
A hét arca 2. oldal Sport 10. oldal

2017. OKTÓBER 20.HAJDÚBÖSZÖRMÉNY HETILAPJA XXVII. ÉVFOLYAM 35. SZÁM

Ünnepséget tartottak az Idősek 
Napja alkalmából a Fazekas Gá-
bor Idősek Otthonában, októ-
ber 16-án.

A Dorogi utcai épületben először 
Legrand: Az idősek tisztelete című 
verse hangzott el, majd Fórizs 
László alpolgármester és Kárándi 
Erzsébet intézményvezető, illet-
ve az otthon lakóinak képviselői 
helyeztek el koszorút az alapító, 
Fazekas Gábor és felesége, Kövér 
Katalin domborművénél. Ezen a 
napon köszöntötték az intézmény 
tizenöt nyugdíjas dolgozóját is. 
Fórizs László alpolgármester el-
mondta, hogy az önkormányzat 
kiemelt figyelmet szentel az idős 
városlakókra, s minden tőle tel-
hetőt megtesz azért, hogy békés, 
nyugodt életük legyen. Ebben je-
lentős szerepet tölt be a több mint 
egy évtizede folyamatosan műkö-
dő Idősügyi Tanács is.

Az alpolgármester méltatta az 
intézményben folyó szakmai mun-
kát, amit az itt élő 132 ellátott 
érdekében végeznek a dolgozók. 
Az intézmény tevékenységének 
népszerűségét jól jelzi, hogy még 
ugyanannyi ember várja azt, hogy 
bekerülhessen az otthonba. Az 
elmúlt időszakban számos olyan 
tárgyi, technikai fejlesztés történt, 
ami az idősek komfortérzetét nö-
veli.

Tisztelet illeti önöket, gondos-
kodásuk nélkül nem tartanánk itt, 
ahol most vagyunk – zárta gondo-
latait Fórizs László alpolgármes-
ter.

Ezt követően köszöntötték az 
intézmény tizenhét, 90 éven felüli 
lakóját, akik közül a legidősebb 97 
éves.

Az ünnepség kulturális és szó-
rakoztató műsorral zárult.

 
 Gargya Imre

Az elmúlt évben kezdődött ko-
caszállás kialakítása a Hajdú-
tanyán. 

Célként egy modern, ellenőrzött 
körülmények között végzett te-
nyésztést jelöltek ki a szakembe-
rek. Emellett, megfelelő tartás-
technológiával, minőségromlás 
nélkül a szaporulat növelését is 
szeretnék elérni. Többek között ez 
is elhangzott azon a sajtótájékoz-
tatón, amit október 12-én tartot-
tak a beruházás helyszínén.

Fórizs László alpolgármester 
elmondta, hogy az építési munká-
latok tavaly november 30-án feje-
ződtek be. A beruházás költsége 
bruttó 23,4 millió forint volt. A 
korszerű építmény az uniós sza-
bályoknak teljes mértékben meg-
felel. 

A technológia beépítését az el-
múlt évi Startmunka programból 
finanszírozta a város. A munkála-
tokban nagyrészt, a közfoglalkoz-
tatott dolgozók vettek részt. 

Az alpolgármester kifejtette, 

hogy az önkormányzat három 
esztendővel ezelőtt kezdett bele 
az őshonos mangalica-tenyésztés-
be. Mára az állatállomány nagysá-
ga indokolttá tette egy kocaszállás 
kialakítását is. 

Az idei Startmunka Mintaprog-
ram mezőgazdasági projektjének 
keretein belül, négymillió forint-
ból alakítottak ki egy 252 négy-
zetméter alapterületű, 16 férő-
helyes fiaztatót, malacneveldével 
együtt. Miután őshonos fajtáról 
van szó, ezért a hagyományos tar-
tástechnológia mellett döntöttek 
a szakemberek, illetve betartják 
a szakszövetség által előírtakat. 
Az állomány jelenleg huszonegy 
törzskocából és egy törzskanból 
áll.

Megfelelő számú malacszapo-
rulat elérése esetén, az új vágóhí-
don vágják majd le az állatokat, 
hogy a feldolgozást követően, a 
közétkeztetésben használják fel- 
zárta gondolatait Fórizs László 
alpolgármester. 

 g.i.

Tisztelet illeti őket Újabb beruházás
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A Város Napján a „Dr. Molnár 
István” díjat vehette át a Bocs-
kai-gimnázium intézményveze-
tő-helyettese. A kitüntetett pe-
dagógust ebből az alkalomból 
kértem összegzésre.

– Hogy miért lettem tanár?– teszi 
fel önmagának a kérdést. Egyrészt 
azért, mert olyan meghatározó pe-
dagógusok tanítottak, akikre há-
lával és tisztelettel gondolok, akik 
példát mutattak nekem. Másrészt 
pedig mindig ott motoszkált ben-
nem a megszerzett tudás átadásá-
nak vágya. Úgy gondolom, hogy a 
tudás nem lehet egy emberé, annak 
a közösséget kell szolgálnia.

Matematika-informatika-ábrá-
zoló geometria szakos tanári ok-
levelet szerzett. Amikor arról ér-
deklődtem, hogy miért éppen ezek 
állnak közel hozzá, nem kellett so-
kat törnie a fejét.

– Ez már hetedik osztályos ko-
romban eldőlt – mondja. Elvará-
zsolt az a világ, amit a számítás-
technika megnyitott számomra. 
Szüleim látva érdeklődésemet, 
fontosnak érezték, hogy előrehala-

dásomat segítsék egy számítógép 
megvásárlásával. A számítástechni-
ka iránti érdeklődésem a matema-
tika és a computergrafika irányába 
terelte tanulmányaimat.

Nagyon sokat változott az infor-
matika az elmúlt közel negyedszá-
zad alatt. Oláh Tibor kiemeli, hogy 
ezen a területen elengedhetetlen 
a folyamatos önképzés, mivel sok 
olyan technológiát használunk a 
mindennapokban, ami még nem is 
létezett az egyetemi tanulmányai 
alatt. Ezért szerinte fogékonynak, 

nyitottnak kell lenni az újdonságok 
iránt. 

Oláh Tibor pedagógiai munká-
jában az egyik legfontosabb a ta-
nulókkal való együttgondolkodás. 
Inkább segítőnek, mentornak tart-
ja magát, az élményszerű oktatás 
híve. Arra törekszik, hogy a gye-
rekek önállóan jöjjenek rá egy-egy 
probléma megoldására.

Szerteágazó munkájában biztos 
hátteret jelent a családja. Azt előny-
nek tartja, hogy a felesége is peda-
gógus, akivel egymást segítve, kö-

zösen tudnak dolgozni, és örülni a 
tanítványok boldogulásának. Nagy 
örömöt jelentenek számára a ro-
botika terén elért sikerek is. Jóleső 
érzéssel tölti el, hogy a gimnázium 
robotika tehetséggondozó műhe-
lyét az ország öt legeredményesebb 
szakköre között tartják számon 
már évek óta. Oláh Tibor úgy lát-
ja, a gimnázium tanári kara egy jól 
együttműködő közösség, segítik 
egymást, s a diákokat is. Vallja, ez a 
csapatmunka viszi előre az oktatást.

A most kapott díjat nagy meg-
tiszteltetésnek veszi. Jó érzés tud-
ni, hogy nem csak a szűkebb kö-
zösség ismeri el azt a munkát, amit 
eddig végzett. Ennek ellenére úgy 
véli, az érdem közös.

Oláh Tibor gyakran szabadidejé-
ben is számítógépes alkotómunkát 
végez. Nagyon nehéz elkülöníteni a 
hivatalos és nem hivatalos teendő-
ket, hiszen nagyon szereti azt, amit 
csinál, a hivatása a hobbija. A sport 
is fontos számára. Szellemileg és 
testileg is fittnek kell lenni, hogy 
az informatika folyamatosan meg-
újuló világában otthonosan tudjon 
mozogni.  Gargya Imre

A hét arca Oláh Tibor 

Tatár Antalt, a Széchenyi-iskola 
pedagógusát arról kérdeztük, 
milyen fejlesztéseknek örülne 
leginkább a városban. 

