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„Tűzben született”
Szerencsés embernek vallhatja 
magát Szekeres Szilvia böszörmé-
nyi fazekas, akinek az édesapja 
egykoron kovácsként dolgozott, 
édesanyja viseletvarrással foglal-
kozik, öccse is a kovácsüllőt válasz-
totta. 
Az alkotó első önálló tárlatát nyitot-
ták meg a Város napi rendezvényso-
rozathoz kapcsolódóan szeptember 
12-én, a művelődési központ kiál-
lítótermében. Kupás Csilla előadó 
köszöntötte a megjelenteket, majd 
Rozsné Fekete Csilla bukovinai nép-
dalokat énekelt. Sőrés István alpol-
gármester megfogalmazta, hogy az 
érdeklődők nagyon örülhetnek az 
alkotásoknak, amelyeken a régi mo-
tívumok mellett, a modern fantázia- 
szülte elemeket is nyomon követhe-
tik. Szolanics Elvira fazekas, népi 
iparművész szerint fontos, hogy az 
emberek felismerjék az értékeket, s 
ahhoz hozzátegyék a maguk értéke-
it, mint azt Szekeres Szilvia alkotá-
sai is jelzik. Munkái belső ösztönzés 
során születnek, melyek állandóan 
előreviszik.
-Nem egyszerű ma fazekasnak len-
ni. Mára igen ritka mesterséggé 
vált. Itt Böszörményben pedig, ahol 
nincs hagyománya a kézművesség 
ezen fajtájának, nagy örömmel tölti 
el az embert, hogy van, aki tovább 
viszi azt. A „föld-tűz-levegő-víz” 
által váltak egyedivé és különleges-
sé a Szekeres Szilvia által készített 
darabok.

A Város napján
„Élete támad minden szín-

foltnak”

Veress Ferenc hajdúböszörményi 
költő, festő, feltatáló születésének 
110. évfordulójára emlékeztek a 
Maghy Zoltán Művészházban. Az 
érdeklődők Erdélyi Márta előadó-
művész irodalmi estjét hallhatták, 
melyen Farkas Valéria népdalénekes 
közreműködött.
„Szóló szőlő, mosolygó alma, 

csengő barack”
Móra Ferenc sorai elevenedtek meg 
a Tessedik Sámuel Kertbarátkör 
kertészeti kiállításán a művelődési 
központ Bársony András-termében, 
szeptember 13-án. 
Elsőként Dávid Manassé Zoltán 

tolmácsolta Gárdonyi Géza gondo-
latait. Ezt követően Fórizs László 
alpolgármester elmondta, az ország 

negyedik legnagyobb területű te-
lepülésén szinte minden család kö-
tődik valamilyen szinten a földhöz, 
a kerthez. Generációk óta töretlen 
annak szeretete, az iránta való ra-
gaszkodás. A kiállított termékek és 
termények arról a magas fokú tu-
dásról és hozzáértésről tanúskod-
nak, amelyek jellemzik a kör tagjait. 

Az egészséges táplálkozás jegyében 
felértékelődnek a kiskertek ter-
melvényei is, amelyek minőségiek. 
–Amit most itt láthatunk, azok az 
örökséget példázzák, amelyet sem-
mi szín alatt nem lehet elveszíte-
ni- zárta gondolatait Fórizs László 
alpolgármester.
Szarvas Szabó Katalin, a Szabad-
hajdú ügyvezetője köszöntőjében 
elmondta, hogy az érdeklődők itt 
most valóban a munka gyümölcsét 
láthatják, a gondoskodás, a törődés 
eredményét. 
Ezt követően a Bocskai-iskola és a 
gimnázium tanulói népdalokat éne-
keltek, majd a Debreceni Egyetem 
Gyakorló Óvodájának kicsinyei kö-
szöntötték műsorral az érdeklődő-
ket.
A kiállítás megnyitója galambröpte-
téssel zárult.
Pacsmag János negyven évvel ez-
előtt a szülei szőlőjét kezdte el mű-
velni. Számára igazi kikapcsolódást 
jelent ez a tevékenység. Többfajta 
szőlője, szilvája és körtéje is terem, 
ez utóbbiakat leginkább befőzik. 
Szívesen jár a kör foglalkozásaira, 
szereti a családias hangulatot, az 

értékes szakmai előadásokat is szí-
vesen hallgatja.
Szabó István vélhetően a kiállítás 
legidősebb látogatója volt, a maga 
kilencvennégy évével. Ennek ellené-
re még ma is saját maga gondozza 
a ház körül lévő, jelentős nagyságú 
kertjét. 

(folytatás a 2. oldalon)
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A Város napján
(folytatás a 1. oldalról)

– Minden munkát magam végzek: 
a metszéstől a permetezésen át- 
mondja Pista bácsi. A kertjében a 

négy fajta szőlő mellett megterem 
a körte és a barack is. Szemet gyö-
nyörködtető, amit itt látott a kör 
egykori tagja. 
Csiha László ötvenegy éve kerttulaj-
donos, a Petőfi-szőlőskert negyedik 
dűlőjén.  Többfajta szőlőt termel, s 
mindegyiket külön szüreteli. Kör-
te-, barack- és szilvafája gyümölcse-
it élvezi.

A kör tagjaként leginkább a hasz-
nos szakmai ismeretek elsajátítását 
tartja fontosnak. Büszke arra, hogy 
az elmúlt tizenöt évben csak egyet-
len alkalommal nem nyert díjat bo-
raival. - Jó borunk pedig csak akkor 
lesz, ha tisztán tartjuk- állapította 
meg Csiha László.

