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2018. SZEPTEMBER 28.

A hét arca

Az egyhetes rendezvénysorozat
második napján, szeptember 17én szemétszedő gyalogtúrán vehettek részt az érdeklődők a Tócó- Ágnes és Pók Zoltán (mindhárvölgy természetvédelmi területén. man Bethlen-iskola), míg a 3-4.
osztályosok között Frájter Rikárdó
A programok keretében „Moz- (Bethlen), Mező Panna és Cserkuti
dulj szépkorban is!” gyógytornász Zsófia (mindkettő: Bocskai-iskola)
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Epilógus a Város napjához

Előtérben a mozgás

irányításával mozoghattak a vállalkozó kedvűek. „MIX & MOVE”,
magyarul, vegyes mozgás, az idei
Mobilitási Hét és Autómentes nap
jelmondata.
Az alkalomra hirdetett rajz- és
fotópályázatra olyan alkotásokat
vártak a szervezők, amelynek témája a multimodalitás. Ez azt jelenti,
hogy egy útvonalon a különböző
közlekedési módok igénybevétele,
összefűzése: például kerékpárral
az állomásra vagy pályaudvarra, és
onnan autóbusszal, illetve vonattal
tovább. A túlzott és szükségtelen
autóhasználatot számos városban
a közlekedési eszközök helyes megválasztása és összekapcsolása váltja
fel.
A gyerekek óvodás, alsós, felsős
és fotó kategóriában több mint száz
alkotással pályáztak. A rendezvényen Kiss Attila polgármester köszöntötte a gyerekeket, értékelte
munkájukat és szólt a mozgalom
jelentőségéről. Az óvodások között
Matyi Kamilla (Csillagvár Óvoda,
Hétvezér u.), Tardi Bíborka Emma
és Kovács Zsófia (Jó Pásztor Református Óvoda) alkotásai sikerültek
a legjobban. Az 1-2. osztályosok
között Besenyei Linda, Andorkó

szerepelt a legjobban. Különdíjas
lett: Nagy Léna (Bethlen-iskola). A
felsősök között: Borbély Anna, Forgács Nikolett, Korpás Leila (mindhárom Bethlen-iskola) alkotása
nyerte el legjobban a zsűri tetszését. Különdíjat Marton Ildikó (Beth-

len-iskola) vehetett át.
Az elektronikai hulladékgyűjtő napon a lakosok hozhatták ki a
Bocskai térre felállított konténerbe
feleslegessé vált dolgaikat.
Az elektromotoros roadshow
keretében autókat és motorokat
csodálhattak meg az érdeklődők.
Pénteken triálbemutató és KRESZvetélkedő várta a közönséget.
Szombaton délután közlekedésbiztonsági programokon vehettek részt a vállalkozó kedvűek. A
12 éves Zolnai Máté számára nem
okozott nehézséget a pálya teljesítése. - Könnyű volt teljesíteni az
akadályokat. Fél perc alatt sikerült.
Hároméves volt, amikor megtanult
kerékpározni, most triatlonozik is.
Leginkább a környezet megóvása
miatt használja kerékpárját.
Egy háromtagú fiúcsapat is izgatottan várta már a körút körbe
kerékpározását. – Azért jó biciklizni, mert addig sem otthon ülünk a
gép előtt. Sportolunk, teszünk az
egészségünkért, mozgunk, és per-
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sze kikapcsolódunk. Meg egy kicsit
a város lakóit is összekovácsolja ez
a közös bringázás – veti közbe Rácz
András, Gyulai Sándor és Molnár
Szabolcs, akik valamennyien a Bocskai-iskola tanulói.
– Mindenhová kerékpárral járok
– mondja Máthé Zsigmond. – Fontos, hogy ilyen módon is tegyünk az
egészségünkért, a környezetünkért.
Németh Imréné Kati most vett
részt először ezen a megmozduláson, boldogan szánta rá az időt, s
örül, hogy itt lehet.
Amália Indonéziából érkezett
cserediákként Böszörménybe. Izgatottan várta, milyen is lesz a kerékpározás. Végül kedves élményként
emlékszik majd erre is vissza.
Fodor Anikó vezetésével melegítettek be a bringások, majd Bodnár
Margit bizottsági elnök elrajtoltatta
a mezőnyt.
Hét kilométer, négyszázhuszonöt kerékpáros, s jó hangulat. Lezárult egy hét, de gondoljunk a következőre, s arra, hogy a biztonságos
közlekedés mindenek előtt. Ügyeljünk hát egymásra!
Gargya Imre
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„Hajdúböszörmény Város Önkormányzata tudtára adja mindenkinek, akiket
illet, hogy városunk Képviselő-testülete 2018. szeptember 13. napján JAKAB
ISTVÁN URAT, az Országgyűlés alelnökét, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségének elnökét, ki több hazai és nemzetközi szervezetben is azért végzi áldozatos tevékenységét, hogy a vidéki emberek – a magyar
parasztság – tisztességét, becsületességét, szívós munkáját a megbecsülés övezze,
ösztönözze a fiatalokat a versenyképes, megalapozott tudás megszerzésében. Erről vallott ars poétikája szerint:„Országunk tartópillére korábban is a magyar parasztság volt, ahogy jelenleg is az, és az lesz a jövőben is!” Ezen tevékenységéért
városunk Képviselő-testülete a 118/2018. (VI.20.) Z. Önk. számú határozatával.
Hajdúböszörmény Város díszpolgárává fogadta.”

