munkásságának elismeréseként 2006-
ban a debreceni önkormányzat Szabad-
ság Hőse Emlékéremmel tüntette ki, 
2010-ben pedig megkapta a Magyar Köz-
társasági Érdemrend tiszti keresztje pol-
gári tagozatát. 2008. szeptember 13-án 
Hajdúböszörmény közössége díszpolgá-
rává fogadta. Tagja, később vezetője volt 
a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége 
megyei szervezetének, 2006–2010 kö-
zött pedig képviselőként tevékenykedett 
a Hajdú-Bihar megyei Közgyűlésben is. 
2016. február 16-án hunyt el Hajdúbö-
szörményben. Házasságukból két leány-
gyermekük, Noémi és Ivett született.

Lázár Imre halálának évfordulóján 
tisztelgünk emléke előtt, s példamuta-
tásával emlékezünk a kommunizmus ál-
dozatainak megtörhetetlen hitére, helyt-
állására, a szabadság, a hazaszeretet, a 
demokrácia iránt elkötelezett áldozatos 
küzdelmükre.               

Varjasi Imre

vetkező, felejthetetlen mondatot mond-
ta: „Meglásd, mindketten lógni fogunk!” 
Meglehet – válaszoltam –, de az utca kö-
vén nem fognak százával vérbe fagyva fe-
küdni.” 

Ezután a politikai foglyokat sza-
badon engedték, Tóth alezredest és 
Fekete Pált a tömeg közrefogta és a 
tanácsházára kísérte. Mindketten meg-
jelentek az épület erkélyén, és megölel-
ték egymást. Üdvrivalgás fogadta a jele-
netet. Tóth alezredes végig kitartott a 
forradalom történései mellett, megaka-
dályozta az atrocitásokat, biztosította a 
rendet, s együttműködött a forradalmi 
bizottmánnyal is. Ezért a tettéért, illet-
ve azért, mert Tóth István fegyverrel 
harcolt Magyarország függetlenségé-
ért, kiállt hazája szabadsága mellett, 
és szembeszállt a szovjet hadsereggel, 
az alezredes hadosztályparancsnokot 
a szegedi katonai bíróság 15 év bör-
tönbüntetésre, lefokozásra, 10 év köz-
ügyektől való eltiltásra és teljes vagyon-
elkobzásra ítélte.             V.I.
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A megálmodott lottószámok

Nyakas Imréné optometrista, 
látszerészmester gyermekkorá-
ban még nem tudta, hogy milyen 
hivatást szeretne választani. 
Nagyon jó volt a kézügyessége, 
szépen rajzolt és énekelt. Rá-
adásul a tornában is jeleskedett. 
Tizennégy évesen azért válasz-
totta a Bocskai István Gimnáziu-
mot, hogy ott eldőljön az, milyen 
irányba tanuljon tovább az érett-
ségi után.  Magyar és pedagógiai 
fakultációra járt. Mégsem lett 
belőle tanár.

Ami véglegesen megváltoztatta az 
életét, az egy hirdetés volt. Látsze-
rész tanulókat keresett az Ofotért. 
Megtetszett neki az ajánlat, és bele-
vágott az ismeretlenbe. Elmondása 
szerint, soha nem bánta meg a dön-
tését. Budapesten volt az elméleti 
képzése, a gyakorlat pedig Debrecen-
ben. Tanulóként négy hetet a Széche-
nyi utcai Ofotértban dolgozott, majd 
a következő időszakot a Piac utcai 
fotóáruházban töltötte. Így követték 
egymást a hónapok. A második év-
ben egyértelművé vált számára, hogy 
inkább a szemüvegkészítés érdekli. 
Azon belül is a műhelymunka. Akkor 
még kézzel csiszolták a lencséket, 