Erős közösség
Az ünnepi képviselő-testületi ülést 
megelőzően megkoszorúzták a Kál-
vin téren az Őseink szoborkompozí-
ciót, majd ezt követően a mazsoret-
tesek és a fúvószenekar vezetésével 
az érdeklődők átvonultak a Bocskai 
téri református templomba, szept-
ember 13-án. A történelmi zász-
lók behozatala után Loment Péter 

református lelkész köszöntötte a 
megjelenteket, majd Habakuk pró-
féta könyvének első fejezetéből ol-
vasott fel. Ebben megfogalmazta, 
hogy a kijelentett igék érvényesek, 
s értelmet nyer minden nehézség és 
minden öröm. Életünkben Istentől 
kell venni a példát.   Tóth Lilla nép-

zenész, Papp János gyűjtéséből éne-
kelt böszörményi népdalokat.
Kiss Attila polgármester ünnepi be-
szédében elmondta, hogy 409 éve 
telepítette Böszörménybe hűséges 
katonáit Báthory Gábor, mely ké-
sőbb a Hajdúkerület vezető ereje 
lett. Folyamatosan gyarapodott az 
itt élők száma, kialakult a sajátos te-
lepülésszerkezet. Templomok,  isko-
lák épültek, s a város szellemi erejét 
tudósok, papok, tanárok alapozták 
meg. A letelepített hajdúk fontos-
nak tartották, hogy a kenyeret adó 

föld szeretete mellett taníttassák 
gyermekeiket. Sokszor kellett meg-
küzdeniük az embereknek a létü-
kért. A kommunista diktatúra után 
csak lassan találtak magukra az itt 
élők. Az ötvenes évek elején meg-
alakult a Bocskai Néptáncegyüttes, 
majd egy évtizeddel később, a ma 
is működő Hajdúsági Nemzetközi 

Művésztelep. Az ország negyedik 
legnagyobb közigazgatási területű 
városában található múzeum, járá-
si hivatal, fióklevéltár, tankerületi 
központ, több más intézmény mel-
lett. - A mai Magyarország kiemelt 
szerepet szán Böszörménynek- ál-
lapította meg a polgármester. El-
mondta: sokan vallják azt a nézetet, 
hogy a vidéki ember nem érti a po-
litikát. Pedig ez nem így van. Ma-
gyarország másfajta uniót szeretne, 
olyat, amely partnernek tekinti a 
magyar embereket.
Az ünnepi alkalmon a visszatekin-
tés mellett az elismerés ideje jött 
el azok számára, akik ebben az erős 
közösségben a legtöbbet tették a 

városért- zárta gondolatait Kiss 
Attila polgármester. Ezt követő-
en vehették át az elismeréseiket a 
kitüntetésben részesülők. (Lásd a 
kitüntettek névsora külön keretben!) 
Az ünnepi képviselő-testületi ülés 
zárásaként Jakab István köszönő-
beszéde után az Eötvös-iskola ta-
nulói adtak műsort. Ezt követően 
a Bocskai Néptáncegyüttes mutatta 
be „Köreim” című műsorát, majd 
toborzó táncházzal zárultak a nap 
eseményei.

Önrendelkezés, adomány, 
ideál

- Nemcsak az ember életében fontos 
a születésnap, hanem egy adott te-
lepülés számára is nagy jelentőség-
gel bír- mondta beszédében Gyulai 
Edit, a gimnázium tanára szept-
ember 14-én, a Bocskai-szobornál 
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A Város napjánrendezett megemlékezésen. Bö-
szörmény történetében több ilyen 
alkalom is volt. A legutolsó, s a leg-
fontosabb: 1609. szeptember 13.,  
amikor Báthory letelepítette a haj-
dúkat Böszörménybe, s az évek so-
rán egy sokarcú település jött létre. 
A megharcolt szabadságot egyértel-
műen hajdú elődeinek köszönheti 
az utókor. A Hajdúkerületben veze-
tő szerepet töltöttek be, erős és ön-
tudatos településként.
Kérte, hogy a város mai vezetőit is 
ez az erős önrendelkezés hassa át. 
A Bocskai szoborra pillantván el-
mondta: nemcsak az adományozó, 

hanem az adományozott személy is 
fontos. 
Az adományozottság nagylelkűvé 
válik. Számos helyi példát említett, 
akik a városra hagyták a vagyo-
nukat, vagy éppen adományokból 
épült fel többek között a gimnázium 
épülete. Biztatta azokat, akik tehe-
tik, hogy legyenek nemes adomá-
nyozók. Szólt a jelenlévő fiatalokhoz 

is, hogy találják meg az életben az 
eszmény és a valóság egyensúlyát.

-Önrendelkezés, adomány, ideál 
és reál, mindegyik nagyon fontos, 
hogy teljességgel éljük az életünket- 
zárta gondolatait Gyulai Edit. 
Az ünnepség végén koszorút he-
lyeztek el az emlékezők Bocskai Ist-
ván szobránál. 

Konferencia, 
könyvbemutató és kiállítás

Történelmi konferenciát tartottak a 
Város Napja keretein belül, a város-
háza Báthory-termében szeptem-
ber 14-én. Kiss Attila polgármester 
megfogalmazta, hogy a tizenötödik 
alkalom jelzi a konferencia rangját a 
város életében. A mostani alkalom 
pedig egy jó együttműködés példája: 
a város, a Debreceni Törvényszék, a 
helyi fióklevéltár és a múzeum kö-

zött. Handó Tünde, az Országos 
Bírósági Hivatal elnöke szerint fon-
tos, hogy ne felejtsük el hagyomá-
nyainkat a jogtörténet terén sem. 
Az értékeinkre mindig büszkének 
kell lenni, azokat ébren kell tartani. 
Szólt arról is, hogy a fiatalok felé is 
nyitott a bírói szervezet foglalkozá-
saival, s a konferencián megjelent 
ifjúság is jól példázza a törekvé-
seiket. Kahler Ilona, a Debreceni 

