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Együtt az orgonáért
A „Díszpolgárok az Orgona 

megmentéséért” című sorozat nyi-
tó alkalmát tartották a Bocskai 
téri református templomban, nov-
ember 24-én. 

Elsőként Loment Péter lelki-
pásztor köszöntötte a megjelen-
teket, a 150. zsoltár szavaival. 
„Dícsérjétek az Urat” – mondta.

Ezt követően Fekete Károly 
püspök szólt a hallgatósághoz. El-
mondta, hogy Böszörmény nagy-
szerű hely, Isten áldotta város. A 
két református templom orgonája 
pedig páratlan ipartörténeti érté-
ket képvisel.

Vásáry Tamás, a Nemzet Művé-
sze, Kossuth-díjas zongoraművész, 
karmester elmondta, minden vá-
rosnak a szíve a templom, az oltár, 
a szószék, az orgona. Az orgona 

egyben a vallásosság jelképe – fo-
galmazott a művész.

Ezt követően O. Szabó István 
tolmácsolta Vásáry Tamás gon-
dolatait, melynek során felidéz-
te: a zenéről alkotott véleményét. 
Elmondta azt is, hogy a zene egy 
különleges lelkiállapotba juttatja 
az embereket. Majd Szabó Balázs 
orgonaművész, orgonaszakértő, 
zenetudós beszélt a páratlan hang-
szerről.

Balogh Gyárfás, a Templomi Or-
gona Megmentéséért Alapítvány 
kuratóriumának elnöke elmondta, 
hogy a jogi akadályok elhárultak a 

hangszer megmentésétől, s remé-
nyét fejezte ki, hogy a nemes ügy 
érdekében nagyon sokan összefog-
nak a jövőben is. Szabó Balázs har-
móniumjátékát követően Vásáry 
Tamás vezényelte a Makláry La-
jos Városi Énekkart, a debreceni 
Maróthi György Pedagógus Kó-
rust, a jászberényi Cantate Nobis 
Énekegyüttest, s a házigazda, Da-
róci Bárdos Tamás Vegyeskart, akik 
Kodály Zoltán Esti dalát és a 114. 
genfi zsoltárt énekelték.

g.i.

Szabó Balázs harmóniumon
 egyházzenét játszott

Vásáry Tamás összkari 
vezénylés közben
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A Hajdúböszörményi Tanke-
rületi Központ 2017-ben sikeresen 
pályázott, s ennek köszönhetően 
összesen 705.155.597 forint érték-
ben részesült vissza nem térítendő 
támogatásban. 

Erről számolt be Tóth Lajos 
Árpád, a Hajdúböszörményi Tan-
kerület igazgatója és Kiss Attila 
polgármester, a Bocskai-gimnázi-
umban tartott sajtótájékoztatón. 
Az összeget 11 iskolaépület felújí-
tására, korszerűsítésére fordítot-
tuk – mondta az igazgató. Hajdú-
böszörményben négy intézmény 
241.374.153 forintból, Balmazúj-
város két iskolája 134.424.000 fo-
rintból, öt másik település iskolái 
pedig további 329.357.444 forint 
értékben újultak meg. A munkála-
tok ütemezésekor kiemelt figyelmet 
fordítottunk arra, hogy az intézmé-
nyekben folyó nevelő-oktató mun-
kát ne zavarja a kivitelezés, ezért 
folyamatosan egyeztettünk a kivite-
lezővel, az intézmények vezetőivel 

Tanulást segítő fejlesztések
és a szülők képviselőivel. Tóth Lajos 
Árpád elmondta még, hogy Hajdú-
böszörményben a Zeleméry-iskola 
30.000.000 forint támogatásban ré-
szesült. A homlokzati nyílászárókat 
és a tető függőeresz csatornáit és le-
folyóit cserélték, valamint az udvar 
új térburkolatot kapott, az étkez-
dében a padlózatot és az ablakokat 
cserélték ki. A beruházás során egy 
tanteremből tornaszobát alakítot-
tak ki, illetve a nyelvi laborba négy 
darab új informatikai asztalt is be-
szereltek. Az épület megújítása mel-
lett, a fennmaradó összegből sport-
eszközöket, szemléltetőeszközöket 
és iskolabútorokat szereztek be. Az 
új tornaszobát, a megújult épületet 
és az eszközöket 110 tanuló vette 
birtokba.

A Bocskai-iskola 83.000.000 fo-
rint támogatásban részesült. A több 
mint százesztendős iskolaépület 
külső homlokzatán az ajtókat és ab-

lakokat cserélték ki, valamint a vilá-
gítótestek és az elektromos hálózat 
rekonstrukciója történt meg. 

Az épület felújítása mellett a 
pályázat során korszerű szemlélte-
tő- és sporteszközöket, új bútoro-
kat vásároltak, amelyek elősegítik a 
nevelő-oktató munka tartalmi meg-
újítását, a hatékony készség- és ké-
pességfejlesztést. A korszerűsített 
épületet és az új eszközöket 448 ta-
nuló vette birtokba.

A Bocskai-gimnázium 47.374.153 
forintot nyert el. Az összeget az 
iskolaépület elavult fűtési rend-
szerének teljes körű felújítására, a 
kazánházi fűtőegységek cseréjére 
és a szükségszerű gépészeti munká-
latokra fordították. Ezen kívül szá-
mos szemléltető- és sporteszköz, 
valamint iskolabútorok beszerzése 
történt meg, amelyek ezután méltó 
módon szolgálják a városban a kivá-
ló eredményeket elérő, közel négy-

száz esztendős múltra visszatekintő 
gimnáziumi oktatást. A korszerűsí-
tett épületet és az új eszközöket 610 
tanuló vette birtokba.

A Bethlen-iskola 81.000.000 fo-
rint támogatásban részesült. Az 
úgynevezett „régi iskolában” épü-
letszerkezeti felújítás, a tantermi 
világítás korszerűsítése, a parketta 
felújítása valósult meg. 

Az udvaron a sportpályához tar-
tozó védőhálókat és a tartószerke-
zeteket cserélték ki, a töredezett, 
balesetveszélyes csatornafedelek 
megújítása történt. Jelentős ösz-
szeg jutott udvari sporteszközök és 
a korszerű természettudományos 
ismeretszerzést segítő szemléltető-
eszközök, modern tantermi beren-
dezések beszerzésére. 

A régen várt felújítás az iskola 
467 tanulója számára jelent szebb, 
kényelmesebb környezetet, továbbá 
a jövőben új eszközök biztosítanak 
lehetőséget ismeretszerzésre, képes-
ségeik sokoldalú kibontakoztatására.

Sz.H.

A közvilágítás korszerűsítése
– A képviselő-testület döntött 

arról, hogy a közvilágítást to-
vábbfejleszti – jelentette be Fórizs 
László alpolgármester azon a saj-
tótájékoztatón, melyet november 
20-án tartottak az Aradi vértanúk 
emlékművénél. 

Ez két területet érint: a hálózat-
tal rendelkező közvilágítást és a 
napenergiával üzemelő köztéri vi-
lágítást.  A napelemes közvilágítást 
olyan helyeken valósítják meg, ahol 
hálózat egyáltalán nincs, illetve 
magas fajlagos költséget igényelne 
a kiépítése. A projekt megvalósí-
tása során tizenhárom napelemes 
kandelábert is elhelyeznek a Baktai 
Ervin utcára, a Polgári utca zugba, 
az Aradi vértanúk emlékművéhez, 

illetve a Stromfeld utcára. A nap-
elemes kandeláberek közúti opti-
kával szereltek, az üzemidejük 125 
óra, illetve az akkumulátorokra 60 
hónap jótállás vállalt a gyártó. 

