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Házasság
A 15. Böszörményi Könyvtári 

Napok rendezvénysorozat al-
kalmából augusztus 19-én Nagy 
Antal Házasság című könyvbe-
mutatóján vehettek részt az ér-
deklődők.

A szerző 1934. április 12-én egy 
Hajdúböszörmény melletti tanyán 
látta meg a napvilágot. Elemi és 
középiskolai tanulmányait helyben 
végezte, majd Budapesten tanult 
tovább, és iskolái befejezése után 
is fővárosi lakos maradt. Amikor 
csak ideje engedi, szívesen látogat 
Böszörménybe, örömmel találkozik 
egykori iskolatársakkal, barátokkal. 

A mostani találkozón a Házas-
ság című önéletrajzi kötetével is-
merkedhettek meg az érdeklődők. 
Kőnig-Ferenczik Anikó, a könyv-
tár vezetője tette fel kérdéseit a 

könyvben leírtakkal kapcsolatban. 
A kötetből válogatott családi fény-
képek vetítésével elevenítették fel 
a szerző életének, Surányi Klárával 
kötött házasságának boldog, meg-
ható vagy éppen szomorú momen-
tumait. Nagy Antal őszintén mesélt 
a közösösen leélt évtizedek emlé-
keiről, családja életéről. A magán-
élet eseményeinek említése közben 
felelevenedtek a 60-as, 70-es évek 
történései, a társadalmi és történel-
mi háttér, amikor a „hajdúböször-
ményi szegény sorsú családba szü-
letett fiú” és „egy Mátraverebélyen 
született leány” megismerkedett, 
házasságot kötött, majd családot 
alapított. 

A három kötetesre bővült önélet-
rajzi regénysorozat már könyvtá-
runkban is elérhető.

Fazekas Tímea

Nemzetközi siker

Az I�úsági Tudományos és 
Innovációs Tehetségkutató 
Versenytől – a Bécsi Orvostu-
dományi Egyetemen keresztül 
– a FameLabig, a világ vezető 
tudomány-kommunikációs ver-
senyéig. 

Az idei, 29. I�úsági Tudomá-
nyos és Innovációs Tehetségkuta-
tó Verseny egyik első helyezettjét, 
Ecsedi Boglárkát (a Hajdúböször-
ményi Bocskai István Gimnázium 
diákja) meghívták a Bécsi Orvostu-
dományi Egyetem Orvosi Fizika és 
Biomérnöki Központjába. Boglárka 
a meghívást a 29. I�úsági Tudomá-
nyos és Innovációs Tehetségkutató 
Versenyre kidolgozott, „Visszaáram-
lások detektálása tanulóalgoritmus 
használatával – mély neurális há-

lók és mesterséges intelligencia a 
számítástechnikai képelemzésben˝ 
című projektje alapján érdemelte 
ki. Boglárka 2020. július közepétől 
augusztus végéig dolgozott a Bé-
csi Orvostudományi Egyetemen, a 
Magyar Innovációs Szövetség tá-
mogatásával. A kutatócsoport azon 
dolgozik, hogy olyan szoftvertech-
nológiai megoldásokat nyújtsanak 
a modern orvoslásnak, amely a 
jövőben kiválthatja a biopsziával 
járó adatgyűjtési és -elemzési eljá-
rásokat orvosi képalkotás és gépi 
tanulás segítségével, tumorgyanú 
esetén. Bogi a csapat meglévő kép-
analizáló algoritmusának C++-ban 
való fejlesztésében és validálásban 
vett részt, melynek célja az volt, 
hogy az megfeleljen a nemzetközi 
egységességet szorgalmazó kezde-
ményezés, az Imaging Biomarker 
Standardization Initiative (IBSI) 
előírásainak. 

A témáról Boglárka a FameLab 
nemzetközi tudomány-kommuni-
kációs verseny hazai döntőjén fog 
előadást tartani szeptember 16-án. 
A FameLab a világ vezető tudo-
mány-kommunikációs versenye. 
Célja, hogy megtalálja a tudomány 
új arcait – azokat az embereket, akik 
a 21. század közönsége számára ins-
pirálóan és izgalmasan tudnak be-
szélni fontos tudományos témákról.

Magyar Innovációs Szövetség

Az Európai Régiók Bizott-
sága felkérésének eleget téve 
Hajdúböszörmény is elkészítet-
te profilját az Európai Önkor-
mányzatok Portálján.

A portál célja, hogy információt 
közvetítsen, és közvetlen kapcso-
latot teremtsen a polgárok, a helyi 
hatóságok és az uniós intézmények 
között. A dinamikus platform meg-

könnyíti az önkormányzatok közöt-
ti információcserét az egész Európai 
Unióban. A profil hozzájárul továb-
bá városunk történelmének megis-
mertetéséhez és turisztikai értéke-
inek népszerűsítéséhez is.Városunk 
profilja angol nyelven a következő 
link használatával érhető el:https://
www.themayor.eu/en/hungary/
hajduboszormeny

Dinamikus platform

Fotó: Matey István
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Egyszemélyes gazdaságot 
irányít i�ú Dániel László, vagy-
is saját maga főnöke. A látszat 
ellenére nem is olyan könnyű 
feladat ez. 

