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Művészi sokféleség

Alkalmi tárlattal zárta kapuit a Hajdúsági Nemzetközi
Művésztelep idei 56+ kurzusa
július 11-én, a Maghy Zoltán
Művészházban.
Ezen a nyáron egyhetes alkotómunkára kapott meghívást tizenkét
olyan művész, akik helyiek, a városban születtek, vagy több szállal
kötődnek Hajdúböszörményhez. A
kiállítás megnyitóján Kupás Csilla,
a telep szervezőtitkára üdvözölte a
megjelent művészeket és az érdeklődőket. Elmondta, hogy akik részt
vettek a műhely munkájában, azok
jól érezték magukat. Ezalatt az egy
hét alatt látható, hogy nagyszerű
alkotások születtek. Hozzátette: nagyon inspiráló volt maga a helyszín,
a Maghy Zoltán Művészház. Ezt követően Fórizs László alpolgármester
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Értéket teremtett

– Ugyanolyan technikai, stílusbeli
művészi sokféleség fedezhető fel.
Szinte minden alkotó egy hét alatt
született műve, egyrészt a saját művészeti profilját, másrészt kortársművészeti tendenciákat jelenít meg.
Mindemellett a szükséghelyzetből
adódóan egyéb pozitív dolgok is „kijöttek”.
A tárlatvezetést követően, a rendezvény további részében Nyakas
Miklós, a HNM kuratóriumi elnöke
szólt a megjelentekhez, aki többek
között hangsúlyozta, hogy mióta a
művésztelep Hajdúböszörményben

8. oldal

működik, gyakorlatilag minden évben elhangzik, nagyon „erős” volt.
Valóban így is van. Ez nem fizikai
erőt, hanem szellemi erőt, légiességet, különlegességet, mástól való
megkülönböztetést jelent. Az idei
műhely pedig nemcsak erős, hanem
rendhagyó is volt. A telepen született alkotásokból egy kiállítást rendeznek majd, melyet a nagyközönség a Maghy Zoltán Művészházban
tekinthet meg.
Bertalan Erzsébet

Újra miénk volt a tér

szólt a művésztelep céljairól. Majd
kiemelte, hogy a telep 1963-ban
A hajdúböszörményi mazsojött létre. Hajdúböszörmény narett
együttes öt csoportja mugyon büszke arra, hogy folyamatotatkozott
be július 5-én, a Bocssan működik. A mostani táborban
kai
téren.
is színvonalas munkák születtek,
nagy teljesítményt lát az alkotások
mögött. A művésztelepen készült
alkotásokat tárlatvezetés formájában Vitéz Ferenc művészeti író, a
HNM kuratóriumi tagja mutatta be,
aki kérdésünkre egyebek mellett elmondta, hogy többször lehetett hallani, hogy ez az 56+-os Hajdúsági
Nemzetközi Művésztelep a járványügyi helyzet miatt, szembe kellett,
hogy nézzen bizonyos korlátokkal.
– Ha végignézzük gyakorlatilag
a telep menetét és profilját, és az
egésznek a koncepcióját, semmiben nem különbözött a korábbiaktól – tette hozzá Vitéz Ferenc.
Az „Újra miénk a tér!” országos
felhíváshoz csatlakoztak a helyi táncosok, amelyet a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség kezdeményezett. Lehetőséget teremtve,
hogy a hosszú karantén után újra
legyen lehetősége a mazsoretteseknek és fúvósoknak találkozni,
élvezni a zenét, a táncot, mely a közönséget is kimozdítja és felvidítja a
bezártság után. Elsőként a legkisebbek a Korall csoport, majd az ifjúsági korosztály, a Csillám és a Kristály
csoportok mutatták be műsorukat.
Őket követték a nagyobbak az Ariel
csoportban, végül a felnőttek a Fla-

mingó- Nárcisz csoportban kápráztatták el a közönséget a szép nyári
délutánon. Nagy öröm volt a lányok
számára, hogy újra előkerült a bot,

pompon, zászló, szalag és a szép csillogó ruha. A fellépés előtti próbák
nagyszerű hangulatban teltek. Az
idő rövid volt, de a lendület a régi.
Hosszú idő után újra találkoztak a
barátnők, ragyogtak a szemek, hiszen mindenki ott volt és azt tette,
amit igazán szeret. A programhoz
csatlakozott az Újfehértói Fúvószenekar, akik a lendületes kíséretet
biztosították, és elkísérte őket a zenekar három mazsorett csoportja is,
akik műsorukkal tovább színesítették a délutáni programot.
Sz.H.