sok múlott a látszerész kézügyessé-
gén. A vizsga után a Széchenyi utcai 
boltban kezdett el dolgozni. Közben 
megtalálta élete párját, és férjhez 
ment. A gyermekei születése után 
merült fel benne a gondolat, hogy 
jó lenne vállalkozni. Harminckét éve 
vállalkozó. Nagy segítség volt, hogy 
férje csatlakozott munkájához. Mára 
már leányuk is a családi vállalkozá-
suk tagja. Nyakas Imréné számára 
fontos, hogy  folyamatosan képezze 
magát, tanuljon. 1993-ban látszerész 
mestervizsgát tett, majd felsőfokú 
optometrista végzettséget szerzett. 
Máig figyelemmel követi az újdon-
ságokat, hiszen csak így lehet nap 
mint nap megfelelni a megrendelők 
igényeinek. Judit elmondása szerint 
minden szép a hivatásában. Ez egy 
összetett szakma, sok odafigyelést 
igényel. Különösen az emberi kap-

Otthonra leltek
A gyermekeiket kísérték az is-

kolába. Minden reggelük így kez-
dődik. Kéz a kézben érkeztek az 
interjúra. Összetartoznak. A há-
ború és a betegségek ellenére is 
megtalálják a családjukban a bol-
dogságot. Most már otthonra is 
leltek Hajdúböszörményben. Aho-
gyan mondják, itthon vannak. 

Újvári István és felesége, Ágnes ta-
valy szeptember 9-én érkeztek Ma-
gyarországra Kárpátaljáról. Először 
Debrecenben kaptak szállást, majd Bö-
szörménybe költöztek. Itt egy panzió-
ban szállásolták el őket, majd albérlet-
be költöztek. Kisdobronyt hagyták ott 
a hajdúk fővárosáért. A háború mellett 
Ágnes betegsége is közrejátszott ab-
ban, hogy hátrahagyták szülőföldjü-
ket. A fiatalasszonyt egy egyszerűnek 
tűnő vakbélgyulladással műtötték meg 
Kárpátalján.

– Műtétek sorozata követte ezt a 
beavatkozást, végül autoimmun beteg 
lettem. A próbálkozások ellenére nem 
javult az állapotom. Ahol beavatkozás 
történik a szervezetemben, minden 
elgennyesedik. Legyen az egy oltás 
vagy szúrás. Sehogyan sem tudták ezt 
kordában tartani. A kezelések miatt 
inkább idejöttünk. Hiszen otthon már 
nem nagyon akartak vállalni az orvo-
sok. Nem tudtak velem mit kezdeni. 
Most Debrecenben kezelnek. 

István elmondta, hogy sok jó ember 
segítette már őket a kezdetekben is. 
Így jutottak albérlethez. A főbérlőjük 
saját autójával költöztette a családot 
a lakásba, minden segítséget megadva 
életük újrakezdéséhez. Így most már 
állandó lakcímük is van a városban.

– Kaptunk kölcsön egy biciklit, 
amivel járhatok. Lett egy laptopunk 
is, mellyel a feleségem majd dolgoz-
hat. Megismerkedtünk a Városháza 
dolgozójával, Ignáth Szilviával. Az 
életkezdéshez mindenben segített 
minket. Gyerekeinket a Bethlen-isko-
lában nagy-nagy szeretettel fogadták. 
Az ötödikes kisfiunk már városi angol 
versenyt is nyert. Még a Szabadhajdú 
újságban is benne volt a neve. Nagyon 
büszkék vagyunk a gyermekeinkre, 
mert megállják a helyüket az intéz-
ményben. Annak ellenére, hogy Kár-
pátalján, a tanévkezdéskor csak négy 
napot járhattak iskolába. 

A házaspár nehezen szakadt el szü-
lőföldjétől. Máig könnyes a szemük, ha 
erre gondolnak. Elmondásuk szerint, 
amikor visszanéztek a házukra, sírtak. 
Nehéz pillanatok voltak ezek.

– Otthagytuk az életünk egy jelen-
tős részét. A házat, a fóliasátrakat, egy 
kistraktort. Mezőgazdasággal keres-
tük a kenyerünket Kárpátalján. 