– Nagyon szeretek túrázni, annak 
minden formáját szívesen űzöm: 
gyalog, kerékpáron, vízen. A vá-
gyaim is ehhez kötődnek. Nagyon 
szeretném, ha az egykori csónaká-
zó környéke méltóképpen fogad-
hatná az idelátogatókat. A másik 
pedig a kerékpárút-hálózat bővíté-
se. Jó lenne, ha a külterületeket is 
érintené. Nem utolsó sorban pedig 
hagyománytisztelő vagyok, s ezt 
összekötve a turizmussal, nagy 
örömömre szolgál, hogy a magyar 
szürkék útjának tematikus útja is 
megvalósul - állapította meg Tatár 
Antal.

Gajdán Viktort, a polgármeste-

ri hivatal csoportvezetőjét erről a 
jelentős térségi projektről kérdez-
tem, amelynek szerves részét ké-
pezi a böszörményi fejlesztés is. Ez 
a „Magyar szürkék útja – kulturá-
lis tematikus útvonal Hajdú-Bihar 
megyében” címet viseli.

 Hazánk volt évszázadokon át 
Európa éléskamrája és a kiváló mi-
nőségű magyar termékeket szíve-
sen vásárolták Nürnbergtől Fiumé-
ig. Ebben az egyik legjelentősebb 
tényező az állattenyésztés, ezen be-
lül a magyar szürkemarha tenyész-
tése és exportja volt. Bár az elmúlt 
évtizedekben majdnem kihalt e 
nemes fajta, napjainkra ismét gya-
rapszik az állomány, ezzel együtt 
újra megelevenednek a tradíciók és 
új tartalommal telik meg a magyar 
szürkemarha legendája.

A projekt célja, ennek a több év-

százados kulturális örökségnek a 
turisztikai vonatkozású hasznosí-
tása, új attrakciók kialakítása, fenn-
tartható fejlesztése. Az is a célok kö-
zött szerepel, hogy a megye váljon a 
„Magyar szürkék útja – Oxenweg” 
program hazai és nemzetközi jó 
példájává és referencia helyszínévé.  

A hajtó utak az egész Kárpát-
medencét behálózzák, s azon belül 
legerősebb kultúrtörténeti emlékei 
idekötődnek. A projekt keretében 
létrejön egy, a megye területén 
húzódó tematikus útvonal és háló-
zat, ahol bemutatják a korabeli ál-
lattenyésztés, a hozzá kapcsolódó 
pásztorélet, kézművesség, keres-
kedelem és közigazgatás egy-egy 
meghatározó és különleges helyszí-
nét, megfelelő infrastruktúrával és 
marketing eszközökkel. 

A tervezett útvonal: Debrecen 

- Hajdúböszörmény - Hajdúnánás - 
Balmazújváros - Nagyhegyes - Hor-
tobágy-Nádudvar - Hajdúszoboszló 
- Debrecen. Ez elsősorban a magyar 
szürke tenyésztéséhez és kereske-
delméhez kapcsolódó kultúrtörté-
neti örökséget igyekszik közreadni, 
emellett más őshonos állatok be-
mutatására is lehetőség nyílik.

A megvalósuló tematikus út, 
Hajdúböszörményben egy Ma-
gyar Szürke Emlékházzal és 
Kézművesudvarral gazdagszik majd 
(Pásztorélet, kézművesség bemu-
tatása, szekérkiállítás), melynek a 
Fürdőkert ad otthont. A várható 
összköltség Böszörményre eső igé-
nyelt része 140 000 000 forint. A 
támogatást a bírálók teljes egészé-
ben megítélték, így a megvalósítás 
önerőt nem igényel. 

 g.i.

Élhető város
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Nyitott kapukkal várta a múze-
um a természet és a madarászat 
kedvelőit október 15-én.

Molnár Antal, a Zöld Kör elnöke kö-
szöntötte az érdeklődőket. Elmond-
ta, hogy a szeptember-októbe-
ri időszakban, mintegy  
135 000 madár fordul 
meg a Virágoskúti 
víztározónál, ott 
töltve az éjszakát. 
Általában egy hó-
napig időznek, 
Európa egyik leg-
jelentősebb átvo-
nuló területén.
A vidámság sem hi-
ányzott a délelőtti prog-
ramok sorából. A Kuckó Mű-
vésztanya „A darumadár combja” 
című komédiával csalt mosolyt a kö-
zönség arcára, Molnár Antal pedig 
diaképes ismeretterjesztő előadást 
tartott a darvakról.

Az érdeklődők között ott volt a 
nyolcvan esztendős Baji János bá-
csi, aki gyermekkora óta ismeri a 
nagytestű madarakat. Tanyasi em-
berként sokszor megszemlélhette 
sajátos vonulásukat, ami mind a 

mai napig nagyon tetszik neki. Azt 
csak halkan jegyzi meg, hogy azért 
a vetésben jelentős kárt tesznek, de 
ez eltörpül a szépségük mellett.

Bácsi István olyan helyen dol-
gozik, hogy ebben az időszakban 

napi rendszerességgel lát-
ja a darumadarakat. 

Gyermekként ta-
lálkozott velük 

először. Mindig 
is fontosnak 
tartotta, hogy 
minél többen 
megismer jék 
ezt a madarat, 

ezért túrákat 
szervez a darufi-

gyelő helyekre. 
A legkisebbeknek is 

kedveskedtek a szervezők: darujá-
tékok, kézműves- és ökojátszóház, 
valamint természetismereti 
vándortanösvény várta őket.

Szűcs János Darutánc koreográ-
fiájának ősbemutatóját is megte-
kinthették az érdeklődők.

A nap egyik látványos programja 
a Virágos-kúti halastavaknál, a da-
rubehúzás megtekintése volt.

 g.i.

A Földművelésügyi Minisztérium 
BISEL – Bioindikáció az iskolai ok-
tatásban programja kapcsán, Patak 
menti Portrék címmel, az élőhely vi-
lágnaptól a víz világnapjáig tartó or-
szágos versenyt hirdetett, amelyben 
a Széchenyi István Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium diákjai 
is részt vesznek. A többfordulós meg-
mérettetés első állomásaként terepi 

BISEL vizsgálatot végeztek a Zöld Kör 
segítségével.

A Vidi-ér Keleti-főcsatorna keresz-
tező szakaszában makrogerinctelenek 
után nyomoztak, vízminőséget vizs-
gáltak, talajmintát gyűjtöttek, a 
környéken található szemetet össze-
gyűjtötték, madármegfigyelést tar-
tottak. Diákjaink izgatottan várják a 
következő fordulók kihívásait. Hajrá 
Biotitánok!

Hajdúsági Daru Ünnep

Bevetésen a Biotitánok

Röviden

Egyetemi tanári címet adományozott Szilvássy Zoltán, a Debreceni 
Egyetem rektora Bálint Péternek, a Debreceni Egyetem Gyermekneve-
lési és Felnőttképzési Kar dékánjának, október 12-én. Főiskolai tanári 
kinevezést vehetett át a rektori tanácsteremben tartott ünnepségen 
Gortka-Rákó Erzsébet, aki ugyancsak a böszörményi kar oktatója.

Október második szombatján a kacagásé és a szórakozásé volt a fősze-
rep a Baltazár-iskola udvarán. Az elsősök és szüleik szeretettel várták 
és köszöntötték a volt óvodástársakat és családjukat. A Szeredás együt-
tes előadása mosolyt csalt mindenki arcára. A logikai és népi játékok, 
az ugrálóvár és az óriás sakk a felhőtlen kikapcsolódás helyszínéül 
szolgált. A népi mesterségek képviselői – bőrdíszműves, fazekas, ko-
vácsmester – lehetőséget adtak a kicsiknek a régi iparosok munkájának 
megismerésére, a tevékenységek kipróbálására. A gyerekek az elkészült 
apró tárgyakat örömmel vitték haza a nap emlékeként.