No, nem is azért, mert a szorga-
lommal, a kitartással, az elszánt-
sággal, és még a kedvvel lenne baj. 
Sokkal inkább a körülmények teszik 
próbára az embert. Gyerekkori álma 
volt, hogy egyszer saját tanyája le-
gyen. Húsz évbe telt, míg Hajdúvid 
mellett valóság lett belőle. De ne 
szaladjuk ennyire előre!

Elhivatottság 
és szakmaszeretet

Édesapja a Hortobágy „mellyé-
kén”, Nagyivánban nevelkedett, 
ahol Laci a nyári szünidőket töltöt-
te. Ott ismerte meg a hagyományos 
paraszti gazdálkodást, amely arról 
szólt, hogy mindenki megtermelte a 
családja számára szükséges élelmet. 
A falubeli öregek ismertették és sze-
rettették meg vele a természetet. 
Gyerekként a kecskék mellett sok 
nyulat is tartott.

Édesapjától – aki immár nyugdí-
jas agronómus- az elhivatottságot 
és a szakmaszeretetet örökölte.

A kezdeti időszakban még mun-
ka mellett, leginkább hobbiszinten 
foglalkozott jószágtartással. Har-

madik éve főállásban dolgozik a sa-
ját gazdaságában.

Dániel László úgy látja, hogy a 
sokrétű mezőgazdaságban mára 
ipari jellegű termelés folyik: élelmi-
szergyárrá alakult.

Egy időben foglakozott hízó ser-
tés tenyésztéssel, de a kiszámítha-
tatlan felvásárlási feltételek miatt, 
felhagyott ezzel.

Biogazdálkodást folytat, de nem 
minősítetten. Nagyon kevés saját 
földdel rendelkezik. Két őshonos ba-
romfifajtát tart: az egyik az erdélyi 
kendermagos kopasznyakú, mely-
ből 940-950 darab országos szinten 
a tojóállomány, míg a fogolyszínű 

magyar tyúkból 2000-2200. Mint-
egy 20-30 darab charolais fajtájú 
marhát is tart, amelyek májustól 
decemberig a tanya körül legelnek. 
Nagy erőfeszítésbe telik a téli ta-
karmány előállítása is, de a gépek 
segítségével sikerül megoldani ezt 
a feladatot. Mangalicákat is tart a 
faluban, melyeket kukoricadarás 
takarmánnyal hizlal, s a megfelelő 
súlyt elérve, leginkább füstölt áru-
nak dolgozza fel az állatokat.

Fontos a stabilitás

A gazdaságban jelenleg mintegy 
1200-1300 gyöngytyúk és 1400-

1500 baromfi található. De ló és 
szamár is gazdagítja az állományt.

Négy évvel ezelőtt egy ismerőse 
által került kapcsolatba a közös-
ségi mezőgazdálkodással. Ennek 
lényege, hogy a 35-40 család, akik 
kapcsolatban állnak egymással, 
minden hónapban kapnak egy cso-
mag zöldséget és hústerméket, 
konyhakészen. Dániel László, a rá-
nehezedő terhek miatt kénytelen 
volt egyszerűsíteni a csomagok tar-
talmát. A megrendelők nem a bolti 
árat, hanem a bekerülési költséget 
fizetik meg. Sajnos nagyon kevés 
a munkadíj, mert a termelés során 
irreálisan magas költségek jönnek 
ki. Mostanra oda jutott, hogy elérte 
teljesítőképessége határát.

Dániel László elmondta, hogy a 
kiszámíthatóságot nehezíti a közös-
ségi megrendelések változó aránya. 
Éppen ezért folyamatosan keresi az 
értékesítési lehetőségeket is: újab-
ban Budán, az I. kerületi piac rend-
szeres vendége.

Az egyszemélyes gazdaság legna-
gyobb kihívása mindenkor, de most 
különösen: a stabilitás megőrzése, a 
kihívások legyőzése.

Dániel Lászlót hallgatva, kétség 
sem férhet hozzá, hogy akaratban 
nincs hiány, elszántan lát munká-
hoz minden nap.

Gargya Imre

Erdélyi kendermagos, fogolyszínű magyar

Csillagok alatt
Reneszánszát éli a hajdúság 

fővárosában a csillagászati is-
meretterjesztés, megfigyelés. 
Csipkerózsika álmából ébredt 
újra a Magyar Csillagászati 
Egyesület helyi csoportja, im-
máron három éve.

  
Az idei nyár elkényeztette az 

égbolt szerelmeseit. A C/2020 F3 
NEOWISE üstökös megfigyelésére 
több százan voltak kíváncsiak a csor-
dalegelőn. Hasonlóan sokan voltak 
jelen az „Egy hét a csillagok alatt” 
elnevezésű országos programsoro-
zat augusztus 14. hajdúböszörmé-
nyi rendezvényén. A program Mar-
jai Zsolt fizikus-bemutató csillagász 
előadásával kezdődött. A távcsövek 
mellett fizikusok, bemutató csilla-
gászok, de a HATPI exobolygó ku-
tató team tagja „Rózsika" instruálta 
az okulárba nézőket. Csatlakoztunk 
a NASA  International Observe the 
Moon night programjához. Ennek 
keretében szeptember 26-án várjuk 
az érdeklődőket a Bocskai térre. A 
Magyar Csillagászati Egyesületet 

dr. Kulin György alapította. Test-
vérvárosunk, Nagyszalonta szülötte 
vallotta, „A távcső mellett és egyéb 
úton szerzett szellemi örömök 
olyan kincsek, amelyek csak akkor 
maradhatnak meg, ha szétosztjuk. 
És ahányszor szétosztjuk, annyi 
szorosára nő bennünk ennek a szel-
lemi örömnek a nagysága!” 