Ágnes megszokta már Hajdúbö-
szörményt. Nagyon jó tapasztalato-
kat szerzett itt. István szerint, mivel 
Kisdobrony kisebb település, az em-
berek jobban ismerik egymást. Ide, 
Böszörménybe már jöttek hozzájuk 
vendégek Budapestről. Mindenki azt 
mondta, hogy ezt a környéket nagyon 
kedves lelkek lakják. Az emberek kö-
szönnek egymásnak, és illedelmesek. 
Kulturált, rendezett és tiszta a telepü-
lés. István munkát is talált, közfoglal-
koztatottként keresi a kenyerét. 

– A legtöbbet az önkormányzat, 
magánemberként Szekeres Tibor és 
Molnár László, a Vöröskereszt részéről 
Farkas Ibolya, a járási hivatal dolgozói 
és a Bethlen-iskola közössége segít 
minket. Már a kezdetektől fogva. De 
rajtuk kívül is sok jó ember él itt a vá-
rosban, hiszen az ökumenikus imahét 
keretében is a mi családunknak gyűj-
töttek a városban működő egyházak. 
Úgy adakoztak a hívő emberek, hogy 
nem ismertek bennünket, amit ezúton 
tisztelettel köszönünk nekik. Egykori 
iskolatársam és családja is ebben a vá-
rosban találta meg a boldogulását, ja-
nuárban érkeztek. 

A házaspár az otthonmaradtakkal 
interneten tartja a kapcsolatot. Per-
sze, amikor náluk van áram. Arról 
számolnak be, hogy egyre rosszabb 
kint a helyzet. Ők a határtól tizenöt 
kilométerre éltek. Egyre többen pa-
naszkodnak arra, hogy ott is besorozás 
történik. Messziről ezeket az elkeserí-
tő híreket kapják. A házaspár szívéig 
hatolnak ezek a szavak.

– Most itt, Böszörményben képzel-
jük el a jövőnket. Időbe tellett, de meg-
szoktam itt. Kezdem sajátomnak érezni 
a várost. Volt, hogy Kisdobronyba utaz-
tam. Amikor visszajöttem, azt mond-
tam, hogy most már itthon vagyok – 
mondta Ágnes a beszélgetés végén. 

bertalan

Pályám kedves története

csolatok a fontosak számára. Szereti 
meghallgatni az ügyfeleket. Számára 
a legszebb pillanatok közé tartozik, 
amikor a páciens elégedetten távozik 
tőlük. Vallja, a látszerésznek kicsit 
pszichológusnak is kell lennie. Ezt 
főleg a látásvizsgálatok megnöveke-
dése óta tapasztalják. Erre egy példát 
is mondott Nyakas Imréné.

– Mostanában volt egy fiatal há-
zaspár az üzletben. A férj szemüveges 
volt. Ő már tudta, hogyan történik a 
vizsgálat. Mindenképpen szeretett 
volna bejönni a feleségével együtt 
a vizsgálóba. Én ezt nem engedtem 
meg. Hiszen a párjának külön drukk 
lett volna az ottléte. A hölgy moso-
lyogva jött ki, és külön megköszönte 
a hozzáállásomat. 

Judit számára fontosak a vevők 
visszajelzései. Ezekből mindig épít-
kezik. Nagyon lojálisak a páciensek 
velük szemben. Van, aki a kezdetek-
től fogva hozzájuk jár. Harminckét 
éve. Sokan megfordultak náluk ezen 
idő alatt, a megye több városából is 
felkeresik optikájukat. Vallja: ezek 
nagyon jóleső momentumok az éle-
tében. És a kitüntetések is. 2006-ban 
polgármesteri elismerésben részesült 
a lakosság szolgálatában végzett lel-
kiismeretes, szakszerű tevékenysé-

géért, majd a Magyar Optikus Ipar-
testülettől ezüstkoszorús mester 
kitüntetést kapott, 2009-ben. Célja 
az arany fokozat megszerzése. 

Nyakas Imréné története egy külö-
nös álomhoz kapcsolódik. 

