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    Jubiláló táncosok   2 . oldal Karácsonyi gondolatok    4-7 . oldal

Intézetavató
Gyógypedagógus hallgatók és 

gyakorló óvodások közösen, je-
lelve mutatták be Bródy János 
„Mindannyian mások vagyunk” 
című szerzeményét a Debreceni 
Egyetem helyi kara új Gyógypeda-
gógiai Intézetének átadóján.

A december 15-i rendezvénynek 
a Rákóczi utcai, egykori általános is-
kola megújult épületében kialakított 
konferenciaterem adott otthont.

Bálint Péter dékán köszöntőjében 
elmondta, mintegy ezer fővel nö-
vekszik a kar hallgatóinak létszáma 
két éven belül. Ez tette szükségessé 
a Campus ilyen mértékű bővítését. 
Az új épület a kor minden követel-
ményének megfelel. Hozzátette, 
a gyógypedagógus pálya olyan hi-
ányszakma a térségben, amely ga-
rantálja a szak jövőjét. A beruházás 
több mint 200 millió forintba került, 

Gyertyagyújtás

Az adventi koszorú harmadik gyertyáját gyújtották meg a Bocskai téren, 
december 16-án. Az ünnepi alkalmon Kiss Attila polgármester köszöntő szavai 
mellett Bodogán László görögkatolikus parókus szolgált.

Folytatódik a megújulás
Újabb kiállítótermet öltöztet-

tek új ruhába a Hajdúsági Múze-
umban, a Kubinyi Ágoston Prog-
ram keretében. Erről tájékoztatta 
lapunkat Szekeres Gyula múzeum-
igazgató.

Elmondta, hogy immár az ötödik 
lépcsőfok, de nem az utolsó a mos-
tani tárlat megnyitása.

Az új néprajzi állandó kiállítás 
jelentősége abban rejlik, hogy más 
szemlélettel készült a korábbiak-
nál. Fontos része a bemutatónak 
az interaktívás. A tárlat nem teljes, 
nem is lehet az, csak  ízelítőt mutat 
a látogatóknak a motívumkincsek-
ből, a gazdag anyagból. A látogatók 
igazi időutazás részesei lehetnek. 
Hagyományos, régi utcaképet lát-
hatnak, megjelennek a pásztorélet 

jellegzetes képei, a hagyományos 
böszörményi házak, s annak alak-
jai. Fellelhető a régi házak előtt álló 
egykori utcai kispad is, amelyen ta-
nyázva az emberek beszélgettek. 

A látogatók önállóan is élményt 

szerezhetnek a kiállítottakról, de az 
intézmény munkatársai nagy hang-
súlyt fektetnek a múzeumpedagó-
giára, hogy a fiatalabb generáció is 
megismerje az elődök életkörülmé-
nyeit.

Szekeres Gyula megerősítette, 
hogy ez a kiállítás is jól példázza az 
intézményben végzett tudományos 
munkát, s azt a munkatársi összefo-
gást, amit ennek eredményeként a 
közönség egy szép karácsonyi aján-
dékként is értékelhet.

g.i.

amelyet a Debreceni Egyetem bizto-
sított saját forrásból – zárta gondo-
latait a dékán.

Kiss Attila polgármester beszédé-
ben elmondta, kiváló együttműkö-
dés jellemzi a kar és a helyi önkor-
mányzat kapcsolatát, ezért örömmel 

ajánlották fel az egyetemnek ezt a 
megüresedett épületet. A beruházást 
jövőre folytatják majd az épület kül-
ső burkolásával, a tető felújításával, 
valamint az első emelet korszerű-
sítésével – fogalmazott Sebő László 
kancellár-helyettes köszöntőjében.

A rendezvény zárásaként leleplez-
ték a magyar gyógypedagógia egyik 
nemzetközileg is elismert képvise-
lője, Náray-Szabó Sándor portré-
szobrát az épület előkertjében. Az 
alkotást  Lestyán-Goda János szob-
rászművész készítette. 

H.F.I.
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Születésnapi gálaműsorral tette 
emlékezetessé a Salida Tánc Sport 
Egyesület megalakulásának év-
fordulóját, december 8-án. A jeles 
alkalomból, a két évtized történé-
seit felidézve ültem le beszélgetni 
Tályai Andrással, az egyesület ala-
pítójával, vezetőjével.

Húsz esztendővel ezelőtt stúdi-
óként kezdték működésüket, aztán 
egy év múlva már egyesületi formá-
ban folytatták tovább tevékenysé-
güket a Salida táncosai.

Mint minden más helyzetben: a 
kezdeti időszak nekik sem volt köny-
nyű, komoly erőfeszítést igényelt a 
szervezés. Két csoporttal kezdték 
működésüket. Mára ez háromszo-
rosára nőtt, kiegészülve a klasszikus 
balettel is.

Jelenleg mintegy százhúszan 
táncolnak az egyesületben. A két 
évtized alatt kétezer gyermekkel 

sikerült megéreztetni, a semmihez 
sem hasonlítható varázst, amelyet a 
félezer fellépésen átélhettek.

Tályai Andrásnak a két évtized 
gyorsan elrepült: a tánc szeretete 
hatja át ma is mindennapjait, amely 

hajtja előre az újabb célok felé.
Tizenöt esztendeje az Eötvös-is-

kola táncterme az otthonuk. Ott ké-

szülnek fellépéseikre, s az eredmé-
nyekből, a sikerből is bőven kijutott 
a mögöttük hagyott időszakban. 
Az évek során 12 kiemelt arany, 78 
arany, 33 ezüst minősítést szerez-
tek. Hat alkalommal kaptak külön-
díjat, kétszer közönségdíjat és négy 
nívódíj gazdagítja gyűjteményüket. 
Tíz-tíz területi, európa-bajnoki, és 
magyar bajnoki cím birtokosai is 
egyben. Diákolimpiai bajnoki cím-
mel is büszkélkedhetnek, a latin 
táncok kategóriájában. Több alka-
lommal táncoltak a Debreceni Vi-
rágkarneválon.

Tályai András hite a táncban tö-
retlen, s bízik tanítványaiban, hogy 
a kitartó munka a következő húsz 
esztendőben is meghozza majd gyü-
mölcsét.

Gargya Imre

Együttműködési megállapodás

Két évtized a tánc jegyében

A tanárjelölt hallgatók iskolai 
tanítási gyakorlatának megvaló-
sításáról írt alá együttműködési 
keretmegállapodást Maticsák Sán-
dor, a Debreceni Egyetem Tanár-
képzési Központ főigazgatója és 
Tóth Lajos Árpád, a Hajdúböször-
ményi Tankerületi Központ igaz-
gatója december 17-én, az intéz-
mény Mester utcai székházában.

Maticsák Sándor elmondta, 
hogy a Debreceni Egyetem olyan 
állami fenntartású köznevelési in-
tézményekkel létesít hosszú távú 
kapcsolatot, amelyek gyakorlati 
lehetőséget biztosítanak az osz-
tatlan tanárképzésben részt vevő 
hallgatóknak. Az egyetemnek fon-
tos, hogy magas színvonalú, válto-
zatos pedagógiai programmal és jó 
gyakorlattal rendelkező iskolákban 
biztosítson gyakorlati képzéseket a 
leendő tanároknak. 

A Hajdúböszörményi Tankerüle-
ti Központ által fenntartott isko-
lákban a tanárjelölt kontrollált, de 
mégis „éles” helyzetben próbálhatja 
ki magát, élhet a mentorálás és a 
konzultációk nyújtotta lehetőség-
gel. A gyakorlat még a munkavi-
szony kötöttsége nélkül tart tükröt 
az egyetemi hallgató tanításra való 
rátermettségéről és felkészültségé-
ről.

Tóth Lajos Árpád tankerületi 
igazgató elmondta, hogy a megálla-
podás alapján jelenleg a hajdúnáná-
si Bocskai István Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és Kol-
légium, valamint a Hajdúböszörmé-
nyi Bocskai István Gimnázium vesz 
részt az egyetemmel kötött meg-
állapodásban, de a fenntartó és a 
felsőoktatási intézmény is bővíteni 
kívánja a jövőben a gyakorló intéz-
mények körét.

g.i.

A Zeleméry-iskolában megvalósu-
ló, tanulást segítő infrastrukturá-
lis fejlesztési projekt 30.000.000 
forint támogatásban részesült. 

A homlokzati nyílászárókat és a tető 
függőeresz csatornáit és lefolyóit 
cserélték le, valamint az udvar új 
térburkolatot, az étkezde új padló-
zatot kapott és kicserélték az abla-
kokat. A beruházás során egy tante-
remből tornaszobát alakítottak ki, 

Megújuló iskola

illetve a nyelvi laborba négy darab 
új informatikai asztalt is beszerel-
tek. Az épület megújítása mellett, 
a fennmaradó összegből sportesz-
közöket, szemléltetőeszközöket 
és iskolabútorokat szereztek be, 
amelyek elősegítik a többségében 
halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók oktatását, fejlesztését. Az 
új tornaszobát, a megújult épületet 
és az eszközöket 110 tanuló vette 
birtokba.

Megjelent a városi naptár
Tizenhárom, Hajdúböszörmény 

természeti, környezeti és épített 
örökségét bemutató fotót tartalmaz 
az a naptár, amelyet december 12-én 
mutattak be a városházán. 

Kiss Attila polgármester elmondta, 
az önkormányzat 2016 óta minden 
esztendőben fotópályázatot hirdet 
„Hajdúböszörmény az én városom” 
címmel. A felhívásra mintegy száz 
fényképet küldtek be.  Olyan alkotá-
sokat vártak, amelyek személyes ins-
pirációk, benyomások alapján, igényes 
formában jelenítették meg Hajdúbö-
szörmény értékeit.

Berta István vezető főtanácsos 

hozzátette, a pályázat egyik célja volt, 
hogy a legjobb képek a hajdúböször-
ményi falinaptárban szerepeljenek, 
melyet elsőként az alkotók vehették 
kézbe. Majd a díjazott alkotásokat 
ismertették. Az első helyezést Mol-
nár Antalnak ítélték oda a „Szalakóta 
nász” című fotójáért. A szakmai zsűri 
véleménye alapján, a második helye-
zett Barczag Krisztián „Az idő nem áll 
meg” című műve lett, a harmadik díjat 
pedig Horváth Tamás „Ballonfieszta” 
című fényképe érdemelte ki.

A falinaptár 1609 forintos áron vá-
sárolható meg a Tourinform Irodában, 
január 3-ától.

