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Együtt a közösség biztonságáért

Mint arról lapunk már többször 
is beszámolt, az „Év katasztrófa-
védelmi őrse” címet a hajdúbö-
szörményi tűzoltók vehették át 
a közelmúltban. Ezúttal a város 
vezetése látta vendégül a kiren-
deltség tagjait március 13-án, a 
Polgármesteri Hivatal Bocskai-
termében.

Kiss Attila polgármester köszön-
tötte a legénység tagjait és a város 
nevében gratulált áldozatos mun-
kájukhoz. Kifejtette, hogy hivatá-
suk nagy elismerést érdemel, hiszen 
egészségüket, olykor pedig életüket 
veszélyeztetik másokért. 

Pintér Antal Tamás, Hajdú-Bihar 
Vármegyei Katasztrófavédelmi igaz-
gató elmondta, hogy 2022-ben az őrs 
tagjai erőn felül teljesítettek. Ehhez 
a sikerhez hozzájárult a kollégák kö-
zötti jó együttműködés és kapcsolat, 
hiszen sokan a 2013-as megalakulás 
óta a csapat tagjai. Kiemelte, hogy a 
sikerhez nagyban hozzájárult a he-
lyi vezetők munkája. Hangsúlyozta, 
hogy bízik a város támogatásában és 
a jövőbeni sikeres összefogásban. 

Ezt követően Kiss Attila a város 
jellegzetes településszerkezetéről ké-
szült térképrajzot ajándékozta az őrs 
számára. „Jelképe ez annak, hogy 
a múltban, a jelenben és a jövőben 

A szabadság királysága

Petőfi Sándor „A szabadsághoz” 
című versét 1848. március 27-e előtt 
vetette papírra Pesten. Látomásver-
seinek egyike ez is leginkább a vége. 
Petőfi többször is megjósolja a világ-
szabadság eljövetelét. 

Kijelenthető, a magyar irodalom-
ban nálánál nem volt jelentősebb 
tollforgató, aki annyira érzékeny 
lett volna a társadalmi egyenlőt-
lenségekre. Lírájával, de kardjával 
is következetesen a zsarnokság és 
a szolgaság ellen harcolt. Március 
idusát, a pesti forradalom kitörését 
mámoros hangulatban köszönti ver-
sével. Itt is – csakúgy, mint a hason-
ló habitusú verseiben –, azt sugallja 
számunkra, hogy a szabadság a leg-
főbb érték a földi világon. A költe-
mény képrendszerének döntő eleme 
a megszemélyesített „szabadság”. 
Petőfi többes szám első személyben 
fogalmaz, vagyis mindazok nevében 
beszél, akik a szabadság hívei és el-
szánt harcosai. A bekezdő strófákban 
azt mondja el a szabadságnak, hogy 
nagyon régóta vártuk, és nagyon sok 
helyen kerestük őt, mint az egyetlen 
igaz istenséget, aki örök, a többi is-
tenség mind csak bálvány képében 
„tetszeleg”. Ez idáig száműzetésben 
bujdosott, ahogy Káin, a Bibliából is-
mert gyilkos. De akik a szabadság ha-
lálát akarták, azok maguk estek bele 

a szabadságnak ásott sírba. Ám eljött 
a szabadság győzelme és elfoglalta a 
királyi trónt, s mostantól ő uralko-
dik. Petőfi költészetében ritka, hogy 
a megszemélyesített szabadságot ki-
rályként magasztalja. A költemény 
első hat strófája himnusz, távolabbi 
jövőbe való tekintés, utána azonban 
elégikus hangulatra vált. A szabadság 
sápadt arcán azt látja, hogy a szabad-
ság fél a jövőtől, ezért a két utolsó 
strófában igyekszik megnyugtatni: 
azt mondja neki, ne féljen, mert küz-
dünk érte. Hű seregei még holtukban 
is harcolni fognak létéért. Ha a csa-
tában mind elveszünk, a szabadság 
ellenségei, eltiprói akkor se nyugod-
hatnak meg, mert még a síron túl is 

Petőfi Sándor
A szabadsághoz

is együtt vagyunk!” – fogalmazott. 
Majd Fórizs László alpolgármesterrel 
közösen, kézfogásukkal a kirendelt-

ség valamennyi tagja számára gratu-
lációjukat fejezték ki. 

-fr-

harcolni fogunk ellenük. Sőt, lelkeink 
éjfélkor visszajárnak majd kísérteni 
őket. A csattanó befejezés viszont azt 
is érzékelteti: a megszerzett szabad-

ság sohasem végleges. A kivívott sza-
badságért/szabadságunkért folyama-
tosan kell küzdenünk.

Balla Zoltán

Oh tekints ránk, fönséges szabadság!
Vess reánk egy éltető pillantást,
Hogy erőnk, mely fogy az örömláztól,
Szaporodjék szemed sugarától.

De, szabadság, mért halvány az orcád?
Szenvedésid emléke szállt hozzád?
Vagy nem tettünk még eleget érted?
Koronádat a jövőtől félted?

Ne félj semmit, megvédünk... csak egy szót,
Csak emeld föl, csak mozdítsd meg zászlód,
S lesz sereged ezer és ezernyi,
Kész meghalni vagy diadalt nyerni!

S ha elesnénk egy szálig mindnyájan,
Feljövünk a sírbul éjféltájban,
S győztes ellenségednek megint kell
Küzdeni... kisértő lelkeinkkel!
(Pest, 1848. március 27-e előtt.)

Oh szabadság, hadd nézzünk szemedbe!
Oly sokáig vártunk rád epedve,
Annyi éjen által, mint kisértet,
Bolygott lelkünk a világban érted.

Kerestünk mi égen-földön téged
Egyetlenegy igaz istenséget,
Te vagy örök, a többi mind bálvány,
Mely leroskad, egy ideig állván.

S mégis mégis számkivetve voltál,
Mint a gyilkos Kain bujdokoltál,
Szent nevedet bitóra szögezték,
Érkezésedet hóhérok lesték.

Megszünt végre hosszu bujdosásod,
Sírba esett, ki neked sírt ásott,
Bevezettünk, s uralkodás végett
Elfoglaltad a királyi széket.

Te vagy a mi törvényes királyunk,
Trónusodnál ünnepelve állunk,
Körülötted miljom s miljom fáklya,
Meggyúlt szíveink lobogó lángja.
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Makai ImreA hét arca

A Város napja alkalmából „Pol-
gármesteri Elismerő Oklevelet” 
vehetett át Makai Imre festőmű-
vész, városunk képzőművészeti 
értékeinek gyarapításáért.

Makai Imre Debrecenben született. 
Hajdúböszörménybe 1985-ben költö-
zött, azóta itt él és alkot. Otthonra lelt 
Böszörményben. Itt teljesedett ki iga-
zán a munkássága. Lokálpatriótának 
vallja magát, naponta kap itt újabb ih-
letet. A környezet folyamatosan inspi-
rálja alkotótevékenységében. Realista 
festőként kezdte pályafutását, így szí-
vesen mutatta be az embert, a tájon 
keresztül. Más helyeket is jól ismerik, 
hiszen több művésztelep alkotott. 

– Már fiatalként részt vettem egy 
ilyen képzőművészeti műhelyben, 
Hajdúnánáson. Ez 1972-ben történt. 
Itt ismerkedtem meg ezzel a közeg-
gel. A Medgyessy-kör révén jutottam 
el ide, itt kezdődött el a pályafutásom. 

A festőművész gyermekkorára rá-
nyomta a bélyegét, hogy édesapja 
elhunyt, amikor Makai Imre tízéves 
lett. Ő nagy tehetség volt a zenében. 
Hiányát nehezen tudta feldolgozni. 
Édesanyja öt gyermeket nevelt egye-
dül. De már ekkor foglalkoztatta a raj-
zolás és a festés, ezek sok mindenért 
kárpótolták.  Tanárai is felfedezték 
tehetségét. Felfigyelt rá Bíró Lajos és 
Félegyházi László is. Őket tartja mes-
tereinek.

