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zád, hanem azt, hogy te mit tudsz
tenni a hazádért”.
Sőrés István elmondta, a helyzet
a kedvezményes honosításról szóló törvény elfogadásával változott
meg pozitív irányba. Sajnos ma is
vannak olyanok, akik képtelenek
megérteni a nemzeti sorskérdések
fontosságát.
Az alpolgármester szerint emlé-

8 . oldal

kezni kell: beszélni és okulni a nemzeti tragédiákból. Reményét fejezte
ki, hogy mindenki átérzi az ország
iránti elkötelezettségét.
Beszéde végén Szent-Györgyi
Albert gondolatait osztotta meg
a hallgatósággal: „A békéhez nem
bombák kellenek, hanem jóakarat
és emberi együttérzés.”
g.i.

Gyertyagyújtás

Az Együttérzés Napja alkalmából tartottak megemlékezést a
Trianoni domborműnél, december
5-én.
A tizennégy esztendővel ezelőtti eredménytelen népszavazásra
emlékezve, Dávid Manassé Zoltán
színész szavalta el József Attila:
Bús magyar éneke című versét. Ezt
követően Sőrés István alpolgármester emlékező beszédében megfogalmazta: minden jóérzésű magyar

ember második Trianonként élte
meg a népszavazás eredménytelenségét. Szomorú tényként állapította
meg, hogy a rendszerváltást követően voltak olyan politikai erők az
országban, akik saját nemzettársaik
ellen kampányoltak, gyűlöletet szítva. Az eredménytelen népszavazás
elkeserítette a határainkon túli honfitársainkat. Ennek kapcsán John
Fitzgerald Kennedy szavait osztotta
meg a hallgatósággal: „Ne azt kérdezd, hogy mit tud érted tenni a ha-

Mikulás, traktorok, fények
vetően a résztvevők találkoztak a
Dr. Molnár István Óvoda, Általános
és Speciális Szakiskola, Kollégium
és Gyermekotthonban lakó és ott
tanuló gyermekekkel, akiket megA rendezvény délután kezdődött
ajándékoztak.
a „Mindannyian mások
Ezt követően kezdővagyunk” című dal
dött a Bocskai téren
előadásával, mea Mikulás Party.
lyet Papp GeorA tűzzsonglőrök
gina énekelt,
bemutatkozása
jelnyelven
mellett, többek
pedig az első
között O. Szabó
és második
István színműévfolyamos
vész
mondott
g yóg ypedamesét, és fénygógia
szakos
traktorok jelenléte
hallgatók közretette ünnepivé a hanműködtek. Ezt kögulatot.
g.i.
Harmadik alkalommal rendezte meg a Hajdúböszörményi
Traktorhúzó Egyesület a Pulling
Mikulást, december 6-án.

Meggyújtották advent második vasárnapja alkalmából az újabb gyertyát a
Bocskai téren, december 9-én. Sőrés István alpolgármester Márai Sándor ünnepről szóló gondolatait osztotta meg a hallgatósággal. Ebben megfogalmazta többek között, hogy az ünnep, a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos
rendhagyást jelenti a hétköznapokkal szemben. Hasulyó János római katolikus plébános Lukács evangéliuma 3. fejezetének első hat verséből idézett. A
következő gyertyágyújtás időpontja: december 16. 15 óra.

A Hajdúsági Múzeum szeretettel
meghívja Önt, családját és barátait
december 18-án (kedden)
17 órai kezdettel

„KIFORDÍTOM-BEFORDÍTOM…”

– hajdúsági motívumkincsek – című
új állandó néprajzi kiállításának
megnyitására.
A megjelenteket köszönti:
Szekeres Gyula,
a Hajdúsági Múzeum igazgatója.
Köszöntőt mond:
Kiss Attila polgármester.
A kiállítást megnyitja:
Gencsi Zoltán,
Hortobágy alpolgármestere.

A kiállítás megtekinthető
hétfő és vasárnap kivételével
december 19-től naponta 10-16 óráig,
a Kossuth L. utca 1. szám alatt.
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Péter Bence

A hét arca
A közelmúltban Kölcsey Ferencdíjat vehetett át a világ leggyorsabb kezű zongoristája, a böszörményi fiatalember.

Életének egyik meghatározó
a filmzenék érdeklik. Nagy kedvence John Williams. Többek között az élménye volt, amikor teljesült a
ő hatására döntött úgy, hogy filmze- nagy álma, hogy kijusson a bostoni
néket szeretne komponálni. Időköz- Berklee College of Music-ba – amely

Egészen kisgyermekként jegyezte el magát a zenével, s a muzsika
iránti szeretete és rajongása azóta
is töretlen. Autodidakta módon
kezdett játszani. A klasszikus zene
iránti vonzalma is korán kialakult:
Mozart és Chopin művei máig kedvencei közé tartoznak.
Tizennégy esztendővel ezelőttmég gyermekként- jelent meg az
első zongora CD-je. Pályafutásának
egyik meghatározó állomása volt,
amikor elnyerte a Ferenczy György
Nemzetközi Zongora Verseny harmadik díját. Zenei tanulmányait a
debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola zongora
szakán végezte, majd ugyanebben
az évben a Békéscsabai Országos
Zongoraverseny döntőse volt.
A klasszikusokon kívül leginkább

ben megjelent a második „Nightfall”
című nagylemeze. A sikerek is egyre
inkább elérték. A Cserhát Művészkör országos pályázatán első helyezést ért el, valamint a My Great
Film zenei pályázatán szintén első
díjat nyert.