A beruházás költsége bruttó: 
6.356.350 Ft. A megtakarítás a 
hálózati közvilágítással szemben, 
csupán a kivitelezés során megkö-
zelítőleg 9.000.000 Ft. A napele-
mes közvilágítási lámpa működése 
során semminemű plusz költséggel 
nem jár. 

A megújuló energia felhaszná-
lásának e formái napjainkban elő-
térbe kerültek. Az önkormányzat is 
fontosnak tartja azokat a beruhá-
zásokat, melyek a környezet védel-
mét, a tudatos energia megtakarí-
tásokat szolgálják.             g.i.

ÜNNEPI FÉNYEK. December elsejétől ünnepi fényében pompázik majd Hajdúböször-
mény és a külterületek is. A város fája a Vitéz utcán növekedett, Szilágyi János ajánlotta fel az 
idei ünnephez. A fenyő díszkivilágításáról pedig a Tungsram gondoskodik. 2018 újdonsága, 
hogy egy öt és fél méter magas 3D-s díszvilágítási elem is emeli az ünnepi hangulatot. Egy 
led égőkből álló fát  a művelődési központ előtt is láthatnak majd a lakosok. Kicserélik az 
Árpád utca-Kossuth utca kereszteződésében az átfeszítésen elhelyezett díszvilágító elemet, 
így az is új fényben világít az ünnepek idején. A város adventi koszorújának első gyertyáját 
most vasárnap gyújtják meg ünnepélyesen, a Bocskai téren.

Marad-e magyar Magyarország?

Lakossági fórumra várta az 
érdeklődőket a Fidelitas helyi 
szervezete november 21-én, a 
művelődési központ Bársony 
András-termébe.

Ezen Németh Szilárd, a Hon-
védelmi Minisztérium parlamenti 
államtitkára beszélt, többek kö-
zött az illegális migrációs helyzet-
ről.

A politikus elmondta, hogy a 
brüsszeliek célja az, hogy a beván-
dorlással kapcsolatban minden jo-
gosultságot elvegyenek tőlünk.

Szólt a 2002-2010 közötti idő-
szakról, amikor az éppen regnálók 
átjátszották a magyar energia-
szektort a külföldiek kezére.

Németh Szilárd egyértelműsí-
tette, hogy a brüsszeliek célja az 
Európai Egyesült Államok megte-
remtése, amely jelenleg is tart. 

A magyarok ebből nem kérnek, 
nem akarják, hogy mások mond-
ják meg, mit csináljanak. Az unió 

azt szeretné, ha mindenkit been-
gednének, a határvédelem joga 
azonban Magyarország kezében 
van.

Németh Szilárd kijelentette, 
a migránsok nem azért jönnek, 
hogy dolgozzanak. A migrációs 
helyzetet külföldön összefüggés-
be hozzák Európa népességének 
fogyásával. 

Így akarják azt a problémát 
megoldani, annak ellenére, hogy 
más a kultúrájuk, a nyelvük, a 
képzettségük.  Ennek cáfolatául 
állapította meg Németh Szilárd, 
hogy hazánkban megállt a népes-
ségfogyás trendje.

A parlamenti államtitkár sze-
rint a meglévő forrásaikat az or-
szág lakóira kell fordítani, nem 
idegen illegálisan bevándorló em-
berekre.

A következő uniós választás 
tétje tehát nagy: marad-e magyar 
Magyarország?

gargya
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Várakozás fényében
Elismerések

Várakozás az élet megrontója, fogalmazhatnánk így is. Egy párhuzam az ál-
modozással. Mert mindig várunk, valamire, ami ha megtörténik, akkor sokkal 
jobb lesz. Várunk, hogy majd több pénzünk lesz, várunk, hogy több időnk le-
gyen. Várakozunk és gondolatban már máshol járunk, álmodozunk. Észre sem 
veszünk sok mindent abból, ami éppen velünk történik. Már nem vagyunk ott, 
gondolataink messzire röpítenek. Csak már elveszítjük a nagy vágyakozásban 
a kötődésünket a jelenhez. Majd ha eljön a karácsony, ünnep lesz. És minden 
megnyugszik, és örülünk annak, ami van. 

De mi lesz az év többi napján? Miért nem lehet ünnep a hétköznap? Miért 
nem tudjuk megünnepelni azt, hogy reggel ki tudjuk nyitni a szemünket, hogy 
fel tudunk kelni az ágyból? Hiszen ez jelenti azt, hogy létezünk. Hogy vágyha-
tunk több dologra, de hogyan is tehetjük meg, ha az alapvető dolgainkat nem 
értékeljük hozzá. Ha nem kelnénk fel, hogy lehetne nekünk több? Nem tudom a 
választ, miként lehetne örülni, és nem a hiányt nézve menni előre, élni napról 
napra. Vagyis tudom, mindig nézni a jelen pillanat szépségét, ezt mindannyian 
ismerjük, a gyakorlatban már nehezen tudjuk átélni. 

Pedig egykor ment, egykor sikerült. Gyerekként elmerültünk egy játékban 
és nem gondolkoztunk azon, hogy mit hoz a következő pillanat. Persze kellenek 
az új játékok, az új élmények. Az az izgalmas. Elérni és megszerezni, megtenni 
érte mindent. Aztán elfelejtjük ezt a lelkesedést, már régi lesz, amire vágytunk. 
Ha fenn tudnánk tartani az iránta lévő lelkesedésünket, ragyogna, csillogna a 
szemünkben. Úgy, mint a díszek karácsonykor a fán. De mi történik? Eltelünk 

vele, elrakjuk, bedobozoljuk. És tudjuk, hogy ott van. Ott is csillog, csak majd 
egy év múlva vesszük elő újra. És még akkor sem kopott a fénye. Nem állhat 
a karácsonyfa mindig ott a házban, 365 napon keresztül, mert elvesztené a 
fényét. De megvan, dobozolva. Talán nem kell minden nap a karácsonyt ün-
nepelni, talán nem kell minden áldott nap minden eredményünket ugyanúgy 
ünnepelni. Csak bedobozolni. Elrakni magunkba. Nem kell már rá vágyni, csak 
őrizni a fényt. És néha, ha vágyunk valamire, elővenni, rápillantani. Tudni, 
hogy az újabb karácsonykor is ott fogja díszíteni a fát. Az ajándékok másak 
lesznek körülötte, de van, ami állandó, a dísz, a család, a szeretet, melynek fé-
nye fogadja és veszi körbe az újat. 

Pilinszky János idézetét sokszor elővesszük advent idején, ebben minden 
benne van: „A karácsony a szeretet, és ádvent a várakozás megszentelése. Az 
a gyerek, aki az első hóesésre vár – jól várakozik, s már várakozása is felér egy 
hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki hazakészül, már készülődésében otthon van. 
Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé – szabad, és mentes a birtoklás minden 
görcsétől, kielégíthetetlen éhétől-szomjától. Aki pedig jól várakozik, az időből 
épp azt váltja meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a hetek, órák 
percek kattogó, szenvtelen vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszü-
letik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel se 
kevesebb annál, amire vár.”

