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A hét arca 2. oldal Sport 10. oldal

Megújult a városi honlap
– Az élet minden területén idő-

ről időre szükség van megújulásra, 
így van ez a városi weboldal eseté-
ben is – mondta Kiss Attila polgár-
mester azon a sajtótájékoztatón, 
melyet november 8-án tartottak a 
Városháza Bocskai-termében.

A polgármester elmondta, hogy 
az elmúlt tizennyolc évben több al-
kalommal is frissítették a felületet, 
s most ismét megérett erre az idő, 
külső formai és tartalmi szempont-
ból is. A honlapnak több funkciója 
van: hivatali-hatósági, turisztikai-
bemutatkozó és sajtó. Ezekről a 

A századik születésnapon

hajduboszormeny.hu oldalon tájé-
kozódhatnak az érdeklődők, míg a 
külföldi látogatók a hbcity.hu olda-
lon érhetik el. A megújult honlap 
formálásában a HBCom és a Sza-
badhajdú Nonprofit Kft. munkatár-
sai játszottak szerepet.

Gellén Lajos, a HBCom ügyveze-
tője elmondta, hogy az új honlap ki-
alakításánál az volt a cél, hogy minél 
rövidebb úton bárki elérje azt, amit 
szeretne. Az oldal „akadálymentesí-
tett”, ami azt jelenti, hogy a látás-
problémákkal küzdők is tájékozód-
hatnak rajta.

G.I.

A nagy háború befejezése előtt 
néhány nappal, 1918. november 
6-án született Tóth Gáborné Erdős 
Zsuzsánna. Ezt a jeles alkalmat 
közösen ünnepelte családtagjaival 
november 10-én, a Fürdőkerti Ifjú-
sági és Szabadidőközpontban.

A 100 éves Zsuzsika nénit kö-
szöntötte még Szolnoki Lászlóné 
anyakönyvvezető és Fórizs László 
alpolgármester.

Különös kegy a sorstól, hogy tu-
dással, bölcsességgel, emberi tartá-
sát megőrizve, tisztelettel és méltó-
sággal élte meg Tóth Gáborné ezt a 
kort.

Élete regénybe illő nemcsak a 
száz esztendő miatt, hanem mert 
számos próbatételen ment keresz-
tül. Nevelőszülők egyengették út-

ját, dolgozott a Harisnyagyárban 
raktárosként. A háború számára is 
szomorúságot és veszteséget ho-
zott, egy bombázás következtében 
elveszítette férjét, két gyermeke 
édesapját. Később ismét megháza-
sodott, második férjével negyven-
három esztendőt töltött együtt.

Közel négy és fél évtizede nyug-
díjas. Ám ez az időszak sem telt el 
tétlenül, aktív tagja volt a városi 
nyugdíjas klubnak. Az elmúlt évek 
alatt kialakított napirendje semmit 
sem változott. Ma is azok szerint a 
szabályok szerint él, és ehhez tartja 
magát. Példaértékű a családszerete-
te, pozitív életszemlélete, kitartása, 

fegyelmezettsége. Két gyermeke 
közül sajnos már csak egy él, de öt 
unoka, tíz dédunoka és két ükunoka 
szeretete veszi körül.

Szolnoki Lászlóné anyakönyv-

vezető elmondta, hogy a város 
mindent megtesz azért, hogy a 
szépkorúak csendesen, nyugalom-
ban tölthessék mindennapjaikat, 
tisztelet és megbecsülés övezze őket 
mindenki részéről.

Fórizs László alpolgármester kö-
szöntőjében megfogalmazta, hogy 
Zsuzsika néni élete is példa arra, 
hogy a nehézségeket méltósággal 
kell viselni, a fiatalabb generáció 
számára egyfajta mintaképet jelent. 
Pozitív életszemléletükkel hozzá-
járulnak, ahhoz hogy a városban a 
mai generáció minél kevesebb gond-
dal élje az életét.

Gargya Imre

Ösztöndíjak
Két diákot jutalmazott az idén 

a Miska János Alapítvány, akik 
október 26-án ünnepélyes keretek 
között vehették át jutalmukat a 
gimnáziumban.

Gyulai Sándor intézményvezető 
köszöntötte a megjelenteket, majd 
röviden ismertette Miska János 
életútját. Ennek egyik fontos állo-
mása volt Hajdúböszörmény, ahol 
a nyírbélteki születésű író, alapít-
ványtevő, 1953-ban érettségizett. 
Miska János és kortársai tevékeny 
részesei voltak az 1956-os forra-
dalomnak és szabadságharcnak. A 
köszöntést követően a gimnázium 
tanulói adtak műsort.

Miska János szerint a beérke-
zett két pályamű magas színvonalú 
tudást és kutatómunkát tükröz, s 
megállják a helyüket a tudományos 
életben is, annak ellenére, hogy 
középiskolás diákok jegyzik. Ezt 
követően Molnárné Horváth Ilona 
kurátor ismertette a pályaművek bí-
rálatát, megerősítve az alapítványt 
létrehozó értékelését. A fődíjat Fe-
hér Anita érdemelte ki.  Jutalmaz-
ták Bertalan Anna Lili munkáját is, 
majd Miska János köteteit vehették 
át azok a diákok, akik a nyelvtanu-
lásban élen járnak.

Az ünnepség résztvevői megko-
szorúzták a gimnázium falán elhe-
lyezett Losonczy Géza-emléktáblát. 
A főhajtás szólt azoknak az egykori 
diákoknak is, akik aktív részesei 
voltak a forradalomnak.

g.i. 
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mára a helyszíni ellátás vált elsőd-
legessé, minél jobban megkímélve 
a rászorulót a szállítási traumától. 
Természetesen ezek a mostani 
gépkocsik kényelmesebbek, kom-

Segíteni a bajba jutott embe-
reken, az egyik legnemesebb cse-
lekedet, amit tehetünk. A helyi 
mentőállomás vezetőjében talán 
pályaválasztásakor még nem mo-
toszkált ott ez a gondolat, de vala-
hogy ösztönösen beleivódott. Négy 
évtizednyi szolgálatáért Kresz 
Géza Emlékérmet vehetett át a 
közelmúltban.

– A család egyik barátjának a ja-
vaslatára jelentkeztem mentősnek. 
Természetesen én sem tudtam, 
hogy mit vállalok ezzel, hiszen ab-
szolút ismeretlen közegbe kerültem 
– kezdte beszélgetésünket az állo-
másvezető. 

Az érettségit követőn Debre-
cenben kezdte pályafutását, 1977 
augusztusában. A képzések során 
először általános ápolói asszisztens, 
majd szakápolói képesítést szerzett. 
Az elmúlt négy évtizedben nem 
volt olyan esztendő, hogy ne kellett 
volna valamilyen oktatáson részt 
vennie. Ez is jelzi, hogy nemcsak a 
mentőszolgálat technikai fejlesztése 
a fontos, legalább ennyire jelentős, 

hogy az állomány naprakész tudás 
birtokában legyen.