Törvényszék elnöke, többek között 
édesapja, Kahler Frigyes gondola-
tait osztotta meg a hallgatósággal 
a bolsevik hatalmi rendszerekkel 
kapcsolatban  Szendiné Orvos Er-
zsébet, a Magyar Nemzeti Levéltár 
megyei igazgatója is köszöntötte a 

tanácskozás résztvevőit: megerő-
sítve, hogy az együttműködés szép 
példáját jelzi, mind a konferencia 
megszervezése, mind a kötet meg-
jelentetése, s az ehhez kapcsolódó 
kiállítás megszervezése. „A totális 
diktatúra kiépülése a Hajdúságban” 
című konferencia előadói között el-
sőként Filep Tibor történész kitért 
többek között arra, hogy az 1956-os  

forradalom és szabadságharc leve-
rését követően, hogyan és milyen 
módon igyekezett megszilárdítani 
a hatalmát Kádár János. Mint fo-

galmazott, a módszerek változtak, 
de a diktatúra maradt. Valuch Ti-
bor egyetemi      tanár, Fogyasztás, 
áru-és élelmiszerhiány a szocializ-
musban címmel, a mindennapok 
felől közelítette meg a témát az 
államszocializmus lététől, annak 

megszűnéséig. Egykori hétköznapi 
esetekkel is bemutatta, mit jelen-
tett a hiánygazdaság az emberek 
életében. Völgyesi Zoltán, az MNL 
főosztályvezetőjétől az egyházak 
jogfosztása, működésük ellehetetle-
nítése kapcsán megtudhattuk töb-
bek között, hogyan szervezték be

(folytatás a 4. oldalon)
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(folytatás a 3. oldalról)
az állambiztonsági szervek az egy-
házi személyeket, s megállapította, 
hosszúra nyúlt a diktatúra árnyé-
ka az egyházak felett. Varjasi Imre 
levéltáros, fióklevéltár –vezető 
„Jogfosztás a mezőgazdaságban, 
erőszakos téeszesítés, avagy „vele-
tek fogjuk megzsírozni a földet!” 
című előadásában több megtörtént 
esettel támasztotta alá a korszak 
visszásságait, a gazdák kisemmi-
zését, a kulákokkal szembeni ke-
gyetlenkedéseket. Husvéth András 
főlevéltáros „A jog határmezsgyé-
jén. A kommunista párt hatalom-
gyakorlása.” című előadást Kovács 
Gergely tolmácsolta a hallgatóság-
nak. Ebben kitért többek között 
azokra az eszközökre, amelyekkel 
a párt igyekezett megszilárdítani a 
hatalmát.
Ezt követően mutatta be Bódiné 
Beliznai Kinga jogtörténész  „A jog-
szolgáltatás története Hajdúböször-
ményben” című kötetet, amely a 
megyében már a sorozat harmadik 
darabja.
Ezután „Jogszolgáltatás-jogfosz-
tás” címmel nyílt időszaki kiállítás a 
Hajdúsági Múzeumban. Kiss Attila 
elmodta, hogy a tárlat nemcsak a 
régmúlt darabjait, íratait vonultatja 
fel, de közeli múltunk történéseit is 
felvillantják a rendezők. Akik közül 
Körtvélyesi Mária bíró és Varjasi 
Imre fiók-levéltárvezető tartottak 
tárlatvezetést.

Leletek és hangjegyek
A Hajdúság és Bihor bronzkori kuta-
tásairól tartott előadást Liviu Marta 
régész, a Szatmár Megyei Múzeum 
igazgatója, a kilencedik alkalommal 
rendezett Hajdú-Bihar-Bihor Euro-
régiós Fesztiválon. Ebben, többek 
között a két tájegység jelentősebb 
leletegyütteseivel ismertette meg a 
hallgatóságot a szakember.
Takács Tamás, az egyesület elnöke 
elmondta, hogy egyfajta küldetés-
nek tekintik a fesztivál megszerve-
zését, s igyekeznek programjaikkal 
minden korosztályt megszólítani. 
Az igényes élő zenét a gasztronó-
miával kiegészíteni. A megjelentek 
köszöntése után a zenéjé lett a fő-

szerep. A fellépők között volt Roy és 
Ádám, akik maguk sem gondolták, 
hogy már két évtizede zenélnek 
együtt. Egy-egy új lemez kiadása 
jelent fordulópontot az életükben. 
A sikerük titka, hogy szeretnek da-
lokat írni, együtt zenélni. Nem egy 
átlagos az ő zenekaruk s vallják, a 
pályán nem elég a szerencse, azért 
tenni is kell.
Az est folyamán fellépett még az Ed 
Philips and the Memphis Patrol.

Köszöntés
-Egy születésnap jelentőségét az 
is növeli, ha olyanok vesznek részt 
rajta, akiket szeretünk-mondta Fó-
rizs László alpolgármester a test-
vérvárosok köszöntése alkalmából 
a Bocskai téri sétányon, szeptember 
15-én.
Böszörmény tizenegy testvértele-
püléssel tart kapcsolatot a határon 
innen és túl. Az alpolgármester 
szerint megítélés kérdése, hogy ez 
sok-e vagy kevés. Az viszont biztos, 
hogy rengeteg élménnyel gazda-
godtak mindegyik részről az évek 
során, s ezen túl többekkel közös 
projektekben is részt vettek. Fórizs 
László elmondta, a város napján itt 
tartózkodó rimaszombatiak is jelez-
ték szívesebben fonnák szorosabbra 
a két település között a szálakat. Fó-
rizs László alpolgármester szerint 

mindegyik testvértelepülés egy-egy 
nagykövete Böszörménynek, s ez 
viszont is igaz. Ezúttal Beregszász, 
Valdaj, Gyergyóalfalu és Újrónafő 
képviseletében voltak jelen dele-
gáltak, akik az alpolgármesterrel 
együtt virágot helyeztek el az em-
lékoszlopokra.