2

VÁROSI HETILAP

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

XXX. ÉVFOLYAM 27. SZÁM

„Önmagamnak kell megfelelni, a saját belső világomnak…”
Láng Eszter képeihez nem illenek a hangos szavak. Annyira
érzékenyek, bensőségesek, finomak és tiszták, hogy „csak”
nézni kell őket. Elmerülni harmóniájukban és szépségükben,
csöndben kell szemlélni alkotásait.
A művész Korondon látta meg a
napvilágot, majd Debrecenben szerzett diplomát. Számtalan külföldi
országban járt tanulmányúton, kiállít hazai és külhoni helyszíneken.
Rendszeresen részt vesz a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep munkájában, az idén is az alkotók között
szerepelt. Tanított, ezen túl versei,
írásai több irodalmi folyóiratban jelentek és jelennek meg, bizonyítva
sokoldalúságát. Szerkesztőként is
ismert, elismert.
– A családom nem korondi. A
szüleim közül az egyik temesvári,
a másik kolozsvári – kezdi a beszélgetést Láng Eszter. – Őket a háború
után, a negyvenes évek végén Korondra helyezték. Amikor másfél
éves voltam, tovább mentünk Csíkszeredába. Gyakorlatilag ott nőttem
föl. Korondra ettől függetlenül viszszajárok, mert anyukámnak vannak
régi tanítványai ott, akik a kultúrában tevékenykednek. Mindenféle
rendezvényeket, találkozókat szerveznek. Ezekre néha, ha hívnak, el
szoktam menni.
Családunkban volt képzőművész. Édesapám egy unokatestvére
szobrász volt. A másik ágon nagymamám szépen festett, amatőr
festő volt. De ezek rám nem igazán
hatottak. Ugyanakkor gyermekkoromban jól rajzoltam. Talán innen
az indíttatásom.
– Ki volt az, aki segítséget nyújtott
az indulásnál?
– Spontán módon alakult ki,
hogy elindultam a pályán. Művésztelepeken, alkotótáborokban tolmácsoltam. Láttam, mindenki mindenfélét csinál. Ráadásul állandóan
képeket vásároltam. Jó alkotásokat
tudtam kiválasztani. Amikor férjemmel, Torok Sándorral összekerültem, akkor kezdtem el gyakorlatilag festeni. Kérdeztem tőle, hogy
érdemes-e? A válasz „persze” volt.
– A kezdeti időszak hozott-e valamilyen sikerélményt?
– Sok helyen volt kiállításom, sok
helyen mutatkoztam be az országban, kivéve Debrecent. Ezen időszak sikerei között tartom nyilván
a nyári tárlatot Szegeden. Ott kétszer vagy háromszor is kiállítottam.
Debrecenben nehezen fogadtak el.
Meg kellett dolgozni az elismerésért.

– Később ki egyengette a lépéseit?
– Bényi Árpád nagyon támogatott. Szerette a dolgaimat, teljes
mértékben elfogadott. Ez nagyon
jólesett, mert személyiségét is kedveltem. Őszinte ember volt. Már az
elején megmondta, hogy nagyon
karakteresen és erőteljesen festek.
Nem olyan líraian, mint férjem,
Sándor. Holott azért én is elég lírai
voltam a kezdetekben. Ebből mára
is maradt. Aztán Budapesten Nagy
Sándor és Gádor Magda szobrászművészek is nagyon biztattak a
munkára.
– Voltak-e vagy vannak-e alkotói
korszakai? Ha igen, mutatnak-e ezek
ciklikusságot?
– Állítólag vannak korszakaim,
legalábbis többek szerint. Először
természetközeli dolgokat festettem,
de hamar elmentem egy absztrakt
irányba. A foglakozásomnál fogva
elég elvont módon gondolkodom.
Nekem a képzőművészetben mindig az tetszett, ami valamilyen módon elvonatkoztatott a látványtól.
Voltak időszakaim, amikor a kékekkel dolgoztam. Ezt a mai napig
nagyon szeretem. Érdekes módon
a fekete-fehér sokkal később jött.
A színesből indultam, ami az erdélyi hatásnak köszönhető, és onnan
jutottam el a fekete-fehérig. Ezután
pedig egy sokkal visszafogottabb
színvilág jött. Manapság igyekszem

egy-két színnel dolgozni. Érdekel,
hogy mit lehet ilyen egyszerű eszközökkel kifejezni.
– Hogyan viseli az állandó pozitív
értelemben vett alkotói kényszert?
– Jól. Emlékszem, amikor férjemmel, Sándorral elkezdtünk
együtt élni, akkor azt mondta nekem, hogy benne még van háromezer kép. Ötvenhat éves volt. Most
én is ezt mondom, hogy bennem
még van háromezer kép. Állandóan
azon jár az eszem, mit lehetne még
csinálni? Tegnap például elmentem
fotózni egy használtcikk kereskedőhöz. Olyan jó kis struktúrákat láttam, amiket föl lehet majd dolgozni.
Nem azt mondom, hogy majd megfestem azt a néhány edényt, amit
egy halomban lefotóztam. Szó sincs
erről. Fölösleges lefesteni, amit már
úgyis rögzítettem fotón. De abból
kiindulva nagyon jó dolgokat lehet
alkotni. Rögtön jöttek az ötletek.
Ezek lehet, hogy elvesznek egy idő
után, mert nem azonnal állok neki.
De a tudatalattiban valahol megmaradnak.
– A közönség és a szakma örömére
rendszeresen állít ki. Ezek a megmutatkozások mennyire fontosak az Ön
számára?
– Ezek visszaigazolások arra,
hogy mások szerint is érdemes ezzel foglalkoznom. A kritikai fogadtatás is fontos számomra, bár ezzel