 Balogh Zoltán

Az elmúlt években a Kálvin 
téri gyülekezet tagjai egyre 
gyakrabban tapasztalták, hogy 
templomuk falán ujjnyi vastag 
repedések keletkeztek. 

A szakemberek megállapítása 
szerint az épület alapzata lassan, de 
folyamatosan süllyed, ezért annak 
megállítása elodázhatatlan. 

A gyülekezet szó szerint minden 
követ megmozgatott azért, hogy 
forrást találjon a bajok orvoslásá-
ra. Több tárgyalás és segítségkérés 
után Budapesten, a Miniszterel-
nökségen találtak meghallgatásra, 
és a Magyar Kormány vis major ke-

retéből kaptak támogatást a teljes 
renoválásra. A kivitelező kiválasz-
tását követően jelenleg az alapok 
megerősítését végzik a szakembe-
rek, akik hazánkban is egyedülálló 
technológiát alkalmazva, úgyneve-
zett cölöpölős rendszerrel végzik 
munkájukat. Ez a gyakorlatban úgy 
valósul meg, hogy a templom falába 
negyvennyolc helyen fülkéket vág-
tak a munkások, amelyekbe a föld 
mélye irányába acélcölöpöket saj-
tolnak, s ezzel állítják meg az épület 
jelentős süllyedését. A munkálatok 
várhatóan ez év végére fejeződnek 
be, s majd folyamatosan figyelik a 
templom további állapotát.

Kormányzati támogatás 
az állagmegóváshoz
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Testületi döntések
Összesen hat téma került a 

döntéshozók asztalára az au-
gusztus 26-ai rendkívüli testü-
leti ülésen. 

Elsőként a Nyugati Ipari Park 
fejlesztése pályázaton belül, az Új-
városi utca felújítás tárgyú közbe-
szerzési eljárás eredményeképpen 
létrejött vállalkozási szerződés mó-
dosításáról határoztak a képviselők. 

Majd a Mester utca 2/a. szám 
alatti ingatlan értékesítésére kiírt 
pályázat kapcsán hoztak lezáró dön-
tést. 

A továbbiakban új, hosszútávú 
bérleti szerződés kötéséről dön-
töttek a képviselők a Vodafone 
Magyarország Mobil Zrt.-vel, a víz-
tornyon lévő távközlési berendezé-
sekre vonatkozóan. 

Ezt követően szelektív hulladék-
gyűjtő szigetek megszüntetéséről 

határozott a grémium a Szoboszlói 
utca elején, a Toldi Miklós utcán, a 
Radnóti Miklós utcán, a Széchenyi – 
középiskola kollégiuma előtti téren, 
a temetőben, valamint a Muraköz 
téren lévő hulladékgyűjtők esetén. 
Elhangzott, a megszüntetést első-
sorban lakossági igény indokolja, 
valamint az a tény, hogy sajnálatos 
módon nem rendeltetésszerűen is 
használják ezeket a gyűjtőeszközö-
ket, és gyakran tapasztalható a kör-
nyezetükben egyéb szemét lerakása 
is. A továbbiakban két önkormány-
zati határozatot is módosítottak.  

Ezen túl még augusztus 31-én is 
ülésezett a képviselő-testület. Ek-
kor a Hajdúsági Múzeum, valamint 
a Kertész László Városi Könyvtár 
alapító okiratának módosításáról 
határoztak a képviselők.  

H. Fehér Ildikó

Díjazott gimnazisták
Rövid díjátadóra várták a di-

ákokat augusztus 31-én a gim-
názium tornatermébe, ahol a 
díjak alapítói, az alapítványok 
kurátorai és az iskola vezetése 
átadta az elismerő okleveleket 
és a pénzjutalmakat.

A Fülöp Sándor-emlékplakettet, 
valamint Jármos és Papi díját Kovács 
Judit, volt 12/E osztályos tanuló ve-
hette át Fülöp Istvántól, a díjalapí-
tótól, a Reformátusok Szatmárért 
Egyesület elnökétől.

A Mihály János Alapítvány pá-
lyázatán első díjat nyert Dóka Imre 
Péter, volt 12/E osztályos tanuló, 
Készüljünk az érettségire „régiesen”! 
című pályaművével, amelyben 1945 
előtti matematika érettségi felada-
tokból állított össze gyűjteményt. A 
pályadíjat Balla Sándor, nyugalma-
zott gimnáziumi tanár adta át.

12/E osztályos tanuló kapta. A leg-
jobb emelt szintű magyar érettségi-
ért könyvjutalomban részesült Varga 
Katalin, volt 12/E osztályos tanuló.

