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A testvéreket nem választhatják szét

Akik egy vérből valók, azo-
kat nem választhatják szét. 
Együtt maradnak örömben, 
ünnepben, bajban, bánatban – 
mondta György Levente, aki a 
gyergyóalfalui fiatalokat kép-
viselte az „In memoriam 2004. 
december 5.” megemlékezésen, 
a Bocskai-Kossuth utca sarkán 
elhelyezett Trianon emléktáb-
lánál, december 5-én. 

György Levente elmondta, hogy 
Gyergyóalfaluban, az 1942-ben el-
helyezett kőbe ezt vésték: „Ez a föld 
székely volt és az is marad”. Az ott 
élő magyar emberek máig ennek 

Reménység, várakozás
Advent második gyertyáját 

gyújtották meg a Bocskai té-
ren, december 8-án. 

A Jó Pásztor Református Óvoda 
műsorát követően Kiss Attila pol-
gármester mondta el ünnepi gon-
dolatait. Megfogalmazta: a mostani 
eseményeket leginkább a remény 
és az örömteli várakozás hatja át, 
melynek megvalósulásában min-
denki bízik. 

Lomentné Szopkó Tünde refor-
mátus lelkipásztor igehirdetésében 

szellemében élnek és cselekszenek. 
A székelyek, ahogy a himnuszukban 
is éneklik, „maroknyi székely” szá-
muk egyre fogy, de a jó Isten gondot 
visel rájuk. Ha kevesen is vannak, de 
tudják, hogy az anyaországbeliek jó 
részének fontos a megmaradásuk. 
Hitet ad számukra ez a megemléke-
zés is, mert együtt imádkozhatnak, 
együtt énekelhetik nemzeti imádsá-
gukat magyar testvéreikkel. 

A megemlékezést követően őr-
tüzet gyújtottak a Táncoló hajdúk 
szoborcsoportnál, majd a Bocskai 
Néptáncegyüttes adott műsort.

g.i.

Ünnepváró kavalkád
Díszek ragyogták be a 

város fenyőfáját a Bocskai 
téren, november 4-én. Ki-
csik és nagyok vittek dísze-
ket, hogy azokat a kosaras 
emelő segítségével a szak-
emberek felrakják a fenyő-
fára.

A térre kilátogatók megcso-
dálhatták a helyi traktorhúzók  
fénytraktorait, fényjárműveit. 
Az egyetemi kar száz hallgatója 
jelnyelves produkcióval, Bódi 

László (Cipő) „Csodálatos vi-
lág” című dalának előadásá-
val tisztelgett a „Fogyatékos 
Emberek Nemzetközi Nap-
ja” (december 3.) előtt. Az 
Exoled Robot Show, a Lángo-
ló Csigák csapat tűzshowja, 
a Dancing Boots táncos 
bemutatója, Katonka Tomi 
Mikulásváró rapelőadása, a 
Zenekuckó együttes zenés 
műsora, mind-mind fokozta 
a közönség ünnepváró han-
gulatát.                               g.i.

elmondta, hogy a reménység és az 
örömteli várakozás mellett, sok fé-
lelem is van a szívekben. Van, aki az 
egyedülléttől fél, van, aki attól, hogy 
nem felel meg az elvárásoknak, van, 
aki attól, mi lesz az ünnepek után. 
Isten a sajátjaként tekint ránk, s 
így lehet félelemtől és szorongástól 
mentes az ünnep. Somogyi László, 
Kálvin téri lelkipásztor elmondta: 
élő reményünk van Isten iránt. Ő 
ad majd erőt, s van áldott terve az 
emberekkel.

(gargya)
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A hét arca Dr. Daróczi András
Ha valaki egyszer időt szakíta-

na arra, hogy összeállítsa a hajdú-
böszörményi jogászok névsorát, a 
kutatómunka hosszú listát ered-
ményezne. 

Olyan nevekre bukkanhatna, mint 
Karap Sándor, aki Hajdu-Böszörmény 
főjegyzője, a debreceni váltótörvény-
szék bírája, s utóbb annak elnöke lett. 
Fiának, Karap Ferenc főrendiházi 
tagnak az igazságügyminiszteri tár-
cát több ízben felajánlották, de nem 
fogadta el. Fény derülne arra is, hogy 
Nagy Lajos jogi doktor, felsőkeres-
kedelmi iskolai tanár 1899. augusz-
tus 8-án Budapesten feleségül vette 
Bevilagna Vilma Hildegardot. Tisztá-
zódna, hogy Téglási Ercsey Lajos taka-
rékpénztári elnök, ügyvéd egy időben 
Hajdúböszörmény város országgyű-
lési képviselője volt. A kutató azt is 
megtudhatná, hogy a kormányzó az 
igazságügyminiszter előterjesztésére 
1944. május 6-án dr. Magi László haj-
dúböszörményi királyi járásbírósági 
titkárt a beregszászi királyi járásbíró-
sághoz járásbíróvá nevezte ki.Ebben 
az illusztris szakmai névsorban foglal 
helyet dr. Daróczi András nyugalma-
zott vezető ügyész, aki a közelmúlt-
ban vette át hatvan éven át kifejtett 
értékes szakmai tevékenységének 
elismeréseként, az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem Szenátusa által ado-
mányozott gyémántoklevelet.