a műfajjal igen kevesen élnek manapság. Öröm számomra, ha egyegy jobb helyen írás jelenik meg a kiállításomról. Ez elismerés az ember
számára, ami már díjakban is kezd
megmutatkozni.
– Többször vett részt külföldi tanulmányúton. Általában milyen útravalót hozott haza ezekről?
– Rendszeresen járok művésztelepekre Lengyelországba, Romániába és Szerbiába. Többször voltam
francia és német alkotóközösségben
is. Az útjaim során gyakran nézek
meg kiállításokat, látogatok el galériákba. Fontos, hogy lássam, mások
mit alkotnak. Igaz, ezek a benyomások direkt módon nem befolyásolnak, de legalább látom, milyen utak,
milyen irányok léteznek. A művésztelepeken inkább a hangulat, ami
vonz. Ezeken a helyeken nyilván
nem azt csinálom, amit mások. De
azért lehet tanulni a többiektől.
Igyekszem is tanulni. Azt hiszem,
hogy egész életemben ezen az úton
leszek.
– Milyen 2020-ban festőművésznek lenni, mennyire van a helyén?
– Nagyon későn indultam a pályán. Ettől függetlenül helyemen
érzem magamat. Valószínűleg soha
sem leszek ott, ahol lehettem volna,
ha idejében kezdem a szakmát. De
ezzel nincsen semmi baj. Nem kell
amiatt törnöm a fejem, hogyan kerüljek be egy országos kiállításra,
hogyan kerüljek be egy-egy jobb kiállító helyre, s ez jelzésértékkel bír.
– A nagy „szerelem”, a festészet
mellett vannak kisebb „szerelmei”?
– Igen. Elektrográfiával is foglalkozom. Számítógép alkalmazásával
készítek grafikai munkákat. Tagja
vagyok az elektrográfiai társaságnak. Néha pedig book arttal (könyvművészet) is foglalkozom, illetve
performanszokat és installációkat
hozok létre. Sok minden érdekel.
– Munkásságának van-e olyan momentuma, amiről úgy gondolja, hogy
másképpen kellene csinálnia?
– Ilyen kérdéseket nem teszek fel
magamnak, mert utólag az ember
sok mindent másképp lát, máshogyan csinált volna.
Ha akkor nem szerzem meg azokat a tapasztalatokat, másképpen
látnám a jelent. Van, amin nem lehet változtatni. Én azt gondolom,
minden időszakomnak megvolt a
jelentősége, a nehézségekkel együtt
is. Nem panaszkodhatom, hogy
az életem nem olyan volt, amelyet
nem vállalnék. Jól érzem magam a
bőrömben, minden jól van, ahogyan
van.
Bertalan Erzsébet
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Francia utazó család városunkban
Milyen érdekes, hogy rengeteg
karantén hír közepette ilyennel is
találkozunk! A Guézelle család, két
pici gyerekkel, egy utazó kamionnal,
ahol minden van, hálószoba, konyha, fürdő, gyerekszoba... Januárban
indultak útnak Franciaországból és
novemberben érnek majd haza. Jókedvűek és szerintem rettenetesen
bátrak. Ajánlottam nekik városunk
főterét és megnézték. Tetszett nekik Hajdúböszörmény, de indulniuk

napot és egy éjszakát Hajdúböszörményben töltöttek.
Az utazó kamion egy motorversenyző csapat kamionja volt.
Eladták a házukat és 5 és 2 éves
gyerekükkel együtt belevágtak a
kalandba. Eurázsiai körútjukra a
család kztyáját is magukkal viszik.
Ahogy MArie, az édesanya elmondta, egy évre szól ez az életmód.
Utána változatlanul folytatják az
életüket. A koronavírus helyzet mi-

kellett tovább... A család utazásáról
egyébként saját youtube csatornáján számol be, reméljük, ott is
viszontláthatjuk, hogy érezték magukat Magyarországon, ahol egy

att két hónapot álltak Görögországban, de most folytatják az útjukat.
A család otthonmaradt tagjai azonban nagyon hiányoznak nekik.
Sz-Sz-K.

Idén, a legfrissebb adatok szerint, 353 diák vállal a nyáron munkát Hajdúböszörményben két turnusban: júliusban, illetve augusztusban – hangzott el az ünnepélyes
szerződés-aláíráskor július 13-án. A fiatalokat Fórizs László alpolgármester köszöntötte,
aki elmondta, mintegy 35-38 ezer forinttal egészíthetik ki a diákok a családi kasszát. A
diákok harmincegy intézménynél, civil szervezetnél két héten át napi hat órában dolgoznak. Az alpolgármester kiemelte, az országos programra idén is sikerrel pályázott
Hajdúböszörmény önkormányzata, amely évek óta lakosságarányosan a legnagyobb
diákfoglalkoztatók között szerepel.
H. Fehér Ildikó

