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Az ünnepi rendezvénysorozat 
már szeptember 8-án elkezdő-
dött. Lapunk időrendi sorrend-
ben számol be az eseményekről, 
s a lapzártát követő történések-
ről a Szabadhajdú következő 
számában olvashatnak. 

Ágyúlövésekkel, és megannyi prog-
rammal hívta fel a böszörményi 
lakosság figyelmét a város napi 
rendezvényekre a múzeum Baráti 
Köre, szeptember 8-án.

A programon a Civilek a Lakó-
helyért Egyesület sütőasszonyai 
kemencés finomságokat kínáltak, a 
Vidi-Ér Vidért Közhasznú Egyesü-
let, valamint a Zöld Kör önkéntesei 
pedig játszóházas programokkal 
készültek a kicsiknek. A rendez-
vényen emellett a baráti kör tagjai 
és az intézmény dolgozói fegyver- 
és katonai bemutatóval, valamint 
népi játszóházzal várták az óvodás, 
iskolás korosztályt. A gyerekek 
körében népszerűnek bizonyult a 
sárkányverés, valamint Katonka 
Szabolcs kovács bemutatója is.

A rendezvényen két kiállítást is 
láthatott a közönség. Tíz tablón 
mutatták be a Hajdúsági Múzeum 
Baráti Körének elmúlt 45 évét, a 
szervezet tevékenységét, valamint 
egy rendhagyó kiállítást is megnyi-
tottak Pál Nagy János és Dombi 
Erzsébet leszármazottainak „kinek 
hínak? hol lakol? szegről végről 
rokonok vagyunk…” címmel. Ez 

utóbbi megnyitóján Sőrés István 
alpolgármester elmondta, a kiállí-
tás kulcsszavai az identitástudat, 
a név, a lakóhely, az otthon. Így, 

tágabb értelemben 
ezek a fogalmak 
határozzák meg 
mindannyiónk 
életét, sze-
mélyiségét. 
Ezért ad so-
kat e tárlat, 
a Pálnagy-
c s a l á d 
c s a l á d t ö r -
téneti, kép-
z ő m ű v é s z e t i 
hagyatékát is 
felvillantó tartalma 
mellett. Szekeres Gyula 
igazgató hozzátette, a forma-
bontó kiállítás egyszerre olvastat-
ja, művelteti, elgondolkodtatja a 
látogatót. Mindemellett pedig kü-
lönleges módon egy család életébe 
is bepillantást enged. 

A tárlat megnyitóját követően 
egy életfát, egy gingko bilobát ül-
tettek el a múzeumkertben, ezt 
követően pedig Sántha Antal em-
lékplakettel ismerte el Pál Nagy 
Balázs tevékenységét, a hajdúbö-
szörményi festészetért végzett ki-
emelkedő munka elismeréseként. 

A program zárásaként a 
Másik Oldal zenekar és a 
Retronome adott koncertet, 
valamint Scholtz Róbert 
Gergely régészeti előadását 
hallhatták az érdeklődők. 

Nyúlpaprikás, csirkeragu 
jóasszony-módra és a töb-
biek
Jóasszony-ragut készítettek 
tanyasi csirkéből, böszörményi 
módra a Hajdúsági Regionális 
Culinary Team tagjai a nyolcadik 
alkalommal rendezett Bezermeni 
Vigasságokon, szeptember 9-én, a 
Strandfürdőben. A rekordot jelen-
tő 1314 adaghoz 250 kg alapanya-
got használtak fel.

Veres Margit, Balmazújváros 
polgármestere már nem először 

jár ezen a rendezvé-
nyen. Számára is 

kedvenc idő-
töltést jelent 

a főzés. 
Szívesen 
k é s z í t i 
el a töl-
tött ká-
posztát, 
amely a 

l e g k e d -
v e s e b b 

ételei közé 
tartozik. A 

rendezvényen a finom ételek von-
zották a legjobban. A Marakodi- 
pusztáról érkezett „Csipet csapat” 
először látogatott el a versenyre. 
Nagyon jól érezték magukat, olyan 
ételeket készítettek, amelyekben 
az egyik legfontosabb összetevő a 
méz volt, mondta a ”szóvivőjük”, 
Pilisi Enikő.

Minden évben nagy népszerű-
ségnek örven a séfcsata. Mile Jó-
zsef felügyelte a megmérettetést, 
amelyben nyúlból kellett ételt 
készíteniük a szakácsoknak. A 
szakember szívesen fogyasztja és 
készíti az ebből készült ételeket, s 
a mostani is jó alkalom volt arra, 
hogy népszerűsítsék a fogyasztók 
körében.

Katona István rendszeres részt-
vevője a főzőversenyeknek. Ezúttal 

A Város napján

Folytatás a 2. oldalon
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halászlét készített. A hagyományos 
főzési mód híve, a különlegessége 
az, hogy az alaplé elkészítéséhez 
vadhalakat használ.

Nagy Tamás ezúttal nem fogott 
kanalat, nem állt a bogrács mellett, 
pedig nem idegen tőle a gasztronó-
mia világa, most csak szemlélődött. 
A szüleitől tanulta a főzés tudomá-
nyát, s igazán a magyaros fogások 
kerülnek otthon az asztalukra.

A Széchenyi-iskola csapata vad-
ételeket főzött, de a kínálatukban 
szerepelt a slambuc is. Szálkay Jó-
zsef a tárcsa mellett kuktáskodott, 
amelyen vadragu sült. A tanár úr is 
szívesen főz, igaz csak a családját 
kényezteti legkedvesebb ételével, a 
kakaspörkölttel.

A rendezvényen nemcsak a kép-
zeletbeli étlap volt változatos, ha-
nem a kulturális és szórakoztató 
műsorokból is kedvükre válogat-
hattak az érdeklődők, hogy ne hi-
ányozzon a jókedv, a kacagás és a 
móka sem.