Kora gyermekkorral foglalkozó
konferenciát rendezett a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és
Gyógypedagógiai Kara augusztus
28-31. között, a budapesti Műszaki Egyetem Európai Kora Gyermekkori Kutatók Szövetségének - 28.
konferenciájáról.
A rendezvény elnökét, Pálfi Sándort és társelnökét, Vargáné dr.
Nagy Anikót kérdeztük.
– Hogyan vezetett az út a megrendezéshez?
– Az EECERA minden évben
más-más országban, illetve városban szervez konferenciát. A kutatótársaság két, Európában elismert,
prominens vezetőjét két évvel ezelőtt meghívtuk Magyarországra,
ide Hajdúböszörménybe. Nagyon
tetszett nekik az akkor rendezett
konferencia légköre, és amit a szakmaiság terén tapasztaltak – mondja
a társelnök. A böszörményi egyetemi kart felkérték, hogy pályázzanak
a világkonferencia rendezés jogára. Pálfi Sándor kollégámmal 2016
őszén utaztunk el Dublinba, ahol
bemutattuk a kar pályázatát. Rajtunk kívül további két másik ország
kandidált még. A rendezési jogot az
elmúlt évben Bolognában megtar-
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Jakab István
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Olvasható szó szerint a Jakab
Istvánt díszpolgárrá fogadó oklevélben.
Ezen indoklással adományozott
díszpolgári címet az önkormányzat
képviselő-testülete a közjogi méltóságnak, melyet a szeptember 13-án
tartott ünnepi ülésen vett át a Bocskai téri református templomban.
Az egyik legkisebb hajdú településen, Hajdúbagoson született,
1949-ben. A debreceni középiskolás
éveket követően, Szegeden végzett
felsőfokú tanulmányokat az állattenyésztés terén.
Ezt követően egy debreceni termelőszövetkezetben
gyakornok,
majd a Hajdú-Bihar Megyei Takarmányozási és Állattenyésztési
Felügyelőségen főelőadó, később
osztályvezető volt. Később átment
egy szülőfalujában található termelőszövetkezetbe, ahol állattenyész-
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tési főágazatvezetőként dolgozott.
1986-tól 1993-ig az ISV szaktanácsadója, majd tenyésztési igazgatóhelyettese volt. 1993-ban a Csákvár
Mezőgazdasági Rt. igazgatóságának
elnökévé választották, melyet egy
esztendeig töltött be.
Közéleti szerepvállalása éppen
három évtizeddel ezelőtt kezdődött: alapító tagja volt a Magyar
Demokrata Fórumnak. A Magyar
Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek
Országos Szövetsége (MAGOSZ)
társelnökké választotta. Ugyanebben az évben a Magyar Agrárkamara alelnöki tisztét is betöltötte,
2001-ig. 1996-ban az Országos
Szövetkezeti Tanács elnökségének
tagjává, majd 1999-ben a MAGOSZ
egyedüli elnökévé választották meg.
A 2006-os országgyűlési választáson mandátumot szerzett.
A Fidesz-frakció helyettes vezető-

jévé és a mezőgazdasági bizottság
alelnökévé választották. 2010-ben
ugyanonnan szerzett mandátumot.
Az országgyűlésben 2006 és 2010
között a mezőgazdasági bizottság
alelnöke volt, a 2010-es választásokat követően pedig rendes tagja
lett. Ugyanettől az évtől kezdődően
a parlament alelnöki tisztét tölti be,
mind a mai napig.
Jakab Istvánt több évtizede szoros szálak fűzik Böszörményhez. A

szerepet tölt be a megyei és országos szervezetben is.
Jakab István a díszpolgári oklevél átvétele után úgy fogalmazott,
hogy nincs annál nagyobb öröm,
mint amikor egy negyven esztendőnyi munkát az ember saját földijei
ismernek el. Megilletődve, de őszinte szívvel fogadta a kitüntetést,
amely nagyon fontos helyet foglal
el az életében, amely egyben felelősségteljességre, kötelezettségválla-

hivatalos munkakapcsolat mellett
több böszörményi embert tudhat
barátjának és szövetségesének. Negyed századdal ezelőtt ott bábáskodott a Hajdú Gazdakör megalakításánál, amely azóta is töretlen
lendülettel dolgozik, s meghatározó

lásra sarkallja. Jakab István szerint
ez az elismerés azt is jelenti, hogy ez
az egyenes, tiszta, jellemes, hűséges közösség őt befogadta. Ez pedig
legalább olyan értéket jelent, mint a
díszpolgári cím.
Gargya Imre

Iskoláskor előtti nevelés
tott konferencián kaptuk meg ün– A fő témája a Kora gyermekkonepélyes keretek között, a világ és ri nevelés – Család és közösségek,
Európa első egyetemén, több száz amelyben szeretnénk a gyermekek
ember előtt.
legközvetlenebb, mással nem he-

– Hány országból érkeztek Magyarországra a szakemberek?
– Hatvankét országból 1052
szakember érkezett, s a konferencia
megnyitóját a Nemzeti Múzeumban
tartották, ahol a Bocskai Néptáncegyüttes is szórakoztatta a résztvevőket.
– Mi volt a konferencia fő témája?

lyettesíthető nevelési színterére a
figyelmet felhívni, és azon közösségre, akik körülveszik őket, a külső
nevelési, szocializációs hatásokat
jelentik ma. Ebben, a kötődésen alapuló értékek és a változó társadalmi
környezettel való együttműködések
új gyakorlatát, sokszínű variánsait
kívánjuk közkinccsé tenni. A kon-

ferencia célja a megadott témán kívül, hogy Magyarország kora gyermekkori (iskoláskor előtti) nevelési
szemléletét, gyakorlatát bemutassa,
feltegye arra az európai térképre,
ahol ma az angolszász és skandináv
kutatók a meghatározóak. Ezt kiegészítjük budapesti intézmények
közvetlen megismerésének lehetőségével, bölcsődék és óvodák szakmai látogatásával.
– Milyen tapasztalatokat szűrtek le
a konferenciát követően?
– A konferencia tudományos hozadéka felbecsülhetetlen. A karról
huszonhárom oktató és óvodapedagógus vett részt, tartott tudományos előadást, és alakított ki kutatói
kapcsolatokat.
Az elmúlt időszakban több felkérés érkezett hozzánk, hogy csatlakozzunk nemzetközi kutatásokhoz.
A kar bekerült a kora gyermekkori kutatások nemzetközi vérkeringésébe. Már több nemzetközi kutatásra is meghívták a konferencián
résztvevő oktatókat.
A végszó úgy hangzott: Magyarország magasra tette a lécet a konferencia megszervezésének módjával.
Gargya Imre

2018. SZEPTEMBER 28.
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Minősültek
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A reformáció nyomában
Még az elmúlt tanév végén a Baltazár-iskola 7. osztályos tanulói
tanulmányi kiránduláson vettek
részt Erdélyben a Határtalanul!
program keretében.