Égnek a lángok, ég a tűz. Karácsony előtti adventi vasárnapokon. Bennünk 
is ég a láng, ég a tűz és még ha parázs is, abból is éleszthetünk tüzet. Mert 
minden napban ott van a karácsony csodája. Minden pillanat lehetőség arra, 
hogy adjunk, mosolyt, törődést, bármit. És minden pillanat lehetőség arra, 
hogy elfogadjuk azt, amit kapunk, örömöt, vigaszt, hitet. A novemberi esőben 
is ott a szépség, a szürkeségben elrejtett nyári színek, az eső áztatta lehullott 
falevelek, hogy tudjuk, itt valami történt és történni fog, hiszen elmúlásukból 
tudjuk a következő nyárra minden újjászületik, nincs megállás, csak változás, a 
régi fényt elrejti a szürkeség, de közben új születik. 

Szarvas-Szabó Kata

Jegyzet
A Megye napján, november 22-én „Hajdú-Bihar Megye Önkormányza-

tának Kölcsey Ferenc-díját” a kulturális élet, az irodalom, a művészetek 
és a közművelődés terén kifejtett magas színvonalú alkotó tevékenysé-
géért Péter Bence vehette át. „Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának 
Maróthi György-díjával” pedig kiemelkedő pedagógiai munkásságáért 
dr. Sári Mihályt jutalmazták. 

Lapunk következő számaiban részletesen is bemutatjuk a kitüntetet-
teket.

A finn nagykövet látogatása

Hivatalában látta vendégül Markku Virrit, Finnország budapesti 
nagykövetét és Miklóssy Ferencet, Finnország magyarországi tiszteletbe-
li konzulját Kiss Attila polgármester november 23-án. A tárgyaláson szó 
esett Hajdúböszörmény gazdasági, oktatási és kulturális stratégiájáról, a 
térségben betöltött szerepéről, civil kapcsolatairól, valamint a Siilinjärvi 
testvérvárosunkkal való hosszú múltra visszatekintő együttműködésé-
ről is.

Soron kívül döntöttek
Két témát tárgyalt a képviselő-testület rendkívüli ülésén, november 

22-én, a Városháza Báthory-termében. A városatyák elfogadták a „Park-
rekonstrukciós munkák” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntést 
azzal, hogy keresni kell a hiányzó forrás megteremtésének lehetőségét. 
A „Húsüzem gépeinek és eszközeinek beszerzése” témájában – csökken-
tett műszaki tartalommal, új közbeszerzési eljárás kiírását hagyta jóvá a 
grémium.

g.i.  

Az olvasókért

Az „Üzenet” és „A zenén túl” című köteteit dedikálta Vásáry Tamás, a 
Nemzet Művésze,  Kossuth-díjas zongoraművész, karmester, november 
24-én délelőtt a Kossuth utcai Hello Book könyvesboltban. A művész el-
mondta, hogy mindig szerette megosztani gondolatait a világgal. Számos 
olyan izgalmas, érdekes dolog történt az életében, amely máig megma-
radt a lelkében, s a mindennapokban táplálkozik belőle.

g.i.
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„Muzsika néked hódolunk”
Akár mesébe illő is lehetne a 

Daróci Bárdos Tamás Vegyes Kar 
története, amely negyven eszten-
dővel ezelőtt kezdődött. A jubileu-
mi születésnapot november 24-én 
tartották a művelődési központ-
ban.

Az ünnepi rendezvény kiállí-
tás megnyitóval kezdődött. Ezen 
Kupás Csilla köszöntötte a jelen-
lévőket, majd Szabó Éva, a kórus 
titkára foglalta össze a négy évti-

zed történéseit, bemutatva a tárgyi 
emlékeket. A böszörményi kórus 
az évtizedek során Európa számos 
országában sikerrel képviselte a 
magyar kóruskultúrát. Az ünne-
pi hangversenyen a házigazdákon 
kívül fellépett a Makláry Lajos Vá-
rosi Énekkar, a debreceni Maróthi 

György Pedagógus Kórus, a jászbe-
rényi Cantate Nobis Énekegyüttes 
is. Kiss Attila polgármester köszön-
tötte a jubiláló kórust, méltatva 
annak szerepét a város kulturális 
életében. Balla Zoltán elnök pedig 
visszaemlékezett az elmúlt négy 

évtizedre. Mint mondta: a zene, a 
kórusmuzsika örömpillanatait él-
jük. Egy jeles és sikeres közösség 
küldetésének felemelő állomásaira 
emlékezünk. Több mint 200 kórus-

tag énekelt a vegyeskarban a negy-
ven év alatt. Elmondta még: zene, 
éneklés nélkül ugyan lehet élni, 
csak nem érdemes. Mert, ahogy 
Giuseppe Ottavio Pitoni, a nagy 
olasz zeneszerző egyik kórusmű-
vében komponálta: „Boldog, aki 
énekel!” A darócisok márpedig bol-

dogok. A hangversenyen az egykori 
karnagyok közül vezényelt Kéryné 
Mészáros Mária és Ágoston Vincze 
Ágnes. Koczkás György a jászberé-
nyi kórus tagja, nagy örömmel be-
szélt arról, hogy a két énekkar kap-

csolata ugyan még nem régre nyúlik 
vissza, de úgy érzi, a dalostársakkal 
egymásra találtak, nem csak a mu-
zsika hullámhosszán. Lakatos Pál 
Debrecenből érkezett, több kórus-

A kórus eddigi elismerései
1983.  „Arany” minősítés  (karnagy: Kiss Lászlóné)
1989.  „Fesztivál Kórus”    (karnagy: Kéryné Mészáros Mária)
1995.  „Ezüst diploma”      (karnagy: Kéryné Mészáros Mária)
2003.  „Ezüst diploma”      (karnagy: Kéryné Mészáros Mária)
2010.  „Kölcsey Ferenc-díj” (karnagy: Gáll Péter)
2011.  „Fesztivál Kórus”      (karnagy: Gáll Péter)
2018.  „Fesztivál Kórus”      (karnagy: Gáll Péter)A hajdúböszörményi kórus

A  jászberényi  kórus

ban is énekel. Számára igazi kikap-
csolódást jelent a közös éneklés. 

Az egykori kórustagok közül 
többen is fontosnak érezték, hogy 
együtt énekelhessenek társaikkal, 
felidézve a régmúlt időket. Negy-

ven évnyi közös éneklés, számta-
lan pillanat él a tagok lelkében, s 
továbbra is vallják: „Muzsika néked 
hódolunk!”

- gargya -

A  hajdúnánási  kórus
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Elhallgatott történelem
A málenkij robot „a kicsi munka” 

története elhallgatott, letagadott 
múlt volt, egészen 1989-ig. A Kádár-
rendszerben a Szovjetunió példa 
volt, mint ahogy hallgatni kellett a 
megszálló Vörös Hadsereg nők elle-
ni barbár erőszakoskodásáról és a 
zabrálásokról.  Az iskolákban nem 
esett szó ezekről a kérdésekről, a 
történészek is hallgattak a történ-
tekről.  