A baleseteket emberek okozzák

Több középiskolás és felnőtt érdeklődő érkezett a Töréspont előadásra a művelődési központba,
december 11-én.
A résztvevők készültek arra, hogy
megrázó élményben lesz részük, viszont a sajátos előadásmódra nem
számítottak. Rendőr, tűzoltó, mentős és a helyi bíróság elnöke beszélt
a munkájukról. Néhány megtörtént
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esethez kapcsolódóan hívták fel a
figyelmet arra, hogy miért is fontos
a közlekedési szabályok betartása, a
körültekintő és óvatos közlekedés.
A baj egy pillanat alatt megtörténik
– fogalmaztak egyöntetűen, s a baleset egy életre megváltoztathatja az
életünket. Egy rossz döntés is bajba
sodorhat. A példák, és azok hatása a
további életre segítség lehet abban,
hogy igyekezzenek minél jobban
odafigyelni és felelősségteljesen
közlekedni azok is, akik most állnak
a jogosítvány megszerzése előtt,
vagy éppen frissen kapták meg. Az
előadásuk után a diákok kérdéseket
tettek fel a szakembereknek, akik
elmondták, nem az elrettentés volt
a céljuk, hanem a megelőzés, a biztonságos közlekedésre szerették
volna felhívni a figyelmet.
Sz.Sz.K.

a világ egyik legnagyobb kortárs
zeneművészetet oktató egyeteme.
Ekkoriban valósulhatott meg másik
nagy álma, hogy személyesen találkozhatott a nagy példaképpel, John
Williams-szel.
Bence egy különleges rekordot

állított fel, közel hét esztendővel
ezelőtt. Húszévesen, egy perc alatt
765 hangot szólaltatott meg a zongorán. Ezzel az érvényes Guinness
rekordot is túlszárnyalta.
Nyilvánvaló módon ez a tény is
hozzájárult ahhoz, hogy elinduljon
a világsiker útján. de hozzájárult
az is, hogy Michel Jackson „Bad”
című számának általa átírt zongoraverziója felkerült az internetre,
feldolgozásával egyik napról a másikra 17 milliós nézettséget ért el és
egy csapásra világhírnevet szerzett
magának. Koncertezni hívták Kínába, Ausztráliába, Franciaországba,
Oroszországba, Ausztriába, Németországba, Libanonba, Amerikába.
Mindezek ellenére szívesen jön
haza, hogy az itteni közönséget is
ámulatba ejtse tehetségével. Fontos
számára a külföldi fellépések mellett az az érzelmi kapcsolat, amit
Böszörmény jelent számára. S ez a
mostani elismerés csak még jobban
erősíti benne ezt az érzést.
Gargya Imre

Megérkezett a Mikulás

Mikulásünnepséget szerveztek a Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt.nél dolgozók gyermekeinek a művelődési központban, december 6-án. Az
apróságok átvehették csomagjaikat, akiknek a szervezők műsorral is kedveskedtek.

Mikulás érkezett a Babahordozó Klubba december 3-án. Csillogó szemekkel élték át a csöppségek az első, az ünnepkörhöz kapcsolódó élményeiket.
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Bővülő lehetőségek
A Bocskai Gyógyfürdőben az elmúlt időszakban több változás is
történt, illetve a közeljövő elképzeléseiről kérdeztük Magyar Tamást, a Gyógyfürdő közelmúltban
kinevezett vezetőjét.

– Kérem, beszéljen az elmúlt hónapok fejleményeiről!
– A Bocskai Gyógyfürdő idén
is sikeres évet zárt. Sok apró változtatás történt, melyek részben a
vendégek észrevételei, elképzelései
alapján valósultak meg. A kültéri termál körmedence jelenleg is
folyamatban lévő felújítása után,
hamarosan élvezhetik a fürdő által
nyújtott összes szolgáltatást. A kényelem és komfortosság jegyében,
az aula új köntöst kapott. Látogatóink kényelmét, biztonságos közlekedését a termálban elhelyezett
antibakteriális - csúszásmentes szőnyegek segítik, és számos apróbb
dolog, mint például centrifugák, fogasok, pihenőágyak…
– Milyen lehetőségeket kínálnak a
látogatóknak?
– Az elsődleges a gyógyvizünk,
ami az ország legjobbjai közé tartozik. A vendégek többféle hőfokú
medence közül választhatják ki a
számukra megfelelőt, és a pihenést,
feltöltődést infra- és hagyományos
szaunák segítik. A fürdő épületében gyógyászati részleg is működik,
különböző frissítő és rehabilitációs
kezeléseivel, mozgásszervi problémák megoldására kínál lehetőséget.
Ilyen például az iszapkezelés, mas�-

százs, fizikoterápia, súlyfürdő, víz
alatti torna. Ezek kúraszerűen, vagy
alkalmanként nyújthatnak segítséget. Az uszoda egy tanmedencével,
és egy úszómedencével várja a vendégeket, iskolás csoportokat.