Feind László pályájának kezdetén 
még a „gázpedál-terápia” működött. 
Ez azt jelentette, hogy a rászorulót 

minél hamarabb orvoshoz kellett 
juttatniuk. Mára ez megváltozott. 
Az eszközpark fejlődésének és gaz-
dagodásának, a gyógyszerelési le-
hetőségek bővülésének, a megfele-
lő szakembereknek köszönhetően, 

A roma fiatalok felzárkóztatásáért
A térségben egyedülálló 

romológia alapszakot indít jövő 
szeptembertől a Debreceni Egye-
tem Gyermeknevelési és Gyógy-
pedagógia Kara – jelentették be a 
kar roma szakkollégiumának múlt 
pénteki konferenciáján, ahol a 
hallgatók kutatási eredményeit is 
bemutatták.

Becslések szerint az ország né-
pességéből jelenleg csaknem nyolc-
százezer fő alkotja a hazai cigánysá-
got. A Közép-Tiszavidék, Szabolcs 
és Borsod számos településén az 
óvodás korcsoportokban a cigány 
gyermekek száma gyakran 60-90 
százalék.

– Az egyetem nagy hangsúlyt 
fektet a hallgatók pedagógiai, mód-

szertani képzésére, a cigány gyer-
mekek oktatási intézményekben 
történő felzárkóztatásához. Ennek 
szolgálatában alapították meg évek-
kel ezelőtt a Lippai Balázs Roma 
Szakkollégiumot, melynek segítsé-
gével az elmúlt öt évben, 54 roma 
származású hallgató szerzett diplo-
mát a böszörményi karon. 

A hét arca Feind László

fortosabbak a korábbiaknál. Ez a 
betegek és sérültek számára is nagy 
könnyebbséget jelent. Feind László 
húsz esztendeje vezeti a helyi men-
tőállomást. Nem felejtette el, hogy 
ő is ugyanúgy kezdte, mint a többi 

kollégája, itt vált felnőtté közöttük. 
Igyekszik segíteni kollégáit, ügyes-
bajos dolgaikban is. Náluk még 
rangja van a „bajtárs” megszólítás-
nak, hiszen csapatban dolgoznak. 
Természetesen vezetőként neki is 
kérnie, követelnie kell néha, de köz-
vetlen munkatársként tekintenek rá 
kollégái.

Az elismerés jóleső érzéssel töl-
tötte el, annál is inkább, mert azt 
is tudja, hogy a régióban sem sokan 
büszkélkedhetnek ilyen emlékérem-
mel. Talán ez is megerősíti abban, 
hogy sokak megelégedésére végezze 
a munkáját.

Feind László több ezer alkalom-
mal segített embertársain, mint 
mondja, nagyobb elismerés, amikor 
látják a bajbajutott szemében az 
őszinte hálát.

Szabadidejében szívesen hódol 
kedvenc időtöltésének, az olvasás-
nak: korábban a történelmi témájú 
könyveket lapozgatta, most pedig a 
hivatásával összefüggőek érdeklik.

Gargya Imre

Jövőre pedig elindítják az új 
romológia alapszakot is – hangsú-
lyozta Bálint Péter dékán a GYGYK 
pénteki konferenciáján.

A rendezvény nyitóelőadásán 
Langerné Victor Katalin, szociális 
ügyekért és társadalmi felzárkózá-
sért felelős helyettes államtitkár 
is elismerően beszélt a kar elmúlt 
években végzett  munkájáról a ro-

maintegráció és oktatás terén. – 
Ezek a kutatások azért fontosak, 
mert a leendő pedagógusok már 
az egyetemi éveik alatt valós képet 
kapnak azokról a szociokulturális 
folyamatokról, amelyek egyébként 
nem tudatosulnának bennük. Ku-
tatásaik két nagy területet öleltek 
fel. Az egyik azt vizsgálja, hogy a 
lokális köznevelési intézményekben 
hogyan mennek végbe az integráci-
ós folyamatok, a másik pedig kife-
jezetten a szakkollégium speciali-
tása, amely a lokális kisközösségek 

együttélési folyamatait kutatja. 
Nincsenek sémák, amelyek alap-
ján le lehetne őket írni, így, ha egy 
hátrányos helyzetű közeggel sze-
retnénk foglalkozni, akkor mindig 
a részközösségek egymás közötti 
erőviszonyait kell elemezni ahhoz, 
hogy kiderüljön, milyen lehetősé-
gek vannak a felzárkóztatásra az 
adott közegben – magyarázta Biczó 
Gábor, a kar megbízott tudományos 
dékánhelyettese.

Sz.H.

Folklór határok nélkül
Az elmúlt hónapban hat alka-

lommal, interaktív óra keretében 
ismerkedhetett a Kárpát-medence 
néptánc- és népzenei kincsével kö-
zel 1300 gyermek, a Hajdúböször-
ményi Bocskai Néptáncegyüttes 

Baráti Körének Egyesülete és a Ba-
kator Zenekar jóvoltából. Moldvától 
Rábaközig sok érdekes hangszert, 
dallamot és csodás viseletet, táncot 
láthattak az óvodások, általános- és 
középiskolások.           T.M.
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A megyei önkormányzat első 
világháborúról szóló kisfilm-
pályázatán első helyezést ért a 
Bocskai-gimnázium csapata, míg 
a harmadik díjat a Veress Ferenc 
Szakiskola diákjai vehették át.

A Bocskai-gimnázium tanulói, 
Tulipán Viktória, Tulipán Zsanett, 
Tulipán Ágnes (segítőjük Magi 
Csaba) a filmben azokat a világhá-
borúhoz kötődő, böszörményi vo-
natkozású dokumentumokat, em-
lékműveket mutatják be, amelyek 
mellett nap mint nap elmegyünk, 
de nem biztos, hogy tudatában va-
gyunk annak, mire is emlékeztet-

nek bennünket.  A Veress Ferenc-is-
kola 10. a. osztályos diákjai, Faragó 
Bettina, Balogh Brigitta Bettina, 
Szálkai Bence (segítő tanáruk Szer-
dahelyi Zoltán), „Már fájó szívvel 
gondolunk haza” című alkotásuk-
ban, egy sétájuk alkalmával kato-
nadalra lettek figyelmesek. Majd 
egy régi, bakák használta ládában 
frontnaplóra leltek, s annak részle-
teit idézve elevenítették meg tulaj-
donosát, s a száz évvel ezelőtt, az 
olasz fronton történt harci cselek-
ményeket.

A filmek elérhetők a megyei ön-
kormányzat honlapján.

Filmes sikerek

Rendhagyó foglalkozásokon ismerkedhettek meg a Középkerti-iskola 
tanulói számos hivatással azon a pályaorientációs napon, amelyet novem-
ber 10-én tartottak az intézményben. A felső tagozatos diákok bepillantást 
nyerhettek a rendőr, az iskolatitkár, a tűzoltó, a mezőőri és riporteri munka 
sajátosságaiba. A hajdúböszörményi középiskolákból érkező tanulók pedig 
bemutatták a választott iskolájuk szakmai képzését.                   

  H.F.I.