A csendet Sára Sándor 1989 - ben 
megjelent Csonka Bereg című drá-
mai hatású dokumentumfilmje tör-
te meg, majd valamivel korábban 
Szolzsenyicin híres könyvei, az Iván 
Gyenyiszovics egy napja vagy Len-
gyel József Eleitől végig című meg-
rázó írása. Bereményi Géza Recskről 
szóló filmje újabb nagy rést ütött a 
hallgatás falán. A Kádár kormány 
ideolgógusai, kuturpolitikusai az 
1960-as 70-es 80-as években még 
hatalmi eszközökkel hallgattatták 
el azokat, akik beszélni, írni akartak 
a második világháború talán legna-
gyobb tragédiájáról, a magyarok szá-
zezreinek deportálásáról. szenvedé-
seiről, százezrek haláláról.

A Gulágra hurcoltakat leírha-
tatlan körülmények várták. A la-
katlan vidékeken lyukas tetejű ba-
rakkokban, bútor, fekhely nélküli, 
fűtetlen hodályokba zsúfolták őket. 
Rendszertelenül érkező élelmiszer-
ellátással, elemi higiénés feltételek 
nélkül. A táborokban hatalmas volt 
a halandóság. A romániai foksányi 
elosztó táborban például folyamato-
san 20-30 ezer fogoly várt a tovább-
szállításra. Ekkora létszám mellett 
szinte naponként kellett latrinákat 
ásni, amely 5 m mély, 6 m széles, 15 
m hosszú árok volt, s a tetejére ge-
rendát helyeztek. A visszaemlékezők 
megemlítik, hogy a járványos has-
menés miatt, a latrináknál mindig 
hosszú sorok álltak. Sok legyengült 
fogoly beleesett a gödörbe a geren-
dákról. Nem lehetett rajtuk segíteni, 

azonnal elmerültek. Amikor a latri-
na már megtelt, akkor betemették és 
újat ásattak.  Hasonló viszonyok vol-
tak a többi átmenő táborban is. 

A szélsőséges téli időjárást jósze-
rivel csak hírből ismerő magyar de-
portáltak meleg ruha és cipő nélkül 
kerültek a gulágra, és tömegesen hal-

tak meg a krónikus élelmiszerhiány 
és ellátatlan betegségek közepette. 
A fűtetlen, lelakatolt vagonokban 
hetekig tartó utazás után, az elhur-
coltak egy nagy hányada meg sem 
érkezett élve a deportálás helyére. 
A gulágok poklát 800 ezer magyar 
honfitársunk szenvedte el. Közülük 
majd 350 ezren vesztették életüket 
a szovjetek 5700 munka-, azaz halál-
táboraiban.

Hajdúböszörményi 
túszfoglyok

A hajdúböszörményi civil lakosok 
közül a szovjet megszállást követő-
en, 1944. október 28-tól módszere-
sen, több transzportban hurcolták 
el az embereket. A megszállóknak 
döntően ingyen munkaerőre volt 
szükségük. Hajdúböszörményből 
december 30-án is vitték el embe-
reket Balmazújvárosba, majd 1945. 
január l-jén és 5-én már a lakásokból 
ugyanoda, ahol csak „utolérték" a 
korábban elhurcoltakat, a városhá-
zára és az ottani Semsey-kastélyból 
kialakított táborba. De oda gyűjtöt-
ték az embereket a többi környékbeli 
településekről is, mint például Haj-
dúszoboszlóról, Berettyóújfaluból, 
Mikepércsről és Derecskéről is, majd 
a balmazújvárosi lágerben koncent-
rált polgári lakosságot január 13-án 
bevagonírozták és útnak indították 
őket, étlen-szomjan a fűtetlen mar-
havagonokban, az ismeretlenbe. 

Balmazújvárosról 513, Berettyóújfa-
luból 55, Hajdúböszörményből 274, 
Hajdúnánásról 292, Kabáról 126, 
Nádudvarról 68 civilt hurcoltak el 
málenkíj robotra. Közülük példá-
ul Hajdúnánásról 274-en, Hajdú-
böszörményből 219-en vesztették 
életüket, a balmazújvárosiak közül 
pedig minden 4. elhurcolt meghalt 
és soha nem tért vissza a Gulágról 
otthonába. 

Áttörni a hallgatás falát!

A málenkij robot kutatása során e 
sorok írója több olyan személyes tör-
ténettel találkozott, amely tovább 
árnyalja a háború utolsó hónapjai-
nak eseményeit. Ezek közé tartozik 
az, amikor lakóhelyükről üldözték el 
az embereket. Csak azért, mert ma-
gyarok voltak. S mint a történelem-
ből tudjuk, „jaj a legyőzöttnek!” Majd 
száz embert érintett például Hajdú-
böszörményben is, amikor más lak-
helyéről szülővárosába menekültek 
a családok. Boros József a felvidé-
ki Rimaszombatból feleségével és 
két gyermekével érkezett Böször-
ménybe. Tulipán András Erdélyből 
elüldözve magyarsága miatt, ne-
gyedmagával húzta meg magát szü-
lővárosában. Szalai János hat gyer-
mekével és feleségével a Vajdaságból 
tért vissza, pontosabban üldözték el 
lakhelyéről. Emiatt kényszerült el-
hagyni otthonát Szolnoky Erzsébet 
(Zsolt Béláné) is két gyermekével, 
ő a Felvidékről menekült. Hajdúbö-
szörmény vonatkozásában, az ott-
honukból elüldözöttek száma meg-
közelítette a százat. Őket egyébként 
egy idő után a vármegye és a járás is 
próbálta támogatni, segíteni. Ennek 
egyik példája volt, amikor a Nemzeti 
Bizottság maga is rendelkezett hely-
zetük normalizálásáról.

A katonatúszok

A Szovjetunióba szállítottak leg-
nagyobb csoportját a hadifoglyok 
alkották. A málenkíj robotra elhur-
coltak mellett, a már fogságban lévő 
magyar katonákat is nagy számban 
szállították a kényszermunkatá-
borokba. Miután róluk pontosabb 
névsor állt a külügyminisztérium 
rendelkezésére, sorra kérelmezték a 
Szövetséges Ellenőrző Bizottságtól 
hazahozatalukat. Hajdúböszörmény 
akkori városvezetése szinte hetente 
írt leveleket hazahozataluk érdeké-
ben. A rendelkezésünkre álló adatok-
ból kitűnik, hogy közel 450 hajdúbö-
szörményi hadifogoly ügyében jártak 
el a hozzátartozók, illetve a hatósá-
gok. Nagyon csekély eredménnyel. A 
hadifogolytáborokból egy részüket 
a kényszermunkatáborok létszámá-
nak feltöltésére használták, ott is a 

