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Megemlékezés
Kilenc ember, a Karácsony 

család életét oltották ki a fel-
tételezések szerint a megszálló 
szovjet katonák 1944. október 
26-án, az Arad u. 60. utcai lakó-
házban.

Az áldozatok között a csecsemő-
től a felnőtt korúig minden korosz-
tály képviselője megtalálható volt. 
Rájuk emlékeztek a köztemetőben 
október 25-én.  A Dr. Oláh Imre 
nyugalmazott főállatorvos kezde-
ményezésére kialakított síremléknél 
először hangfelvételről játszották 

be az egykori temetőgondnok gon-
dolatait a megrázó eseménnyel kap-
csolatban. Ezt követően Leleszné 
Sveda Klára önkormányzati képvi-
selő, bizottsági elnök emlékezett a 
hetvenöt esztendővel ezelőtti bor-
zalmakra. Ebben kifejtette, hogy a 
megszálló csapatok felbecsülhetet-
len károkat okoztak az itt élő polgá-
rok testében és lelkében is.

Szenes József nyugalmazott plé-
bános a „Bölcsességek könyvéből” 
olvasott igével emlékezett az áldo-
zatokra a családi sírnál.                 g.i.

Főhajtás a hősök előtt

Ünnepi istentisztelettel kez-
dődött az 1956-os forradalom 
és szabadságharcra való emlé-
kezés a Bocskai téri református 
templomban, október 23-án.

Loment Péter lelkipásztor az 
Apostolok cselekedeteinek könyvé-
ből hirdette az igét. Ebben, szólt az 
üdvözülés és a megszabadulás jelen-
tőségéről is. Megerősítette: a fizikai 
szabadság valójában csak a lélek 
szabadságával teljesedhet ki. Az ok-
tóberi események úgy hatottak az 
emberekre, mintha az Úristen egy 
földrengést adott volna nekik.

A megemlékezés a művelődési 
központban folytatódott, ahol a tör-
ténelmi zászlók behozatalát követő-
en Jakab István, az Országgyűlés 
alelnöke, a Magosz elnöke, Hajdú-
böszörmény díszpolgára mondott 
beszédet. Elmondta, hogy a máso-
dik világháborút követő időszak a 
magyar történelem legsötétebb évei 
közé tartozott. Tömeges jogfosztást 
szenvedtek el az emberek, amely 
végül az októberi eseményekhez ve-
zetett, amikor is a magyar nép egy 
emberként kiáltott fel: „Elég volt!” 
Végül, idegen segítséggel ismét a 
mélybe taszította az uralkodó hata-
lom az itt élőket.

Jakab István beszédében méltat-
ta a hajdú elődök bátorságát, kiállá-
sát, amely három évtizeddel ezelőtt 

ismét hozzájuttatta a nemzetet a 
szabadsághoz.

A díszpolgár szerint a ma embe-
rének felelőssége abban van, hogy a 
felnövekvő generáció számára is át-
adja az elődök szabadságszeretetét.

A megemlékezés zárásaként 
a Széchenyi-iskola tanulói adtak 
színvonalas műsort „Csillaghullás 
Hajdúböszörményben” címmel. Ezt 
követően a megemlékezés virágait 
helyezték el a Losonczy Géza Em-
lékparkban Varga Imre szobrászmű-
vész alkotásánál.

Gargya Imre

Mécsesgyújtás
Az 1956-os forradalom és sza-

badságharc leverésére emlékeztek 
az utókor képviselői november 4-én, 
a Losonczy Géza Emlékparkban.

Szarvas-Szabó Katalin, a Szabad-
hajdú Nonprofit Kft. ügyvezetője 
személyes hangú emlékezésében a 
mai gyerekeket említette meg, akik 
most ismerkednek a történelmi 
eseményekkel. Azok, akik átélték 
mindezt, igyekeznek úgy beszélni 
a történtekről, hogy átadják a ta-
pasztalataikat. S egyik legfontosabb 
üzenetük, hogy unokáiknak, déd-
unokáiknak már ne kelljen hasonló 
élményeket átélniük. A másik fon-
tos útravaló, hogy kiálljanak mind-
azért, ami fontos számukra és pró-

báljanak meg minden körülmény 
között embernek maradni. A forra-
dalom eseményei napok alatt zajlot-
tak le, s a nyugati hatalmak tétlenül 
nézték, hogy november 4-én ho-
gyan fojtotta vérbe a forradalmat és 
szabadságharcot a megszálló Vörös 
Hadsereg. A szónok a hallgatóság 
elé tárta a forradalom böszörményi 
eseményeit is, melyek október 26-
án kezdődtek. A helyi forradalmi 
bizottmány a politikai pluralizmus 
jegyében működött. November 4-ét 
követően pedig a döbbenetes meg-
torlás következett, itt Böszörmény-
ben is – zárta megemlékezését dr. 
Szarvas-Szabó Katalin.  

Gargya Imre
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Alakuló ülés

Esküt tettek

Alakuló ülését tartotta a vá-
ros újonnan választott képvi-
selő-testülete október 22-én, a 
Városháza Báthory-termében. 

 Az ünnepélyes ülésen elsőként 
Koláné dr. Markó Judit jegyző kö-
szöntötte a megjelenteket, majd a 
történelmi zászlók bevonulása és a 
Himnusz eléneklése következett.

Ezt követően Papp Zsolt, a He-
lyi Választási Bizottság elnöke tá-
jékoztatta a jelenlévőket a válasz-
tási eredményekről. Elmondta, az 
október 13-ai választási bizottsági 
határozatok érvényesek és jogerő-
sek.  A 2019-2024-es ciklusra Haj-
dúböszörmény polgármestere Kiss 
Attila, a Fidesz-KDNP jelöltje lett, 
akit immár negyedszerre válasz-
tottak meg 2006 óta polgármester-
nek.  Rajta kívül tíz, egyéni válasz-
tókerület legtöbb szavazatot kapó 
képviselője és négy, kompezánciós 
listáról bejutott képviselő vehette 
át megbízólevelét:  Az 1. v.k-ben 
Fórizs László, a 2. v.k-ben Leleszné 
Sveda Klára, a 3. v. k-ben Molnár 
Imre, a 4. v.k-ben Bodnár Margit, az 
5. v.k-ben Czeglédi János, a 6. v.k-
ben Sőrés István, a 7 v.k-ben Kovács 
Attila, a 8. v.k-ben Bertalan János, a 
9. v.k-ben Nagy József, a 10. v.k-ban 
pedig Dombi Imre, valamennyien a 
Fidesz-KDNP képviselői. 

A négy kompenzációs listáról 
bejutott képviselő: a Demokrati-
kus Koalíció és a Magyar Szocialis-
ta Párt által Kathiné Juhász Ildikó, 
a Civilek a Lakóhelyért Egyesület 
listavezetője dr. Nagy Imre, a Mi 
Hazánk Mozgalom képviseletében 
Nagy Zoltán és a Jobbik által indí-
tott Takács Lászlóné lettek. 

Az eskütétel után a képviselők 
átvehették megbízólevelüket, ezt 
követően a város vezetőjének es-
kütételére került sor. Ezután Kiss 
Attila polgármester beszédében 
köszönetét fejezte ki a város lakos-
ságának az elmúlt öt év sikeres te-

vékenységéért, hiszen ez az egész 
közösség munkája, eredménye. 
Hozzátette, újabb öt évre kaptak 
megbízást, így arra kéri a testület 
tagjait, hogy továbbra is szolgálat-
ként tekintsenek feladatukra. Mint 
elmondta, mindannyiuknak Hajdú-
böszörmény sikeréért kell dolgozni-
uk a kiövetkező öt évben is.