Hálaadás
Gyülekezeti ház elkészültéért, illet-
ve a tornacsarnok alapkövének le-
rakásáért adtak hálát a Bocskai téri 
református templomban tartott ün-
nepi alkalmon, szeptember 16-án. 
Loment Péter lelkipásztor János 
apostol mennyei jelenések könyvé-
nek első nyolc versét olvasta fel. 
Fekete Károly püspök a 126. zsoltár 

alapján hirdette az igét. A gyüleke-
zet olyan célokat tűzött ki maga elé, 
amelyben egyaránt fontos a lélek és 
a test ápolása. Éppen ezért egyaránt 
nagy jelentőséggel bír a gyülekezeti 
ház és a tornacsarnok is. Csodálatos 
dolog, amikor az Úristen belenyúl 
az életünkbe, s helyre állít, kiigazít 
valamit. A zsoltár arra tanítja az 
embert, hogy öntudatra ébredjen a 
sorsvállaló ember. Az életben akkor 
áll be személyes fordulat, igazi meg-
térés, amikor visszatalál az egyén 
az élet Urához. Jézus Krisztusban 
egyesült a korfordító Isten és a sors-
vállaló ember.
Lomentné Szopkó Tünde lelkipász-
tor szólt  arról, miért volt szükség a 
gyülekezeti ház felújítására, annak 
ellenére, hogy a régi épület is meg-
hitt alkalmak színtere volt.
Loment Péter a felújítási munká-
latokról számolt be a jelenlévők-
nek. Megtudhattuk, hogy a teljes 
renováció 65 millió forintba került, 
míg a berendezési tárgyakra 5.5 mil-
lió forintot költöttek.
Balláné Bodai Judit, a Baltazár-is-
kola igazgatója mérföldkőnek ítélte, 
hogy több mint két évtized eltel-
tével belátható közelségbe került, 
a munkájukhoz elengedhetetlenül 
fontos létesítmény megépítése. 
Az eddig hozott áldozat is jelentős 
mértékben hozzájárult a megvalósí-
táshoz. A tornacsarnok bruttó 353 
millió forintba kerül, s várhatóan 
a jövő tanévre készül el. Kiss Attila 

A Város napján polgármester szerint az összefogás 
szép példáját mutatja a felújított 
gyülekezeti ház. S ugyanígy lesz 

eredménye annak az erőfeszítésnek, 
amelyet a tornacsarnok felépítésébe 
fektettek. Szabadi Árpád esperes 
szerint a felújított gyülekezeti ház a 
lelki építkezés családi színtere lehet. 
Áldást kért az eddig elért eredmé-
nyekre és az elkövetkezendő mun-
kákra.
Gyulai Sándor gondnok szerint a 
gyülekezeti terem átadása, a torna-
terem megépítése is nagyban hoz-
zájárul a lelkek újjászületéséhez is.
Ezt követően lerakták a tornacsar-
nok alapkövét, s átadták rendelteté-
sének a gyülekezeti házat.

„Szeresd a várost!”
Tizenegy kategóriában, mintegy 
450 futó állt rajthoz a XX. Jubileumi 
Hajdúfutáson, amely egyben a Mo-
bilitási hét nyitó rendezvénye volt 
szeptember 16-án, a Bocskai téren.

A Város napi tudósítást 
Gargya Imre írta
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Város napi kitüntetettek

„Hajdúböszörmény Város Díszpolgára” Jakab István, az Országgyűlés 
alelnöke

 „Hajdúböszörményért” – díj: Dr. Riad Naboulsi, a Kőröstej Kft. tulaj-
donosa
„Dobó Sándor” – díj: Dánielné Andorkó Zsuzsanna gyógypedagógus
 „Dr. Molnár István” – díj: Bodnár Margit pedagógus
„Háda Sándor”-díj: Bereczki Gábor edző
„Dr. Kövér Sándor”- díj: Dr. Deseő Emilné bőrgyógyász szakorvos
„Sillye Gábor” – díj: Szabó Sándor vállalkozó
„Hajdúböszörmény Város Jó Tanulója – Jó Sportolója”- díj (általános 
iskola kategóriában): Nagy Daniella, a Baltazár Dezső Református Álta-
lános Iskola tanulója
„Hajdúböszörmény Város Jó Tanulója – Jó Sportolója”- díj (középiskola 
kategóriában): Poczetnyik Luca Laura, a Hajdúböszörményi Bocskai Ist-
ván Gimnázium tanulója 
„Hajdúböszörmény ifjú művésze” –díj: Bencze Máté zenész
„Hajdúböszörmény Gyermekeiért” Emlékérem: Sőrésné Sajtos Mária 
pedagógus 
„Hajdúböszörmény Lakosságáért” Emlékérem: Szabó Márton presbiter 
és nyugalmazott gondnok
„Hajdúböszörmény Gazdaságáért” Emlékérem: Kardos Ferenc, a Kardos 
Farm Kft. ügyvezetője 
„Hajdúböszörmény Művészetéért” Emlékérem: Gajdán Zsuzsanna fes-
tőművész 
„Polgármesteri Elismerő Oklevelet” vehetett át:Tóth Lilla népzenész, 
zenepedagógus, Dr. Juhász György, egykori főorvos és rendelőintézet 
vezetője, Kissné Horváth Ágnes Terézia pedagógus, ifj. Szabó Gábor két-
szeres díjugrató magyar bajnok, Nagy Gábor nyugdíjas termelésvezető, 
Láda Imréné, a Fazekas Gábor Idősek Otthona nyugalmazott élelme-
zésvezetője, Lefkovics László, a Szent Kamill Idősek Otthona vezetője, 
Tatár Antal pedagógus, Quirikó Vivien futsal edző, Benke Lajos nyugal-
mazott testnevelő tanár és kézilabda edző, Gellén Lajos, a HBCom Kft. 
ügyvezetője, Csőke János, mérnök informatikus, Kovács Zoltán, városi 
fotós