H.F.I.

Ösztöndíj a tehetségeknek
Közel két évtizede támogatja a 

fiatalokat tanulmányaikban a Fel-
zárkózás a Magasabb Szintű Okta-
tásért Közalapítvány. A december 
13-án tartották a városháza Bocs-
kai-termében.

Kovács Attila, az alapítvány ku-
ratóriumának elnöke köszöntőjé-
ben megfogalmazta, hogy minden 
évben nyolc-tíz fiatalt segítenek 
ösztöndíjjal tanulmányaikban. Ez-
zel is erősítve a tudományos mun-
kájuk mellett a városhoz való kötő-
désüket is. 

Sőrés István alpolgármester el-
mondta, hogy az önkormányzat 
igyekszik odafigyelni a városban 
élő tehetségekre. Az alpolgármes-
ter reményét fejezte ki, hogy a fi-
atalok közül minél többen a meg-
szerzett tudásukat a város javára is 
fordítják majd.

Az idén Bertalan Nikolett, Fe-
kete Ágnes, Uzonyi Marianna, 
Uzonyi Antal, Balogh Soma Zoltán, 
Magyar Tamás István és Sebestyén 
Zsombor kapott ösztöndíjat az ala-
pítványtól.

g.i.
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Testületi ülés
Tizenhat témát tárgyalt meg 

a képviselő-testület az esztendő 
utolsó soros ülésén december 13-
án, a városháza Báthory-termé-
ben. 

A Baltazár-iskola tanulóinak ka-
rácsonyi műsorát követően, Polgár-
mesteri Elismerő Oklevelet vehetett 
át Tóth Imre 130-szoros véradó és 
Rédai Attila mesterszakács. 

Jutalmazták azokat a középis-
kolai pedagógusokat is, akiknek 
tanítványai a szaktárcák által kiírt 
országos tanulmányi versenyen az 
első tíz között végeztek. Így elis-
merésben részesült Markóné Papp 
Magdolna, Marjai Antal, Hegedűs 
Antal, Orosz Tamás, Zsupos Imre, 
Szabó Sándor, Tóth Lajosné.

Elfogadták a képviselő-testület 
jövő évi munka- és üléstervét.  Újabb 
öt esztendőre meghosszabbították 

Gulya Mátyásnak, a Hajdúböször-
ményi Vagyonkezelő Zrt. igazgató-
sági elnökének vezetői megbízását.

Rendkívüli közgyűlést tartottak 
a böszörményi képviselők december 
17-én, a városháza Báthory-termé-
ben.

Elsőként megtárgyalták a „Hús-
üzem gépeinek és eszközeinek be-
szerzése 2” című előterjesztést. En-
nek kapcsán az Épít-Takarít 2004. 
Bt  ajánlatát fogadták el, nettó 29 
971 900 forint értékben, melyet az 
ajánlatkérő nettó 115. 990 forinttal 
egészít ki, biztosítva a hiányzó fede-
zetet.

Elfogadták, hogy a parkre-
konstrukciós munkák tárgyú köz-
beszerzési eljárás keretében, a 
szerződésben meghatározott kivite-
lezés időpontját jövő év, április 30-
ig meghosszabbítsák.

g.i.

A gyermek mindenkor áldás a 
családban. A szülő reménysége, 
hogy tovább hordozza magában 
az ősöktől kapott földi útravalót. 
A sors nagy ajándéka, ha egyszer-
re egy édesanya két vagy több 
gyermeknek ad életet.

Talán ezt ismer-
te fel a Keleti-
Főcsatorna Köz-
hasznú Egyesület 
tíz esztendővel 
ezelőtt, amikor 
először megszer-
vezte az ikerta-
lálkozót. Ebben 
az évben, december 
14-én, a művelődési 
központ Bársony András 
termében találkoztak az iker-
gyerekes családok, akiket elsőként 
Tiba István országgyűlési képviselő 
köszöntött, aki elmondta, hogy a 
térségben, különösképpen itt Bö-
szörményben több ikerpár él. Kiss 
Attila polgármester is üdvözölte azt 

Ugye nem felejtette el?
Minden hófehér és hideg volt, de ebben a fagyban volt valami melengető. 

Nem emlékezett már rá, hogy akkor, karácsonykor milyen idő volt, csak a vá-
rakozásra. Annyira várta már az ünnepet és olyan nagyon szeretett volna egy 
Barbie babát kapni. Érdekes, gondolta magában, hogy az érzések sokkal inkább 
megmaradnak az emlékezetben, mint maguk a tárgyak, vagy a történések. 

Épp a reggeli után maradt tányérokat mosogatta. Az apró pizsamák a föl-
dön feküdtek, nagy volt a sietség, hiszen leesett az első hó és ki kellett menni a 
kertbe. Gyorsan öltöztek, pedig mindig noszogatni kell őket, hogy vegyék fel a 
ruhát. Most sikerült egyik pillanatról a másikra. Néhány játék szanaszét, kis 
ruhácskák és ők éppen ennek tudnak örülni igazán, hogy végre leesett a hó. 
Nem is volt maradásuk a házban. Szánkóztak, hógolyóztak, gyerek és kutya 
egymást kergetve szaladt a hóban. A kis arcukat rózsaszínre csípte a hideg, de 
olyan boldogok voltak, hogy a mosoly egy pillanatra sem hagyta el a szájukat. 
Lám a böszörményi tél olyan sok élményt és meglepetést tartogat. Akkor még 
nem is tudta, milyen apró pillanatok tudnak különlegességet csempészni egy 
napba. Menjünk ki a Fürdőkertbe szánkózni, ez volt a kívánság. 

Csodálták a fehérré vált dombot és akkor vették észre, hogy valaki két fa 
közé egy kötelet feszített ki, és azon egyensúlyozott. Talán megzavarták a 
szánkózó gyerekek, akik érdeklődve figyelték, de próbált elmélyülten figyelni 
az egyensúlyra. Persze vita volt, hogy ki üljön hátra a szánkón, és ki előre. A 
kisfiú engedékenyebb, tudja, hogy a nővére úgysem enged az akaratából és még 
így is élvezte a siklást, hogy nem tudott kényelmesen hátradőlni. – Majd én is 
húzlak téged, Anya, mondta büszkén. Hogy gondoskodás, vagy ösztön, talán ez 
az életre szóló kapocs gyerek és szülő között. De nemcsak ettől mosolygott az 
anya, hanem a kislány vidám kiáltásán. 

– Ez a szabadság, ez az élet!
Ebéd, mosogatás, rendrakás, nem ez maradt meg aznapról benne. A neveté-

sük, az izgatott várakozásuk. Este, amikor elcsendesedtek, eszébe jutott, hogy 
egykor ő is mennyire várt. Akkor már tudta, hogy nem a Jézuska, hanem a 
szülei gondoskodnak a fa alatt lévő ajándékról. Hátha megveszik, csak azt az 
egyet. Azt a hajlítható lábú babát. Nem azon gondolkozott akkor, hogy mit fog 
vele játszani, hanem, hogy milyen lesz a pillanat, amikor kibontja. Napokig fi-
gyelte a szüleit, hogy mikor mennek a boltba. A karácsony előtti napok ezzel a 
megfigyeléssel teltek. Még a 24-e is. Milyen jól emlékszik ma is, az akkori érzé-
seire. Talán még nyitva van a bolt. Miért nem mennek, mikor akarják már végre 
megvenni az ajándékot? Elfárasztotta a várakozás, amelynek pici szikrája még 
akkor is ott pislákolt benne, amikor eljött az este, de már meggyőzte magát 
arról, bármi lesz is a fa alatt, örülni fog neki. És akkor tényleg ott volt, a Barbie, 
amire úgy vágyott, a műanyag játék illata is szinte még ott van az orrában. Az 
öröm a szívében, nem felejtették el, tudják, hogy mire vágyott. 

– Anya, olyan kíváncsi vagyok, a Jézuska nem felejtte-e el azt a lovacskát, 
amit kértem – visszhangoztak a tavalyi karácsony gondolatai a fülében. 

– Nem tudom, majd kiderül, de bármit is hoz, örülni fogsz neki.
– De én csak azt az egy lovacskát annyira szeretném!
Egész nap ezt kérdezgette, és estére tényleg ott állt a fa alatt.
– Ugye, megmondtam, ugye, hogy nem felejtette el!
A csoda ismét megtörtént. Az odafigyelésé, a gondoskodásé. Így tanuljuk 

meg és adjuk tovább nemzedékről nemzedékre. Csak azt kívánta minden gye-
reknek, legyen ilyen a karácsony, csupa gondoskodás. 

Szarvas-Szabó Kata

Jegyzet

A mosoly tengerében
a 87 családot, akik részesei lehettek 
a közös ünneplésnek. Kövér Ibolya 
és párja is rendszeres résztvevői a 
rendezvénynek. Gyermekeik: Bor-
só Gabika és Dóra már négy és fél 
évesek. Ahogy az édesanya mondja, 

bearanyozzák a napjaikat. So-
kan azt gondolják, hogy 

nem könnyű feladat 
egyszerre két gyer-

mek cseperedését 
vigyázni, számára 
ez örömteljes do-
log a mindenna-
pokban. Nagyon 
jónak tartja a ren-

dezvényt, hiszen 
ilyenkor találkozhat 

a többi ikres szülőtárs-
sal, igaz, év közben is kap-

csolatot tartsanak egymással, 
de az ünnepek közeledte meghitté 
teszi az együttlétüket. A Berkenye 
együttes műsora is hozzájárult ah-
hoz, hogy szülők és gyermekek jól 
érezzék magukat. 

g.i.
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A Megváltó eljövetele
A kereszténység három kiemelt 

ünnepet tart számon: a Kará-
csonyt, a Húsvétot és a Pünkösdöt. 
Az üdvösségtörténet nagy esemé-
nyeit ünnepeljük. 

A karácsony szó szláv eredetű, 
amely megtestesülést jelent. Az 
örök Isten belép az időbe. Emberré 
lesz. Beteljesül minden nép ősi vá-
gya. 

Isten jósága és bölcsessége ab-
ban is feltündöklik, hogy gyermek 
alakjában  küldi fiát, az örök Igét, 
hogy senki ne féljen közeledni hoz-
zá.

Amióta az első ember a Holdról 
visszatért, már bővebb ismeretünk 
van erről az égitestről.

Mondhatjuk, amióta Isten fia 
emberré lett, közénk jött, több is-
meretünk van Istenről. Az első ka-
rácsony óta tudjuk, hogy az embert 
szerető Isten találkozik az Istent 
szerető emberrel.