Pályaorientációs nap

A víz védelme
A közelmúltban, az Agrármi-

nisztérium „Örömforrásunk a víz! 
– BISEL országos természetvédelmi 
versenyén a Széchenyi-középiskola 
csapata is részt vett. A megméret-
tetés célja a felszíni áramló vizek 
BISEL módszerrel történő monito-
rozása, az élményszerű feladatokon 
keresztül a víz és környezete védel-
me iránti elköteleződés erősítése, az 
ökológiai összefüggések felismerése. 

A verseny első fordulójához a 
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Pol-
gári Szakaszmérnöksége nyújtott 
segítséget a tanulóknak. A diákok 
makrogerincteleneket vizsgáltak a 
Vidi-érben, majd madármegfigye-
lést tartottak. Szakmai tapasztala-
tot és élményeket szerezve tértek 
haza a csapattagok, akik izgatottan 
várják a következő forduló kihívá-
sait.

Finomat főztek

Második alkalommal is sikerült megszereznie a Tessedik Sámuel 
Kertbarátkörnek az Aranybogrács díjat, a közelmúltban a Hortobágyon negye-
dik alkalommal rendezett Magyar-Szürke Barátok Találkozóján. A két szakács – 
mindkettőt Szabó Sándornak hívják – a szürkemarha-pörkölt mellé slambucot 
főzött, köretként.

Díszpolgárok az orgonáért
A Bocskai téri református temp-

lom 115 éves Angster orgonájának 
eredeti állapotba való visszaállítását 
tervezik neves orgonaszakértők, és 
a Templomi Orgona Megmentésé-
ért Alapítvány. Erről tartott sajtótá-
jékoztatót Kiss Attila polgármester, 
Loment Péter lelkipásztor és Balogh 
Gyárfás, a Templomi Orgona Meg-
mentéséért Alapítvány kuratóriu-
mának elnöke, november 12-én, a 
Bocskai téri templomban. 

Az orgona megmentésére szerve-

zik a november 24-i estet, melynek 
díszvendége Vásáry Tamás zongora-
művész és karmester, a Nemzet Mű-
vésze, Hajdúböszörmény díszpolgá-
ra lesz. Az esten fellép Szabó Balázs 
orgonaművész és nemzetközi orgo-
naszakértő is, illetve a negyvenéves 
jubileumát ünneplő Daróci Bárdos 
Tamás Vegyeskar és három vendég-
kórus. Ez az est egy sorozat része, 
melynek keretében díszpolgárok és 
neves előadóművészek lépnek majd 
fel.                g.i.
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Műhelymunka
„Tehetséggondozás több szin-

ten – új módszerek és lehetőségek 
a nyelvoktatásban” címmel mű-
helymunkát szerveztek a Bocskai-
gimnáziumban, november 7-én.

A programot az intézmény mi-
nősített tehetséggondozó műhelye 
szervezte azzal a céllal, hogy a te-
hetséggondozó szakemberek és pe-
dagógusok új eszközökkel és mód-
szerekkel ismerkedjenek meg. Főleg 

az idegen nyelvek oktatásában meg-
jelenő lehetőségekről és eljárások-
ról cseréltek eszmét, melyek más 
műveltségi területen is alkalmazha-
tók. A műhelymunka programjában 
előadást hallhattak az érdeklődők a 
digitális eszközök használatáról, az 
idegen nyelvi tehetséggondozásról, 
a projektmunkáról, az üzleti angol 
képzésről.

g.i.

Ludasságok

A Vidi-Ér Vidért Közhasznú 
Egyesület szervezésében Nagy 
Sándorné nyugdíjas pedagógus és 
Kopcsáné Kocsis Edit egyesületi al-
elnök koordinálásával, a hajdúvidi 
óvodásoknak és iskolásoknak 
szerveztek vidám Márton-napi 
programot a hagyományok jegyé-
ben, november 9-én.  

A rendezvényen minden a libá-
ról szólt. Volt libasimogatás, liba-

keresés a parkban, közmondások 
gyűjtésével, Márton püspök legen-
dájának bemutatása, libás képek és 
hűtőmágnes készítése, dalos, népi 
játékos vetélkedő libás mondókák-
ból, miközben szólt a libás dalokból 
összeállított zene. 

A résztvevők kipróbálhatták a li-
batollal és tintával történő írást is. 
Kóstolhattak a gyerekek libazsíros 
kenyeret, volt forró tea és sült linka. 

Sz.H.

Szakmai tapasztalatcsere

Napjainkban egyre jobban fel-
értékelődik az a piacképes tudás, 
melyet a szakgimnáziumok és 
szakközépiskolák képesek biztosí-
tani diákjaik számára.

Ehhez nyújtott segítséget az 
elmúlt év nyarától a Tempus Köz-
alapítvány ERASMUS+ Mobilitás 
programja huszonnyolc széchenyis 
diáknak. A program keretében egy-
egy turnus résztvevői négy héten 
át összesen kilenc munkáltatónál 
szerezhettek szakmai tapasztala-
tot. Így dolgoztak mezőgazdasági 
terméket készítő biofarmon, hús-
készítményeket előállító családi vál-
lalkozásnál, állami erdészeti hiva-
talban, nemzeti parkban, kertészeti 
és kertépítő részvénytársaságnál. A 
program értékét növelte az is, hogy 
a szakmai ismereteken túl eredeti 
nyelvi környezetben, németül is-
merhették meg egy-egy munkahely 
termelési struktúráját, gazdasági, 
piaci, munkaszervezési kultúráját. 
Lehetőségük volt olyan eszközök-
kel és gépekkel is munkát végezni, 
melynek kipróbálására az itthoni 
képzési intézményekben eddig még 

nem volt módjuk. A diákok német-
országi tartózkodása nem múlha-
tott el közös programok nélkül, 
melynek keretében a fogadó ország 
kulturális és természeti értékeivel is 
megismerkedtek a fiatalok. 

A program keretében szerzett 
tapasztalatokról november 8-án a 
Széchenyi István Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégiumban 
zárókonferencia keretében számol-
tak be a szakemberek. A projekt 
koordinátora, a kísérőtanárok meg-
ismertették a résztvevőket a közép-
fokú szakképzésbe bekapcsolódó 
tanulók partnerkapcsolatainak és 
szakmai kompetenciájának fejlesz-
tési lehetőségeit, és a németországi 
szakmai gyakorlat eredményeit. 

Összességében megállapították, 
hogy a pályázat kiváló lehetőséget 
adott és példát mutatott arra, hogy 
az unión belüli együttműködés, a 
nyelvismeret a diákok későbbi éle-
tében is hasznos támpontot jelent 
majd. A gyakorlat bővítette szem-
léletmódjukat, ismereteiket és új 
motiváló tényezőket látókörükbe 
helyezett.

ELISMERÉSEK. Kibővített elnökségi ülést tartott a Civilek a Lakóhe-
lyért Egyesület november 12-én.  Ennek keretében három sütőasszony – 
Mirkóné Fehér Judit, Kun Ferencné és Lévai Istvánné – „Az év Sütőasz-
szonya” elismerésben részesült. Mindezek mellett elismerő okleveleket is 
átadtak.

Gasztroangyal
A címben jelzett televíziós főző-

műsor készítői október 16-17-én 
Hajdúböszörményben, több hely-
színen is forgattak.

