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Város született

A szeszélyes időjárás ellenére a
mezőgazdaságban minden napra
jut tennivaló a gazdálkodóknak.
Betakarítás, talajelőkészítés, vetés szerepel most leginkább a palettán.
Csatári Imre gazdaságában a napraforgó egyharmadát már betakarították. Az eddigi terméseredmén�nyel elégedett, bár azzal is tisztában
van, hogy a még lábon álló terményből már kevesebbet fog aratni.
Csemegekukoricát is termesztett. Jónak tartja a hektáronkénti

18 tonnás eredményt. A takarmánykukoricája a hónap végére lesz
kombájnérett.
– A szárazság felfelé nyomja a felvásárlási árakat – állapítja meg Csatári Imre. Bizakodik abban is, hogy
több víz lesz a Dunában, s akkor hajókkal külföldre is tudnak terményt
szállítani.

4. oldal
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Sport

Határszemle

10. oldal

tartalma. A terméskilátások 8-10
tonna körül várhatóak.
A szakemberek elmondták, hogy

Nagyon nehezen sikerül a szárazság miatt az állatállomány számára
biztosítani a takarmányt. Nagyon
„kaparni kell”, hogy összejöjjön,
fogalmazott a gazda. Gyepszénából
kevesebb lesz a tavalyihoz képest,
a lucerna szerencsére még tartja
magát. A hízómarha állománya is
stagnál. Sajnos a piaca megingott
egy kicsit. A felvásárlási árak lefelé

zőgazdasági Kft.-ben Rózsa Zoltán
cégvezető és Barkó István növénytermesztési főágazatvezető tájékoztatta lapunkat az aktualitásokról.
A cégnél a napraforgó betakarításának közepén járnak. Ebből
a növényből két fajtát vetettek: a

a napraforgó felvásárlási ára a korábbiakhoz képest mintegy tíz százalékkal csökkent. Érdekességként
említették meg, hogy a két fajta
napraforgó ára között húsz ezer forintnyi különbség tapasztalható, a
mintegy öt éve elterjedt magas olaj-

hagyományosat és a magas olajsav
tartalmút, összesen 550 hektárnyi
területen. Átlagosan, mintegy 3,5-4
tonnára számítanak hektáronként.
Augusztus derekán két héten át
17 000 tonna silókukoricát készítettek a 2000 fejőstehenük és szaporulata számára.
A kukorica betakarítását szeptember második felében kezdik el,
most még 20 százalék feletti a víz-

savtartalmú növény javára. Annak
ellenére, hogy a termesztés-technológiában nincs semmiféle különbség.
Jelenleg a repcevetést végzik,
mintegy 310 hektáron. Ugyancsak
a napokban került a földbe a takarmányfű is.

mennek. Nagyon sok a kérdőjel az
ágazatban. De továbbra is a minőség a fontos.
Jelenleg a szerves trágyát szórják
a gabonatarlókra. S az őszi kalászosok alá elkezdték a talajelőkészítést
– zárja szavait Csatári Imre.
A Hajdúböszörményi Béke Me-

Gargya Imre
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Tudta Ön?
A hajdúböszörményi fióklevéltár immár tizenötödik éve minden
esztendőben, a Város napjához
kapcsolódva tudományos-történelmi konferenciát szervez a város támogatásával az érdeklődő
közönségnek.
Ezúttal a „Totális diktatúra kiépülés” a téma, amelyet az előadók
különböző megközelítésekből részletesen bemutatnak. Nézzünk néhány példát!
Tudta Ön például, hogy Hajdúböszörményben, csakúgy, mint az
országban még a ’80-as évek elején
is kínos áruhiány volt? Ha tudta,
akkor azért, ha nem, akkor azért
jöjjön el és hallgassa meg az erről
szóló előadást! Gondolják végig!
Nem lehetett például csak úgy téglát, cementet, színes tévét, bútort,
egy palack Unicumot, autót, de
még egy kiló banánt (és felsorolni
is nehéz), sok egyéb árucikket egyszerűen megvásárolni. Arról nem is
beszélve, hogyan lehetett külföldre
utazni. Háromévente, 50 dollárból.
Kivéve, ha nem csókos volt az illető.
A közelmúltban, április 25-én
hunyt el Csiha Lászlóné Mező Erzsébet gimnáziumi igazgató, matematika-ábrázoló geometria szakos
tanár. Temetésére az ország minden pontjából érkeztek a gyászoló
rokonok, barátok, tanítványok és
tisztelők.
Erzsike néni 1936. november
8-án született Hajdúböszörményben. A szülői házban a munka
szeretetét és becsületét, a nehéz
időkben való helytállást tanulta meg. 1955-ben érettségizett a
Bocskai István Gimnáziumban,
majd középiskolai tanári oklevele
megszerzése után ugyanide tért
vissza tanítani. A tanári munkát
mindig a legjobb tudása szerint végezte, bár – saját megfogalmazása
szerint – „nehéz” tárgyat tanított.
Tanítványait igen hatásosan motiválta, döntő többségüket felvették
főiskolára vagy egyetemre. Pedagógiai eszközeinek változatosságát,
módszertani felkészültségét és biztonságát azonban nemcsak a tehetségesebb, hanem az átlagos, vagy
annál gyengébb tanulókkal végzett
munkájának sikerei is igazolták.
Csiha Lászlóné negyven éven
át tanított, húsz évig osztályfőnöki feladatokat is ellátott. 1979.
augusztus 1-jétől igazgatóhelyettessé nevezték ki. Az igazgató általános helyetteseként munkáját
a következetesség, a pontosság és
az igényesség jellemezte. 1984-től
megbízott, majd 1985-től öt éven
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Ismerkedjen meg a hiteles tényekkel!
Tudta Ön, hogy a gyermeküket
megkeresztelőket a kommunista
hatalom listázta, a konfirmálókat,
az egyházi liturgiákra járókat, a kispapnak tanulókat, az egyházak szolgálóit külön megfigyelték, s adott

kényszerítették őket
erőszakkal
a téeszekbe, beszolgáltatásra?

esetben büntették? Ha tudta, akkor
azért, ha nem, akkor azért jöjjön el
és hallgassa meg az erről szóló előadást!
Tudta Ön, hogy Hajdúböszörményben a gazdáktól 1948 után hogyan rabolták el földjeiket? Hogyan

Hogyan verték
és üldözték a
kommunisták
városi helytartói a gazdálkodókat csak
azért,
hogy
mindenük től
megfosszák
őket?
Ők a mi szüleink, nagyszüleink, a szenvedéseket megélt szemtanúink. Ha ismeri
és tudta mindezt, akkor azért, ha
nem, akkor azért jöjjön el és hallgassa meg az erről szóló előadást!
Tudta Ön, hogy a kommunista
párt városi csinovnyikjai milyen

Csiha Lászlóné (1936-2018)
át kinevezett igazgatója volt az intézménynek. Ő volt a gimnázium
első női vezetője. Magas színvonalú pedagógiai és vezetői munkáját
számos kitüntetéssel ismerték el,
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2002-ben dr. Molnár István-díjjal tüntette ki.