– A bátyám már járt a Medgyessy-
körbe, és rájött, hogy van készségem 
ehhez a művészeti ághoz. Ő vitt el 
a szakkörbe. Így neki köszönhetem 
az egész indulásomat. A család nagy 
örömmel fogadta, hogy tudok rajzol-
ni és festeni. Édesapám zeneszeretete 
által is bennem volt a művészi hajlam. 

A költözések miatt több helyen volt 
általános iskolás. Mivel rákényszerült 
arra, hogy dolgoznia kelljen, először 
szakmát tanult, majd leérettségizett. 
Ezt követte a katonaság, ahol szintén 
folytatta alkotói tevékenységét. Igaz a 
két év kicsit megtörte a pályáját. 

– Ahogyan visszajöttem a civil élet-
be, egyértelműen dolgoznom kellett. 
Meg kellett élnem valamiből. Végül 
szabadúszó lettem. Ekkor tudatosult 
bennem, hogy festő akarok lenni. A 
pályám ezen időszakában több „gör-
bebetűt” is leírtam. Kapcsa János na-
gyon sokat segített nekem. Lelkileg és 
művészileg is támogatott. Átmentett 
a kezdeti „görcsökön”. 

Makai Imre elmondása szerint van-
nak és voltak alkotói korszakai, me-
lyek ciklikusságot mutatnak. Debre-
cenben, a hetvenes években léteztek 
olyan pályázatok és szalonkiállítások, 
melyeken rendszeresen részt vett. 
Akkor még amatőrként állított ki. Jó 
volt, hogy meg tudta mutatni magát. 
Amikor Böszörménybe került egy 
újabb korszak kezdődött el az életé-
ben. Akkor Székelyhidi Ágoston által 
újabb szellemi „táplálékhoz” jutott. 

Azóta is részt vesz a város kulturális 
életében. Újabb korszak kezdődött 
nála 1996-ban, amikor felvették a 
Képzőművészeti Alapba. Vallja, ekkor 
visszakapott valamit abból, amit ko-
rábban elszalasztott. Szabadiskolák-
ban és képzőművészeti műhelyekben 
2000-ig oktatott. Ezt is egy korszak-
nak tekinti az életében.  Érzett magá-
ban annyi erőt és tudást, hogy vissza-
adja azokat az ismereteket, amiket ő 
nagy elődjeitől elsajátított. A sok gya-
korlat segítette a fiatalabb generációk 
nevelésében.  Közben a Tokaji Mű-
vésztelepet is vezette. Máig ahol tud, 
segít. 

– Jól viselem a pozitív értelemben 
vett alkotói kényszert. Érzek magam-
ban energiát, és feladatot, valamint 
kihívást látok a művészetben. Vannak 
még hegyek előttem, amelyeket meg 
kell „másznom”. Mindig volt bennem 
ambíció, természetesen a jó értelem-
ben vett törekvés. Szorgalommal ér-
tem el, ahol most tartok. Persze pá-
lyámon voltak mélyvölgyek is, de én 
ezekből fejlődtem. Ami által festek és 
alkotok, azt mind szüleimtől, Isten-
től, és a magam szorgalmából kaptam. 
Vallom, hogy néha nem árt egy kis 
szünet, hogy mindent újra lehessen 
kezdeni.

A művésznek az alkotás során van 
egyedi módszere. Elmondása szerint 
ez mindenkinél kialakul idővel. Szá-
mára nagyon fontos a struktúra. A 
felület és a mondanivaló. Ezt követi a 
technika. Utána jöhet az ideológia és a 
stílus. A mai világban már annyira ke-
verednek a stílusok, hogy megzavar-
hat sok mindenkit. A technikán a régi, 
hagyományost érti. Ő ezt a művésze-
tében segédeszköznek tartja. – De 
nem szabad, hogy ez vezessen – vallja. 
Példaként említi, hogy sokan ma már 
interneten keresztül tanulnak festeni, 
vagy digitálisan hoznak létre alkotá-
sokat. Ez tőle távol áll. Ezek az embe-
rek szerinte  nem azt a sikerélményt 
élik át, mint ő. Számára a festészet 
olyan, mint a szülő és gyermek kap-
csolata, melynek során a felnőtt ad út-
mutatást az utódnak.  Ez a mester és 
tanítványa viszonynak a lényege. 

– Mindig saját örömömre szoktam 
festeni. Amikor sokáig nem volt mun-
kám, akkor is folyamatosan alkottam. 
Az érdeklődés hiányát méltósággal 
viseltem el. Sokszor ilyenkor készíti 
a legjobb képeket az ember. Az én ars 
poeticám, hogyha mástól vesznek ké-
pet a megrendelők, ez nekem nem le-
het baj. Mivel jobb az, ha több pénzem 
lesz, és nem találom meg önmagamat 
az alkotómunkában? Én ebből is tu-
dok építkezni. A siker nem mindig az 
anyagiakban jelenik meg. Ez a hivatás 
erről is szól. Persze a visszajelzések 
számomra is fontosak. Önbizalmat 
ad, ha keresik a festményemet az ér-
deklődők.  

A közönség és a szakma örömére, 
Makai Imre gyakran állít ki. Ezek a be-
mutatkozások nagyon fontosak a szá-
mára. Azért is jók ezek az alkalmak, 
mert az ember nem csak önmagának 
fest. Szükségét érzi, hogy ilyen formán 
is megmutassa magát az embereknek. 
Nem az a fontos számára, hogy min-
denkinek tetsszen, hiszen egy-két 
egyén elismerése is ösztönzőleg hat 
rá. Véleménye szerint a művészetnek 
érzelmi és racionális küldetése is van. 
Segít abban, hogy az érintettet átlen-
dítse a lelki kríziseken. A művész egy-
ségében szereti szemlélni a világot. El-
mondása szerint minden mindennel 
összefügg. Szeret visszavonulni a mű-
terembe, és az alkotás során magában 
átbeszélni a dolgokat és történéseket.

– Úgy érzem, most a helyemen va-
gyok. Bár nem könnyű 2023-ban kép-
zőművésznek lenni. Egy kettőség él 
bennem. A nehézségek engem meg-
edzettek. Ez viszont pozitív oldala a 
dolognak. Mindig abból indulok ki, 
amit festek. Vissza sem nézek a ko-
rábbi képeimre. Bennem van az egész. 
Minden napnak új reményekkel és fel-
fokozott érzelmekkel vágok neki. Az 
egyik legnagyszerűbb érzés, amikor 
az üres vászon előtt állok, és el kell 
kezdeni valahol az alkotást. Egy idő 
után az ember tényleg észre sem veszi, 
hogy kezd kialakulni az alkotás. Itt jön 
a „bukfenc”, amikor az ember az agyá-
val mást akar. Előfordul velem, hogy 
letörlöm az addig elkészülteket. Át-
festem a képet. Néha ezt megbánom. 
De ez is hozzátartozik az alkotáshoz. 
Nem sírok rajta, ez van. Az igazság az, 
hogy mindenből lehet tanulni. 

Makai Imre, ha nem alkot, azt ku-
tatja önmagában, hogy mit kell „ki-
ürítenie” a lelkéből. Így szabadul meg 
a gondoktól és a problémáktól. Ez a 
meditációval történik nála. Vallja: „a 
festészetben le kell meztelenítenie az 
embernek önmagát”. Ez is egy formá-
ja az elmélkedésnek. Ez vezette oda, 
hogy a realizmuson keresztül meg-
ismerte a világot. Ez egy hosszú fej-
lődési folyamat eredménye volt.  Ma 
már szürrealisztikus, a forma átment 
egy másik dimenzióba nála. Makai 
Imre számára nagyon fontosak az 
emberi kapcsolatok. Lényeges neki az 
egyének nyitottsága, őszintesége és 
hitelessége. Ez az elv visszaköszön a 
képein keresztül is, melyek alkotása 
közben megáll az idő. Vallja, ekkor az 
Isten vele van. Ez egy terápia számára. 
Reméli, hogy másoknak is ezt jelentik 
a képei. Gyógymódot. Mindebben a 
felesége nyújtotta biztos háttér segí-
ti. A művész párját szintén tehetség-
gel áldotta meg a Teremtő. Ő az iro-
dalomban, a versírásban jeleníti meg 
mások mellett az emberi kapcsolatok 
különlegességét. Fontos visszaigazo-
lás volt számára a Város napi kitünte-
tése, mely megerősítette abban, hogy 
jó úton jár. Rendkívül inspirálólag ha-
tott rá, elmondása szerint. 