A hit ereje
A 164. dicséret 1. versének ének-
lésével vette kezdetét a város napi 
ünnepi istentisztelet a Bocskai téri 
Református Templomban, szep-
tember 10-én. Loment Péter lelki-
pásztor hirdetett igét, Pál Apostol a 
Timóteushoz írt második levelének 
harmadik része alapján. Miszerint, 

A Város napján

Folytatás az 1. oldalról „A teljes Írás 
Istentől ih-
letett, és 
h a s z n o s 
a taní-
tásra, a 
feddésre, 
a megjob-
bításra, az 
igazságban 
való neve-
lésre; hogy az 
Isten embere tö-
kéletes és minden jó 
cselekedetre felkészített 
legyen.” Loment Péter kiemelte, 
hogy ezekben a napokban Hajdú-
böszörmény születésnapját ün-
nepeljük. Báthory Gábor erdélyi 
fejedelem 1609. szeptember 13-án 
írta azt a felhatalmazást, amely 
lehetővé tette a hajdúknak, hogy 
ezen a területen telepedjenek le. 
A krónikák szerint a hit áthatotta 
Böszörmény életét. Megalapozta és 
formálta az oktatást, de jelen volt a 
város minden polgárának életében. 
Majd hozzátette, a bölcs ember 
ma is olyan alapot készít, amikor 
építkezik, mint a szikla. Ahogyan 
a háznál sziklaszilárd alapra van 
szükség, úgy kell a mi életünknek, 
a mi lelkünknek is sziklaszilárd 
alapot vetni. Krisztus beszéde volt 
évszázadokon keresztül az embe-
rek életének szellemi és lelki alapja. 
Hiszem – mondta a lelkipásztor -, 

hogy ma is erre van szükség, hogy 
életünk és jövőnk legyen. Majd hoz-
zátette: Isten igéje tud bennünket 
felkészíteni a jelenben és a jövőben 
a ránk váró feladatokra. Hiszi, hogy 
aki Krisztusra alapozza életét és hi-
tét, az képes összefogni a másikkal. 
A kereszténység kétezer éves törté-
nete bizonyítja, hogy a sziklaszilárd 
alap Krisztus beszéde.

Főhajtás a fejedelem emlékének
Bocskai Istvánra emlékeztek a 
róla elnevezett téren, szeptember 
11-én. Kiss Antal, a Bocskai-isko-
la intézményvezetője ünnepi be-

szédében szólt a fejedelem 
emberi nagyságáról. 

Elmondta: a ne-
héz időkben is 

építkezni, na-
gyot alkot-
ni. Bocskai 
e s e t é b e n 
az embert 
győzte le a 
hazafi-fo-

galmazott 
az intéz-

ményvezető. 
Kiss Antal a 

nemzeti múlt iránti tiszteletre, a 
hajdú örökség megtartására hívta 
fel a figyelmet.

E gondolatok jegyében adtak 
műsort a Bocskai-iskola hetedik 
osztályos tanulói, Takácsné Bíró 
Zsuzsa tanárnő irányításával. Vé-
gezetül az emlékezés koszorúit he-
lyezték el a fejedelem szobránál.

Történelmi konferencia és kiállí-
tás
„A reformáció hatása a Hajdúság-
ban” címmel rendezte meg - immár 
hagyományosan a Hajdú-Bihar Me-
gyei Levéltár Hajdúböszörményi 
Fióklevéltára- azt a történelmi kon-
ferenciát, amelynek szeptember 
11-én a Városháza Báthory-terme 
adott otthont. 

A tanácskozás külön érdekessé-
ge volt, hogy a résztvevői megte-
kinthették Báthory Gábor 1609. 
szeptember 13-án kelt cserelevelét, 
illetve I. Rákóczi György Graduálját 
(Énekeskönyv), amelyet 1636-ban 
adományozott a böszörményi re-
formátus gyülekezetnek.

A konferenciát Kiss Attila pol-
gármester nyitotta meg, majd 
Lomentné Szopkó Tünde Bocskai 
téri református lelkipásztor beszélt 
a számukra legjelentősebb ese-
ményről, a reformációról, amelynek 
hatása ötszáz esztendő múltával 
sem halványul. Mint fogalmazott 
ma is kaput nyitnak az emberek 
felé, s ma is nyitottak a keresztyén 
tanítások befogadására.

Szendiné Orvos Erzsébet, a me-
gyei levéltár igazgatója A reformá-

ció és a Hajdúság kapcsolatát vizs-
gálta előadásában. Ennek kapcsán 
beszélt a hajdúsági templomokról, 
a harangokról, a toronyórákról, 
illetve az orgonák használatáról. 
Megemlítette a templomok puri-
tánságát, amely máig jellemzi az 
Isten házát, az ember várát.

Nyakas Miklós nyugalmazott 
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Régi vágya teljesülhet a városnak azzal, hogy az önkormányzat, a Belügymi-
nisztérium által meghirdetett „Egyedi mintaprogramok támogatása” pályáza-
ton húsfeldolgozó üzem kialakítására nyert támogatást a város. A beruházás 
a Dorogi útfélen valósul meg, kapcsolódva a már működő vágóhídhoz – tá-
jékoztatta a sajtó képviselőit Fórizs László alpolgármester szeptember 7-én, a 
beruházás helyszínén. Az épület fémszerkezettel, szendvicspanel burkolatok-
kal és térelhatárolásokkal készül, mely 304,62 m2 hasznos alapterületű lesz, 
és hagyományos technológiájú húsfeldolgozó üzemként működik majd. A 
megvalósításához a Belügyminisztérium 237 millió forint támogatást bizto-
sít, amelyhez 29,6 millió forintot az önkormányzat rendelt hozzá. A húsfel-
dolgozó üzem kivitelezési munkái szeptember első hetében kezdődnek, és 
várhatóan november végéig készülnek el. A szükséges használatbavételi és 
működési engedélyek beszerzését követően, az üzem jövő év elején kezdheti 
meg működését. g.i.