Bár sokan elsősorban a szigorú
matematikatanárt, megyei szakfelügyelőt, igazgató-helyettest, majd
igazgatót látták Erzsike néniben,
tanítványainak, különösen a matek
faktosoknak hamar megnyílt. Tanóráira nemcsak a fegyelem volt a
jellemző, hanem teret biztosított a
kreativitásnak, az önállóságnak, és
értékelte a feladatok megoldására
tett szellemes javaslatokat. Amikor
a 80-as évek elején megérkeztek
az első HT-1080Z iskola-számítógépek a gimnáziumba, a BASIC
programozási nyelvet délutánonként együtt tanulta az első számí-

tástechnikai szakkör tagjaival. Ő
maga később azt vallotta, hogy bár
reáltantárgyak tanára volt, szakmájában mindig a humanitást kereste. Nem pusztán a matematikai
tudás és az analitikus gondolkodásmód átadására törekedett, hanem
az erkölcsi érzék kiművelésére is.
Erzsike néni érdeklődésének egyik
erénye az volt, hogy az messze
túlterjedt a szűk szakmai és pedagógiai határokon: az irodalmi, a
művészeti és a tudományos élet fő
kérdéseiben ugyanúgy jártas volt.
Férjével és társával, Csiha Lászlóval
esztétikai műveltségüket folyamatosan fejlesztették. Azt tanították,
hogy a szellemi és érzelmi teljesítmények a tiszta öröm forrásai.
A Csiha házaspár Hajdúböszörményben érezte igazán itthon magát, de fontosnak tartották, hogy
rendszeresen utazzanak és világot
lássanak. Szép emlékeket őriztek
erdélyi túráikról, Szlovákia magyarok lakta területein tett kirándulásaikról, horvátországi nyaralásaikról és franciaországi útjaikról.
Erzsike néni emlékét a rokonokon
túl a tanítványok, valamint a hajdúböszörményi intézmények, közösségek őrzik. Férje mellett nyugszik a Hajdúböszörményi Városi
Köztemető központi helyén fenntartott díszsírban.
Lévai Antal

módszerekkel dolgoztak? Hogyan
ragaszkodtak foggal és körömmel
nyomorult kis hatalmukhoz?
Mire voltak képesek azért, hogy
akár közvetlen környezetükben
is elhintsék a gyűlölet mételyét,
kikényszerítsék a másik elárulását, a közösség szétzüllesztését?
Ha tudta, akkor azért, ha nem,
akkor azért jöjjön el és hallgassa
meg az erről szóló előadást!
Várjuk az érdeklődőket szeptember 14-én 10 órától a Városháza
dísztermébe! Ismerkedjen meg és
hallgassa meg ön is a hiteles tényeket! Részletes program a Város napi
meghívóban.
A rendezvényt követően a fióklevéltár és a Hajdúsági Múzeum
közös kiállítását tekinthetik meg a
helyi jogszolgáltatásról. A múzeum
időszaki kiállítótermében korabeli
tárgyak, fegyelmező eszközök, dokumentumok, eredeti periratok és
sok más érdekesség várja a látogatókat. Jöjjön el és szembesüljön Ön is
közeli múltunk hiteles történetével!
Várjuk szeretettel!
A szervezők

A szeretet ereje
Rákász Gergely orgonaművész a
közeljövőben ismét Hajdúböszörményben koncertezik. Ennek apropójából beszélgettem vele. Ahogy mondta szívesen jár vissza Böszörménybe,
hiszen az első alkalommal is barátságos fogadtatásban volt része. Jó érzés
a feléje megnyilvánuló szeretet, s fontosnak tartja a kapcsolatok ápolását.
Az idén is pörgős, feszes a koncertmenetrendje, hiszen nyolcvanöt alkalommal lép a közönség elé. Szerencsés, hiszen mára egy jó csapat veszi
körül, s neki „csak” az orgonálásra kell
koncentrálnia.
Rákász Gergely azon munkálkodik,
hogy visszaállítsa az orgonamuzsika
patináját, elfogadtassa a közönséggel
a hangszert megillető tiszteletet. Ezt
szent hivatásként éli meg. Az orgona
a művész szerint egy showhangszer,
ha a zenész meri használni. A „Lords
of the organ” című műsorában Vivaldi, Bizet, Grieg, Gershwin műveit
hallhatja a közönség. Nem utolsósorban pedig Bach kompozíciói is felcsendülnek, mert nélküle nem múlhat
el koncert. Hivatását egyfajta küldetésnek tartja. A legfontosabb számára, hogy megszólítsa az utca emberét,
ráirányítsa a figyelmet a szépre és a
jóra. A művész dolga, hogy megfogja
az emberek kezét, s megnyissa a lelküket. Rákász Gergely reméli, hogy
minél több embernél sikerül ezt elérni, s azok lesznek ott, akiknek a lelke
nyitva áll a befogadásra.
g.i.
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Az iskolakezdés és a közlekedés