Bertalan Erzsébet
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Népdalosok sikerei
A „Tiszán innen, Dunántúl” 

országos népdaléneklési verseny 
Hajdú-Bihar vármegyei forduló-
ján szép sikert értek el a hajdú-
böszörményi Bocskai-gimnázi-
um diákjai.

Elek Zsanett, az iskola 9. A osz-
tályos tanulója szóló kategóriában 
ezüst minősítést szerzett, míg kis-
együttes kategóriában Elek Zsanett, 
Marjai Dorka (9. A) és Kovács Domi-

nik (10. B) osztályos tanulók kiemelt 
arany minősítést értek el, ezzel jogot 
szerezve az országos döntőben való 
részvételre. Felkészítő tanáruk Bíró-
né Márkus Andrea. Nagy Letícia 5. E 
osztályos tanuló pedig szólóének ka-
tegóriában, a Bartók Béla zeneiskola 
művészeti növendékeként kiemelt 
arany minősítést szerzett, így ő is az 
országos döntőbe jutott. Felkészítője 
Rozsné Fekete Csilla.

Kevesebb pénz jut a rendezvényekre

Február végi ülésén a képvise-
lő-testület elfogadta a város ren-
dezvénytervét, melynek részei a 
kiemelt ünnepek, az ünnepségek, 
egyéb rendezvények, és a telepü-
lésrészek programjai. A részle-
tekről Sőrés Istvánt, kultúráért 
felelős alpolgármestert és Bod-
nár Margit szakbizottsági elnö-
köt kérdeztük. Elsőként az alpol-
gármester véleményét kértük.

– Hogyan áll össze egy adott eszten-
dő rendezvénynaptára?

– A képviselők október 6-án dön-
töttek az energia-vészhelyzet miatti 
intézkedésekről. Ebben meghatároz-
ták, hogy az 2022-es évben felhasz-
nált támogatás összegének felével 
számoljanak a rendezvénynaptár ösz-
szeállítói. Tavaly ez az összeg 30 mil-
lió forint volt, az idén pedig 15 milli-
ót lehetett felhasználni erre a célra. A 
grémium azt is meghatározta, hogy a 
kiemelt ünnepeket, az ünnepeket és 
megemlékezéseket, valamint a Haj-
dúhetet, a Város napját és a Hajdú-
sági Nemzetközi Művésztelepet tá-
mogatják. Ezekből kellett kiindulni 
a rendezvényterv összeállításakor. A 
város ennek ismeretében meghirdet-
te, hogy ebben az évben más prog-
ram megtartását nem tudja támo-
gatni. Azok, akik így is megszervezik 
a rendezvényeiket, visszajeleztek. 
Tehát bejelentkeztek a szervezetek 

a rendezvénynaptárba. A képviselők 
decemberi tanácskozásukon az első 
negyedéves rendezvénytervet elfo-
gadták, majd februári ülésükön az 
egész évi tervezetre mondtak igent. 
Tehát három lépcsőben állt össze a 
város rendezvénynaptára. 

– Ön szerint kevesebb rendezvény 
lesz a városban az idén?

– A visszajelzések alapján kevesebb 
lesz a rendezvény, mint tavaly. De a 
helyzethez képest azért jelentős szá-
mú program lesz a városban. 

– Lát-e esélyt arra, hogy esetleg év 
közben áttekintik a rendezvénynap-
tárt?

– Ennek az a feltétele, hogy a költ-
ségvetés egyensúlya ne „billenjen 
meg”. Amikor elfogadtuk február 
elején a büdzsét, az volt a cél, hogy 
a város működőképes legyen. Itt az 
energiaköltségek kigazdálkodása a 
legnagyobb probléma. Ha ezen a té-

Hírek röviden
MÁRCIUS 6-ÁN Ukrajnából érke-

ző fiatal édesanya tett állampolgársá-
gi esküt a Városházán. A köztársasági 
elnök által aláírt honosítási okiratot 
Sőrés István alpolgármester adta át. 
Az eskütevő a kétszázhetvenötödik, 
aki átvehette okiratát Hajdúböször-
ményben.

A VÁROS ÉVEK ÓTA részese a 
Start Közfoglalkoztatási Munkaprog-
ram országos rendszerének.  Fórizs 
László alpolgármester és a területen 
érintett vezetők március 6-án egyez-
tettek a témával kapcsolatban. Ki-
derült, 452 millió forint vissza nem 
térítendő támogatásban részesült a 
város a megvalósításhoz. Ennek kö-
szönhetően egy évig 250 személy jut 
munkalehetőséghez: mezőgazdasági 
programban 25 fő, szociális terüle-
ten 225 fő. Feladataik, a kormány 
által meghatározott közösségi célok 
megvalósítását elősegítő, a közössé-
gi szükségletek kielégítését szolgáló 
tevékenységekre irányulnak. A leg-
alább középfokú iskolai végzettséget 
és szakképesítést igénylő munkakör 
betöltése esetén, a közfoglalkozta-
tottat megillető garantált közfoglal-
koztatási bér, 148 200 forint. A teljes 
foglalkoztatottság elérésének érdeké-

ben a kormány 2023. március 1-jétől 
ismételten meghirdette a ,,Közfoglal-
koztatásból versenyszférába progra-
mot", amelynek keretében a munkát 
találó közfoglalkoztatottak 45.600 
forint elhelyezkedési juttatásban ré-
szesülhetnek havonta.

BEJÁRÁSON vettek részt a szak-
emberek Fórizs László alpolgármes-
terrel március 6-án, a Győrössy-kert 
és Tizenhárom vértanú utca terüle-
tein. Pályázati forrásból 990 millió 
forint fordítható a város kék- és zöld 
infrastruktúrájának fejlesztésére, va-
lamint közösségi-sport funkcióhoz 
kapcsolódó újításokra. A projektnek 
köszönhetően zöldterületek ren-
dezése, körülötte lévő utak, járdák, 
parkolók felújítása, újak kialakítása, 
játszótéri elemek, utcabútorok kihe-
lyezése valósulhat meg. Ezen felül a 
csapadékvíz-elvezetők korszerűsíté-
sére nyílik lehetőség.

Március 9-én a Városháza adott 
helyet annak a lakossági fórumnak, 
ahol az Arad utcai lakosok tájékozta-
tást kaptak a zárt rendszerű csapa-
dékvíz elvezetésével és a kerékpárút 
építésével kapcsolatos beruházások-
ról és munkálatokról. Az ott élőket 
érintő kérdésekre a kivitelezést vég-
ző cég szakemberei és a város vezeté-
se közösen válaszolt.

ren jól teljesítünk, akkor van esély az 
újragondolásra. 

– Hajdúvid, Pród, Bodaszőlő tekinte-
tében mi a helyzet?

– Mindegyik településrész 500 
ezer forint támogatást kapott a prog-
ramokra. Valószínűleg mind a három 
település a falunapot fogja kiemelt 
rendezvényként kezelni. 

– Összességében a rendezvények te-
rén milyen évre számít?

–  Nagyon bízom benne, hogy nem 
viseli meg a programok szervezőit ez 
az év. Reméljük, hogy ez csak egysze-
ri alkalom. Reményeim szerint 2024-
ben mindenki új lendülettel, kedvező 
anyagi helyzettel vág bele a rendezvé-
nyek szervezésébe és megtartásába. 