legnehezebb munkákat végeztették 
velük.  A siralmas ellátás, az éhezés, 
a rossz higiéniai körülmények folya-
matosan gyengítették a foglyokat és 
állandó volt soraikban a tetvességből 
adódó flekktifusz, a vérhas és szám-
talan más fertőző betegség. Az orvo-
si ellátás hiányossága miatt ezekben 
a táborokban is ezrével vesztették 
életüket a foglyok. Itt azonban azt 
is meg kell jegyeznünk, hogy a sú-
lyos betegek egy részét – ellentétben 
a málenkij robotra hurcoltakkal –, 
hazaküldték egy idő után. Persze he-
lyüket újra pótolták, mert kellett a 
munkaerő a férfiaktól kiürült hátor-
szágban. A saját és a maradók szen-
vedéséről, az éhezésről, az emberte-
len körülményeikről azonban tilos 
volt beszélniük. S ezt be is vasalták 
a Debrecenen, az ottani fertőtlení-
tő állomáson hazatérőkön. 1946. 
október végéig 259 322 fő érkezett 
haza keletről, 1948 decemberéig a 
Debreceni Hadifogoly Átvevő Bizott-
ság lajstromaiban 200 920 személy 
neve szerepelt. A szovjet fogságba 
került magyarok számát a Közpon-
ti Statisztikai Hivatal a párizsi bé-
ketárgyalásokra készített részletes 
összeállításában, a Honvédelmi Mi-
nisztérium veszteségi osztályának 
adatai, a Külügyminisztériumhoz 
érkezett fogolykeresési kérelmek, 
valamint szovjet hadijelentések 
alapján 1946-ban 600 ezerre tette. 
A tényleges fegyveres katonai szol-
gálat mellett, Hajdúböszörményből 
többeknek munkaszolgálatra kellett 
bevonulniuk. Őket, amennyiben 
fogságba kerültek, azonnal tovább 
szállították a hátországba és ott a 
kényszermunkatáborok egyikében 
dolgoztatták. A hozzátartozók az 
ő esetükben is folyamatosan kérel-
mezték a hatóságoktól hazahozata-
lukat. 

Zárszó helyett inkább álljon itt 
egy ismeretlen magyar elhurcolt 
Gulág verse:

Belül a ruhámon száz tetű lapul 
Vadászok is rájuk irgalmatlanul 
Kiszívják a csepp kis véremet 
Ellopják minden éjemet, 
hogy ők is éljenek 
Belőlem éljenek. 

Vannak is közöttünk oly hatalmasok, 
Akkorát harapnak, mint a farkasok. 
Megtámad, mint a partizán, 
Úgy viszket minden porcikám 
Ilyen az éjszakám, jaj minden éjszakám.

Száz kezem volna is ujjakkal tele 
Az is kevés volna vakarózni vele. 
Átvakarom az éjszakát 
Letépem ingem, s gatyám 
Ilyen az éjszakám, 
jaj minden éjszakám.” 

Azt gondoljuk, az ismeretlen szer-
ző néhány sora, megrázó bizonysá-
gát adja az elhurcoltak rettenetes és 
embert próbáló hétköznapjainak. 

Varjasi Imre

Thomas Sgovio: Gulág
Az olasz kommunista szibériába hurcolt fogoly titokban készített rajzait a Kolymai 
gulágról. Ez a hatalmas terület Szibéria észak-keleti sarkában található, de valójában 
nincsenek kijelölt földrajzi és politikai határai.  Kolyma annyira különbözik Ázsia más 
területeitől, hogy leginkább, mint egy egyedi földrészt lehet elképzelni. A távolság, az 
izoláltság, az éghajlat zordsága, és a nagyon nehéz életviszonyok szigetelték el ezt a 
megfagyott poklot Szibéria többi részétől.  A Szovjetunióban a gulágon belül is a leg-
borzalmasabb helyének tartották Kolymát. „Kolyma znácsit smert" – Kolyma egyenlő a 
halállal - így maradt meg a köztudatban.
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Örömmel tudatjuk, hogy a Pendely Énekegyüttes (tagok: Baló Anna, Bar-
tók Boglárka, Bíró Nelli, Fekete Boglárka, Rácz Boglárka, Szepesi Emese és 
Végh Orsolya) a „Fölszállott a páva 2018” népzenei és néptánc tehetségku-
tató verseny elődöntőjében november 30-án este, 19:30-tól ismét színpad-
ra lép a döntők döntőjében, a Duna Televízióban. 
Amennyiben tetszik műsoruk, a 35-ös kóddal szavazzanak rájuk a +36-
20/30/70-4422-999-es telefonszámon, vagy a MEDIAKLIKK PLUSZ app-
likáción keresztül az adás ideje alatt!

Szavazhat a Pendelyre

A téli rezsicsökkentésről
A kormány felkérte a helyi önkormányzatokat, hogy 2018. október 15-

ig tegyék lehetővé az igénybejelentést a téli rezsicsökkentés korábbi in-
tézkedéseiben nem részesült, gáz- vagy távhőszolgáltatási szerződések-
kel nem rendelkező háztartásoknak. Hajdúböszörmény önkormányzata 
határidőre megküldte az igénylő adatlapokat az államkincstár részére.

Az igénybejelentő nyilatkozatban tájékoztattuk a kérelmezőket arról, 
hogy a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jogosult ellen-
őrizni az igénylő háztartásokat. Jelenleg tart  az eljárás, s az ellenőrzés 
befejezéséig kérjük a lakosok türelmét.

Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal

A kutak létesítésének szabályai
A vízgazdálkodásról, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szó-

ló jogszabályok alapján már több médiumon keresztül tájékoztatók jelentek 
meg a kutak létesítésével kapcsolatban.

A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtit-
kársága egy aktualizált tájékoztatót állított össze, mely megkönnyíti a jelen-
leg hatályos jogszabályok közötti eligazodást és ezzel egyidejűleg szakmai 
segítséget szeretne nyújtani.

A Belügyminisztérium felhívta a figyelmet arra is, hogy a szabályozásban 
további módosítások várhatók. Az alkotmánybírósági döntésére figyelem-
mel, a kormány két intézkedést is tett:

– azért, hogy a 2018. december 31-i határidő letelte senkit ne érintsen 
hátrányosan, az Országgyűlés elé beterjesztett törvényjavaslat értelmében 
a kötelező bírságkiszabás alóli mentességi időszak 2020. december 31-ig 
meghosszabbodna,

– ezzel egy időben előkészítés alatt áll és 2019-ben várhatóan megvalósul 
egy olyan átfogó módosítás, amely illegális kutak engedélyeztetésére speci-
ális eljárást tartalmaz.

A Belügyminisztérium tájékoztató anyaga megtekinthető/letölthető Haj-
dúböszörmény Város honlapjáról (hajduboszormeny.hu/hírek/közérdekű).

Légy te is angyal a Mezőségben!
A szórványban élő magyarság gyerekeinek és időseinek gyűjtünk karácsonyi 

ajándékokat. Sok ember szegénységben él. Rájuk gondolunk mi most. Tegyük 
szebbé a karácsonyukat! Mindennemű hasznos ajándékot (tartós élelmiszert, 
tisztálkodási és tisztítószert, játékot, édességeket stb.) a szállításhoz pedig anya-
gi segítséget örömmel fogadunk. 

Számlaszám: 10700488-66317874-51100005. 
A gyűjtőpontok:

• Kálvin téri Videotéka, nyitvatartási időben
• Petőfi utcai Gazdabolt (Petőfi u. 42) nyitvatartási időben

A gyűjtőhelyekről és az akcióról bővebben: www.erdelyimagyarok.com

Javában tart a fűtési szezon, és sajnos akad, ahol 
égig ér a bűz a kéményekből kicsapó füst miatt. Fűte-
ni kell, de nem mindegy, mivel és hogyan.

A légszennyezés sokszor ismerethiányból fakad. 
Senki sem öntene az élővízbe mérget, de sokan gon-
dolkodás nélkül a tűzbe dobják a PET-palackokat, bálás 
ruhákat, vagy a bútorlapot. Pedig, ha tudnák, milyen 
káros, valószínűleg nem tennék.