– A test különféle karbantartására
is lehetőséget biztosítanak…
– Így van. A profilhoz illeszkedően a pihenés, feltöltődés mellett,
egy kondi- és tornaterem is helyet
kapott, amely fűthető, klimatizált
helyiség, modern gépparkkal, különféle mozgási
lehetőségekkel
minden korosztály számára, valamint kismama- és gyógytornára is
van lehetőség, szakértő felügyelet
mellett.
– Milyen lehetőségeket kínálnak a
távolabbról érkezőknek?
– A fürdővel karöltve működik
a Castrum Termál Camping, ahová
külföldről és itthonról egyaránt érkeznek csoportosan, és egyénileg a
vendégek, akik jóhírét viszik a Bocskai Gyógyfürdőnknek.
– Hogyan bővült programkínálatuk?
– Tavaly elkezdődtek szaunaszeánsz programjaink, amikor a
bőr hidratálását végezzük. Az évet
éjszakai fürdőzéssel egybekötött
szaunaszeánsz partival zárjuk december 28-án, és a 2019-es évet
is hasonlóképp kezdjük. Január
4-én újabb éjszakai fürdőzés és
szaunaszeánsz várja a szórakozni
vágyó vendégeket.
Gargya Imre

Középkerti sikerek
A Bolyai matematika csapatverseny megyei győzteseinek járó elismerést adtak át a közelmúltban a művelődési központban. A Középkerti-iskola négy fős csapata Csák Edit, Hallgató László, Lévai László és Rácz
Artúr János harmadik helyezést ért el. Felkészítő tanáruk Tóthné U.
Szabó Anikó. A városi közlekedésbiztonsági vetélkedőn az iskola négyfős
csapatát egy elsős, Sütő Zsófia, egy másodikos, Balogh Katinka, egy harmadikos, Benke Tamás és egy negyedikes tanuló, Kovács Heléna alkotta,
akik megnyerték a városi fordulót, így a megyei döntőn ők képviselték a
várost, ahol szintén első helyezést értek el. Kovács Heléna a negyedikesek közül egyéni első, míg Sütő Zsófia, Benke Tamás és Balogh Katinka a
korcsoportjukban egyéni II. helyezést értek el. A gyerekek felkészülését
Balogh Magdolna segítette. 				
Sz.H.
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Harmincéves kapcsolat

Varga Antal, a szervezet elnöke
köszöntőjében megfogalmazta, a
két nép, a két település lakóinak
együttműködése jó példája, hogy a
barátság nem ismer határokat. Az
elnök elmondta, hogy a kapcsolat
egyik fokmérője az is, hogy a közelmúltban Böszörménybe látogatott
a finn nagykövet, aki példamutatónak értékelte a testvérvárosi
együttműködést.

delkeznek együttműködési szerződéssel. A Testvérvárosi sétányon
pedig emlékoszlopot állítottak valamennyinek. A nemzetközi kapcsolatok új lehetőséget jelentenek a
fiatal generáció számára is. S egyre
inkább azt jelzik, felértékelődik fontosságuk.
Nagy Gyula, a társaság titkára
személyes hangú visszatekintésében idézte fel a két település közötti
három évtized jelentősebb pillanatait, amely az évek során a hivatalos
kapcsolatból egyre inkább barátivá,
családiassá vált.
Ezt követően az Eötvös-iskola néptáncosai léptek színpadra, a
Bocskai Néptáncegyüttes, a Locsifecsi Énekegyüttes, a Salida Tánc

Sőrés István alpolgármester köszöntőjében megfogalmazta, hogy
Böszörmény számára fontosak a
testvérvárosi kapcsolatok. Jelenleg
kilenc ország 11 településével ren-

Sport Egyesület, Deák Róbert mesemondó, a budapesti Kalevala Kórus,
a népzenei együttes, a Daróci Bárdos Tamás Vegyeskar műsora zárta
a rendhagyó születésnapot.
g.i.

Hajdúböszörmény és a finnországi Siilinjärvi testvérvárosi
kapcsolatának harmincadik évfordulójára emlékeztek a MagyarFinn Baráti társaság szervezésében december 9-én, a művelődési
központban.