Tizenkettedik alkalommal rendezték meg a Bélesfesztivált – a Bodrog-
köz legkisebb városában – Cigándon, október harmadik hétvégéjén. A 
programon sütési bemutatóval vett részt a Civilek a Lakóhelyért Egye-
sület.
A rendezvény helyszíne az örökségben gazdag „Bodrogközi Múzeum-
porta”, vagyis a néphagyományokat ápoló tájház: parasztportákkal, 
eleink eszközeivel, tájjellegű szőttesekkel, a HÍR-védjegyes „Cigándi 
apróbélessel”. A vendéglátók Kásás káposztával és lepcsánkával fogad-
ták a látogatókat. Megmutatták a szorgos kezek által termelt paprika-
füzéreket, a savanyító üzemük termékeit. Eközben a cigándi zenészek 
„apró” táncosok színes hagyományőrző ruháikban gondoskodtak a 
vendégek hangulatáról.

A HÍR-védjegyes Böszörményi lakodalmi béles, és a Böszörményi 
parasztkifli, a Káposztás pogácsa készítése során, a sütőasszonyok ta-
lálkozhattak a környékbeli falvak nyugdíjasaival, fiatalabb háziasszo-
nyokkal, debreceni túrázókkal is. 

Ismét bebizonyosodott, hogy milyen kicsi a világ. Egy Böszörmény-
ből elszármazott cigándi családdal is sikerült összefutniuk az egyesület 
tagjainak. Nagy Imre

Kinevezések

Kapunyitogató a Csodavárban

Béles a napsütésben
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EGY NEMZETŐR, 
AKI NEM TETTE LE A FEGYVERT

Néhai Dr. Tóth Elek (Egyeken szü-
letett) hajdúböszörményi lakos, 
háziorvosként szolgálta a pol-
gárokat a városban, (felesége, 
néhai K. Nagy Magdolna a gim-
náziumban tanított földrajzot 
és történelmet, két gyermekük, 
Elek fiuk fogorvosként, leányuk 
Péterné Tóth Magdolna pedagó-
gusként dolgozik a városban. 

Édesapjuk féltése okán, csak a rend-
szerváltás után tudták meg Tóth 
Elek forradalomban vállalt szerepét)

A most közölt írás egy hosszabb 
beszélgetés része, amelyet Oláh 
Imre független filmes készített, s 
bocsátott e sorok írójának rendel-
kezésére. Köszönet érte! A fényké-
peket Tóth Elek leánya, Magdolna 
adta. A teljes történet, a napokban 
megjelenő könyvben lesz olvasha-

tó (Varjasi Imre: Az 1956-os for-
radalom és megtorlások története 
Hajdú-Bihar megyében). A követ-
kezőkben azt a meghatóan szép 
levelet közöljük, amelyet Tóth Elek 
szerelmének, későbbi feleségének, 
Magdolnának írt 1956. november 
4-e estéjén. Azon az estén Tóth Elek 
és négy társa nem tette le a fegyvert 
(nemzetőrök voltak Debrecenben a 
mezőgazdasági akadémián), hanem 
útnak indult Miskolc felé, hogy to-
vább harcoljanak a forradalomért. 

„Dátum szerint november 4-én 
19 óra valahány perckor írtam, ami-
kor elköszöntem tőle. Hát ő ezt a 
levelet már olyan 10-15 év múlva 
kapta meg, amikor már vissza is 
jöttem. Mielőtt november 4-én este 
elindultunk erre a gyalogtúrára, ak-
kor vetettem papírra, szintén nin-
csen rajta bélyeg, pecsét, mert ezt 
szintén kézbe adtam, adják át Mag-
dinak.- ezek a szavak Tóth Elektől 

hangzottak el, a vele készült Oláh 
Imre felvételen. 

„Azt írom-olvassa az interjúban 
levelét Tóth Elek: Ma 1956. 11-hó 
4-én elhagyom Debrecent, ha sike-
rül kijutnom a gyűrűből. A legked-
vesebb emlékeim városa, Böször-

mény mellett megyek el. Te már 
biztosan alszol majd, bár nem be-
szélhetek veled, vagy északra, vagy 
a Dunántúlra megyünk. Attól függ 
melyik sikerül. Ha igazából megér-
ted ezt a lépésemet. Érted harcolok, 
győztesen térek vissza.” 

AKI A HÚSZ PONTOT 
FELOLVASTA

Hajdúböszörményben a rádióból 
és a megyei napilapból értesül-
tek az 1956-os forradalomban 
vállalt szerepemről. - mondta 
néhai Székelyhidi Ágoston e so-
rok írójának, egy vele készített 
interjúban.

 A Magyar Rádió először, október 
24-25-ei vidéki tudósításaiban em-
lítette a debreceni eseményeket. 
Beszámoltak, hogy október 23-án 
délelőtt az Egyetem téren előter-
jesztettem a 20 pontból álló kö-
vetelést, majd a több ezer tüntető 
felhatalmazott az Egyetemi Tízes 
Bizottság tárgyalásainak vezeté-
sére. A Hajdú-Bihari Néplap 27-ei 
száma pedig közölte az előző napon 
megalakult Debreceni Forradalmi 
Bizottmány nyilatkozatát és név-
sorát – itt a szervezési szekció irá-
nyításával bíztak meg. Ezek alapján 
aztán már 28-án dél körül érdeklő-
dött telefonon Horváth Albert, ko-
rábbi gimnáziumi tanárom, a Haj-

dúböszörményi Nemzeti Bizottság 
tagja, hogy mikor találkozhatnánk 
a városban. Azt kellett válaszol-
nom, hogy a feladatom Debrecen-
hez köt, jöjjön be ide inkább egy 
küldöttség. Délután Kis Imre, Löki 
Antal és Ó. Szabó Zsigmond fel is 
keresett a debreceni Városházán. 
Tájékoztattam őket, hogy az új he-
lyi közhatalmi testületek felelősek a 
közellátásért, a közintézményekért, 
a jogbiztonságért, tehát a hatalom-
átvétel során erre is ügyeljenek. 
Megkérdezték, hogyan segíthetik a 

fővárost élelemmel. Elmondtam azt 
is, hogy a Debreceni Forradalmi Bi-
zottmány nevében Schulek Mátyás 
egyetemi hallgatót kértem fel, a 
hajdúböszörményi-tiszapolgári tér-
ségben a kapcsolattartásra. Október 
29-én megint telefonált valaki Haj-
dúböszörményből, és a főváros szá-
mára összegyűjtött élelem elszállí-
tásáról érdeklődött. Ezt a vonalat a 
titkárság fogadta, magam elnökségi 
ülésen vettem részt. Később visz-
szaüzentem, hogy segíthetek írásos 
megbízással és budapesti hivatalos 
összeköttetéssel. Ketten jöttek be 
hozzám Hajdúböszörményből, kap-
tak pecsétes megbízólevelet, és az 
elnökségi titkárságon tájékoztatták 
őket a budapesti útirányról. Az éle-
lem meg is érkezett Hajdúböször-
ményből Budapestre. Ez az esemény 
azonban a megtorlás korszakában 
is folytatódott. Kis Imrével 1957-
ben, a debreceni megyei börtönben 
együtt raboskodtunk. Volt időnk, 
hát elmesélte azt is, hogy az ügyész-
ségi kihallgatáson az élelemgyűjtés-
ben segítő társak és adományozók 
névsorát követelték tőle. Valóban 

készült ilyen névsor, egyetlen pél-
dánya nálam maradt, de november 
4-e után elégettem.