– Több mint húsz éve volt egy ál-
mom. Megálmodtam öt számot. 
Hajnalban, amikor felébredtem, ez 
kattogott az agyamban. Gyorsan leje-
gyeztem mindet. Eldöntöttem, meg-
játszom a lottón. Persze nem nyer-
tem. Akkor még a garázsban volt az 
üzletünk. Egyszer ott álltam a látás-
vizsgáló tábla alatt. Fölnéztem rá, és 
akkor láttam, hogy az utolsó öt szám 
szerepelt az álmomban. Mosolyogva 
vettem tudomásul, hogy én még éj-
szaka is optometrista látszerész va-
gyok.

bertalan
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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: már-
cius 1-jén, szerdán Sőrés István alpol-
gármester tart vezetői ügyfélfogadást 
9.00-12.00 óra között.

KÁLVIN téri rendelő: 560-130. 

www.eszv.hu

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET    1830

Gyógyszertári ügyelet

Fe
br

u
ár

-m
ár

ci
u

s 24. (p.) Vöröskő Karap F.  u.  5. Tel: 561-461

25-26. (szo-vas.) Arany Sas Ady tér 11. Tel: 227-779

27. (h.) Bethlen Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567

28. (k.) Hajdú Árpád u. 45. Tel: 229-330

01. (sz.) Kehely Arany J. u. 12. Tel: 561-151

02. (cs) Patikaplus Vörösmarty u. 1. Tel: 0620/3434-800

03. (p.) Szentháromság Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 372-302

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

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

MALYA JÁNOS
halálának 1.  évfordulójára

„Csendben állok, emlékezem
nem halt ő meg, mindig él nekem.
Messze ment, hol el nem érhetem,
élete úgy múlt el, mint egy pillanat, 
de emléke szívünkben örökre megmarad.”

Bánatos feleséged és az egész család

Amennyiben rokonához,
ismerőséhez, szomszédjához

 nem jutott el a Szabadhajdú 
aktuális száma, kérjük, jelezzék 

a problémát a terjesztőnél, 
a 06-20-911-5006-os 

telefonszámon.

PETRUS  ISTVÁNNÉ
(született: Gorzsás Mária)

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik felejthetetlen szerettünk,

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

„A szeretet nem múlik el soha 
és az élet, bár változik, de örök.”

 A gyászoló család

SZABÓ  JÁNOSNÉ
(született Magi Klára)

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,
Csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, kit felednek,
Örökké él, kit igazán szeretnek.”

 A gyászoló család

TÖVISKES  SÁNDORNÉ 
(született Kövér Margit 

Manyika)

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik felejthetetlen szerettünk,

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

DOMBI IMRE

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik felejthetetlen szerettünk,

temetésén megjelentek, ravatalára 
koszorút, virágot helyeztek és fájdal-
munkban részvéttel osztoztak.

 A gyászoló család

Megemlékezés

SZABÓ IMRÉNÉ
(szül. Kövér Margit)

halálának 13. évfordulóján

„Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet,
e három: ezek közül pedig legnagyobb a szeretet.”

(1Kor. 13.13.)

Lánya, unokái, rokonai, tisztelői, ismerősei

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

 „Minden gondotokat őreá vessétek,
              mert néki gondja van reátok.”

                                                                ( 1 Péter 5.7. )

Fájó szívvel emlékezünk Édesapánkra,

Megemlékezés

MALYA JÁNOS
halálának 1. évfordulójára.

Emléked szívünkben örökké él.
Szerető lányai, vejei és imádott unokái

OLÁH SÁNDORNÉ

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik felejthetetlen Édesanyánk,

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

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

 A gyászoló család

A nagy érdeklődésre való tekintettel 
megismételjük a SZÉP NYÁRI NAP 
című Neoton musicalt március 27-én 
19 órától a művelődési központ szín-
háztermében.

Jegyek kizárólag online vásárolha-
tóak a Jegy.hu hálózaton keresztül!  
https://www.jegy.hu/program/szep-
nyari-nap-143877

FÉNYMÁSOLÁS
NYOMTATÁS
INTERNETEZÉS
SPIRÁLOZÁS
SZKENNELÉS-FAXOLÁS
LAMINÁLÁS
FILMKÖLCSÖNZÉS

KÁLVIN TÉRI VIDEOTÉKA  
(a buszmegállónál)
 Kálvin tér 12.