Ha Hajdúböszörmény, akkor ter-
mészetesen nem maradhatott el 
a helyi hagyományok közelebbről 
történő megismerése sem. Az első 
napon egy helyi mangalicafarmra, 
Fekete Zsókához látogattak el. 

A Tájházakban Borbás Marcsi és 
stábja csigakészítőkkel találkozott, 
a kézművesház konyhájában pedig 
a mangalicafarmról hozott orjából 
főztek levest. 

Az ikerkemencénél a böszörményi 
lakodalmi béles készítését vették fel, 
míg a nádasház előtti fatüzelésű tűz-
helyen platnis lángost készítettek. 
A forgatás szünetében, bográcsban 
készült gulyáslevest és slambucot 
kóstolhattak a gasztroműsor mun-
katársai. Délután a Szabó-tanyán 

folytatódott a forgatás, ahol Szabó 
Henrietta kézműves sajtkészítő mu-
tatta be a szakma fortélyait.  

Másnap Mirkóné Fehér Judit sü-
tőasszony portájára látogatott el a 
stáb, ahol a HÍR-védjegyes böször-
ményi parasztkifli és túrós-krumplis 
lepény kemencés sütését mutatták 
be. A stáb ellátogatott Bojti Tibor 
őstermelőhöz is, aki készítményeit 
mutatta be, majd Kun Ferencné sü-
tőasszonynál kakastaréj készült. 

A feszes forgatási rend a Fürdő-
kertben folytatódott, ahol elkészí-
tették a Hajdúsági töltött káposztát, 
és bemutatták a hagyományos bö-
szörményi mákos-almás ködmönujj 
sütését is. 

A stáb tagjai a Civilek a Lakóhe-
lyért Egyesületnek is köszönhetően 
érkeztek a városba, akik aktív közre-
működői voltak az ételek elkészíté-
sének, a programok szervezésének. 
A műsor készítőinek Kiss Attila pol-

gármester és Nagy Imre egyesületi 
elnök is köszönetét fejezte ki. 

A Duna Televízió Gasztroangyal 
című műsorában, várhatóan decem-

ber 1-jén vagy 8-án láthatják a nézők 
a Böszörményben készített finomsá-
gokat.         Sz.H.

Fotó: Kovács Gábor
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A forradalom névtelen hősei
Aki nem tette le a fegyvert

Néhai dr. Tóth Elek (Egyeken szü-
letett 1938-ban, 2011-ben hunyt 
el). Hajdúböszörményben élt, házi-
orvosként szolgálta a polgárokat a 
városban (Felesége, néhai K. Nagy 
Magdolna a gimnáziumban taní-
tott földrajzot és történelmet. Két 
gyermekük, Elek fiuk fogorvosként, 
leányuk, Péterné Tóth Magdolna pe-
dagógusként dolgozik a városban.). 
A most közölt írás egy hosszabb élet-
interjú része.*  A következőkben az 
oral histori rövidített, szó szerinti 
változatának, csak az 1956-os forra-
dalomra vonatkozó részét közöljük. 

„…október 22-én este összetrombi-
táltak bennünket a kollégium egy na-
gyobb szobájába. (Tóth Elek ekkor a 
Mezőgazdasági Akadémia diákja volt.) 
A debreceni egyetemről meg a szegedi 
egyetemről jöttek egyetemisták, akik 
tájékoztattak bennünket, hogy ország 
szerte megalakul a MEFESZ. Az egye-
temisták és főiskolások egységes szer-
vezete. Valamint másnapra 23-ára a 
Kossuth egyetem elé egy szolidaritási 
nagygyűlést szerveznek, és menjünk 
el oda. A nagygyűlésnek a témája a 
lengyelekkel való együtt gondolkodás, 
és bizonyos reformoknak a kérése, 
követelése volt. 23-án már eleve elma-
radtak az előadások, és mi agrárosok 
is oda vonultunk a Kossuth egyetem 
előtti térre. 10 óra tájban már ott vol-
tunk táblákkal, zászlókkal és 11 óra-
kor kezdődött a nagygyűlés, ami már 
elő volt készítve, amire jól emlékszem 
a diákszervezetünk követelését 20 
pontba állították össze, amelyet Szé-
kelyhidi Ágoston olvasott fel. (Az Er-
délyből származó történelem-magyar 
szakos diák ekkor, s később is Hajdú-
böszörményben élt. A szerző) A köve-
telések sztálinista, rákosista, bűnök 
megtorlását követelték, a bűnösök 
elítélését, szolidalítást a lengyelek-
kel, a beszolgáltatás megszüntetését, 
és ami a legfontosabb volt az idegen 
szovjet csapatok kivonását követelték 
az országból. A pontok ismertetése 
után elindultunk, mint tüntető tömeg 
a belváros felé, a Péterfia utca irányá-
ba, 8-as 10-es oszlopba rendeződött 
a társaság a három egyetem hallgatói 
vegyesen, nem elkülönülve, és úgy 

adódott, hogy én az oszlopnak az 
első sorába kerültem az általam nem 
ismert hallgatókkal, diáklányokkal 
együtt. Előttünk még néhányan men-
tek, táblát vittek az egyetemi táblát, 
meg zászlókat. Énekelve mentünk vé-
gig a Kossuth térről, néha jelszavakat 
is skandáltunk. A szovjeteket kivonu-
lását annak előtte nem nagyon lehetet 
kifejteni vagy kimondani. A közbülső 
eseményekre nem emlékszem ponto-
san, azt tudom, hogy a Petőfi térig a 
nagyállomás felé vonultunk, és ami-
kor elértünk a nagyállomásig ott er-
ről gondolkoztunk, hogy most merre 
menjünk? Tulajdonképpen ezt nem 
mondta meg nekünk senki sem, hogy 
merre menjünk. Mit csináljunk! És mi 
közösen akkor azt döntöttük el, hogy 
lehet, hogy valami javaslatra máshogy 
gondolták, mi úgy gondoltuk, hogy 
munkásokkal kell kapcsolatot terem-
teni a diákságnak, és én mondtam, 
hogy itt van nem messzire a jármű-
javító, menjünk ki a oda. Kimentünk 
a MÁV járműjavítóba. Ott egy diák 
bement az üzembe, valamint tárgyal-
tak erre nem pontosan emlékszem, 
és utána bementünk a belvárosba a 
Bajcsy Zsilinszky utca elejéhez és vár-
tuk a Néplapnak a külön számát a 20 
ponttal. Ott is különböző énekeket 
énekeltünk, meg különböző beszédek 
voltak. Emlékszem, hogy Görbe János 
kiállt az ablakba, és onnan szavalta 
a nyomda ablakából a nemzeti dalt. 
Utána készen lett a nyomdai munka, 
szétosztották a lapot és azzal kivo-
nultunk a Kossuth térre. Különböző 
csoportok alakultak, tulajdonképpen 
a 20 pontnak a mondanivalóját be-
széltük meg… 