Az égetés során keletkező légszennyező anyagok ko-
molyan veszélyeztetik az emberi egészséget és hosszú távon akár rákot is 
okozhatnak. (Például a pvc égetésekor foszgén kerül a levegőbe, ha pedig 
bútorlapot égetnek, formaldehid, mely rákkeltő anyag.)

TILOS a hulladékok nyílt téri vagy háztartási tüzelőberendezésben tör-
ténő égetése, kivétel a kezeletlen fa és a papírhulladék.

TILOS ÉGETNI: festett, lakkozott úgynevezett „kezelt” fát, (pl. régi ab-
lakkeret, ajtók, raklapok stb.), rétegelt lemezt, bútorlapot, építési fahulla-
dékot, színes, „fényes” papírhulladékot, petpalackot, műanyag hulladékot,  
autógumit, használt ruhát, rongyot,  fáradtolajat, üzemanyagot.

A felsorolt anyagok elégetésekor a bennük található, vagy kezelés kö-
vetkeztében felhordott, különböző mérgező vegyületek a levegőbe és a ha-
muba kerülnek, ezáltal szennyezve a környezetet, közvetlenül károsítva az 
egészségünket. 

A káros anyagok égetésével a tüzelőberendezés működése sem lesz 
megfelelő, tökéletlen lesz az égés. A felszabaduló gázok egy része nem tá-
vozik a kéményen keresztül, így a szobában lévők egészségét közvetlenül 
károsítja, illetve szén-monoxid szabadulhat fel. Fokozódik a kéményben 
a kátrány és a korom lerakódása. Az ilyen lerakódások miatt leszűkül a 
kémény belseje, ami miatt visszaáramolhat a füst a házba.

Minden évben több halálesetet okoz a szén-monoxid-mérgezés, ami pe-
dig megelőzhető a fűtőberendezések, kémények rendszeres karbantartá-
sával, ellenőriztetésével, valamint szén-monoxid-érzékelő felszerelésével.

Amennyiben zavaró, irritáló, háztartási tüzelőberendezésben, vagy 
nyílt téren történő égetést tapasztal, illetve feltehetően az egészségre ár-
talmas légszennyezést érzékel, bejelentést tehet 112 központi számon a 
Katasztrófavédelem felé, valamint a Hajdúböszörményi Járási Hivatal 
(4220 Hajdúböszörmény, Bocskai I. tér 1.) központi számán, munkaidő-
ben 52/550-390. 

A hatóság 300 000 Ft-ig terjedő bírságot szabhat ki bármely anyag – a 
jogszabályi előírásokat megszegve, illetve engedély nélkül háztartási tüze-
lőberendezésben, vagy nyílt téren történő – égetése esetén.

Közterület-felügyelet

Tilos a hulladékégetés

Negyvenéves osztálytalálkozóját tartotta november 10-én az egykori 
3. számú általános iskola 8. a osztálya. A jeles eseményen a volt diákok 
és tanáraik felidézték a közösen töltött éveket. 

Osztálytalálkozó

Demeter Mária
 Készülődés

Karácsony jön ünnepünk,
készüljünk az örömre
békével a lelkünkben,
szívünk melegével
legyünk jók és jobbak,
fényesedjen jóságunk
karácsonyi ünnepre
öleljen át világunk.
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Születésnap

Hetvenévesek
 lettünk 

Ó. Szabó Sándor 
és felesége.

Szeretettel gratulál nekik: 
két fiuk, két menyük, öt 
unokájuk és a rokonság.

Születésnapi köszöntő

Hart Imréné
(szül. Borbély Mária)

november 25-én 
ünnepelte 70. születésnapját.

Ez alkalomból szeretettel kö-
szönti férje és három gyerme-
ke családjával.

„A boldogság életedből soha el 
ne fogyjon, a jó egészség, és az 
öröm életednek minden napján 
vendéged maradjon.”

A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

DECEMBER 4. 19 ÓRA

CSÓKOS ASSZONY 
– operett két részben.

Helye: Sillye Gábor Művelődési Központ 
színházterme.

TARCZY PÉTER KIÁLLÍTÁSA
Helye: Maghy Zoltán Művészház – megtekinthető 2018. január 30-ig, hétköznap 9–16 óráig. 

Az előadásra és koncertekre szóló belépőkről érdeklődjön a 20 560-43-83-as telefonszámon, 
vagy a Szabadhajdú Facebook oldalán.

Téli programajánló

NOVEMBER 30. 19 ÓRA
HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR ÉV VÉGI KONCERTJE
Helye: Sillye Gábor Művelődési Központ színházterme
Jegyek kaphatók 1000 Ft-ért a Bartók Béla Zeneiskolában és a koncert előtt a helyszínen. 

DECEMBER 5.  17 ÓRA 
EGYÜTTÉRZÉS NAPJA 
 Megemlékezés a Trianon emléktáblánál (Kossuth L. u. – Bocskai I. tér)

DECEMBER 7. 18 ÓRA
A BOCSKAI NÉPTÁNCEGYÜTTES „KÖREINK” CÍMŰ MŰSORA
Helye: Sillye Gábor Művelődési Központ színházterme
Jegyek kaphatók a művelődési központban, a Bocskai Néptáncegyüttes irodájában. 
Tel 06-30-605-38-19

DECEMBER 9.  16 ÓRA
30 ÉVE TESTVÉRVÁROSUNK SIILINJÄRVI
Jubileumi gálaműsor a Magyar-Finn Baráti Társaság szervezésében    
Helye: Sillye Gábor Művelődési Központ színházterme. A belépés díjtalan.

DECEMBER 16. 16 ÓRA
SZEKERES ADRIEN – ZONGORÁRA HANGOLVA adventi koncert
Helye: Sillye Gábor Művelődési Központ színházterme. 
Jegyek kaphatók 1900 Ft-ért a művelődési központ gazdasági irodájában (20/560-43-83) 
és a Tourinform Irodában (Deák F. u. 2. Tel: 561-851).

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS:
December 2.
December 9.
December 16.
December 23.
BOCSKAI ISTVÁN TÉR, 15 ÓRA

Színházi előadás

DECEMBER 6-18. HÉTKÖZNAP 9-17 ÓRÁIG
KARÁCSONY ELŐTTI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR  
Helye: a Sillye Gábor Művelődési Központ kiállítóterme

Házassági évforduló
Sallai Sándor és

felesége, 
Gajdán Margit

november 23-án ünnepelte 
50. házassági 
évfordulóját.

Köszöntik őket
gyermekeik, 

Sanyi és Betti 
családjukkal együtt.