Daróczi András még gyerekkorá-
ban a családban bekövetkezett baleset 
hatására kezdett el érdeklődni a jogi 
pálya iránt. Testvérével, Lajossal nya-
ranként elszegődtek napszámba, hogy 
keresetükkel hozzájáruljanak a családi 
kiadásokhoz. Az aratókkal dolgoztak, 
amikor egy napon a cséplőgép leszakí-
totta a bátyja bal kezét. A munkáltató 

nem akarta, hogy a szerencsétlensé-
get üzemi balesetnek minősítsék, így 
próbálva magát kivonni a felelősség és 
a kártérítés alól. A család bírósághoz 
fordult, de elsőfokon elveszítették a 
pert. Ezután egy Naményi Gyula nevű 
ügyvéd segítségét kérték, aki a felleb-
bezést követően másodfokon el tudta 
fogadtatni a bírósággal, hogy valóban 
üzemi baleset történt. Az eset mé-
lyen elgondolkodtatta a fiatal Daróczi 
Andrást, legfőképpen az, hogy a jog 
ismerete és a gyakorlatban történő al-
kalmazása mennyire nélkülözhetetlen 
a modern világban.

1954 nagy változásokat hozott a 
vidéki fiú számára, sikeres felvételi 
vizsgát követően megkezdhette jogi 
tanulmányait Budapesten. Szemeszte-
rek hosszú sora alatt lett a meggyőző-
dése, hogy diplomaszerzés után majd 
büntetőjoggal szeretne foglalkozni. 
Néhány év elteltével, amikor az Egye-
temi Lapokban a végzős jogászokat 
mutatták be, megemlítették, hogy 
Daróczi Bandi, aki Hajdú-Bihari kötő-
désű, Debrecenben szeretne állást ta-

lálni. Szerencséjére, épp volt üres hely, 
amit sikeresen megpályázott.

A negyvenes évekbeli büntetőjogi 
politika alapvető elképzelése az volt, 
hogy az egyenlők társadalmában nem 
lesz bűnözés, így az államnak kisebb 
igazságszolgáltatási szervezetrend-
szerre lesz szüksége. Ezért 1950-ben 
a megyei bíróságok és a megyei fő-
ügyészségek kivételével megszüntet-
ték a bíróságokat. Tíz év telt el, mire 
a központi hatalom belátta tévedését. 
Daróczi András épp ekkor, 1961. janu-
ár 1-jével kapta meg ügyészi kinevezé-
sét Hajdúböszörménybe. Az új hiva-
talban négyen kezdték meg a munkát: 
Pásku György vezető ügyész, Daróczi 
András ügyész, Kricsfalussy István 
fogalmazó és Erdélyi Sándorné iroda-
vezető. A fiatal jogász Böszörménybe 
kerülésével egyenes, igazságszerető 
embereket ismert meg. Az „Inkább 
törni, mint hajolni!” szellemiségében 
élő hajdúutódok hamar befogadták. 
Daróczi András büszke arra, hogy 
négy évtizeden keresztül a köz meg-
elégedésére végezte a munkáját. Senki 

nem jelentette fel vagy tett panaszt a 
munkájára, pedig ebben a szakmában 
könnyen elgáncsolhatják az embert. A 
hitvallása az volt, hogy az egyes ügyek 
mögött fel kell ismerni az embert, fel 
kell tárni a bűnelkövetéshez vezető 
folyamatot annak érdekében, hogy a 
büntetés testreszabott legyen. Amikor 
ugyanis egy ügyész indítványt tesz a 
büntetés kiszabására, az nemcsak a 
bűnelkövetőt fenyegeti, hanem annak 
családját is. Ezért a nevelő jellegű bün-
tetést előtérbe kell helyezni, a megtor-
ló szankcióval szemben. De ez, termé-
szetesen nem jelentheti a bűnügyek 
elsimítását.

Daróczi András itt alapított csalá-
dot. Mindkét gyermeke Hajdúböször-
ményben született, a lánya orvosként 
szolgálja a várost, a fia pedig deko-
ratőrként tevékenykedik. Felesége 
és a család mindig a biztos hátteret 
jelentették számára. A harmonikus, 
kiegyensúlyozott környezet segített 
neki abban, hogy elfeledje a hétközna-
pok gondját-baját, és kikapcsolódhas-
son. Mindig is érdekelte az irodalom 
és a képzőművészet, idekerülése óta 
tagja a városi könyvtárnak, ma is rend-
szeresen látogat kiállításokat, tagja 
a Vasvári Pál Társaságnak, és szeret 
színházba járni. Örömmel tapasztalja, 
hogy a helyi lakosok figyelemmel kísé-
rik az életútját, ha valamit hallottak 
róla, az utcán megállítják, hogy meg-
beszéljék vele a történteket.