A baltazáros diákok és kísérő
pedagógusaik ebben az erdélyi reformáció legjelentősebb magyar
városait látogatták meg, ahol közös
Himnusz és zsoltáréneklés mellett,
koszorút helyeztek el a legjelentőFesztiválkórus minősítést szerzett a Daróci Bárdos Tamás Vegyeskar az el- sebb fejedelmek és államférfiak szümúlt hét végén, a Sátoraljaújhelyen rendezett XII. Nemzetközi Kórusfesz- lőházánál és síremlékénél. Az egytiválon. A böszörményi énekkar a zeneirodalom klasszikusaitól egészen a ház- és világtörténelmi, valamint
kortárs zeneszerzők által írt kórusművekig mutatott be feldolgozásokat. magyar irodalmi bevezető előadásokkal előkészített erdélyi körutazás emlékezetes színhelyei voltak:
a nagyszalontai Arany János Múzeum, Nagy László királyunk hermája

Toborzófutás

és szobra Nagyváradon, „összeölelkezés” és csoportkép a Királyhágón,
Mátyás király szobra és szülőháza,
valamint Bocskai István szülőháza,
a Házsongárdi temető Kolozsváron,
a Tordai hasadék és a sóbánya, a
Torockói Kis Szent Teréz Gyermekotthon, valamint a Hunyadi család
síremléke Gyulafehérváron.
Köztudott, hogy egyetlen beszámoló sem képes visszaadni az átélt
úti élményeket, a diákjaink fáradt,
mégis meghatott tekintete jól mutatta: csak egymás múltját és jelenét
megértve láthatjuk meg igazán a
magyarság szellemi és lelki gazdagságát.
Magyar Balázs Dávid
osztályfőnök

A jogszolgáltatás története
Hiánypótló. Talán ez az egy szó
is sokat sejttet arról a kötetről,
amely a közelmúltban látott napvilágot a Debreceni Törvényszék
gondozásában. Hiánypótló, mert
hozzájárul Böszörmény múltjának
még teljesebb megismeréséhez. Tehát nemcsak a jog iránt érdeklődők
számára tartogathat érdekességeket, hanem a helytörténeti kutatásokat kedvelőknek is.
A kötet egy májusi hajdúböszörményi konferencia anyagát tartalmazza. Hat előadó, szerző munkája
olvasható benne.
Ezekhez Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, Kahler
Ilona, a Debreceni Törvényszék elnöke, Tóth Ildikó, a Hajdúböszörményi Járásbíróság elnöke, s Kiss
Attila polgármester írt ajánlót.
Elsőként
Husvéth
András
főlevéltáros, Hajdúböszörmény rövid történetét mutatta be az Árpádkortól a második világháború befejezéséig. Ebben megtudhattuk többek
között, hogy a böszörmények a tatárjárást követően olvadtak be a közösségbe. Böszörmény mezővárossá
válásával, 1391-1440 között, lépett
a társadalmi emelkedés útjára
Szekeres Gyula múzeumigazgató
a város jogi népéletéről, népszokásokról értekezett a „böszörményi
legénypárbajok tükrében”. A bajvíElső díjat nyert a Hajdúböszörményi Gasztronómiai Egyesület a várost
vás, a párbaj egyidős az emberiségképviselve, a Hadházi Káposztásnapok főzőversenyében, egyéb káposztagel. A népi legénypárbajok, illetve a
ságok kategóriájában az elmúlt hét végén.
középkori lovagi tornák determinált
szabályainak későbbi újragondolásáTisztelt Böszörményiek! Kedves Támogatóink!
ból és ötvözéséből fejlődhetett ki az
Ezúton is köszönetet mondunk a Richter Egészségnapon való nagy- újkori párbaj.
Balogh Judit egyetemi docens a
számú és lelkes részvételükért! Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy köhajdúkerületi
törvényszék 18-19.
zösen mintegy 7,5 millió forint adományt gyűjtöttünk össze, amelyet a
századi
büntető
bíráskodásáról száRendelőintézet további fejlesztésére fordítunk.
molt
be,
Nagy
Sándor
bíróság- és
Kiss Attila polgármester, Fórizs László, Sőrés István alpolgármesterek,
ítélkezéstörténeti
munkássága
alapdr. Erdős András ügyvezető

Tizenegyedik alkalommal rendezte meg a debreceni toborzó iroda Simonyi óbester emlékére a toborzófutást, szeptember 21-én. Garda Árpád
főszervezőtől megtudhattuk, hogy a váltófutás célja a futás, a sport, a
katonai hivatás népszerűsítése, valamint az egészséges életmód fontosságának hangsúlyozása. A futók a Hajdúnánás-Debrecen távot tették meg.
Tisztelegtek Böszörményben az óbester emléktáblájánál. A futókat Sőrés
István alpolgármester és Berta István vezető főtanácsos is köszöntötte.