Nyilvános próba

A „strandszarkák” ellen
A kánikula beköszöntével
egyre többen a strandokon keresik a felfrissülést. A tapasztalat azt mutatja, hogy ilyenkor a
„strandszarkák” is akcióba lépNyilvános próbát tartott a böszörményi fúvószenekar a főtéren, július 10nek.
én. A Bocskai téri próba különleges hangulatát többek között az adta, hogy
a közönség is részese lehetett egy-egy zenekari darab gyakorlásának, csiKérjük, fogadják meg tanácsainszolásának, kiérlelésének. A közönség bepillantást nyerhetett a fúvószenekat, hogy ne érjék önöket kellemetkar koncertre történő felkészülésébe is.
lenségek a pihenés közben!
Csak annyi készpénzt vigyenek
magukkal a strandra, amennyire
feltétlenül szükségük van. A fürdő
Az egészségügyben dolgozók, illetve nehéz szociális helyzetben területén lehetőség szerint a készélő családok számára adott át cirkuszjegyeket az önkormányzat. pénzt, gépjármű indítókulcsot,
Így a veszélyhelyzetben áldozatos munkát végző egészségügyi szakem- okmányokat, illetve értékesebb vaberek családjukkal együtt kapcsolódhattak ki a nehéz hónapok után. Mel- gyontárgyakat az értékmegőrzőben
lettük, a nehéz anyagi helyzetben élő néhány hajdúböszörményi gyerek is helyezzék el. A strandolás alkalmával
részese lehetett annak az élménynek, amelyet a Magyar Nemzeti Utazó csak a legszükségesebb dolgokat vigyék magukkal, az értékes tárgyakat
Nagycirkusz hozott el a városba.
hagyják otthonukban, szállásukon.
Ne hagyják őrizetlenül táskáikat, a
csomagokra felváltva vigyázzanak.
A táskára terített törölköző nem
védi meg értékeiket. Esetleg a szomszédos strandolókat kérjék meg,
hogy tartsák szemmel otthagyott
holmijukat, de cserébe ne felejtsék
el ezt viszonozni. Szerezzenek be
olyan tokot, tasakot, ami vízhatlan!
Pénzüket, egyéb értékeiket, így magukkal tudják vinni, akár a vízbe is.
Kempingezéskor soha ne hagyják

Felhőtlen pillanatok

nyitva a sátrat, abban ne tároljanak
értékeket! Amennyiben lakókocsival
érkeznek pihenni, azt mindig zárják be! A forróságban gyermeküket,
házi kedvenceiket soha ne hagyják a
gépjárműben őrizetlenül, még rövid
időre sem! A leparkolt autót mindig
zárják be, ablakait húzzák fel, értékeket ne hagyjanak látható helyen,
inkább tegyék be a csomagtartóba!
Ne adjanak esélyt a tolvajoknak!
Amennyiben minden óvatosság
ellenére bűncselekmény áldozatává
válnak, azonnal értesítsék a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon!
Hajdúböszörményi
Rendőrkapitányság
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A jövő nemzedéket tanította
Tíz esztendővel ezelőtt alakult meg a Hajdúböszörményi
Gasztronómiai Egyesület. A
születésnap alkalmából az alapítók egyikét, a 88. évében járó
Tardi Imre bácsit kérdeztem. A
régmúlt idők ételeiről, a főzés
tudományáról, s mindarról,
amit fontosnak tartott élete során.
– Böszörményben az általános
étkezés során lebbencsleves, tejeskávé, vagy tehéntej került reggelire
az asztalra, hiszen szinte minden
háztartásban volt jószág. Délben
paszulylevest főztek füstölt hússal,
vagy juhhúsos kása volt az ebéd. De
megfőzték a lencselevest, lencsefőzeléket is.

Hús általában hetente egyszer
került az asztalra. A vasárnap nem
múlhatott el tyúkhúsleves nélkül.
Természetesen az aprójószágok jó
alapanyagot jelentettek az étkezésben. – Nekünk általában 200 feletti
volt a csirke-, pulyka-, liba-, kacsaállomány – mondja Imre bácsi.
Amikor már felcseperedett, érdekelni kezdte a főzés tudománya. A
keresztapjától leste el a pörköltfőzés fortélyait, amit azóta sem felejtett el, s amíg ereje engedte, sokszor
állt az üst mellé. A névnapokon,
családi összejöveteleken főtt a disznó, marha, vagy juhhúsból készült
magyaros étel. Imre bácsi elárulta
az ő receptúráját: 10 kg húshoz 1 kg
hagyma, mert az adja meg az ízét, 1
kg szalonna, só, bors, paprika.
A juh főzésekor nem tették bele
a faggyút. S ha már itt tartunk, ma

is büszkén emlegeti, hogy gyorsan
és ügyesen tudta nyúzni az állatot.
Természetesen, minden ehető részt
felhasználtak, hiszen így ízletesebb
volt az étel.
– Nem válogattunk gyerekkorunkban – párásodik el a szeme,
mindent megettünk – mondja elgondolkodva. Bár a fő témánk a pörköltfőzés volt, Imre bácsi számára
mégis a tejbegríz, a tejberizs, a tejbekása a legkedvesebb, mind a mai
napig. A gomba az, amit nem szeret.
Természetesen a régi jó házi sütemények, kelttészták is a kedvencei
közé tartoznak.
Imre bácsi örömmel újságolja,
unokái is előszeretettel kuktáskodtak mellette, hogy ellessék a főzés
tudományát. Úgy véli, mint minden