A karácsony lényege: A jóság és 

a szeretet megjelenik közöttünk. 
A világ közönye nem fogadta be. Ő 
azért itt van közöttünk. Boldog, aki 
befogadja!

A gyerekek oly’ sokszor kérde-
zik, amit a felnőttek már tudnak: 
miért van a templomban éjfélkor 
szentmise, istentisztelet. Azért, 
mert Jézus éjfélkor született a 
betlehemi pusztában. Ettől kezdve 
születése iránti tiszteletünket nyil-
vánítjuk ki. Egy kisgyermek mond-
ta Édesanyjának: „Kár, hogy a szép 
karácsony elmúlt.” Az Édesanyja 
ezt válaszolta: „Karácsony elmúlt, 
de Jézus örökké velünk marad!”

Ne legyünk karácsonyi keresz-
tények és hétköznapi pogányok! 
Erdélyben tanult jókívánsággal 
fejezem be soraimat: „Akik meg-
érték szent karácsony napját, érjék 
meg boldogan, újesztendő napját, s 
egykor a mennyben nyerjenek ko-
ronát!”

Szenes József
nyugalmazott plébános

Bizalom és hit
A Karácsony jelképes vagy na-

gyobb ajándékok nélkül elképzel-
hetetlen. De sokszor pótcselekvés 
is ez az ünnep, mert amit évköz-
ben elfelejtettünk megadni sze-
retteinknek, azt most igyekszünk 
pótolni. 

Közben azt is tudjuk és tapasz-
taljuk, hogy minden ajándékban 
ott van a mulandóság. Odaadjuk, 
aztán elavul, tönkremegy és elfe-
lejtődik. Valami maradandóra van 
szüksége a körülöttünk élőknek! 
De mit adhatnánk ilyet?

Abból tudunk adni, amink van. 
Ha nekem sincs „maradandóbb va-
gyonom”, nyilván nem is adhatok 
belőle tovább. Pedig a karácsonyi 
Ajándék a legmaradandóbb, amit 
csak el tud képzelni az ember! Sem 
az idő, sem a körülmények, sem a 
politika sem a gazdaság nem tudja 
megrövidíteni: „Jézus Krisztus teg-

nap és ma és mindörökké ugyanaz.” 
(Zsid 13,8) Ha őt tudom meghívni a 
szentestén, s a róla szóló örömhírt 
adom át a családomnak, akkor az ő 
különleges lénye lesz az a „vagyon”, 
aki maradandó kincsekkel ajándé-
kozza meg őket. Mert ki tudná el-
venni a bűnök bocsánatát, ha azt 
valakinek a Karácsony Ünnepeltje 
ígéri meg személyesen?  „Ha a bű-
nöket számon tartod, Uram, Uram, 
ki marad meg akkor? De nálad van 
a bocsánat, ezért félnek téged.” 
(Zsolt 130,4) Ki foszthatna meg 
az örök élettől, ha azt az Uraknak 
Ura és a Királyoknak Királya vette 
meg számomra és garanciát is vál-
lalt érte? „Én örök életet adok ne-
kik, és nem vesznek el soha, mert 
senki sem ragadhatja ki őket az én 
kezemből. (Ján 10,28) - Minden 
a bizalmon múlik! Azon, hogy hi-
szek-e Neki?

Somogyi László 
református lelkész

Velünk az Isten
„Velünk az Isten, értsétek meg 

nemzetek….” (Iz 8,9) – Az ószövet-
ség nagy prófétája, Izajás, több, 
mint 700 évvel karácsony előtt 
ezekkel a szavakkal jövendölte 
meg a Megváltó érkezését.

Számunkra a karácsony legszebb 
üzenete, hogy Isten nem hagyja 
magára az embert, hanem egészen 
emberi módon adja át magát ne-
künk: gyermekként születik. Egy 
kisgyermeket minden normális 
ember csak szeretni tud. Ez a gyer-
mek pedig az Isten szeretetének 

legmeggyőzőbb bizonyítéka. Isten 
nemcsak 2000 esztendővel ezelőtt 
akart velünk lenni, hanem ma is itt 
van. Mindenfajta emberi megpró-
báltatáson, küzdelmen, tragédián, 
nehéz emberi sorson túl ott van ma 
is az Isten szeretete mindannyiunk 
életében, csak észre kell venni, fel 
kell ismerni. Isten maga siet elénk 
szeretetével. Nem tetteink vagy 
érdemeink alapján adja magát ne-

künk. Teljes életet csak akkor élhe-
tünk, ha ezzel az Istentől látott és 
tanult szeretettel közeledünk sze-
retteink és minden ember felé.

Töltsön el bennünket az a bi-
zalom és reménység, hogy a kará-
csonykor megszületett gyermek 
minden nap velünk van, a világ 
végéig.

Bodogán László
görögkatolikus parókus

Megérkezés Jézushoz
Szokás szerint sietünk és kap-

kodunk az ünnep előtt. Minden 
évben így van ez. Elmegyünk a 
plázákba és az üzletekbe, láza-
san gondolkodunk, kinek mit ve-
gyünk, hogyan szerezzünk megle-
petést. 

Vagy csak tétován nézelődünk 
az üzletekben, mert már szinte lel-
ki csömörünk van a csillogástól és a 
karácsonyi zenék szűnni nem aka-
ró zsongásától.

Miután elmentek tőlük az an-
gyalok a mennybe, a pásztorok így 
szóltak egymáshoz: Menjünk el 
Betlehembe, és nézzük meg azt, 
ami ott történt, amit az Úr tud-
tunkra adott. Elmentek tehát siet-
ve, és megtalálták Máriát, Józsefet 
és a jászolban fekvő kisgyermeket. 
(Lukács ev. 2,15-16)

Az első Karácsonykor valahogy 
másként volt minden. A pásztorok 
mindenek előtt meghallották a jó 
hírt, amit az angyalok mondtak ne-
kik. Nyitottak voltak az üzenetre. 
Persze a körülmények is ezt segí-
tették elő: nem volt körülöttük zaj 
az éjszakában. Csend volt bennük 
is. Majd pedig célirányosan indul-
tak Betlehembe, mert az Üdvözítőt 
akarták meglátni. Végül, megtalál-
ták Jézust. Megérkeztek Hozzá.

Az a vágyam és azért imádko-
zom, hogy a pásztorokhoz hason-
lóan halljuk meg mi is az evangé-
liumot, a jó hírt, vágyakozzunk 
meglátni az Üdvözítőt, és Kará-
csonykor érkezzünk meg Jézushoz, 
találjuk meg mi is Őt. 

Loment Péter
 református lelkipásztor

A szívben dől el
Kevés olyan ünnepe van a keresz-

ténységnek, mely többet váltott 
volna témát, mint a karácsony. 

Pogány ünnepként indult, ami-
kor a fényt, az újjászületést ünne-
pelték. Ezzel emlékeztetve önmagu-
kat arra, hogy a sötétség nem győzi 
le a világosságot, mert a leghosszabb 
éjszakát követően, egyre hosszab-
bak lesznek a nappalok. Ebből a 
fényünnepből lett Jézus Krisztus 
születésének ünnepe az őskereszté-

nyek körében, abból a megfontolás-
ból, hogy ha már a fényt ünnepelik, 
akkor az igazi Világosságot ünne-
peljék meg! Azt, aki valóban a fényt 
hozta el a sötétségbe, Isten Fiára és 
az ő megszületésére, földre jöttére 
emlékezzenek meg. Majd, a nem is 
olyan távoli múltban, újra változott 
a téma, és lett a szeretet ünnepe, 
fenyőfa ünnepe, évszak ünnepe, az 
ajándékozás ünnepe, vagy éppen az 
antikarácsony napja, ezzel tagadva 
mindent, ami keresztény. Ezeket 
látva joggal adódik a kérdés: kit 
vagy mit is ünneplünk karácsony-
kor? Erre kedves olvasó a választ 
önnek kell megadnia! A szívben dől 
egy ugyanis, mit tartunk a kará-
csony üzenetének: A nagy evészete-
ket? A drága ajándékokat? Csillogó 
fényeket? Egy napig tartó szerete-
tet? Vagy, az Isten testet öltött Sze-
retetét, akiben értelmet nyer em-
bertársaink érdek nélküli szeretete, 
aki által az élet igazi értelmet nyer. 
Jézus Krisztus, aki valódi fényt ho-
zott el mindnyájunk szívébe! Ön ki, 
vagy mi mellett dönt?

Horváth Zsolt baptista lelkész
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Karácsonyi üdvözlet
A Karácsony a szeretet ünnepe, 

a boldogság, a meghittség napja, 
ilyenkor az érzések, érzelmek ke-
rülnek a középpontba. 

A szeretetről Noreen Braman író 
így írt: „Minden szívből szóló kará-
csonyi énekben, a kandalló ropogá-
sában és melegében, az ünnepi ebéd 
közben, a beszélgetésben és neve-
tésben, minden képeslapban, amit 
egy barát vagy családtag küldött, 
minden, amit ebből meghallunk és 
ami elgondolkodtat bennünket, az 

maga a szeretet.” Kívánom, hogy 
minél több ilyen pillanat várjon 
ránk az elkövetkezendő napokban 
és ismerjük fel, hogy a szeretet kö-
rülvesz minket.

Ezen gondolat jegyében kívánok 
a Hajdúböszörményi Polgármesteri 
Hivatal valamennyi dolgozója és a 
magam nevében Áldott Karácsonyi 
Ünnepeket és Nagyon Boldog Új-
évet!

Koláné dr. Markó Judit
 jegyző

Öröm és várakozás
Az adventi időszak az európai 

kultúrában évszázadok óta az el-
jövetelt (Adventus Domini – az Úr 
eljövetele), karácsony közeledtét 
jelenti. 

Különös egybeesés, hogy az idő-
szak ráadásul egy év lezárását, és 
egy új esztendő kezdetét is jelzi. 
Gyermekek és felnőttek egyaránt 
várják, hiszen a téli szünet felüdü-
lés a hosszú őszi – téli szorgalmi 
időben, a szülők szintén várakozás-
sal és örömmel készülnek: ilyenkor 
biztosan együtt lehet a család.

Fontos, hogy tágabb környe-
zetünk, a város, amely körülvesz 
minket, milyen adottságokat, lehe-
tőségeket biztosít a mindennapok-

ban. Számunkra elsődleges a helyi 
szolgáltatások színvonalas működ-
tetése mellett, Hajdúböszörmény 
folyamatos fejlesztése. Célunk, 
hogy egy olyan modern várost for-
máljunk, amelyik megbecsüli az itt 
élőket és egyben vonzó hely lehet 
az ide érkezőknek.