A Civilek a Lakóhelyért Egyesület 
és a Szabadhajdú Nonprofit Kft. 
szervezésében rendezték meg a Ke-
mencés napot és Kuglóf Fesztivált a 
Tájházakban, szeptember 15-én.
Nagy Imre, az egyesület elnöke el-

mondta, már közel másfél évtizede 
szervezik rendezvényeiket. Az idén 
úgy gondolták, hogy a hagyományos 
paraszti sütemények mellett, felele-
venítik a polgári konyha népszerű 
desszertjét, a kuglófot, amely erede-
tileg egy vaníliás kalácstészta, s az 
ókorban is ismert volt. Most ismét 

Hagyományok és ízek

a reneszánszát éli, hiszen egyre na-
gyobb az érdeklődés a házi készítésű 
dolgok iránt, egyre többen bográ-
csoznak, kemencéznek, s készítenek 
el házi tésztaféléket
Molnár Imre gyerekkorát idézték a 
látottak, amikor a dédnagymamája 
elkészítette ezeket a finomságokat. 
A foszlós, a diós és mákos rudas kalá-
csot ünnepek alkalmával készítették 
el. De ma is szájában érzi a pogácsák 
ízét vagy a különféle pitéket, ame-

g.i

lyeket idényjellegű gyümölcsökkel 
díszítettek. Ugyancsak ünnepi volt 
a piskótatekercs, a hájas tészta és a 
rongyos béles. Az ínséges időkben 
pedig a görhe málét készítették el.
A pogácsa-, a kuglóf-, a kenyérlán-

gos- és a retro-házban szorgoskod-
tak az egyesület tagjai. Nagy Sán-
dor is szívesen emlékszik vissza 
az édesanyja által sütött mákos és 
dióskalácsra, pogácsákra, amit álta-
lában kéthetente készített el.
Magyarné Zsuzsika néni vezetésével 
csigatésztát pergethettek az érdeklő-

dők. Fodor Viktória, az Eötvös-isko-
la tanulója már korábban is készített 
ilyet, a nagymamájától leste el a fo-
gásokat. Stefán Gréta óvodás, most 
először próbálkozott, kis ujjai ügye-
sen mozogtak a tésztán.
A rendezvény résztvevőit köszön-
tötte Sőrés István alpolgármester és 
Nagy Imre elnök és Szarvas-Szabó 
Katalin ügyvezető. A program nagy-
szülők és unokák közös kalácsfoná-
sával zárult.
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Sokan éltek a lehetőséggel és ki-
látogattak a Richter Egészségvá-
ros hajdúböszörményi rendezvé-
nyére, szeptember 15-én. 

Az eseményt indító reggeli egész-
ségsétán több mint ezerötszázan 
vettek részt, amely a Kálvin téri 
rendelőintézettől indult. A kezde-
ményezés egyik legnagyobb elő-
nye, hogy egy helyen, egyszerre 
több fontos szűrővizsgálaton ve-
hettek részt az érdeklődők, nem-
csak lakhelyükön, és ingyenesen.
- A program indulása óta eddig 66 

városban, mintegy 160 ezren vet-
tek részt a rendezvénysorozat ese-
ményein. Ezalatt több mint 146 
ezer szűrést végeztek el a prog-
ramban résztvevő szakemberek, a 
helyiek aktivitásának köszönhető-
en pedig több mint 320 millió fo-
rint adomány gyűlt össze a részt-
vevő egészségügyi intézmények 

Az összefogás szép példája

javára- tájékoztatta lapunkat Csa-
ba Lajos, a cég PR és kormányzati 
kapcsolatok osztályának helyettes 
vezetője.
Kiss Attila polgármester elmond-
ta, egy-egy ilyen kezdeményezés-
ből nagyon sok jó dolog születhet. 
Reményét fejezte ki, hogy sikerül 
megvalósítani azt az elképzelést, 
melynek révén a rendelőintézet 

műszerállománya gazdagszik 
majd, a lakosok javát szolgálva.
Erdős András, a rendelőintézet 
vezetője örömmel állapította meg, 
hogy hosszas előkészítő munkát 
követően, sikerült megszervezni 
ezt a rendezvényt. A lakosok ösz-
szefogása pedig nagyon megható 
volt a főorvos számára. A Richter 

Egészségváros több mint har-
minc helyszíni sátorban fogadták 
az egészségükért tenni akarókat: 
előadások, tanácsadások és szűré-
sek várták az érdeklődőket. Nagy 
volt az igény a nőgyógyászati ta-
nácsadás iránt, melyen közel há-
romszázan vettek részt. Ennél is 
népszerűbb volt a vérnyomásmé-
rés, melyre mintegy hatszázan je-
lentkeztek. Szintén hosszú sorok 
álltak a szív- és érrendszeri kocká-

zat mérésénél. A Richter a Nőkért 
sátorban Jaksity Kata, Szily Nóra, 
Tari Annamária és Béres Alexand-
ra előadását is meghallgathatták 
az érdeklődök, de találkozhattak 
személyesen a program fővédnö-
kével, Rudolf Péter színművésszel 
is.
Az egészségtudatos életmódnak 
fontos eleme a mozgás is. Az ese-
ményre kilátogatók BMI- és test-
zsír mérésen is részt vehettek, 

valamint a leglelkesebbek még 
együtt is tornázhattak Katus At-
tilával.
- Nagyon jó kezdeményezés-
nek tartom ezt a rendezvényt. 
Hasznosak az egészségmegőrzés 
szempontjából a szűrések- mond-
ta Komoróczyné Judit. Horváth 