mást is, kicsi korban kell elkezdeni,
s akkor sokkal könnyebb belejönni.
Hogy miért fontos az efféle tudást
is átadni?
A magyar ételek a külföldi emberek számára is igen kedvesek, a népi
kultúrához pedig ez is szervesen
kapcsolódik.
Imre bácsi, míg tehette, szívesen
vett részt tevékenyen az egyesület
rendezvényein, ahol aktívan közreműködött, de más településekre is
szívesen elutazott tapasztalatcserére.
A régi időkre emlékezve, azért
egy-egy finom étel láttán, ma is öszszefut a nyál a szájában. Ezeket az
élményeket nem lehet elfelejteni, s
Imre bácsi idejében gondoskodott
arról is, hogy legyenek, akik értő
módon továbbviszik a hagyományt.
(gargya)

Nyári szünet
Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a Szabadhajdú hetilap megszokott nyári leállása ezúttal július 17-től július 31-ig tart.
Tájékoztatjuk hirdetőinket, hogy lapunk legközelebbi száma
augusztus 7-én jelenik meg. Lapzárta: augusztus 3-án 16 óra.
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Értéket teremtett

Egy fénykép van előttem,
amelyen öreg néni ül a kemence előtt. Szabó Miklós fotózta a
hetvenes években. Egyszerű, de
mégis sokatmondó alkotás. A
fekete-fehér puritánság, a múlt
tisztelete „olvasható” le róla.
Szabó Miklós nyolc esztendeje, egy februári napon távozott az
örökkévalóságba, váratlan hirtelenséggel. Élete majd’ hetven esztendejének több mint felét a masina túloldalán töltötte. Ott, ahol jó szemmel
és szívvel kellett meglátni egy érdekes arcot, vagy éppen egy pusztuló
tanyát, netán egy fűben megbújó
bogarat.
Pedagógus volt, szeretette a gyerekeket, sokat tett értük. Nemcsak
oktatta őket szépre és jóra, de fontosnak tartotta, hogy megismerjék
azt az országot, ahová születtek,
ahol élnek.
Közéleti, közösségi emberként
tartották számon, személye összeforrt Böszörménnyel, minden és
mindenki érdekelte. A Szabadhajdú
hetilap nélkülözhetetlen munkatársa, fotósa, a „lap szeme” volt.
Példát adott és csodát művelt
azzal, hogy örökmozgóságát, a
megváltozott körülményekhez igazítva is megtartotta. Határtalan
munkabírása, a maga elé kitűzött
célok ösztönözték arra, hogy nem

szabad megállni. Gondolkodott és
tervezte a jövőt. Ezt tette élete utolsó percéig. Négy évtized alkotásait
rendezte tematikus albumokba,
amelyek közül sokat már a nagyközönség is megismerhetett. Bőven
van még azokból, amelyek „bemutatkozásra várnak”. Szabó Miklós
szívügyének tekintette, hogy képei
által mindannyiunkat, méginkább
böszörményivé „neveljen”. Több
alkalommal is megmutatkozott a
közönség előtt alkotásaival, akik
nagy örömmel várták a munkáit.
S mindig elégedettség töltötte el
őket, amikor rátaláltak egy ismerős
emberre, egy furcsa házra, egy ódon
utcarészletre. Számára az értékteremtés nem kötelesség volt, bár annak is felfoghatnánk. Sokkal inkább
a véréből, a lelkéből jövő ösztönös
megnyilvánulás.
Művészetével adott, gazdagított.
Nemcsak az embereknek, a városnak is. Éppen ezért helye van képeinek, s magának is az értéktárban,
amelynek alanyaira mindannyian
büszkék lehetünk.
Az évtizedek alatt elkészült alkotásaival dokumentált is. Ha figyelmesen átnézzük képeit, a fejlődő Böszörmény élettörténete
rajzolódik ki belőle. Ahogy az idő
telik, egyre többen és egyre sürgetőbb módon érdeklődnek az életművének sorsa felől. A család és az
önkormányzat is fontosnak tartja,
hogy Szabó Miklós hagyatéka méltó módon maradjon meg az utókor
számára.
Maga választotta ezt a missziót,
amely immár örökre véget ért. A
vaku már soha többé nem villan, de
alkotásai itt maradnak velünk. Töltekezhetünk belőlük: a szem, a szív,
a lokálpatriotizmus sugároznak át
képein.
Gargya Imre
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Pontosan hetven éve annak, hogy a „Hortobágyi zárttáborok”ba hurcolták honfitársainkat. Az első akció,
Magyarország déli határánál mindentől elzárva éltek, a levél, a
kezdődött 1950. június 22-éről csomag kivételes kedvezménynek
számított. A lakosság keveset tudott
23-ára virradó éjszaka.
róluk, a környezetükben élő, megEzt követően folyamatosan, és félemlített falvak népe hallgatott.
területi válogatás nélkül rabolták A belügyi jelentések szerint 1950.
el otthonukat a kiszemelt áldoza- június 23-án, az első emberszállíttoknak, s vetették őket őrizetbe az mányban 1991 főt hurcoltak el az
ÁVH irányítása mellett. Az akció a akkor létesített táborokba. Árkus,
határsáv területén minden községre Borzas-Mihályhalma, Kócs, Kónya,
kiterjedt. Éjjel törtek a családokra a Kormópuszta, Erzsébet-tanya vagy
6–8 fős karhatalmi csoportok, éles- más néven Tiszaszentimre 9. volre töltött gépfegyverekkel. Tekintet tak a magyar gulágok első táborai,
nélkül korra, nemre, egészségi álla- melyek létszámát októberre már
potra, az egész családot elhurcolták 2361 főre duzzasztotta az elnyoés a peronokon marhavagonok vár- mó rezsim. 1951-től folyamatosan
ták őket. A lezárt vagonban másfél létesítették az új telepeket. Elepen
napos utazás után a Hortobágyot júliusban, Ebesen novemberben és
átszelő vasútvonal valamely állomá- a Hajdúnánás melletti Tedejen decsán kirakodták, s gyalogosan vagy emberben hoztak létre táborokat
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A magyar Gulág
coltak az ebesi telepre. Ez a tömeges
városi kitelepítés két hét alatt 1500
főt jelentett. A módszerek azonosak voltak az 1950-es határmenti
elhurcolással. Éjjel törtek a családokra, leponyvázott teherautókon
szállítva őket egy távolabbi vasútál-