Fogjunk össze gyermekeink és a 
saját jövőnk szebbé tétele érdeké-
ben, alakítsuk együtt környezetün-
ket – városunkat élhető, virágzó 
településsé!

Mindezek szellemében boldog 
karácsonyi ünnepeket és eredmé-
nyekben gazdag új évet kívánok.

Kiss Attila
polgármester

A szeretet erejével
Jézus születése napjához kö-

zeledve, a karácsony szentségé-
ben, az ünnep alkalmat kínál 
számunkra, hogy megnyissuk szí-
vünket az örömre, a mások iránti 
szeretetre. 

Ehhez elsősorban nem fényes 
külsőség kell, hanem kedves szó, 
mosoly, együttérzés, figyelem az 
elesett embertársainkra. 

Örömöt szerezni jó, de az igazi 
öröm az, ha a körülöttünk élők is 
boldogok. Őszinte érzéssel élhet-

jük át azt a csodát, amire a szere-
tet teszi képessé az embert. 

Kívánom mindannyiunknak, 
hogy mindez és a vele együttjáró 
békesség tegye széppé az ünne-
pünket! Kívánom, hogy akár egye-
dül, akár szeretteik körében töltik 
a karácsonyt, segítse Önöket iga-
zi kikapcsolódáshoz, testi és lel-
ki megújuláshoz, feltöltődéshez, 
hogy az újesztendőt, új szívvel és 
újult erővel kezdhessük!

Fórizs László
alpolgármester

Ünnep és érzés

„Karácsony ünnepén, ha mécses 
fénye boldogsággal tölti el szíve-
det, béke lesz a családban. Ha a 
családokban béke van, béke lesz 
az országban. Ha az országokban 
béke van, béke lesz a Földön is!”

Városunk újra ünneplőbe öltö-
zött, karácsonyi fények csillognak 
az utcákon, tereken. A  karácsonyi 
hangulat talán nemcsak a várost, 
bennünket is megváltoztat. Gon-
doljunk mindazokra, akik legköze-
lebb állnak hozzánk: családunkra, 
szeretteinkre. Az összetartó család 
ápolja az ünnepelni tudást, és átad-
ja azt a következő nemzedéknek. 
Figyeljünk arra, hogy a szeretet ne 
csak néhány napig, az ünnep ide-
jén éljen a szívünkben, hanem a 
hétköznapokon is megmaradjon. A 
karácsony nem csak ünnep, hanem 
érzés is.  Szépségét olyan ajándék-
kal kell mérnünk, amiből mindenki 
részesülhet, amit mindenki adhat, 
ez pedig a szeretet.

 Mi is a Karácsony? Kinek mit je-

lent? Nekem nosztalgiát, a gyerek-
kor családi meghitt ünnepi pilla-
natait jelenti. Nem az ajándékokra 
emlékszem, nem arra, hogy mi várt 
a fa alatt. Arra emlékszem, hogy 
hogyan díszítettük a karácsony-
fát, milyen izgalommal vártuk a 
Jézuskát. Emlékszem a gyertyára 
az asztalon, a csillagszóróra a fán, 
és a beszélgetésekre a megterített 
asztal körül. Együtt van a család és 
örülünk egymásnak.

Nekem ezt jelenti a Karácsony. 
Ma ezt adom tovább a gyerekeim-
nek, unokáimnak.
„Az emberi szív szeretetből áll össze,
Adjunk ma egy darabot másoknak be-
lőle.
Ne féljünk, hogy elfogy, hisz nekünk is 
adnak,
Ezért van értelme e gyönyörű napnak.
Adjunk belőle bátran, így lesz szép az 
álom,
Legyen mindenkinek csodaszép e me-
sés karácsony.” 

Sőrés István 
alpolgármester

Mesés pillanatok
A segítségre szoruló gyermekek 

karácsonyi ünnepségét december 
11–én tartották a Városháza Bá-
thory termében. 

A vendégeket Fórizs László al-
polgármester köszöntötte, aki 
kiemelte, a rendezvény közel két 
évtizedes múltját, majd megfogal-

mazta, hogy a karácsony alkalmat 
teremt arra, hogy lelkünket fel-
öltöztessük az ünnep varázsával, 
gyönyörűségével. A rendezvény 
további részében a Kuckó Művész-
tanya műsorát tekinthették meg a 
résztvevők, majd ötvenkét gyerek-
nek adtak át ajándékokat.

– bertalan –
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Ünnepi gondolatok
A napokban megkért Gargya 

Imre barátom, a Szabadhajdú 
munkatársa, hogy írjak pár sort a 
lapba  karácsonyi gondolataimról.

Elsőnek a kanadai emlékeim je-
lentek meg, melyek arról szólnak, 
hogy írótársaimmal karöltve igye-
keztem megőrizni  nyelvünket és 
hagyományainkat, hogy azok el ne 
tűnjenek a hirtelen beolvadás fo-
lyamán. Erre azért volt szükség az 
éveken át, mert voltak abban a fia-
tal, életerős országban olyan színes 
hagyományok, mint a Halloween, 
melyek könnyen elhalványították 
a magunkkal hozott emlékeket. 
Halloween a kereszténység előtti 
skót és ír druidista korból maradt 
fenn, Kanadában a XIX. század kö-
zepén kezdett meghonosodni. Ma-
napság iskolás gyerekek, minden-
féle boszorkának, rémítő alakoknak 
öltözve, október utolsó estéjén, ami 
az év végét jelentette, végigjárják 
az utcákat, beszólnak az ablakokon, 
mint született ,,pogányok”: 

– Trick or treat! 
Szabadfordításban: adjanak vagy 

meglátják a következményeket! 
Meg is látják. Ha nem kedvükre 
valót kapnak, és eleget, néha meg-
dobálják a háztetőket, beverik az 
ablakokat.

Ilyen alkalmakkor a hazai kará-
csonyi és húsvéti népi szokásainkra 
emlékezve, megjelentek képzele-
temben a karácsony esti kis iskolá-
sok. Kisebb-nagyobb csoportokban 
végigjárták a falut, bevonultak a 
tárt kiskapukon a portákra, felsora-
koztak az ablakok előtt, s vezetőjük 
beszólt:

– Szabad az Istent dicsérni? - Ha 
igenlő választ kaptak, (minden alka-
lommal azt kaptak),  szép karácso-
nyi énekeket énekeltek. 

Az est későbbi óráiban megje-
lentek a csillagosok, szitakávából 
színes papírral, a papíron holddal, 
csillagokkal, üstökösökkel díszített 
csillagjukkal. Ők a Beköszöntőn ke-
resztül engedélyt kérve a háziaktól 
a bevonulásra, előadták a csillagos 
játékukat a betlehemi Jézuskáról. 
Perselyes elmondta mondókáját a 
fösvény Nagyúrról, aki nem ajánlott 
semmit (meg is bánta). Csillagos 
megpörgette a csillagot a ház kicsi-
nyei csodálatára, közben beszélt szi-
laj paripákról, ergőbergő szekerek-
ről,  s mindarról, ami a közösségük 
szívét foglalkoztatta. 

Késő este pedig megjelentek a 
várva várt betlehemesek, magas 
csákóban, bokáig érő hófehér ing-
ben, a hóbortos Öreg, fekete kucs-
mában és szűrben, templom alakú, 
megvilágított betlehemükkel. Ha-
tan voltak egy bandában, ők is Bekö-

szöntőn keresztül kértek engedélyt 
a bevonulásra. (Előtte egy hónapon 
át összejártunk a betlehemes játé-
kot gyakorolni. Annak tökéletesnek 
kellett lennie!) Főangyal vezette le 
a játékot, Másodangyal az Öreget 
cukkolta, aki álmában bejárta Ázsi-
át, Afrikát, Amerikát, Irgenburgon 
Burgondiát, de sehol nem kapott 
egy pohár pálinkát. Kedves párbe-
szédek, gyönyörű  karácsonyi éne-
kek következtek, a zöld mezőben 
élő pásztorokról, szalmával bélelt 
jászolkáról.  Közben Ördög csinta-
lankodott a háziasszonykával, ha 
elég csinosnak találta, borravalót 
kérve, alkudozva  bajúszpedrőre.El-
köszönőben áldást kértek a háziak-
ra, jószágaikra, borukra és éléskam-
rájukra.  Útközben, az éjféli szent 
mise előtt találkoztak a kántálni 
induló felnőttekkel, akik szintén 
engedéllyel dicsérték az Urat.

Itthoni napjaimban is megjelen-
nek előttem a feledhetetlen népszo-
kásaink. Olyan mélyről fakadnak 

azok, hogy túlélésük miatt nem kell 
aggódnunk. Hiszen vallásos kötő-
désük mellett a nép maga alkotta, 
formálta azokat. Gondoljunk csak 
a drámai húsvéti hagyományokra! 
Milyen hatással lehet egy falucs-
kában élő óvodás gyerekre, amikor 
Húsvét nagyhetén, csütörtöktől 
szombatig, egyszerűen elnémulnak 
az életünkben oly fontos szerepet 
játszó harangok! Amikor a hajnali, a 
déli, az esti Úrangyalát jelző harang-
szót rekedt hangú kelepce veszi át! 
Vagy általános iskolás korabeliek, 
a templom közepén felravatalozott 
Krisztus Urunk mellett állnak őr-
séget, négyes csoportokban válto-
gatva egymást, katona sapkában és 
levente puskával a vállukon. 

Nem kell aggódnunk, ezen emlé-
kek – sokat jelentenek az életünk-
ben! – nem halhatnak ki, sem Ka-
nadában, sem itthon, vagy bárhol a 
világon, ahol, és amíg ott, a hagyo-
mányokat személyesen  átélők, vagy 
azok leszármazottai élnek. Ha más-
ként nem is – lélekben.

Miska János
Hajdúböszörmény Tiszteletbeli Polgára

Fedezzük fel a karácsonyt!
Az 1611-ben kezdődött harminc-

éves háborúban Wallensteinnel 
folytatott csatái közben, Gusztáv 
Adolf svéd király egyik katona-
tisztje súlyos sebet kapott. Egy 
észak-német család fogadta be, 
életre ápolták a csatáról lemaradt 
svéd tisztet.