Szalagavató

Színpompás ünnepség keretében kilencvenegy szakközépiskolás és
hetvenhat szakgimnazista diák szalagavatójára került sor a művelődési
központban. Az ebben az évben fennállásának 80. évfordulóját ünneplő Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium diákjai a program után, jó hangulatú bálon
folytatták az ünneplést.
DUPLÁZOTT A BÖSZÖRMÉNYI DOBOS. Már másodjára sikerült
dupláznia a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar 13 éves hallgatójának, a hajdúböszörményi Balogh Somának. Tavaly után az idén is
elnyerte a Mol ösztöndíját. Soma ebben az évben a Nemzet Fiatal Tehetségeiért ösztöndíjat is másodjára nyerte el. Legközelebb december
16-án lép színpadra a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar Évzáró
Gálakoncertjén, a DE Zeneművészeti Kar Liszt Ferenc termében.
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Közös együttműködés
A Berettyóújfalui Szakképzési
Centrum Veress Ferenc Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája,
valamint a Hajdú-Bihar Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara Hajdúböszörményi Szervezete közös
pályaválasztási rendezvényt tartott a Veress Ferenc-középiskolában, december 10–én.

A rendezvényen az oktatási intézmények képviselői, vállalkozók
és kamarai szakemberek vettek
részt. Sőrés István alpolgármester
köszöntőjében elmondta, hogy az
önkormányzat örömmel működik
együtt az intézményekkel. Ezt követően Kathiné Juhász Ildikó helyi
kamarai elnök beszélt a rendezvény
céljáról, arról, hogy egy példaértékű együttműködést erősítsenek
meg. Külön szólt arról, hogy a pályaválasztás, és a pályaorientáció az
egyén egész életét meghatározhatja. Majd arról szólt, hogy a szakképzés kiváló tradíciókkal rendelkezik,
méltó helyen kell kezelni. Kathiné
Juhász Ildikó a kamara feladatairól
is említést tett, kiemelve a szakképzés feladatrendszerét. Elmondta,
hogy a szervezetnek van egy középtávú szakképzési stratégiája. A
megállapodás szerint a partnerség
és kölcsönösség alapján működnek

együtt az intézménnyel. Törekszenek a kölcsönös tájékoztatásra-tette hozzá az elnök. Hangsúlyozva,
hogy a kamara szervezete másokkal
is mélyíteni szeretné a szakképzés
érdekében kapcsolatrendszerét. A
rendezvény további részében Papp
Gábor, a BSZC főigazgató helyettese, a Berettyóújfalui Szakképzési
Centrum Veress Ferenc Szakgim-

náziuma és Szakközépiskolája és
Kathiné Juhász Ildikó, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara helyi szervezete elnökségének
nevében aláírták az együttműködési megállapodást. Majd Rózsáné
Ócsai Edit tagintézmény-vezető a
Veress Ferenc-középiskola jövő tanévre tervezett képzéseit mutatta be.
Külön kitérve a szakgimnáziumi és
szakközépiskolai osztályokra. Az
intézményben többek között, a tervek szerint vendéglátásszervezőket,
pincéreket, kisgyermekgondozó-,
nevelőket, szakácsokat, eladókat,
asztalosokat és kőműveseket képeznek majd a 2019/2020. tanévben. A
pályaválasztási rendezvényen előadás hangzott el a megyei kamara
pályaorientációs és a partnerségi
együttműködés lehetőségeiről az
általános-és középfokú oktatási intézményekkel.
bertalan

Égi vándor közeledik
A csillagos égbolt leglátványosabb jelenségei kétség kívül a fényes, szabad szemmel is látható
üstökösök.
Ezek a furcsa, hirtelen feltűnő,
alakjukat és helyüket napról napra változtató égitestek évezredekig
tartották rettegésben az embereket
és okoztak fejtörést a tudósoknak.
Ma már tudjuk, hogy az üstökösök
a Naprendszer távoli vidékeiről,
a bolygókon túlról érkeznek hozzánk. A Jupiter családjához tartozó
46P/Wirtanen-üstökös történelmi

földközelsége felé tart, és már jelenleg is nagyon aktív. December
közepén fényszennyezéstől mentes
helyről, várhatóan szabad szemmel
is megfigyelhető lesz.
Karácsony havának 16. napján
11,6 millió kilométerre, azaz mintegy harmincszoros Föld-Hold közepes távolságra megközelíti bolygónkat, ami rendkívüli, történelmi
mértékű közelségnek számít az üstökös történetében.
A decemberi földközelsége idején a Bikában, a Fiastyúk (Plejádok)
nyílthalmaztól kelet felé lesz majd
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Fiatalos lendülettel
A Hajdúböszörményi Bocskai
Néptáncegyüttes 2002. áprilisában
ünnepelte megalakulásának ötvenedik évfordulóját. Ebben a jubileumi műsorban is részt vettek a már
nem aktív táncosok is, bemutatva
a fiatalságukat idéző koreográfiákat.
A jó hangulatú próbák és sikeres
fellépés után vetődött fel a gondolat, hogy jó lenne találkozni, beszélgetni a későbbiekben is. Eleinte csak
véletlenszerűek voltak az összejövetelek, majd kialakult, hogy minden hónap első szombatján kellene
találkozni. Közösségünkkel egy-két
napra elmegyünk közösen kirándulni is. Ellátogattunk többek között
Hejcére, Szőlősardóra, Tiszacsegére,
Gyulára, Bogácsra, Berekfürdőre is.
Többször vettünk részt a néptánccsoport minősítő versenyén,
mint buzdító közösség.
Elkísértük táncosainkat Tokajba,