Még október 30-án délelőtt is 
járt nálam Löki Antal és Ó. Szabó 
Zsigmond. A Kisgazdapárt hajdúbö-
szörményi újraszervezéséhez kértek 
segítséget. Úgy érkeztek, hogy már 
a bizottmányi székház udvaráról 
siettem vissza hozzájuk – Győrbe 
indultam, ahová a Duntántúli Nem-
zeti Tanács összehívta a megyei for-
radalmi közhatalmi testületek első 
országos gyűlését. A Debreceni For-
radalmi Bizottmány közben átala-
kult Hajdú-Bihar megyei Forradalmi 
Bizottmánnyá, ennek a testületnek 
a küldöttségét vezettem a győri or-
szágos gyűlésre. De azért az ottho-
niakat szívesen láttam. Szerencsénk 
is volt. Kovács Bélát, a történelmi 
Kisgazdapárt 1945-ös országgyűlé-
si képviselőjét, a debreceni-megyei 
forradalmi testület alelnökét épp a 
szobájában találtuk. Bemutattam 
neki a böszörményieket, búcsúz-
tunk, kezet fogtunk. Ezzel zárult az 
együttműködésünk a hajdúböször-
ményiekkel, a forradalom napjaiban.

’56 személyes történetei

Tóth Elek (a kép jobb szélén) mező-
gazdasági munkán 1956 őszén
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EMLÉKEZET ÉS FELEJTÉS

1956 mérföldkő, az emlékezet 
mérföldköve. Bennem innen 
számítódnak a történések, ese-
mények konzekvenciái – mond-
ta néhai Lázár Imre a vele készí-
tett interjúmban. 

1956 októberében harmadéves 
magyar-történelem szakos egye-
temista voltam, a Kossuth Lajos 
Tudományegyetemen. Miután 
Hajdúböszörmény az akkori köz-
lekedési viszonyok között sem 
volt távol Debrecentől – bár kol-
légista voltam – gyakran haza vo-
natoztam. A család, a rokonság, a 
közösség gondja, az esti beszélge-
tések során kikerülhetetlenül és 
mindig szóba került. A beszolgál-
tatás kényszere az egész magyar 
árutermelő és önellátó gazdaságot 
sújtotta. Az ötvenes évek közepére 
világossá vált, hogy a kommunis-
ta hatalom az európai mintákat 
követő mezőgazdasági termelés, 

értékesítés, feldolgozás, gazdál-
kodás felszámolására törekszik, a 
szovjet modell bevezetés érdeké-
ben. De a magyar parasztok jelen-
tős része előtt az is világossá vált, 
hogy a kolhoz-rendszer, melyet 
százezer szám megtapasztaltak a 
hadifogság évei alatt, egy számuk-
ra érdektelen és kiszolgáltatottsá-
got eredményező szisztéma. Azt is 
érzékelték, hogy a kommunisták 
taktikázása a húzd meg, ereszd 
meg játék, csak a megfelelő idő ki-
várását szolgálja. Rákosi ismételt 
bukását jelzés értékűnek gondol-
ták, magukat pedig segítőkésznek 
egy elviselhetőbb világ megterem-
tésében. Ezért is volt nagy számú 
közönsége Losonczy Géza böször-
ményi látogatásának. Valamiféle 
lehetséges magyar modell alakí-
tásában reménykedtek, egy meg-
szállt országban. A „ruszkik haza” 
jelszónak talán ezért is volt erőtel-
jes visszhangja a magyar vidéken, 
1956 októberében. Mint ahogy az 
önrendelkezés gondolata is ezért 
erősödött meg az elkövetkező hó-
napokban. Az októberi pontok 
között mindenütt szerepelt a be-
szolgáltatás eltörlése. A testvéri 
szolidaritás mellett ez is motiváló 
tényező volt, amikor maradék élel-
miszer tartalékaikat vitték a har-
coló Budapestnek.  Az egy nemzet-
hez tartozók együttes erőfeszítése 
hozhatja el a hőn óhajtott szabad-
ságot. Ez adja a  vidék élelmiszer 
szállítmányainak  kiemelt politikai 
üzenetét, jelképes és valóságos  
odaállását. 

A mezővárosi paraszt – polgár 
közösség – amiben magam is esz-
méltem – átlátott a színes hatalmi 
berendezkedéseken. Nagybátyám 
Hitlert és Sztálint mindig együtt, 

a történelem nagy formátumú go-
nosztevőiként emlegette. Sok min-
dent tudtak vagy sejtettek, amiről 
magam is csak szigorúan bizalmas 
baráti körben értesültem: a kreált 
Mindszenty-perről, az internáló 
táborok szörnyűségeiről, a szovjet 
hadsereg második világháborús 
barbárságairól, a Rajk-per kulisz-
száiról. 

A nyilvánvaló hazugságok soka-
sága, az elhallgatott, eltitkolt bű-
nök napvilágra kerülése csak erő-
sítette bennem, hogy mint leendő 
értelmiséginek, feladatom és köte-
lességem van a felnevelő közösség-
gel szemben. A Petőfi kör vitái, az 
egyre vibrálóbb politikai légkör, a 
visszarendeződéstől való félelem, 
az egyre több tudás a személyi 
kultusz korszakának tömeggyil-
kosságairól – mind arra indították 
az embereket, hogy fellépésükkel 
segítsék megakadályozni a nyílt 
terror, a rettegés borzalmainak 
visszatérését.

A hazudozás, a képmutatás, 
az önkény évtizedes tobzódását 
megelégelték az emberek. Népi de-
mokráciáról beszéltek, miközben 
az otromba proletárdiktatúra ülte 
torát, a szólás szabadságáról, mi-
közben a halkan elmondott nyílt 
beszédet is a megtorlás követte. A 
megfélemlítés enyhe fokozatnak 
számított a valóságos fizikai és lel-
ki kínzás, a megsemmisítő „húsda-
ráló” működtetéséhez képest.

A szovjet rémuralom hazai ki-
szolgálóinak szadizmusa, minden 
képzeletet felülmúló embertelen-
ségről tanúskodik. A szenvtelen 
gyűlölet vezette őket.  A paraszt 
családok tízezrei szenvedték meg 
barbárságukat. A hetvenéves nagy-
apám az első tsz-szervezés idején, 

a Városházáról hazafelé jövet be-
csengetett hozzánk. Megkérte 
anyámat, hogy kezelje le a hátán 
keletkezett sebeket, melyeket tíz 
hold földjének kikényszerített 
felajánlását megelőzőleg kapott a 
verő legényektől. A kommunisták 
kegyetlensége és hataloméhsége 
nem ismer határt.  És nem válogat 
az eszközökben. A provokálni és 
lőni tipikus esetei a sortüzek, me-
lyek éppen Debrecenben kezdőd-
tek 1956. október 23-án, a kora 
esti órákban. A forradalmat követő 
megtorlás időszakának jellemzője 
volt a tömeges fizikai bántalmazás. 
1957 őszén a börtönben találkoz-
tam azokkal a bihari és hajdúsági 
emberekkel – több százan voltak 
– akik megmutatták sebhelyeiket, 
melyeket, a letartóztatásukat kö-
vető vallatás során elszenvedett 
verések okoztak.

Micsoda torz lelkek működ-
tették a rendszert. A szellemi 
megnyomorítás ehhez társult. A 
félrevezetés és cinizmus együt-
tesen működtette az agitációs és 
propaganda szervezetet. Felemás 
sikerrel. Az értéket értéktelenné 
hazudni, nem volt kis teljesítmény. 
A magyar szellemi életből és tudo-
mányból kiiktatni Németh Lászlót, 
Márai Sándort, Hóman Bálintot, 
Hajnal Istvánt, Karácsony Sán-
dort, Sántha Kálmán és másokat – 
valóban orcátlan pimaszság kellett.

A szellemi jogfosztás, a bűntu-
dat örökös sulykolása, a nemzeti 
megaláztatás, az anyagi ellehetet-
lenítés, mind-mind hozzájárultak 
a magyar ellenállás kirobbanásá-
hoz. Az a szerepvállalás, ami az 56-
os forradalmi eseményekben való 
részvételemet indukálta, ezekből 
is táplálkozott és töltekezett.