A téma kapcsán Bodnár Margit bi-
zottsági elnök elmondta:

– Februárban tárgyalta az Okta-
tási és Művelődési Bizottság a ren-
dezvénytervet, melyet egyhangúan 
elfogadott. A korábbi döntésről tu-
domása volt a grémiumnak, amely 
szűkítette a 2023-as évben az önkor-
mányzat által anyagilag támogatott 
programokat. Nyilvánvalóan annak 
nagyon örültünk, hogy zavartalanul 
meg lehet rendezni a kiemelt ünnep-
ségeket, az ünnepségeket, a Hajdú-
hetet. Támogatni tudjuk továbbra is 
a Hajdúsági Nemzetközi Művészte-
lepet, és természetes, hogy a Város-
napi rendezvénysorozatot is. Az kér-
désként fogalmazódott meg, hogy 

vajon a civil szervezetek, esetlegesen 
magánszemélyek milyen módon és 
mértékben tudják megvalósítani az 
általuk tervezett rendezvényeket. 
Bízunk benne, hogy minél több civil 
szervezet és magánszemély által kez-
deményezett program megvalósul. 
Az önkormányzat szándéka az, hogy 
amennyiben közvetlen anyagi támo-
gatást 2023-ban a takarékosságra 
való tekintettel nem tud nyújtani, 
akkor lehetőség szerint természet-
beni segítséget adjon a rendezvény-
hez. Februárban, amikor elfogadta 
a képviselő-testület az éves rendez-
vénytervet, a határozatban az is 
megfogalmazódott, hogy amennyi-
ben anyagi lehetőség lesz rá, akkor 
a rendezvénynaptárt felülvizsgálja a 
grémium. Esetlegesen anyagi támo-
gatást nyújt.

bertalan
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Az 1848-as márciusi forrada-
lom törvénykezése országosan 
a rendi jogok eltörlésével, a haj-
dúszabadság, a hajdúkiváltsá-
gok megnyirbálásával szemben 
kétkedve állt a Hajdúság közös-
sége, s ezért több alkalommal is 
konfliktusba került a kormány-
nyal a Hajdúkerület vezetése.

A fejedelem emlékére

Szemere Bertalan belügyminisz-
ter a konfliktus feloldása érdekében, 
1848 nyarán készült leiratában ígé-
retet tett arra, hogy a Hajdúkerület 
jogai a polgári átalakítás során nem 
sérülnek. A forradalom melletti ki-
álláshoz Sillye Gábor országgyűlési 
képviselőnek, Kossuth 1848 őszén 
kinevezett kormánybiztosának köz-
reműködésére is szükség volt. Sillye 
javaslata szerint a Bocskai-csapatot 
1200 gyalogosból és hatszáz lovas-
ból szervezték meg. Ezt alapozta 
meg a hadügyminiszter nevében el-
járó Szemere Bertalan, aki előírta, 
hogy a katonai csapat „hajdani vitéz 
vezérének emlékére a Bocskai nevet 
vegye fel”. Úgy rendelkezett, hogy a 
toborzott egység álljon gyalogságból 
és lovasságból. A felszerelésre Sillye 
kért 1000 darab szuronyos puskát 
tölténytáskával, a lovasság részére 
pedig ötszáz kardot és ugyanannyi 
pisztolyt, illetve nyeregszerszámo-
kat. Előterjesztését jóvá is hagyta a 
hadügyminisztérium. Az már az első 
pillanatban jól látható volt, hogy ki-
zárólag hajdúsági toborzással nem 
lehet megoldani a csapatok létszá-
mának feltöltését. Ezért például a 
bihari Szalontán, Kismarján, Derecs-
kén, Kabán, a szabolcsi Polgáron és a 
többi kis hajdúvárosban is toboroztak 
újoncokat a huszárezredbe és a két 
gyalogzászlóaljba. A siker érdekében 
Sillye Gábor kormánybiztos 1849. ja-
nuár 3-án „Fegyverre hajdúvitézek!” 
címmel, majd január 6-án „Hazafiúi 
szózat” címmel 10 ezer példányban 
nyomtatott röpiratot adott közre. 
Ebben a hajdúk identitására, haza-
szeretetére és Habsburg ellenességé-
re is apellálva a következőket írta: „A 
hajdú vitézség mindig megreszkettette 
még a német seregeket, hadd reszket-
tesse meg a most beütött csorda ellen-
séggel szemben azon hitszegő uralkodó 
házat is, melly az önök apjait is minden 
kiváltság leveleik daczára jobbágyi hely-
zetbe alacsonyította. Emlékezzünk azon 

A hazáért és a szabadságért
„sok istentelenségekre és gonoszságok-
ra, mellyeket a habsburgi házból volt 
királyok a magyar nemzettel elkövettek, 
számoljunk vele, győzedelmes fegyve-
reinkkel, s hadd ismerjenek bennünk a 
hűtlen rablók azon igazságos isten bün-
tető ostorára, aki a bűnt büntetlenül 
nem hagyja, s meglátogatja az atyáknak 
álnokságait a fiaknak fiaiban harmad és 
negyedíziglen”. 

Muzsika szól, verbuválnak

E gyújtó hangú röpirat mellett ter-
mészetesen ismerünk más, például 
irodalomtörténeti értékű alkotást 
is, amely a Hajdúkerület verbuválá-
sát segítette. Az egyik ilyen az 1849 
elején, Nagyszalontán jegyzősködő, 
Arany János által írt vers. „A beál-
lottam a Bocskai csapatba” kezdetű 
mű Arany nagyszalontai élményeit 
fogalmazta meg. Konkrétan az 53. 
Bocskai gyalogzászlóalj toborzóival 
találkozott a nagyszalontai jegyző. 
A négy versszakba Arany a Bocskai-
csapatba való belépést népszerűsí-
tette, és érzelmileg hitelesen fogta 
meg a toborzás indítékát, a hajdúk 
elkötelezettségét a magyarság ügye 
mellett. A Debrecen felől érkező to-
borzók 1849. január 12. és 15. között 
Derecskén verbuváltak, ahol a „Bocs-
kai-csapatba”  huszonnyolc újonc állt 
be. A helyi cigányoknak húsz forintot 

fizettek, s naponta átlag tíz-tizenegy 
icce bort (7-8 deciliter. A szerző.) vet-
tek a toborzók. Január 16-án már Be-
rettyóújfaluban folyt a toborzás, ami 
négy napig tartott. Ott hét fő adott 
parolát, majd január 21-én és 22-én 
Mezősason szólt a verbunk, amely-
nek eredményeként hat újonc állt be 
a gyalogosok közé. A toborzók 1849. 
január 27-én érkeztek Szalontára, 
ahol Pettkó főhadnagy azonnal 170 
icce, azaz 1360 liter bort vásárolta-
tott a toborzáshoz. A cigányzenekart 
itt is megfogadták, s húzatták velük a 
nótákat.  Először január 29-én tizen-
hárman léptek be a seregbe, másnap 
hatan csaptak fel katonának, míg 31-
én kilencen. Február elsején hárman 
léptek be, míg másodikán tízen, har-
madikán pedig heten. A verbuválás 
február ötödikén délelőtt 11-kor sza-
kadt félbe Szalontán, mert Sillye Gá-
bor utasítására az újoncokkal azonnal 
Hajdúböszörménybe kellett indulni. 