A Nyolc Évfolyamos Bocskai Ist-
ván Gimnáziumért Alapítvány díjait 
az alapító, Bertalan János adta át. A 
nyolc éven át kitűnő tanulóknak járó 
Optimus és Optima díjakat Dóka 
Imre Péter; Forgács Csenge; Gyürky 
Katalin; Kovács Szandra; Nagy Bor-
bála; Polgári Attila Balázs és Szabó 
Kata vehette át. 

Az alapítvány rátermettség sze-
rint odaítélendő „Nem az iskolának, 
hanem az életnek tanulunk/ Non 
scholae, sed vitae discimus" díját 
Varga Katalin kapta.

Az 1936-ban érettségizett osz-
tály által egykori osztályfőnökük, 
dr. Szabó Mihály emlékére alapított 
„Non omnis moriar” díjat Nagy Or-
solya Eszter, volt 12/B osztályos 

A legjobb végzős leánytanulónak 
járó Marjai Márton-díjat Szkupi Ildi-
kó, volt 12/B osztályos tanuló kapta. 
A legjobb végzős fiútanulónak járó 
I�. Major Gyula-díjat Hasznosi Lász-
ló, egykori 12/A osztályos tanuló 
vehette át. A fizikából kiemelkedő 
tanulóknak járó Tímári Márton-díjat 
Forgács Csenge, volt 12/E osztályos 
tanuló érdemelte ki. A Pálnagy Zsig-
mond-díjat az idén szintén Kovács 
Judit nyerte el.

A Pappné Balogh Erzsébet nyugal-
mazott gimnáziumi matematikata-
nár által felajánlott, s a legjobb emelt 
szintű matematika dolgozatot író ta-
nulónak járó jutalmat Nagy Borbála 

tanuló vehetette át Mezőné Szabad 
Erzsébettől.

A Király Jenő-díjat a címadó uno-
kája, Király Róbert adta át Kiss Ber-
nadett 11/E osztályos tanulónak. A 
Papp Béla Alapítvány ösztöndíját a 
német nyelv tanulásáért és tanulásá-
ra Csatári Fanni, egykori 12/A osztá-
lyos tanuló, valamint Szekeres Anna 
11/A osztályos tanuló kapta Gyulai 
Edit tanárnőtől.

Az orvosegyetemen tovább tanu-
ló diákok jutalmát, az egykori főor-
vosról dr. Nagy Attila tanár úr adta 
át Bakonyi Lili volt, 12/C és Tóth 
Mária Alexa, volt 12/E osztályos ta-
nulóknak.          BIG.

A gyermekétkeztetés rendje
Tájékoztatjuk a szülőket, 

hogy a 2020/2021. tanévben 
gyermekük részére az alábbi-
ak szerint igényelhetnek in-
tézményi gyermekétkeztetést 
az önkormányzati fenntartású 
óvodákban, illetve a tankerület 
által fenntartott iskolákban. 

Amennyiben a lemondásokat 
vagy új rendeléseket munkanapokon 

9 óráig jelzi a szülő az érintett intéz-
ménynek (óvodának, iskolának), a 
módosítást a jelzést követő munka-
naptól tudja teljesíteni az étkezte-
tést biztosító Városgazdálkodási Kft. 
A 9 óra után érkezett módosítási ké-
relmekhez a jelzést követő második 
munkanapon tud igazodni az étkez-
tetési rendszer. Együttműködésüket 
köszönjük!

Hajdúböszörmény Önkormányzata 

Maradt az eljárásrend
Dr. Papp Erzsébet gyer-

mekgyógyász az iskola- és 
óvodakezdéssel kapcsolatban 
elmondta, hogy ilyenkor meg-
növekszik a forgalmuk.  

Kiemelte, a rendeléseken ma-
radt a tavaszi és nyári eljárásrend. 
Ha valakinek bármilyen jellegű 
problémája van, akkor először nem 
személyes módon kell keresnie a 
gyerekorvosát. Ez telefonon tör-
ténhet meg, lehetőleg rendelési 
időben és vezetékes készüléken. 
Ilyen esetekben lehet kérni recept-
írást és megoldható az egyeztetés 
is. Amennyiben szükséges, vizs-
gálati időpontot is ekkor kaphat a 
szülő. Ez a telemedicionális ellátás. 
E-mailben is kérhető a konzultá-
ció. Ha valaki időpontot kap, kérik 
a szakemberek, hogy arra pontosan 

érkezzen. Ilyenkor a szabályosan 
használt maszk viselése kötelező. 
Érkezéskor csengetéssel juthatnak 
be a rendelőbe, majd ezt követően 
minden esetben kikérdezik a szülőt, 
többek között arról, hogy találko-
zott-e fertőzöttel vagy karanténban 
lévő személlyel a gyerek. A kérdőív 
után kézfertőtlenítés következik, 
majd a vizsgálat. A járványhelyzetre 
való tekintettel Dr. Papp Erzsébet 
hangsúlyozta, hogy a gyerek csak 
akkor menjen közösségbe, ha tünet-
mentes és egészséges. A szülőknek 
az is jó tanács, hogy érdemes kézfer-
tőtlenítő kendőt és maszkot a gye-
rek táskájába tenni, illetve otthon 
minél többet kell szellőztetni. Jó, 
ha a gyerek minél több szabadtéri 
foglalkozáson vesz részt. 

B.E.