Húsfeldolgozó épül

múzeumigazgató Bocs-
kai István önképé-
ről értekezett 
végrendeletei, 
levelei és ado-
mánylevelei 
t ü k r é b e n . 
Ennek kap-
csán meg-
fogalmazta, 
a fejedelem 
egyik legfon-
tosabb ismérve, 
amely kortársaitól 
megkülönböztette, 
az, hogy belülről vezérelt 
ember volt. A határozott meg-
győződés jellemezte minden te-
kintetben, így a hit kérdéseiben is. 
Bocskai mélységesen hitt az eleve 
elrendelésben, fontosnak tartotta 
kiemelni személyes vallási meg-
győződését.

Fekete Csaba, az egyházkerületi 
könyvtár osztályvezetője, Bocskai 
a korabeli magyar költészetben 
címmel tartott előadást. Ennek 
kapcsán fogalmazta meg, hogy a 
fejedelem a politikai költészet elin-
dítója volt.

Szabadi István, egyházkerületi 
levéltár-igazgató két jeles böször-
ményi kötődésű lelkipásztor Ba-
kóczi János és fia, Endre portréját 
vázolta a hallgatóságnak. A két 
lelkész nemcsak az egyházi tényke-
désével vívta ki a város lakóinak el-
ismerését, de jelentős szerepet vál-
laltak a helyi közéletben is. Szabadi 
István szerint az ő életpályájuk is 
erősíti azt a tényt, hogy a vidéken 
élő, egyszerű lelkipásztorok is tud-

tak maradandót 
alkotni, éppen 

ezért fon-
tos, hogy 

az utókor 
számon 
t a r t s a 
életpá-
lyájukat 
és mun-

kásságu-
kat.

K o -
vács Ilona 

főlevéltáros a 
református vallás 

ellen cselekményeket tag-
lalta. Ezek közül is a leggyakrabban 
előforduló vétséget, a káromlást, s 
annak büntetési módozatait.

A tanácskozás végén Lévai Ti-
bor, a Városbarátok Körének el-
nöke szólt a hallgatósághoz a re-
formáció kapcsán. Kifejtette. a 
reformáció lényege, meghaladva, 
megőrizni. Ez azt jelenti, minden 
nemzedéknek meg kell haladnia az 
előzőt, miközben a múlt értékeit 
megőrzi.

A Hajdúsági Múzeumban a fi-
óklevéltár és a múzeum közös idő-
szaki történelmi kiállítására várták 
az érdeklődőket, „Iskolateremtők 
avagy mit adott a reformáció?” 
címmel.

Kiss Attila polgármester meg-
nyitójában ismét megerősítette, 
hogy a két intézmény meghatározó 
szerepet tölt be a város kulturális 
életében, melyet ez a kiállítás is 
igazol.

Szekeres Gyula igazgató meg-

nyitójában kifejtette, hogy olyan 
anyagot láthatnak az érdeklődők, 
amely mindenki számára érthető, 
és sok-sok tanulsággal szolgálhat.

A tárlat résztvevői a böször-
ményi pedagógiai élet jeleseiről, 
intézményeiről tekinthettek meg 
korabeli dokumentumokat, melyet 
Varjasi Imre fióklevéltár-vezető, a 
kiállítás rendezője ismertetett bő-
vebben. Külön is kiemelve Dobó 
Sándor és H. Fekete Péter, Nagy 
István, Molnár István és Baltazár 
Dezső munkásságát, akik országos 
ismertségnek örvendtek. 

A függetlenség emlékére
A Magyar-Finn Baráti Társaság és 
a Kertész László Városi Könyvtár 
közös szervezésében Pro Finlandia 
– Finnország útja a független-
ségig címmel nyitottak ki-
állítást a város napi 
programsorozat ré-
szeként, szeptem-
ber 11-én. A tár-
lat anyagát a 
Finn Nemzeti 
Levéltár állí-
totta össze, 
Suomi füg-
getlenségének 
100. évforduló-
ja alkalmából. A 
tablókat, melyek a 
középkortól, az 1920-
as évekig mutatják be fo-
tókkal és illusztrációkkal, gazda-
gon szemléltetett szöveggel a száz 
évet megelőző történetet. A tárlat 
megnyitóján Sőrés István alpolgár-
mester a barátságról osztotta meg 

néhány gondolatát. „Aki barátot 
talál, az kincset talál” idézett az 
alpolgármester. Majd hozzátette, 
a magyar finn barátság régi időkre 
nyúlik vissza. Örömmel csatlako-
zunk az Önök ünnepéhez – mond-
ta. Varga Antal a társaság helyi 
elnöke köszöntőjében arról szólt, 
hogy már többször járt Finnor-
szágban, s ottjártakor mindig úgy 
érezte, hogy hazaérkezett. Szólt 
arról is, hogy nemcsak a 100 évet 
ünnepeljük, hanem a testvérvárosi 
kapcsolat 30 éves évfordulóját is a 
finnországi Siilinjärvival. A tárla-
tot Pekka Joutsenoja, a Siliinjärvi 
Finn-Magyar Baráti Társaság el-
nöke ajánlotta a nagyközönség fi-
gyelmébe. Bemutatva, mi történt a 
finn emberekkel, amióta függetle-
nek lettek. Többek között kitérve a 

demográfiai, a gazdasági, 
a törvényalkotási, az 

oktatási, az egész-
ségügyi hely-

zetre, illetve 
az életszín-
vonalra. Az 
e l ő a d á s -
ból kide-
rült, hogy 
Finnország 

hatalmas fej-
lődésen ment 

keresztül az el-
múlt 100 évben. A 

megnyitó ünnepséget 
követően a résztvevők, a Karap Fe-
renc utcai parkban a barátság fáját, 
egy nyírfát ültettek el, amely Finn-
ország nemzeti jelképe. 
 bertalan-fehér-gargya



XXVII. ÉVFOLYAM 30. SZÁMVÁROSI HETILAP HAJDÚBÖSZÖRMÉNY4

Ötvenöt esztendeje volt a nyá-
ron, hogy anyai nagymamám 
meghalt. Sajnos nem ismerhet-
tem őt, mert születésem előtt 
négy és fél évvel elment közü-
lünk. 