„Muzsika szól, verbuválnak / Csapj fel 
öcsém katonának – választotta mottóul 
Arany János az „Egy életünk, egy halá-
lunk” című másik toborzóverséhez, a 
közhangulatot jól kifejező verbunkos 
részletet. Nagyszalontai élményei 
inspirálták ezt a versét is, hisz a haj-
dúvárosban hat szalontai cigányze-
nész húzta a talpalávalót, a verbun-
kost nyolc napon keresztül, naponta 
nyolc váltóforint fizetségért. A tobor-
zótisztek folyamatosan jelentették 
hány újoncot sikerült felszerelniük. 
Azonban hiába verbuváltak a Hajdú-
ságon kívül Biharban is, a toborzást 
kénytelenek voltak kiterjeszteni más 
megyékre is, mert az nem járt kellő 
eredménnyel. A Hajdúkerületben, a 
17. huszárezred vonatkozásában szo-
katlan toborzással is találkoztunk. 
1848 októberében a kerület börtö-

nében raboskodó 24 fogoly kérelem-
mel fordult Kossuthoz, hogy négy év 
katonaságot vállalnának, amennyi-
ben szabadon engedik őket. Közülük 
huszonketten kegyelmet kaptak és 
beléphettek a 17. huszárezred köte-
lékébe. Ezzel a gyakorlattal később 
országosan is találkozhattunk, a Hon-
védelmi Bizottmány 1849. február 3-i 
rendelete pedig végleg lehetővé tette, 
hogy „azok a polgári fegyencek, akik ka-
tonai szolgálatra önként jelentkeznek, 
hacsak nem veszélyes bűnözők, szaba-
don bocsátandók”– fogalmazott a bi-
zottmány. Rózsa Sándort például am-
nesztiában részesítette a Honvédelmi 
Bizottmány és 150 felfegyverezett 
lovassal szabadcsapatot alakíthatott.

Készen a tavaszi hadjáratra

A Hajdúkerület a haza szolgálatába 
állította a frissen toborzott Bocskai-
csapatot, a 17. huszárezredet, az 52. 
és az 53. gyalogzászlóaljat. 1848. dec-
ember 16-tól 1849. május 6-ig, össze-
sen 951 katonát szereltek fel. A tava-
szi hadjárat kezdetére pedig készen 
álltak a csapat alakulatai. A Bocskai 
huszárok világoskék attilát, mentét, 
lovaglónadrágot fehér zsinórral, és 
csákót, szürke köpenyt, kalapot visel-
tek. Oldalukon tarsoly, kard lógott, 
s felszerelésük volt még két pisztoly, 
s egy karabély is. A gyalogság eseté-
ben a fegyverzet szuronyos puskára 
és pantallós nadrágra módosult, illet-
ve barna zubbonyt és kék nadrágot 
viseltek. A kiváló, harcedzett, meg-
bízható alakulatok a tavaszi hadjárat 

során, 1849. április 11-én Aulich 2. 
hadtestének kötelékében különösen 
nevezetes támadást hajtottak végre. 
A Bocskai-huszárok rákos-erdőnél 
Windischgrätz táborára támadtak, 
s egészen a kőbányai erdőkig tol-
ták vissza az osztrákokat, ezzel azt 
a látszatot keltették, mintha maga 
a fősereg támadta volna meg őket, s 
lekötötték az osztrák fősereget. Ez a 
hadicsel lehetővé tette, hogy Klapka 
György csapataival Nagysalló irányá-
ba vonulhatott, ahol a magyar főse-
reg a tavaszi hadjárat jelentős győ-
zelmét aratta. Illetve volt egy másik 
hozadéka is a huszárok győzelmének. 
Windischgrätz tábornagyot azon-
nali hatállyal eltávolították fővezéri 
posztjáról. 1849. május 21-én Buda 
bevételével a honvédsereg jelentős 
veszteséget okozott az ellenségnek, 
akik négy elsőrangú zászlóaljat veszí-
tettek, számtalan löveg és több ezer 
gyalogsági fegyver jutott a magyar se-
reg kezére. A sikerben osztoztak a Bö-
szörményben, Nánáson, Szoboszlón 

toborzott katonák is, akik az elsők 
között léptek a vár falaira, s vívták 
véres harcukat. Aulich 2. hadtestében 
ott volt a Bocskai-csapat majd ötszáz 
legénnyel, Kovács százados vezeté-
sével. S a 12. hadosztályban Asbóth 
Lajos ezredes egyik büszkesége, a 17. 
Bocskai huszárezred 281 lovasa is ki-
vette a győzelemből a részét, Török 
József százados vezetésével. 

 A Komárom várában harcoló 17. 
huszárezred 3. osztályról, illetve az 
52. és 53. gyalogzászlóalj katonáiról 
pontosan tudjuk, hogy az összes nagy 
várt érő csatában részt vettek, Kaszap 
János alezredes vezetésével. Ők a sza-
badságharc legtovább küzdő katonái 
közé tartoztak. A vár 1849. október 
5-én került osztrák kézre. A huszár-
ezred, s a gyalogzászlóalj katonái ott 
voltak szinte minden fontos ütközet-
ben és hűséggel szolgálták hazájukat, 
éltető nemzetüket, a magyarság nagy 
ügyét, a független szabad Magyaror-
szág megteremtését. A Bocskai-csa-
pat dicsőségét és áldozatvállalását az 
utókor emlékezete mellett a Hajdú-
kerület egykori székhelyén, Hajdú-
böszörmény egyik közterén szobor is 
őrzi.

Varjasi Imre

(A cikk egy hosszabb írás részlete. 
Ajánlott olvasmányok: Sillye Gábor: 
Szózat a Hajdúkerület ügyében. Po-
zsony 1847., A Bocskai 17. huszárezred 
emlékezete HB. én. illetve Nyakas Mik-
lós Sillye Gábor kormánybiztos tevé-
kenysége és a hajdúvárosok önvédelmi 
harca1848-ban és 1849-ben Hb. 1999.)

Kaszap János alezredes Török József századparancsnok
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Kossuth Zsuzsanna születés-
napja emlékére a magyar ápoló-
kat február 19-én ünnepeljük. A 
Pályám kedves története rova-
tunk most ehhez a jeles naphoz 
kapcsolódik. Uzonyiné Bakó Ág-
nest, a Kálvin téri rendelő veze-
tőasszisztensét kérdeztük életé-
ről és pályájáról.

Édesapjának a húga körzeti ápo-
lónő volt a Középkertben. Ágnes 
rengeteget tartózkodott a nagyma-
májánál, ahol apai nagynénje lakott. 
Gyermekként megtetszett neki, aho-
gyan fertőtleníti az eszközeit. Na-
gyon tisztelték az emberek, bizalom-
mal fordultak hozzá. Ő már ekkor 
elhatározta, hogy az egészségügyben 
szeretne dolgozni. A szülei támogat-
ták elképzelése megvalósításában. A 
nehézségek ellenére soha nem bánta 
meg, hogy ezt a hivatást választotta. 
Az egészségügyi szakiskolában 1987-
ben végzett, majd leérettségizett. Az 
évek során további szakképesítéseket 
is szerzett. Foglalkozás-egészségügyi 
szakápoló, gyógyászati segédeszköz-
forgalmazó és fizioterápiás szakasz-
szisztens lett. Elmondása szerint ez 
a pálya igényli a folyamatos tanulást. 
A napi munkáját hivatásnak tekin-
ti. Nagyon szereti a szakmáját. Nem 
zavarja a változó munkaidő-beosz-
tás, ami néha túlmunkával is jár. A 
kezdetekben a kartonozóban dolgo-
zott. Több osztályon is helyettesített 
ekkor. A belgyógyászaton 1995 óta 
van. Példaképe dr. Csapó Ildikó bel-
gyógyász főorvos, akivel húsz évig 
dolgozott együtt. De a mai szakorvo-
sokkal is kiválóan tud együttműköd-
ni. Emellett a fürdőben is asszisztál 
a reumatológián, illetve előfordul, 
hogy a foglalkozás-egészségügyön is 
helyettesít. Ha ez nem lenne elég, ő 
a rendelő vezetőasszisztense is. Ezen 
a poszton nagy a felelőssége, de sze-
rencsére kollégáival mindent megold. 
Ő készíti el a beosztásokat, folyama-
tosan követi a szabadságolásokat, és 
biztosítja a helyettesítéseket. Ezek 
mellett az adminisztrációs munkát 
is elvégzi. Bízik abban, hogy jó veze-
tőnek tartják a munkatársai. Velük 
kölcsönösen segítik egymást. Elmon-
dása szerint, mióta a pályán van, na-
gyon sokat változott ez a hivatás. Ma 