Jól kifőzték

ján. A bíráskodástörténeti munkák
huszonöt éven át jelentek meg. Ezek
között iródott szervezet-történeti,
illetve ítélkezés-történeti munka is.
Nagy Sándor maradandó életművét
a hajdúvárosok és a Hajdúkerület
joggyakorlatának feldolgozása jelenti.
Megyeri-Pálffi Zoltán egyetemi adjunktus a Hajdúböszörményi
Járásbíróság megszervezésének és
elhelyezésének történetét taglalta.
Ebből megtudhattuk, hogy az első
időszakban a megye legrégebbi középülete, a Hajdúkerület székháza
adott otthont az „elsőfolyamodású”
bíróságnak. 1927-ben készült el a
járásbíróság épülete (ma rendőrség),
amelyben 1951-ig működtek. Tíz év
szünet után, mind a mai napig ismét
a Hajdúkerület székháza ad otthont
az intézménynek.
Kovács Ilona főlevéltáros a Hajdúböszörményi Járásbíróság bíráit
és tisztségviselőit vette számba,
1872-1950. között. Az első bírósági
elnöknek egy szoboszlói ügyvédet,
Kovács Miklóst nevezték ki. Az utolsó elnök: 1950-ben Magi László volt.
Varjasi Imre fióklevéltár-vezető
adatokat közölt az 1956-os forradalom utáni kádári megtorlások hajdúböszörményi történetéhez. Az országban 356 embert végeztek ki, 18
ezer polgári és 3400 katonai ítéletet
hoztak. Mindennapos jelenség volt
abban az időben a hatalom és a bíróság összefonódása. Ennek fényében
mutatta be a helyi megtorlást, amely
tizenöt perben, több mint száz embert érintve valósult meg.
Ugyancsak ő adta közre „Zsivány
nyelv-zsivány szók címmel, jogtörténeti-nyelvtörténeti emlékek” című
dolgozatát, melyben egy országosan
is egyedi nyelvemlékünkről írt ismertetőt.
Gargya Imre
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Az Árpád-kori Böszörményt a Váradi Regestrumban többször is említik a 13. században. Feltehetően
pénzügyi- és kereskedelmi központ
volt, a nyíri izmaeliták, a böszörmények lakták. Őket a tatárjárás
söpörte el. Majd a 14. században
Zsigmond Váradon kelt oklevele
villaként, azaz földművelő faluként
említi az újjáéledő kis települést,
amelynek lakossága a 15. században Brankovics György szerb vajda
révén görög keleti vallású rácokkal

bővült. A három részre szakadt ország peremvidékén, a hódoltság,
az erdélyi fejedelemség és a Habsburgok uralta királyi Magyarország
találkozásánál a hadak felvonulási
területeként sokat próbált és tűrt a
település lakossága. Végül egy társadalomból kirekesztett, megvetett
népcsoport, a hajdúk sikeres integrációjának lehetünk tanúi a 17.
században, amikor előbb Bocskai
kiváltságlevele, majd Báthory Gábor
áttelepítése révén a hajdúk beilleszkedtek és meggyökeresedtek ezen a
partiumi településen.