Házassági évforduló
Barkó Sándor és felesége,

Komáromi Katalin
november 23-án nagy csalá-
di körben ünnepelték házas-
ságuk 55. évfordulóját.
Szellő szárnyán szálló idő e szép 
naphoz vezetett, szívünk imád-
ságát suttogja a szeretet. Kérjük 
a jó Istent, óvjon, védjen titeket! 
Adjon nektek egészséget, hosszú 
boldog életet! Ezt kívánják gye-
rekeitek családjaikkal és a veletek 
ünneplő rokonsággal együtt.
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Rendőrség: 107
Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Segélyhívószám: 112
Polgármesteri Hivatal: 563-200
Gyepmester 06-20/313-4217

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS
December 5.: dr. Szathmári Anita 
aljegyző.
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. 30. Kehely
Dec. 1-2. PatikaPlus
Dec. 3.  Szentháromság
Dec. 4. Vöröskő 
Dec. 5. Arany Sas
Dec. 6. Bethlen
Dec. 7. Hajdú

A MŰVELŐDÉSI KÖZPONTban 
működő csoportok programjai:
December 2. 15 óra: a Dóry József 
Nótaklub foglalkozása.
December 3. 16 óra: a Kézimunka-
kör foglalkozása.
December 3. 17 óra: a Tessedik Sámu-
el Kertbarátkör foglalkozása. Hajdú-
böszörmény jövő évi tervei – előadó 
Sőrés István alpolgármester.
December 5. 15 óra: a Nyugdíjas Klub 
foglalkozása. Adventi gondolatok.
December 6. 18 óra:  Párkapcso-
latra felkészítő tréning. Vezető: 
Drén Gáborné.
December 7. 15 óra: a Varga Lajos 
Kultúrkör foglalkozása. Évzáró 
rendezvény (zártkörű)
December 8. 17 óra: a Nyugdíjas Klub 
foglalkozása. Évzáró rendezvény.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
December 1-3: dr. Pucsok Albert 
(06-20-9339-458).

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.

VADÁSZ GYULÁNÉ
(szül. Balogh Erzsébet)

halálának 3. évfordulójára

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

„Hulló könnyekkel állok sírod felett, 
a koporsó bezárta legdrágább kincsemet. 
Megállt egy szív, mely élni vágyott. 
Csak az idő múlik, feledni nem lehet. 
Nehéz az életet élni nélküled. 
Felejteni téged soha nem lehet.” 

Szerető családjai és unokái
Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk

ZÁMBÓ LÁSZLÓNÉ
(szül. Balogh Mária)

halálának 4. évfordulójára

„Téged elfeledni soha nem lehet, 
meg kell tanulni élni nélküled. 
Csak az hal meg, akit elfelejtenek, 
örökké él, akit nagyon szeretnek. 
Fájó szívünk fel-felzokog érted, 
örökké szeretünk, nem feledünk Téged. 
Fájó szívvel emlékezünk.” 

Szerető férjed, fiaid, menyeid, 
unokáid és a gyászoló család 

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

BÁCSI ANTAL
(volt Hb. Újvárosi u. lakos)
halálának 7. évfordulójára

„Gyertyákat gyújtunk és mécseseket,
Ezek a fények világítsanak neked,
Emléked örökké itt van velünk
Amíg élünk, te is itt élsz velünk!” 

Szerető feleséged,
gyermekeid és unokáid

OROSZ MIHÁLYNÉ
(szül. Molnár Róza)

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,

akik szeretett halottunk

temetésén megjelentek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek és mély-
séges bánatunkban részvéttel osz-
toztak.
„Nem az a bánat, amely fáj 
és amelytől könnyes lesz a szem,
hanem az, amit hordozunk szótlanul 
egy életen át, némán, csendesen.
Úgy ment el, ahogy élt, 
csendben és szerényen,
drága lelke nyugodjék békében!”

A gyászoló család.

OLÁH BARNA
(a II. Kongresszus Tsz. volt dolgozója)

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,

akik szeretett halottunk

temetésén megjelentek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek és mély-
séges bánatunkban részvéttel osz-
toztak.
„Hirtelen, de elmentél egy perc alatt,
számunkra csak a döbbenet 
és a fájdalom maradt.
A búcsúszó, mit nem mondtál ki, 
elmaradt,
de szívünkben örökké velünk maradsz.”

A gyászoló család.
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Függönyök, sötétítők, lakástextil, 
méteráru nagy választékban minden 
pénteken a hajdúböszörményi piac-
csarnokban! Bevezető akciók 2018 év 
végéig.

Apróhirdetés

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik támogatásukkal segítették 
megvalósítani a III. Hajdúböszörményi Koraszülött Találkozót, illetve hozzá-
járultak ahhoz a nagy értékű ajándékcsomaghoz, mely a Debreceni Klinika 
Neonatológiai Osztályán erősödő és növekvő koraszülött babák számára hasz-
nos és a dolgozók munkáját segítő eszközöket tartalmazott. Köszönet: Hajdú-
sági Italdiszkont, HBCom, Hajdúböszörmény Város, Cserépné Erika, Szabadhajdú 
Közhasznú Nonprofit Kft., Piac Pizza, Máté Erik, Szabó Csaba, Zozi Máté és Zami, 
Daróczi-Máté Erika, Gajdán család, Bácsi Erika, Juhász István, Kisné Csomor Orsolya,  
Pappné Kapros Dóra, Huli-Gál Enikő, Fehér Klaudia, METAL TECH 90 KFT. "Győri Ke-
rékpár és Műszaki Bolt", Tóth Imre, Kovács-Csikos Éva, Geiger-Uzonyi Márta, Pócsi 
Anita, Fürjesi Bálint, Nagy Henrietta, BéBirodalom, Barkó-Török Szilvia, Barkó Balázs, 
Török Sándor, Török Sándorné, Barkó Sándorné, Boda-Barkó Brigitta, Kardos-Novák 
Henrietta, Varga-Szabó Edit, Szolnoki-Szabó Tünde, Sándor Ildikó, Benke Böbe, Ko-
vács Andrea, Nagy Gergő, Szolnoki Ernő, Török Enikő, Fekete Zita és többen kérték 
az anonimitást is.

December 3-án (hét-
főn) 9-12 óráig 
véradás a Formula 
GP. Kft. területén a 
dolgozók és a lakos-
ság részére. (Külső 

– Újvárosi út).Kérjük, hogy személyi 
igazolványát, társadalombiztosítási 
azonosító jelét tartalmazó kártyáját 
és véradó igazolványát feltétlenül 
hozza magával!
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Meccsajánló
November 30. péntek 16:30, Városi Sportközpont: HTE – Mezőkövesdi KC 
II. o. férfi ifjúsági kézilabda-mérkőzés.
December 1. szombat 18 óra, Városi Sportközpont: HTE – Füzesabonyi SC 
NB II férfi felnőtt kézilabda-mérkőzés.
December 2. vasárnap 14 óra, Városi Sportközpont: HTE – Miskolci Vé-
nusz NB I női felnőtt futsalmérkőzés.
December 2. vasárnap 16 óra, Városi Sportközpont: HTE – Szepa KSE Al-
sózsolca NB II női felnőtt kézilabda-mérkőzés.
December 2. vasárnap 18 óra, Városi Sportközpont: HTE – Szepa KSE Al-
sózsolca III. osztályú női ifjúsági kézilabda-mérkőzés.

Futsal
NB I női futsal, 8. forduló: Agenta Girls Szekszárd FC - Hajdúböszörmé-
nyi TE 0-0
HTE: Torma Lilla - Tell Zsófia, Pádár Anita, Folk Zsuzsanna, Kota Gabri-
ella, Bokor Adrienn, Mogyorósi Zsuzsanna, Nagy Mária, Benkő Mónika, 
Szilágyi Mariann. Edző: Quirikó Vivien.
Quirikó Vivien: „Izgalmas, színvonalas, kemény párharcokkal tarkított 
összecsapáson vagyunk túl. Az első játékrészben többet veszélyeztettek a 
szekszárdiak, volt néhány hibánk védekezésben, amit a szünetben meg-
beszéltünk. Ki kell emelni, hogy a kapusok mindkét oldalon szenzációsan 
védtek, legfőképp nekik köszönhetően tudott ez a remek iramú találkozó 
gól nélkül végződni.”