Salgótarjánba, Sárospatakra, Hajdúnánásra, Debrecenbe. Nyaranta
az összejöveteleket a csoporttársaink szőlőjében, vagy a Tájházakban
közös főzéssel tartottuk. Az elmúlt
15 évben egyetlen közös találkozás
sem maradt el. Tizennyolc fős társaságunk 59-77 év közötti.
A csoportból a 65. éves jubileumi műsorban hat-hét fő készült
fellépésre. Sokan közülünk tagjai a
Bocskai Néptáncegyüttes Baráti Körének. Többen rendszeresen részt
vesznek az együttes háttérmunkájában. Bízunk benne, hogy az a tizenhat év, ami a csoport megalakulása
óta tartalmasan eltelt, példát mutat
a fiataloknak, hogy mindig meg lehet találni az életben a számunkra
megelégedettséget hozó elfoglaltságot, tartozni ahhoz a csoporthoz,
azokhoz az emberekhez, akikkel
„végigtáncoltuk az életünket”!
Molnár Sándorné

A csapat tagjainak fontos, hogy folyamatosan tartsák egymással a
kapcsolatot, ezért egy jól működő telefonos riadóláncot is kiépítettek.
S akik jelenleg is tagjai ennek a közösségnek: Borbély Mártonné, Fazekas Sándor, Fazekas Imréné, Ferenczi Imréné, Gál József, Gál Józsefné,
Kiss Antal, Kiss Antalné, Marton Antal, Marton Sándorné, Márkus János, Márkus Jánosné, Nagy András, Nagy Andrásné, Torma Pál, Torma
Pálné, Török Imre és e cikk írója.
látható. December végén a Szekeres, januárban a Hiúz irányába
veszi útját, majd jövő év tavaszán
a Nagymedve és a Kisoroszlán csillagképek irányába tart.
Az üstökös kedvező láthatósága miatt a Magyar Csillagászati
Egyesület hajdúböszörményi Csoportja több távcsöves bemutatóra
is készül december 16-át követően,
amelyekről az MCSE hajdúböszörményi csoportjának Facebook oldalán adunk tájékoztatás.
Balogh Zoltán
Magyar Csillagászati Egyesület
A fotó az üstökösről készült
Pongrácz Sándor készítette.
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Értesítjük a lakosságot és a jogi személyeket, hogy a karácsonyi ünnepekre és
az újévre való tekintettel az alábbiak szerint módosulnak a hulladékszállítási
időpontok:
Áthelyezett szemétszállítási napok:
2018. december 25. kedd helyett december 22. szombat
2019. január 1. kedd helyett 2018. december 29. szombat.
A megszokott helyre az elszállítani kívánt hulladékot kérjük reggel 6 óráig helyezzék ki.
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.

GALAMB-, DÍSZMADÁR- ÉS DÍSZBAROMFI-KIÁLLÍTÁSRA várja az
érdeklődőket a C-113 Hajdúböszörményi Galambtenyésztők Civil Társasága december 28-30. között, a művelődési központ Bársony András termébe. A szervezők a gyerekeknek nyúlsimogatóval kedveskednek, míg az
óvodásoknak rajzversenyt szerveznek. December 29-én délelőtt Bárdos
István, az országos Postagalamb Sportszövetség elnöke tart előadást a
művelődési központban, a haszongalamb-tenyésztésről.

Születésnap
Édesanyánk,

özv. Szabó Antalné
(szül. Horváth Juliánna)
december 9-én ünnepelte
80. születésnapját.

Ez alkalomból szeretettel
köszönti családja,
gyermekei, unokái és
dédunokái

Születésnap
Gacsó Imre

december 1-jén ünnepelte
67. születésnapját.

Szeretettel köszönti
felesége,
leányai, Marika és Mónika,
három unokája:
Simi, Ábel, Imike

Születésnap
Silye István János

december 7-én ünnepelte
70. születésnapját.

Ez alkalomból szeretettel köszönti felesége,
gyermekei, menyei és
unokái.

Kiadó

Házasságot kötöttek

Szemétszállítás

Függönyök, sötétítők, lakástextil,
méteráru nagy választékban minden
pénteken a hajdúböszörményi piaccsarnokban. Bevezető akciók 2018 év
végéig.
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Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a
Szabadhajdú decemberben még egy
alkalommal, 21-én jelenik meg. Lapzárta: december 17. hétfő 14 óra.