nem kellett elszámolni, azokkal bármit meg lehetett tenni. Meg is tette
a hatalom. A „hortobágyi megoldás”
végül is nem volt más, mint a kommunista osztályharc büntető kategóriájának sajátos egyvelege, melyre Közép-Európában (a Szovjetunió
kivételével) nem találunk analógiát.
Összességében megállapítható,
hogy a kommunista hatalom mérhetetlen cinizmussal és hidegvérrel

Vöő Ilona 1952-es titokban készült rajza a kormópusztai táborról

Borzas-Mihályhalmi barakk. Ezekben, a juhhodályokban éltek a kitelepítettek. A felvételt Flummer István kitelepített 1953-ban, titokban
készítette

szekerekkel szállították őket az összesen 1156 fővel, főként a nyuújonnan létesített táborokba.
gati határsávból begyűjtött családokkal töltötték meg a hodályokat.
A hortobágyi megoldás
1952-ben további két tábort létesített a hatalom, Lászlómajort máEzek a hortobágyi állami gazda- jusban 286, míg Borsóst 550 fővel
sághoz tartoztak, és annak egyik június 25-én.
tanyaközpontja a pusztaságban,
Ebben az évben a Hortobágyra
juhhodály, vagy marhaistálló volt az telepítésnek egy újabb eleme jelent
érkezők „szálláshelye”. Közelükbe meg, jelesül: a nagyobb vidéki vá8–10 fős rendőrcsapatokat telepí- rosokat is elérte a kitelepítés. Hátettek az átlagosan 500–600, de ese- rom egymás utáni héten, egy-egy
tenként 1000 fős táborok őrizetére. transzporttal érkeztek a szerelvéAz embereket a padlón helyezték nyek. Nagykanizsáról június 17-én
el, s naponta hajtottak ki a földekre 297 ember Kócsra került. Miskolcról
dolgozni minden mozgásképes em- június 25-én 550 személyt telepítetbert, nyáron sok esetben a kiskorú tek ki a borsósi táborba, míg július
gyermekeket is. A kitelepítettek 25-én Szegedről 650 ártatlant hur-