NYITVA TARTÁS:

hétfő-péntek: 10-17 óra
ebédidő:           12-13 óra
szombat:                 zárva
vasárnap:                zárva

 0652/220-159 
     0620-9708-032
 varjasine@vipmail.hu
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A művelődési központban működő közösségek programjai:

Február 27. 15 óra: a Tessedik-kertbarátkör foglalkozása a Kertész 
László Városi Könyvtárban.
Február 28. 15 óra: a Dóry József Nótaklub foglalkozása.

Lapzárta:
hétfő 14 óra

Északmagyarországi Regionális 
Vízművek hibabejelentés: 

0680/22-42-42.

Születésnapi köszöntő

Farkas Jánosné 
(született Gál Zsuzsánna) 
február 9-én ünnepelte 

90. születésnapját. 

Ez alkalomból szeretettel 
köszöntünk: lányod, vejed, 

unokád feleségével
 és dédunokáid.

Születésnapi köszöntő

Zelenka Mihályné 
Demeter Teréz 

 február 10-én ünnepelte 

90. születésnapját.

Szeretettel köszöntötték 
gyermekei, unokái, testvérei, 
menye, keresztlánya és más

 kedves rokonai, valamint kedves 
szomszédai. 

Kívánva neki további jó 
egészséget, nyugalomban,  

boldogságban töltendő éveket.
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Labdarúgás

Kézilabda

Hirdetmény fasorok letermelésére
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző és 

Mezőgazdasági Bizottsága által hozott 210/2022. (XI. 21.) PEMB számú határozata alap-
ján az alábbi fasorok letermelésének kivitelezésére hirdet nyílt licitet az alábbi feltételekkel:

Hajdúböszörményi TE–Létavértes SC’97 5–0 (2–0)
100 néző. Vezette: Juhász D.(Török Cs., Kozma M.) HTE: Fülöp G., Bun R.(Nagy 
Z.), Papp N., Sustyák B., Forgó P.(Komjáti D.), Sallai Cs.(Borbíró D.), Mizsei 
Sz.(Csecsődi I.), Patócs R., Pelles D.(Rákos B.), Benke Sz.(Pásztor D.), Kónya M. 
Gól: Papp N.(3), Patócs R., Sallai Cs. Jók: Fekete S., Szabó Zs., Zurbó B. 
Ifjúságiak: 9–1.

*Az egyes hrsz-okhoz tartozó fasorok nettó kikiáltási ára szakértő által megállapított 
áron kerül feltüntetésre a hirdetmény szövegében. 

Aki az árverésen részt kíván venni, annak a nettó kikiáltási ár 10%-át ajánlati biztosí-
tékként az árverés időpontjáig meg kell fizetnie Hajdúböszörmény Város Önkormányzatá-
nak 11738060-15372514 számú számlájára. A befizetés tényét az ellenőrző csekkszelvény, 
vagy teljesített átutalási megbízás bemutatásával kell igazolni. Az az ajánlattevő, aki az ár-
verés során a legnagyobb összegű ajánlatot teszi, az érintett fasor letermelésére jogosulttá 
válik, és az általa befizetett ajánlati biztosítékot a vételárba be kell számítani. A licitáláson 
alulmaradt ajánlattevők részére a befizetett ajánlati biztosítékot az önkormányzat 15 na-
pon belül visszafizeti. 

Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő a licitálás lezárultát követően, a szerződés-
kötés előtt, vagy után eláll szándékától, úgy az ajánlati biztosíték részére nem jár vissza.

A nyertes ajánlattevőnek az árverést követő 30 napon belül szerződést kell kötnie és ez-
zel egyidejűleg meg kell fizetnie a teljes vételárat, részletfizetési lehetőség nincs. Abban az 
esetben, ha a nyertes ajánlattevő hitelfelvétel segítségével kívánja megfizetni a vételárat, 
úgy a teljesítésre nyitva álló határidő - tekintettel a banki ügymenet időigényességére - 60 
napra hosszabbodik meg.