Pál Nagy Balázs, kicsit formabontó 
múzeumi kiállításának kapcsán ju-
tott eszembe, Ő. A családi legendá-
rium szerint csak az illető édesany-
jának a nevét kellett megemlíteni, s 
a jóságos szüle, már azonnal sorolta 
is a felmenőket.

Valahogy ez a szellemiség, ez a 
hangulat fogott meg a Pál Nagy Ba-
lázs fejéből kipattant ötlet megva-
lósítása láttán. A gondolattól a vég-
kifejletig mindenben partner volt, 
és minden segítséget megadott a 
Hajdúsági Múzeum. Balázs szerint 
ez a mai rohanó és elidegenedett 
világban nagy szó, hogy valaki rá-
bólint egy „különleges gondolatra”. 
A közös kiállítás ötletét a rokonság-
hoz tartozó Rácz Imre festőművész 
vetette fel. Balázs felesége, Rita el-
képzelése volt, hogy ezt egy család-
fa köré kellene felfűzni, dokumen-
tumokkal „megtűzdelve”. Balázs 
számára nem maradt más „feladat”, 
mint  a dokumentumok válogatása, 
a családfa és az apróbb dolgok grafi-
kai megjelenítése. 

„Kinek hínak? hol lakol? szegről-
végről rokonok vagyunk...” Ezt a 
kérdéssort talán sehol sem teszik fel 
az országban, itt Böszörményben is 

egyre kevésbé. Pedig a lokálpatrio-
tizmus egyik „alaptézise”, személyi-
ségi jog ide vagy oda.

Pál Nagy Balázs már évtizedek 
óta nem Böszörményben él. Mégis 
lokálpatrióta. Élő gyökerek kötik a 
városhoz, amelyben felnevelkedett, 
amely útjára indította, amelynek 
„tarisznyájából” ma is „táplálkozik”. 

A kiállítás, az abban látható szel-
lemi és anyagi értékek a legékesebb 
bizonyítékai annak, hogy Balázs és 
„csapata” egy másik tarisznyával 
ajándékozta meg az érdeklődőket. 
Egy olyan világba kalauzolt el ben-
nünket, amelyben képletesen szól-
va, betekinthetünk a Pál Nagy di-
nasztia „mindennapjaiba”.

Kapocs és kötelék. Szavak a ro-
koni, ismerősi szálak kifejezésére. 
Bár soha nem hangoztattuk egy-
másnak, de valamilyen szinten „ro-
konlelkek” vagyunk. Ennek legfőbb 
bizonyítéka, hogy évekkel ezelőtt a 
böszörményi fióklevéltárban talál-
koztunk először szemtől-szembe, 
családfakutatás kapcsán. Azóta is, 
ha egymás segítségére szorulunk, 
nem sajnáljuk a fáradságot.

Az egyik legböszörményibb em-
berre, a drága emlékű Csiha László 
tanár úrra mondta egykori profesz-
szora, Hankiss János: „Csiha, maga 
nagyon böszörményi”. 

A múzeum időszaki kiállításának 
láttán én csak annyit tudok ehhez 
hozzáfűzni: Pál Nagy, maga is na-
gyon böszörményi. Gargya Imre

A csömöri Vox Animi Kórus Ráduly Ildikó és Takács László vezeté-
sével közösen adott hangversenyt a böszörményi Daróci Bárdos 
Tamás Vegyeskarral, szeptember 10-én, a görögkatolikus templom-
ban. A vendéglátó kórust Gáll Péter vezényelte.  

Egy kiállítás margójára

Kórusok hangversenye

Kék hírek
INTÉZKEDTEK A RENDŐRÖK 
Hajdúböszörményben, augusztus 31-én 18 óra 30 perc körül egy baleset 
helyszínén. Egy nő közlekedett a Skoda típusú gépjárművével a Mátyás Ki-
rály körúton, amikor a Hadházi utca kereszteződésében eddig tisztázatlan 
körülmények között összeütközött egy Renault típusú személyautóval. A 
baleset következtében, az elsődleges orvosi vélemény alapján a Renault két 
utasa könnyű sérüléseket szenvedett.

A RENDŐRÖK IGAZOLTATTAK 
egy férfit szeptember 5-én Hajdúböszörményben, az Erdő utcában. Az in-
tézkedés során az egyenruhások megismerték a férfinál lévő kerékpárt, amit 
egy helyi lakostól korábban elloptak. A rendőrök elfogták és előállították a 
25 éves férfit a rendőrkapitányságra. Vele szemben tulajdon elleni szabály-
sértés elkövetése miatt folytat eljárást a rendőrség. Az egyenruhások vissza-
adták a kerékpárt a tulajdonosának.

Hajdúböszörményi és hajdúdorogi 
gyerekek mérték össze tehetségü-
ket a szeptember 8-án megtartott 
Hajdúböszörményi I. Roma Ki mit 
tud? című programon. A vetélke-
dőnek a Kincskereső Óvoda és Ál-
talános Iskola adott otthont. A 
megyei rendőr-főkapitányság 
területi kisebbségi kapcsolat-
tartási munkacsoportja és a 
helyi rendőrkapitányság által 
szervezett tehetségkutató célja 
a rendőrség és a roma lakosság 
kapcsolatának elősegítése ér-
dekében olyan tehetséges roma 
fiatalok felkutatása volt, akik kul-

turális, szórakoztató előadásukkal 
országos szinten tudják képviselni 
városunkat, megyénket.  