Amikor sebeiből úgy-ahogy fel-
gyógyult, ősz táján kiült a kertbe és 
fadarabkákból késével kis állatokat 
és játékokat farigcsált. Majd faggyút 
szerzett, s abból a pajtában gyertyá-
kat öntött. Amikor elérkezett dec-
ember 24-e, a közeli erdőből zsenge 
fenyőfácskával tért vissza. Estefe-
lé odalépett a házigazdához és azt 
mondta, neki: hónapok óta ápolta-
tok, etettek, itattatok, emberségesen 
bántatok velem. Ma viszont hadd 
mutassam meg egy svéd szokással, 
hogyan ünnepeljük mi a karácsony 
szent estéjét, Jézus születésének ün-
nepét! Összehívta az egész családot 
és bevezette őket az előzőleg elkért 
belső szobába, amelynek közepén 

már ott állt a fenyőfa, rajta az ap-
rócska gyertyákkal, a fa alatt voltak a 
saját maga faragta játékok. Meggyúj-
totta a gyertyákat s a körébe letele-
pedő család felé fordulva így szólt: ez 
a fiatal fenyő ezentúl emlékeztessen 
benneteket is a fiatalon „kivágott”, 
megölt Jézusra, aki értünk született 
meg ezen az éjszakán és értünk halt 
meg egy másféle fából ácsolt keresz-
ten. Ezek a kis lobogó lángok, gyer-
tyák jelképezzék számotokra is azt 
a világosságot, amit ő hozott erre a 
földre. Aztán szétosztotta az ámuldo-
zó családnak az apró, faragott aján-
dékait. Amikor mindenki a kezében 
szorongatta az egyszerű faragványo-
kat, így folytatta: ezek az egyszerű 
ajándékok nem csak hálám jelei. Ha 
elmegyek, és talán kezetekbe veszi-
tek ezeket, arra emlékezzetek, hogy a 
legnagyobb ajándék jelképei is, mert 
egyszer egy ilyen éjszakán adta Isten 
a világnak a legnagyobb ajándékot: 
Jézus Krisztust!

Így kezdődött el Európa északi 
részében a szenteste ünneplése fe-
nyőfával, gyertyával, ajándékokkal. 
Mire hozzánk ért, a fenyőből „kará-
csonyfa” lett, s a gyertyákon kívül, 

angyalhaj, csillagszóró, szaloncukor, 
üvegdísz és sok egyéb került mellé. 
Túl sok „egyéb”. A parányi fenyő óri-
ási, plafonig érő ezüstfenyővé válto-
zott, s a szívvel, szeretettel készített 
ajándékból ajándékverseny lett.

A férj és a feleség így versenyeznek:
– Még ha egy hónapig krumplin 

élek is, akkor is megveszem Böbének 
azt a nyakláncot, amiért fél évig nya-
fogott.

Böbe pedig:
– Tudom, mit akar nekem venni, 

de nem hagyom magam letromfolni! 
Egy ezressel drágább lesz az, amit tő-
lem kap.

Valóban mindkettő megkapta a 
magáét! Ezután teleették és teleitták 
magukat, vendégeikkel együtt. Igaz a 
mama sírva rohant el a vacsora után, 
mert a veje túl fokhagymásnak ta-
lálta a kocsonyáját. Pisti két pofont 
kapott, mert levert egy karácsonyi 
díszt. Másnap „macskajajjal” ébred-
tek, és Böbe első szava ez volt: De 
legalább túl vagyunk a karácsonyi 
cécón. 

Mi lett belőled szép karácsony? A 
svéd katona által hálából rendezett 
ünnep óta nem jártunk-e úgy a ka-
rácsonnyal, mint az a szudáni törzs, 
amelyet egyiptológusok és nyelvé-
szek kerestek fel, s részt vettek a 
törzs egy évben egyszer megismét-
lődő legfőbb ünnepén. Megdöbben-
ve észlelték, hogy ezek a szudániak 
rendkívül régi, óegyiptomi nyelven 
mondott Ízisz-Ozirisz liturgiát is-
mételgetnek, s fogalmuk sincs, mit 
mondanak, és mit tesznek. Ám te-
szik, mert őseiktől és azok őseitől 
és még azokétól ez maradt rájuk. A 
szertartás után következett a hajna-
lig tartó dínom-dánom, a hasfájdító 
lakoma, dobolás, mulatság, amit már 
mindenki értett és élvezett. 

Itt-ott még hallani: a karácsony 
a szeretet ünnepe. Ám legyen is az! 
De jó volna közben arra gondolni, 
hogy elsősorban a szeretet ünnepe, 
aki azon a napon öltött testet, és 
született meg egy betlehemi istálló-
ban. Még azt is mondogatjuk: a kará-
csony a család ünnepe. Legyen az! De 
arra már kevesen gondolunk, hogy a 
legelső a szent családé volt: Máriáé, 
Józsefé és az egynapos Jézusé, akik 
körül – hála Istennek – barmok esze-
gettek… 

Ha újra megtaláljuk a karácsony 
valódi gyökerét, szebbek lesznek 
az ágai, s azok gyümölcsei: a család 
ünnepe lesz, meg a szereteté, amely 
nem egy napra korlátozódik, hanem 
átlengi majd a feketebetűs hétközna-
pok dolgos óráit is.

Fedezzük fel újra a karácsonyt! Az 
igazit, hogy szebb legyen az ünne-
pünk, ünneplésünk és körülöttünk 
emberibb az élet!

Nagyenyedi Zoltán
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Elhallgatott történelem 3.

Amikor nem jöttek az Angyalok

Hajdúböszörmény 1944 kará-
csonya. Családok százai gyászol-
ták háborús halottaikat. Csalá-
dok százai sírva és kétségbeesve 
keresték hozzátartozóikat a ha-
difoglyok között. Családok szá-
zai nem tudták hová hurcolták 
málenkij robotra szeretteiket Bö-
szörményből.

Azokat a lányokat és asszonyo-
kat, fiatal fiúkat, érett férfiakat, 
meglett aggastyánokat, akiket a 
megszálló szovjet katonák málenkíj 
robotra az ismeretlenbe tereltek, 
mint az állatokat. Vagonokban, 
étlen-szomjan 274 böszörményit 
szedtek össze. Közülük több mint 
kétszázan ma is az orosz birodalom 
földjében alusszák örök álmukat. 
A 16 éves Kéky Gyula és édesapja, 
kiket karácsonykor hiába várt az 
anya és hű feleség, csakúgy, mint 
Szatmáriéknál, Almásiéknál s felso-
rolni sem tudjuk az összes ártatlan 
áldozatot és családjukat. Sok száz 
böszörményihez nem érkeztek meg 
az Angyalok. Maradt a könny, a 
bánat, s néhol a remény. Talán hol-
nap! Talán később, de betoppan a 
várva várt, a naponta imába foglalt 
hozzátartozó. A gyermek, a férj, a 
szülő vagy nagyszülő. De az Angya-
lok, 1944 karácsonyán sokaknak, 
nagyon sok honfitársunknak nem 
hirdették a megváltó eljövetelét. De 
a hit azért megmaradt. Csendben, 
egy halk ima közben, élesztve a re-
ményt, hirdetve az életet. 

A borzalmak közepette Hajdú-
böszörményből Varga Márton gim-
náziumi tanulót sokadmagával hur-
colták el. Ő 1944 karácsonyán, talán 
egyedüliként lebegtette meg an-
gyalszárnyait, s ölelte meg a gyertya 
fényénél szeretteit. A fiatal diák pá-
ratlan bátorságról téve tanúságot, 
1944. november 19-e hajnalán szö-
kött meg a debreceni Pavilon lakta-
nyából. Erre így emlékezett vissza. 

„1944. október 25-e körül az 
orosz katonák összegyűjtöttek kb. 
300 személyt, akiket a kortárs lakos-
ság ma is így emleget: A TÚSZOK. 
Ez az elnevezés nem pontos, hiszen 
a katonák sem ilyen célból gyűjtöt-
tek össze bennünket. Mi létszám 
voltunk egy olyan katonai fogolytá-
borban, ahol közel 1000 katonai fo-
goly és majdnem 10 000 civil volt. A 
Vörös Hadsereg azt a tábort katonai 
hadifogolytábor–nak titulálta. Min-
ket azzal a mesével tereltek össze, 
hogy bekísérnek Debrecenbe, repü-
lőteret fogunk egyengetni, három 
nap múlva „dokument”-et kapunk 
és hazaengednek. A 19 km hosszú 
úton úgy mentünk, mint a birkák. 
Az igazsághoz tartozik, hogy Kis Pál 
hentes és barátja – akinek a nevét 
nem tudom – robbanékony vakme-
rő húsz év körüli fiatalok voltak, 
akik a hosszú úton történő mene-

telés közben azt javasolták, hogy a 
minket kísérő nyolc-tíz orosz kato-
nát le kell fegyverezni, elszedvén a 
puskákat, géppisztolyokat, mene-
küljünk a szélrózsa minden irányá-
ba. A javaslat reális volt. 300 férfi 
nyolc-tíz katona ellen, de az idősebb 
férfiak – vagy 100 fő – azt mondták, 
hogy ne kockáztassunk semmit, 
mert ha valakit lelőnek közülünk, 
ki vállalja a felelősséget? Egyébként 
három nap múlva úgyis haza fogunk 
jönni. Az egészből nem lett semmi, 
pedig én is a lefegyverzés mellett 
voltam. Akkor döbbentünk rá, hogy 
hadifogolytáborban vagyunk, ami-
kor áthaladtunk a Pavilon kapuján. 
A laktanya szögesdrótkerítéssel volt 
körülvéve, a külső kerítés kb. 3,5 
a belső kb. 2,5 m magas volt, a két 
kerítés közötti terület felásva, bege-
reblyézve, a négy sarkon őrtornyok 
géppuskákkal, közte őrbódék. Bent 
már az öregebbek siránkoztak, hogy 
útközben miért nem menekültünk 
szanaszéjjel, hiszen lehetett volna, 
de már akkor késő volt.