Cifraszűrös találkozó

A böszörményi hagyományőrzők évente egyszer országos cifraszűrös 
találkozót szerveznek, melyhez hagyományőrző programokat is kap-
csolnak. Így volt ez ebben az esztendőben is, amikor augusztus 29-én a 
Kinizsi téri lovaspályára várták a lovas virtus és a csikósbemutatók ked-
velőit.
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Államalapítás ünnepén
Hajdúböszörményben au-

gusztus 20-án a római katoli-
kus templom kertjében gyűltek 
össze az ünneplők. Az ökumeni-
kus egyházi liturgia előtt Kiss 
Attila polgármester mondott 
beszédet, kinek gondolatait az 
alábbiakban, szerkesztett for-
mában, közöljük.

Tisztelt Ünneplő Közönség!

Szeretettel köszöntöm Önöket 
államalapító Szent István királyunk 
ünnepén, a tiszteletére épített és 
szentelt templom kertjében. Kö-
szönjük János atyának és a közös-
ségnek a hívást és a szíves fogadta-
tást.

Az első királyunkról történő 
megemlékezést Szent László dek-
rétumai rögzítették, majd az ezt 
követő évszázadokban hat további 
törvény erősítette meg azt.

Augusztus 20-át Rákosiék is jeles 
napnak tartották, bár az igazság az, 
hogy ők a dátumot a „Magyar Nép-
köztársaság Alkotmányának ünne-
pévé” nyilvánították. A régi rendtől 
csupán az új kenyér ünnepét vették 
át, István királyról, főleg Szent Ist-
vánról szó sem lehetett.

Ki volt ő, kit tisztelhetünk sze-
mélyében, milyen szerepe van 
nemzetünk történetében? Számos 
kérdést fogalmazhatunk meg, ame-
lyekre nem is olyan nehéz a válasz.

István Vajk néven született, 
pontosan nem tudjuk mikor, de 
azt igen, hogy 969 és 980 között. 
Honfoglaló fejedelmünk, Árpád ük-
unokája, Géza fia, az utolsó magyar 
fejedelem, és első királyunk. Ahhoz, 
hogy jobban megértsük történelmi 
szerepét, vissza kell tekintenünk 
históriánkban.

Őseink az Ural vidékéről indulva 
több évszázados, gyakori harcokkal 
nehezített vándorlás után, a IX. szá-
zad végén érkeztek a szláv és avar 
népességű Kárpát-medencébe. Úgy 
vélték, hogy a Kárpátok hegykoszo-
rúja megfelelő védelmet nyújthat 
a külső támadások ellen, s a térség 
kedvező természeti adottságai: a 
nagy folyók, a kiterjedt erdőségek, 
legelők és a jól termő szántóföldek 
végleges otthont biztosítanak a 
mintegy félmilliónyi magyarnak.

A honfoglalás azonban nem je-
lentette a törzsi-nemzetségi szerve-
zetben élő, pogány istenekben hívő 
lovas-pásztor nép életmódjának 
teljes feladását. Fennállt annak a 
veszélye, hogy a magyarság – ha-
sonlóan a népvándorlás kori népek-
hez – hamarosan felmorzsolódik, 
beolvad más népekbe, és eltűnik a 
történelem színpadáról.

A honfoglalást vezető Árpád feje-
delem dédunokája, Géza fejedelem 
felismerte, hogy közösségünk csak 
úgy maradhat fenn, ha békés meg-

egyezésre törekszik a német-római 
birodalommal, kapcsolatokat keres 
a kereszténységgel, és a nomád élet-
módról áttér a földművelésre. Géza 
ezért német hittérítőket kért, s há-
zassági kapcsolatok révén a szom-
szédos országokkal jó viszonyt ala-
kított ki. A változást ellenző magyar 
törzsfőkkel pedig kemény kézzel 
számolt le.

Fia, Vajk megkeresztelkedett, 
folytatta apja politikáját, és 1000-
ben István néven királlyá koronáz-
tatta magát. Mivel a nyugati ke-
reszténységhez akart csatlakozni, s 
nem kívánt a világhatalmi terveket 
fontolgató német-római császárság 
függőségébe kerülni, ezért II. Szil-
veszter római pápától kért és kapott 
koronát. Ezzel egyúttal elismerte a 
pápai hatalom jelentőségét is.

István célja az volt, hogy a nem-
zetségekre tagolódó magyarságból 
és az ország egyéb lakóiból – erős 
központi hatalom irányítása alatt – 
nyugati műveltségű, független, ke-
resztény államot alapítson.

Legyőzte a régi berendezkedést 
fenntartani akaró utolsó ellenfeleit 
és birtokába vette az ország föld-
területének közel kétharmadát. A 
többit az egyháznak, a hozzá hűsé-
ges nemzetségfőknek és a fegyveres 
segítséget nyújtó német lovagoknak 
adományozta. A királyi birtokokat 
– nyugati mintára – királyi várme-
gyékbe szervezte. Központjaikba 
egy-egy várat építtetett, ahonnan 
megbízható emberei irányították a 
vármegye életét. A gazdasági élet és 
a fegyveres erők legnagyobb része 
így közvetlenül a király ellenőrzése 
alá került.