Tehetségkutató
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Házasságot kötöttek
2017. szeptember 6-án ünnepélyes keretek között házasságot kötöttek:
Asztalos Zoltán – Farkas Ivett

2017. szeptember 9-én ünnepélyes keretek között házasságot kötöttek:
Varga Gábor – Vargáné Katonka Szilvia
Nyitrai József – Nyitrai-Ivanics Ildikó

A Épületgépészeti Kft. ke-
res csőszerelésben jártas 
három fő szak- és három 
fő segédmunkást országos 
munkavégzésre. 

Jelentkezni: 
06/20-366-9-222, illetve a 

gajdanteamkft@gmail.com.

Tájékoztató
A szabadtéri tüzek megelőzése érdekében az alábbi fontos 
előírások betartására hívjuk fel a lakosság figyelmét: 
A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingat-
lanon a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni. A ter-
mőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, 
vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a 
gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosí-
tási kötelezettség). Aki az előírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötele-
zettség elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről nem gondoskodik tűzvé-
delmi bírsággal sújtható. 

Kerti hulladék kezelése
Kerti hulladékot a közterületre kihelyezni tilos, közterület rendeltetésétől 
eltérő használatnak minősül. Falevél, kerti hulladék égetése közterületen 
tilos. Az ingatlanon belül égetni kizárólag fertőzött avart és kerti hulladékot 
lehet, szigorú személyes felügyelet mellett március 1-től május 15-ig, illetve 
szeptember 15-től november 30-ig végezhető, hétköznap 8-12 és 14-18 
óráig, szombaton 8-12 óráig. Vasárnap és ünnepnapokon az égetés szi-
gorúan tilos. Kerti hulladékot kizárólag szélcsendes időben és csak olyan 
helyen szabad elégetni, ahol az égetés a személyi és vagyoni biztonságot 
nem veszélyezteti, és környezeti kárt nem okoz. A nagy mennyiségű füstöt 
termelő anyagot (nedves kerti hulladék) égetni tilos. A tüzelést végző túl-
zott füst- illetve koromképződés esetén köteles a tüzet eloltani, és a levegő-
szennyezést megszüntetni. Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat 
más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot, például: műanyagot, 
gumit, vegyszert, festékét, gyógyszermaradványt, egyéb veszélyes hul-
ladékot. Avarégetés helyett válasszuk a komposztálást.
A lakosság egészségének és a levegő védelmének érdekében kérjük, a 
rendelet előírásait betartani szíveskedjenek. A Közterület-felügyelet a 
szabályok betartását folyamatosan ellenőrzi, és szabálysértést tapasz-
talva megteszi a szükséges intézkedést.    
    Közterület-felügyelet

Tájékoztató
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 

Hajdúböszörmény településen önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági 

adatfelvételt végez 2017. szeptember 1. és 2018. április 30. között. A felvétel 

megnevezése: az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérési Prog-

ramja (PIAAC). A kikérdezés a 16 és 65 év közötti felnőtt lakosság munkavég-

zés és hétköznapi tevékenységek során használt készségeit és kompetenciáit, 

valamint ezek oktatásban és foglalkoztatásban való hasznosulását egyaránt 

vizsgálja. A munkavétel reprezentatív, a címek kijelölése véletlenszerű. A lakos-

ság részére hétfőtől csütörtökig 8 és 16:30 óra, pénteken 8 és 14 óra között a 06 

(80) 200 766 telefonszámon, vagy a piaac@ksh.hu email címen adnak további 

felvilágosítást. Az adatgyűjtéssel és eredményekkel kapcsolatosan a kutatás 

hazai (http://piaac.nive.hu/) és nemzetközi honlapja (http://www.oecd.org/

site/piaac/) nyújt tájékoztatást. http://www.ksh.hu/piaac_sajtokozlemeny01. 

Köszönjük együttműködésüket, támogatásukat, mellyel hozzájárulnak a fel-

mérés sikeres végrehajtásához!

                                                                                                    Koláné dr. Markó Judit jegyző

Születésnapi köszöntő
Fekete Magdolna 

nemrég ünnepelte 

80. születésnapját. 

E jeles alkalomból nagyon sok 

szeretettel köszönti őt 

és jó egészséget kíván 

Szerető családja. 

Meghívó
Az Orpheusz Kiadó és a Magyar Írószövetség szeretettel várja ön és kedves 
barátait az Ars Sacra fesztivál alkalmából 

2017. szeptember 18-án, hétfőn,18 órától
Szebeni Ilona: Merre van a magyar hazám?

Kényszermunkán a Szovjetunióban 1944–1949
című könyv bemutatójára

Erős Kinga irodalomtörténésszel, a kötet kiadójával Rózsássy Barbara József 
Attila-díjas költő beszélget
Helyszín: Maghy Művészház, Hajdúböszörmény, Deák Ferenc utca 2.
Szebeni Ilona munkája felidézi és megörökíti azoknak a jóvátehetetlen erő-
szakcselekményeknek a sorát, amelyeknek zömmel a civil lakossághoz tar-
tozó, fiatalkorú személyek estek áldozatául szovjet munkatáborokban. A 
kötetben két hajdúböszörményi áldozat visszaemlékezéseit is olvashatjuk, 
valamint a Kelet-Magyarországról a Gulágra hurcoltak névsorát, így azokét is, 
akiket 1944. október 28-án hurcoltak el Hajdúböszörményből.