JÓVÁTENNI 
A JÓVÁTEHETETLENT
 
Kendéné Osváth Éva, a forra-
dalom idején harmadikos gim-
nazista volt Hajdúböszörmény-
ben. Nevével először egy 1957 
februárjában íródott rendőr-
ségi jelentésben találkoztam. 
Majd később másutt is. 

Foglalkoztatott, hogy egy 17 éves 
gimnazista lányt mi vitt a forrada-
lomba. A tüntetésen való részvé-
tel mellett, a mozi épületéről ő is 
megpróbálta eltávolítani a vörös 
csillagot. Akkor az kifogott rajtuk. 
Túl magasan volt, s nem érték el. 
Ő így emlékezett a történtekre.

„Iskolai tanulmányaimat Haj-
dúböszörményben végeztem. 
1958-ban érettségi vizsgát tettem 
a gimnáziumban. 1956-ban har-
madik gimnazista voltam. Ahogy 
az országban szinte mindenhol, 

így Böszörményben is nagy lelke-
sedéssel felvonultam és reméltük, 
hogy a kommunizmus véget ér. A 
gimnázium tanulói és az emberek 
a pártbizottság elé mentek. Itt 
az idősebbek beszédet mondtak 
és követelték a szovjet csapatok 
kivonulását. A Budapestiekért 
akartunk szolidaritást vállalni, 
ahol a rádiónál az ÁVH-sok már 
lövöldöztek az emberekre. Ezek 
után a mozihoz mentünk, mert 
a vörös csillag nem tetszett a kö-
zönségnek és el akartuk tüntetni 
onnan. Egy hosszú létra hama-
rosan előkerült. Többen, és én is 
megpróbáltuk elérni, hogy leve-
gyük, de sajnos nem értük el. Az 
érettségi vizsga után szerettem 
volna a Magyar Testnevelési Főis-
kolára menni továbbtanulni, de a 
párttitkár nem javasolta a tovább-
tanulásomat. Így megfosztottak 
a szép egyetemi évektől. Azonnal 
dolgozni mentem a gyógyszer-

tárba és elvégeztem Debrecenben 
a Gyógyszertári asszisztensi is-
kolát. 1964-ben képesítés nélkül 
kezdtem tanítani, majd maximális 
20 ponttal felvételt nyertem a Pé-
csi tanárképző főiskolára, a levele-
ző tagozatra. 

1968-ban végeztem biológia-
testnevelés szakos tanárként. És 
diplomát szereztem. Nyugdíjazá-
somig a Szentendrei Szakközépis-
kola és Szakmunkásképző Intézet 
testnevelő tanára voltam. 

A politikai életben nem vettem 
részt. Politikai pártnak nem vol-
tam soha tagja. 

Az eltelt évek nagy időt jelen-
tenek egy ember életében, ami 
történelmi távlatokban egy szem-
villanás. A sebek előbb-utóbb 
begyógyulnak, talán a fájdalom 
elmúlik egyszer, de a hegek örök-
re megmaradnak. Jól van ez így, 
hiszen ezek a sebhelyek emlékez-
tetnek minket arra, hogy soha 

többé ne lépjünk rá ugyanarra az 
útra. Fontos, hogy tudjunk közö-
sen beszélni közös múltunkról és 
emlékezni azokra a hősökre, akik 
meghaltak a szabadságunkért. 

Benjámin László: „Így vagyunk” 
című verse jutott eszembe. „Jóvá-
tenni a jóvátehetetlent”.

Az összeállítást írta Varjasi Imre
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HAJDÚBÖSZÖRMÉNY,
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

OKTÓBER 26. (CSÜTÖRTÖK) 9-14 ÓRÁIG

A Baltazár Dezső Református Általános Iskola szeretettel 
várja, a nagycsoportos óvodás gyerekeket szerdánként
17 órától SULIVÁRÓ alkalmaira:
október 25.: Játékos képességfejlesztő foglalkozás
november 8.: Játékos képességfejlesztő foglalkozás
november 22.: Játékos idegen nyelvi foglalkozás
december 13.: Sakkpalota
január 10.: Játékos idegen nyelvi foglalkozás

Újra nyitja kapuit a Csodavár

A Görög Katolikus Egyházközség szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt 
október 29-én, 10 órakor,  a Zelenka Zsuzsa amatőr festő képeiből összeállított 
tárlat megnyitójára, melynek címe: „Az én hitvallásom”. A kiállítást Balla Sándor 
nyugalmazott gimnáziumi tanár nyitja meg, a a templom toronygalériájában. 

Meghívó

Születésnapi köszöntő
Kapusi Imréné 

(Nagy Julianna) 
október 10-én ünnepelte 

86. születésnapját. 
Ez alkalomból jó egészséget 

és még nagyon sok boldog 
évet kíván: 

három gyermeke, 
hat unokája, és egy dédunokája, 

családjaikkal együtt.

• Állapotfelmérés 
• Candidaszűrés
• Masszázs
• Talpmasszázs

• Allergiateszt 
 100 féle anyagra
• Mofetta terápia

• étel-por-pollenallergia
• migrén, fejfájás
• candida fertőzés
• ekcéma
• atópiás dermatitisz

• pattanás
• gyakori fülgyulladás
• legyengült immunrendszer
• emésztési panaszok
• ízületi és gerincfájdalmak

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

15%
kedvezmény 
a vizsgálatok 
és a bérletek 

árából a hirdetés 
felmutójának!

Akció ideje, 
10. 20–10. 27.

Allergia, ekcéma, candida gyötri? Puffad a hasa, migrénje van?
Hónapok óta nem tudják kideríteni mi az oka? 

Szeretne megszabadulni a problémájától?
A megoldás: IBR-SYSTEM diagnosztika és kezelés!

Az IBR-SYSTEM terápia az alábbi betegségekben nyújt segítséget

2017. október 7. és 16. között került megrendezésre Hajdúböszörményben a FIRKA Ifjúsági Egye-
sület szervezésében a „Family Portrait” című ifjúsági csereprogram. A csereprogramok célja, hogy 
a projekt során a résztvevők végig gondolják, milyen változások történtek a család funkciójában 
és az abban betöltött szerepekben. Célunk továbbá, hogy tudatosítsák magukban, milyen hatá-
sokra történtek ezek a változások, különös tekintettel a média és a technológiai fejlődés okozta 
változásokra, hogy ezek milyen pozitív és negatív befolyással bírnak a családra, a család és fiatalok, 
valamint a család és a társadalom között fennálló kapcsoltra.
A hajdúböszörményi Fürdőkerti Ifjúsági Szabadidőközpontban megrendezésre került programon 
öt ország fiataljai vettek részt (Magyarország, Olaszország, Görögország, Spanyolország, Litvánia). 
A program témája a család volt. A projekt alkalmával a fokozatosság elvét követtük, ezért a család 
és az abban betöltött szerepek bemutatásától haladtunk a mélyebb témákig. Fontosnak tartottuk, 
hogy ne csak általánosságban beszéljünk a kérdéskörökről, hanem, hogy a fiatalok saját tapaszta-
latikat is megosszák, saját életükből merítsenek ihletet. A családi történeteken keresztül a kom-
munikáció fontosságát hangsúlyoztuk, hogy tudatosuljon a résztvevőkben, hogy mennyi mindent 
tanulhatnak ezekből, mekkora hatást gyakorolhatnak életükre. A program során ellátogattunk a 
Bocskai István Gimnáziumba, ahol megismertettük a fiatalokkal az Erasmus+ program adta lehe-
tőségeket, valamint a fiatalok bemutatták a program során készített videójukat.
Az ifjúsági csereprogram az Erasmus+ program keretében került megrendezésre az Európai Unió 
finanszírozásával. 