Elhangzott, 2006 óta közel 30 
milliárd forinttal gyarapodtak a vá-
ros vagyonelemei, amely felelősség-
gel is jár, hiszen városvezetőként a 
vagyont karban kell tartaniuk. Ki-
emelte, a jövőben több kivitelezés 
is átadásra kerül majd. A célkitűzé-
sekről szólva elmondta, három nagy 
feladatuk van, az egyik a város me-
gyei jogúvá válása.

Továbbá az Egyetemmel közösen 
gyógyászati, gyógypedagógiai, tu-
dományos feladatokat ellátó Egész-
ségügyi Fejlesztő Centrum létreho-
zása és a Zöld Korona Vízió, mely a 
település körkörös szerkezetét ölel-
né körbe egy erdősávval. 

A legfontosabb, hogy a város 
olyan település legyen, amely gyer-

mekeink számára, a következő 
generációnak is megfelelő életmi-
nőséget kínáljon. Az alakuló ülést 
követően öt napirendi pontot tár-
gyaltak. 

Elsőként Hajdúböszörmény vá-
ros alpolgármestereit választották 
meg. Kiss Attila polgármester két 
alpolgármester személyére tett 
javaslatot: Fórizs László és Sőrés 
István képviselőkre. Az alpolgár-
mester-jelöltekre titkos szavazás-
sal szavazhattak a testület tagjai. 
Fórizs Lászlót és Sőrés Istvánt is 
14-14 „igen" szavazattal választot-
ták alpolgármesterré a képviselő-
testület tagjai. Majd a két alpolgár-
mester tette le esküjét, valamint 
átvette megbízólevelét. Ezt köve-
tően a polgármester illetményének, 
költségtérítésének megállapításáról 
döntöttek, az alpolgármesterek il-
letményeinek és költségtérítései-
nek megállapításáról is határoztak, 
valamint a Hajdúböszörmény Vá-
ros Önkormányzatának Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 
20/2007. (IV.26.) Önk. rendelet mó-
dosításáról döntöttek. 

Megalakították a 
bizottságokat

A város önkormányzata nyil-
vános ülést tartott a Városháza 
Báthory termében október 31-
én, a reformáció napján, ahol 
hét napirendi téma került a 
döntéshozók asztalára. 

A napirendek előtt egyperces 
néma felállással emlékeztek meg a 
nemrég elhunyt Dr. Oláh Imréről. 

Az első napirendi pontban  a vá-
ros önkormányzata képviselő-tes-
tületének idei munka- és ülésterv 
módosításáról hoztak döntést.

Ezt követően a város önkor-
mányzata szervezeti és működé-
si szabályzatáról szóló 20/2007. 
(IV.26.) Önk. rendelet módosítása, 
bizottsági tagok megválasztásáról 
szóló napirendi pont került elfoga-
dásra. A képviselő-testület állandó 
bizottságaiba az alábbi személyeket 
választották: a Kovács Attila által 
vezetett Pénzügyi Ellenőrző és Me-
zőgazdasági Bizottság alelnökének 
Dombi Imrét, tagoknak Bodnár 
Margitot és Takács Lászlónét, vala-
mint a nem képviselő-testületi ta-
gok Kiss Antal, Horváth Sándor és 
Bíró Róbert lettek.

A Leleszné Sveda Klára által ve-
zetett Jogi, Ügyrendi és Összefér-
hetetlenségi Bizottság alelnökének 
Kovács Attilát, a képviselő-testület-
ből Nagy Zoltánt, míg a nem képvi-
selők közül Dr. Uzonyi Ivettet és Dr. 
Lévai Antalt választották.

Az Oktatási és Művelődési Bi-
zottságot vezető Bodnár Margit, 
alelnöke Leleszné Sveda Klára lett. 

A képviselő-testületi tagok közül 
Kathiné Juhász Ildikót és Nagy 
Józsefet, a nem képviselők közül 
Gyulai Sándort, Szekeres Gyulát és 
Varjasi Imrét választották meg ta-
goknak.

A Bertalan János elnök által 
vezetett Gazdasági, Fejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság alelnö-
keként Molnár Imrét választották 
meg. A képviselő-testületi tagok 
közül Dombi Imre és dr. Nagy Imre, 
a nem képviselő tagok közül pedig 
Oláh Erzsébet, Kovács Csaba és Ve-
réb István lettek a bizottság tagjai.

A Czeglédi János elnök által ve-
zetett Népjóléti, Ifjúsági és Sport 
Bizottság alelnökeként Nagy Jó-
zsefet választották meg. Képvi-
selő-testületi tagok közül Bodnár 
Margitot és Molnár Imrét, nem 
képviselő-testületi tagok közül pe-
dig Kárándi Erzsébetet, Töviskes 
Magdolnát és Papp Zsoltot válasz-
tották meg. A döntést követően a 
bizottsági tagok eskütételére került 
sor, valamint az okmányok aláírása 
történt meg. Emellett a képviselő-
testület Roma Nemzetiségi Ügye-
kért felelős tanácsnokának Nagy 
József önkormányzati képviselőt, 
az Esélyegyenlőségi Ügyekért fele-
lős tanácsnokának pedig dr. Nagy 
Imre önkormányzati képviselőt vá-
lasztották meg.

Elfogadták, a helyi önkormány-
zati képviselők, bizottsági elnökök, 
bizottsági tagok tiszteletdíjáról, 
juttatásairól, költségtérítéséről szó-
ló 31/2014. (X.27) önkormányzati 
rendelet felülvizsgálatát, valamint 
az általános iskolák felvételi körze-
teinek véleményezését. 

Döntést hoztak a „Többfunkciós 
terem kialakítása” tárgyú kivitelezé-
si közbeszerzési eljárás lezárásáról. 
Az elnyert, közel 80 millió forintos 
támogatásból a Sillye Gábor Mű-
velődési Központban alakítanak 
ki egy multifunkcionális közösségi 
teret, melyek egyéb projektekhez 
kapcsolódó tevékenységek mellett, 
konferenciák tartására, az egye-
tem életéhez kapcsolódó előadá-
sok, filmvetítések, kamaraszínházi, 
zenei, kulturális- és szórakoztató 
rendezvények lebonyolítására lesz 
alkalmas.

A továbbiakban döntést hoztak 
a Közbeszerzési Bizottság tagjainak 
delegálásáról, valamint az „Újvárosi 
és a Hajdúkerület utca korszerűsíté-
se” tárgyú kivitelezési közbeszerzé-
si eljárásról. 

Kiss Anett



2019. NOVEMBER 8. VÁROSI HETILAP HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 3

Idősek köszöntése

Az Idősek hónapjának záró 
rendezvényét tartották októ-
ber 29-én a művelődési központ 
színháztermében.

Elsőként Bertalan-Gellén Viktó-
ria tolmácsolta Várnai Zseni „Öreg 
nő sóhajt” című versét. Ezt követő-
en Fórizs László alpolgármester kö-
szöntötte a résztvevőket. Elmond-
ta, hogy tizenötödik alkalommal is 
több rendezvény szólt októberben 
az időseknek, az idősekről.