Megkezdődött a tanév, amely a
közlekedők életében is jelentős változással jár.
Az iskolakezdés mindenképpen
olyan változást hoz a város életébe,
amely jelentősen megnöveli az úton
lévők számát.
Szeptember első napjaiban még
nincs mindenki teljesen felkészülve
az iskolakezdésre, késve indulnak a
gyerekekkel az iskolába, még nem
rutinszerűek az iskolakezdéssel
kapcsolatos napi teendőik. Jellemzően türelmetlenebbek az emberek
a közlekedőkkel, hiszen sietnek,
ezért az iskola közelében szeretnének megállni az autóikkal, és biztonságban elengedni a gyermekeiket.
Mindenkinek fontos, hogy gyermeke, hozzátartozójának, ismerősének, szomszédjának a gyermeke
épségben hazaérkezzen az iskolából.
Ennek érdekében az alábbiakra
szeretnénk felhívni a gépjárművezetők, kerékpárosok és gyalogosok

figyelmét. Legyenek türelmesebbek, figyelmesebbek az iskolák,
kijelölt gyalogátkelőhelyek, utak,
járdák közelében! A kerékpáros fiatalok mellett tartsanak megfelelő
követési- és oldaltávolságot!
A kerékpárokat szereljék fel a
láthatóságot elősegítő prizmával,
küllőprizmával és világítással is, hiszen ezek kötelező tartozékok is. Ez
mindannyiunk érdeke.
Ha autóval érkeznek, hívják fel
a gyermek figyelmét, hogy ne nyissák ki a jármű ajtaját, segítsenek
kiszállni.
Próbáljanak türelmesebbek és
előzékenyek lenni a közlekedésben
résztvevőkkel, hogy a nap végén,
a hónap végén, a tanév végén elmondhassuk mindannyian: sikeresen, szerencsésen, eredményesen,
balesetmentesen zárták a tanévet,
és kezdődhet újra a nyár!
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Jegyzet

A Város
A latinok így nevezték Rómát, a zsidó törzsek „Szent Városa” Jeruzsálem
volt, a hajdúké pedig Böszörmény.
A város anyagi és szellemi kincseit az elődeink gyűjtötték össze a magyar királyok és fejedelmek oldalán harcolva, s a Kárpát-medencében szerte porlanak
csontjaik, szellemük itt van otthon. Ám a legtöbben poraikban is a város földjében pihennek. Mi tudjuk, hogy elődeink sírjai hol domborulnak: temetőinkben
egyszerű kopjafás sírok, vagy az emlékezetre vigyázó kövek figyelmeztetnek,
hogy hajdú ember a békében is tudott alkotni, tenni a családért, a hitért, a
városért, a hazáért.
A mi városunk az ember alkotta terek egyik legszebbike, az épületek, utcák,
parkok, emlékkertek okosan megszerkesztett szövete. Sugárutakat, körutakat
hamarabb találtuk fel, mint Párizs. Korábbról örököltük a kelet-nyugat és északdél felé futó kereskedelmi utakat, amelyek a város szívében metszették egymást,
s futottak tovább a folyók kiöntései mentében, amelyeken nyáron is felverték a
kereskedő szekerek az út porát. A mai Bocskai téren gyermekek és felnőttek követik a település fejlődését, határainak kiterjedését, egyre bonyolultabb szerkezetét a szépen csiszolt köveken. A város arculata is változott, a romboló időben
előregednek a fák, a Rákóczi utcai platánok gyermekkoromtól életem kísérői voltak, de hozzászoktam az új utcaképhez, most ez ad azonosságot. Jelek utalnak
vissza őseinkre, s mutatnak a jövőbe: a magyar Szent Korona díszíti a Bocskai
szobor talpazatát – egyetlen ilyen emlékmű van a Kárpát-medencében –, a hajdú vitézek nevét és jogait tartalmazó nyitott írást mutat nekünk a fejedelmünk.
Hét hajdú tánca bronzba öntve megállította az időt, a kálvin-hívők temploma
égbe szúrja toronysisakja hegyét, az öreg gimnázium és az iskolák ablakai, mint
bölcs tanítószemek konstatálják az időbe sorolt történéseket, az épületeik befogadják és elengedik a diákokat. A mindig kopott gúnyájú Hajdú Kapitányság

Balesetmentes közlekedést kíván a
Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság!

Nyári kaland
Köszörűs Sára 10 éves, a Középkerti-iskolában szeptembertől az
ötödik osztályban kezdte meg tanulmányait.
Musical és pop dalokkal gyakori
meghívott fellépője a környékbeli
rendezvényeknek. (Legutóbb Hajdúviden a „Zenés esték”-en, valamint a „Középkerti Nap”-on is énekelt.). Több zenei tehetségkutató
verseny díjazottja.
A Nagyváradi Magyar Diákszövetség és a Szigligeti Színház közösen állította színpadra a nyáron
az „Utcakölykök” (Twist Olivér
története, adaptálva) című darabot, melyhez gyermekek, énekesek jelentkezését is várták. Sára
jelentkezett a nagyváradi meghallgatásra. Júniusban már az öt hétig
tartó próbákon vett részt az ottani
színházban, illetve a vár szabadtéri
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színpadán. Közben egy hétig Vársonkolyoson táborozott a vadregényes Sebes-Körös völgyében, ahol
sok-sok ének- és táncpróba mellett
kirándultak, ismerkedtek is.
A darabban szoprán hangjára
számítottak és a legtöbb dalban
énekelt is a kórusban, illetve önálló
szólammal mutatkozott be. Három
szerepben is helytállt: Dologházi
árva daróc ruhában, fiú bőr felsőben és kalapban a Fagin banda
tagjaként. Végül a „jók” kórusát
erősítette.
Augusztus 20-án volt a nyilvános főpróba, másnap pedig a bemutató a Nagyváradi Vár Szabadtéri Színpadán, telt ház előtt. A
történet ősszel folytatódik a váradi
kőszínházban és tájolással Erdély
nagyvárosaiban.
g.i.