Önrendelkezés
Városunk több rétegből építkezett: keresztény hitre tért mohamedán gyökerekből, melyet tulajdonnevének második tagjában
őriz, görög keleti szerb kötődésből,
melyet a nagy lélekszámú görög katolikus közösség visz tovább, és a
kevert etnikumú és társadalmi helyzetű hajdú rétegből, melyhez a város
napját kötjük, s a tulajdonnév első
tagja mutat rá.
Mitől erős a város? Miért kötjük
1609. szeptember 13-hoz a Város
napját? Azóta miért töretlen megmaradása? Három erőt, elvet látunk
hatni és működni: az önrendelkezést, a közcélra való adakozást, az
ideál- és reálpolitika egyensúlyát.
Látszólag nem koherens fogalmak,
de városunk történetével mutatom
be, hogy szorosan összefüggnek
egymással, s e három együtt megóvott a romlástól.
Az önrendelkezésért meg kellett
harcolni, mert a bécsi békében és a
korponai kiváltságlevélben leírtak
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Epilógus a Város napjához
Szeptember 13-án ünnepeltük városunk születésének 409. évfordulóját. Szép kor ez egy város életében, hisz sok település tűnt el a térképről a történelem viharaiban, a török hódoltság idején és azt követően
is. Mi adta azt az erőt, azt a kényszerű élni akarást városunknak, hogy
az itt élő emberek az elmúlt 4 évszázad küzdelmeit sikeresen tudták
megvívni, s Hajdúböszörmény még most is virágzó település? Erre a
kérdésre a választ keresve az Árpád-korig kell visszatekintenünk.
a böszörményi alkotás ugyan nem
készült el a bécsi béke 300 éves évfordulójára, csak 1907-ben avatták
fel, mégis a legsikerültebb változat.
Figyelemre méltó szoborkompozíció
született, mert nemcsak az adományozó volt a fontos, hanem azok is,
akik az adományt kapták. Bocskai 4
méteres talapzaton áll, kezében az
adománylevél, a hajdúkatona felnéz
rá, zászlóját meghajtja előtte. Az
emlékműszobrászatban ritka, hogy
egy pillanatban időtartamot is tud
rögzíteni: itt az adományozó és adományozott együtt van jelen, köréjük egész történelmi narratíva épül.
Az adományt kapó ember maga is
minden szava beteljesületlen ígé- nagylelkűvé válik, ezt bizonyítja a
ret, írott malaszt lett volna, ha azt hajdú leszármazottak élete, Böszöra hajdúk karddal nem vívják ki véres mény későbbi társadalomtörténete:
felkelésekben, hogy a megharcolt
szabadság érvényes legyen, és mellé
föld is járjon. Bocskai korai halála
majdnem kútba ejtette a megígért
jogokat tartalmazó okleveleket. A
hajdúfelkelések programját protestáns, kálvinista prédikátorok fogalmazták meg, „hogy állandó és szabadságos hely adassék, hogy mikor
azt szükség kívánja, az ország szükségére fegyverbe állhassanak. A letelepedés után szinte azonnal a hajdúk
kapitányt és 12 főlegényt választottak, s ők felesküdtek a „törvények
meglátására”. A hajdú önrendelkezés erős, öntudatos hagyománya a
18. század derekától a Hajdúkerület
székházának megépítésével, a pal- a tudományoknak emelte a Város
losjog birtokában vált teljessé, ami- közönsége és a hajdúbirtokosság a
kor a legnagyobb lélekszámú város- gimnázium épületét, számtalan csaként a kerület székhelye és vezető lád hagyott birtokot, házat, telket
települése lett Hajdúböszörmény. Ez a városra és az egyházra közcélból.
az erős önrendelkezés táplálkozott a Ebből épült idősotthon, jött létre
református egyház szellemiségéből, alapítvány, működött egyesület.
A város erejét mutatja a polgáraiamely az egyházat segítő világi önkormányzatiságra épült. Ez az ön- nak tehetőssége. A város fejlettségét
rendelkezés múltunk erős bástyája, pedig az, hogy a közcél és adakozás
hogyan válik szemléletté a város
melyet védelmezni, erősíteni kell.
polgárainak gondolkodásában. Mert
ha óvodára, iskolára, egészségházra
Adakozás a köz javára
áldozunk, akkor nemcsak gyermeAz adományozás múltunk prog- keinket, hanem unokáinkat is támoresszív hagyománya. Hajdúböször- gatjuk, ha közparkokat hozunk létmény főterén áll Bocskai, aki kezében re, akkor nemcsak a zöldövezet nő,
tartja a hajdúk Magna Chartájának hanem közösségi terek is létrejönnevezett korponai adományleve- nek beszélgetésre, játékra, sportra.
let. Holló Barnabás historikus al- A kisgyermekkorától megajándékokotásának ez a harmadik kiadása, zott maga is ajándékozóvá válik. Az
elsőként a budapesti készült el, eb- a gyermek, aki látta szülei adakozáből öntetett másolatot Debrecen sát, maga is adakozóvá lesz.
városa, ezeken Bocskai egyedül áll,
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Ideál- és reálpolitika
Harmadsorban nagy elöljáróink
példája, a magyar történelem államférfijai, a Hajdúkerület jeles kapitánya, a Tiszántúl református püspöke, a nagy polgármesterek mind
példásak voltak abban a politikai
munkában, amelyben megvalósult
az eszmény és valóság egyensúlya.
Móricz Zsigmond a Bocskai adományát tovább adományozó Báthory
Gáborról írt regényt Tündérkert
címmel. Ebben a regényben olyan
veszélyre int bennünket, amely a
magyar történelemben újra és újra
visszatér, mint egy kísértő álom.
Móricz a kortársak és a történetírás
által rosszéletűnek tartott és rövid
uralkodású Báthorynak főszerepet
szán, s benne a magyar lélek egyik
típusát rajzolja meg, aki nagyot álmodik. Báthory a regényben egy
írni-olvasni tudó, uralkodásra felkészített tündérkirályfi, aki az ecsedi
vár emlékekbe vesző ködéből indul,
hogy legyőzze a sárkányt, s levágja a
sárkány hét fejét. Tehetséges fiatal,
aki álmokat sző egy erős államról,
hódításról, magát kiválasztottnak
tartja. Neki mondja a regény másik
főhőse, Bethlen Gábor: „A fejedelemnek nem lehet olyat álmodni,
amilyet akar, csak amit lehet. Nem
is csak amit lehet, de amit kell.”
Báthory Gábor emberi gyengeségeit kihasználó érdekorientált környezetével végsőkig feszíti a konfliktusokat, a szászok kiváltságának
megtörésével hibát hibára halmoz,
majd a megkezdett háborúba belebukik, a fejedelemcsináló hajdúk,
székelyek és főemberek gyilkolják
le. Figyelmeztetve bennünket, hogy
a nagyhatalmak árnyékában a megálmodott álmok könnyen rémálommá válnak, a maga által gerjesztett
háborús erőtér maga alá temeti a
legfőbb embert is.
Nem marad más, mint a Bethlen
által folytatott politikai kötéltánc,
egy nagyon keskeny út, állandó
veszélyekkel. Valami olyat sugall
Trianon után Móricz nekünk a 17.
századi példával, hogy az ideál- és
reálpolitika egyensúlyára kell támaszkodnunk, eszmény és valóság
egyensúlyára kell felépítenünk életünket, munkánkat, közéletünket.
Kellenek az álmok, mert félszívvel
nem lehet célokat kitűzni, de kell
egy reális önszemlélet, helyzetfelmérés, és sok-sok sziszifuszi munka.
A hajdúkiváltsággal megszülető város történetéből három elvet
emeltem ki, amely ma is működőképes és hat: az önrendelkezést, az
adományozást, az álmok és valóság
egyensúlyát. Rajtunk múlik, rajtunk
is múlik, hogy hagyjuk-e hatni, tudjuk-e működtetni ezeket az erőket, s
ezen elvek mentén felépíteni életünket.
Gyulai Edit
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45 év elteltével

Negyvenöt éves évfolyamszintű érettségi találkozó volt szeptember 15-én a
Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnáziumban dísztermében, ahol köszöntötték a megjelenteket, valamint egyperces néma csendben felállva emlékeztek azokra a tanárokra és diáktársakra, akik már nem lehettek közöttük. Az A osztály B.
Kiss Sándor osztályfőnökükkel, míg a B osztály Lovas Antalné, és a C-osztály Csiha Lászlóné osztályfőnökük nélkül tarthatta meg a találkozó további részét, ami
közös vacsorával zárult. Fotó: Nervetti Károlyné Fekete Lídia és fotó-montázs:
Nervetti Károly.