Köszönet illeti őket a hosszú 
éveken át végzett munkájukért. 
Fórizs László megerősítette, a mai 
középkorosztály az idősektől kap-
ta a jelent, mellyel a jövőt alapozza 
meg. Az alpolgármester ajándékkal 
köszöntötte Daróczi András nyugal-
mazott városi vezető ügyészt abból 

az alkalomból, hogy a közelmúltban 
vehette gyémánt diplomáját.

Ezen az alkalmon jutalmazták az 
„Életem felejthetetlen történetei” 
című pályázatra beérkezett alkotá-
sokat is. A legkiemelkedőbb törté-
net címet Váradi Imréné érdemelte 
ki. Különdíjat vehetett át Szabó Im-
réné a „Legtanulságosabb történet” 
kategóriában, „Az anyám emléke” 
című alkotásért. Elismerő oklevél-
nek örülhetett: Ludánszki Istvánné 
és Égerházi László.

A „Leghumorosabb pályamű” el-
készítése is Váradi Imréné nevéhez 
fűződik. A záró rendezvényen Ber-
talan-Gellén Viktória dalcsokorral, 
míg a Salida Tánc Sport Egyesület 
tagjai látványos koreográfiájukkal 
szórakoztatták a közönséget.

g.i.

A Zsoltáros emlékezete
Énekszóval is tisztelgett a 

Jó Pásztor Református Óvoda 
közössége Nagy István emléke 
előtt.

Hajdúböszörményben évek óta a 
reformáció alkalmából Nagy István 
református lelkész sírjánál is meg-
emlékezést tartanak. Pipó Mariann, 
a Jó Pásztor Református Óvoda pe-
dagógusa beszédében a lelkipásztor 
alakját idézte fel. Elmondta, a lel-
kipásztor 1801-től vezette a helyi 
református gyülekezetet. Énekek 
szerzője volt, és méltán viselhetett 

a hajdúböszörményi algimnázium-
ban tanári hivatalt is. 1822 júniusá-
ban kerületi tanácsbíróvá, 1823-ban 
pedig egyházkerületi főjegyzővé 
választották. Szépirodalmi, költé-
szetbéli elhivatottsága is fennma-
radt évszázadokon át. Csokonai 
Vitéz Mihállyal való barátságát még 
emléktábla is őrzi a Bocskai-iskola 
homlokzatán. 

A beszédet követően az önkor-
mányzat és a református közössé-
gek koszorúkat helyeztek el a lelki-
pásztor síremlékénél.  

H. Fehér Ildikó

A reformáció ünnepén
Imával, valamint János evan-

géliumából vett igehirdetéssel 
kezdődött az a hálaadó isten-
tisztelet, melyet az „Agnus Dei” 
emlékmű felavatásának tiszte-
letére tartottak október 27-én, 
a Kálvin téri református temp-
lomban és templomkertben. 

A 90. zsoltár eléneklését követő-
en Fekete Károly református püs-
pök beszédében elhangzott, „üze-
nete van annak, hogy egy közösség 
láttatni akar valamit, melynek fő 
alakja egy református szimbólum.” 
Ez színvallás, üzenete annak, hogy 
a 450 éves fennállását ünneplő kö-
zösség szeretné a nyilvánosság elé 
kitenni az alkotást – fogalmazott a 
püspök. 

Az igehirdetést követően Loment 

Péter lelkipásztor mondott imát, 
majd Somogyi László lelkipásztor 
köszöntötte a jelenlévőket, köztük 
negyvenöt határon túlról érkezett 
vendéget is.  Ezt követően a 468. és 
a 480. dicséret hangzott el. 

Kiss Attila polgármester köszö-
netet mondott a 450 évért, mely-
nek főbb történéseit is felidézte.  
Elmondta, az előző évszázadban 
olyan gyülekezetet alakítottak ki, 
olyan közintézményeket, óvodákat 
és iskolákat, amelyek kiemelkedő 
eredményeket értek el. 

 Majd a határon túli testvérgyü-

lekezetek lelkipásztorai mondtak 
beszédet. A Baptista Fúvószenekar 
műsora után, a templomkertben 
Nyakas Miklós nyugalmazott mú-
zeumigazgató, a város díszpolgára 
beszélt a böszörményi reformáci-
óról. A megemlékezést követően 
az „Agnus Dei” szobrot leplezték 
le, melyet Győrffy Lajos és Győrffy 
Ádám szobrászművészek alkottak.  

Az ünnepség hálaadással és 
imádsággal, valamint a Székely him-
nusz közös eléneklésével ért véget. 

k.a.
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Reménység
Ökumenikus vigasztaló is-

tentiszteletet tartottak a tör-
ténelmi egyházak a közteme-
tőben, az elhunyt szeretteikre 
emlékezve, november 1-jén.

A 119. zsoltár szavaival köszön-
tötte a megjelenteket Loment Pé-
ter lelkipásztor, aki megerősítette: 
minden veszteség ellenére, az Is-
ten az itt maradt hozzátartozókkal 
van. Beszéde reménységet adott a 
gyászolóknak és az emlékezőknek, 
majd Bodogán László a 89. zsoltár 
egy részéből olvasott fel. Bohus 
Csaba református segédlelkész szol-
gálata után, Hasulyó János római 
katolikus plébános Szent Pálnak a 
Thessalonikiekhez írt leveléből ol-
vasta az igét, majd Szilasi Zoltán 
adventista lelkész Pál apostol le-
veleiből idézett. Bodogán László, 
görögkatolikus parókus imádsággal 

Határon innen és túl
A Veress Ferenc-iskola közössé-

ge ünnepségsorozaton vett részt a 
füleki gimnáziumban, október 15-
én. A két iskola tanulói és tanárai 
a felújított kastély előtt – amiben a 
gimnázium működik –, emlékeztek 
meg közösen az ’56-os események-
ről. Majd a füleki gimnazisták veze-
tésével megnézték Fülek nevezetes-
ségeit, melynek különlegesen szép 
eleme volt a vár megtekintése. 

Október 22-én a Gloria Victis 
1956 Emlékünnepség és Ifjúsá-
gi Találkozóra, Budapestre kapott 
meghívást az iskola. Így a közösségi 
életben aktív diákok, pedagógusok 
részt vehettek egy Dunai hajózás 
keretében, ebéden és városnézésen, 
majd a BME előtti 1956-os emlék-
ünnepségen, a fáklyás felvonuláson, 
a Bem téri koszorúzási ünnepségen, 
és az Ismerős Arcok koncertjén. 

Nagyné Fórizs Lenke 

szolgált. Somogyi László  lelkipász-
tor hirdette az igét Pál apostolnak 
a Kolossébeliekhez írott leveléből. 
Ennek kapcsán megfogalmazta, 
hogy emlékeznünk kell azokra az 

elhunytakra, akik azt a bizonyos-
ságot hagyták ránk, hogy örök éle-
tünk van. Majd Horváth Zsolt bap-
tista lelkipásztor imádkozott, és az 
Úrtól tanult imádságot mondták el 
az  emlékezők. Molnár Imre önkor-
mányzati képviselő megfogalmazta: 
az egyik legmeghittebb, legszomo-
rúbb esemény az életünkben ez az 
alkalom. Az élők élete a szeretteik-
kel volt teljes, s a gyertyák lángja 
értük lobog. 

Rácz Gábor és Nemes Vitold re-
formátus segédlelkészek szolgálata 
után, a 90. zsoltár első két versét 
énekelték el a jelenlévők. 

Gargya Imre

Hittel és bizalommal
Harmadik alkalmához érke-

zett a Díszpolgárok az orgona 
megmentéséért című rendez-
vénysorozat a Bocskai téri re-
formátus templomban, október 
30-án.