Ügyészi munkásságát több díjjal és 
kitüntetéssel ismerték el. Kiválósága 
nem csupán alapos jogi tudásában és 
érvelési képességében rejlik, hanem 
abban is, hogy ezt a tudást a hétköz-
napi emberek számára is érthető és 
elfogadható módon tudja megosztani.

Dr. Lévai Antal

Örökségvédelem
Hetedik alkalommal rendezte 

meg az örökségvédelmi konfe-
renciát a polgármesteri hivatal 
és a Hajdúsági Múzeum, a Város-
háza Báthory-termében, decem-
ber 4-én.

Kiss Attila polgármester elmond-
ta, hogy a város számára mindig is 
fontos volt, hogy építészeti és ter-
mészeti örökségét méltóképpen 
ápolja. Erre lehetőségeihez mérten 
ma is gondot fordít. Az egyik legér-
tékesebb „kincs”, a város település-

szerkezete, amely méltán vívta ki 
a nemzetközi elismerést. Az ülést 
levezető Forisek Péter egyetemi do-
cens elmondta, hogy a hajdúvárosok 
mindig is fontos szerepet játszottak 
a történelemben, nemkülönben a 
hajdúk.

Bálint Mariann, a Hajdúsági Mú-
zeum régésze az intézmény régé-
szeti tevékenységéről számolt be a 
hallgatóságnak, „Királyok, hercegek, 
grófok” címmel. A korábbi évekhez 
hasonlóan, az elmúlt időszakban is 
történt kisebb és nagyobb területű 
feltárás. Ezekben a középkori me-
zővárosra utaló leleteket találtak, s 
Böszörmény falu jellegét pontosító 
tárgyakra is akadtak. Ásatásokat 
folytattak Zeleméren és Pródon, il-
letve a városban épülő társasházak 
helyén.

D. Szabó László, a Déri Múzeum 
munkatársa és Aranyos Annamária 
az úgynevezett „Csillagerdőkről” ér-

tekezett, a Hortobágy folyó mentén. 
Előadásukban az erődgyanús terüle-
teket vették górcső alá. Ezekben be-
mutatták a sáncok elhelyezkedését, 
méretüket, szerepüket. Ennek kap-
csán megfogalmazták, hogy az egy-
kori erődmaradványok megtartása a 

régészek és erdészek közös ügye. 
A tanácskozás további részében 

Csippán Péter, az Eötvös Lóránt Tu-
dományegyetem docense a magyar 
szürke szarvasmarha eredetkuta-
tásának új irányairól beszélt, „Öreg 
szürke nem vén szürke” címmel.

Jávor András, a Debreceni Egye-
tem oktatója a Magyar Értéktár kap-
csán, a Debreceni Egyetem oktatási 
programját mutatta be a hallgató-
ságnak.

Deák Attila, a Tiszántúli Refor-
mátus Egyházkerület részéről a te-
matikus utak szerepéről szólt, a kul-
turális örökség bemutatásában.

Nyakas Miklós nyugalmazott 
múzeumigazgató a Hajdúkerületi 
székház építésének mesterembereit 
mutatta be.

A konferencia délutánján szóba 
került Európa antik és keresztény 
öröksége, a XX. század magyar tör-
ténelmének vitás kérdéseit, illetve 
könyvtárakat, könyvgyűjteménye-
ket mutattak be új köntösben.

Gargya Imre
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Egyedi képek a falinaptáron

Jó közepes évet zártak
Legfőképpen a szeszélyes 

időjárás és az évek óta azonos 
szinten mozgó felvásárlási árak 
határozták meg a gazdák idei 
eredményességét. 

Erre a következtetésre jutottak 
a Hajdú Gazdakör tagjai, az elmúlt 
hét végén családi nappal egybekö-
tött fórumon, gazdatársuk, Csatári 
Imre birtokán.  

Jakab István, az Országgyűlés 
alelnöke, a Magyar Gazdakörök 
Országos Szövetségének elnöke is 

megerősítette, hogy közepes évet 
zártak a gazdák, ellenben panaszra 
mégsincs okuk. A számadás mellett 
a várakozás is fontos szerepet tölt 
be a mindennapjaikban: milyen lesz 

Újabb fákat ültettek a körút 
egy szakaszára, illetve az Attila 
és Karap Ferenc utca területére.  
Erről tájékoztatta a sajtó kép-
viselőit Sőrés István alpolgár-
mester a helyszínen, december 
9-én. 

A városban az elmúlt öt évben 
2800 fát és majd kétezer darab cser-
jét ültettek el. A szakemberek ezút-
tal is felmérték, hogy hol szükséges 
a kivágott fák pótlása, illetve hová 
kell fákat ültetni az utcákban.  En-
nek megfelelően novemberben hat-
vannyolc fát ültettek az Attila utcán, 
melyből húsz díszkörte, huszonhá-
rom gömbkőris került a földbe, va-
lamint a Karap Ferenc utcán húsz 
nagylevelű hársat és öt díszgalago-
nyát ültettek el. A Táncsics körút 
hatvankét gömbkőris és hatvankét 
nagylevelű hársfával lett gazdagabb. 
Az alpolgármester elmondta, hogy 

az utóbbi öt esztendőben lecserél-
ték a teljes faállomány harmadát. 
A cél továbbra is a folyamatos fris-
sítés. A növények iránti megkülön-
böztetett figyelmet jól jelzi, hogy 
az önkormányzat hatmillió forintot 
különített el erre a célra.