„Az én ereimben is hajdúvér folyik”
rejti a tárgyi emlékeket, hallgatja a szökőkutak zenéjét, árnyékában kávét szürcsölök, fiatalok népes csoportja fordul a testvérvárosok nevét viselő oszlopok
irányából a park felé.
Háromszor tízezer emberből szőtt háló fonódott össze logikus rendben a mindennapi emberi cselekvésben, s végzi mindenki a város követelte feladatokat.
Kenyeret süt, tanít, hajat vág, házat épít, virágot ültet. Közülük kiemelkedik
egy-egy személyiség, aki vonatkoztatási pont. A „Sillye Gábor”-ok, a „Mihály
János”-ok, a „Csiha László”-k élnek velünk, s egyszer eltűnnek, űr támad utánuk, majd az idő új embert illeszt a helyükbe. A mi történetünk, a város története ez is, amelyet mindnyájan ismerünk, s a történetben mi is cselekvő aktorok
vagyunk, összetartozunk.
Hajdúböszörmény a 47.6718908 szélességi és a 21.51266369 hosszúsági
fokon fekszik. Az égitestek, a Föld hatásai, az idő ciklikus forgása és a newtoni
idő lineáris előrehaladása az itt lakó emberek időháztartását, ünnepeit szabályozza, a mindennapi idő és a „szent” ünnepek napjainak liturgiáit (a nap szokásos menetét) meghatározzák. Szervezetünk okosan alkalmazkodik a legkisebb energiát kívánó napi cselekvéssorhoz, amely sajátosan hajdúböszörményi
az ébredéstől az elalvásig, s azon túl is. Minden város, falu sok hasonlósággal,
de különbséggel is használja a napi időt, s lakói azonosulnak az időbe illesztett
cselekvéssorokkal, ez adja a mi közös idő-identitásunkat.
A Város a mi életkeretünk, magunk és őseink alkotta tér és társadalom a
múló időben. Itt van Közép-Európa egyik legszebb főtere, ez az otthonunk: tegnap, most, s a jövőben.
Dr. Sári Mihály
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Az
1591-ben
kezdődő
tizenötéves háború hozta el annak
a társadalmi rétegnek a magyar
történelemben játszott kiemelkedő szerepét, amely csoportsorsa
egybefonódott Böszörmény történetével is. A kivívott sikerben,
a magyar rendek győzelmében
oroszlánrésze volt a hajdúknak,
akik ezért joggal várhatták a hálát. Bocskai 1605. december 12-én,
Korponán kiadott kiváltságlevelében 9254 hajdú katona vágyát váltotta valóra: földet és szabadságot
adott nekik.
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lölségek és viszálykodások” megoldásaként az 1609. szeptember 13án, Váradon kelt oklevelében saját
birtokára, a Kállóval nagyságren-

szári udvar halogató politikája, és a
törökök bujtogatása odáig vezetett,
hogy kirobbant a második hajdúfelkelés. A harcias hangokat azonban
hamarosan minden táborban felváltotta a tárgyalási hajlandóság. Az
egyezkedések során a hajdúk részéről nem csupán saját, hanem rendi
követelések is megfogalmazódtak,
például nemzeti király választásá-

A Nagyhajdú adománylevél

AKIK SZABLYÁVAL ETTÉK A nak gondolata is felmerült, a hajdúk azzal is fenyegetőztek, hogy
KENYERÜKET

A letelepítés nem csupán juta- ha jelöltjük nem fogadja el a királyi
lom, hanem kényszermegoldás is címet, maguk közül emelnek „bocsvolt, mivel Bocskai jelentős zsold- korost” a trónra.
hátralékot halmozott fel katonái
felé, és az is kiderült, hogy a harcok
megszűnte után a hajdúk tömegeit
nem fogják tudni tovább zsoldban
tartani. A fejedelem halálával azonban a kérdés rendezését mindenáron óhajtó központi akarat megszűnt, a hajdúk letelepítésének ügye
akadozni kezdett. Bár a katonák
hangoztatták, hogy: „gyermekségünktől fogva szablyánkkal esszük
kenyerünket,” még az is előfordult,
hogy helyenként adózásra akarták
fogni őket. Bár voltak óvatosságra intő jelek, miszerint „a füstölgő
tüzet nem köllene piszkálni,” a csá-

helyőrségével. Megpróbálták erővel
elfoglalni az erődítményt, sőt, olyan
összetűzés is előfordult, amely során a hajdúk fogságba ejtették annak főkapitányát is. A helyi szintű
csetepaték a nemzetközi konfliktus
kirobbanásának lehetőségét is ma-

gukban hordozták, így folyamatosan próbálták rendezni a „kállói kérdést.” Az egyik megoldási javaslat
szerint a császárra felesküdni kész
hajdúkat Csegére, az erdélyi fejedelem híveit pedig Nádudvarra telepítették volna. A hajdúk azonban
ragaszkodtak ahhoz, hogy erődített
helyre költöztessék őket, Csege és
Nádudvar megerősítését azonban
sem a császár, sem Báthory fejedelem nem kívánta felvállalni. Mivel
a Kállay család is bejelentette a jogigényét Kállóra, a vitában álló felek
SZÁZEZER ARANYFORINT
A hajdúknak a kezdetektől fogva száma tovább növekedett.
Báthory Gábor a „kölcsönös gyűösszetűzései voltak a vár császári
Pártfogójuk, Báthory Gábor erdélyi fejedelem is megerősítette,
hogy a hajdúk birtokba vehetik a
Bocskai által nekik ígért Kálló városát, és ahogyan ők a megállapodást értelmezték: az ott lévő várat
is. Az egyébként nem túl korszerű
kállói vár azonban a császári végvárrendszer fontos eleme volt, így
annak átengedése sosem fordult
meg komolyan a Habsburg hadvezetés fejében.

Báthory Gábor, a hajdúk Böszörménybe telepítője

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

dileg azonos méretű mezővárosba,
Böszörménybe telepítette a kállói
hajdúkat. Érdekesség, hogy a cserelevél formailag voltaképpen adásvételt takart. A hajdúk, valószínűleg
bölcs előrelátásból, a birtokbavételt
úgy „papírozták le,” hogy jogilag vásárlásnak számítson, így próbálták
elejét venni az esetleges későbbi,
birtokukat érintő jogigényeknek.
Aggodalmuk nem volt hiábavaló, hiszen a későbbiekben például a tisztázatlan jogi helyzet okozta Polgár
hajdújogának elvesztését is. Minden bizonnyal a különös megoldásnak is köszönhető, hogy a hajdúk
böszörményi birtokjogát nem is vitatta senki a későbbiekben.

ÖSVÉNY A SZOLGASÁG HÁZÁBÓL

A Böszörménybe áttelepült hajdúk névsora – ha volt egyáltalán –
nem maradt fenn. A néhány száz katona továbbfejlesztette az itt készen
talált városszerkezetet, kialakítva a
hajdúvárosokra jellemző sugaraskörgyűrűs városszerkezetet. A letelepedés azonban nem jelentett
azonnali életformaváltást. A hajdúkra még jóideig panaszkodtak a
kortársak, hogy „békességben nem
járhatni tőllük az utakon, mivel
tolvajlani és utat állani kijárnak”.
A hajdúk letelepítése azonban mindenképpen mérföldkő: Bocskai korszakos tette által a magyar történelem során először fordult elő, hogy
egy addig kirekesztett csoportot
integráltak az ország társadalmába,
megnyitva előttük az utat a szabad
paraszti élet felé.
Husvéth András
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Város Napja / Hajdúböszörmény
2018. szeptember 12–16.