Elsőként Loment Péter, az egy-
házközség lelkipásztora köszön-
tötte a megjelenteket a reformáció 
közelgő ünnepe alkalmából, s biza-
kodással töltötte el, hogy egy lépés-
sel közelebb kerülnek a hangszer 
felújításához.

Kövér György egyetemi profesz-
szor, a város díszpolgára az orgo-
naépítő Angster József életéről 
beszélt. Szólt a mester böszörmé-

nyi tevékenységéről, melynek ered-
ményeként országosan is jelentős 
hangszert sikerült építenie.  Balogh 
Gyárfás kuratóriumi elnök öröm-
mel beszélt arról, hogy két nyertes 
pályázattal is gazdagodtak a kö-
zelmúltban, ami növeli a renováció 
megvalósulásának esélyét.

Az ünnepi alkalmon fellépett 
Dobszay Péter karnagy és orgo-
naművész, aki Liszt két improvi-
zációját adta elő. Ezt követően a 
debreceni Református Nagytemp-
lom kórusa adott hangversenyt 
Tóth-Bartók Dániel és Vass Sándor 
vezényletével, majd Szabó Balázs 
orgonaművész műsorával zárult az 
est.              g.i.

Festészet napja
A korábbi évekhez hasonlóan, az 

idei évben is megrendezték váro-
sunkban a Festészet Napját, októ-
ber 17-én és 18-án.  

A program Uzonyi Ferenc fes-
tőművész tárlatvezetésével kezdő-
dött, aki a Maghy Zoltán Művész-
házban régebbi alkotásairól mesélt 
a megjelenteknek. A művelődési 
központ kiállítótermében pedig az 
újabb alkotásait tekinthették meg 
az érdeklődők. 

Október 18-án közel nyolcvan 
diák, műkedvelő, alkotó vett részt 
a művészeti eseményen, akik a fő-
téren, valamint a város különböző 
pontjain inspirálódtak, vagy vala-
milyen benyomás, fénykép alap-
ján készítettek alkotásokat. Kupás 

Csilla szervező elmondta, hogy 
egyre több fiatal kapcsolódik be a 
programba, a város a kezdetek óta 
részt vesz az országos akción. Ezt 
követően az elkészült munkákat Fe-
kete János művésztanár értékelte a 
megjelent érdeklődők előtt. 

Kiss Anett 

Buzától Böszörményig
Az írás terápia, az írás köz-

lés, az írás emlékezés. Illékony 
életünket hogyan rögzítsük 
papíron vagy fényképen. Erre 
a nehéz feladatra vállalko-
zott Czirmayné Kocsis Róza, 
aki legújabb könyvét férje, né-
hai Czirmay Árpád emlékének 
szentelte. 

A könyvtárban író-olvasó talál-
kozón mutatták be a néhai lelki-
pásztor feleségének könyvét, „Búzá-
tól Böszörményig” címmel, október 
21-én. A megjelenteket elsőként 
Ferenczik Anikó könyvtárvezető kö-
szöntötte, ezt követően Gyulai Edit, 
a gimnázium tanára beszélgetett a 
szerzővel. A könyvben a szubjektív 
elbeszélő, a feleség vállalkozott az 
életút összefoglalására, az írások, 
cikkek, levélrészletek közreadására. 
A személyes visszaemlékezés kiegé-
szült dokumentumokkal, írásrész-

letekkel, anyakönyvi adatokkal, le-
véltári kutatásokkal, illetve az eddig 
megjelent írások idézése is átszövi a 
visszaemlékezést. A szerző beszélt 
férje mindennapjairól, műveltségé-
ről. „Hiteles ember volt, mert amit 
prédikált, abban maradéktalanul 
hitt” – zárta gondolatait Czirmayné 
Kocsis Róza. 

k.a.
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Dr. Oláh Imre (1932-2019)
Október 27-én elhunyt dr. Oláh 

Imre nyugalmazott állatorvos, füg-
getlen filmes, városunk díszpolgára. 

Hajdúnánáson született 1932-
ben – az ő szóhasználatával élve 
– nincstelen, cselédsorsú család-
ban. Nánáson járt általános- és 
középiskolába, majd sikeres fel-
vételi vizsgát tett a budapesti 
Állatorvostudományi Egyetemre. 
Ennek elvégzése után, 1956 tava-
szán Hajdúböszörményben kezdte 
pályáját, és itt alapított családot is. 
Imádott feleségével, Sárikával élték 
a nagycsaládosok boldog hétköz-
napjait, négy gyermeket neveltek 
fel.

Oláh Imrét már kora gyermekko-
rától vonzották a művészetek és az 
alkotás, gimnazista korában sokat 
rajzolt, és foglalkozott a szobrá-
szattal is. Böszörménybe kerülése 
után, Pálnagy Balázzsal közös mű-
teremben dolgozott. Nemcsak kis-
plasztikákat, hanem életnagyságú 
szobrokat is készített. Alkotásait a 
debreceni Déry-múzeumban is ki-
állították, más Hajdú-Bihar megyei 
művészek munkáival közösen. Ala-
pító tagja volt a Hajdúsági Nemzet-
közi Művésztelepnek.

Az 1960-as évek elején a filmezés 
felé fordult. Eleinte egy pap barát-
ja kis kamerájával készített családi 

felvételeket, majd közéleti témák is 
elkezdték foglalkoztatni. 1962-63 
körül a város főterén óriási mun-
kálatok folytak, közműfektetés és 
útátrendezés. A fiatal Oláh Imre 
rendszeresen megjelent a Bocskai 
téren, lefilmezte a „nagy tempó-
jú” munkálatokat, és „Rendezik a 
főteret” címmel elkészítette első 
híradóját. Ez tetszett a város akko-
ri vezetőinek, és ettől kezdve egy 
szerény keret erejéig nyersanyagot 
vásároltak a számára azzal a kikö-
téssel, hogy évente nyilvános vetí-
tésen be kell mutatnia a munkáit 
a város közönsége számára. Ekkor 

kezdte el érezni, hogy a filmmel 
másoknak is tud mondani valami 
fontosat. Az állatorvosi munkája 
során megismerhette az embere-
ket, láthatta az életkörülményeiket, 
megérthette az örömüket-bánatu-
kat. A kétkezi munkából élő embe-
rek világa nemcsak híradójellegű 
munkáinak, hanem az úgynevezett 
szerzői filmjeinek is állandó témája 
lett. Közel kétszázötven alkotást ké-
szített, amelyekből ötvenet díjaztak 
országos filmfesztiválokon, és más 
megmérettetéseken. Több művét a 
Magyar Televízióban is bemutatták. 
Díjai és elismerései mellett büszke-

séggel töltötte el, hogy két főisko-
lai szakdolgozat, több tévériport és 
egész estés portréfilm készült róla 
és filmes munkásságáról.

A rendszerváltozás után szere-
pet vállalt a helyi politikában is, az 
első demokratikusan megválasztott 
képviselő-testület tagja lett. Bábás-
kodott a helyi televízió megalapítá-
sánál, országos filmfesztivált szer-
vezett városunkban, részt vett 1956 
helyi történéseinek kutatásában, 
kezdeményezte a Karácsony- és Lá-
da-családok sírhelyének feltárását 
és rendbetételét, több helyi közéleti 
szervezetben munkálkodott, kiállí-
tások és író-olvasó találkozók állan-
dó résztvevője volt. Hajdúböször-
mény önkormányzata 2007-ben 
díszpolgárává választotta.