Ifjúsági csereprogram

Toborzó
Újra lehetőség nyílik csatlakozni a tavalyi évben megalakult HTE-Fúriák 
U11 leány kosárlabda csapatához! Várjuk mindazon 2008 és 2009 évben 
született lányok jelentkezését, akik szeretnének megismerkedni a kosár-
labda sportággal, majd a későbbiek folyamán megmérettetni magukat az 
Országos Utánpótlás bajnokságban. Vagy csak játszva mozogni, sportolni 
vágynak, és szeretnének egy közösséghez tartozni.
Az edzések hétfő, kedd és csütörtöki napokon 17:00-18:30-ig vannak a Kö-
zépkerti-iskola tornacsarnokában. Edző: Pipó Márton (06-70/389-5133)

Felhívás
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
november 3-án kamarai választásokat 
tart. A hajdúböszörményi (Hajdúvid, 
Bodaszőlő, Pród) lakcímmel/székhely-
lyel rendelkező kamarai tagok részé-
re 6-18 óra között nyílik lehetőség 
a voksok leadására a Hajdúböször-
mény, Kálvin tér 1. alatti Falugazdász 
Irodában. Kérjük, feltétlenül hozza 
magával érvényes személyazonosító 
okmányát és lakcímkártyáját, vala-

mint cég esetén a cég képviseletére 
jogosító dokumentumok másolatát 
(pl. cégkivonat, aláírási címpéldány). 
További információ a kamara hon-
lapján (www.nak.hu) található, vagy 
bizalommal keresse falugazdászát.

Születésnapi köszöntő

Sz. Molnár Antal
 október 14-én ünnepelte 

70. születésnapját, népes 

családi és baráti körben. 

A jeles alkalomból további jó 

egészséget kívánnak: 

Szerettei. 

ŐSZI KÍNÁLATUNK
• gyümölcsfák
• gyümölcsbokrok
• szabadgyökerű rózsákMargaréta Kertészet

Hajdúböszörmény, Külső-Dorogi út • Tel.: 30/383-1515
Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig: 8-17 óráig
szombaton: 8-12 óráig. Vasárnap: zárva
Október 23-án nyitva tartunk.
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Novemberi programok

20.

Októberi programok

VÁLOGATÁS A TÁJKÉPFESTŐ MŰHELY ALKOTÁSAIBÓL
Helye: SGMK kiállítóterme

VÁLOGATÁS A HAJDÚSÁGI NEMZETKÖZI MŰVÉSZTELEP ALKOTÁSAIBÓL
Helye: Maghy Zoltán Művészház 
A MAGYAR FESTÉSZET NAPJA – alkotónap, majd alkalmi kiállítás az elkészült 
munkákból. Helye: A város különböző pontjai. A kiállítás 18.00-tól megtekint-
hető az SGMK konferencia termében
A VARGA LAJOS KULTÚRKÖR JUBILEUMI KIÁLLÍTÁSA megtekinthető októ-
ber 25-ig

Színház: 
A MINISZTER FÉLRELÉP – bohózat két 
felvonásban. Helye: SGMK színházterme

ORSZÁGOS 
MAZSORETT FESZTIVÁL
Helye: SGMK színházterme

07.
19.00

04.
8-14.

MÁRTON NAPI LÚDASSÁGOK
Helye: SGMK Bársony András terem

03.

11.
17.00

A 20 ÉVES HAJDÚ-
BÖSZÖRMÉNYI 

NÉPZENEI EGYÜTTES 
GÁLAMŰSORA

Helye: SGMK Bársony András terem

18-19.

A 2017/18-as színházi évad 2. előadása

Helye: Hajdúböszörmény, Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház színházterme. 
Időpontja: 2017. november 7. 19.00 óra

Jegyek elővételben október 16-től kaphatók 3000 Ft-os áron a Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház gazdasági irodájában és a Tourinform Irodában!

Házasságot kötöttek
2017. október 14-én ünnepélyes keretek között házasságot kötöttek:
Hajdu János – Hajdu-Nagy Mónika Gabriella

A Bocskai István Gimnázium 1967-ben végzett 4. c osztályos diákjai 
szeptember 9-én emlékeztek meg arról, hogy 50 évvel ezelőtt tettek 
érettségi vizsgát. A találkozón 15-en vettek részt, először egykori osz-
tálytermükben emlékeztek meg a diákévekről, az elhunyt tanáraikról és 
osztálytársaikról, majd a Hajdú Hotel étteremben folytatták az emlék-
idézést és a vidám beszélgetést.

Érettségi találkozó

BOCSKAI TÉRI EGYHÁZTAGOK, FIGYELEM!
Szeretettel értesítjük mindazokat, akik a Bocskai téri Re-
formátus Egyházközségnek választójoggal rendelkező 
felnőtt tagjai, hogy november 5-én, vasárnap 9 órakor 
egyházközségi tisztújítást, presbiterválasztást tartunk az 
istentisztelet keretében.
A választáson mindazok részt vehetnek, akik szerepelnek 
a gyülekezet választói névjegyzékében.
A jelöltek személyéről egyházközségünk lelkészi hivatalában (Újvárosi u. 1.), 
vagy a honlapon tájékozódhatnak: www.bocskaiter.hu 

Meghívó

KINIZSI TÉRI JÁRAT
INDULÁS a Kinizsi térről a Köztemetőbe 
8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00
INDULÁS a Köztemetőből a Kinizsi térre
8.13 10.13 12.13 14.13 16.13 18.13
KÖZÉPKERTI JÁRAT
INDULÁS a Középkertből a Köztemetőbe
9.00 11.00 13.00 15.00 17.00 19.00
Indulás a Köztemetőből a Középkertbe 
9.16 11.16 13.16 15.16 17.16 19.16
HAJDÚVID
INDULÁS Hajdúvidről a Köztemetőbe INDULÁS a Köztemetőből Hajdúvidre
9.00    12.00
PRÓD
INDULÁS Pródról a Köztemetőbe INDULÁS a Köztemetőből Pródra
10.00    13.00
BODASZŐLŐ
INDULÁS Bodaszőlőről a Köztemetőbe INDULÁS a Köztemetőből Bodaszőlőre
11.00    14.30
EZEN A NAPON, A BUSZKÖZLEKEDÉS DÍJTALANUL VEHETŐ IGÉNYBE!

Buszmenetrend /november 1.

Lapunkat a Krekk-Info 
Nonprofit Kft. terjeszti.

Tel.: 06-30-684-9328

Pedikűr
Kiss Ági lábápoló  

Déja vu Szépségszalon, Kossuth u.
Házhoz kijárást is vállalok.

Tel.: 06 30/229-6401
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Rendőrség: 107
Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Segélyhívószám: 112
Polgármesteri Hivatal: 563-200
Gyepmester 06-20/313-4217

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS
október 25. 9–12 óra: Sőrés István al-
polgármester

KÁLVIN TÉRI RENDELŐ:  560-130
 www.eszv.hu
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
hétköznap:  16.00–08.00 óráig
hétvégén, ünnepnapon: 
 8.00–8.00
Telefon:  311-104, 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
október 21. (szombat): Vöröskő 
Gyógyszertár (Karap F. u. 5.) 
 Tel.: 52/561-461
október 22. (vasárnap): Vöröskő 
Gyógyszertár (Karap F. u. 5.) 
 Tel.: 52/561-461
október 23. (hétfő): Arany Sas Gyógy-
szertár (Ady E. tér 11.)
 Tel.: 52/227-779
október 24. (kedd): Bethlen Gyógy-
szertár (Bethlen u. 9/A.)
 Tel.: 52/228-567
október 25. (szerda): Hajdú Gyógy-
szertár (Árpád u. 45.) 
 Tel.: 52/229-330
október 26. (csütörtök): Kehely 
Gyógyszertár (Arany J. u. 12.) 
 Tel.: 52/561-151
október 27. (péntek): PatikaPlus 
Gyógyszertár (Vörösmarty M. u. 1.) 
 Tel.: 20/343-4800
ÁLLATORVOSI ÜGYELET:
október 21–23.: Dr. Kecskés Lajos  
 Tel.: 06 20/9455-846
október 23.: Dr. Komáromi Márton  
 Tel.: 06 20/9339-458