Európai Mobilitás Hét – 09. 16–22.
Szeptember 16. (szombat) 14.00–17.30 
Szemétszedő gyalogtúra a Tócó-völgy természetvédelmi területén
Vonatozás a Tócó-völgybe (programra bárki jelentkezhet). Indulás: a hajdúböszörmé-
nyi vasútállomásról 14.13-kor, leszállás Hajdúszentgyörgyön. Visszaindulás: 17.23-kor 
Zelemérről. Részvétel feltétele egy előzetes regisztráció az ino@zoldkor.net email 
címen vagy az 52/280-038-as telefonszámon. Jelentkezési határidő: szeptember 13. 
(szerda) 12 óra.

Szeptember 18. (hétfő) 15.00– 
Mozgás időskorban gyógytornász vezetésével. Egészségvédő klub, Helyszín: Műve-
lődési központ.

Szeptember 19. (kedd) 15.00–
Az Európai Mobilitási Hét és a rajz- és fotókiállítás megnyitója, díjátadója. Helye: 
Művelődési központ

Szeptember 20. (szerda) 16.00–17.00
Kerékpáros ügyességi verseny és bemutató. Goldsprint páros kerékpárverseny
17.00–17.30 Trial bemutató a Bocskai téren 

Szeptember 21. (csütörtök) 9.00–16.00
Elektronikai Hulladékgyűjtési Nap. Helye: A művelődési központ előtti parkoló

Szeptember 22. (péntek)
Autómentes Nap. 10.00–12.00 „Tiéd a Kossuth utca!” szabad aszfaltrajzolási lehető-
ség a Kossuth utcán 
10.00–12.00 „Közlekedésbiztonsági programok”. 
14.00–16.00 Rendőrségi bemutató, kerékpáros ügyességi verseny, KRESZ vetélkedő 
13.00–16.00 A Hajdúböszörményi Egészségfejlesztési Iroda standjánál egészség-
ügyi szűrővizsgálatok. Zöldsátor és önkéntes toborzó a Zöldkör szervezésében 
ökojátszóház 
15.00–18.00 Bemutató edzés a Tekergők Sport Egyesület szervezésében 
16.30–17.00 Körútfutás és hagyományos kerékpáros felvonulás a város nagykörút-
ján. Köszöntőt mond: Kiss Attila polgármester. Indulás a Polgármesteri Hivatal elől. 
Regisztráció: a Polgármesteri Hivatal épülete előtt 15 órától. Minden induló egy autó-
mentes nap logóval ellátott pólót, valamint tombolát kap, a készlet erejéig. Aki tavalyi 
vagy régebbi autómentes pólóban érkezik a felvonulásra, két tombolát kap.
17.00–17.30 Tombolasorsolás

A lapot 
a Krekk-Info 

Nonprofit Kft. terjeszti. 

Telefonszám: 

06-30-684-9328
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Rendőrség: 107
Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Segélyhívószám: 112
Polgármesteri Hivatal: 563-200
Gyepmester 06-20/313-4217

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS
szeptember 20. 9–12 óra: Sőrés 
István alpolgármester

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
szeptember 16. (szombat): Szent-
háromság Gyógyszertár (Pál-Nagy 
Zs. u. 1/A.) Tel.: 52/372-302
szeptember 17. (vasárnap): 
Szentháromság Gyógyszertár 
(Pál-Nagy Zs. u. 1/A.) 
 Tel.: 52/372-302
szeptember 18. (hétfő): Kehely 
Gyógyszertár (Arany J. u. 12.) 
 Tel.: 52/561-151
szeptember 19. (kedd): Vöröskő 
Gyógyszertár (Karap F. u. 5.) 
 Tel.: 52/561-461
szeptember 20. (szerda): Arany 
Sas Gyógyszertár (Ady E. tér 11.)
 Tel.: 52/227-779
szeptember 21. (csütörtök): 

Bethlen Gyógyszertár (Bethlen u. 
9/A.) Tel.: 52/228-567
szeptember 22. (péntek): Hajdú 
Gyógyszertár (Árpád u. 45.) 
 Tel.: 52/229-330

ÁLLATORVOSI ÜGYELET:
szeptember 16–18.: Dr. Pucsok 
Albert 
 Tel.: 06 30/953-6510

HBCOM ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:  
 229-190

HBTV:  Tel.: 52/219-999

Tigáz: Tel.: 06 40/333-338

A MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN 
MŰKÖDŐ KÖZÖSSÉGEK 
PROGRAMJAI:
szeptember 17., 17 óra
A Dóry József Nótaklub foglalko-
zása
szeptember 18., 15 óra
Az Egészségvédő Klub foglalko-
zása. Csatlakozás a MOBILITÁS 
Hét programjához „Mozdulj, szép 
korban is!” Vezeti Fekete Ágnes 
gyógytornász
szeptember 18., 16 óra
A Kézimunkakör foglalkozása
szeptember 20., 15 óra
A Nyugdíjas Klub foglalkozása. 
Mária Terézia élete és kora – elő-
adó: Molnár György
szeptember 21.
A Honismereti Klub foglalkozása. 
Slambucfőzés Varga Márton sző-
lőskertjében. Indulás 14.00 órakor 
a Jókai utcáról.

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.

OZIRISZ 2000 Temetkezési Kellékek Boltja és Ügyfélszolgálati Iroda
Hajdúböszörmény, Kassa u. 1.

(Az Újvárosi és Kassa u. sarkán, a Művelődési Központ mellett.)
Nyitva tartás: hétfő–péntek 8–16 óráig

Elhunytszállítás bejelentése 
éjjel-nappal

Telefon: 06 52/227-414, 06 20/9373-587
Ozirisz 2000 Temetkezési Szolgáltató Bt.

ozirisz.temetkezesiszolgaltatobt

Elhunytszállítás, temetésfelvétel, ravatalozás, 
temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás,

búcsúztatás, urnaelhelyezés, hamvasztás ügyintézése,
az elhunyt kegyeleti igénynek megfelelő előkészítése.