 Bertalan János bizottsági elnök, 
a térség önkormányzati képviselő-
je elmondta, hogy a szakbizottság 
szinte minden ülésén határoz kivá-
gási kérelmekben. Ez is jelzi, hogy 
egyre több a beteg, öreg fa. Örven-
detes, hogy egyre több lakos és civil 
szervezet szívén viseli a pótlás fon-
tosságát. 

Kiss Csaba kertészmérnök arról 
is tájékoztatta a sajtó képviselőit, 
hogy a fák egyfajta légkondicioná-
lóként is szolgálnak, ezért szüksé-
ges, hogy minél nagyobb számban 
legyenek jelen a közterületeken.

g.i.

A „Hajdúböszörmény az 
én városom” című fotópályá-
zat alkotásaiból összeállított 
falinaptárat adott ki a 2020-as 
évre az önkormányzat. 

A legjobbakat díjazták a Város-
háza Bocskai-termében tartott ren-
dezvényen december 5-én, ahol Ső-
rés István alpolgármester elmondta, 
a benyújtott pályamunkák egyedi-
ek, s olyan pillanatokat rögzítenek, 

KÉRJÜK A LAKOSSÁG SEGÍTSÉGÉT! 
A Közterület-felügyelet kéri azon személyek jelentkezését, akik a Toldi Miklós 
utcai szelektív hulladéklerakónál illegálisan lerakott hulladék ügyében infor-
mációval tudnak szolgálni. Az elmúlt három hétvégén lakáslomtalanítás és 
-felújításból származó szemetet helyeztek el területen. Várjuk azon személyek 
jelentkezését, akik az elkövetett szabálysértés tisztázásának ügyében informá-
cióval tudnak szolgálni.         Közterület-felügyelet

Kupakgyűjtő szív

amelyek az utókor számára is mara-
dandó képet festenek a városról. Az 
eredményhirdetéskor kiderült, Kiss 
László Őszi vonulás című munkája 
lett a legjobb, míg Barczag Krisztián 

a második, Horváth Tamás pedig a 
harmadik.

A falinaptár megvásárolható a 
Tourinform Irodában (Deák F. u. 2.) 
1609 forintért.          g.i.

Mindig is igyekezett segíteni 
az önkormányzat a szociálisan 
rászoruló családokat, beteg gyer-
mekeket.

 Most sem történt ez másként. A 
fémből készült, „Böszörmény szíve” 
kupakgyűjtő a Bocskai téren való fel-
állításával a beteg gyermekek megse-
gítését szolgálja. 

Sőrés István elmondta: a kezde-
ményezésnek kettős célja volt. Egy-
részt, hogy a felhívják a figyelmet a 
műanyagszennyezésre, az újrahasz-
nosítás lehetőségével, másrészt pe-
dig – mint humanitárius település 
– az összegyűjtött kupakok leadása 

után járó összeggel beteg gyermekek 
felépülését támogassák.           g.i.

a következő esztendő? Annál is in-
kább, mert számos, a gazdálkodást 
érintő tényező változásával is szem-
be kell nézniük. Többek között az 
agrárirányítás terén, a klímaválto-
zás tekintetében.  Döntő fontossá-
gú és lassan elodázhatatlan feladat 
lesz a generációváltás, amikor a fia-
talok az apák nyomdokaiba lépnek.

A gazdák családi napján a részt-
vevőknek lehetőségük nyílt szakmai 
konzultációra, valamint első kézből 
kaptak információt a pályázati és 
támogatási lehetőségekről.

Lapunk következő számában 
részletes beszámolót olvashatnak a 
rendezvényen résztvevő gazdák el-
képzeléseiről, Jakab István Magosz-
elnök gondolatairól.        (g.i.) 

Megemlékezés
Húsz éve, 96 éves korában hunyt 

el Maghy Zoltán festőművész, Hajdú-
böszörmény díszpolgára. Ebből az al-
kalomból december 8-án megemléke-
zést tartottak a család tagjai, a város 
vezetői, barátok, ismerősök a teme-
tőben. Rövid történetek feleleveníté-
sével tisztelegtek az alföld festőjének 
emléke, munkássága előtt, majd virá-
gokat, koszorúkat helyeztek a sírra.

K.Cs.

Megfiatalodó faállomány
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Színek és élmények
Az ünnepi díszkivilágítással 

kapcsolatban tartottak sajtó-
tájékoztatót december 5-én, a 
Bocskai gimnázium előtt. 

Szathmári Anita aljegyző el-
mondta, az ünnepi fények kiala-

kítására nagy gondot fordítottak. 
Pintye Tímea a kivitelező cég ügyve-
zetője beszélt arról, hogy elsőként 
itt mutatkozik be a gyerekeknek egy 
négy méter magas maci,  s reméli, 
hogy élményt adhatnak ezzel is a 
legkisebbeknek.                 g.i.