December 8-án ünnepélyes keretek között kötött házasságot:
Nagy Antal– Nagy-Bíró Katalin.

Egy 19,72 m2 és 42,09 m2
üzlethelyiség Hajdúböszörmény,
Ady tér 10. szám alatt a Vásárcsarnok területén. Érdeklődni lehet: 06-20/255-6094-es telefonszámon.

A református egyház tagjainak figyelmébe!
A Hajdúböszörmény Bocskai téri Református Egyházközség elnöksége felhívja a hívek figyelmét, hogy egyházunk törvénye szerint teljes
jogú egyháztag az, akit megkereszteltek, konfirmációi fogadalmat tett,
a gyülekezeti istentiszteleten és az úrvacsorai közösségben részt vesz,
és egyházközségében az egyház fenntartásához hozzájárul. Az ilyen
egyháztagnak nagykorúsága elérésétől kezdődően választó joga van
és választható. Az idei évi egyházfenntartói járulékot 2018. december
31-ig lehet rendezni az egyházközség lelkészi hivatalában (4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi u. 1. telefon: 52/229-998) pénztári befizetéssel
a hivatali időben (hétköznap 8 órától 12 óráig). A járulékot át is lehet
utalni az egyházközség K&H Banknál vezetett 10400346-0002676900000008 számú számlájára, közleményként a járulékfizető nevét és
lakcímét feltüntetve. De a járulék mértéke teljesen önkéntes! Felajánlásunk lényegét tekintve nem más, mint hálaáldozat Isten felé, hiszen
arra emlékeztet az Ige: „Mid van, amit nem kaptál?” (1Kor 4,7.) Ezért
gyülekezetünk nem határozza meg az járulék minimum összegét, azt
híveink belátására bízza. 2017-ben ez 380 egyháztag átlagában 12.500
Ft volt: az egy-két ezer forintos járadéktól a több tízezer forintos tizedfizetésig. Ez úton is kérjük az egyházközségünkhöz tartozó híveinket,
hogy járuljanak hozzá egyházunk szolgálatának fenntartásához.
Hajdúböszörmény, 2018. év adventjében
Loment Péter					
Gyulai Sándor
lelkipásztor					
gondnok

Megemlékezés

Sikeres
galambászok
Sikeresen szerepelt a C-113
Hajdúböszörményi Galambtenyésztők Civil Társasága a közelmúltban Gyomaendrődön
rendezett versenyen.
Ökrös János, Sípos László,
Szűcs Benjámin King fajtában
különböző
színosztályokban
második és harmadik helyezést
értek el.
Domokos János, az egyesület
téglási tagja első helyezést ért el
Vöröskovácsolt színosztályban.

Fájó szívvel emlékezünk

LÁDA IMRÉNÉ
(szül. Lévai Katalin)
halálának 20. évfordulójára
„Csendesen alszik, megpihent végleg.
Angyalok bölcsője ringatja már,
Nem jöhet vissza, hiába hívjuk.
Emléke szívünkben otthont talál.”
Soha el nem múló szeretettel emlékezik
rá: Édesanyja, testvérei családjaikkal.

Megemlékezés
ZELENKA ILONA
halálának
28. évfordulójára
és testvére,
ZELENKA EDIT
halálának 5.
évfordulójára.
„Anyu ne légy szomorú, hisz, mi mindig ott leszünk veled.
Bár nem látod a testünket. Isten meghagyta neked lelkünket.
Ha lehunyod szemedet és körülötted minden elcsendesedett, ezt megérezheted.
Tudd, hogy mi mindig ott leszünk veled, és fogjuk a két kezed.
De ne sírj, anyu, látni akarjuk mosolyod!”
Drága gyermekeim, hiányoztok, nagyon!
Bánatos szüleitek, testvéretek Tünde, férje Józsi, és keresztfiad Jocika.
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Közérdekű
Rendőrség:
107
Mentők:
104
Tűzoltóság:
105
Segélyhívószám:112
Polgármesteri Hivatal:563-200
Gyepmester
06-20/313-4217
VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS
December 19.: Kiss Attila polgármester.
KÁLVIN TÉRI RENDELŐ: 
560-130www.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, tüdőgyógyászat, 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: 0620/3434800)
Szentháromság
(Pálnagy Zs. u 1/a. Tel.: 372-302)

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.