A nyertes ajánlattevő a szerződésben rögzített fakitermelési kötelezettségének késedel-
mes teljesítése esetén a késedelem minden naptári napja után 10.000 Ft, azaz tízezer forint 
késedelmi kötbér megfizetésére köteles. 

A licitlépcső 5000 Ft. 
Nyertes ajánlattevő az alábbiakat vállalja:
– a fakitermelés (fák, bokrok, cserjék és azok tuskói eltávolításának) költségeit, a fa-

anyag (iparifa, tűzifa és a tuskók) elszállításának költségeit, a termelés során fellépő „hulla-
dék", azaz a kommunális és vékony gally összetakarítását, megsemmisítését. 

– a fakitermelés során, illetve a szállítás során vigyáz az utak jó állapotára, vállalja az 
esetleges helyreállítási költségeket

– a szomszédos ingatlanokba vetett növényi kultúrák épségére vigyáz, az esetleges káro-
kért, melyek a letermelés során keletkeztek, felelősséget vállal

– a munkanapok között gondoskodik az út járhatóvá tételéről (éjszakára, hétvégére ne 
maradjon kidőlt fa az úton)

– a munkálatokat vegetációs időszakon kívüli időpontban végezheti csak el, legkésőbb 
2023 április 30-ig

– a fasor letermelési munka megkezdését és befejezését bejelenti a Városüzemeltetési 
Intézmény Mezőőri Szolgálatának (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.). A letermelés 
megkezdésekor, valamint befejezésekor a terület átadása-átvétele a helyszínen készített 
fotódokumentációt is tartalmazó helyszíni jegyzőkönyv felvételével történik, melyet az 
ajánlattevő a Mezőőri Szolgálattal együtt készít el. 

A fasorok letermelésével kapcsolatban további tájékoztatás kérhető az alábbi elérhető-
ségeken: szakmai kérdésekben: 52/563-212, Polgármesteri Hivatal földszint 12-es iroda 
és árveréssel kapcsolatos kérdésekben: 52/563-239, Polgármesteri Hivatal I. emelet 39-es 
iroda.

Az önkormányzat fenntartja magának azon jogát, mely szerint az eljárást részben vagy 
egészben eredménytelennek nyilváníthatja indoklás nélkül.

A nyílt licit időpontja: 2023. február 27. 9.00 óra
Helye: Polgármesteri Hivatal Sillye Gábor terem (I. emelet 54.)

A HTE U12-es leány kézilabdacsapata a szezon eddigi nyolc mérkőzéséből hat 
meccset nyert. Legutóbb február 19-én Debrecenben, az országos bajnokság ke-
retében két mérkőzést játszottak. Először a Balmazújvárosi LKSE ellen 19:10-
re nyertek, majd a Hajdúnánás SK csapatát 16:11-re győzték le. Edző: Csikos 
István Viktor.

Kosárlabda
A hétvégén a kosárlabda országos gyermek bajnokság 5. fordulóján a HTE 

U12-es csapata Karcagon lépett pályára. Első mérkőzésüket a házigazdák 
ellen játszották, amelyen 39-25-re győztek, majd a második mérkőzésen 
51-32-re múlták felül Derecske csapatát. „Az első mérkőzés végig szoros volt, 
majd a 4. negyedben feljavult a csapatunk támadójátéka, aminek köszönhetően 
10 pont feletti különbséget sikerült kiharcolnunk és a meccs végéig megtartanunk. 
A két összecsapást szorosan egymás után játszottuk, ami fizikálisan megterhelte 
a gyerekeket, de a második meccset is végigharcolva sikerült megnyernünk a mér-
kőzést. A két győzelemmel magasabb csoportba jutottunk és készülünk a márciusi 
fordulókra.” – mondta Szűcs Sándor, a csapat edzője. 
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