…Néhány nap múlva, 3-4 nap el-
teltével kezdték szervezni az aka-
démián is a nemzetőrséget. Eleinte 
karszalagos nemzetőrség volt, ennek 
rendfenntartó feladatai voltak a kez-
deti időszakban. Először egy 20 fős 
csoportot alakítottak ki, én ebben a 
20 fős csoportba jelentkeztem ugyan, 
de nem kerültem bele, mert még nem 
voltam katona. Annyi eszem volt, 
hogy másnap megint jelentkeztem 
és ott azt mondtam, hogy én már 3 
évi szolgálatot letöltöttem. Elfelej-
tették, hogy mit mondtam az előző 
nap. Fegyvert csak később kaptunk, 
körülbelül egy hétre rá, úgy október 
30-a környékén… Az akadémián már 
kevesen maradtunk. A pestiek nem 
sajnálták az életüket, fiatalok haltak 
meg az ügyért. Én is úgy döntöttem 
géppisztollyal a kezemben, hogy nem 
teszem le a fegyvert. És akkor jött 
november 4-e hajnal. …óriási csatazaj 
volt, az ablakon keresztül beláttunk a 
városba, sorozatlövések, lövedékek, 
robbanások, fény, villanás hát úgy 
saccoltuk, hogy a belvárosban törté-
nik valami. És ez eltartott vagy 10-15 
percen keresztül, gyorsan bekapcsol-
tuk a rádiót. A rádió Nagy Imre szava-
it közvetítette, amit ott hallottunk, és 

ami megmaradt bennünk, hogy csapa-
taink harca állnak. …négyen összeve-
rődtünk, azt mondtuk, hogy mi nem 
tesszük le a fegyvert . El is határoztuk, 
hogy szó sincs arról, hogy leszereljünk 
és mi úgy határoztunk, hogy ha más-
hova nem akkor a miskolci ellenállás-
hoz fogunk csatlakozni, mert esetleg 
ő nékik másfajta fegyvereik is vannak. 
November 4-én, amikor a fegyverleté-
tel volt, négyen este elindultunk. Gya-
log Miskolc irányába úttalan utakon 
elkerülve minden forgalmat, nehogy 
találkozzunk valakikkel. Hidakat elke-
rülve, vasutat elkerülve, járműveket 
elkerülve, szántásokon, vetéseken. 
Eleve így terveztük meg az utat, hogy 
csak így tudunk eljutni a célunkig. 
Úgy hogy összetűzésbe közbe nem 
kerülünk senkivel sem. Nem tudtuk, 
hogy mi az előny, hol merre kik van-
nak, kik mozognak, kik ellenőrzik az 
utakat, milyen nagy az ellenállás? 

Akkor Magdinak, későbbi felesé-
gemnek írtam egy levelet, ami most 
is megvan, most vettem elő. Dátum 
szerint 1956. november 4-én 19 óra 
valahány perckor írtam, amikor el-
köszöntem tőle. Mielőtt november 
4-én este elindultunk, akkor vetettem 
papírra szintén nincsen rajta bélyeg, 
pecsét, mert ezt szintén kézbe adtam, 
hogy adják át Magdinak. Azt írtam: 
Ma 1956. 11-hó 4-én elhagyom Deb-
recent, ha sikerül kijutnom a gyűrű-
ből. A legkedvesebb emlékeim városa 
Böszörmény mellett megyek el. Te 
már biztosan alszol majd, bár nem 
beszélhetek veled, vagy északra, vagy 
a Dunántúlra megyünk. Attól függ 
melyik sikerül. Ha igazából megérted 
ezt a lépésemet. Érted harcolok, győz-
tesen térek vissza. A dátum Debrecen 
1956. 1-hó 4. 19 óra 12 perc

Naplórészletek**

Néhai dr. Tóth Elekné született K. 
Nagy Magdolna (1937-2014) a Bocs-
kai István gimnáziumban tanított 
földrajzot és történelmet. Böszörmé-
nyi lakos volt, aki debreceni egyete-
mistaként ismerkedett meg férjével, 
Tóth Elekkel. Azzal a fiatal nemzet-
őrrel, aki három társával megpróbált 
csatlakozni a miskolci ellenálláshoz. 

„Október 23 kedd. Én ebben az 
időben bejártam Debrecenbe, a zene-
művészeti konzervatóriumba, és itt 
van írva, hogy a déli vonattal men-
tem be órára. Irénke néni már, mint 
a zongora tanárnő azzal jött be, hogy 
az egyetemisták tüntetnek. Röpcédu-
la is volt nála, amit mentőautókból 
dobáltak ki. Én is láttam délután a 
tömeget. Kossuth címet követeltek, 
és az oroszok menjenek ki. Az alföldi 
nyomdánál összejöttek délután, kiad-
ták a külön kiadást a néplapnak, és a 
10 pontot, a 20 pontot bocsánat, tar-
talmazta azt, amit követelnek. Mikor 
az első példányt kiadták, elénekelték 

a himnuszt. Érdekes volt látni való-
ságban egy ilyen tüntetést. Oroszt 
nem akarnak tanulni stb… 5-re vissza 
kellett menni énekkarra, 7-kor gyűlés 
volt, mi is csatlakoztunk a MEFESZ-
hez, amit a szegedi egyetemisták 
kezdeményezésére alakult meg, most 
már nem DISZ hanem MEFESZ. Az-
tán amikor az egyik ismerősömmel, 
aki szintén idejárt, mentünk ki a vo-
nathoz. Az utcán már nem égtek a vil-
lanyok, a kirakatban sem volt villany, 
a gyűlés alatt a szülök is jöttek be a 
gyerekekért. Lövöldözések is voltak, 
halott is volt, kettő is. Az állomásnál 
Elek várt, örültem, hogy kijött. Meg-
kérdezte, hogy jutottam ki? Villamos-
sal. S aztán hazajöttem, hát idehaza 
anyukáék. Nem tudtak semmiről sem-
mit. 

Október 24-én szerdán anyukám 
meg a húgom bementek Debrecenbe, 
valami fontos elintézni valójuk lett 
volna, és akkor is tartott még a tünte-
tés Debrecenbe. A MÁV épületénél ki 
volt téve a zászló, azt be kellett ven-
ni, mert zúgott a tömeg, a csillagot 
is leverték a tanácsháza épületéről. A 
rádió állandóan különös történetet 
olvasott fel, Pesten még forradalom, 
nagy forradalom van, ami az egyete-
misták békés tüntetésével kezdődött, 
és most fegyverrel is harcolnak. Sok a 
halott és sebesült. A rádió állandóan 
mondja. 

Anyukám mondta, hogy Elek szólt 
ne menjünk be Debrecenbe, holnap 
temetik a két halottat, elmennek az 
egyetemisták is pedig nem szabad. 

Október 26 péntek. Harc Pesten 
még mindig folyik, elmentem Tóth 
Sándor bácsihoz fogat tömetni, haza-
fele jövet kiabáltak, igen délután nagy 
tüntetés volt a főutcán itt Böször-
ményben. Azt kiabálták, ha magyar 
vagy állj közénk, ez a haza magyar 
haza, minden ruszki menjen haza. 
Kossuth címet akarunk, mert mi ma-
gyarok vagyunk. A rendőrség előtt a 
címert leverték, a könyvesbolt előtt 
is átfestették, mentek sokan diákok, 
mindenki. Lemondatták a párttitkárt, 
a tanácselnököt és Pintért. Bakóné 
Irénke néninek írtam egy lapot, hogy 
nem tudok menni, mert a vonatok áll-
tak. 