2018. szeptember 12. (szerda)

17.30 „TŰZBEN SZÜLETETT... ”
kiállítás Szekeres Szilvia hajdúböszörményi fazekas munkáiból
Megnyitja: Szolanics Elvira fazekas, népi
iparművész
Helye: Sillye Gábor Művelődési Központ
kiállítóterme
19.00 „ÉLETE TÁMAD MINDEN
SZÍNFOLTNAK”
110 éve született VERESS FERENC hajdúböszörményi költő, festő, feltaláló
Erdélyi Márta Sesztina Jenő-díjas előadóművész irodalmi estje
Közreműködik: Farkas Valéria, Arany minősítésű népdalénekes
Helye: Maghy Zoltán Művészház (Deák F.
u. 2.)

2018. szeptember 13. (csütörtök)
9.00 A TESSEDIK SÁMUEL KERTBARÁTKÖR
KERTÉSZETI KIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: Fórizs László alpolgármester
Helye: Sillye Gábor Művelődési Központ,
Bársony András terem
15.00 KOSZORÚZÁS
AZ „ŐSEINK” SZOBORNÁL (Kálvin tér)
Közös vonulás a Kálvin térről a Bocskai térre
16.00 ÜNNEPI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
a Bocskai téri református templomban
Ünnepi beszédet mond: Kiss Attila polgármester
		
VÁROSI KITÜNTETÉSEK,
ELISMERÉSEK ÁTADÁSA
Közreműködnek a Hajdúböszörményi Eötvös
József Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói
18.00 A BOCSKAI NÉPTÁNCEGYÜTTES BEMUTATJA „KÖREIM” CÍMŰ MŰSORÁT
Rendező-koreográfus, művészeti vezető:
Szűcs János
Kísér: a Bürkös zenekar
Helye: a Sillye Gábor Művelődési Központ
és Közösségi Ház színházterme
Belépőjegyek térítésmentesen igényelhetők a művelődési központban.

19.30 A BOCSKAI NÉPTÁNCEGYÜTTES
VÁROS NAPI TOBORZÓ TÁNCHÁZA
Helye: Sziget Ételbár & Cafe terasz (Bocskai tér 4.)
Kísér: Bürkös zenekar

IX. HAJDÚ-BIHAR-BIHOR EURORÉGIÓS KULTURÁLIS FESZTIVÁL
Szervező: Hajdúböszörményi Fiatal Művészek
Egyesülete
Helyszín: Hajdúsági Múzeum (Kossuth u. 1.)

2018. szeptember 14. (péntek)

Program:
18.00 „HAJDÚSÁG ÉS BIHOR BRONZKORI
KUTATÁSAI”
Liviu Marta régész, a Szatmár Megyei Múzeum
igazgatójának előadása
20.00 ROY és ÁDÁM TRIÓ
20 éves jubileumi koncert
22.00 ED PHILIPS AND THE MEMPHIS
PATROL ÉLŐ KONCERT
(A belépés díjtalan.)

8.00 A TESSEDIK SÁMUEL KERTBARÁTKÖR
KERTÉSZETI KIÁLLÍTÁSA
Helye: Sillye Gábor Művelődési Központ,
Bársony András terem
Szervező: Tessedik Sámuel Kertbarátkör
9.00 KOSZORÚZÁS BOCSKAI ISTVÁN
SZOBRÁNÁL
Helye: Bocskai István tér
Megemlékezést tart: Gyulai Edit ginnáziumi tanár
Közreműködnek: a Hajdúböszörményi Bocskai
István Gimnázium tanulói.
A műsort betanították Molnárné Gál Ildikó és
Bíróné Márkus Andrea gimnáziumi tanárok
10.00 TÖRTÉNELMI KONFERENCIA
„A TOTÁLIS DIKTATÚRA KIÉPÜLÉSE A HAJDÚSÁGBAN”.
Helye: a Városháza Báthory terme (Bocskai István tér 1.)
Köszöntők:
• Kiss Attila polgármester
• Szendiné dr. Orvos Erzsébet MNL HBML
megyei igazgató
• Dr. Kahler Ilona, a Debreceni Törvényszék
elnöke
ELŐADÁSOK:
FILEP TIBOR történész: „A totális diktatúra kiépülése Hajdú-Bihar megyében”
DR. VALUCH TIBOR egyetemi tanár, az MTA
doktora: „Fogyasztás, áru- és élelmiszerhiány a szocializmusban”
DR. VÖLGYESI ZOLTÁN levéltáros, főosztályvezető, MNL Országos Levéltára: „Az egyházak jogfosztása, működésük ellehetetlenítése”
VARJASI IMRE levéltáros, fióklevéltár-vezető:
„Jogfosztás a mezőgazdaságban, erőszakos téeszesítés, avagy „veletek fogjuk megzsírozni a földet!”
HUSVÉTH ANDRÁS főlevéltáros, MNL HBML: „A
jog határmezsgyéjén. A kommunista párt
hatalomgyakorlása.”
11.45 KÖNYVBEMUTATÓ
„A jogszolgáltatás története Hajdúböszörményben”
Bemutatja: dr. Bódiné dr. Belizai Kinga jogtörténész, az ELTE adjunktusa
13.00 A könyvbemutatót követőn: „JOGSZOLGÁLTATÁS – JOGFOSZTÁS”
Időszaki kiállítás a Hajdúsági Múzeumban
(Kossuth L. u. 1.)
Köszöntőt mond:
Kiss Attila polgármester
Megnyitó beszéd:
Szekeres Gyula múzeumigazgató
Tárlatvezetést tart:
Varjasi Imre fióklevéltár-vezető

2018. szeptember 15. (szombat)