Örökre néma maradt a kürt…

Az ünnepre hangolódva
Karácsonyi kórusművekkel tette 

meghittebbé az adventi várakozást 
a Daróci Bárdos Tamás Vegyeskar 
december 8-án, a görögkatolikus 
templomban. Gáll Péter karnagy 

vezetésével a zeneirodalom ünnepi 
dalaiból csendült fel egy csokor. A 
hangversenyen Rozsné Fekete Csilla 
énekelt szólót, Tóth Erika zongorán 
közreműködött.             g.i.

Nagyon örült Friedrich Ádám, 
amikor huszonöt esztendővel ezelőtt 
újra hazatalált Böszörménybe. Szép 
születésnapi ajándék volt számára az 
a decemberi találkozás vele, a zene-
iskolában. Szőkéné Csorba Erzsébet 
akkori igazgató hívószavára érkezett. 
Nem kellett kérlelni, hiszen a direk-
tori szobában három gyermekkori, 
és egyben iskolás pajtása: Székelyhi-
di Ágostonné, Fórizs Béla és Sándor 
Mihály várta. A több évtizedes tá-
vollét okozta megilletődés azonban 
hamar eltűnt a lelkükből. A Bocskay 
Fiúiskola három öregdiákja végeér-
hetetlenül sorolta a diákcsínyeket, 
úgy beszélgettek egymással, mintha 
éppen tegnap köszönt volna el Ádám 
bátyám szeretett társaitól, hogy a 
miskolci konzervatóriumban kezdje 
el zenei tanulmányait, megalapozan-
dó későbbi karrierjét. Ezt követően a 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Főisko-
lán szerzett diplomát, Romagnoli Fe-
renc és Lubik Zoltán tanítványaként.

Friedrich Ádám a Liszt Ferenc Ze-
neművészeti Főiskola adjunktusa, 
docense, majd egyetemi tanára volt. 
Tanított a Miskolci Egyetem Bartók 
Béla Zeneművészeti Intézetének 
docenseként és főiskolai tanáraként 
is. 1994 és 2002 között a Miskolci 
Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti 
Intézetének docense, 2002-től 2004-
ig főiskolai tanára volt. 

Friedrich Ádám a MÁV Szimfoni-
kusok, majd a Magyar Állami Hang-
versenyzenekar művésze, később az 
utóbbi együttes, valamint a Liszt Fe-
renc Kamarazenekar és Magyar Ka-
marazenekar első kürtöse lett. Részt 
vett a Budapesti Fesztiválzenekar 
megalapításában. Kamaramuzsikus-
ként tagja volt a trieszti Alpok-Adria 
Kamaraegyüttesnek és a Filharmó-

nia Fúvósötösnek, szólistaként fellé-
pett többek közt Franciaországban, 
Lengyelországban, Németországban, 
Olaszországban, Japánban, az Egye-
sült Államokban és Ausztráliában. A 
Nemzetközi Kürtszövetség elnökhe-
lyettesi pozícióját is ellátta. Szerve-
zője és házigazdája volt az 1995-ös 
Első Magyar Nemzetközi Kürtfesz-
tiválnak. Mesterkurzusokat tartott 
itthon és külföldön: Ausztriában, 
Csehszlovákiában, Finnországban, 
Lengyelországban, Norvégiában, 
Portugáliában, Spanyolországban és 
Szlovéniában. Így most tanítványok 
sokasága gyászolja a Tanár urat.

Negyedszázad alatt egyre bővült 
böszörményi ismerőseinek száma. 
Sokan megismerhették jókedvét, 
humorát. Ismeretségünk kezdetén 
engem is „megfenyegetett”: „Ha nem 
tegezel, visszategezlek.” Érdeklődése 

a város iránt mindvégig töretlen volt. 
Hacsak tehette, időről-időre hazalá-
togatott. Utoljára június elején ta-
lálkozhattak vele itteni ismerősei és 
barátai. Egy nemes kezdeményezés 
kapcsán: „Díszpolgárok az orgoná-
ért” a Bocskai téri református temp-
lomban lépett közönség elé.

 A Bartók Rádió Muzsikáló dél-
után című műsorának egyik műsor-
vezetője volt, 2003 és 2017 között 
négy könyve jelent meg. Számos bö-
szörményi emléket idézett meg írá-
saiban, elevenen tartva gyermekkori 
emlékeinek színterét. 

 Művészetét Liszt-díjjal, Érdemes 
Művész címmel, két ízben Bartók-
Pásztory-díjjal ismerték el. Ő azon-
ban a legbüszkébb a hajdúböszörmé-
nyi díszpolgári címére volt…

Béke lengjen nyugvó porai felett!
Gargya Imre

Ünnepi műsor keretében tűzték fel a szalagot a Széchenyi-iskola száz-
ötvenöt diákjának december 7-én, a művelődési központban. Az ünnepség 
után, az intézményben megtartott bálon szórakozhattak tovább a diákok, 
tanárok és a meghívott vendégek.