Október 27-e szombat.  Délután a 
pártház előtt nagygyűlés volt, Debre-
cenből voltak kint diákok, egyetemis-
ták. Nem láttam voltak-e az épület-
ben, de hallottuk, hogy zsongás volt. 
Jó híreket mondott Győrösi Jani.

Az este hallgattam a miskolci rá-
diót, ami azt mondta, hogy a szovjet 
katonák nem akarnak ellenünk har-
colni, és haza szeretnének menni. 
Amnesztiát adnak mindenkinek, aki-
nél még fegyver van. 

Október 31. szerda, a helyzet még 
mindig nagyon rossz.”

Közli: Varjasi Imre

* Az interjút Oláh Imre független filmes ké-
szítette 2006-ban, s bocsátotta e sorok írójá-
nak rendelkezésére felhasználásra.
** A bejegyzéseket leányától, Magdolnától 
kapta a szerző. Köszönet érte!
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A Hajdúböszörményi 
Daróci Bárdos Tamás Vegyeskar

2018. november 24-én  (szombaton)
 14:30-tól 

fennállása 40. évfordulóját ünnepli,
melyre sok szeretettel várjuk a volt énekeseinket 

és a kórusmuzsika kedvelőit.
Meghívott vendégkórusok:

a Debreceni Maróthi György Pedagógus Kórus
a Hajdúnánási Makláry Lajos Énekkar és

a Jászberényi Cantate Nobis Énekegyüttes
A rendezvény helyszíne:

a Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház
A belépés díjtalan.

Adományokat köszönettel elfogadunk.

Előzetes tájékoztató a helyi építési szabályzat módosításáról, két te-
rületi egységre vonatkozóan (Nyugati Ipari Park területére, és a Köröstej 
Kft. telephely és csatlakozó területére, a Keleti Ipari Park területén belül) 
elkészült dokumentumról.

Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy Hajdúböszörmény önkormányzata  tár-
gyalásos egyeztetési eljárás keretében elkészíttette a város településrende-
zési eszközének tárgyi területi egységekre vonatkozó módosításához az elő-
zetes tájékoztatási dokumentációt. 

A tájékoztató előadást követően (előadó: Tóth Sándor városi főépítész) 
észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik a lakossági fórumon, melyet 
november 19-én (hétfő) 16 órakor tartunk a Városháza  Bocskai-termé-
ben (4220 Hajdúböszörmény , Bocskai tér 1. sz. I. emelet). 

A „Partneri adatlap”, valamint az előzetes tájékoztatási dokumentáció el-
érhető a https://hajduboszormeny.hu/kozerdeku-adatok linken.

 Hajdúböszörmény Önkormányzata  

Lakossági fórum

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY,
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

NOVEMBER 21. (SZERDA) 9-14 ÓRÁIG
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Vilmányi Sándorné 
Rácz Erzsébet

november 1-jén ünnepelte 
70. születésnapját.

„Ha én írhatnám sorsod 
könyvét, lelked vágyát, életed 
örömét, oly széppé írnám, 
mint egy tündéri álom, a leg-
boldogabb te lennél ezen a 
világon!”

Boldog születésnapot kíván-
nak: keresztlánya család-
jával, sógornője, Kató és 
Marika családjával.

Születésnapi köszöntő

Osztálytalálkozó

Harminchárom éves osztálytalálkozót tartott a Bocskai István Gimná-
zium egykori 4. c. osztálya október 27-én. Volt osztályfőnökükkel jó han-
gulatban emlegették fel az együtt töltött éveket.

A FlexiForce Hungary Kft. szekcionális garázskapu alkatrészek 
gyártására, nagykereskedelmére szakosodott 

európai piacvezető holland társaság.

Vevőink további színvonalas kiszolgálása érdekében 
termelési részlegünkre 

Betanított fémipari operátorokat
keresünk.

Feladatok:
• Fémipari célgépeken gyártási részfeladatok végzése
• Egységcsomagok készítése
• Gyártásközi minőség ellenőrzés
Elvárás:
• Min. 8 általános
• Büntetlen előélet
Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
• Targoncavezetői jogosítvány
• Fémipari szakmunkás végzettség
• Multinacionális cégnél szerzett tapasztalat
Amit kínálunk:
• stabil hátterű vállalat
• kulturált munkakörnyezet
• béren kívüli juttatás
• hosszútávú munkalehetőség
Jelentkezés: jelentkezes.hr@flexiforce.com
FlexiForce Hungary Kft., 4031 Debrecen, Richter Gedeon utca 24.

A belépés díjtAlAn

2018. november 21. 18 óra 
Kálvin téri református 
templom

Szeretettel meghívjuk a 

DEBRECENI EGYETEM ZENEMŰVÉSZETI KAR
Egyházzene-Orgona Tanszak hallgatóinak

ORGONAHANGVERSENYÉRE.
Közreműködnek: a Zeneművészeti Kar diákjai és tanárai 

Jakab Hedvig DLA és Szilágyi Gyula DLA vezetésével

Európai Szociális

Alap

EFOP-1.3.5-16-2016-00836

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

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS
November 21: Fórizs László al-
polgármester.
KÁLVIN TÉRI RENDELŐ:  

560-130 www.eszv.hu

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
hétköznap:  16.00–08.00 óráig
hétvégén, ünnepen: 8.00–8.00
Tel: 36/703-703-104  vagy 104

GYERMEKORVOSI RENDELŐ
Védőnői szolgálat: Ady tér 10. (piac 
épülete, I. em.)

GYEREKÜGYELET: 
Kálvin téri rendelő, tüdőgyógyá-
szat, bejárat a parkoló felől, szo.:  
8.00–12.00 óráig  Tel.: 560-133

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
hétköznap:  19.00–22.00
szombaton:  13.00–22.00 
vas., munkaszüneti nap:  8.00–22.00
Vöröskő  
(Karap F. u. 5. Tel: 561-461)
Arany Sas 
(Ady tér 11. Tel: 227-779)
Bethlen 
(Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567)
Hajdú 
(Árpád u. 45. Tel: 229-330) 
Kehely 
(Arany J. u. 12. Tel. 561-151).
Patika Plus 
(Vörösmarty u. 1. Tel: 0620/343-
4800)
Szentháromság 
(Pálnagy Zs. u 1/a. Tel.: 372-302) 

Közérdekű

Hajdúböszörmény ingyenes hetilapja
Megjelenik 12 000 példányban

Ügyvezető igazgató: 
DR. SZARVAS-SZABÓ KATALIN

Felelős szerkesztő: 
DR. SZARVAS-SZABÓ 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: 

CenterPrint Nyomda Kft., Debrecen
Felelős vezető: Szabó Sándor 

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.