Ötvenéves találkozó

Ötvenéves érettségi találkozót tartottak a Bocskai István Gimnázium 1968-ban végzett IV. c. osztályának tagjai, szeptember 15-én.

Fél évszázad után

A bodaszőlői iskola 1968-ban végzett osztálya tartott találkozót szeptember 21-én. A 15 fő végigjárta egykori iskoláját, majd a helyi Közösségi
Házban kötetlen beszélgetés keretében idézték fel az elmúlt éveket, s emlékeztek meg elhunyt társaikra és tanáraikra is.

Idősek Hónapja program
Szeptember 30. (vasárnap)
Ünnepi Istentisztelet
10.10 óra –
Istentiszteleten szolgál Somogyi László lelkipásztor
Kálvin téri református templom
Október 1. (hétfő) 15 óra –
Bocskai tér, Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi
Ház, 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

Október 4. (csütörtök)
15 óra – Városháza, lépcsőforduló Bocskai tér 1. sz.

„Idősek gyerekszemmel” rajzpályázat
kiállításmegnyitó
A kiállítást megnyitja: Czeglédi János NISB elnök
Műsor: A Fehér család zenés műsora
díjátadás
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Közérdekű
Rendőrség:
Mentők:
Tűzoltóság:
Segélyhívószám:

107
104
105
112

Polgármesteri Hivatal:563-200
Gyepmester
06-20/313-4217
VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS
Október 3. 9–12 óra: Kiss Attila
polgármester
KÁLVIN TÉRI RENDELŐ: 
560-130www.eszv.hu
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
hétköznap: 
16.00–08.00 óráig
hétvégén, ünnepen:
8.00–8.00
Tel: 36/703-703-104 vagy 104
GYERMEKORVOSI RENDELŐ
Védőnői szolgálat: Ady tér 10. (piac
épülete, I. em.)
GYEREKÜGYELET:
Kálvin téri rendelő, tüdőgyógyászat, bejárat a parkoló felől, szo.:
8.00–12.00 óráig  Tel.: 560-133
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
hétköznap: 
19.00–22.00
szombaton: 
13.00–22.00
vas., munkaszüneti nap: 8.00–22.00
Vöröskő
(Karap F. u. 5. Tel: 561-461)
Arany Sas
(Ady tér 11. Tel: 227-779)
Bethlen
(Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567)
Hajdú
(Árpád u. 45. Tel: 229-330)
Kehely
(Arany J. u. 12. Tel. 561-151).
Patika Plus
(Vörösmarty u. 1. Tel: 0620/3434800)
Szentháromság
(Pálnagy Zs. u 1/a. Tel.: 372-302)

Szept. 21-23: Vöröskő gyógyszertár
Szept. 28:. Szentháromság gyógyszertár
Szept. 29-30-okt. 1.: Arany Sas
Okt. 2.: Bethlen gyógyszertár
Okt. 3: Hajdú gyógyszertár
Okt. 4: Kehely gyógyszertár
Okt. 5.: Patika Plus gyógyszertár
A művelődési központban működő csoportok programjai:
Szeptember 30. 15 óra: a Dóry József Nótaklub foglalkozása.
Október 1. 16 óra: a Kézimunkakör foglalkozása.
Október 4., 17 óra: az Egészségvédő Klub foglalkozása.
Október 4. A Honismereti Klub
foglalkozása. Kirándulás Salgótarjánba és Somoskőre. Indulás 7 órakor a Jókai utcából.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Szeptember 29-október 1. (reggel
6-tól reggel 6 óráig): dr. Szabó János
(Tel: 06-20-9-773-060)
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
Október 4. (csütörtök) 14-17 óra:
Szociális Szolgáltatási Központ (II.
Rákóczi Ferenc u. 42) a dolgozók és a
lakosság részére.

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.

kedvezmény
a vizsgálatok
és a bérletek
árából a hirdetés
felmutójának!
Akció ideje:
10.01. – 10.12-ig

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk

• Allergiateszt
100 féle anyagra
• Mofetta terápia

Allergia, ekcéma, candida gyötri? Puffad a hasa, migrénje van?
Hónapok óta nem tudják kideríteni mi az oka?
Szeretne megszabadulni a problémájától?
Jöjjön hozzánk vizsgálatra és kezelésre!
Az alábbi betegségeket kezeljük:
• étel-por-pollenallergia
• pattanás
• migrén, fejfájás
• gyakori fülgyulladás
• candida fertőzés
• legyengült immunrenszer
• ekcéma
• emésztési panaszok
• érszűkület-kezelés
• ízületi- és gerincfájdalmak

Rendelő: Hajdúböszörmény, Kórház tér 1. Tel.: +36-70/376-77-77 www.vitalport.hu

Értesítés
Értesítjük a T. Lakosságot,
hogy a IX. számú
háziorvosi körzet

FÖLDET BÉRELNÉK
Hajdúböszörmény és térségében
25 km távolságban.

Telefon 06/30-523-58-20.

szeptember 24-től

teljes rendelési időben,
eredeti helyén,
a Balassi Bálint utcán fogadja
a betegeket.

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

dr. Kovács Erzsébet
háziorvos

Köszönetnyilvánítás

MOLNÁR IMRE
1928-2017

Szeretett

(a volt Vörös Csillag Mgtsz nyugdíjasa)

DR. DOMJÁN PÁL SÁNDOR
nyugalmazott egyetemi tanár
elhunyta alkalmából kifejezett
részvétét és a kegyelet virágait hálásan köszönjük.
Szeretett családja.

Köszönetnyilvánítás
Hajdúböszörmény ingyenes hetilapja

15%

• Állapotfelmérés
• Candidaszűrés
• Masszázs
• Talpmasszázs

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

halálának 1. évfordulójára.