A NŐK SZEREPE A VIDÉKFEJLESZTÉSBEN, a gazdaságfejlesztés-
ben, térségfejlesztésben témakörökben hangzottak el előadások a „Vö-
röskereszt a NŐKÉRT Hajdú-Bihar megyében” című projekt keretében 
december 3-án, a városháza Báthory-termében.  Snepp Dániel, a Hajdú-
Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályának vezetője a 
„Nők a munkaerőpiacon,  A Nők társadalomban betöltött szerepének 
változásai a XIX. század derekától.”  címmel tartott előadást.  Ónodiné 
Demeter Éva „Ötven év a mezőgazdaságban” címmel értekezett. 

Szalagavató

Elhunyt Varga Imre
Életének 97. évében elhunyt Hajdúböszörmény díszpolgára, a Nem-

zet Művésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas szobrászművész.  Város-
unkban a II. világháborús emlékmű és a Losonczy Géza Emlékparkban 
található Dávid szobor őrzi keze nyomát a december 9-én elhunyt neves 
alkotónak. A művész életútjának méltatására következő lapszámunk-
ban visszatérünk. Emlékét kegyelettel megőrizzük!
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A Hajdúböszörmény Bocskai téri Református Egyházközség elnöksé-
ge felhívja a hívek figyelmét, hogy egyházunk törvénye szerint teljes jogú 
egyháztag az, akit megkereszteltek, konfirmációi fogadalmat tett, a gyülekezeti 
istentiszteleten és az úrvacsorai közösségben részt vesz, és egyházközségében 
az egyház fenntartásához hozzájárul. Az ilyen egyháztagnak nagykorúsága el-
érésétől kezdődően választójoga van, és választható.

Az idei évi egyházfenntartói járulékot 2019. december 31-ig lehet ren-
dezni az egyházközség lelkészi hivatalában (4220 Hajdúböszörmény, Újvá-
rosi u. 1. telefon: 52/229-998) pénztári befizetéssel a hivatali időben (hét-
köznap 8 órától 12 óráig). A járulékot át is lehet utalni az egyházközség 
K&H Banknál vezetett 10400346-00026769-00000008 számú számlájá-
ra, közleményként a járulékfizető nevét és lakcímét feltüntetve.

De a járulék mértéke teljesen önkéntes! Felajánlásunk, lényegét 
tekintve nem más, mint hálaáldozat Isten felé, hiszen arra emlékeztet az 
Ige: „Mid van, amit nem kaptál?” (1Kor 4,7.) Ezért gyülekezetünk nem hatá-
rozza meg a járulék minimum összegét, azt híveink belátására bízza. 2018-
ban ez 388 egyháztag átlagában 16.900 Ft volt: az egy-két ezer forintos 
járadéktól a több tízezer forintos tizedfizetésig.

Ezúton is kérjük az egyházközségünkhöz tartozó híveinket, hogy járul-
janak hozzá egyházunk szolgálatának folytatásához és fenntartásához.

Hajdúböszörmény, 2019. év adventjében
  Loment Péter  Gyulai Sándor
     lelkipásztor      gondnok

Református egyház tagjaink figyelmébe

Hajdúböszörmény
2019. december 9-19-ig

KARÁCSONY ELŐTTI KÉPZŐ-, 
NÉPMŰVÉSZETI,

 IPARMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR
a művelődési központ kiállítótermében

Megtekinthető: 
naponta 9-17 óráig, 

szombaton és vasárnap 14-18 óráig
a Sillye Gábor Művelődési Központban 

(Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4.)
Érdeklődni lehet: +3620-560-3332 vagy +3652-229-799

Meghívó
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Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Segélyhívószám: 112
Polgármesteri Hivatal: 563-200
Gyepmester 06-20/313-4217

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS
December 18. 9-12 óra: dr. Szath-
mári Anita aljegyző.

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
December 13. Szentháromság 
(Pálnagy Zs. u 1/a. Tel.: 372-302)
December 14-15. Vöröskő  
(Karap F. u. 5. Tel: 561-461)
December 16. Arany Sas 
(Ady tér 11. Tel: 227-779
December 17. Bethlen 
(Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567) 
December 18.  Hajdú  
(Árpád u. 45. Tel: 229-330)
December 19. Kehely 
(Arany J. u. 12. Tel. 561-151).
December 20.  PatikaPlus
(Vörösmarty u. 1. 
Tel: 0620/343-4800)
A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT-
BAN MŰKÖDŐ CSOPORTOK:
December 15. 15 óra:  Dóry József 
Nótaklub foglalkozása.
December 16. 16 óra: a  Kézimun-
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kakör foglalkozása.
December 17. 17 óra: a Tessedik Sá-
muel Kertbarátkör foglalkozása. Ka-
rácsonyi teadélután. 
December 19. 15 óra: a Honismereti 
Klub foglalkozása. Évzáró foglalkozás.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
December 14-16. (reggel 6-tól reg-
gel 6-ig): dr. Cs. Varga Sándor (06-
30-965-4187).