Zsuzsa szerint sok olyan program 
volt, ami érdekelte, így a szűrések, 
az egészségvédő programok mel-
lett a kikapcsolódásra is lehetősé-
ge adódott. Csiha Antalné szerint 
a megelőzés lenne a legfontosabb 
az emberek számára, ezt felismer-
ve kellene, hogy részt vegyenek 
a vizsgálatokon. Zelízi Sándorné 
egy nagyon hasznos kezdeménye-
zés résztvevőjeként látogatott ki 
a térre. Több szűrővizsgálaton is 
részt vett. Oláhné Török Tünde fi-
aival: Petivel és Sanyival érkezett, 
s a néhány perces séta alatt is sok 
érdekeset láttak. Fazekasné Far-

kas Ibolya, a Vöröskereszt területi 
vezetője nagyon büszke volt, mert 
nagyon sokan érezték úgy, hogy 
segíteniük kell a vérükkel.   Min-
den egyes tanácsadásért, előadá-
sért és szűrővizsgálatért 300 fo-
rintnak megfelelő adománypont 
járt. Az így összegyűlt összeg ré-
vén, a Richter által felajánlott két 
milliós alapadomány a rendezvény 
végére több mint hétmillió négy-
százhatvanezer forintra nőtt, me-

lyet Fórizs László alpolgármester 
és Erdős András ügyvezető igazga-
tó főorvos vett át. Az összegyűlt 
összegből endoszkópos labor ki-
alakítását és elindítását tervezi a 
rendelőintézet.

Gargya Imre
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Automentes nap – szeptember 22.

Szeptember 22. (szombat) Autómentes Nap. 
14.00–18.00 Zöld Otthon Fenntartható háztartás, interaktív kiállítás  
a művelődési központban
13.00–16.00 „Közlekedésbiztonsági programok” a Kossuth utcán. 
Rendőrségi bemutató, kerékpáros ügyességi verseny, KRESZ vetélkedő 
13.00–16.00 A Hajdúböszörményi Egészségfejlesztési Iroda standjánál 
egészségügyi szűrővizsgálatok. Zöldsátor és önkéntes toborzó a Zöld-
kör szervezésében, ökojátszóház 
15.00–16.00 Kulturális csoportok műsora a Hajdúsági Múzeum előtti 
színpadon. 
16.00–16.30 Körútfutás és hagyományos kerékpáros felvonulás a vá-
ros nagykörútján. Indulás a Polgármesteri Hivatal elől. Regisztráció: a 
Polgármesteri Hivatal előtt, 15 órától. Minden induló egy autómentes 
nap logóval ellátott pólót, valamint tombolát kap a készlet erejéig. Aki 
tavalyi vagy régebbi autómentes pólóban érkezik a felvonulásra, két 
tombolát kap.
16.30–17.00 Tombolasorsolás

Az Idősek Hónapja keretében 3. alkalommal kerül megrendezésre 
október 9-én 14 órától a „SÜTI FESZTIVÁL”, melynek helyszíne a 
Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ (Hajdúbö-
szörmény, Budai Nagy Antal u. 82.). Jelentkezési határidő: 2018. 
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 határide-
je: 2018. október 9. 13.30 óra. Érdeklődni az alábbi telefonszámon 
lehet: 561-056.

Hajdúböszörmény Város Idősek Tanácsa

SÜTI FESZTIVÁL

Élvezze velünk a nyár utolsó sugarait a hajdúböszörményi
 Bocskai Strand- és Gyógyfürdoben! 

Minden strand jegy árából 

50% kedvezmény
2018.09.23-án (vasárnap)

 2018.09.24-től a szabad strand zárva tart. 
A fedett gyógyfürdőben szeretettel várjuk Önöket!

, . .

Hajdúböszörmény önkormányzata  is képviseltette magát a szeptember 
14-15-én rendezett IV. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásáron, 
melynek az idei évben a Millenáris Park adott otthont.
A böszörményi standon kóstolhattak is a látogatók, igazi helyi sütésű te-
pertőt, s ízletes toroskáposztát.

Sz.H.

Kiállítás és vásár

A MAGYAR NÉPMESE NAPJA 

tiszteletére Varázsfalva, azaz Hajdúvid 
2018. szeptember 29-én mesenapot tart, 

melyre szeretettel várja az érdeklődő gyerekeket.  
A programon való részvétel ingyenes 

 

09.30-tól   Gyülekező a Kultúrházban 

- A mi mesefánk 

- Rajzkiállítás megtekintése 

10.00   Megnyitó 

- Köszöntőt mond Dóka András, a Vidi-Ér Vidért  

Közhasznú Egyesület alelnöke 

- A mesenapot megnyitja Fórizs László alpolgármester 

- Az égig érő mesefa c. magyar népmesét előadja Kovács Lívia  

- Programot hirdet Nagy Sándorné 

10.30-tól Szerencsepróba (7 próba) a következő helyszíneken: 

 - Óriások földje 

 - Ördöglak 

- Törpék birodalma 

- Tündérország 

 - Boszorkánysziget - Sárkányok világa 

 - Királyi vár
 

Útravaló: hamubasült pogácsa 
 

Lufibohóc (hétpróbásoknak 
ingyen lufi) 

Meseslambuc 

Tombola 

Geri fagyi (hétpróbásoknak 
ingyenes) 

 

Mindenki hozza magával a játékos jókedvét is! 