Az empátia nagyon fontos

már kevesebb tiszteletet kapnak né-
hány embertől. De nem ez a jellemző. 
Vannak betegeik, akik évek óta visz-
szajárnak hozzájuk. Velük igazi bizal-
mi viszonyt tudott kialakítani. Főleg 
az idősek tisztelik őket. Fontosnak 
tartja, hogy az orvosokkal kiváló kap-
csolatot alakítson ki, hiszen a min-
dennapokban egymásra vannak utal-
va. Ez egy olyan teammunka, amit 
egymás nélkül nem tudnak végezni.  
Ágnes szerint mind a belgyógyásza-
ton, mind a reumatológián olyan 
doktorokkal dolgozik együtt, akikkel 
nagyon jól tudnak együttműködni. 
Kölcsönös a bizalmuk és tiszteletük 
egymás iránt. Ágnes elmondta, hogy 
ez a pálya megköveteli, hogy mindig 
a legjobb tudása szerint végezze a 
tevékenységét. Fontos, hogy empa-
tikus legyen, félszavakból megértse 
az orvost, és tisztelje a betegeket, a 
kollégákat, valamint nagyon szeresse 
a hivatását. Minden nap átgondolja 
a munkahelyi történéseket, és ezzel 
a feszültséget is oldja. Amikor haza-
megy, csak a családjával foglalkozik. 
Stresszoldásként  szeret a kertben 
tevékenykedni, sütni, főzni, olvasni.
Hetente kétszer eljár tornázni. De a 
szabadideje legnagyobb részét a csa-
ládjával tölti. Két lánya van, négy 
unokával büszkélkedhet. Rengeteg 
időt töltenek együtt, bearanyozva az 
életét. 

Uzonyiné Bakó Ágnes egy rendelés 
perceit idézi fel történetében. 

– Másfél, két éve történt az eset. 
Nagyon sokan voltak a belgyógyásza-
ton. Szerencsére két asszisztenssel 
tudtunk dolgozni. Egy nénit be kel-
lett „állítani” inzulinterápiára, napi 
négyszeri szúrásra. Ez nagyon sok 
időt vett igénybe. Egy idős betegnek 
megtanítani az újratölthetős pen 
használatát, nem könnyű feladat. Az 
öltözőfülkébe ültünk be a pácienssel, 
aki rosszul látott, és ráadásul nagyot-
halló volt. Én hangosan „beszélve”, 
körülbelül egy órán át magyaráztam 
neki a használatot. Amikor végez-
tünk, a folyosón várakozó betegek 
mosolyogva megjegyezték, hogy ők 
már tökéletesen tudják, hogyan kell 
alkalmazni az inzulinkészüléket. 
Minden kihallatszott a váróterembe.

B.E.

Pályám kedves története

„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 Boda-
szőlő mikroklímája légzőszervi bete-
gek számára gyógyhatással bír, így a 
Debreceni Klinika az ő javaslatára lé-
tesített itt egy kis szanatóriumot, ahol 
hosszú ideig kezeltek tüdőbetegeket. 
A példamutató életű orvosnő életútja 
sajnos tragikus véget ért. Dr. B. Kiss 
Julianna 1944-ben, a szovjet megszál-
lók atrocitásainak következtében, ön-
kezével 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 

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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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 22-én, 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

Gyógyszertári ügyelet

M
ár

ci
u

s

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

18-19. (szo-vas.) Patikaplus Vörösmarty u. 1. Tel: 0620/3434-800

20. (h.) Szentháromság Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 372-302

21. (k.) Vöröskő Karap F. u. 5. Tel: 561-461

22. (sz.) Aranysas Ady tér 11. Tel: 227-779

23. (cs) Bethlen Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567

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

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

A művelődési központban működő közösségek programjai:

Március 21., 15 óra: a Dóry József Nótaklub foglalkozása.

Lapzárta:
hétfő 14 óra

Északmagyarországi Regionális 
Vízművek hibabejelentés: 

0680/22-42-42.

TÓTH  IMRÉNÉ
(született Erdős Julianna 
a Gabonaforgalmi Vállalat 

nyugdíjasa)

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

A nagy érdeklődésre való tekintettel 
megismételjük a SZÉP NYÁRI NAP 
című Neoton musicalt március 27-
én 19 órától, a művelődési központ 
színháztermében.
Jegyek kizárólag online vásárolha-
tóak a Jegy.hu hálózaton keresztül!  
https://www.jeg y.hu/program/
szep-nyari-nap-143877

BODNÁR ANDRÁSNÉ
(született Kövér Sára)

halálának 4. évfordulóján.

„Ha eljön az este, csillagokra nézek,
sok régi emléket sorra felidézek,
és amikor végre rám talál az álom,
az édesanyámat benne megtalálom.” 

(Aranyosi Ervin: Odafentről vigyáz!)

Szerető lánya, veje, unokái, ismerősei.

Megemlékezés

Fájó szívvel, de el nem múló 
szeretettel emlékezünk

„A szeretetben nincs felejtés.” 
(Müller Péter)

Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

FORGÁCS ANTAL 
halálának 6. évfordulójára.

Megemlékezés

Szerető felesége, 3 fia családjával,
 unokái, dédunokái

„Nem dobog már a szív, mely a jóság tükre volt, 
ajka sem szól többé, mert bezárult, néma, holt. 
Megállott a kéz, mely mindig csak adott,
soha nem kért, és el nem fogadott. 
Ne emlékezz rám búsan rokon, barát, 
add meg a könnyet, de élj és szeress tovább. 
Ha az emlékem megmarad bennetek, 
megnyugszik a lelkem, tudom szerettetek.”

Megemlékezés

„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 .”

Szerető családod.

Fájó szívvel emlékezünk

OLÁH IMRE
halálának 12. évfordulójára.

Fájó szívvel emlékezünk

KISS GÁBOR 
halálának 6. évfordulójára.

„Fájdalom költözött örökre szívünkbe,
nem múlik el soha, itt marad örökre.
Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél,
Elváltál azoktól, akiket szerettél.
Nincs erre gyógyír, a bánat itt van velünk,
el nem múló fájdalommal, örökké szeretünk.

Szerető feleséged, gyermekeid. 

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk

CSELEI BÁLINT ISTVÁN
halálának 10. évfordulójára.

Alszik. Üldözte őt a sors ezernyi bajjal,
És mégis élt, amíg mellette volt egy angyal.
Meghalt. Oly egyszerű a magyarázata:
Mikor a nap lemegye, beáll az éjszaka.”

Felesége, fia családjával,
testvérei és ismerősei

MegemlékezésTisztelt Zenerajongók, 
Zenebarátok!

Kérjük Önöket, hogy a 2022. évi 
személyi jövedelemadójuk 1 %-át 
legyenek szívesek felajánlani ve-
gyes karunk számára, melyet az 
alábbi címen tehetnek meg az adó-
bevalláskor:

DARÓCI BÁRDOS TAMÁS 
VEGYESKAR EGYESÜLET
 – HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

Adószámunk: 18788592-1-09

Hajdúböszörmény Beteg Gyer- 
mekeiért Közalapítvány Hajdú-
böszörmény, Bocskai tér 1. Szám-
laszám: 60300021-10212075. 
Köszönettel és hálával tartozunk 
mindazoknak, akik a karácsonyi ado-
mánygyűjtés keretében támogattak 
bennünket, és ezzel hozzájárultak 
ahhoz, hogy az érintett gyermekek 
gyógyulását segíteni tudtuk.
Avis 96 Bt., Baloghné Oláh Ágnes,                    
Bertalan László, Fekete Antal,                                                         
Fórizs László, Glória  Fashion Group 
Kft., Gyulai Edit, Kovács Erzsébet, 
Magyar Pékség, Urbin Irodatechnika, 
Varga Mártonné.