HBCOM ügyfélszolgálat:     229-190
HBTV:  Tel.: 52/219-999
Tigáz: Tel.: 36 80/180-380
Gázszivárgás és üzemzavar 
bejelentése: Tel: 36 80/300-300
KÖZVILÁGÍTÁS  HIBABEJELENTŐ
Tel:  36-52-219-419, 

hétfő-csütörtök:  8-16.30-ig, 

péntek:  8-13.30-ig. 

Személyesen a Városi Piac felügyeleti 
irodájában.

VÉRADÁS
December 20. (péntek) 13.30-17.30 
óra, Sillye Gábor Művelődési Köz-
pont, a lakosság részére.

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik felejthetetlen halottunk

PAPP  JÓZSEFNÉ
(született Papp Katalin) 

temetésén megjelentek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek, és mély-
séges bánatunkban részvéttel osz-
toztak.
Hirtelen, de elmentél egy perc alatt,
számunkra csak a döbbenet 
és a fájdalom maradt.
A búcsúszó, mit nem mondtál ki, 
elmaradt,
de szívünkben örökké velünk maradsz.

A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás

KATHI  MÁRTON
(a VOLÁNBUSZ Zrt. buszvezetője)

temetésén megjelentek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek, és mély-
séges bánatunkban részvéttel osz-
toztak.
„Csodás valóság voltál,
 s most elérhetetlen álom lettél.” 

A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik felejthetetlen halottunk

FORGÁCS SÁNDOR
halálának 10. évfordulójára.

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk 

„Lelked, remélem, békére talált, s Te már 
a mennyből vigyázol majd Ránk!
Soha nem felejtünk, 
szívünkben szeretünk, 
Rád örökkön örökké emlékezünk!”

Szerető családja.

KOCSIS  JÁNOS
(a volt Bocskai Mgtsz. nyugdíjasa)

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 Férjem, Édesapánk, 
Isten veled!”

A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik felejthetetlen halottunk

Megemlékezés

KISS  SÁNDOR
(volt Szondi Gy. u. lakos)
halálának 1. évfordulójára.

„A szeretet soha el nem fogy, 
elfeledni Téged nem lehet, 
csak megtanulni élni Nélküled. 
Olyan csönd van, 
hogy még szinte hallani, 
amit utoljára akartál mondani.”

Fájó szívvel emlékezik: 
szerető feleséged, 

keresztgyerekeid családjaikkal.

Megemlékezés

„Istenem, kérlek, teljesítsd a vágyam, 
hogy még egyszer utoljára gyermekeim lássam, magamhoz öleljem.

Egy pillanat elég volna nekem, hogy elmondjam nekik, mennyire szerettem.
Emléketek mindig itt marad szívünkben. 

Soha nem feledünk titeket!”
Bánatos szüleitek, testvéretek Tünde, férje Józsi, és keresztfiad Joci.

ZELENKA ILONA
halálának 

29. évfordulójára
 

és testvére,
ZELENKA EDIT

halálának 6.
évfordulójára.

ID. LÉVAI ISTVÁN

temetésén megjelentek, sírjára vi-
rágot, koszorút helyeztek, és mély-
séges bánatunkban osztoztak.
„Hirtelen elmentél egy perc alatt,
számunkra csak a döbbenet 
és a fájdalom maradt.
A búcsúszó mit mindig mondtál elmaradt,
de szívünkben örökké velünk maradsz.”

A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik felejthetetlen halottunk
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Időpont: 2019. december 18. (szerda)  18.00
Helyszín: Hajdúböszörmény, 

Kálvin téri Református Templom
Minden érdeklődőt szeretettel várunk,
a belépés díjtalan.

Szabad-e bejönni 
ide betlehemmel?
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Labdarúgás
December 8-án a Hajdúsámsonban rendezett Mikulás Kupán vett részt 

a HTE U9-es csapata, ahol a 2. helyezést sikerült megszereznie a 8 csapa-
tos mezőnyben. A döntőig veretlenül, 20-3-as gólaránnyal meneteltek a 
böszörményiek, ahol kiélezett csatában 1:0-ás vereséget szenvedtek Oros 
csapatától. A torna legjobb játékosa díját a HTE ifjú focistája, Bodó Péter 
érdemelte ki, Kathi Benedek is egyetlen góllal maradt le a gólkirályi címről, 
a maga 10 góljával. A csapat tagjai: Bodó Péter, Kathi Benedek, Molnár 
Norbert, Kelemen Ákos, Tóth Noel, Gyetkó Imre, Czifra László, Kövér Fe-
renc. Edzők: Tóth Tamás, Kovács Milán.

Kézilabda
NB II férfi felnőtt: HTE – Kisvárdai KC 35-36 (16-18)
III. o. férfi ifjúsági: HTE – Kisvárdai KC 32-25 (15-12)
HTE: Ramóczi Roland (5), Katonka Tamás (3), Szőllős Sándor (4), Ba-

logh Szabolcs, Takács Zoltán (2), Tályai Tibor (7), Puskár Erik, Uzsoki Do-
minik (3), Nagy Bence, Szolyka László, Bódi Ákos (3), Eszenyi Bálint (1), 
Berki Dániel (2), Nagy Balázs, Rab Gyula (2). Edző: Bakos Károly.