Gólkirálynő és az év edzője
A Magyar Labdarúgó Szövetség nyilvánosságra hozta a 2017-18-as futsal 
bajnokságok egyéni díjazottjainak névsorát. A legjobbakat a Futsal Bizott-
ság, a futsal szakágvezető és a futsal szövetségi kapitány választotta meg. 
A 2017-18-as NB I-es női felnőtt futsal bajnokság gólkirálynője Pádár Ani-
ta lett, a legjobb edző díját pedig Quirikó Vivien érdemelte ki, immár má-
sodszor. A díjakat december 2-án, a HTE – Miskolci Vénusz NB I mérkőzés 
előtt adják át.

Kézilabda
NB II férfi felnőtt: HTE – Nádudvari ASK 30-26 (17-9)
HTE: Reskó Ádám (2 gól), Puskás Erik, Kathi Péter (9), Szabó Zsolt, Mol-
nár Zsolt (7), Bodó Márton (2), Hajdú János (1), Buczkó György, Borsi 
Imre (6), Katonka Tamás, Frank Donát (3), Varga Gergő, Tóth Tibor, Fábi-
án Dávid, Balogh Szabolcs. Edző: Bakos Károly
Bakos Károly: „Rutinos, jó erőkből álló Nádudvar csapatát láttuk vendégül, 
készültünk a játékstílusukból. Fegyelmezetten és koncentráltan kezdtük a 
mérkőzést, amely meglátszódott az első félidőn. A második játékrészben 
voltak kisebb hullámvölgyeink, amelyeket jól megoldottunk. Megérdemel-
ten győztünk, nagyon örülünk a 2 pontnak! 
II. o. férfi ifjúsági: HTE – Pick Szeged II. 22-22 (11-11)
Bakos Károly edző: „Sajnos nem sikerült itthon tartani, csak 1 pontot. 
Mélyen a tudásunk alatt játszottunk, amelybe néhány játékos bele is tö-
rődött, és ez meg is látszódott az egész játékunkon. Több embertől kell a 
jó teljesítmény mérkőzésről-mérkőzésre, hogy a terheket megosszuk, és 
csapatként tudjuk győzni.”
III. o. férfi serdülő: Püspökladányi KE – HTE 28-26 (14-13)
Edző: Kiss Tibor
NB II női felnőtt: HTE – Vitka SE Vásárosnamény 17-26 (8-14)
Edző: Nagy Attila
III. o. női ifjúsági: HTE – Vitka SE Vásárosnamény 35-34 (19-14) 
Kovács Magdolna edző: „Az első játékrész 25. percéig jól felépített támadó-
játék, jó védekezés jellemezte a játékunkat, aminek köszönhetően 5 gólos 
előnnyel várhattuk a folytatást. A második félidőben játékunkat a kapko-
dás, a fáradtságból adódó rossz döntések sorozata jellemezte, amit az el-
lenfél csapata ki is használt. Egy izgalmas és szoros végjátékkal ugyan, de 
így is itthon tudtuk tartani a 2 pontot.”
III. o. női serdülő: HTE – Miskolci VSC 18-18 (12-9)
Edző: Poczetnyik Mária

Labdarúgás
Megyei I. o. felnőtt, 16. forduló: Hosszúpályi SE – HTE 0-2 (0-2)
Gól: Tóth Tamás, Barna Béla 
HTE: Csorvási Tamás (Nagy Máté 73’) – Oláh Norbert (Papp Levente 73’), 
Tóth Tamás, Borbély Milán (Kovács Milán 65’), Szathmári Zsolt, Tóth Ber-
told (Nagy Máté 60’), Hortó Attila, Kerekes Bence (Bereczki Tamás 54’), 
Fodor Tibor (Linzenbold Zsolt 65’), Barna Béla, Kerek Balázs (Juhász Bar-
nabás 72’). Edző: Igor Bogdanovic, Rákos Csaba.
Az U19 mérkőzésen a hazai csapat nem állt ki, ezért játék nélkül a HTE-é 
a három pont.

Kosárlabda
Kettős győzelem a dupla fordulóban
U16 fiú regionális bajnokság:
HTE-Gladiátorok - Nyíregyházi Kék Cápák 50-16 (10-3, 14-6, 16-0, 10-7)
Nyíregyházi Kék Cápák - HTE-Gladiátorok 26-64 (6-23, 6-10, 10-9, 4-22)
Dobott pontok: Orosz György, Szabó Benedek 19 p., Szabó Tamás 8 p, Ve-
ress Bence 2 p, Pálfi Simon 4 p, Mirkó László 45 p., Szarvas Antal 2 p, Sza-
bó Dániel 14 p, Kovács Norbert 10 p., Veress Balázs 11 p. Kocsis Norbert 
2 p, Konyári Péter, Töviskes Artur, Oláh Balázs, Ferenczi Gábor 2 p, Kathi 
Balázs, Rácz Imre 2 p. Edző: Szabó Tibor
Szabó Tibor: Újabb győzelmeinkkel megőriztük veretlenségünket és 6/6-
os mérleggel készülünk a mezőcsáti visszavágóra. Ebben a fordulóban 
azok a játékosok jutottak szerephez, akik eddig nem, vagy csak keveset 
játszottak. Többen éltek is a lehetőséggel és kosarakban hálálták meg a 
bizalmat, vagy jó védekezéssel járultak hozzá a győzelemhez.”

Ökölvívás
December 3-tól újra a Bethlen Gábor Általános Iskolában készülnek a helyi 
bokszolók – tudtuk meg Bereczki Gábor edzőtől, aki hétfőn, szerdán, pén-
teken 18-19,30-ig várja a sportolni vágyókat.

Pályázati felhívás
A „Felzárkózás a Magasabb Szintű Oktatáshoz” közalapítvány pályá-

zatot hirdet kimagaslóan tehetséges tanulók egyszeri tanulmányi ösz-
töndíjára.

Pályázhatnak azok a hajdúböszörményi fiatalok, akik felsőfokú intéz-
ményben alap-, vagy mester- vagy osztatlan képzésben első diplomát szer-
zők, illetve PhD hallgatók. 

A pályázati adatlap mellé csatolni kell egy rövid bemutatkozást, a kima-
gasló teljesítményt igazoló dokumentumok (bizonyítványok, versenyered-
mények stb.) másolatát, két szakember ajánlását, valamint nyilatkozatot a 
pályázó anyagi helyzetéről.

A közalapítvány azokat a pályázókat támogatja, akik főiskolájuk, egye-
temük tantervi követelményeit meghaladó tudományos, vagy művészeti 
tevékenységükhöz kérik a támogatást, az első tanév befejezése után. Az 
odaítélésnél a választott területen elért kiemelkedő teljesítmény számít. 
Egyenlő feltételek mellett előnyben részesül az, aki még nem kapott köz-
alapítványunktól ösztöndíjat, és szociális helyzete jobban indokolja.

Pályázati adatlap igényelhető a Polgármesteri Hivatal Jogi és Városüze-
meltetési Osztályán (Hajdúböszörmény, Bocskai I. tér 1. fszt. 7. szoba), 
vagy letölthető a www.hajduboszormeny.hu honlapról.

A pályázatokat a kuratórium címére (Hajdúböszörmény, Bocskai I. tér 
1.) kell eljuttatni. 

Benyújtási határidő: 2018. december 7. 12. óra