Szökés a szögesdrót mögül

Egy szigorúan őrzött láger lakói 
lettünk. Nagy termekben helyez-
tek el bennünket, deszkából ácsolt 
emeletes priccseken aludtunk és ki-
nek-kinek a zakója volt a takaró. Na-
ponta kétszer kaptunk fél liter búza- 
vagy csillagfürt!!!-levest, naponta 
volt táborsorakozó, kvázi APPEL, 
semmilyen atrocitás nem volt, az 
udvaron éjjel-nappal szabad mozgás 
volt a latrinához bármikor lehetett 
kimenni. Szigorúan figyelmeztették 
az elhurcoltokat, hogy a drótkerí-
téseket nem szabad megközelíteni, 
mert aki közel megy, lelövik felszólí-
tás nélkül. Kb. három hét után, nov-
ember 17. táján, szögesdrótos mar-
havagon-szerelvényeket toltak a 
Pavilon mögött levő iparvágányok-
ra. Ezt az emeleti ablakból láttuk, és 
nagy pánik lett a táborban. A követ-
kező napon a nálam is vakmerőbb 

Kiss Pál hentes, a barátja és még 
néhány fiatal – Kéky Gyula is – azt 
találták ki, hogy a szennycsatornán 
keresztül próbálunk kimenekülni a 
táborból. Ez az egyetlen lehetőség. 
Este nyolc óra körül, amikor kevés 
mozgás volt az udvaron, leszivárog-
tunk egy csatornához, amit nappal 
kiszemeltünk, és négyen, egymást 
jól ismerő személy leereszkedett a 
csatornába, és a Kiss Pál vezetése 
alatt mászni kezdünk a szűk, 50 cm 
belméretű csatornában. Úgy 80 m 
után jött elölről a közlés, hogy a csa-
torna be van rogyva, továbbmenni 
nem lehet. Akkor még senki sem 
tudta, hogy csak „az élő” csatorná-
ban szabad menekülni, amelyikben 
folyik a víz. Visszamentünk a he-
lyünkre, és a társaság lefeküdt. Én 
a mellettem fekvő ifjabb Kéky Gyula 
barátomnak azt javasoltam, hogy 
próbáljunk kimászni a kerítésen. Ez 
öngyilkossággal egyenértékű volt, 
és Gyula kizárólag azért nem vállal-
ta, mert apját nem akarta otthagy-
ni. Én döntöttem, és tíz óra körül 
elbúcsúztam a barátom apjától is, 
majd a sötétben átmentem abba a 
homlokzaton húzódó emeletes fő-
épületbe, mely előtt kb. hat-nyolc m 
távolságra volt a drótkerítés. 

Jószerencse, semmi más

Az ajtórésen figyeltem, hogy a 
kerítések külső oldalán milyen idő-
közönként halad el a fegyveres őr, 
kezében viharlámpával. Mintegy 
négyórás gondolkodás után – mer-
jek, ne merjek? -, hajnali fél három 
körül levettem a cipőmet, és az őr 
elhaladása után a kerítéshez oson-
tam. Átmásztam az alacsonyabb 
drótkerítésen, aztán a cipőmet oda-
vittem a magasabb kerítés oszlopá-
hoz, és azon is átmásztam. Mindezt 
csak mezítláb lehetett megcsinálni, 
mert ha a zokni vagy cipő a szö-
gesdróton megakad és a drót meg-
csörren, akkor mindennek vége. 
Sikerült. Ott mentem ki, ahol senki 

sem gondolta volna: a főkapu őrsé-
gétől balra 30-35 m távolságra. Sze-
rencsémre vaksötét volt. A kimá-
szás kb. három perc alatt történt. 
A cipővel a kezembe átszaladtam a 
laktanya előtt lévő gyakorlótéren, a 
dohánygyár előtti járdán felhúztam 
a cipőt, és átmentem a kb. 300 m-re 
levő görög katolikus templom kert-
jébe, ahol a bokrok közt guggoltam 
úgy háromtól hat óráig. Amikor a 
cívisek mozogni kezdtek, kijöttem 
a templomkertből és szürkületig a 
városban járkáltam, majd a Nagy-
erdő egyik földútján Józsa irányába 
mentem. Józsán – a tetvek miatt 
– az egyik gazda istállójában alud-
tam, és kora hajnalban, ugyancsak 
dűlőúton hazaérkeztem. A testvé-
reim még nem voltak ébren, csak a 
szüleim, és óvatosságból egy hétig a 
kertünk végében levő szalmakazal-
ban laktam teljes titokban. Aztán 
édesanyám elment a nagyon szere-
tett igazgatómhoz: dr. Sarkadi Nagy 
Jánoshoz, aki igen megörült, hogy 
visszajöttem, és december első nap-
jaiban újra elkezdtem iskolába járni. 
Leérettségiztem, felvettek a Győrffy 
Kollégiumba, beiratkoztam a gé-
pészmérnöki karra.

Az biztos, hogy a 300 túszból 
talán nyolc-tíz személy jött haza, 
nekem három ismerősöm: Ungvári 
Zsigmond, Töviskes Péter és Borsó 
Péter. Nagybátyám, Varga Sándor 
és unokaöcsém, Monori Gyula az 
áldozatok között volt. Nem tudjuk 
pontosan, hogy a többiek hol, mi-
kor, milyen körülmények között 
pusztultak el. A háború áldozatai 
lettek. Még annyit: Lévai a hajnali 
kimászás délelőttjén megkezdődött 
a tábor lakóinak az elszállítása, így 
azt mondhatom, hogy az utolsó 
órában szöktem meg. Vakmerő vál-
lalkozás volt, de életben maradtam: 
SORS BONA, NI HIL ALIUD!” (Jó 
szerencse, semmi más.)

Varjasi Imre

Mi van a felhők fölött?
Újabb felhők.
S azon túl?
A kéklő ég.
Mi van a kék égen túl?
Sötétség.
És a sötétségen túl?
A csillagok.
Mi van a csillagokon túl?
A semmi.
És a semmin túl?
A végtelen. 
És mi van a végtelenen túl?
ISTEN.

Katonka Erzsébet

A felhők fölött
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Összefogás az óvodáért

Fontos a közös összefogás

A Csillagvár Óvoda Hét vezér utcai telephelyén a régi bejáratot sike-
rült felújítani. 40 m2 járda és babakocsi beálló kialakítására került sor, 
díszburkolattal, 800.000 Ft értékben. Ezzel is komfortosabbá, szebbé, 
biztonságossá tették azok a Középkertben élő vállalkozók, akiknek  fon-
tosak a gyermekek, akikben még él a segíteni akarás, az összefogás, a 
szeretet. Ezúton szeretnénk megköszönni az óvodába járó gyermekek, 
dolgozók és a vezetőség nevében munkájukat.

Leleszné Sveda Klára
intézményvezető

Ingatlanértékesítés
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hir-

det az alábbi tárgyban: Hajdúböszörmény 7827/2 hrsz-ú 25929 m² na-
gyságú kivett beépítetlen terület jelölésű ingatlan értékesítése mun-
kahelyteremtés céljából

Az ingatlan induló ára 90.751.500 Ft+áfa, azaz 115.254.405 Ft. Az 
ajánlattevőnek a nettó vételár 3 %-a + áfa lebonyolítási díjat is meg kell 
fizetnie.

– Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie a nevét és részletesen 
kifejteni, hogy az ingatlanon milyen gazdasági tevékenységet kíván el-
látni, a tevékenység a város gazdasági életére gyakorolt hatását.

– Az ajánlat benyújtásának feltétele 9.075.150 Ft pályázati biz-
tosíték befizetése Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának 
11738060-15372514 számú számlájára, vagy a biztosíték összegének 
letétbe helyezése a helyrajzi szám megjelölésével. Az ajánlat csak akkor 
érvényes, ha az ajánlattevő igazolja, hogy a kiírásban megjelölt összegű 
biztosítékot rendelkezésre bocsátotta, vagy igazolja a biztosíték össze-
gének letételét. Az Önkormányzat a pályázati biztosítékot a vételárba 
beszámítja. Amennyiben a nyertes pályázó a szerződéskötéstől eláll, 
úgy részére a pályázati biztosíték nem jár vissza. A pályázati eljárást 
lezáró döntés meghozatalát követően 30 napon belül a nem nyertes 
pályázóknak a pályázati biztosítékot az Önkormányzat visszafizeti. 

– A nyertes pályázónak az eljárást lezáró döntés kézhezvételét 
követő 40 napon belül a vételi ajánlatot alá kell írnia. A vételi ajánlat 
aláírásának feltétele, hogy a vevőnek az Önkormányzat felé semmilyen 
tartozása ne legyen. Vevő a szerződéskötéskor köteles az ingatlan teljes 
vételárát egy összegben a bonyolítási díjjal együtt megfizetni.

–  Ajánlattevők ajánlati kötöttsége a beadási határidőt követő 90 na-
pig tart.

–  Az ajánlatok bontására zártkörűen kerül sor, a bontás elvégzésére 
a Képviselő-testület a Közbeszerzési Bizottságot kéri fel.

– A pályázati eljárást lezáró döntést a Gazdasági, Fejlesztési és Kör-
nyezetvédelmi Bizottság indokolással ellátott javaslata alapján a Képvi-
selő-testület hozza meg. 

– Az önkormányzat fenntartja a jogát, hogy a pályázat során ajánla-
tot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, és ily módon a pályá-
zatot - akár indokolás nélkül is - eredménytelennek minősítse.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. §-a alapján 
az értékesítésre kerülő önkormányzati tulajdonú ingatlan vonatko-
zásában a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. Az állam nevében 
eljáró szerv a kézbesítéstől számított 35 napon belül nyilatkozik arról, 
hogy kíván-e élni az elővásárlási joggal.

Az ingatlannal kapcsolatban további tájékoztatás kérhető az 52/563-
238 telefonszámon, illetve a Polgármesteri Hivatal I. emelet 38-as iro-
dájában. 

A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja: Hajdúböszörményi 
Polgármesteri Hivatal központi iktatója (21 –es szoba), 2019. január 
25. 10 óra, lezárt borítékban.

Szárnyaló gazdaság
Nemzeti Húsgalamb Program

Korábban, 1990. előtt nagy hagyománya volt a húsgalamb tenyésztés-
nek. Magyarországot Európa harmadik legnagyobb termelőjeként tarto-
tták számon. A postagalambászok és díszgalambászok ma is szeretettel 
foglalkoznak a galambokkal. A program elsősorban számukra ad új lehe-
tőséget a családok anyagi helyzetének javítására. Így nemcsak az értékes 
versenyző galambok eladásából keletkezhet jövedelmük, hanem húsga-
lambok neveléséből és szervezett értékesítéséből. Célunk a galambhús 
fogyasztás népszerűsítése, előállítása saját szükségletre és kereskedelmi 
célra.

Az Agro-World Egyesület a húsgalamb program indításaként egész na-
pos tanácskozást, fórumot szervez Hajdúböszörményben. 