III. o. fiú serdülő: Nyírbátori 
SU – HTE 29-32 (12-12)

HTE: Berki Dániel (9), Bíró Pál 
(1), Okváth Ferenc (3), Eszenyi Bá-
lint (7), Farkas László, Orosz Roland, 
Baráth Benedek (6), Nagy Antal (2), 
Szabó Gábor, Szolnoki Imre (1), Ko-
vács Miklós (2), Okváth Gábor, Nagy 
Levente (1), Fekete Zsigmond. Edző: 
Kiss Tibor.

Fiú U15: Hajdúszoboszlói KSKE – HTE 12-36 (5-15)
HTE: Bányai Szabolcs (5), Baráth Benedek (8), Kovács Miklós (1), Nagy 

Antal (11), Okváth Gábor (1), Orosz Roland, Sajtos Csaba (3), Szabó Gá-
bor, Szolnoki Imre (3), Nagy Levente (4). Edző: Boros Ferenc.

NB II női felnőtt: Kazincbarcikai KSE – HTE 35-30 (15-13)
Nagy Attila edző: „Kedvenc kártyajátékom az ulti, így a mérkőzésün-

ket két szóval tudom jellemezni: terített betli... Gratulálok a Kazincbarcika 
csapatának, megérdemelten tartották otthon a pontokat.”

III. o. női ifjúsági: Kazincbarcikai KSE – HTE 47-27 (21-15)
III. o. leány serdülő: Kazincbarcikai KSE – HTE 31-16 (17-8)

Futsal
A magyar felnőtt női futsal válogatott december 5-9. között Csehor-

szágban vett részt a „Visegrádi Nemzetek” tornáján, ahol a csapat a házi-
gazda csehek és a szlovákok legyőzésével tornagyőztes lett. A HTE-ből két 
játékos, Torma Lilla és Nagy Anikó vett részt a versenyen. A HTE kapusa 
a csehek elleni összecsapást, kapott gól nélkül védte végig. Nagy Anikó 
mindkét mérkőzésen lehetőséget kapott.

December 15. vasárnap 15:30, Városi Sportközpont: HTE – Miskolci 
Vénusz U17 leány futsalmérkőzés.

December 15. vasárnap 18 óra, Városi Sportközpont: HTE – Miskol-
ci Vénusz NB I felnőtt női futsalmérkőzés.

Meccsajánló

December 8-án az Országos U13 leány röplabda bajnokság II. osztályá-
nak 3. fordulójában, Budapesten négy győztes meccs után ismét I. helye-
zést ért el a HTE csapata. Töretlen lelkesedésük és ügyességük győzelemre 
vitte a csapatot, amelynek tagjai: Bata Noémi, Molnár Janka, Bojti Ber-
nadett, Asztalos Dorina, Zelei Odett, Szoboszlai Hanna, Fülöp Boglárka, 
Szabó Flóra, Drén Eszter, Szabó Dóra, Kiss Petra. Edző: Kiss Imréné.

Eredmények:
HTE – Kispest SE ’A’ 2:1 (25:13, 25:11, 16:25) 
Szegedi RSE – HTE 0:3 (4:25, 5:25, 14:25) 
Kalocsai SE – HTE 0:2 (12:25, 9:25)
Kispest SE ’A’ – HTE 0:2 (21:25, 6:25)

Röplabda

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉ-
SE: „https://hajduboszormeny.hu/hirdetmenyek”. Bővebb információ, 
felvilágosítás a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal 38-as irodájá-
ban, illetve az 52/563-238-as telefonszámon  kérhető. 

Gyerekbarát játszóterek fejlesztése valósult meg
A Szoboszlói, az Attila utcai és a hajdúvidi játszótér infrastrukturális fej-

lesztése valósult meg összesen 9 millió forint, 100 %-os intenzitású, a Széche-
nyi 2020 keretében kiírásra került TOP CLLD pályázati forrásból. A projekt 
elsődleges célja az volt, hogy gyermekeink számára biztonságos és használha-
tó játszóteret alakítsunk ki. Az Attila utcai játszótéren kevés volt az olyan já-
ték, amit 5 évnél fiatalabb gyerekek is tudtak használni, ezért az új eszközök 
telepítésével ennek a korosztálynak is sikerült kedvében járni, így, egy több 
korosztályos, családbarát térrel gazdagodott a lakótelep. A Szoboszlói utcai 
játszótér vasból készült játékainak többsége is már használhatatlan volt. Az 
egykor jól felszerelt térnek napjainkra nyoma veszett, játszótérként nem tu-
dott funkcionálni. A teljes felújítást követően, egy szép és biztonságos játszó-
teret kaptak fiataljaink. Hajdúviden az iskola és az óvoda közötti üres részen 
kapott helyet a játszótér. A projekt költségvetésébe mérleghinta, két forgó-
hinta, bordás – mászófal, csúszdás játszóvár telepítése, valamint mindhárom 
szabadtéri játékparkban, a biztonsági előírásoknak eleget téve, ütéscsillapító 
talaj kialakítása fért bele.