Az egyházi szervezet 10 püspök-
ség és az önálló esztergomi érsek-
ség megalapításával valósult meg. 
A kereszténység felvétele rövidesen 
számos területen éreztette hatását. 
Ezek közül a legfontosabb a keresz-
tény műveltség rohamos térhódítá-
sa és a nyugati írásbeliség megho-
nosodása volt. István király az új 
szervezetet és rendet törvényeivel 
erősítette meg. Ezek elsősorban a 

magántulajdont, a köznyugalmat, 
az erkölcsöt, az egyházat és a ke-
reszténységet védelmezték.

1038-ban bekövetkezett halála-
kor egy fiatal, életképes, a nyugati 
társadalmakhoz közeli erős és füg-
getlen országot hagyott hátra.

Kedves fiatalok!

A Nemzeti Összetartozás évé-
ben, Szent István ünnepén gondol-
nunk kell a 100 évvel ezelőtt elcsa-
tolt területeken élő barátainkra! 
Hajdúböszörménynek három ma-
gyar testvértelepülése, Beregszász, 
Gyergyóalfalu és Nagyszalonta is 
a határontúlon helyezkedik el. Lel-
kükben az ottaniak erős magyar 
tudattal élnek egy idegen ország-
ban, gyakran ellenséges hatalmi 
légkörben. Nap mint nap megküz-
denek hitükért, identitásukért, 
vagyis miértünk is. Éppen ezért 
kötelességünk mindenben segíteni 
őket, mert – sok hazai honfitársunk 
megfogalmazásával ellentétben – 
ők nem románok és nem ukránok, 
hanem kisebbségben élő magyarok 
egy másik országban. S hogy nem 
a véletlen műve az, hogy gyászos 
kimenetelű háborúk, a trianoni 
mészárlás után is van magyar szó 
és haza, az köszönhető István ki-
emelkedő képességű utódainak, 
királyoknak, államférfiaknak, akik 
a krízishelyzetekben megtalálták a 
kivezető utat. Köszönhető világhí-
rű művészeinknek, tudósainknak, 
sportolóinknak, akik hirdetik kultú-
ránk, a magyar gondolkodás nagy-
ságát.

Nélkülünk nem ismerné a vi-
lág a C vitamint, nem működne a 
televízió vagy a számítógép sem. 
Hosszan sorolhatnánk kiválósága-
ink eredményeit, azonban mai ren-
dezvényünk keretei nem lennének 
elegendőek ahhoz, hogy a teljesség 
igényével bemutassuk őket.

Mi a közös bennük? Nem eléged-
tek meg azzal, hogy megszokásból, 
unottan elvégzik a napi feladatai-
kat. Pedig lett volna indokuk kifo-

gásokat találni, panaszkodni, hogy 
miért nem megy a munka. A korábbi 
évtizedek – évszázadok során egé-
szen biztosan nem voltak ideálisabb 
körülmények, mint ma. Higgyük el, 
nekik semmivel sem volt könnyebb 
életük! Szentgyörgyi Albert a világ-
háború árnyékában fedezte fel a C 
vitamint, mások menekülés közben 
is alkottak. Nem mással, másokkal 
foglalkoztak, hanem magukkal, il-
letve azzal, ami a dolguk, ami a hi-
vatásuk volt.

Vegyünk példát tőlük! Mi is arra 
koncentráljunk, ami a feladatunk! 
Ne másban keressük a hibát, először 
magunkat vizsgáljuk meg! Ez ter-
mészetesen nem azt jelenti, hogy ne 
fogalmazhatnánk meg véleményt a 
körülöttünk lévő világról, a ben-
nünket foglalkoztató eseményekről, 
dolgokról. Hanem azt, hogy gondol-
kodjunk felnőtt emberként, s fon-
toljuk meg, hogy tetteinknek, sza-
vainknak milyen következményei 
lehetnek. Mielőtt az úton megálló 
vízről, a túl nagyra nőtt fűről videót 
teszünk fel a közösségi oldalra, mér-
legeljük, hogy kinek segítünk vele. 
Hogy segítünk-e egyáltalán az ügy 
megoldásában, vagy csak olcsó, egy 
percig tartó népszerűségre teszünk 
szert vele? Nem célravezetőbb-e 
egyből annak jelezni a problémát, 
akinek a dolga megoldani ezt?

Tisztelt Ünneplők!

Az elmúlt tíz évben közös akarat-
tal és munkával kihoztuk a válság-
ból hazánkat, ma egy erősödő, fejlő-
dő országban élünk. Természetesen 
nem lehetünk elégedettek az ered-
ményeinkkel, de éppúgy becsap-
juk magunkat, ha nem látjuk, nem 
akarjuk meglátni a hibát, mintha 
mindenben csak a rosszat látjuk.

Bízzunk abban, hogy a szétszakí-
tott magyarság az őt elválasztó ha-
tárok ellenére is képes együtt gon-
dolkodni nemzeti kérdésekben!

Bízzunk abban, hogy a világjár-
vány továbbra is kevéssé fog érin-
teni bennünket! A hitnél és a biza-
kodásnál azonban most többre van 
szükség. Tennünk is kell érte! Min-
denki a saját eszközeivel, a maga és 
a mások iránti felelősségével tehet a 
legtöbbet.