A rendezvény helye: Sillye Gábor Művelődési Központ (Hajdúböször-
mény, Bocskai tér 4.)

Időpont: december 29. (szombat) 10- 13 óra
Regisztráció: 9.30- 9.55-ig
Program:
– A rendezvényen részletes információt kapnak a programban való 

részvételi és támogatási/ pályázati lehetőségekről.
– A megjelentek szándéknyilatkozatot írnak alá, amelyben jelzik, hogy 

szeretnének részt venni a programban. Ez nem szerződés, nincs kötelező 
jellege az aláíróra nézve, viszont előnyt jelent a programban való részvé-
telre.

Előadók:
Kis Miklós Zsolt államtitkár, AM: A vidékfejlesztési program 2019-es 
lehetőségei
Bárdos István elnök FCI, a Szárnyaló gazdaság program vezetője: A hús-
galamb program Magyarországon 2019- 2024.
Weidel Walter főtitkár, MNVH: A vidékfejlesztési program sikertörté-
netei
Szólláth Tibor elnök, Agrárkamara Hajdú-Bihar megye: Az Agrárkama-
ra szerepe a gazdatársadalom érdekképviseletében 
Hódosi János tenyésztő, vállalkozó: A húsgalambtartás eddigi tapasz-
talatai
Dr. Schindler Gábor állatorvos, szaktanácsadó: Élelmiszertermelő ga-
lambok állategészségügyi kérdései
Dr. Horváth Ágnes elnök, AWE: A húsgalamb program szervezeti hátte-
re
Dócs Gyula vállalkozó: Javaslatok a felvásárlási rendszer kiépítésére és 
működtetésére
Dr. Posta János: Géntartalékok a hazai pecsenyegalamb előállításban

A járdák takarítása

Az érvényben lévő jogszabá-
lyok alapján az ingatlantulaj-
donos, illetve -használó köteles 
gondoskodni az ingatlant övező 
közterület, járda, kerékpárutak 
síkosság-mentesítéséről és a hó 
eltakarításáról. Fontos, hogy az 
ingatlantulajdonos, -kezelő, tisz-
tában legyen azzal, hogy ő felel az 
esetleges károkért, bekövetkező 
balesetekért. 

Kérjük az ingatlanok, üzletek, 
irodák kezelőit, tulajdonosait, va-
lamint a társasházak képviselőit, 
hogy az ingatlanok körüli járdák, 

kerékpárutak takarítását a csapa-
dék lehullását követően haladék-
talanul végezzék el. Az esetlegesen 
síkossá vált szakaszokon haladék-
talanul meg kell szüntetni a csú-
szásveszélyt. 

A leírt szabályok betartását, 
valamint, hogy az ingatlan hasz-
nálója elvégezte-e a takarítást és 
csúszásmentesítést, a Közterület-
felügyelet folyamatosan ellenőrzi. 
Ahol hiányosság tapasztalható, 
ott a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól szóló rendelet alapján 
bírság kiszabására kerülhet sor. En-
nek összege természetes személyek 
esetén 200.000 Ft, jogi személyek és 
jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetek esetén 2.000.000 Ft le-
het.

Kérjük a lakosságot, hogy a bal-
esetek elkerülése érdekében tegyen 
eleget kötelezettségeinek!

Közterület-felügyelet

Meghívó
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Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

GYŐRI JÁNOSNÉ
(született:

Forgács Juliánna)

„Szívük nemes volt, kezük dolgos.
Életük nehéz volt, álmuk legyen boldog.
Csak az hal meg, akit elfelednek,
Örökké él, akit nagyon szeretnek.”

Fájó szívvel emlékezik:
szerető családjuk.

GYŐRI JÁNOS

halálának 15. 
évfordulójára.

születésének 100.
halálának 

4. évfordulójára.

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

TÖVISKES MIHÁLY
(volt Mátyás király krt.-i lakos)

halálának 5. évfordulójára
(december 30.)

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

Szerető felesége, lánya, fia 
és két unokája.

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

RÉPÁCZKY SÁNDOR
halálának 40. évfordulójára

„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.

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

MOLNÁR FERENC
halálának 6. évfordulóján

„Az ember nem mondja – viseli a gyászt .
Attól, hogy hallgat, tán még feketébb 
lesz odabelül.” (Szabó Magda)
Felesége, családja, rokonai, tisztelői

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

KELEMEN IMRE
halálának 7. évfordulójára

„Addig vagy boldog, míg van, aki szeret,
aki a bajban megfogja a kezed,
hogy milyen fontos is volt neked,
csak akkor érzed, ha már nincs veled.”

Felesége, lánya, veje, két unokája, 
két dédunokája: Hanna és Márk.

Galamb-, díszmadár- és dísz-
baromfi-kiállításra várja az 
érdeklődőket a C-113 Hajdú-
böszörményi Galambtenyésztők 
Civil Társasága december 28-30. 
között, a művelődési központ 
Bársony András termébe. 
A szervezők a gyerekeknek nyúl-
simogatóval kedveskednek, míg 
az óvodásoknak rajzversenyt 
szerveznek. 
December 29-én délelőtt Bárdos 
István, az országos Postagalamb 
Sportszövetség elnöke tart előa-
dást a művelődési központban, a 
haszongalamb-tenyésztésről. 

Galambkiállítás

December 28., Január 4., 
 (péntek) 20.30-23.45

Velünk szórakozás a pihenés! 
Hangulatfelelos szaunamester: Balogh Csaba

Éjszakai fürdozés és Szauna Szeánsz Party

Szauna szeánsz: 3000 Ft
Éjszakai fürdozés: 1500 Ft

Minoségi borápolás
Egzotikus felöntések

Jeges felfrissülés

Vérpezsdíto zenére lazulás

Hangulatvilágítás 
a medencetérben és a szaunában
Buliélmény az infrában

Koktél nektek!

A Hajdúböszörményi Magyar-Finn Baráti Társaság köszönetet mond 
mindazoknak, akik a „30 ÉVE TESTVÉRVÁROSUNK SIILINJÄRVI” című, 
2018.december 9-i gálaműsor megrendezését támogatásukkal, fellépésük-
kel, közreműködésükkel segítették.
Támogatóink voltak: Hajdúböszörmény Város Önkormányzata • Tömb 
2002 Kft. •  Formula Gp Kft. •M+Z 2000 Kft. • Magyar Pékség Kft. • Nyakas 
Optika • Pecsenyesarok és Kifőzde • Mr.Zsola Étterem és Sörkert • Kitti 
Konyhabútor Stúdió, Debrecen • P-Tervezőiroda Kft. •  Bojti Tibor Húské-
szítmény Előállító Üzeme • Ceze Reklám, Józsa • Vargáné Inci Virágboltja 
•  BSzC Veress Ferenc Szakgimnáziuma és Szakképző Iskolája vendéglátó 
ipari ágazatának tanulói és tanáruk.

Köszönet
FÜGGÖNYÖK, sötétítők, lakástextil, 
méteráru nagy választékban minden 
pénteken a hajdúböszörményi piac-
csarnokban. Bevezető akciók 2018 év 
végéig.
ELVESZTETTEM december 14-én 
délelőtt a Lidl környékén sötét színű 
Aréna pénztárcámat. Kérem a be-
csületes megtalálót, jelentkezzen az 
alábbi telefonszámon: 70/9455752.

Apróhirdetések

A „HAJDÚBÖSZÖRMÉNY ESZ-V” NONPROFIT KFT (KÁLVIN TÉR 
7-9.) ALÁBBI SZAKELLÁTÁSAIBAN RENDELÉSIIDŐ-VÁLTOZÁS TÖR-
TÉNIK 2019. JANUÁR 2-TŐL. A betegfogadás kizárólag előjegyzéssel tör-
ténik  – kivéve az orvosszakmailag indokolt sürgős ellátásokat.  

Belgyógyászat
Hétfő:        7.00-13.00
Kedd:         7.00-13.00
Szerda:      7.00-15.00
Csütörtök: 8.00-12.00
Péntek:       7.00-15.00
 
 Mindkét szakrendelés esetében a változás a betegelőjegyzési rendszer 

bevezetése. Időpontfoglalás személyesen a betegfelvételi pultnál, vagy 
telefonon az 560-130/299 melléken történik minden nap 10.00-14.00-
ig. Az előjegyzés kérése már 2018. december 20-tól lehetséges. 

Dr. Erdős András, ügyvezető

Bőrgyógyászat
Kedd:    8.00-14.00
Csütörtök:  12.00-17.00
Péntek:    8.00-14.00

Távdiagnosztikai rendszer segí-
ti a jövőben a helyi háziorvosokat: 
az úgynevezett transztelefonikus 
EKG (TTEKG) abban segíti az orvo-
sokat, hogy egyes esetekben, EKG 
eltérés esetén biztosítja a konzultá-
ciós lehetőséget kardiológus kolle-
gával, hogy a lehető leggyorsabb és 
legpontosabb diagnózishoz juthas-
sanak, és a beteg mielőbb eljuthas-
son a megfelelő szakellátásra. Az 
úgynevezett Szívőr egy kicsi EKG-
készülék, amelyet december 15-én, 
szombaton vettek át a böszörmé-
nyi háziorvosok a Kálvin téri ren-
delőintézetben.

Szívőr

József Attila:

Karácsony
Legalább húsz fok hideg van,
szelek és emberek énekelnek,
a lombok meghaltak, 
de született egy ember,
meleg magvető hitünkről
komolyan gondolkodnak a földek,
az uccák biztos szerelemmel
siető szíveket vezetnek,
csak a szomorú szeretet latolgatja,
hogy jó most, ahol nem vágtak ablakot,
fa nélkül is befűl az emberektől
de hová teszik majd a muskátlikat?
Fölöttünk csengőn, tisztán énekel az ég
s az újszülött rügyező ágakkal
lángot rak a fázó homlokok mögé.
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Rendőrség: 107
Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Segélyhívószám: 112
Polgármesteri Hivatal: 563-200
Gyepmester 06-20/313-4217

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS
2019. január 9: Sőrés István 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.