Oláh Imre világnézetében mindig 
következetes volt, fejlett etikával és 
mély empátiával rendelkezett. Érzé-
keny ember volt. Sokra tartotta, és a 
saját életében is erkölcsi zsinórmér-
tékül választotta a szerénységet, az 
egyszerűséget, a szorgalmat és a 
tisztességet. Közéleti tevékenységé-
vel és filmművészetével túlmutatott 
saját élete határain. Közölnivalója 
volt: az élet egyszeri és megismétel-
hetetlen, ezért komolyan kell venni.

Emlékét szeretettel őrizzük.
Lévai Antal

Emlékezés és alapítványi díjazás
Az 1956-os forradalomra és 

szabadságharcra emlékezett a 
Bocskai-gimnázium tanulói-
nak egy része október 22-én, az 
épület lépcsőházában. Ugyan-
akkor adták át a Miska János-
ösztöndíjat is.

Elsőként Gyulai Sándor intéz-
ményvezető köszöntötte a megje-
lenteket, majd Tóth Julianna ta-
nárnő emlékezett a hat évtizeddel 
ezelőtti eseményekre, bemutatva az 
alkalomra készült kiállítást.   

A molinók elsősorban nem ese-
ménytörténeti tablók, a megje-
lenített anyagok a forradalom és 
szabadságharc egy-egy pillanatát 
emelik ki. A felhasznált elsődleges 
források – videóinterjúk, újságcik-
kek – elemzése fejleszti a kritikai 
gondolkodást és az árnyalt véle-
ményalkotást, a vitakultúrát. Az 
egyes tablók háttér-információkat 
is tartalmaznak, melyek QR kódo-

kon keresztül érhetőek el. A kiállí-
tást az Európai Bizottság „Europe 
for Citizens”; programja által támo-
gatott, 1956 és a propaganda – in-
formáció vagy manipuláció? című 
nemzetközi projekt keretében ké-
szítette a Berzsenyi Dániel Gimná-
zium csapata, a Zachor Alapítvány 
és a USC Soá Alapítvány támogatá-
sával.

A Miska János ösztöndíj átadását 
megelőzően az alapító életét mutat-
ták be a hallgatóságnak, majd Lyu-
kas zászló Kanadában című novel-
láját olvasták fel. Az idei pályázatra 
három munka készült el: Homen 
Péter, Posta Klaudia mellett, a leg-
jobbnak járó elismerést Varga Kata-
lin 12. E osztályos tanuló vehette át.

A megemlékezés végén Gyulai 
Sándor intézményvezető koszorút 
helyezett el Losonczy Géza egykori 
diák, későbbi államminiszter em-
léktáblájánál.

g.i. 

Virágok közt

Huszonharmadik alkalom-
mal rendezte meg a magyar Vö-
röskereszt területi szervezete 
a „Tiszta, virágos intézmény” 
elnevezésű versenyt, melynek 
díjkiosztóját október 24-én 
tartották, a Városháza Bátho-
ry-termében.

Ujvárosy Andrásné, a szervezet 
megyei igazgatója köszöntötte a 

megjelenteket, majd felelevenítette 
a mozgalom történetét.

Serbán Zsuzsanna, a Zöld Kör 
munkatársa tartott előadást „Klí-
mavédelem” címmel. Ebben szólt 
azokról a környezeti hatásokról, 
amelyek befolyásolják a bennünket 
körülvevő klímát.

Földi Gyuláné kertészmérnök, a 
vöröskereszt képviseletében érté-
kelte az idei versenyt, majd átadta 
a kategóriák legjobbjainak járó el-
ismerést. Az óvodák és az általános 
iskolák között a bodaszőlői intéz-
mények végeztek az élen, míg a kö-
zépiskolák és egyéb intézmények 
kategóriájában a Fazekas Gábor Idő-
sek Otthona nyerte el az elismerést.

g.i.

Betűfaló
Immár kilencedik alkalommal 

szervezte meg a Kertész László 
Városi Könyvtár nyári olvasópályá-
zatát, a Betűfaló vakációt, melynek 
eredményhirdetésére október 15-
én és 16-án került sor a gyermek-

könyvtárban. Az idei olvasópályá-
zaton három korosztályban,  114 
lelkes diák jelentkezett. Közülük 
az eredményhirdetésen 32-en díjat 
vehettek át, valamint az eredmény-
hirdetésen megjelentek, egy-egy 
bábelőadást tekinthettek meg a két 
nap folyamán.           k.a.
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Házasságkötés
Ünnepélyes keretek között kötöttek házasságot 
október 18-án:  Varga Zsolt– Varga-Tardi Andrea
október 19-én:  Bertalan Botond  –  Bertalan-Fekete Mónika
október 31-én:    Kovács Róbert  -  Kovács-Kónya Nikolett
  Andorkó Sándor – Andorkóné Tardi Erika

„Hajdúböszörmény ESZ-V” Nonprofit Kft.
 Hajdúböszörményi Egészségfejlesztési Irodája pályázatot hirdet

1fő mentális egészségfejlesztő munkakör betöltésére

A foglalkoztatás időtartama: Határozott idejű, az EFOP-1.8.20-2017-00013 
azonosítószámú projekt megvalósítási időszakának végéig, 2020. május 31-ig 
tartó munkaviszony.
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő (heti 20 óra)
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, Hajdúböszörmény, 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Életmódváltó programok és kö-
zösségi szintű egészségnevelési és egészségfejlesztési programok megvalósí-
tása különböző színtereken (települési, munkahelyi és iskolai színterek). Egyéb 
szervezetek (önkormányzatok, civil szervezetek, iskolák) által tartott rendezvé-
nyeken történő részvétel egy programelem megtartásával. Helyi hálózati akti-
vitás; az egészségfejlesztéssel érintett szervezetek, döntéshozók partnerháló-
zatba szervezése és a partnerhálózat működtetése. Mentális egészségfejlesztés 
keretében végezhető egyéni és populációs szintű preventív feladatok megva-
lósítása, a Pályázati Felhívás és Pályázati Útmutatóban szereplő tevékenység 
alapján.
Pályázati feltételek:
Felsőfokú szakképesítés az alábbi területek valamelyikén:

• Klinika szakpszichológus  • Egészségpszichológus
• Egészségfejlesztő szakpszichológus • Mentálhigiénikus
• Addiktológiai konzultáns  • Szociális munkás

Elvárt kompetenciák:
• Önálló munkavégzés
• Problémamegoldó, és konfliktuskezelési készség, határozott munkavégzés
• Megoldás- eredményorientáltság
• Terhelhetőség, stressztűrő képesség
• Jó szervező- és kommunikációs készség
• B kategóriás jogosítvány 

A pályázat részeként benyújtandó iratok:
• Fényképpel ellátott, Europass formátumú szakmai önéletrajz
• Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pá-
lyázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. november 30.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. december 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt: Hegedűs-Erdős Adri-
enn szakmai vezető és Orgonás József pályázati referens nyújt az alábbi elér-
hetőségeken:  Orgonás József 20-217-13-21 lek.efi.eszv@gmail.com. Hegedűs-
Erdős Adrienn 20-336-68-18lek.efi.eszv@gmail.com
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton: „Hajdúböszörmény ESZ-V” Nonprofit Kft- Egészségfejlesztési Iro-
da,  4220 Hajdúböszörmény, Kálvin tér 7-9.
Elektronikus úton: Dr. Erdős András részére az eszvkft@gmail.com e-mail cím-
re.