Dec. 14. Bethlen
Dec. 15-16. Hajdú
Dec. 17. Kehely
Dec. 18. PatikaPlus
Dec. 19. Szentháromság
Dec. 20. Vöröskő
Dec. 21. Arany Sas
A MŰVELŐDÉSI KÖZPONTban
működő csoportok programjai:
December 16. 15 óra: a Dóry József Nótaklub foglalkozása.
December 17. 16 óra: a Kézimunkakör foglalkozása.
December 17. 17 óra: a Tessedik
Sámuel Kertbarátkör foglalkozása. Karácsonyi teadélután.
December 18. 17.30 óra:
az
„Egészséges étkezés” klub foglalkozása. Vezető: dr. Elek Ildikó.
December 19. 15 óra: az Egészségvédő Klub (szív- és érrendszeri)
foglalkozása. Karácsonyi várakozás - előadó: Bodogán László görög
katolikus parochus.
December 20., 15 óra: a Honismereti Klub foglalkozása. Klub karácsony.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
December 15-17: dr. Tacsi Sándor
(06-30-464-8667).

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

XXVIII. ÉVFOLYAM 39. SZÁM

Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk

KAPUSI LÁSZLÓNÉ

KISS SÁNDOR

(szül. Láda Margit)

( a volt Szolgáltató Kft. nyugdíjasa)

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.
„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!”

„Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban,
de ha már abban nem, legalább a csodában.
Csoda volt, hogy éltél,
s minket szerettél,
csoda volt, ahogy az életért küzdöttél.
De mégis elcsitult a szív,
mely értünk dobogott,
megpihent a kéz,
mely értünk oly sokat dolgozott.
Számunkra Te sohasem leszel halott,

szívünkben örökké élni fogsz
mint a csillagok.”
A gyászoló család.

A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

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 felügyeleti irodájában.
VÉRADÁS
December 20. (csütörtök) 8-11.30
óráig véradás Bodaszőlőn (IKSZT
Boda Katalin u. 28.) a lakosság
részére.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk
mindazoknak,
akik szeretett halottunk

SZILÁGYI ANDRÁSNÉ
(szül. Pásztor Katalin)
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek és
mélységes bánatunkban részvéttel
osztoztak.
„Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
örökké él, akit nagyon szerettek.”
A gyászoló család.

VARGA IMRÉNÉ
( szül. Kardos Erzsébet)

MOLNÁR JÁNOS
halálának 1. évfordulójára
„Hozzád már csak a temetőbe mehetek,
virágot csak a sírodra vihetek.
Könnycsepp gördül végig az arcomon
azért, mert hiányzol nagyon.
Egy reményem van, ami éltet és vezet,
hogy egyszer majd találkozom, Veled.”
Bánatos feleséged, lányaid, vejed,
unokáid és dédunokád.

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.
„Nem bírta hát tovább
a roncsolt szív s tüdő
a múltat és e bomlott éveken
virrasztó gondokat, hitet, csalódást,
nem bírta más, csupán az értelem.”
A gyászoló család.
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Autószerelői álláslehetőség Hajdúböszörményben
Hadházi Sándor autószerelőmester keres a csapatába egy lendületes,
szorgalmas és munkájára igényes autószerelő munkatársat.
Elvárások:
• Gépjárműszerelői végzettség.
• Alapos és körültekintő munkavégzés.
• Jól szervezett munkavégzés
és a határidők betartása.
• B kategóriás jogosítvány.

Amit kínálunk Önnek:
• Biztos munkahely,
igényes munkakörnyezet,
jó munkahelyi légkör.
• Mindezeken kívül előre kiszámítható
javadalmazást kínálunk.

Felkeltettük érdeklődését? Várjuk jelentkezését!

További információért kérjük, hívja a +36 20 4284 203-as telefonszámot.

FOGÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS

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

SZÁJSEBÉSZETI
MAGÁNRENDELÉS
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

Bejelentkezés előzetes telefonos egyeztetés alapján történik!

Éjszakai fürdozés és Szauna Szeánsz Party

December 28., Január 4.,

(péntek) 20.30-23.45

Hangulatvilágítás
a medencetérben és a szaunában
Buliélmény az infrában
Vérpezsdíto zenére lazulás
Egzotikus felöntések
Minoségi borápolás
Koktél nektek!
Jeges felfrissülés
Velünk szórakozás a pihenés!
Hangulatfelelos szaunamester: Balogh Csaba

Szauna szeánsz: 3000 Ft
Éjszakai fürdozés: 1500 Ft
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NB II férfi felnőtt: Fehérgyarmati VSE – HTE 30-34 (17-16)
Edző: Bakos Károly
II. o. férfi ifjúsági: HTE – Dabasi KC VSE II. 40-31 (26-16)
HTE: Puskár Erik (4), Kovács József Márk, Kathi Péter (6), Molnár Zsolt
(10), Tályai Tibor (5), Rab Gyula Csongor, Nagy Bence (1), Katonka Tamás
(9), Eszenyi Bálint Balázs, Szőllős Sándor (4), Uzsoki Dominik László (1),
Balogh Szabolcs Sándor, Nagy Balázs. Edző: Bakos Károly
III. o. női serdülő: HTE – Szalézi DSE Kazincbarcika 30-17 (16-8)
Edző: Poczetnyik Mária