„Szívedben nem volt más,
csak jóság és szeretet,
Szorgalom és munka volt az életed.
Mindent megadtál,
ami tőled telhetett,
de a legnagyobb volt a Te szereteted.”
Soha el nem múló szeretettel
emlékeznek: lányai, veje, unokái.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk

BAGDI IMRE
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és mélységes
bánatunkban részvéttel osztoztak.
„Nem az a bánat, amely fáj
és amelytől könnyes lesz a szem,
hanem az, amit hordozunk szótlanul
egy életen át, némán, csendesen.
Úgy ment el, ahogy élt,
csendben és szerényen,
drága lelke nyugodjék békében!”
A gyászoló család.

KOMÁROMI IMRE
(volt Hb. Mátyás krt.-i lakos)
születésének 100. és
halálának 12. évfordulójára.
KOMÁROMI IMRÉNÉ
(szül.: Láda Róza)
halálának 6. évfordulójára.
Emlékeznek rájuk:
lányuk, vejük, két unokájuk
párjaikkal és az öt dédunoka

KISS SÁNDORNÉ
(szül. Bíró Magdolna )
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.

Elment Ő, akit nagyon szerettünk.
Emléke míg élünk,
itt marad közöttünk.”
A gyászoló család.
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Felhívás

Hajdúböszörmény város 2019. évi
rendezvénytervének összeállításához

Házasságot kötöttek
Ünnepélyes keretek között házasságot kötöttek
szeptember 14-én:
Sallai Sándor–Sallainé Jenei Judit
Hortó Norbert Sándor–Hortóné Balogh Krisztina
Linzenbold Szabolcs– Linzenboldné Kovács Tünde
Kiss János–Kissné Balogh Beáta
szeptember 15-én: Német Krisztián–Németné Horváth Noémi

A képviselő–testület hamarosan megvitatja Hajdúböszörmény 2019.
évi rendezvénytervét. A tervezetbe bekerülhet minden olyan intézmény,
civilszervezet, egyesület, egyház, alapítvány, aki a rendezvénytervhez
szükséges adatlapot pontosan kitöltve eljuttatja a felhívásban megjelölt
helyre. Az azonos időpont elkerülése céljából kérjük, a rendezvény tervezett időpontjáról egyeztessen a már hagyományos programok szervezőivel, egyéb szervezetek vezetőivel.
Az adatszolgáltatás tájékoztató jellegű, a javaslat nem jelenti azt, hogy
a programot automatikusan az önkormányzat támogatja. A javasolt program a képviselő-testület döntése alapján kerülhet be a rendezvénytervbe.
Kérjük, a honlapról letölthető adatlap kitöltésével jelezze, milyen program, rendezvény megvalósítását tervezi a 2019. évben.
Az adatlap benyújtása kötelező azon szervezetek esetében is, akik a
CLLD keretében a Helyi Akciócsoporthoz (HACS) nyújtottak be pályázatot. Az adatlap és a kitöltési útmutató letölthető a város honlapjáról (www.
hajduboszormeny.hu). Papír alapú adatlap beszerezhető a Városháza 62.
és 59. számú irodáiban. A kitöltött adatlapokat papíralapon szíveskedjen
visszajuttatni a városháza iktatójába (földszint 21. számú iroda).
Felhívjuk figyelmét, amennyiben a megadott határidőig nem jelez vis�sza, a program nem kerülhet be a 2019. évi rendezvénytervbe!
A rendezvénytervvel és az adatlappal kapcsolatban további információt
Berta István vezető-főtanácsostól kérhet az 563-262-es telefonszámon.
Az adatlapok beadási határideje: november 9. (péntek) 14 óra. (Határidő után beküldött, illetve hiányosan kitöltött adatlapot nem fogadunk el!)
A görögkatolikus egyházközség tisztelettel meghívja
„IMÁDSÁGGAL AZ ARADI HŐSÖKÉRT”
című gyermekrajzkiállítás megnyitójára,
október 7-én (vasárnap) 10 órától a Torony Galériába.
Közreműködik: Farkas Valéria népdalénekes.
A tárlatot megnyitja Sőrés István alpolgármester.

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

- Törpék birodalma

- Ördöglak

- 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!
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Országos Könyvtári Napok

A HTE a Magyar Kupa országos főtábláján a Tatabánya otthonában 3-2
arányban alulmaradt, és ezzel búcsúzott a további küzdelmektől. Tatabányai SC – HTE 3-2 (1-1)
Utánpótlás eredmények:
Megyei I. U19: HTE – Sárrétudvari KSE 5-1 (2-0). Gól: Csirkés Imre (3),
Varga Dávid, Szakács Dániel Attila.
Megyei U16: Hajdúszoboszlói SE – HTE 1-2 (1-2). Gól: Rákos Máté (2)
Megyei U14: Hajdúszoboszlói SE – HTE 0-0.

Futsal
Hétvégén elrajtolt az NB I-es női futsalbajnokság. A HTE hazai pályán fogadta a rivális Szekszárd együttesét. HTE – Szekszárd FC 1-1 (1-1)
Gól: Bokor Adrienn. HTE: Torma Lilla – Tell Zsófia, Bokor Adrienn, Kota
Gabriella, Mogyorósi Zsuzsanna, Nagy Anikó, Szilágyi Mariann, Folk Zsuzsanna, Nagy Mária, Pádár Anita. Edző: Quirikó Vivien.