CSATÁRI  ANDRÁS
(a Debreceni Házgyár volt dolgozója)

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik drága halottunk

Köszönetnyilvánítás

temetésén megjelentek, sírjára virá-
got, koszorút helyeztek és bánatunk-
ban részvéttel osztoztak
„Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet. 
De a kegyetlen valóság mindent összetépett.
Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban. 

De legalább a csodában. Csoda volt, hogy éltél 
és minket szerettél. Nem haltál meg, 

csak álmodni mentél.”
         A gyászoló család

MIKLÓSI  IMRE
(volt zöldséges vállalkozó)

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szeretett halottunk

Köszönetnyilvánítás

temetésén megjelentek, sírjára virá-
got, koszorút helyeztek és bánatunk-
ban részvéttel osztoztak.
„Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban, 

de ha már abban nem, legalább a csodában.                       
Csoda volt, hogy éltél, s minket szerettél, 

csoda volt, ahogy az életért küzdöttél.                                                 
De mégis elcsitult a szív, mely értünk 

dobogott, megpihent a kéz, mely értünk oly 
sokat dolgozott. Számunkra Te sohasem 

leszel halott, szívünkben örökké élni fogsz 
mint a csillagok.”

         A gyászoló család

VARGA  JÁNOSNÉ
született: Pénzeli Anna Emma 

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szeretett halottunk

Köszönetnyilvánítás

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

„Fáradt teste megpihenni tért,
Nehéz út volt, amit Ő megélt,

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
De szívünkben él, és mindörökké ott marad.”

         A gyászoló család

SZABÓ  MÁRTONNÉ
született: Hadházi Irén

(a TUNGSRAM nyugdíjasa)

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szeretett halottunk

Köszönetnyilvánítás

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

„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel.
Nem örülsz már nekünk tündöklő lelkeddel,

Úgy mentél el, ahogy éltél, 
csendben és szerényen,

Mindenkit szerető drága jó anyai szíved 
nyugodjon békében!”

         A gyászoló család

15+1-től 21+1-ig 
midibuszokkal

06/52 372-607
06/30 943 8454

www.raczmidi.hu

Szakképzett 
élelmiszerbolti 

eladót felveszünk. 
Érd.: Bodogán Kft. 

Hb., Jókai u. 35.

Fájó szívvel emlékezünk 

KOCSIS IMRE 
halálának 4. évfordulójára

Megemlékezés

„Lelked remélem békére talált,
S Te már a mennyből vigyázol majd Ránk!

Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk,
Rád örökkön-örökké emlékezünk!”

Szerető felesége, gyerekei és unokái
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Unokatestvéri találkozót tartott a Bakó család, augusztus 5-én.

Unokatestvéri találkozó

A Városüzemeltetési Intézmény Hajdúböszörmény, Téglási utca 64. szám 

alatti telephelyén hétfőtől–péntekig, 8–12 óráig Bella Rosa burgonyából 

90 Ft/kg-os áron vásárt tart. 

Burgonyavásár

FOGÁSZATI 
MAGÁNRENDELÉS

SZÁJSEBÉSZETI 
MAGÁNRENDELÉS

Bejelentkezés előzetes telefonos egyeztetés alapján történik!

Dr. Petkov Alexandra
konzerváló fogászat 
és fogpótlástan szakorvos
Rendelés helye: 
Hajdúböszörmény, Petőfi u. 17. II/8.
Rendelés ideje: hétfő, szerda
Tel.: +36-30/4548-157
Teljes körű fogászati ellátás
Esztétikus tömések, fém-kerámia és fémmentes 
fogpótlások készítése, fogmegtartó kezelések, 
ultrahangos fogkő eltávolítás

Dr. Kelemen Máté 
dentoalveoláris sebész szakorvos

Rendelés helye: 
Hajdúböszörmény, Petőfi u. 17. II/8.

Rendelés ideje: péntek 15:30-tól
Tel.: +36-20/5363-722

Szolgáltatások:
• implantátum (műgyökér) beültetése

• implantációs fogpótlások készítése
• szájsebészeti beavatkozások

Pedikűr
Kiss Ági lábápoló  

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

Tel.: 06 30/229-6401

Lapzárta: 
szeptember 18., 

hétfő 16 óra



XXVII. ÉVFOLYAM 30. SZÁMVÁROSI HETILAP HAJDÚBÖSZÖRMÉNY8

A mezőkövesdi gépészkovács ta-
lálkozón az érdeklődők láthattak 
veterán traktorokat Hajdúböször-
ményből, 1894-es Peugeot auto-
mobilt, kis Csepeleket, a múze-
umban pedig megszámlálhatatlan 
különleges gépet. 

Ezekből sosem elég. Az ott szerzett 
élményeimet helyi jellegűvé 
tettem, és kipróbáltam 
egy Józsáról frissen 
beszerzett ma-
szek rakodót. 
Keveredik ben-
ne a mérnöki 
találékonyság, 
a gépésznek 
született em-
berek fantáziá-
jával. A szocialis-
ta mezőgazdasági 
gépgyártás cseh-
szlovák terméke az 
UNHZ 500. Humpolecben 
készült az eredeti vontatott kivitel, 
olajtartály alvázzal. Később az olaj 
mennyiségét megnövelték, hűté-
sét is megoldották, és az üzem, és 
munkabiztonság fokozására, fűthető 
fülkével szállították. Ezt a változatot 
már 750-es számkóddal látták el. Sok 
szerves trágyát felrakodott mindkét 
modell, mire selejtezték őket, de 
ügyes kezű szövetkezeti nyugdíjasok 

kezében ma is tovább élnek. Az ilyen 
fura szerkezeteket nevezték el cset-
tegőnek. Az írásban szereplő modell 
hibrid henkölés, azaz sufnituning. 
Alapja az 500-as, fülkéje 750-es, a 
másik fele pedig egyedi. Valakinek 
eszébe jutott egy traktor után kötött 
forgórakodót motorizálni. Malmos-
gépész nagyszüleim is magajáróvá 

korszerűsítették annak idején, 
a két világháború között 

a cséplőgépüket, 
de ott adott volt 

a hajtás, és a fu-
tómű. Néhány 
„huszárvágás” 
s z ü k s é g e l t e -
tett csupán, és 
pár fogaskerék, 

aminek a mintá-
ja ma is megvan. 