HBCOM ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:  
 229-190

HBTV:  Tel.: 52/219-999

Tigáz: Tel.: 06 40/333-338

A MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN 
MŰKÖDŐ KÖZÖSSÉGEK 
PROGRAMJAI:
október 22., 15 óra
A Dóry József Nótaklub foglalkozása
október 24., 17 óra
A Tessedik Sámuel Kertbarátkör fog-
lalkozása. A mezőgazdaság aktuális 
kérdései – előadó: Bodnár Lajos, a 
Béke A.Sz. elnöke.
október 24., 17.30 óra
Az értelmiségi kör foglalkozása. Arany 
János emlékére – O. Szabó István elő-
adó estje
október 25., 15 óra
A Nyugdíjas Klub foglalkozása. Jogi 
kérdések – előadó: Dr. Nagy Andrea

VÉRADÁS
Október 27-én (péntek) 8–14.30 órá-
ig véradást szervez a Magyar Vöröske-
reszt Hajdúböszörményi Szervezete 
a Polgármesteri Hivatalban a dolgo-
zók és a lakosság részére. (Hajdúbö-
szörmény, Bocskai tér 1.) Szeretettel 
várjuk régi és új véradóinkat. Kérjük, 
hogy véradásával segítsen beteg em-
bertársainkon! Kérjük, hogy személyi 
igazolványát, társadalombiztosítási 
azonosító jelét tartalmazó kártyáját és 
véradó igazolványát feltétlenül hozza 
magával!
 Magyar Vöröskereszt Területi 

Szervezete, Hajdúböszörmény

Esti gyalogtúrázást kedvelők figyel-
mébe!
Esti gyalogtúrát szervezünk Józsáról 
Debrecenbe október 21-én, szomba-
ton este. Gyülekező 18 órakor a Vas-
útállomáson. Utazás vonattal Józsáig.
A túra hossza kb. 13 km. Útvonal: 
Józsáról gyalog az elkerülő út felett, 
Nagyerdei víztorony, Békás-tó. Haza-
indulás az Agrártudományi Egyetem-
től, járatos autóbusszal, hazaérkezés 
23.15-kor. Fejlámpa vagy elemlámpa 
használata ajánlott. Túravezető: Feke-
te Antal. Tel.: 06/20-2627-807

Közérdekű

Hajdúböszörmény ingyenes hetilapja
Megjelenik 12 000 példányban

Ügyvezető igazgató: 
DR. SZARVAS-SZABÓ KATALIN

Felelős szerkesztő: BERTALAN ERZSÉBET
Szerkesztő: VARJASI IMRE

Újságíró: GARGYA IMRE
Szerkesztőségi titkár: GARGYA BRIGITTA

Arculat, tördelés: TÖRÖK JÓZSEF
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.

Apróhirdetés
Tanyán nevelt csirkét vásárolnék, mimimum 20 db. Érte megyek. Tel.: 20/9551-
743

Felhívás
Értesítjük Hajdúböszörmény Tisztelt lakosságát és a jogi személyeket, hogy ok-
tóber 23-án (hétfőn) a hulladékszállítás, az ünnepre való tekintettel elmarad!
Helyette: október 21-én, szombaton történik a hulladékszállítás.
A megszokott helyen, az elszállítani kívánt hulladékot kérjük reggel 6 óráig he-
lyezzék ki. Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Fájó szívvel emlékezünk 

SZOLNOKI SÁNDOR 
halálának 5. évfordulójára

Megemlékezés

Öt éve már, hogy a temető útjait járjuk.
Megnyugvást lelkünkben még ma sem

találunk. Sírod előtt állunk, talán Te is
látod, körülötted van ma is szerető családod.

Eljöttünk újra tisztelni Téged, szívünkben
hordjuk örökké emléked.   

Szerető családja

Fájó szívvel emlékezünk 

SZABÓ LÁSZLÓ 
halálának 5. évfordulójára

Megemlékezés

„Édesapánk! Azt mondták az idő ködösít. 
Homályosabb lesz az arcod, S néhány napra 

eltűnik. Kinek szívét nem szorítja gyász, 
Nem tudja, mit beszél, Mert az évek múlá-

sával, A bennünk élő fájdalom, 
Egyre mélyebb gyökerekhez ér!” 

Szerető családod: 
Lackó, Edina, Zsolti és Zsoltika

RINGER LAJOS
(gépészmérnök, mérnök-tanár, 

volt Szerencsi lakos)

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szeretett halottunk

Köszönetnyilvánítás

temetésén megjelentek, sírjára virá-
got, koszorút helyeztek és bánatunk-
ban részvéttel osztoztak

„Legszebb emlék a szeretet, melyet 
mások szívében hagyunk magunk után.”

(Cicero)

         A gyászoló család

SZENDREI  LAJOS

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szeretett halottunk

Köszönetnyilvánítás

temetésén megjelentek, sírjára virá-
got, koszorút helyeztek és bánatunk-
ban részvéttel osztoztak

„Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet,
de a kegyetlen halál mindent összetépett.

Csoda volt, hogy éltél, és bennünket szerettél,
nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél.

Egy reményünk van, mi éltet és vezet,
hogy egyszer majd találkozunk veled.”

         A gyászoló család

Lapzárta: október 20., 
péntek 16 óra

Fájó szívvel emlékezünk 

VARGA MÁRTON  
halálának 2. évfordulójára

Megemlékezés

„Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet. 
Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet, 

Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet. 
Amit tőlünk soha senki el nem vehet. 

Egy a reményünk, mely éltet és vezet,
Hogy egyszer még találkozunk, Veled. ”

Felesége,  gyermekei, 
menye és unokái
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Hajdúböszörmény, Kálvin tér 12. 
(A Videotéka mellett)

Kérjük vágja ki, és hozza vissza!Az akció időtartama: 2017. 10. 01-től a készlet erejéig.

Kozmetikai 
termékek akciója

K
U

P
O

N  K E D V E Z
M

É
N

Y

!

10%

Feladatok: 
Pénzügyi isme-
retek gyakorlati 
alkalmazása.
Számítógépes 
adatrögzítés.

25 ÉV ALLATTIAK FIGYELEM!
Gyakornoki program keretében

PÉNZÜGYI ASSZISZTENST keresek
megbízható, piacvezető könyvelőirodámba, 8 órában.

Feltételek: KÖZÉPFOKÚ PÉNZÜGYI 
VÉGZETTSÉG

Jelentkezés: Fényképes önéletrajzzal 
a katalinbako@freemail.hu 
email címre. KO-BA-KA ADÓIRODA KFT.

DIÁK 
KEDVEZ-
MÉNY nyomta-

tásra és 
fénymáso-
lásra 10 Ft/ 
oldal!

NYITVA 
TARTÁS:

Hétfő–péntek 10–18 
óráig, szombat–vasár-
nap 16–20 óráig
Telefon: 220-159, 
20/9708-032 / E-mail: 
varjasine@vipmail.hu

BÓNUSZ 
AJÁN-
DÉK aki a video-

tékában 
nyomtat és 
fénymá-
soltat a 
spirálozást 
ajándékba 
kapja.

SZOL-
GÁLTA-
TÁSAINK

nyomtatás, 
fénymásolás, 
internetezés, 
szkennelés, 
faxolás, 
spirálozás, 
laminálás, 
filmkölcsönzés

KÁLVIN TÉRI VIDEOTÉKA 
A BUSZMEGÁLLÓNÁL

Idősek Hónapja 2017
Október 25. (szerda) 10–16 
óra 
Szociális Szolgáltatási Központ, 
Hb., Rákóczi utca 22. sz.

Október 26. (csütörtök) 15 
óra
Sillye Gábor Művelődési Köz-
pont és Közösségi Ház
Színházterem + Bársony András 
terem

Október 29. (vasárnap) 9 óra
Görög katolikus templom
Hajdúböszörmény, Újvárosi u.