A „Felzárkózás a Magasabb Szintű Oktatáshoz” Közalapítvány pályáza-
tot hirdet kimagaslóan tehetséges tanulók egyszeri tanulmányi ösztöndíjára.

Pályázhatnak azok a hajdúböszörményi fiatalok, akik felsőfokú intézmény-
ben alap-, vagy mesterképzésben, ill. osztatlan képzésben első diplomát szer-
zők, illetve PhD hallgatók.  A pályázati adatlap mellé csatolni kell egy rövid 
bemutatkozást, a kimagasló teljesítményt igazoló dokumentumok (bizonyítvá-
nyok, versenyeredmények stb.) másolatát,  két szakember ajánlását, valamint 
nyilatkozatot a pályázó anyagi helyzetéről. A közalapítvány azokat a pályázókat 
támogatja, akik főiskolájuk, egyetemük tantervi követelményeit meghaladó tu-
dományos, vagy művészeti tevékenységükhöz kérik  a támogatást az első tanév 
befejezése után. Az odaítélésnél a választott területen elért kiemelkedő telje-
sítmény számít. Egyenlő feltételek mellett előnyben részesül az, aki még nem 
kapott közalapítványunktól ösztöndíjat, és szociális helyzete jobban indokolja. 
Pályázati adatlap igényelhető a Polgármesteri Hivatal Jogi és Városüzemeltetési 
Osztályán (Hajdúböszörmény, Bocskai I. tér 1. fszt. 10. iroda), vagy letölthető a 
www.hajduboszormeny.hu honlapról.

A pályázatokat a kuratórium címére (Hajdúböszörmény, Bocskai I. tér 1.) kell 
eljuttatni.  Benyújtási határidő: 2019. december 2. (hétfő) 12 óra

Avar és kerti hulladék égetése alapértelmezésben mindig tilos. Az önkor-
mányzat helyi rendeletben szabályozza és a fő szabályhoz képest engedmé-
nyeket írhat elő. Ebben az esetben a rendeletben foglaltakat is be kell tartani. 

Kerti hulladék kezelésével kapcsolatban a következő szabályokat 
kell betartani:

Kerti hulladékot a közterületre kihelyezni tilos, közterület rendel-
tetésétől 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, il-
letve szeptember 15-től november 30-ig végezhető, hétköznap 8-12 
és 14-18 óráig, szombaton 8-12 óráig. Vasárnap és ünnepnapokon 
az égetés szigorúan 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 meny-
nyiségű füstöt termelő anyagot (nedves kerti hulladék) égetni tilos. 
A tüzelést végző túlzott füst- illetve koromképződés esetén köteles a tüzet 
eloltani, és a levegőszennyezést megszüntetni.

Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, 
illetve ipari eredetű hulladékot, például: műanyagot, gumit, vegy-
szert, festékét, gyógyszermaradványt, egyéb veszélyes hulladékot. 
A felsorolt anyagok egyéb módon történő égetése is tilos.

A szabadtéri tüzek megelőzése érdekében a földhasználó köteles 
a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását rendsze-
resen elvégezni. A termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasz-
nosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása 
mellett, a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadá-
lyozni (hasznosítási kötelezettség). 

Aki az előírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség elmu-
lasztásával a tűzesetek megelőzéséről nem gondoskodik, tűzvédelmi bírság-
gal sújtható. 

Az avar- és kertihulladék-égetés hatósági ellenőrzésével, valamint a szük-
séges eljárás lefolytatásával kapcsolatban az eljáró hatóság, az illetékes járási 
hivatal hatósági osztálya és a katasztrófavédelem.

A lakosság egészségének és a levegő védelmének érdekében kér-
jük, a rendelet előírásait betartani szíveskedjenek. A Közterület-fel-
ügyelet a szabályok betartását folyamatosan ellenőrzi, és szabály-
sértést tapasztalva megteszi a szükséges intézkedést.

A tilalom ellenére sajnos hazánkban széles körben elterjedt a kerti hulla-
dékok és az avar égetése. Kevesen tudják, hogy ez a tevékenység mennyire 
káros a környezetre és az emberi egészségre. Avarégetés helyett válasz-
szuk a komposztálást. A komposztáláskor maradéktalanul elbomlanak a 
növényi részek és hasznos humusz keletkezik.

Közterület-felügyeletPályázati felhívás

Avar és kerti hulladék kezelése

November 11-én az év egyik látvá-
nyos csillagászati eseménye, a Merkúr 
átvonulása lesz látható. Szabad szem-
mel ugyan nem, de napszűrővel ellátott 
távcsővel megfigyelhető lesz a jelen-
ség, vagyis a bolygó apró fekete ko-
rongként látszik majd áthaladni a Nap 
előtt. A Magyar Csillagászati Egyesület 
Hajdúböszörményi Csoportja csatla-
kozott a NASA és a Nemzetközi Csilla-
gászati Unió bemutató projektjéhez. 
Ennek keretében a szűrővel ellátott 
távcsöveink segítségével bemutatjuk 
a Nap korongja előtt elvonuló Merkúr 
bolygót, november 11-én 12 órától. 
Várjuk a jelenség után érdeklődőket a 
Bocskai téren a távcsöveink mellé, leg-
közelebb 2032-ben figyelhetjük meg 
ezt a jelenséget.

A rendezvény ingyenes. A program 
borult időben elmarad.

Az esemény Facebook eventje: 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/1166626200174266/

Forgács Attila fizikus

Átvonuló Merkúr
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Születésnapi köszöntő

Édesapánk 
október 18-án 

töltötte be 

80. életévét. 
Isten tartsa meg közöt-
tünk sokáig jó erőben, 
egészségben. 

Szerető családja.

A Bocskai István Gimnázium 1959-ben végzett IV. A.B.C osztályos ta-
nulói állnak itt. Sajnos a három osztályból csak tizennyolcan tudtunk 
megjelenni. Leróttuk tiszteletünket volt igazgatónk és tanáraink előtt 
(Mihály János, Horváth Albert, Papp Béla, O. Szabó Mihály sírjánál) és 
gondolatban velünk voltak az elhunyt osztálytársak. Optimistán né-
zünk a jövőbe, a következő találkozás reményében. 

Sipos Elemérné (Sz. Molnár Júlia Mária) nyug. gimn. tanár

60 év

Születésnapi köszöntő

Bereczki Imréné 
(szül.: Bata Julianna) 
október 18-án ünnepel-
te 70. születésnapját.

 Ez alkalomból jó egész-
séget és még nagyon sok 
boldog évet kíván: lánya, 
veje, két unokája és roko-
nai.

Születésnapi köszöntő

Édesanyánk,  
özv. Kathi Jánosné 

bodaszőlői lakos
október 9-én 

ünnepelte 
a 90. születésnapját 

családja körében.

A Szabadhajdú Közhasznú Nonprofit Kft. és a 
Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep Alapítvány kuratóriuma

tisztelettel meghívja Önt 
november 5-22-ig a

„SZELETEK” – válogatás a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep
 alkotásaiból című tárlatra.