Kiss Attila polgármester
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„A rendezvény az  Emberi Erőforrások 
Minisztériuma támogatásával valósul meg”.
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Közérdekű

Rendőrség: 107
Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Segélyhívószám: 112
Polgármesteri Hivatal: 563-200
Gyepmester 06-20/313-4217

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS

Polgármesteri Hivatal 9-12 óra)

Szeptember 9: Kiss Attila pol-
gármester

KÁLVIN TÉRI RENDELŐ:

560-130 www.eszv.hu

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
hétköznap:  16.00–08.00 óráig
hétvégén, ünnepen: 8.00–8.00
Tel: 06-70-3703-104  vagy 104

GYERMEKORVOSI RENDELŐ

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT: 

Ady tér 10.  (piac épülete, I. em.)

GYEREKÜGYELET: 
Április 4-től a hétvégi gyermek-
gyógyászati ellátás átmenetileg 
megszüntetésre kerül. Szükség 
esetén a beteg gyerekeket a köz-
ponti orvosi ügyelet látja el.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
hétköznap:  19.00–22.00
szombaton:  13.00–22.00 
vasárnap:                             8.00–22.00
munkaszüneti nap:         8.00–22.00
Szeptember 4.  Hajdú  
(Árpád u. 45. Tel: 229-330) 
Szeptember 5-6. Kehely
(Arany J. u. 12. Tel. 561-151).
Szeptember 7.  PatikaPlus
(Vörösmarty u. 1. 
Tel: 0620/343-4800)
Szeptember 8. Szentháromság  
(Pálnagy Zs. u 1/a. Tel.: 372302

Hajdúböszörmény ingyenes hetilapja
Online olvasható

www.hajduboszormeny.hu oldalon
Ügyvezető igazgató: 

DR. SZARVASSZABÓ KATALIN
Felelős szerkesztő: 

DR. SZARVASSZABÓ KATALIN
Szerkesztő: VARJASI IMRE

Újságíró: GARGYA IMRE
Szerkesztőségi titkár: GARGYA BRIGITTA

Korrektor: KUPÁS CSILLA
Fotó: HORVÁTH TAMÁS

Szerkesztőség: 
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4.

Tel./fax/üzenetrögzítő: 52/280-040 
E-mail: szabadhajdu@hbcom.hu

Lapterv és nyomdai munkák: 
Felelős kiadó: 

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
Kiss Attila polgármester

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai I. tér 1.
ISSN 0866-6660

Szabadhajdu online: news.hajduboszormeny.hu

A hirdetések tartalmáért szerkesztőségünk 
felelősséget nem vállal.

 

Szeptember 9. Vöröskő  
(Karap F. u. 5. Tel: 561-462) 
Szeptember 10. Arany Sas
(Ady tér 11. Tel: 227-779)
Szeptember 11. Bethlen
(Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Szeptember 5-7. (reggel 6-tól 
reggel 6 óráig): dr. Pucsok Albert 
(Tel: 0630-953-6510)

HBCOM  

ügyfélszolgálat:           229-190

HBTV:  Tel.: 52/219-999

Tigáz: Tel.: 36 80/180-380

GÁZSZIVÁRGÁS és üzemzavar  
bejelentése: Tel: 36 80/300-300

KÖZVILÁGÍTÁS hibabejelentő

Tel:  36-52-219-419, 

hétfő-csütörtök:  8-16.30-ig, 

péntek:  8-13.30-ig. 

Személyesen a Városi Piac felügye-
leti irodájában.

VÉRADÁS
Szeptember 11. (péntek) 8.00- 
17.30 óra Sillye Gábor Művelődési 
Központ. 

A  HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI 
ERDŐBIRTOKOSSÁGI 

TÁRSULAT 
soron következő közgyűlésének 

tervezett időpontja:

2020. szeptember 25. (péntek) 
16 óra. 

Helye: Hajdúböszörmény, 
Mester u. 15.

Napirend:

• Az elnökség beszámolója a 2019. 

évi gazdálkodásról

• A 2020. évi gazdálkodási terv is-

mertetése 

• A Felügyelő Bizottság beszámolója

• Tagfelvétel 

• Egyéb
A közgyűlésre szíveskedjen magával 
hozni a szavazótábláját.
Felhívjuk a tagság �gyelmét, hogy 
amennyiben az eredetileg kitűzött 
időpontban a közgyűlés határozat-
képtelen, változatlan napirenddel 
16 óra 30 perckor ismételten köz-
gyűlést tartunk.  A megismételt köz-
gyűlés csak akkor határozatképes, 
ha azon az összes szavazat legalább 
egynegyedét képviselő tag jelen 
van. 
A koronavírus miatti járványügyi 
helyzetben a hatályos és alkalma-
zandó jogszabályok �gyelembe 
vétele mellett, zárt térben a maszk 
használata kötelező! 

Gencsi Zoltán elnök

Minden érdeklődőt 
szeretettel várnak 

a szervezők!

Program:
Szeptember 14. (hétfő)

TÖRTÉNELMI KONFERENCIA 
10 órától köszöntőt mond: 
Kiss Attila polgármester.