 Uzonyiné Poór Anikó
  kuratóriumi elnök                                 

Köszönet a támogatásért
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Megjelent a Hajdúsági Tükör 1. száma
Akár ajándéknak is ajánljuk a 2023-as évfo-
lyam előfizetését.  
Ez évi első számunkból a következő tarta-
lomra hívjuk fel figyelmüket:

• Petőfi forradalma 

• Jegyezd vele az égre

• Itthon a legjobb. Interjú Kiss Attila polgár-
mesterrel 

• Istenbe vetett rendíthetetlen hittel

• Írás Baltazár Dezső püspök bibliájáról 

• A szabadságharc ezrede, történet a Bocs-
kai-csapatról

• Dinasztiák a város szellemi, kuturális éle-
tében

• Húsvéti készülődés egykoron, Hajdúbö-
szörményben

• A holokausztról

• Könnyűzene-oktatás felsőfokon

• Gyermekjogi kutatás a magyar óvodákban

• Triatlonozó testvérek

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

Árusítópontjaink: városi könyvtár, művelő-
dési központ, Szabadhajdú szerkesztősége, 
Kálvin téri Videotéka, a Bocskai- és Kálvin 
téri gyülekezet, görögkatolikus egyházközség.

Hirdetmény fasorok letermelésére
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a Képviselő-testület Pénzügyi Ellen-

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

*A fasorok nettó kikiáltási ára szakértő által megállapított áron kerül feltüntetésre a hir-
detmény szövegében. 

Aki az árverésen részt kíván venni, annak a nettó kikiáltási ár 10%-át ajánlati biztosíték-
ként az árverés időpontjáig meg kell fizetnie Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának 
11738060-15372514 számú számlájára. A befizetés tényét az ellenőrző csekkszelvény, vagy 
teljesített átutalási megbízás bemutatásával kell igazolni. Az az ajánlattevő, aki az árverés 
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 alulma-
radt ajánlattevők részére a befizetett ajánlati biztosítékot az önkormányzat 15 napon belül 
visszafizeti. 

Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő a licitálás lezárultát követően, a szerződéskö-
tés 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 ezzel 
egyidejűleg meg kell fizetnie a teljes vételárat, részletfizetési lehetőség nincs. Abban az eset-
ben, 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 nettó 5000 Ft. 
Nyertes ajánlattevő az alábbiakat vállalja:
- a fakitermelés (fák, bokrok, cserjék és azok tuskói eltávolításának) költségeit, a faanyag 

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

- a fakitermelés során, illetve a szállítás során vigyáz az utak jó állapotára, vállalja az eset-
leges 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 In-
tézmény Mezőőri Szolgálatának (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.). A letermelés meg-
kezdésekor, valamint befejezésekor a terület átadása-átvétele a helyszínen készített fotódo-
kumentációt is tartalmazó helyszíni jegyzőkönyv felvételével történik, melyet az ajánlattevő 
a Mezőőri Szolgálattal együtt készít el. 

A fasorok letermelésével kapcsolatban további tájékoztatás kérhető az alábbi elérhetősé-
geken: 
• szakmai kérdésekben: 52/563-212, Polgármesteri Hivatal földszint 12-es iroda és
• árveréssel kapcsolatos kérdésekben: 52/563-240, Polgármesteri Hivatal I. emelet 40-es 

iroda.
Az Önkormányzat fenntartja magának azon jogát, mely szerint az eljárást részben vagy 

egészben eredménytelennek nyilváníthatja indoklás nélkül.
A nyílt licit időpontja: 2023. március 31. 9.00 óra
Helye: Polgármesteri Hivatal Sillye Gábor terem (I. emelet 54.)

RÉGI  PALATETŐK, cseréptetők 
bontás és bontás nélküli felújítását 
vállaljuk. Ereszdeszka cseréje, be-
ázások megszüntetése. Hívjon biza-
lommal! Ingyenes árajánlatkészítés.
Tel 0630-0865789.   

FÜRDŐKÁDAK bontás nél-
küli felújítása, gépi eljárással, 
gyári színekkel, garanciával. 
0630/0865789 

Pályázati felhívás
 
A Szociális Szolgáltatási Központ (4220 Hajdúböszörmény, II. Rákóczi F. u. 42.) pályázatot 
hirdet esetmenedzser munkakör betöltésére.
 Közalkalmazotti jogviszony időtartama: 2023. április 15-től teljes munkaidőben, hatá-
rozatlan időre szól (4 hónap próbaidő kikötéssel). Illetmény és juttatás a Kjt. szerint.
Munkavégzés helye: 4220 Hajdúböszörmény, II. Rákóczi Ferenc u. 42., illetve Hajdúdorog 
közigazgatási területe.
Feladatok: A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján esetmenedzseri feladatok ellátása Haj-
dúdorog településen.
Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, szakirányú felsőfokú vég-
zettség. 
Csatolandó okiratok: önéletrajz, képesítéseket tanúsító okiratok másolatai, erkölcsi bizo-
nyítvány. 
A pályázatokat 2023. április 2-ig lehet benyújtani a Szociális Szolgáltatási Központhoz 
(4220 Hajdúböszörmény, II. Rákóczi F. u. 42., tel: 52/371-066), ill. elektronikusan az szszk.
titkarsag@gmail.com e-mail címre. 
 A pályázatok elbírálása 2023. április 4-ig megtörténik, a pályázókat írásban értesítjük.
Az intézmény fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

TÉRKŐTISZTÍTÁS speciális rotary technológiával csak az  AQUAPRESS-nél! Hív-
jon bizalommal 06-30-102-2527.

TÁJÉKOZTATÓ
A VÁROSI BÖLCSŐDE ÉS A CSILLAGVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

2023/2024. NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ FELVÉTELÉRŐL
A bölcsődei felvételi kérelmet minden év április 01. - május 31. illetve szeptember 01 - szept-
ember 30. napja közötti időszakban a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője kizá-
rólag személyesen, formanyomtatványon terjesztheti elő az intézmény vezetőjénél,
• A VÁROSI BÖLCSŐDE által biztosított ellátás iránti igény esetében Bodó Erzsébet bölcső-
devezetőhöz a 4220. Hajdúböszörmény Eötvös József u. 11-13. címen,
• A CSILLAGVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE által biztosított ellátás iránti igény esetében 
Leleszné Sveda Klára intézményvezetőhöz a 4220. Hajdúböszörmény Kölcsey Ferenc u.1. 
címen. A bölcsődei ellátás kezdetének várható ideje szeptember!
A BÖLCSŐDEI FELVÉTELKÉRŐ ADATLAP, valamint a MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS nyom-
tatványok beszerezhetők a Városi Bölcsőde és a Csillagvár Óvoda és Bölcsőde intézményé-
ben, illetve letölthető a www.hajduboszormeny.hu illetve a www.varosibolcsode.hu oldalról. 
A bölcsődei felvételkérő adatlap, valamint a munkáltatói igazolások benyújtásakor a szülő/ 
törvényes képviselő hozza magával • a gyermek anyakönyvi kivonatát • a gyermek lakcímkár-
tyáját • a gyermek TAJ kártyáját
bemutatásra, valamint a gyermek bölcsődei ellátási kérelmét indokoló (a bölcsődei felvétel-
kérő adatlapon feltüntetett) egyéb dokumentumok másolatát.
A bölcsőde iránti igényt a szülő/törvényes képviselő – a felvételi időszakon túl – év közben is 
jelezheti az intézmény vezetőjének, de ebben az esetben a gyermek csak a szabad férőhelyek 
függvényében kerülhet felvételre.
A bölcsődei felvételről az intézményvezető dönt, aki a döntésről május 31-et követő 30 na-
pon belül határozatban értesíti a szülőt/törvényes képviselőt. Az intézményvezető döntése 

ellen az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslatnak van helye, 
melyet a város polgármesterének címezve a bölcsőde vezetőjéhez kell benyújtani.
A bölcsődébe jelentkezéssel kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 
Városi Bölcsőde vezetőjénél (email: hb.varosibolcsode@gmail.com, tel: 52/227-499, 
mobil: 06-70/4236007, illetve a 
Csillagvár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjénél (email: kolcsey@csillagvarovoda.hu tel: 
06202962090)

Koláné Dr. Markó Judit  Hajdúböszörmény Város jegyzője
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Labdarúgás

Püspökladány LE–HTE 1–3 (1–0). 50 néző. Vezette: Gálfi F. (Juhász D., 
Czinege T.).
HTE: Fülöp G., Bun R., Komjáti D., Sustyák B., Forgó P. (Rőth A.), Sallai Cs. 
(Nagy Z.), Mizsei Sz., Ramos C., Pásztor D. (Benke Sz.), Pelles D., Kónya M. 
Edző: Balogh József.. Gól Sustyák B., Komjáti D., Rőth A. 
Ifjúsági: Püspökladány LE–HTE 1–2.
HTE: Szekeres Ádám (Lippai T.), Benke I., Uzonyi B. (Gyürki B.), Koszta 
M.,  Valentin Zs., Kálmán P. (Pipó L.), Szekeres Á.,  Valentin M., Jónizs Á., 
Hagymási D. (Sipos B.), Hódos B. , Kovács B. Edző: Poczetnyik Csaba. 
Győzelmével a tabella első helyén áll az U19-es csapat. 
U14: HTE-Vámospércs, Bocskai SE: 4-5.