Az árkusi juhhodály, ahol a kitelepítettek laktak

lomásra, ahol marhavagonok várták számolt le az általa osztályellenségnek titulált magyar polgárokkal.
a halálra rémült lakosokat.
Oly módon vette el ingó és ingatlan
vagyonukat, amely az akkori törOsztályellenségek?
vények alapján sem volt jogszerű.
A csomagolásra fél órát, jobb Meghurcolta, és egy életen át leheesetben egy órát kaptak. Lakásaik tetlen helyzetbe hozta a kitelepílepecsételve maradtak és a csalá- tetteket. Értelmetlen és megalázó
dok pillanatok alatt minden ingó és kényszermunkára rendelte az elingatlan vagyonukat elveszítették hurcoltakat. A fogvatartók a náci
egy életre. 1953 januárjában ismét haláltáborok és a szovjet Gulágok
tömeges kitelepítés történt, amikor körülményeit keltették életre a HorKunmadarasról 150 embert szállí- tobágyon, s alázták meg a kitelepítottak a borsósi táborba. A „Horto- tetteket, akiknek semmilyen jogot
bágyi zárt táborok” összlétszáma az nem biztosítottak, még az életben
1953 augusztusi szabadon bocsátás maradásukhoz sem teremtették
kezdetéig, a belügy jelentése alapján meg az alapvető feltételeket.
Varjasi Imre
7281 fő volt. Álláspontunk szerint
ezt a számot azonban ki kell egészítenünk az évek során ott elhunytakkal és az 1952–53-as években szabadon engedett kiskorú gyermekek
számával. Reális becslés és adatok
alapján, így a tizenkét tábor összlétszáma véleményünk szerint meghaladta a 10 000 főt. A levéltári források alapján is megközelítő becslést
készíthetünk: a táborokban megfordult kitelepítettek teljes létszámát,
mintegy 7800-7900 főre tehetjük.
A hortobágyi táborrendszerbe öszszesen 2524 család volt kitelepítve.
Semmi okunk nincs azt feltételezni,
hogy a Szolnok- és a Hajdú-Bihar
megyei rendőrkapitányságok másfél éven át „Szigorúan bizalmas”
minősítésű jelentésekben hamis
adatsorokkal látták volna el felettes
szervüket, a létszámra vonatkozó
adatokat. A zárt táborokat végül
1953-ban számolták fel. Akiket szabadon engedtek, azoknak beszélni Mihályhalmi rizsföld 1953.
nem lehetett a velük szemben el- Flummer István titokban készíkövetett sérelmekről, mert akikkel tett felvétele
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Áramszünet
Beruházási munka elvégzése érdekében az alábbi helyszíneken áramszünet lesz július 22-én, 8-16
óráig:
• Nagy István u. – Vásár tér sarok
(Vízmű)
• Nagy István u. – Vásár tér sarok
(telekommunikációs antennák)
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• Városi Sportcsarnok
(Vásár tér 27.)
• Fürdőkerti Ifjúsági Szálló
(Vásár tér 3.)
• Bercsényi utca végig
• Zombor u. végig
• Nagy István u. 20-38. 7/b-17.
• Nagy István utcai szbadidőpark
• Corvin J. krt. 44-78., 41-83.
• Debreceni u. 50-62., 51-65.
• Vásár tér 3-18.
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Parlagfűmentesítés
Valamennyi földhasználó, ingatlantulajdonos – kül- és belterületen –
kötelessége az ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni,
valamint a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni.
Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója köteles az ingatlanon és az ingatlan körüli területen a parlagfű virágbimbójának
kialakulását megakadályozni és ezt követően, ezt az állapotot a
vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
A parlagfű elleni védekezés egész évben fennálló kötelezettség. Azokon
a területeken, ahol ennek a tulajdonosok, földhasználók nem tesznek eleget, az illetékes hatóság – belterületen a jegyző, külterületen a földhivatal
- közérdekű védekezést rendel el, és növényvédelmi bírságot szab ki. A bírság mértéke 15 ezertől 5 millió forintig is terjedhet.
A Közterület-felügyelet a rendszeres kaszálás, gyommentesítés
elvégzését folyamatosan ellenőrzi, a jogszabályokban előírtak elmulasztásának esetén, megteszi a szükséges intézkedést.
A fentiekre tekintettel felszólítjuk az ingatlantulajdonosokat, az ingatlanok területén és az ingatlanok előtti területen a szükséges kaszálás,
gyommentesítés, parlagfűirtás haladéktalan elvégzésére, a parlagfüves területek visszaszorítása érdekében.
Közterület-felügyelet

2020. JÚLIUS 17.

VÁROSI HETILAP

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

7

8

VÁROSI HETILAP

Reális tervezéssel kezdik az új szezont
A Hajdúböszörményi Városi
Televízió stúdiójának vendége
volt Kiss Attila polgármester
és Komáromi Imre, a Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt.
új elnök igazgatója, akik a Hajdúböszörményi Torna Egylet
működéséről, jövőjéről tájékoztatták a nézőket. Ennek a beszélgetésnek az írásos kivonatát
olvashatják most.
Kiss Attila polgármester elmondta, óvatos, reális tervezéssel kezdik
az új szezont. A külső körülmények
is megváltoztak, a koronavírus
terjedésével kapcsolatosan is nehéz helyzetbe került az egyesület.
Hangsúlyozta, hogy a vállalkozások
megválaszthatják, hogy a társasági
adójuk egy részét az államnak fizetik
be, vagy egy sportegyesület számára
utalják.
A beszélgetés során elhangzott,
hogy a megváltozott körülményeknek megfelelően ültek le a sportolókkal, edzőkkel, egyesületi tagokkal. Komáromi Imre hangsúlyozta,
ezeken a beszélgetéseken elhangzott, hogy csak fizetésük egy részét
tudják biztosítani a velük szerződőkkel, így döntsenek arról, hogy vállalják-e a további együttműködést. Az
elnök igazgató elmondta még, nem
zártak be semmit, nem szüntettek
meg szakosztályokat, majd hozzátette, hogy a Városi Sportszolgáltató irányítását ügyvezetőként Vas
János vette át. A vírushelyzet sok
mindenben megálljt parancsolt. A
HTE versenyrendszerben működteti
a labdarúgás, kézilabda, futsal, röplabda, kosárlabda szakosztályait. A
csapat működését egy felnőtt csapat
tevékenységével azonosítanak, ahol
megjelenik a gazdálkodás, a pénz. A
HTE amatőr csapat. Sportkoncepció
keretében működtetik a szakosztályaikat, közel 20 korosztályban szerepelnek hajdúböszörményiek. Több
intézménnyel vannak kapcsolatban.
Megfelelőek és jók a személyi és tárgyi feltételek. A Városi Sportszolgáltató ingatlanhasznosítással foglalko-