Szociális Szolgáltatási Központ Nappali Ellátásá-
nak nyílt napja

Idősek Hónapja záró rendezvénye
Köszöntőt mond: Fórizs László alpolgármester
Műsor: 
– Dóri József Nótaklub műsora
– Görög Demeter Kertbarát Kör műsora
– verset mond: Dávid Manassé Zoltán

Idősek Hónapja záró Mise
Szolgál: Bodogán László parókus úr

A Városi Vágóhídra,  
gyakorlattal rendelkező
henteseket 

keresünk, azonnali belépéssel.
Érdeklődni az alábbi 
telefonszámon lehet: 

20/271-0018

Bérvágást vállalunk 
szarvasmarha,  
sertés, birka. 
Egyeztetni Kovács  

Csabával lehet: 
30/606-4950 számon.

Spartacus-Épker Kft. 

festőket, 
gipszkarton szerelőket 

keres hosszú távra, kiemelt bérezéssel.

Érdeklődni az alábbi 
telefonszámon lehet: 

06-20-299-95-89

Kedves betegeink! November 2-tól a Petőfi utcai rendelő felújítása miatt, vál-
tozatlan rendelési időben a Hajdú Gyógyszertár mellett, a Hajdúböszörmény, 
Árpád utca 43. szám alatti rendelőben leszünk elérhetőek. 
 Dr. Asztalos István

XII. körzet rendelés

Klasszikus balett

Tályai András művészeti vezető Tel.: +36 (30) 9851-577
www.salida.hu • email: salidatse@gmail.com 

     Salida Tánc Sport Egyesület

Salida Tánc Sport Egyesület 
elindítja klasszikus balett 

oktatását 3 éves kortól

Beiratkozás:
november 6-án és 8-án, 17-18-ig

Helyszín:
 Baltazás Dezső Református Álta-
lános Iskola, Hb., Bocskai István 

tér 10. I. emeleti tornaterem.
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Labdarúgás / Futsal

Birkózás

Meccsajánló

Kézilabda

Megyei I. felnőtt, 10. forduló: HTE – Hosszúpályi SE 9-0 Gól: Jeremiás Ger-
gő (3), Nagy Máté (3), Oláh Norbert (2), Lippai Tibor Edző: Igor Bogdanovic
Megye I. U19: HTE – Hosszúpályi SE 12-1 (4-0) Gól: Kovács Tamás (2), Bor-
bély Imre (2), Szarka István (2), Hortó Dávid (2), Bagdi László (2), Szabó 
Flórián, Varga Zsolt. Edző: Molnár István
Megyei U14: Pocsaj KSE – HTE 1-2 (0-0) Gól: Benke István, Jónizs Ábel. 
Edző: Sipos Elemér, Kiss Antal
II. o. U15: HTE-Olasz FS – Puskás Akadémia Nagyecsed 8-0 (2-0)
Gól: Hadházi Sándor (3), Szabó Vencel (2), Váradi László (2), Váradi Mar-
cell. Edző: Jeremiás Gergő
NB I női futsal, 5. forduló: HTE - Miskolci Vénusz 5-3 (3-2) Gól: Pádár Anita 
(4), Tell Zsófia
HTE: Torma Lilla - Tell Zsófia, Bokor Adrienn, Szekér Anita, Kota Gabriella, 
Pádár Anita, Vígh Renáta, Szilágyi Mariann, Farkas Éva, Sebestyén Györ-
gyi. Edző: Quirikó Vivien. Quirikó Vivien: „Nagy iramú mérkőzés volt, és 
hiába játszottunk fölényben a labdabirtoklást illetően, a Miskolc szívósan 
védekezett, vagy pedig egyszerűen elrontottuk a befejezéseket. Ha a kapu 
előtt jobban koncentrálunk, hamarabb is eldönthettük volna a három pont 
sorsát, és akkor talán engem – és a szurkolókat - sem kerülget infarktus a 
mérkőzés végéig.”
NB II női futsal: HTE – MVFC Berettyóújfalu 0-2 (0-2)

A XXII. Meteorit Kupa, IX. Antal Imre Emlékversenyen, október 7-én Zám-
bó Sámuel bajnoki címet szerzett. Vadász Virág ezüstérmes lett, míg Va-
dász Cintia, Horváth Csaba, Nagy István, Németh Károly a dobogó harma-
dik fokára állhatott fel.
 A Kaposváron rendezett birkózó leány diák és serdülő országos bajnoksá-
gon, október 8-án, Vadász Noémi ezüstérmet szerzett.

Október 21. szombat 14 és 16 óra, Bocskai-csarnok: HTE - Lóci DSE Ózd 
NB II női junior és felnőtt kézilabda mérkőzés
Belépő: 200 Ft. HTE-tagoknak ingyenes.
Október 22. vasárnap 16 óra, Városi Sportközpont: HTE II. – Polgár VKSK 
Megyei férfi felnőtt kézilabda mérkőzés
Belépő: 200 Ft. HTE-tagoknak ingyenes.

NB II férfi felnőtt: HTE – Kazincbarcikai KSE 24-24 (9-13)
NB II férfi junior: HTE – Kazincbarcikai KSE 23-31 (15-10)
OSB fiú: HTE – Kazincbarcikai KSE 31-27 (14-9)
HTE: Balogh Szabolcs, Kovács Zsolt (2), Uzsoki Dominik (5), Szolyka Lász-
ló (7), Tályai Tibor (7), Bíró Pál, Eszenyi Bálint, Kósa Tamás (1), Szabó Zsolt 
(9), Tóth András, Köszörűs Dániel, Okváth Ferenc. Edző: Kiss Tibor.
NB II női felnőtt: Mátészalkai MTK – HTE 26-22 (11-13)
NB II női junior: Mátészalkai MTK – HTE 36-29 (19-16)
OSB leány: VKK Nyírbátor - HTE 7-35 (4-16)
HTE: Pereverzia Petra, Hegedűs Fanni, Szabó Szonja (5), Kovács Lili (1), 
Takács Orsolya (2), Zaveczki Alexandra (2), Arnócz Nikolett (2), Balogh Re-
beka Zsófi (10), Eszenyi Gréta (5), Szabó Kriszta (1), Poczetnyik Dóra Lisa 
(7), Kiss Petra. Edző: Poczetnyik Mária.
U13 leány kézilabdázóink az elmúlt fordulót két győzelemmel zárták, és 
ezzel vezetik csoportjukat.

SPORT

HTE – Berettyó MSE 23-8 (9-3)
Arany Sárkány FSE – HTE 6-38 (1-17)
HTE: Arnócz Nikolett, Kiss Petra, Komoróczy Gréta, Frájter Kitti, Balogh 
Rebeka Zsófi, Takács Orsolya, Uzonyi Zsófia, Kovács Lili, Zaveczki Alexand-
ra, Fegyveres Flóra, Tályai Renáta, Eszenyi Gréta. Edző: Poczetnyik Mária, 
Eszenyi Balázs.

Új sporteszköz
A teqball egy futballalapú új sporteszköz és egy új sport is egyben, amely 
mind a profi labdarúgók, mind az amatőr sportbarátok számára kiválóan al-
kalmas, többek között a technikai tudásuk, koncentrációs készségük és állóké-
pességük fejlesztésére. Többek között ez hangzott el azon a sajtótájékoztatón, 
amelyet október 5-én tartottak, a Városi sportközpontban. Fórizs László alpol-
gármester elmondta, használata magabiztosabbá teszi a sportolókat, segíti 
őket, hogy a labdakezelés tökéletesebbé váljon, ami a mai gyors játékstílus-
hoz elengedhetetlen. A teqball hivatalos „nagykövete” az aranylabdás brazil 
labdarúgó, Ronaldinho, aki Magyarországon is népszerűsítette a játékot.
Komáromi Imre, a HTE elnöke is örömét fejezte ki, hogy az egyesület technikai 
eszköztára folyamatosan bővül, segítve ezzel is az eredményes sportolást. Az 
első kipróbálók között volt Barna Béla Dávid, az egyesület játékosa is, aki sze-
rint a technikai tudás fejlesztésére nagyon jól hasznosítható az asztal. g.i.