9.00 „KEMENCÉS NAP és KUGLÓF FESZTIVÁL
Helye: Hajdúböszörményi Tájházak
Szervező: Szabadhajdú Közhasznú Nonprofit Kft., Civilek a Lakóhelyért Egyesület
9.00-17.00 RICHTER EGÉSZSÉGVÁROS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN a Bocskai István téren
9.00-kor indul az EGÉSZSÉGSÉTA a Kálvin téri
szakrendelőtől.
Az Egészségséta résztvevői dupla részvételi
ponttal járulnak hozzá az adomány gyarapításához.
Adománygyűjtés a Hajdúböszörmény Szakrendelő Intézet számára, endoszkópos labor kialakítására és elindítására (a szűrések, tanácsadások,
előadások pontos időpontjai megtalálhatók
a szórólapokon és a www.egeszsegvaros.hu
honlapon).
11.00

TESTVÉRVÁROSAINK KÖSZÖNTÉSE
Helye: Testvérvárosi sétány, Bocskai tér

2018. szeptember 16. (vasárnap)

9.00 HÁLAADÓ ÜNNEPI ISTENTISZTELET
ÉS A FELÚJÍTOTT GYÜLEKEZETI HÁZ
ÁTADÁSA.
Igét hirdet: dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke
Helye: Bocskai téri református templom
9.30 „SZERESD A VÁROST”
XX. Jubileumi Hajdúfutás utcai futóverseny,
a Mobilitás hét nyitórendezvénye
Helye: Bocskai István tér.
Szervező: Hajdúböszörményi Gyerekek Sportjáért Egyesület, Hajdúböszörmény Város Önkormányzata és a Tekergők SEY
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Szeptember 15-én Hajdúböszörménybe látogat
a Richter Egészségváros
Motiváció hiánya, hosszú előjegyzési lista és a diagnózistól
való félelem. Szakértők szerint
ezek a leggyakoribb okai annak,
miért vesznek részt még mindig
kevesen a szükséges szűrővizsgálatokon.

Szeptember 15-én Hajdúböszörménybe érkezik a Richter Egészségváros. A Bocskai István téren reggel
9-től délután 17-ig, egy helyen,

egyszerre több fontos szűrésen is
ingyenesen részt vehetnek az eseményre kilátogatók. Ráadásul aktivitásukkal a helyi egészségügyi
intézményért is tesznek, hiszen
minden egyes szűrésért, tanácsadásért és előadáson való részvételért adománypont jár. Az összegyűlt összegből endoszkópos labor
kialakítását és elindítását tervezi
a hajdúböszörményi Szakrendelő
Intézet.
Ma már egyre többet hallani az
egészségtudatosság és a megelőzés fontosságáról. A szűréseken
való részvétel azonban még mindig
messze elmarad az elvárttól. Pedig

között olyan prevenciós vizsgálatokkal, mint prosztataszűrés,
csontsűrűségmérés,
érszűkületvizsgálat, koleszterinszint- és vérnyomásmérés, asztmaszűrés vagy
éppen szív- és érrendszeri kockázatfelmérés.
– Azt látjuk, hogy még mindig
nagyon nagy szükség van az Egészségváros programra, egy-egy rendezvényen átlagosan a szűréseken
résztvevők mintegy 50 százalékánál találunk olyan eredményeket,

milyen típusú a problémája – fogalmazott Beke Zsuzsa, a Richter
Gedeon Nyrt. PR és kormányzati
kapcsolatok vezetője.
A Richter Egészségváros keretében elérhető valamennyi vizsgálat és tanácsadás ingyenes, sőt
a részvételért adománypont is jár.
Minden egyes aktivitás 300 forintot ér. Az összegyűlő összeg a nap
végén hozzáadódik a Richter Gedeon Nyrt. által minden alkalommal
felajánlott 2 millió forintos alapadományhoz.
Szeptember 15-én Hajdúböszörménybe látogat a Richter Egészségváros. A Bocskai István téren
reggel 9-tól délután 17 óráig várják
az érdeklődőket. Az eseményen az
egészségügyi szűréseken és tanácsadásokon kívül színes családi programok, bábszínház, zenei produkció, közös tornaóra Katus Attilával
és ismert személyek – Szily Nóra,
Tari Annamária, Béres Alexandra
és Rudolf Péter – érdekes előadásai
várják a rendezvényre kilátogatókat. A részvétel nemcsak a szűrések, de valamennyi programelem
tekintetében ingyenes. Az esemény
házigazdája Abaházi Csaba lesz.

amelyek indokolttá teszik, hogy az
adott egyén utána továbbmenjen
az alapellátásban vagy a szakorvosi ellátásban, attól függően, hogy

A rendezvényről bővebb információk az Egészségváros honlapján (www.egeszsegvaros.hu) és
Facebook-oldalán találhatók. (x)

a prevenció és a betegség időbeli
diagnosztizálása életeket menthet.
– A szűrés révén lehetőség nyílik arra, hogy időben jelezhessük
a bajt, és így lehetőség nyílik arra
is, hogy megfelelő kezeléssel, életmódváltással a betegség súlyosbo-

dása is megakadályozható legyen.
Úgy gondolom, fontos lenne a
lakosság gondolkodását ebbe az
irányba elmozdítani, és elérni azt,
hogy megértsék: a szűrés nemcsak
arra szolgál, hogy egy adott állapotot rögzítsen, hanem arra is, hogy
utat mutasson a megoldás irányába
– hangsúlyozta dr. Erdős András, a
hajdúböszörményi Szakrendelő Intézet ügyvezetője.
A Richter Gedeon Nyrt. 2009ben indította útjára az Egészségváros programot. A kezdeményezés
eseményein eddig 65 városban,
mintegy 160 ezren vettek részt.
A program mottója: „Egészség ezreknek, milliók a kórházaknak”.
Az esemény helyszínén több mint
30 sátorban várják az egészségükért tenni vágyókat, többek
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Szemtanút keresnek!
Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy a Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Alosztálya nyomozást folytat ismeretlen tettes
ellen.
Egy állampolgár bejelentette, hogy április 26-án 20 óra előtti időpontban a Hajdúböszörmény, Vár utca és Enyingi Török Bálint utca útkereszteződésébe kihelyezett elsőbbségadás kötelező jelzőtáblát ismeretlen
személy(ek) kidöntötték, megrongálták.
A rendőrkapitányság az ügy felderítése érdekében szemtanúkat keres.
Kérjük, amennyiben a rongálással kapcsolatban érdemleges információval rendelkeznek, jelentkezzenek a 52/228-400, vagy a 112 telefonszámon, illetve személyesen a Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Alosztályán, a Kossuth Lajos utca 2. szám alatt.
Segítségüket köszönjük!
Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság

2018 | 08 | 31
Bocskai Alapítvány

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ELINDULT A MENŐ MENZA PÁLYÁZAT A BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
2018 júliusában indult a hajdúböszörményi Bocskai István Általános Iskolában a Menő Menza pályázat, amely az egészséges
életmód, különösen az egészséges táplálkozás népszerűsítését célozza meg elsősorban, az iskola diákjai és családtagjaik
körében. Ezen célunk elérése érdekében a tanulók az elméleti
ismeretek elsajátítása mellett számtalan gyakorlati jellegű foglalkozáson is részt vesznek, kezdve az egészséges alapanyagok megismerésétől, egészen az egyes egészséges ételek, élelmiszerek elkészítéséig. A projekt keretében fejlesztésre kerülő
menza és annak infrastruktúrája teremti meg annak a feltételét,
hogy ezen folyamatok megfelelő körülmények között elindulhassanak, és a program időtartalmán túlmenően, hosszú távon
hátterét tudják biztosítani az egészségtudatos szemléletformálásnak, ismeretátadásnak.
A gyerekek étkezési szokásainak nem megfelelősége, a kiegyensúlyozott táplálkozás hiánya és az egészségtudatosság alacsony
szintű jelenléte már az általános iskolások között is mutatja jeleit. Az
allergiás megbetegedések száma, a speciális étkezési igények magas aránya, az étkezések rendszertelensége és összetétele jól mutatja, hogy az egészségtudatos magatartás kialakítására, az egészség fejlesztésére és a prevenció fokozására nagy szükség van. A
projekt célja, hogy az iskola tanulói és az őket körülvevő környezetben élők szokásait az egészséges életvitelhez szükséges tudás és
készségek elsajátításának biztosításával, egy egészségtudatosabb
életvitel kialakításának útjára vezessük, ezáltal csökkentve a táplálkozással kapcsolatos megbetegedések arányát mind a tanulók
és családjaik, mind a település lakosságának körében. Az alapítványunk ennek érdekében két tanéven keresztül ismeretterjesztő
előadásokat, egészségklubot, figyelemfelhívó akciókat, vetélkedőt
szervez. A főzőversenyek alkalmával a gyerekek megismerhetik az
egyes ételek egészséges elkészítésének módját. A megfelelő men�nyiségű és minőségű folyadékbevitel biztosítására ivókutat létesítünk az iskola területén, lehetőséget kínálva arra, hogy a diákok
kevesebb szénsavas, cukrozott folyadékkal oltsák szomjukat. Az iskola menzája is megújul új bútorok, konyhai eszközök vásárlásával,
elősegítve a gyerekek komfortosabb étkezését. Dietetikus segítségével a pedagógusok, a konyhai dolgozók és a tanulók családtagjai
is elsajátíthatják a megfelelő táplálkozási szokások kialakítását, valamint iránymutatást kaphatnak a speciális, táplálkozáshoz kötődő
problémák okainak feltárására, és annak megszüntetését szolgáló
étkezési kultúra megismertetésére.
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Közérdekű
Rendőrség:
Mentők:
Tűzoltóság:
Segélyhívószám:

107
104
105
112

Polgármesteri Hivatal:563-200
Gyepmester
06-20/313-4217
VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS
Szeptember 12. 9–12 óra: Sőrés
István alpolgármester
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.

Szept. 7.: Bethlen gyógyszertár
Szept. 8-9:Hajdú gyógyszertár
Szept. 10: Kehely gyógyszertár
Szept. 11.: Patika Plus gyógyszertár
Szept. 12:. Szentháromság gyógyszertár
Szept. 13.: Vöröskő gyógyszertár
Szept. 14.: Arany Sas patika
A művelődési központban működő csoportok programjai:
Szeptember 9., 15 óra: a Dóry József Nótaklub foglalkozása.
Szeptember 10.16 óra: a Kézimunkakör foglalkozása.
Szeptember 11-12.: a Nyugdíjas
Klub foglalkozása. Kirándulás a
Felvidékre – indulás 7-kor a művelődési központ mellől.
Szeptember 11. 15 óra: a Kisnyugdíjas Klub foglalkozása.
Szeptember 14. 15 óra: a Varga
Lajos Kultúrkör foglalkozása.
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Osztálytalálkozó

Örömmel tudatjuk, akik 1963-ban, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában, a Wladimir János tanár úr 8. b. osztályos kisdiákjaként végeztünk,
ez év augusztus 25-én megtartottuk 55 éves találkozónkat, kellemes környezetben, igen jó hangulatban.
Sajnos sem a volt tanáraink, sem néhány társunk már nem lehetett közöttünk, de róluk is megemlékeztünk. Jó volt újra viszontlátni egymást,
beszélgetni, nótázni. Reméljük, még találkozunk!

Köszönetnyilvánítás

Megemlékezés

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk

Fájó szívvel emlékezünk

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Szeptember 8-10. (reggel 6-tól
reggel 6 óráig): dr. Joó Sándor
(Tel: 06-70-363-6515)
HBCOM ügyfélszolgálat:229-190
HBTV: 
Tigáz:

Tel.: 52/219-999
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

Szeptember 10. 8-15.30 óra:
retro véradás a Tungsram
Operations Kft. Oktatóközpontban (Kinizsi tér 1.) a dolgozók és a lakosság részére.
Szeptember 15. (szombat) 10-15
óra: véradás a művelődési központban.
Az Idősek Hónapja keretében
harmadik alkalommal rendezzük
meg október 9-én 14 órától a
„SÜTI FESZTIVÁL-t”, melynek
helyszíne a Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ
(Budai Nagy Antal u. 82.). Jelentkezési határidő: szeptember 28.
A személyesen jelentkezők közül,
az első 30 főt 1.000 forintos Penny vásárlási utalvánnyal tudjuk támogatni az alapanyagok beszerzésében. A kész sütemények leadási
határideje: október 9. 13.30 óra.
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 561-056.
Hajdúböszörmény
Város Idősek Tanácsa

NAGY GÁBORNÉ
(szül. Varga Zsuzsánna)

KÉKI LAJOS
(kőfaragó)
halálának 5. évfordulójára

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.
„Soha nem feledünk,
mindig velünk maradsz,
halálod, míg élünk, fájó emlék marad.”

„Megáll a szív, mely élni vágyott,
pihen az áldott kéz,
mely dolgozni imádott.
Nélküled üres és szomorú a házunk.
Nem hisszük el, hogy téged öt éve
már hiába várunk.”