Nov. 16. Szentháromság
Nov. 17-18. Vöröskő 
Nov. 19. Arany Sas
Nov. 20. Bethlen
Nov. 21. Hajdú
Nov. 22. Kehely
Nov. 23. PatikaPlus 

A művelődési központban műkö-
dő csoportok programjai:
November 18. 15 óra: a Dóry József 
Nótaklub foglalkozása.
November 19. 16 óra: a Kézimun-
kakör foglalkozása.
November 19. 17 óra: a Tessedik 
Sámuel Kertbarátkör foglalkozása. 
Negyedik negyedéves névnapok. 
November 21. 15 óra: a Nyugdíjas 
Klub foglalkozása. Magyarország 
Mátyás király korában – előadó: 
Molnár György.
November 22. 18 óra: Anyaságra 
felkészítő tréning. Vezető: Drén 
Gáborné.
November 23. 17 óra: a Varga Lajos 
Kultúrkör foglalkozása. Műsoros – 
zenés rendezvény.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
November 17-19: dr. Nagy Anna 
(06-30-662-2725).

HBCOM ügyfélszolgálat: 229-190

HBTV:  Tel.: 52/219-999

Tigáz: Tel.: 06 40/333-338

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
November 19. (hétfő) 8-15.30 óra: 
Béke Mezőgazdasági Kft. (Hajdúke-
rület u. 6.) a dolgozók és a lakosság 
részére.

BŐDI  MÁRTON

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,

akik szeretett halottunk

temetésén megjelentek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek és mélysé-
ges bánatunkban részvéttel osztoz-
tak.

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

A gyászoló család.

A II. Rákóczi Ferenc utca Kálvin tér 
és Mátyás király körút közötti szaka-
szán kivágásra kerülnek a nyárfák, 
hogy a véglegesnek szánt tölgyfasor 
elegendő napfényhez, vízhez, táp-
anyaghoz jusson és egészségesen tud-
jon fejlődni. A fakivágást november 
24-én végzik a szakemberek, amely 
előreláthatólag egy napot vesz igény-
be, és még aznap megtörténik a kivá-
gott fa nagy részének elszállítása. A 
lombkoronáról lekerülő vékony gallya-
kat november 26-án, hétfőn a Város-
üzemeltetési Intézmény szállítja el. A 

Fakivágás földben maradt fatuskók kimarása egy 
későbbi időpontban kerül elvégzésre. 
Az utcán részleges útlezárás várható, 
a Kálvin tértől a Mátyás király körútig 
terjedő szakaszon. Kérjük a lakosokat, 
hogy a fakivágás napját megelőző nap 
12 óráig álljanak el autóikkal a Rákó-
czi utcai parkolókból, és a munkála-
tok befejezéséig hagyják szabadon. 
Kérjük, hogy az esetleges balesetek 
megelőzése érdekében a munkavégzés 
ideje alatt lehetőleg ne tartózkodjanak 
a fakivágás helyszínén. Kérjük szíves 
megértésüket és együttműködésüket!

Jogi és Városüzemeltetési Osztály

November 15-én 18 órakor nyílik 
Makai Imre festőművész kiállítása 
Kassán, a FiguratiF Galéria MaJel Ro-
vás Központban (Erzsébet u. 42.) Kö-
szöntőt mond: Kiss Attila polgármes-
ter. A tárlatot megnyitja: Láng Eszter 
festőművész. A kiállítás december 
10-ig tekinthető meg.

Kiállítás Kassán
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FOGÁSZATI 
MAGÁNRENDELÉS

SZÁJSEBÉSZETI 
MAGÁNRENDELÉS

Bejelentkezés előzetes telefonos egyeztetés alapján történik!

Dr. Petkov Alexandra
konzerváló fogászat 
és fogpótlástan szakorvos
December 1-jétől 
a rendelés átmenetileg 
SZÜNETEL!
Tel.: +36-30/4548-157
Teljes körű fogászati ellátás
Esztétikus tömések, fém-kerámia és fémmentes 
fogpótlások készítése, fogmegtartó kezelések, 
ultrahangos fogkő eltávolítás

Dr. Kelemen Máté 
dentoalveoláris sebész szakorvos

Rendelés helye: 
Hajdúböszörmény, Petőfi u. 17. II/8.

Rendelés ideje: péntek 15:30-tól
Tel.: +36-20/5363-722

Szolgáltatások:
• implantátum (műgyökér) beültetése

• implantációs fogpótlások készítése
• szájsebészeti beavatkozások

Nyitott kapuk
NYITOTT KAPUK HETE A 
HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI 
BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUMBAN
Nyolcadikosoknak ajánljuk:
2018. november 26-29.: délelőtt tájékoztatók, óralátogatások,
bemutató foglalkozások, vetélkedők és versenyek
2018. november 29. csütörtök 17 óra: szülői tájékoztató
Negyedikeseknek ajánljuk:
Kisgimnazisták napja 2018. november 30. péntek: délelőtt óralátogatások

16 óra: bemutató óra, hasznos tanácsok az írásbeli felvételi feladatok megol-
dásához. 17 óra: szülői tájékoztató

Információ: 
www.bighb.hu Facebook: Bocskai István Gimnázium tel.: 52/229 368
big@bighb.hu Gyulai Sándor intézményvezető Bácsiné Polyvás Imola  
intézményvezető-helyettes

A Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep és a 
Szabadhajdú Közhasznú Nonprofit Kft. tisztelettel meghívja Önt a 

PLUSZ KREATIVITÁS című tárlatra, 
a művelődési központ kiállítótermébe. 

A bemutató megtekinthető november 26-ig, 
hétköznapokon 10-17 óráig, hétvégén 14-17 óráig.

A tárlaton azok az alkotások tekinthetők meg, amelyeket a művészte-
lep tagjai az évek során készítettek a „hivatalos” munkájukon kívül. Lát-
ható festett esernyő, falióra, tál, maszk és keréktárcsa is. Minden művész 
a maga stílusában, többnyire játékos formában alkotta újra a tárgyakat.

Meghívó
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Meccsajánló
November 17. szombat 15:30, Városi Sportközpont: HTE – Mátészalkai 
MTK NB II női felnőtt kézilabda-mérkőzés.

Futsal
Női Futsal Magyar Kupa, 2. forduló: Eger SE – HTE 2-24 (1-9)
Gól: Pádár Anita (5), Tell Zsófia (4), Nagy Anikó (3), Folk Zsuzsanna (3), 
Benkő Mónika (2), Nagy Mária (2), Kota Gabriella (2), Szilágyi Mariann 
(2), Mogyorósi Zsuzsanna (1). Edző: Quirikó Vivien.
Quirikó Vivien: „Magabiztos győzelmet tűztünk ki célul, amit sikerült 
megvalósítani. Különösen örülök annak, hogy minden pályára lépő me-
zőnyjátékos szerzett gólt. Szurkolóinknak ismét köszönjük, hogy ennyien 
elkísértek minket a mérkőzésre!”