Dec. 21., 29-30 Arany Sas
Dec. 22-23., 31 Bethlen
Dec. 24 Hajdú
Dec. 25. Kehely
Dec. 26. PatikaPlus
Dec. 27.  Szentháromság
Dec. 28. Vöröskő 
Január
Jan. 1., 9., 17. Hajdú
Jan. 2., 10. , 18. Kehely
Jan. 3., 11. PatikaPlus
Jan. 4., 12-13.  Szentháromság
Jan. 5-6., 14. Vöröskő
Jan. 7., 15. Arany Sas
Jan. 8., 16. Bethlen

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

December 22-24-ig: dr. Cs. Varga 
Sándor (06-30-965-4187).
December 24-25: dr. Joó Sándor 
(06-70-363-6515).
December 25-26: dr. Tacsi Sándor 
(06-30-464-8667)
December 26-27:  dr. Cs. Varga 
Sándor (06-30-965-4187)
December 29-31: dr. Kecskés La-
jos (06-20-9455-846)
December 31-január 1: dr. Komá-
romi Márton (06-20-9-339-458)
Január 1-2: dr. Joó Sándor (06-70-
363-6515).
Január 5-7: dr. Nagy Anna (06-30-
662-2725)
Január 12-14: dr. Nagy Ferenc 
(06-70-376-1138)

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

December 20. (csütörtök) 8-11.30 
óráig véradás Bodaszőlőn (IKSZT 
Boda Katalin u. 28.) a lakosság ré-
szére. 

Január 8. (kedd) 8-15 óráig vér-
adás a Polgármesteri Hivatalban 
a dolgozók és a lakosság részére.

Január 10. (csütörtök) 12-14.30 
óráig RETRO véradás a NAGÉV 
Kft.-nél (Kinizsi u. 7.) a dolgozók 
és a lakosság részére. 

január 16. (szerda) 12-15.30 órá-
ig véradás a Rendőrkapitánysá-
gon (Kossuth L. u. 2.) a dolgozók 
és a lakosság részére. 

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

ERDŐS ANTAL
(volt Pásztor u. 2. sz. alatti lakos)

halálának 1. évfordulójára

„Nem életszerű, ami Veled történt, 
Sem a te lelked, sem a miénk 
soha nem tud megnyugodni. 
Szívedben nem volt más, 
csak jóság és szeretet.
Szorgalom és munka volt az életed.”

Szerető szüleid és testvéreid.

Köszönetnyilvánítás

GÁL JÓZSEF
(a Béke tsz. nyugdíjasa)

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk

temetésén megjelentek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek és mély-
séges bánatunkban részvéttel osz-
toztak.
„Nagyon akartam élni még, érezni 
szívetek melegét.
Legyőzni a betegséget, legyen enyém 
még az élet.
Búcsú nélkül kellett mennem, 
őrizzetek szívetekben.
Édes lesz ott megpihenni, 
odalent már nem fáj semmi!

 A gyászoló család.

MARJAI ANTALNÉ
( szül. Töviskes Margit)

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,

akik szeretett halottunk

temetésén megjelentek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek és mélysé-
ges bánatunkban részvéttel osztoz-
tak.
„Mert az Ő angyalainak 
parancsolt felőled, 
hogy őrizzenek Téged 
minden utadban.”-

 A gyászoló család.

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk Édesanyánkra

özv. KOVÁCS IMRÉNÉ
(szül. Kunkli Eszter

volt Madarász V. u. 2 alatti lakos)
születésének 100.

halálának 18. évfordulójára

„Az hal meg, 
akit elfelejtenek, 
Örökké él, 
akit nagyon szeretnek.”

Szerető gyermekei és unokái.

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

CSELE JÁNOSNÉ
(szül. Bata Erzsébet)

„Szomorú az út, mely sírotokhoz vezet,
Megpihent drága szüleim szíve,
Virágot viszünk egy néma sírra,
De ezzel Őket már 
nem hozhatjuk vissza.
Tudjuk, nem jöttök, de olyan jó várni,
Hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Nehéz az életet élni Nélkületek,
Feledni Titeket soha el nem lehet.”

Szerető lányaitok, vejeitek, 
unokáitok, dédunokáitok

CSELE JÁNOS

volt Hb. Erkel F.u. 30. sz. alatti lakosok
halálának 4. évfordulójára.

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

PINDZSULYA JÓZSEF
(II. Kongresszus Tsz. nyugdíjasa)

halálának 5. évfordulójára

„Hihetetlen, de elmentél egy perc alatt, 
számunkra csak a döbbenet 
és a fájdalom maradt. 
Kicsordul a könnyünk a sírodnál, 
mélységes a fájdalom, hogy távoztál. 
A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt, 
de szívünkben örökké velünk maradsz.”

A gyászoló család.
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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

Bocskai Gyógyfürdő

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk!

2018. december 24-én és 31-én a fürdő rövidített nyitva tartással,
2019. január 2-től megszokott nyitva tartás szerint várjuk

kedves fürödni vágyó vendégeinket!
Köszönjük a megértést!

unnepi nyitvatartas

, . .

 Zárva

 Zárva

2018. december 24. 
(hétfő)

6-8 óráig Sportúszás
9-14 óráig Termál

Frissítő masszázs nem lesz
2018. december 25.
(kedd)

 Zárva

2018. december 26. 
(szerda)

2018. december 27-30.
6-8 óráig Sportúszás

9-20 óráig Termál

2018. december 31.
(hétfő)

 6-8 óráig Sportúszás
9-14 óráig Termál

11-13 óráig frissítő masszázs

2019. január 1. 
(kedd)

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 he-
lyezzék ki.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
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Futsal
Tornagyőztes a HTE
A HTE U17 leány futsal csapata Hajdúnánáson vett részt négy csapatos 
utánpótlás teremlabdarúgó tornán. A böszörményi lányok veretlenül vé-
geztek az első helyen: a Nyíregyháza Spartacus együttese ellen 4-1-es, 
Újfehértó ellen 5-1-es győzelmet arattak, míg a házigazda Hajdúnánással 
szemben 1-1-es döntetlent értek el. A torna gólkirálynője a HTE játékosa, 
Nagy Anikó lett.
HTE: Töviskes Krisztina – Nagy Anikó, Nagy Fruzsina, Gulyás Linda, Nagy 
Zsuzsánna, Juhos Zsófia, Kiss Bernadett, Sain Viktória, Drén Zsuzsa. 
Edző: Papp Ferenc.

NB I felnőtt női futsalosaink december 22-én és 23-án kétnapos karácso-
nyi futsal tornán vesznek részt Szigetszentmiklóson. A nyolc csapatos tor-
nán a HTE mellett az NB I-es kiskunfélegyházi Astra, a Tolna, a Miskolc, 
a Gyula, a budapesti TFSE, valamint az NB II-es listavezető FTC és DEAC 
vesz részt.

Kosárlabda
Sikeres hétvégét zártak a HTE kosárlabdázói
U16-os fiú kosárlabda csapatunk Nyíregyházán lépett pályára, ahol fölé-
nyes győzelmet aratott Ibrány együttese ellen.
U16 fiú: HTE-Gladiátorok - Ibrány 85-1
Szabó Tibor edző: „Ellenfelünk eddig nyolc forduló óta nyeretlenül az 
utolsó helyen áll a csoportunkban. Így tudtuk, hogy ezen a találkozón leg-
inkább a fiatalok fognak játéklehetőséget kapni és nekik kell bizonyítani 
tudásukat. Legfőbb célunkat, hogy ne sérüljön meg senki és mindenki 
dobjon kosarat, teljesítettük. 9/9-es győzelmi mutatóval továbbra is ve-
retlenül vezetjük a csoportot és mostantól már ki merjük jelenteni, hogy a 
célunk nem lehet más, mint a csoportgyőzelem az alapszakaszban.”
U12-es leány kosarasaink kettős győzelemmel zárták az elmúlt fordu-
lót. 
U12 leány: HTE-Fúriák - BKG Ebes 45-35
HTE-Fúriák - Crisul BCU Oradea 53-35
Pipó Márton edző: „Végre sikerült igazán odafigyelve keményen és szívó-
san játszani, a labdafeldobástól a lefújásig dominálni a pályát technikailag 
és fizikálisan egyaránt. Ezúton szeretném megköszönni, hogy ami mun-
kát az edzéseken elvégeztünk, azt nagyrészt visszakaptam, viszontláttam 
a pályán. Szép volt lányok! Ezen az úton kell tovább haladni és készülni, 
mert a következő körben már nehezebb lesz a megoldandó feladat!”

Birkózás
Évadzáró versenyt rendeztek Hajdúnánáson, december 16-án. Eredmé-
nyek: Kiss Zoltán és Csák Máté első helyezett, Gedeon Hanna, Gedeon 
Vencel, Varga Márton és Horváth Csaba második, míg Fekete Dániel, 
Leposa Benedek harmadik helyezést ért. Csapatversenyben második lett 
a böszörményi alakulat.
Emléklapot vehetett át Kardos Imre, hajdúböszörményi sportoló a Buda-
pesten rendezett Birkózó Gálán, december 13-án. A versenyző részt vett 
a szeptember 28-30. között Skopjéban rendezett Szabadfogású Veterán 
Világbajnokságon, amelyen „B” kategóriában, 62 kg-ban ötödik helyezést 
ért el. 

Advent harmadik vasárnapján vadászkürt és trombita zene szórakoztatta a 
fürdőzőket. Hasznos Gyula távolról érkezett vendég karácsonyi dallamokat szó-
laltatott meg.

Karácsonyi dallamok

Az Ungváron rendezett Európa Kupán Nagy Máté (65 kg) junior kategóri-
ában és Cifra Diána (57 kg) bajnoki címet szerzett.

Kick-box

Bajnoki címet szerzett junior kategóriában Homen Péter, a Nagyváradon 
rendezett Alexandru Emlékversenyen.

Ökölvívás

Minden Kedves 
Olvasónknak áldott

 ünnepeket, békés, boldog 
új esztendőt kívánunk!

Tájékoztatjuk 
Olvasóinkat, hogy lapunk 

következő száma 
2019. január 18-án 

jelenik meg. 

Szabadhajdú szerkesztőség

Karácsony előtti ünnepi hangversenyt adott a Daróci Bárdos Tamás 
Vegyeskar december 16-án, a görögkatolikus templomban. Gáll Péter 
karnagy vezetésével klasszikus és kortárs zeneszerzők műveit mutatta 
be a kórus a közönségnek.               SZ.H.

Bakatalálkozó
Ötven esztendővel ezelőtt szerelt le az a tíz böszörményi katona, akik 

1968. december 15-én vonultak be a szandaszőlősi sofőrszázadba, tizen-
nyolc évesen. Közülük kilencen a fél évszázaddal ezelőtti történéseket 
idézték fel és megemlékeztek elhunyt társukról is. A találkozón az ado-
mázás mellett egy-két katonanóta is felcsendült. 

Sz.H.

Ünnepi hangverseny