Bevezető gondolatok Trianonról: Szen-
diné dr. Orvos Erzsébet megyei igazgató 
(MNL HBML)
Előadások: 
• Varjasi Imre fióklevéltár-vezető (MNL 
HBML HbFl): A trianoni diktátum idő-
szaka Hajdúböszörményben. 
Emlékezés a hősökre.
• Buczkó József ny. múzeumigazgató: 
A román megszállás és következményei
• Nagy Zsolt történész (Hajdúsági Múze-
um): Trianon emlékei, tárgyi relikviái
• Szikla Gergő megyei igazgatóhelyettes 
(MNL HBML) Trianon emlékezete köz-
tereinken, temetőinkben

MEGKONDULNAK A HARANGOK
11,30 óra Időszaki kiállítás megnyitója a 
Hajdúsági Múzeumban
• Kiss Attila polgármester, köszöntő
• Szekeres Gyula múzeumigazgató, megnyitó
• Varjasi Imre fióklevéltár-vezető, tárlatvezetés

 Meghívó

Egy erőszakos diktátum. 
 Trianon 

Történelmi konferencia a Városháza dísztermében, 
kiállítás a múzeumban
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Nemcsak a munkaer
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Megyei I.osztály felnőttek: Augusztus 30. Nyíradony: Nyíradony 
VVTK-HTE:8-0 (4-0).

Hajdúböszörményi TE: Szathmári Sz.–Molnár T. (Nagy D.), Andirkó 
N., Hajdu Á., Fehér L. (Hadházi Cs.), Bíró B., Varga Zs. (Menyhárt J.), 
Horváth J., Szabó Cs., Rácz T., Hortó D. (Szűcs D.) Edző: Kiss Antal

Kiss Antal: Egy élethelyzetet reálisan csak az tud értékelni, aki konk-
rétan abban él, ami jelenleg nagyon nehéz helyzet. Amíg erővel bírták a 
játékosaim, nagyszerűen helytálltak, de miután elfáradtak, felénk kereke-
dett a hazai csapat és megérdemelten nyert.

Megyei I.osztály i�úságiak:
Augusztus 30. Nyíradony: Nyíradony VVTK-HTE: 3-6 (2-4 Góllö-

vők: Kovács Bence Ákos (2), Szanyi Dániel (2), Balogh Joel, Sajtos Zoltán).
Meccsajánló:
Szeptember 5. 10 óra, Városi Sportközpont: HTE-Kabai Meteorit SE 

(U16 B-csoport) labdarúgó-mérkőzés. 13,30 óra: HTE-DASE megyei első 
osztály i�úsági labdarúgó-mérkőzés. 15,30 óra HTE-DASE felnőtt (me-
gyei első osztály) labdarúgó-mérkőzés.

Labdarúgás

Képes visszapillantó

A BELÉPÉS DÍJTALAN

2020. szeptember 9. 18 óra 
Kálvin téri református 
templom

Szeretettel meghívjuk a 

LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM 
orgonatanszak mesterkurzusának 

ZÁRÓHANGVERSENYÉRE.
Közreműködnek: a Zeneakadémia tanárai és diákjai dr. Fassang László vezetésével

EFOP-1.3.5-16-2016-00836

Hajdúböszörmény Város Ön-
kormányzata és a Szabadhajdú 

Közhasznú  Nonprofit Kft.
tisztelettel meghívja Önt,

szeptember 12-én
 (szombaton) 16 órára,

a Város Napja 
alkalmából rendezett

„MŰVÉSZETI 
ÖRÖKSÉGÜNK” 

című kiállítás megnyitójára, 
a művelődési központ  

kiállítótermébe 
(Bocskai tér 4.).

Köszöntőt mond: Kiss Attila pol-
gármester. A tárlatot megnyitja: 
dr. Vitéz Ferenc művészeti író.

Bíró Ferenc: Gémeskút

Meghívó

Közreműködnek: a Bartók Béla 
Zenei AMI tanárai. A tárlat anya-
gát Sántha Antal helyi műgyűjtő 
bocsátotta a szervezők rendelke-
zésére. A kiállítás megtekinthető: 
október 10-ig.

A Kertész László
Városi Könyvtár

nyitvatartása

szeptember
1-jétől.

Az elmúlt hetekben több alkalommal is műsort adtak a hajdúböször-
ményi művészeti csoportok. Augusztus 14-én, a főtéren színpompás prog-
rammal invitálta az érdeklődőket a mazsorett együttes minden csoportja, 
akik pomponnal, bottal, zászlóval, szalaggal színesítették műsorukat.

Augusztus 19-én a fúvósok könnyed hangvételű darabokat mutattak be. 
Fellépésük egyben felkészülés is volt a decemberi évzáró hangversenyükre.

A népzenei együttes augusztus 26-án a főtéren, a helyi közön-
ségnek is jól csengő hajdúsági dallamokat is játszott citerával, 
klarinéttal, köcsögdudával kísérve.

Letisztult koreográfia, leány és 
fiú tánc, ugrós és dübögő, fergeteges 
csárdás, és felsorolni is nehéz azt a 
repertoárt, melyet a Bocskai Nép-
táncegyüttes fellépései alkalmával 
bemutat a közönségnek. Ezúttal au-
gusztus 27-én este szórakoztatták a 
nagyérdeműt a főtéren, felvonultat-
va ezúttal is repertoárjuk legjavát.