   

ÓRIÁSI KABÁT-, ÖLTÖNY-,
NŐI DZSEKI CSEREAKCIÓ!

Egy megunt öltönyét, kabátját,  női dzsekijét most  

10.000 FT10.000 FT--ÉRT BESZÁMÍTJUK,ÉRT BESZÁMÍTJUK, ha újat vásárol!

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY,
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

ÓRIÁSI FAZON- és MÉRETVÁLASZTÉK!

– Női, férfi télikabátok fiatalostól az idősebb 
   korosztályig mindenkinek (EXTRA méret is!)
– Öltönyök normál, telt és EXTRA méretben is!
– Női dzsekik

MÁRCIUS 22. (szerda), 9-13 óráig.

! LEÁRAZÁS !! LEÁRAZÁS !

Testileg és lelkileg is 
erősíteni kell a diákokat

A múlt heti lapszámunkban 
egy új sorozatot indítottunk út-
jára, melyben a város iskoláiban 
történő testnevelésoktatás hét-
köznapjaiba pillanthatnak be 
olvasóink. Most a Bocskai-isko-
la mutatkozik be rovatunkban, 
melynek kapcsán Fodor Tibor 
testnevelőt kérdeztük. 

– Az Önök iskolájában mennyire ér-
ték a mozgás és a testnevelés?

– A Bocskai-iskola nagy hagyomá-
nyokkal rendelkezik a sport terén is. 
Nemcsak az intézményi testnevelés 
során, hanem szakköri szinten is tá-
mogatjuk a mozgásformákat. Nálunk 
tradicionális a labdarúgás és a kézi-
labda. 

– A gyerekeknél manapság a rend-
szeres mozgás mennyire tölt be fontos 
szerepet?

– Úgy gondolom, hogy ez változó. 
Ebben a korban, az általános isko-
lában nagyon szeretnek mozogni a 
gyerekek. Még a szüneteket is ki-
használják. A testnevelés órákon is 
szívesen vesznek részt, rendkívül 
pozitív a hozzáállásuk. Különösen a 
játékok vonzóak számukra. Viszont 
az is látszódik, ahogyan mennek a 
korban előre, egyre jobban megjele-
nik az, hogy már kevésbé szeretik a 
mozgást. 

– Melyek a mindennapi testnevelés-
nek a főbb célkitűzései az intézmény-
ben?

– A mindennapi testnevelés a leg-
jobb dolog, amit kitaláltak a szakem-
berek. Az ötödik évfolyamon nálunk 
van úszásóra, ami heti egy alkalmat 
jelent. Szerintem ezt még lehetne 

sűríteni is. Nagyon jó, hogy isko-
lai kereteken belül megtanulhatnak 
úszni a tanulók. Mellette a labdajá-
tékok alapvető szabályait ugyancsak 

megismerik. A kézilabda, labdarúgás 
és röplabda, valamint a kosárlabda 
fontosabb elemeit szintén elsajátít-
ják. De az atlétikai számokban is ki-
próbálhatják ügyességüket és ráter-
mettségüket a diákok. Mindezekkel 
kialakul a gyerekek mozgáskultúrája. 
Nagy hangsúlyt próbálunk fektetni 
a mozgáskoordinációs fejlesztésekre 
is. Ezek a főbb irányvonalak. 

– Milyen személyi és tárgyi feltételek 
között végzik a munkájukat?

– Alsóban a tanítók tartják az órá-
kat. Felsőben ketten vagyunk test-
nevelők Görögh Istvánnal. Tárgyi 
feltételek terén, működik a sport-
csarnokunk, ahol sokan megfordul-
nak. Nem egy mai létesítmény, de 

mindig próbáljuk korszerűsíteni és 
fejleszteni. A közelmúltban volt pél-
dául nyílászárócsere a komplexum-
ban. Viszont a sportpadlóra felférne 
egy felújítás. Az eszközökkel az isko-
la ellátott, az erre fordítható összeget 
próbáljuk a szertár fejlesztésére for-
dítani, ezzel is támogatva a gyerekek 
fejlődését. 

– A tanórákon kívül mit sportolhat-
nak a diákok?

– Szakkör keretein belül délutá-
nonként, heti két alkalommal kézi-
labda-, illetve labdarúgóedzéseken 
vehetnek részt. Ezeken készítjük fel 
a diákokat a versenyekre. Emellett 
nemrég sportnapra vártuk a tanu-
lókat, melyen szülők és gyerekek 
együt mozogva vehettek részt. A kü-
lönböző témanapok programjába is 
becsempésszük a sportot. Szeptem-
berben tartjuk a Magyar Diáksport 
Szövetség napját, melynek kapcsán 
ugyancsak mozoghatnak a gyerekek. 
Felsős diákok nagy kedvence, az egy 
évfolyamon tanulók közötti osztály-
bajnokságok, ezt minden sportágban 
megrendezzük a kollégámmal.  

– Versenyeztetni szokták-e a diáko-
kat? 

– Igen.  A Magyar Diáksport Szö-
vetség által kiírt versenyeken szok-
tunk indulni. Kézilabdában például 
a megyei megmérettetésen szerepel-
tünk jól, labdarúgásban pedig a futsal 
terén értünk el szép eredményt. Or-
szágos elődöntőig jutottunk, és ott 
veretlenül lettünk a másodikak, egy 
hajszállal lemaradva az országos dön-
tőről. Ez nagy teljesítmény volt a gye-
rekek részéről. Egy nagyon összetar-
tó és jó csapat, jó srácokkal, örülök, 
hogy velük dolgozhattam éveken ke-
resztül. Ezeken túl tavaly is részt vet-

tünk a mezei futóverseny országos 
döntőjében, melyre az idén is beju-
tottunk. Ezt a megmérettetést ápri-
lisban, Gödöllőn rendezik majd meg. 

– Miben mérik a sikert?
– Ez többtényezős dolog, vélemé-

nyem szerint. Az egyik az, hogy po-
zitívan és örömmel jönnek be a gye-
rekek az órára. Várják a testnevelést, 
melyen olyan ingert kapnak, ami tes-
tileg és lelkileg is erősíti őket, játékos 
formában. Mellette megtanulják az 
egyes sportágak szabályait és tech-
nikáját. Ezáltal fejlesztjük őket. Azt 
a gyereket pedig, aki elér egy szintet, 
egyesületbe tudjuk irányítani, vagy 
a szakköreinkre. Ezáltal versenye-
ken is megmérettethetik magukat. 
A testnevelés órákon túl, az edzések 
beiktatásával még többet tudnak 
mozogni. Szerintem a siker fontos 
tényezője még, az egészségtudatos-
ságra való nevelés. Ez kihat a későbbi 
felnőttkorukra is. Nagyon fontos a 
mai világban, hogy az alapokat bizto-
sítani tudjuk a diákjainknak.

bertalan