Kézilabda
Második mérkőzését is megnyerte férfi ifi kézilabdacsapatunk az országos II. o. bajnokságban. Mikolik Handball School (Budapest) – HTE 2832 (14-16). HTE: Tályai Tibor, Balogh Szabolcs, Uzsoki Dominik, Szőllős
Sándor (3 gól), Kovács József (3), Bódi Ákos (1), Puskár Erik (2), Molnár
Zsolt (4), Buczkó György (4), Kathi Péter (6), Nagy Balázs, Katonka Tamás
(9). Edző: Bakos Károly.
NB II férfi felnőtt: Kazincbarcikai KSE – HTE 26-23 (11-12)
NB II női felnőtt: DVSC U22 – HTE 30-25 (14-12)
III. o. leány serdülő: DVSC II. – HTE 13-17 (6-10)

Meccsajánló
Szeptember 28. péntek 16:30, Városi Sportközpont: HTE – Vecsési SE II.
o. férfi ifjúsági kézilabda-mérkőzés.
Szeptember 29. szombat 15 óra, Városi Sportközpont: HTE – DVSC II.
Megyei I. férfi felnőtt labdarúgó-mérkőzés.
Szeptember 29. szombat 18 óra, Városi Sportközpont: HTE – Tiszavasvári SE NB II férfi felnőtt kézilabda-mérkőzés.
Szeptember 30. vasárnap 16 óra, Városi Sportközpont: HTE II. – DEAC II.
megyei férfi kézilabda-mérkőzés.

A Kertész László Városi KönyvEgész héten:
tár és Hajdúböszörmény Város
• Szelfizz könyvvel!
Önkormányzata szeretettel vár
Várjuk a legkreatívabb, legizgalminden érdeklődőt az Országos masabb könyves szelfiket. Nevezés
Könyvtári Napok rendezvénysoro- 0-99 éves korig, a legtöbb lájkot
zatára október 1-7. között.
gyűjtő fotó készítője ajándékot kap.
A képeket várjuk a hbkonyvtar@
Programok:
gmail.com e-mail címre.
• Október 2. (kedd) 14:30 óra: A
• Sokkold a szüleidet - Olvass
BerGer Szimat Szolgálat újra nyo- könyvet! Interaktív könyvtári óra
moz. Író-olvasó találkozó Nyulász és könyvajánló középiskolásoknak.
Péter költő, íróval a gyermekkönyv• Nincs időm olvasni kihívás. 12
tárban.
hónap 12 könyv, Szabados Ágnes
• Október 2. (kedd) 17 óra: Írás- kihívása. Októberben új témával.
ról, lélekről, életről közönségta- Csatlakozzon a kihíváshoz Ön is! A
lálkozó Szurovecz Kitti írónővel résztvevők között januárban ajánBeszélgetőtárs: Dr. Szarvas-Szabó dékot sorsolunk ki!
Katalin, a Szabadhajdú Közhasznú
• Betűfaló Vakáció. Kiállítás az
Nonprofit Kft. ügyvezetője. Dediká- olvasópályázatra beérkezett alkotálás és kedvezményes könyvvásárlás sokból.
a helyszínen.
• Tiszta lappal! Könyvtartozások
• Október 5. (péntek) 10:30 óra: rendezése késedelmi díj fizetése nélHangbújócska zenebölcsi. Gyer- kül.
mekdalok és mondókák, babáknak
• Beiratkozási akció. Új beiratés mamáknak. A foglalkozáson való kozóknak ingyenes, könyvtártagokrészvétel ingyenes.
nak 50 % kedvezmény.
• Október 6. (szombat) 8-12 óra:
• Egyet fizet, kettőt vihet! DVDMesés társasjáték parti. Családi film kölcsönzési akció.
társasjátéknap a gyermekkönyvtár• Internetakció. 60 perc ingyeban.
nes számítógép-használat.
• Október 8-9. (hétfő-kedd) 14 Tárt kapukkal várjuk egész héten. A
óra: Betűfaló Vakáció nyári olvasó- rendezvények ingyenesen látogatpályázat eredményhirdetése.
hatók.

Hagyományainkhoz hűen a
DE GYGYK-n is megünnepeljük
a NÉPMESE NAPJÁT!

MESÉLJ NEKÜNK
HENCIDÁTÓL BONCIDÁIG…

Az első próbát most nálunk teljesítheted!
A Hagyományok Háza meghirdeti első, határokon és generációkon átívelő népmesemondó versenyét. A kezdeményezéséhez csatlakozva, idén
mi népmesemondó-délutánt szervezünk. Itt kipróbálhatod magad, és
mi biztosítunk mindent, ami a versenyen való induláshoz szükséges: a
közönséget, a jó hangulatot, a szakmai segítséget és a videófelvételt is.
Jelentkezz, ha szeretsz mesélni, ha van humorod, ha a barátaid alig várják az újabb ámulatba ejtő, varázslatos, izgalmas történeteidet!
Találkozzunk október 3-án, szerdán 16 órától a DE GYGYK földszinti
előadóban!
Előzetes jelentkezés e-mailben vagy személyesen szeptember 30-ig: Bujdosóné Papp Andrea, DE GYGYK, IKKA Tanszék, bpandi@ped.unideb.hu
Részletek: www.hagyomanyokhaza.hu/versenyek
Online jelentkezési lap: https://goo.gl/forms/pJyW4zmVmAAdMgq23

Tájékoztatás
Hajdúböszörményben augusztus 9-én feloszlott a Jobbik helyi csoportja.
A Mi Hazánk Mozgalom helyi szervezete Hajdúböszörményben, szeptember 14-én alakult meg. Nagy Zoltán, Pálinkás Csaba és Zöld László
önkormányzati képviselők a Mi Hazánk Mozgalom helyi szervezetének
tagjaként folytatják munkájukat. 		
Mi Hazánk Mozgalom

MÉLIUSZ ÜZLETHÁZ TELEKOM ÜZLET
4220 Hajdúböszörmény Baltazár Dezső utca 12.
Nyitvatartás: h-p: 9.00 - 18.00, szo: 9.00 - 13.00
Telefon: + 36-30/212-9499