zik 2007 óta. Ehhez támogatást kap
az önkormányzatoktól – hangzott el.
Éves ciklusban, az adott év júliusától a következő esztendő június
végéig végzik a tevékenységüket.
Komáromi Imre elmondta még,
hogy jóváhagyó határozatok adnak
lehetőséget a TAO támogatásokra.
Ezt pályázatok előzik meg, amelyet
a szakszövetségek bírálnak el. Számos korosztálybeli játékos szerepel
magyar válogatottban, és sok szakember dolgozik az ország sportéletében. Örömmel várják azokat a híreket, amelyek a sport újraindítását
jelentik. A HTE rendelkezik NAV
nullás igazolással. Ha a cégek újraindulnak, és nyereségesek lesznek, lehetőségük lesz a HTE támogatására.
Hozzátette, a HTE elnöksége úgy
döntött, hogy minden csapat működését biztosítja. A személyi kérdésekben viszont arról határoztak,
hogy szerényebb lehetőséget biztosítanak. Így történt, hogy szakemberek, sportolók más csapatokhoz
igazoltak.
Közös egyeztetés volt, hogyan
folytatják a bajnokságot. Nem szokásuk alaptalanul ígérni, mondta
Komáromi Imre. Szívesen fogadják,
ha maradnak, de tudomásul veszik,
ha valaki nem tudja vállalni. Hangsúlyozta, hogy ők egy amatőr sportszervezet.
Júliusban megkezdődtek az edzések a szakosztályoknál, tette hozzá
Komáromi Imre. Nyilatkozatot kellett kitölteniük a szülőknek, illetve
lázmérőkkel mérik edzés előtt és
után a sportolókat, hogy ne üsse fel a
fejét a járvány. A labdarúgás kezdett
először, de a kézisek is elkezdték a
munkát.
Kiss Attila polgármester azzal
zárta az interjút, hogy felhívja a helyi vállalkozók figyelmét a sport támogatására.
Kérte, aki tud rendelkezni a társasági adója befizetéséről, az helyi
egyesületen keresztül, a helyi gyerekeket támogassa.
Szarvas-Szabó Katalin

Várja látogatóit a strand
Megszokott nyitvatartással és szolgáltatásokkal működik a hajdúböszörményi városi strandfürdő. A kinti medencék feltöltve rendelkezésre állnak. A
nyári kikapcsolódás tehát, a koronavírus
járvány terjedésének megakadályozása
kapcsán kialakult nehezített helyzetben
is, biztosított.
A gyógyászati központ is üzemel, tájékoztatott Erdős András főorvos. Egyelőre a száraz kezelésekkel kezdték meg
a munkát. A kinti körmedence még nem
működik, de számos más mozgásszervi
betegséget gyógyító kezelés elérhető.
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Röplabda

Kedves Sporttársak!
A HTE Röplabda Szakosztálya örömmel tájékoztat mindenkit, hogy
leány csapata megkezdte nevezését a Dr. Kotsis Attiláné U15 Országos
Gyermek Bajnokságban. A 2020/2021-es bajnoki évadra történő felkészülés augusztusban veszi kezdetét.
U15-ös röplabdás lányaink edzőjük, Kiss Imréné vezetésével kihívásokkal néznek majd szembe az elkövetkező bajnoki évad során, hiszen új
korcsoportban fognak versenyezni, ám biztosak vagyunk benne, hogy kiválóan helytállnak majd, ahogyan eddig is tették!
Edzéseiken szeretettel várjuk már leigazolt játékosainkat és az új jelentkezőket is.
HTE Röplabda Szakosztály

Labdarúgás
A HTE Labdarúgó Szakosztálya örömmel értesít mindenkit, hogy a
2020-2021-es bajnoki évre való felkészülést megkezdte.
Az U/7, U/9, U/11, U/13- as csapatok tagjait augusztus elején várjuk, az
U/16 július 13-tól már megkezdte edzéseit a sportpályán, csakúgy mint az
U/19-es és a felnőtt csapat tagjai is.
Edzéseinkre várjuk az újonnan jelentkező és a már igazolt játékosainkat
egyaránt!
HTE Labdarúgó Szakosztály

Kézilabda

A HTE kézilabda szakosztálya nevében szeretnék mindenkit megnyugtatni, a 20202021-es szezont kellő anyagi
megalapozottsággal kezdjük.
Minden játékosunkkal továbbra is a korosztályának megfelelően
tudjuk augusztustól kezdeni a felkészülést, a nevezések megtörténtek Férfi, női NB II bajnokságban
neveztünk, Bakos Károly, és Boros
Ferenc edzők vezetésével. Jó hír,

Kedves Szülők,
HTE játékosok!

hogy terveink szerint az alapozás
egy hete augusztusban a szlovén
tengerparton (Eurofest) valósulhat
meg az ifjúsági korosztálynak.
Természetesen minden fiú/lány
korosztályra várjuk a kézilabda
iránt érdeklődő gyerekek jelentkezését (2008/09, 2010/11-es születésű-fiúk és lányok). Érdeklődni a
+36304493173 és +36309167434
telefonszámokon lehet.
Kiss Antal szakosztályvezető,
Hadházi Csaba technikai vezető