 TEST-VÉR NAP
a Hajdúsági Múzeumban
szeptember 22. 9-13 óráig (szombat)

Programok:
arcfestés, kézműves foglalkozás,

bábelőadás az Ákom-Bákom BÁBcsoporttal, interaktív gyerekműsor 
két zenebohóccal a Zene-Bona Társulat előadásában

Ének a napsütésben, zenés előadás a Vidám Vándorok Társulattal
„Rajzold le magad testvéreddel!” rajzpályázat

A belépés díjtalan! Lapzárta: hétfő 16 óra
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Rendőrség: 107
Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Segélyhívószám: 112
Polgármesteri Hivatal: 563-200
Gyepmester 06-20/313-4217

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS
Szeptember 26. 9–12 óra: dr. 
Szathmári Anika aljegyző

KÁLVIN TÉRI RENDELŐ:  

560-130 www.eszv.hu

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

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

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

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

Közérdekű

Hajdúböszörmény ingyenes hetilapja
Megjelenik 12 000 példányban

Ügyvezető igazgató: 
DR. SZARVAS-SZABÓ KATALIN

Felelős szerkesztő: 
DR. SZARVAS-SZABÓ KATALIN

Szerkesztő: VARJASI IMRE
Újságíró: GARGYA IMRE

Szerkesztőségi titkár: GARGYA BRIGITTA
Korrektor: KUPÁS CSILLA
Fotó: HORVÁTH TAMÁS

Szerkesztőség: 
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4.

Tel./fax/üzenetrögzítő: 52/280-040 
E-mail: szabadhajdu@hbcom.hu
Lapterv és nyomdai munkák: 

CenterPrint Nyomda Kft., Debrecen
Felelős vezető: Szabó Sándor 

Felelős kiadó: 
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

Kiss Attila polgármester
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai I. tér 1.

ISSN 0866-6660
Szabadhajdu online: news.hajduboszormeny.hu

A hirdetések tartalmáért szerkesztőségünk 
felelősséget nem vállal.

Szept. 21-23: Vöröskő gyógyszer-
tár 
Szept. 24.: Bethlen gyógyszertár
Szept. 25: Hajdú gyógyszertár
Szept. 26: Kehely gyógyszertár
Szept. 27.: Patika Plus gyógyszer-
tár
Szept. 28:. Szentháromság gyógy-
szertár 

A művelődési központban működő 
csoportok programjai:

szeptember 23., 15.00 óra
A Dóry József Nótaklub foglalkozása
szeptember 24., 16.00 óra
A Kézimunkakör foglalkozása
szeptember 25., 17.00 óra
Az „Egészséges étkezés” klub foglalko-
zása Vezető:dr. Elek Ildikó
szeptember 26., 15.00 óra
A Nyugdíjas Klub foglalkozása
Szent istván hagyatéka – előadó Nagy 
Imréné
szeptember 27., 1800 óra
Anyaságra felkészítő tréning
Vezető: Drén Gáborné
szeptember 28., 1500 óra
A Varga Lajos Kultúrkör foglalkozása 
Látogatás a Hajdúsági Múzeumba és a 
fóklevéltárba 
 
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Szeptember 22-24. (reggel 6-tól reg-
gel 6 óráig): dr. Nagy Ferenc (Tel: 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 felü-gyeleti 
irodájában.

Hirdessen a Szabadhajdúban!
3+1 akció

Érd: szabadhajdu@hbcom.hu

BODAI  ANTALNÉ
(szül. Tóth Eszter )

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,

akik szeretett halottunk

temetésén megjelentek, sírjára koszo-
rút, virágot helyeztek és mélységes bá-
natunkban részvéttel osztoztak.
„ Lám ennyi az élet, gondoltad-e?
Egy pillanat és mindennek vége.
Szólni sem tudtál, hogy indulsz a mesz-
szeségbe. Maradt a nagy bánat, egy 
csendes sírhalom. Szerető szívekben 
örök gyász és fájdalom.”

A gyászoló család.

FÖLDET BÉRELNÉK 

Hajdúböszörmény 
és térségében

 25 km távolságban. 
Telefon 06/30-523-58-20.

 SZÁNTÓ ELADÓ! 

Hb. Hadházi út, 077/17hrsz., 
2,6 ha, 79,4 AK. Szabályos, tégla-
lap alakú, áramvezeték a szántó 

mellett, tanya, 
telephely kialakítására is kiváló. 

TEL: 30-2541-382.

KUTATÓK ÉJSZAKÁJA 
HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN

„Ne fekete – fehéret DÚDOLJ SZÍNESET!”

2018. 09. 28. (péntek) 17.00 órától

DE Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar
(DE GYGYK) Hb. Désány I. u. 1-9. - 

konferencia terem
A Kutatók Éjszakája egész Európában elterjedt rendez-
vénysorozat. A DE GYGYK idén az új, 2019-ben induló 
romológia szakot népszerűsíti, ahol az érdeklődők bepil-
lantást nyerhetnek az előadásokon a lovári nyelv sajátos 
világba.  Az este második felében 19.00 órától izgalmas be-
mutatók színesítik a Kutatók Éjszakáját, a cigány népzene 
és tánc mellett lehetőség lesz bepillantani a roma irodalom 
és képzőművészet értékeibe is. A látogatók roma népvise-
letbe öltözhetnek, kipróbálhatnak autentikus roma hang-

szereket, megpróbálkozhatnak a cigány tánccal is.

Bővebb program: www.gygyk.hu
Várunk minden érdeklődőt!