Kézilabda
NB II férfi felnőtt: HTE – Kisvárdai KC 28-24 (16-11)
HTE: Balogh Szabolcs, Kathi Péter (4 gól), Katonka Tamás, Nagy Balázs, 
Molnár Zsolt (10), Sóvágó Márton (3), Reskó Ádám, Szabó Zsolt, Hajdú 
János, Borsi Imre (1), Frank Donát (2), Tóth Tibor, Fábián Dávid, Kiss Dá-
vid, Bodó Márton (8), Varga Gergő. Edző: Bakos Károly.
II. o. férfi ifjúsági: HTE – Törökszentmiklósi Székács KE 43-34 (25-17)
Bakos Károly edző „Kötelező győzelem elé néztünk, ami sikerült is. Nem 
a nagyarányú győzelem volt a cél, hanem az, hogy mindenki több játékle-
hetőséghez jusson. Remélem, hogy lassan most már egyes játékosok kilép-
nek a komfortzónájukból és felelősségteljesen veszik át a „stafétabotot”. A 
két pontot megszereztük, aminek örülünk!”
NB II női felnőtt: HTE – Kazincbarcikai KSE 39-20 (17-9). Edző: Nagy At-
tila
III. o. női ifjúsági: HTE – Kazincbarcikai KSE 41-13 (19-6). Edző: Kovács 
Magdolna
Megyei férfi felnőtt: HTE II. – Polgár VKSK 26-21 (11-8). Edző: Kiss Tibor

Kispályás labdarúgás
A 2018-as szabadtéri kispályás labdarúgó-bajnokság végeredménye:
1. CSANDA VILL   44 pont 
2. TUNGSRAM SE  41 pont  
3. BORÉP HUNGÁRIA  37 pont
4. OCTOPUS   36 pont 
5. TÖMB I FC   35 pont 
6. BOCSKAI KATONÁI  16 pont 
7. NAGÉV-DARAZSAK  15 pont 
8. TIGRA FC   15 pont 
9. TÖMB II FC   10 pont 
10. SANTANA   10 pont 
Legjobb kapus: Ifj. Nagy Sándor (Tungsram SE). Legjobb mezőnyjátékos: 
Tóth Bertold (Csanda Vill). Gólkirály: Hortó Dávid (Borép Hungária), 36 
góllal. Legsportszerűbb csapat: Borép Hungária.

Kosárlabda
HTE-Gladiátorok – Nyíregyházi KSE 58-49 (17-14, 17-8, 9-12, 15-15)
Dobott pontok: Oláh Balázs, Szabó Benedek 18p., Szabó Tamás, Veress 
Bence, Pálfi Simon, Mírkó László 15/6p., Szarvas Antal, Szabó Dániel 8p., 
Ó Szabó Ákos, Kovács Norbert 10p., Veress Balázs 7p., Orosz György. 
Edző: Szabó Tibor.
Szabó Tibor edző: „Ma nem mi voltunk a magasabbak, de védekezésben 
sikerült ellenfelünk fölé nőnünk. Sokat hibáztunk támadásban, de a védő-
lepattanóban egész jól teljesítettünk, így a hibák is belefértek. A behúzódó 
védekezést nehezen tudtuk belülről feltörni, de jól jöttek a hárompontos 
kosarak. Sajnos ma nem oszlottak meg a dobott pontok kellően, több ko-
sarat várok a pályára lépőktől.”

HTE - Ziccer U20 (Debrecen) 38-36 (16-10, 9-4, 4-11, 9-11)
Szabó Tibor edző: „Nagyszerűen képzett, fiatal csapatot sikerült ma le-
győznünk. Főleg támadólepattanókban teljesítettünk jól ma. Nem sok 
kosár született, a zónavédekezést egyik csapat sem igazán tudta átdobni.” 

Labdarúgás
A HTE felnőtt csapata két mérkőzést is játszott hazai pályán az elmúlt 
héten. A hetedik fordulóban elhalasztott Sárrétudvari elleni találkozón 
döntetlen született, a Hajdúhadházzal játszott mérkőzésen magabiztosan 
nyertek Igor Bogdanovicsék. A HTE ifi csapata is nagy arányúgyőzelmet 
aratott.
Megyei I. felnőtt, 7. forduló: HTE – Sárrétudvari KSE 1-1 (0-1)
Gól: Nagy Máté
Megyei I. felnőtt, 14. forduló: HTE – Hajdúhadházi FK 6-1 (3-0)
Gól: Barna Béla (2), Nagy Máté (2), Oláh Norbert, Tóth Tamás
HTE: Csorvási Tamás (Nagy Sándor 60’) – Oláh Norbert, Tóth Tamás, Bor-
bély Milán, Szathmári Zsolt, Hortó Attila (Pásztor Donát 60’), Nagy Máté, 
Fodor Tibor (Kovács Milán 46’), Barna Béla, Kerek Balázs (Juhász Barna-
bás 46’), Bereczki Tamás (Linzenbold Zsolt 60’). Edző: Igor Bogdanovic, 
Rákos Csaba.

Megyei I. U19: HTE – Hajdúhadházi FK 8-0 (5-0)
Gól: Szakács Dániel (4), Rákos Máté (2), Varga Dávid, Tompák Bence
HTE: Nagy Máté (Debreczeni Dávid 57’) – Sajtos Zoltán (Bohács Bence 
34’), Szanyi Dániel (Rákos Máté 57’), Oláh Sándor (Andorkó Attila 57’), 
Tompák Bence, Varga Dávid (Kompár Bálint 57’), Szakács Dániel, Papp Le-
vente, Rákos Balázs (Tóth Norbert 57’), Csirkés Imre, Máthé Gergő (Benke 
Szabolcs 46’). Edző: Rákos Csaba, Igor Bogdanovic.
Rákos Csaba: „A papírforma győzelmek sokszor a legnehezebbek, de ezút-
tal nem volt probléma. Jó felfogásban, gólerősen játszva hozta a kötelezőt 
a csapat. Külön öröm, hogy ismét kapott gól nélkül sikerült győzni.”

Megyei U16: HTE – Téglási VSE 3-3 (1-2)
Gól: Lakatos Attila, Kovács Bendegúz, Gyürki Tamás. Edző: Kiss Antal.
Megyei U14: HTE – Téglási VSE 1-0 (0-0)
Gól: Koszta Mihály
HTE: Szekeres Ádám – Koszta Mihály, Csecsődi Imre, Hagymási Dávid, 
Bódi Kristóf, Tulipán Kristóf, Zelenka Szabolcs, Kiss Áron, Ősz-Varga Bol-
dizsár, Sipos Kende. Cserék: Éles Gábor, Szolnoki Gergő, Milák Róbert, 
Pipó Roland, Uzonyi Balázs. Edző: Sipos Elemér.
Sipos Elemér: „Nagyon jó ellenféllel szemben, bátor támadójátékkal és 
nagyon nagy szívvel játszottunk. Kettő perccel a vége előtt csapatkapi-
tányunk leleményes szabadrúgásgóljának köszönhetően nyertünk, aki a 
felugró sorfal alatt lőtte el a labdát. A sikert az egységes csapatmunkának 
is köszönhetjük, itt mindenki hozzáteszi a magáét, még a padon ülők is!”

Bronzérmet szerzett Cifra Diána az ifjúsági magyar bajnokságon, az 57 
kg-osok között, a november 7-10. között Budapesten rendezett megmé-
rettetésen.

Ökölvívás