Kosárlabda
Újabb győzelmével továbbra is a csoport élén a HTE
U16 fiú kosárlabda: HTE-Gladiátorok - DIFE KK Derecske 72-24 (13-9,
16-8, 24-4, 19-3)
Dobott pontok: Orosz György, Szabó Benedek 8p., Szabó Tamás 5p, Veress
Bence, Pálfi Simon 7p, Mirkó László 18p., Szarvas Antal 4p, Szabó Dániel
10p, Kovács Norbert, Veress Balázs 8p, Rácz Imre, Nagy Levente 2p., Kocsis Norbert 7p., Oláh Balázs, Töviskes Artur, Kathi Balázs, Konyári Péter,
Ó Szabó Ákos 2p., Ferenczi Gábor. Edző: Szabó Tibor
Szabó Tibor edző: „Egy negyeden keresztül tudta csak tartani magát a
Derecske, a második negyedtől már kézben tartottuk a meccset. Nagyon
örülök, hogy a két, nemrég hozzánk csatlakozó centerünk nagyszerűen
beilleszkedett a csapatba és egyre hasznosabban játszanak mind védekezésben, mind támadásban. Személyiségük és testalkatuk stabilitást ad
nekünk. A csapat a harmadik negyedtől a fiataljainkkal játszott és ez egyáltalán nem csökkentette a teljesítményünket. A Mezőcsáton látott jó játékot sikerült most is megismételni, ami előremutató abból a szempontból,
hogy a kispadunk egyre hosszabb lehet.”

Több mint hatvan éve ismertem
meg Szabó Andrásné Zolnai Magdát. Ő fiatal tanítónő volt az ötvenes évek végén, én felső tagozatos
diák a Bethlen utcai iskolában.
Engem nem tanított, de aktív tagjaként a tantestületnek sok programot szervezett, innen jól ismertem.
Határozott vezető volt. Megkövetelte a rendet, a fegyelmet,
tartottunk tőle, de nagyszerű közösséget alakított ki. Lehetőséget
biztosított a szakmai kibontakozáshoz. Befogadta a máshol elutasított, kirekesztett, de jó szakember
kollégákat. Elismerte a munkánkat. Fiatalon kaptunk olyan elismeréseket, kitüntetéseket, amiket
más iskolákban évtizedes munka
után. Megtanított bennünket az
igényességre. Néha zokon esett
némely döntése, de aztán beláttuk
annak realitását.
Később úgy hozta az élet, hogy
megözvegyülése után a Bethlen-

iskolában vállalt nyugdíjasként
helyettesítő állást. Hangsúlyozta,
milyen sokat jelentett neki ez az
időszak. Ezt követően a Baltazáriskola első tanítója lett.
Később jelentős érzelmi döntés
volt számára felszámolni szülővárosi életét, és egyetlen szeretett fia,
és annak családja után, Szolnokra
költözni. Bár csodálatra méltóan
beilleszkedett az ottani környezetbe, barátokra, református gyülekezetre talált, szíve mindig idehúzta:
„Ahogy leszállok a vonatról, még
a levegő is más itt, körülvesz az
ismerős emberek szeretete” fogalmazta meg. Egész életében szolgált
családja, munkahelye, lakókörzete,
református gyülekezete körében.
Nagyon sokat tanultam, tanultunk
Tőle! Nyugodt, higgadt, bölcs tanácsai mindig megvigasztaltak magányomban. Köszönöm, hogy ismerhettelek! Nyugodj békében!
Lengyel Istvánné

December 16. 16 óra

SZEKERES ADRIEN
ZONGORÁRA HANGOLVA
adventi koncert

Birkózás
A Kabán rendezett tornán december 9-én Kis Zoltán első, míg Csák Máté,
Horváth Csaba és Németh Károly harmadik helyezést ért el.

Régiós és országos képzések

Erről tájékoztatta a sajtó képviselőit Kiss Attila polgármester, Komáromi Imre, a HTE elnöke és Tóth
József, a férfi futsal válogatott szövetségi kapitánya, képzésvezető,
december 10-én a sportközpontban.
Kiss Attila polgármester elmondta, hogy az oktatóközpont
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Kézilabda

A Városi Sport- és Rendezvényközpont oktatóközpontjában a
Magyar Labdarúgó Szövetség különböző szintű edzői végzettséget adó képzéseket indít az intézmény .
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egyre inkább betölti szerepét. Igyekeznek olyan feltételeket teremteni, hogy az mindenki számára megfelelő legyen.
Komáromi Imre, beszélt arról,
hogy a szövetséggel 2020 nyaráig
folyamatosan kapcsolatban lesznek
,az edzőképzés kapcsán.
Decemberben alapfokú futsal
edzők, majd májusban a futsal
UEFA B képzések kezdődnek,
amely sikeres elvégzése után az NB
I-es mérkőzéseket vezetőedzőként
is irányíthatják a szakemberek.
g.i.

Helye: Sillye Gábor Művelődési Központ