A közelmúltban töltötte be 

80. életévét 

Tóth Ferenc 

Ebből az alkalomból szeretet-
tel köszönti őt: két fia, 

menyeik és unokáik

Születésnapi köszöntő
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Szeptember 30. (vasárnap) 10.10 óra Kálvin téri református 
templom

Ünnepi Istentisztelet
Istentiszteleten szolgál Somogyi László lelkipásztor

Október 1. (hétfő) 15 óra
Hajdúböszörmény, Művelődési Központ színházterem

Idősek Hónapja megnyitó rendezvény
Köszöntőt mond: Kiss Attila polgármester

Fellépő csoport: Népzenei együttes
A Bocskai István Általános Iskola tanulóinak műsora

Regisztráció a kirándulásra (Betléri kastély, Szlovákia)
Részvételi díj: 1 500.-Ft+felmerülő belépő díjak+élelem
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Labdarúgás
Megyei I. felnőtt: Berettyóújfalui SE – HTE 0-3 (0-1)
Gól: Barna Béla (2), Tóth Bertold. Edző: Igor Bogdanovic, Rákos Csaba.
Megyei I. U19: Berettyóújfalui SE – HTE 1-7 (0-4)
Gól: Szakács Dániel (3), Varga Dávid (2), Csirkés Imre, Tóth Norbert. Edző: 
Igor Bogdanovic, Rákos Csaba.
Megyei U16: Téglási VSE – HTE 0-1 (0-0)
Gól: Kovács Ádám Bendegúz. Edző: Kiss Antal, Sipos Elemér.

II. o. férfi ifjúsági: HTE - VS Dunakeszi 35-32 (15-16)
HTE: Rab Gyula (5 gól), Molnár Zsolt (8), Uzsoki Dominik, Buczkó György 
(1), Szőllős Sándor (3), Kovács József, Bódi Ákos, Kathi Péter (7), Puskár 
Erik (1), Nagy Balázs, Katonka Tamás (10), Szolyka László. Edző: Bakos 
Károly.
NB II női felnőtt: HTE - Kölcsey DSE Nyíregyháza 25-22 (16-11)
HTE: Szilágyi Krisztina, Szabó Lilla (4), Dobi Mária (1), Balla Barbara (3), 
Kovács Magdolna (4), Sári Kata, Erdei Anett (2), Bakos Zsuzsanna (2), 
Koszta Enikő (1), Berényi Janka (5), Cserős Petra (1), Konyári Krisztina 
(2), Kozma Tünde, Tardi Zsuzsanna, Szabó Rebeka. Edző: Nagy Attila.
NB II férfi felnőtt: HTE - Berettyó MSE 40-22 (18-9)
HTE: Sóvágó Márton (9), Reskó Ádám (4), Kathi Péter (2), Szabó Zsolt (1), 
Kiss Dávid (4), Bodó Márton (3), Molnár Zsolt (7), Hajdú János (1), Rab 
Gyula (1), Borsi Imre, Katonka Tamás (5), Frank Donát (1), Varga Gergő 
(2), Tóth Tibor, Fábián Dávid, Nagy Balázs. Edző: Bakos Károly.
Megyei férfi felnőtt: HTE II. - Hajdúszoboszlói KSKE 28-25 (16-15)
HTE: Tályai Tibor (5), Balogh Szabolcs, Zolnai Antal, Tóth Péter, Bődi Gá-
bor (3), Nyíri Péter (3), Hadházi Richárd, Gargya Imre (1), Szekeres László 
(1), Molnár Zsolt (9), Vilmányi Imre (6). Edző: Kiss Tibor.
III. o. leány serdülő: HTE - Balkányi ISE 58-5 (27-3)
HTE: Kovács Lili (4), Kiss Petra, Tályai Renáta, Arnócz Nikolett (4), Takács 
Orsolya (3), Poczetnyik Dóra Lisa (10), Frájter Dzsenifer (6), Uzonyi Zsófia 
(3), Komoróczy Gréta (4), Fegyveres Flóra, Könczöl Ágnes (2), Frájter Kitti 
(4), Szabó Szonja (18). Edző: Poczetnyik Mária.

Kézilabda

Meccsajánló
Hétvégén rajtol az NB I-es női futsal bajnokság. Az első fordulóban rang-
adóra kerül sor, a HTE hazai pályán fogadja az ukrán légiósokkal megerő-
sített Szekszárd együttesét! Szeptember 22. szombat 15 óra, Városi Sport-
központ: HTE – Agenta Girls Szekszárd FC NB I női futsal mérkőzés
Belépő: 200 Ft. 

Ökölvívás
Gyöngyösön rendezték meg a női férfi magyar bajnokságot a közelmúlt-
ban. Balogh Zsanett ismét megvédte bajnoki címét, így már kétszeres ma-
gyar bajnok.

Fogathajtás
Tégláson rendezték meg szeptember 15- én a C kategóriás és pónifogatok 
megyei döntőjét. Ezen Vincze Olivér bajnoki címet szerzett, míg Balogh 
Viktor második helyezést ért el. Teljesítményükkel bejutottak az országos 
döntőbe.

Diákolimpia
A közelmúltban Szombathelyen rendezték meg a „Kis Iskolák Sportverse-
nyének keretein belül, a labdarúgó diákolimpia országos döntőjét, ame-
lyen a bodaszőlői Zeleméry-iskola csapata első helyezést ért el. A csapat 
tagjai: Balogh Tamás Arnold, Berczi Zoltán, Boruzs Benedek, Horváth Re-
nátó József, Kompár Adrián, Kovács József István, Monori Levente, Nagy 
Rafael, Szilágyi Roland Felkészítő pedagógus: Juhász László, aki megkapta 
a torna legjobb edzője díjat. Az atlétika országos döntőjében, a Zeleméry- 
iskola I-IV. korcsoportos fiú csapata harmadik helyezést ért el. A csapat 
tagjai: Balogh Tamás Arnold, Berczi Tamás, Csibi Sándor Krisztián, Hor-
váth Attila, Kovács József István, Sándor Kevin Dominik, Szilágyi Márk.  
IV. korcsoportos fiú versenyszámban, egyéni kategóriában Balogh Tamás 
Arnold második helyezést ért el. Felkészítő pedagógus: Németi Tibor