Helye: a Sillye Gábor Művelődési Központ kiállítóterme (Bocskai tér 4.)
Megtekinthető: hétköznap 9-17 óráig, hétvégén 14-17 óráig.
A kiállított képek megvásárolhatók, érdeklődni lehet a 06 20 560 3332 
telefonszámon.
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Rendőrség: 107
Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Segélyhívószám: 112
Polgármesteri Hivatal: 563-200
Gyepmester 06-20/313-4217

KÁLVIN TÉRI RENDELŐ:  
560-130 www.eszv.hu

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
hétköznap:  16.00–08.00 óráig
hétvégén, ünnepen: 8.00–8.00
Tel: 06-70-3703-104  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
November 8. Kehely 
(Arany J. u. 12. Tel. 561-151).
November 9-10. PatikaPlus
(Vörösmarty u. 1. 
Tel: 0620/343-4800)
November 11. Szentháromság 
(Pálnagy Zs. u 1/a. Tel.: 372-302)
November 12. Vöröskő  
(Karap F. u. 5. Tel: 561-461)
November 13. Arany Sas 
(Ady tér 11. Tel: 227-779 
November 14. Bethlen 
(Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567)
November 15.  Hajdú  
(Árpád u. 45. Tel: 229-330)

Közérdekű

Hajdúböszörmény ingyenes hetilapja
Megjelenik 12 000 példányban

Ügyvezető igazgató: 
DR. SZARVAS-SZABÓ KATALIN

Felelős szerkesztő: 
DR. SZARVAS-SZABÓ KATALIN

Szerkesztő: VARJASI IMRE
Újságíró: GARGYA IMRE

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

Szerkesztőség: 
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4.

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

CenterPrint Nyomda Kft., Debrecen
Felelős vezető: Szabó Sándor 

Felelős kiadó: 
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

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

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

A hirdetések tartalmáért szerkesztőségünk 
felelősséget nem vállal.

A MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN 
MŰKÖDŐ CSOPORTOK:
November 10. 15 óra: a Dóry Jó-
zsef Nótaklub foglalkozása.
November 11.16 óra: a Kézimun-
kakör foglalkozása.
November 12. 17.30 óra: a Vas-
vári Pál Társaság foglalkozása. 
A Bocskai téri templom Angster-
orgonája. Előadó: Balogh Gyárfás.
November 13. 15 óra: a Nyugdí-
jas Klub foglalkozása. A balassa-
gyarmati felkelés 100. évfordulója 
– előadó: Molnár György.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
NOVEMBER 9-11. (reggel 6-tól 
reggel 6-ig): dr. Nagy Anna (06-
30-662-2725).

HBCOM ügyfélszolgálat:     229-190

HBTV:  Tel.: 52/219-999
Tigáz: Tel.: 36 80/180-380

KÖZVILÁGÍTÁS  HIBABEJELENTŐ
Tel: 36-52-219-419, 
hétfő-csütörtök:  8-16.30-ig, 
péntek:  8-13.30-ig. 
Személyesen a Városi Piac fel-
ügyeleti irodájában.

VÉRADÁS
November 14. (csütörtök) 8-11 
óra, Széchenyi István Mezőgaz-
dasági és Élelmiszeripari Szak-
képző Iskola (Radnóti M. u. 3.) a 
dolgozók és a lakosság részére. 
November 14. (csütörtök) 12.30-
15.30 óra, NAGÉV Dispomedikor 
Kft. (Kinizsi P. u. 7.) a dolgozók és 
a lakosság részére.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik felejthetetlen halottunk

BARNA ANTAL

temetésén megjelentek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek, és mély-
séges bánatunkban részvéttel osz-
toztak.
„Egész életeden át dolgozva éltél,
most bánatot ránk hagyva, 
csendesen elmentél.
Örök álom zárta le drága szemed,
megpihenni tért két dolgos kezed.
Drága jó Édesapánk, Isten veled!”

A gyászoló család.

SZABÓ LÁSZLÓ
(a volt Mezőgép nyugdíjasa)

temetésén megjelentek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek, és mély-
séges bánatunkban részvéttel osz-
toztak.
„Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulás-
ban, de ha már abban nem, legalább a cso-
dában.
Csoda volt, hogy éltél, s minket szerettél, 
csoda volt, ahogy az életért küzdöttél.                                                 
De mégis elcsitult a szív, mely értünk do-
bogott, megpihent a kéz, mely értünk oly 
sokat dolgozott.
Számunkra Te sohasem leszel halott, szí-
vünkben örökké élni fogsz, 
mint a csillagok.”  

A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik felejthetetlen halottunk

„Elvitted a derűt, a fényt, a meleget.
Csak egy sugarat hagytál, az emléke-
det.”

Férje és két leánya családjaikkal.

Fájó szívvel emlékezünk 

FEKETE GÁBORNÉ 
(szül.: Orbán Katalin) 

halálának  30. évfordulójára

Megemlékezés

ORBÁN SÁNDORNÉ
szül. Szabó Eszter
(Győrössy-kerti,

volt Mátyás K. krt-i lakos)

temetésén megjelentek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek, és mély-
séges bánatunkban részvéttel osz-
toztak.
„Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak, álmok, évek,
Ők itt maradnak bennünk csendesen még.
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.”
 A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik felejthetetlen halottunk

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik felejthetetlen halottunk

BOJTI FERENC

temetésén megjelentek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek, és mély-
séges bánatunkban részvéttel osz-
toztak.

„Hogy egy édesapa milyen drága kincs,
azt csak az tudja, akinek már nincs.
Mindent adhat az ég kétszer,
márványt, kincset, palotát,
csak egyet nem adhat kétszer, 
szerető Édesapát.”

A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás

„Elcsitul a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott,
Aki szeret, az soha el nem feled,
Számunkra te soha nem leszel halott,
Ragyogni fogsz mint a csillagok!”

Szerető  gyermekei és családjuk.

Megemlékezés

Lovas Zsigmondné 
Pápai Emma

halálának 1. évfordulója, és férje, 
Lovas Zsigmond 

halálának 10. évfordulója
alkalmából.

Az ANONIM ALKOHOLISTÁK 
EGYESÜLETÉnek hajdúböször-
ményi Körút csoportja minden 
héten csütörtökön 18-19 óráig 
tart összejövetelt a Kassa u. 2. 
szám alatt. Ezeken az alkalma-
kon a témával kapcsolatban cse-
rélik ki tapasztalataikat a jelen-
lévők. Az egyesület tagjai várják 
józanodni vágyó társaikat.

A részvétel ingyenes.
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HAJDÚBÖSZÖRMÉNY
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

NOVEMBER 13. (szerda) 9-13 óra

Szomorú szívvel emlékezünk 
drága szerettünk,

SZÉKELY SÁNDORNÉ
(született Nagy Magdolna)

halálának 5. évfordulójára.

„Megpihent a kéz, 
mely értünk dolgozott,
megpihent a szív, 
mely értünk dobogott,
könnyes az út, mely hozzád vezet,
örökké őrizzük emlékedet.”
Férje, 3 gyermeke családjaikkal

Megemlékezés

Ma ez a garnitúra a legkomfortosabb a világon. Kiváló hőmegtartó, alvó-
szállal van megtöltve. A párna és paplan alvás közben ionizálja önmagát. 
Minden évszakban biztosítja a nyugodt alvást. Különleges pehelyérzetet 
nyújt. Könnyen tisztítható, mosható. Segít a minőségi alvásban, enyhíti a 
fáradtságot. Kellemes színűek. A párna 50x70 cm, a paplan 150x220 cm. 

Megnézhető, megvásárolható minden nap, egész nap. 
Várjuk a kedves vásárlókat, ha kellemesen akarnak aludni!