A gyászoló család.

Lánya, veje, unokái, dédunokái

Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk

KÁPLÁR PÉTER

SZARVAS PÉTERNÉ
(szül. Zolnai Margit)

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

„A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk aki nincs már.
Nélküled szomorú az élet,
és még most sem hisszük el,
hogy többé nem látunk Téged.”
A gyászoló család.

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

SÜTEMÉNY, KUGLÓF, HÁZILEKVÁR készítésére
A Civilek a Lakóhelyért Egyesület és a Szabadhajdú Közművelődési Kft.
ez évben is megszervezi a

Kemencés Napot és a Kuglóf Fesztivált
2018. szeptember 15-én (szombaton)
a Hajdúböszörményi Tájházakban.

VÁRJUK

a benevezését egy tányér süteménnyel, vagy egy kisüveg lekvárral
a rendezvény napján, 10.00–11.00 óra között.
A legjobb termékek elismerésben, díjazásban részesülnek.
EREDMÉNYHIRDETÉS:

14.00 órától várható

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Civilek a Lakóhelyért Egyesület
www. civilekalakohelyert. hu,
06-20/315-0947

Házasságot
kötöttek
Ünnepélyes keretek között kötött házasságot:
augusztus 30-án:
Varga Szabolcs –Varga-Szabó
Tekla
szeptember 1-jén:
Ökrös Roland – Ökrösné Tóth
Krisztina,
Dóka Mátyás – Dóka-Fodor Erika

KEMENCÉS NAP ÉS
KUGLÓF FESZTIVÁL

2018.
SZEPT. 15.
(szombat)

Hajdúböszörményi Tájházak,
Polgári u. 92-100.
9.00
10.30
12.00
14.00
9.00
9.00
9.00
11.00

Kemencés falatok a múltból
Kuglóf készítés bemutatója
Kiváló ízek versenye háziasszonyoknak
Hozd el a nagymamád - közös kalácsdagasztás, -fonás,
-sütés (Eötvös József Ált. Iskola)

Népi mesterségek bemutatkozása Belépő és kóstolójegy
a helyszínen megvásárolható!
Kirakodóvásár
Játékudvar - hagyományos játékokkal
A hagyomáHangulatos nyárbúcsúztató

Hajdúböszörmény

Magyar Pékszövetség

nyos hajdú ételekről a Fürdőkert
Étterem gondoskodik!
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Labdarúgás
Továbbjutott a HTE felnőtt férfi labdarúgó csapata a Magyar Kupa megyei selejtezőjének 3. fordulójából.
Magyar Kupa megyei selejtező: Berettyóújfalui SE – HTE 0-3 (0-1)
Gól: Barna Béla Dávid (45’, 51’), Bereczki Tamás (70’)
Igor Bogdanovicék a bajnokságban is megszerezték az újabb győzelmet.
Megyei I. felnőtt, 4. forduló: Hajdúnánás FK – HTE 0-1 (0-0)
Gól: Kerek Balázs (56’)
HTE: Csorvási Tamás – Oláh Norbert, Borbély Milán, Szathmári Zsolt,
Hortó Attila, Misák Sándor (Kovács Milán 46’), Barna Béla Dávid (Tóth
Tamás 88’), Kerek Balázs, Kerekes Bence Péter (Bányász Krisztofer Dominik 68’), Juhász Barnabás Bence, Bereczki Tamás (Nagy Máté 57’). Edző:
Igor Bogdanovic – Rákos Csaba.
Igor Bogdanovic: „A Hajdúnánás elleni bajnoki mérkőzésen pontosan
az történt, amire számítottam. Egy motivált, jó játékosállománnyal, jó
edzővel rendelkező csapat koncentrált, agresszív játékkal igyekezett ellenünk hazai pályán otthon tartani a három pontot. Az első félidőnk nem
sikerült túl jól, alig vártam a félidei szünetet. A második játékrészre viszont feljavult a játékunk, koncentráltabbak, kreatívabban jtászhattunk,
aminek köszönhetően jó pár helyzetet kialakítottunk, ebből egyet gólra
váltva pedig győzni tudtunk. Úgy gondolom, 90 perc játék után megérdemelten szereztük meg az újabb három pontot.”
Megyei I. U19, 4. forduló: Hajdúnánás FK – HTE 2-2 (0-0)
Gól: Sajtos Zoltán (55’), Szakács Dániel Attila (88’)
HTE: Nagy Máté – Sajtos Zoltán, Szabó Márton (Máthé Gergő 87’),
Németi Patrik (Kompár Bálint 70’), Rákos Balázs, Hódos Benjámin (Benke Szabolcs 75’), Szakács Dániel Attila, Papp Levente (Nagy Szabolcs 87’),
Pásztor Donát Attila, Csirkés Imre, Rákos Máté (Szanyi Dániel 46’). Edző:
Igor Bogdanovic – Rákos Csaba.

Ökölvívás
A magyar bajnokság előtt felkészítő versenyt rendeztek szeptember
2-án Debrecenben, ahol tíz egyesület hetven sportolója lépett kötelek
közé – számolt be lapunknak Bereczki Gábor edző.
A böszörményi ökölvívókat ketten képviselték a viadalon. A junior korosztályú Homen Péter (70 kg) és az ifjúsági kategóriában küzdő Czifra
Diána (60 kg) első helyen végzett.

Meccsajánló
Szeptember 8. szombat, Városi Sportközpont:
9 óra: HTE – Józsa SE Megyei U14 labdarúgó-mérkőzés
11 óra: HTE – Józsa SE Megyei U16 labdarúgó-mérkőzés
13:30 HTE – Kabai Meteorit SE Megyei I. U19 labdarúgó-mérkőzés
15:30 HTE – Kabai Meteorit SE Megyei I. felnőtt labdarúgó-mérkőzés
A felnőtt mérkőzésre a belépő 200 Ft.

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

Új alelnök

Egyhangúlag választotta szakmai alelnökké Mirkóné Fehér Juditot a Civilek a Lakóhelyért Egyesület közgyűlése, augusztus 23-án. Az
új tisztségviselő feladata lesz a régi
paraszti tésztafélék receptjeinek
gyűjtése, újrasütése, az egyesület
működésének segítése, rendezvények, sütési bemutatók szervezése.
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