Ez a mai egyten-
gelyes viszont másik 

kerekes hidat, összekötő 
alvázat, motort, hajtást, féket, 

kormányzást, és vezetőfülkét kapott. 
Megépítése rengeteg munkaórát, 
energiát, alkatrészt emésztett fel. 
A végeredmény használható, igaz 
túlméretezett, rücskölt hegesztési 
varratokkal teletűzdelve. Külföldön 
műszaki vizsgát is kaphatna, nálunk 
munkagép marad, de gazdája mező-
gazdasági tevékenysége során, bizo-
nyára nagy hasznát fogja venni. T. L.

UN 500 CSETTEGŐ

4220 Hajdúböszörmény, Ady tér 10., 
Piaccsarnok (bejárat a Hadházi út felől!)
4220 Hajdúböszörmény, Újfehértói út 2.

AZ AKCIÓ ÉRVÉNYES SZEPTEMBER 15-TŐL, A KÉSZLET EREJÉIG.

 680 Ft/kg

 599 Ft/kg

 1099  Ft/kg

SZABÓ LÁSZLÓ HÚSBOLTJA

Malac elej

Csirkezúza

Sertés csontos karaj

Futsal

Atlétika

Meccsajánló

Labdarúgás

Továbbjutás a Magyar Kupában
Női futsalosaink sikerrel vették a Magyar Kupa első fordulóját, az NB II-es 
Salgótarján otthonában fölényes győzelmet arattak. Női Futsal Magyar Kupa, 
1. forduló: Skorpió SE Salgótarján - HTE 2-10 (1-8) Gól: Pádár (6), Benkő, Bo-
kor, Szekér, Tell. Edző: Quirikó Vivien. Az NB I-es bajnokság 1. fordulójában az 
újonc Gyulai Amazonok ellen idegenben lép pályára a HTE, szeptember 16-án.

Négy éremmel gazdagodtak a HTE atlétái a Debrecenben rendezett Hajdú-
futáson. szeptember 9-én. Kardos Hanna (2,5 km), Mezei Dániel (2,5 km) 
és Mezei Zsófia (3 km) összesítésben bronzérmet szereztek, míg Gellén Imre 
(7,5 km) a második helyen zárta a küzdelmet.
A város Diáksport Bizottsága, az önkormányzat és a Tekergők SE közös 
szervezésében rendeztek futóversenyt a város napja alkalmából, szeptem-
ber 10-én, vasárnap. A „Szeresd a várost”, Hadúfutásra az idei esztendő-
ben, 15 kategóriában, az óvodásoktól a szeniorokig, több mint 400 ver-
senyző nevezett, megtéve a 200 métertől, 8 kilométerig terjedő távot.

Szeptember 16. szombat 15 óra, Városi Sportközpont: HTE – Monostorpályi 
SE Megyei I. felnőtt labdarúgó mérkőzés (13 órától ifjúsági mérkőzés) Szept-
ember 17. vasárnap 18 óra, Városi Sportközpont: HTE – Hajdúnánás KSE NB 
II férfi felnőtt kézilabda mérkőzés (16 órától ifjúsági mérkőzés) Szeptember 
17. vasárnap 16 óra, Bocskai-csarnok: HTE – Miskolci VSC NB II női felnőtt 
kézilabda mérkőzés (14 órától ifjúsági mérkőzés) A felnőtt mérkőzésekre a 
belépő 200 Ft. HTE-tagoknak díjtalan.

Megyei I. felnőtt, 5. forduló: Kabai Meteorit SE - HTE 1–4 (1–1) Gól: Kovács 
M. illetve Lippai T., Oláh N., Barna B., Tóth T. Edző: Igor Bogdanovic. Megyei 
I. U19: Kabai Meteorit SE – HTE 6-4 (1-2) Gól: Borbély Imre, Tamás Dániel, 
Szabó Flórián, Szabó Csaba. Edző: Molnár István. NB III U19: HTE – Tisza-
füredi VSE 12-0 (6-0) Gól: Olajos István (3), Bányász Krisztofer Dominik (2), 
Barna Béla Dávid, Tóth Bertold, Oláh Péter, Szarka István, Misák Sándor, Gesz-
ti Miklós Richárd, Szakács Dániel Attila. Edző: Igor Bogdanovic. NB III U17: 
HTE – Tiszafüredi VSE 15-0 (7-0) Gól: Bányász Alex Attila (3), Kompár Bálint 
(3), Varga Dániel (2), Hódos Benjámin (2), Varga Dávid, Papp Levente, Csirkés 
Imre, Varga Zsolt, Turó Zoltán (öngól). Edző: Rákos Csaba, Poczetnyik Csaba. 
NB II U15: HTE-Olasz FS – Várda LA 4-1 (1-0) Gól: Gergely Erik (2), Komáromi 
Balázs, Váradi Marcell. Edző: Jeremiás Gergő. NB II U14: HTE-Olasz FS – Várda 
LA 3-0 (2-0) Gól: Szűcs Tamás (2), Szabó Vencel. Edző: Szűcs János. NB I U13: 
DVSC-DLA – HTE-Olasz FS 3-0 (1-0) Edző: Kolbe Ádám. NB I U12: DVSC-DLA 
– HTE-Olasz FS 4-0 (1-0) Edző: Pénzes László.