SÁNTA ANTALNÉ
(volt Hb. Ág u. 8. sz. alatti lakos)

halálának 1. évfordulójára.
„Még most is hallom hangodat,
érzem kezed, hogy most is simogat.”

Szeretteid.

Megemlékezés

Cím: Mónus Imre, Hajdúböszörmény, Március 15. u. 4. 
Telefon (egész nap): 52/220-060.

BIOMED 3D PÁRNA- ÉS PAPLANGARNITÚRA ELADÓ!

FÖLD ELADÓ 
Hajdúböszöszörményi külterületi, 
01037/3. helyrajzi szám alatt felvett 
szántó, 37 hektár, 3281 négyzetmé-
ter alapterületű 1295,85 kataszteri 
tiszta jövedelmű ingatlanból a tu-
lajdoni lap II. részének 6. sorszáma 
szerinti 3983/129994-ed ingatlani 
illetősége eladó. Érdeklődni: 06/70-
385-29-55.

LAPZÁRTA. A Szabadhajdú aktu-
ális számába kizárólag a hétfőn 
14 óráig beérkezett kéziratok és 
hirdetések kerülnek be.
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Labdarúgás
A HTE felnőtt férfi labdarúgó csapata Hajdúsámsonban aratott kiütéses 

győzelmet, és ezzel jelenleg a tabella 5. helyén áll.
Megyei I. férfi felnőtt, 13. forduló: Hajdúsámsoni TTISZE – HTE 

0-8 (0-5). Gól: Andorkó Sándor (2), Tóth Bertold (2), Oláh Norbert (2), 
Linzenbold Zsolt, Szép János. HTE: Tömöri András (Nagy Máté 74’) – Oláh 
Norbert, Tóth Tamás, Szathmári Zsolt, Linzenbold Zsolt (Szép János 58’), 
Andorkó Sándor, Lakatos Norbert, Fodor Tibor, Kovács Milán, Kerek Ba-
lázs (Juhász Barnabás Bence 74’), Tóth Bertold (Blága Tamás 67’). Edző: 
Poczetnyik Csaba, Rákos Csaba.

A HTE ifi csapata elveszítette veretlenségét, de továbbra is vezeti a ta-
bellát.

Megyei I. U19 fiú: Hajdúsámsoni TTISZE – HTE 2-1 (2-0). Gól: Bor-
bély Milán.

Rákos Csaba edző: „Az első játékrészben nyújtott dekoncentráltságunk 
miatt egy félidőnyi előnyt adtunk az ellenfélnek. Ezt később nyújtott kiváló 
teljesítménnyel sem tudtuk egalizálni, így elveszítettük hibátlan mérlegün-
ket.”

Megyei U16 fiú: HTE – Berettyóújfalui SE 3-4 (2-1). Gól: Papp Kris-
tóf (2), Jónizs Ábel. Edző: Kiss Antal.

Megyei U14 fiú: HTE – Berettyóújfalui SE 1-1 (1-1). Gól: Kiss Árpád
HTE: Székelyhidi-Szabó Kristóf – Láda István, Vilmányi Balázs, Nagy An-

tal, Béres Benedek István, Molnár Gergő Gábor, Bertalan Dominik, Uzonyi 
Balázs, Kiss Árpád, Molnár Attila László. Csere: Kacsó Bence.

Sipos Elemér edző: „A csapat tengelyében játszó négy alapember hiányát 
nem tudtuk megfelelően pótolni, így maradt a hazai döntetlen.”

A Böszörményi Körútfutók Sportegyesülete három ötfős csapattal vett 
részt a II. Organica FX Running Nagyvárad-Debrecen Szupermaraton ver-
senyen (85 km) október 20-án. A csapatok (Szekeres Sándor, Molnár Zol-
tán, Nyéki Zoltán, Tormáné Vajda Nóra, Szabó Andrea; II. csapat: Fekete 
Antal, Nyíri Antal, Dózsa Marianna, Gacsóné Andrea, III. csapat: Homen 
Antal, Homenné Bársony Marianna, Hajdú Istvánné Manyi, Szabó Leven-
te, Rózsahegyi László.) jó eredménnyel teljesítették a távot, és méltón kép-
viselték Hajdúböszörményt.

Atlétika

Vásárolj most a HTE jubileumi évének alkalmából kedvezményes áron bér-
letet, amellyel a 2019/2020-as szezon összes felnőtt HTE mérkőzése (női 
futsal NB I, férfi labdarúgás Megyei I., női és férfi kézilabda NB II) megte-
kinthető. A bérlet kedvezményes ára most 7.000 Ft.  Kapható a sportbüfé-
ben és a jegypénztárnál.

HTE-bérlet 2019/2020

November 8. (péntek) 17 óra, Városi Sportközpont: HTE – Kazincbarci-
kai KSE III. o. fiú serdülő kézilabda-mérkőzés.
November 9. (szombat) 11:30, Városi Sportközpont: HTE – Hosszúpályi 
SE megyei I. U19 fiú labdarúgó-mérkőzés. 13:30 órától Városi Sportköz-
pont: HTE – Hosszúpályi SE megyei I. férfi felnőtt labdarúgó-mérkőzés. 
16 órától Városi Sportközpont: HTE – Hajdúnánás KSE III. o. férfi ifjúsági 
kézilabda-mérkőzés. 18 órától Városi Sportközpont: HTE – Hajdúnánás 
KSE NB II férfi felnőtt kézilabda-mérkőzés.
November 10. (vasárnap) 9-17 óra, Városi Sportközpont: U15 fiú gyer-
mek kézilabda-bajnokság.

Meccsajánló

Területi szabadfogású diákolimpiát rendeztek Gyöngyösön október 19-én.
Eredmények: Kiss Zoltán első hely (Baltazár-iskola tanulója).
Diákolimpián kívül indult a serdülőknél Horváth Csaba, aki második he-
lyezést ért el, ezzel bejutott az országos diákolimpia döntőjébe.

Birkózás

Futsal
Megyei U13 fiú futsal: HTE – DEAC 2-1 (1-0). Gól: Kacsó Bence, 

Varga Antal. HTE: Kondás Kristóf, Kacsó Bence, Láda István, Varga Antal, 
Gém Balázs, Cseresznyés Róbert, Karászi Tamás. Edző: Fodor Tibor.

Megyei U11 fiú futsal: HTE – DEAC 2-1 (1-1). Gól: Fórizs Tibor 
Attila, Szabó Nándor. HTE: Bíró Vince, Szabó Balázs, Csige Zoltán, Szabó 
Nándor, Fehér Péter, Fórizs Tibor Attila, Borbély Imre, Bíró Barna, Csorba 
Andor. Edző: Kerek Balázs.

Győzelem a Magyar Kupában
A HTE női futsal csapata a Magyar Kupa 2. fordulójában a másodosz-

tályú Viadukt SE ellen lépett pályára Törökbálinton, és magabiztos győze-
lemmel került a legjobb nyolc közé.

Női Futsal Magyar Kupa, 2. forduló: Viadukt SE – HTE 0-6 (0-4)
Gól: Bölömi Ibolya (2), Madzin Dóra, Ésik Enikő, Farkas Éva, Lengyel 

Zsanett (öngól)
HTE: Torma Lilla – Nagy Anikó, Nagy Mária, Farkas Éva, Ésik Enikő, 

Madzin Dóra, Bölömi Ibolya, Nagy Fruzsina, Petrik Szilvia, Nagy Zsuzsán-
na, Szilágyi Mariann. Edző: Quirikó Vivien.

Fizetett hirdetés


