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Nemzetiségi oktatás
Nemzetiségi óvodapedagó-

gus konferenciát tartottak a 
Debreceni Egyetem Gyermek-
nevelési és Gyógypedagógi-
ai Karán november 27-én, a 
Désány utcai épület konferen-
ciatermében. 

Vargáné dr. Nagy Anikó docens 
elmondta, hogy a tanácskozás egyik 
célja, hogy teret adjon a témában 
érintett szakembereknek. Lehető-
séget biztosítottak a módszertani 
kihívások megismerésére. „Hajdú-

böszörményi eredmények” címmel 
Kiss Attila polgármester ismertette 
azokat az eredményeket, amelye-
ket az elmúlt évtizedekben elértek 
a szakemberek a városban. Prof. dr. 
Bálint Péter dékán a kar tevékeny-
ségéről beszélt. Elmondta, az egyik 

Aki vért ad, életet ad

Százhuszonnégy embert kö-
szöntöttek a Véradók Napja 
alkalmából rendezett ünnepsé-
gen december 2-án, a Városháza 
Báthory-termében. 

Elsőként Molnár Kinga, a Bocs-
kai-gimnázium tanulója tolmácsol-
ta Aranyosi Ervin „A vér az élet” 
című versét, majd Sánta Évának, a 
zeneiskola tanulójának furulyajáté-
kát hallgathatták meg a jelenlévők. 
Ezt követően Lakatos Zoltán, a Vö-
röskereszt megyei elnöke köszön-
te meg azt az önzetlen segítséget, 
amelyet a véradók nyújtottak a rá-
szoruló embertársaiknak. Megerő-
sítette, a böszörményi polgárok jó 
példával járnak elől, minden ellen-
szolgáltatás nélkül nyújtják a kar-
jukat. Sőrés István alpolgármester 
jelképesen tolmácsolta a gyógyult 
emberek köszönetét a segítőknek. 

Beszédében kitért arra, hogy a vér-
adás milyen jótékony hatással van 
az emberi szervezetre. A köszön-

A születés reménye
Meggyújtották advent első 

gyertyáját a Bocskai téren, de-
cember 1-jén. 

Elsőként Sőrés István alpolgár-
mester köszöntötte a megjelente-
ket. Elmondta, hogy ilyenkor a lélek 
is felkészül az ünnepre. Az emberek 
várják a csodát. Két történetét osz-
tott meg a hallgatósággal. 

Az egyikből kiderült, hogy az 
ünnep még a harcban állók szívét 
is meglágyítja, illetve, hogy az ün-
nep a súlyos betegeknek is erőt ad a 
gyógyuláshoz. 

Hasulyó János római katolikus 
plébános Máté evangélium 24. fe-
jezetének a 37-44. részéből hirdette 
az igét, kijelentve: minden születés 
reménységet ad.                       g.i.

legnagyobb eredménynek a Roma 
Szakkollégium megszervezését  tart-
ja, melyben hatvan diák tanul jelen-
leg is. A tanácskozáson a közössé-
gek komplex kutatási eredményeit, 
terephelyszíneit is bemutatták. 
Szó esett a Nemzetiségi Pedagógus 
Program aktuális helyzetéről és 
eredményeiről. Előadás hangzott el 
a közösségépítésről és az elhelyez-
kedési nehézségekről. A konferencia 
részvevői betekintést nyertek a ha-
táron túli terepgyakorlatok tapasz-
talataiba. Megismerkedhettek egy 

roma nemzetiségi óvoda munkájá-
val, illetve módszertani kihívások-
kal a roma többségű intézmények-
ben. A konferencia zárásaként a 
„Tekerd!” című dokumentumfilmet 
tekinthették meg a jelenlévők.

g.i.

tőket követően Balogh Renáta egy 
dalt énekelt az ünnepelteknek, majd 
a 124 jubiláló véradót köszöntötték, 
akik közül ketten 110 alkalommal 
segítettek.    (gargya)
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A hét arca Molnárné Molnár Ágnes
Több ezer betegnek segít nap 

mint nap. A munkája teljes idő-
beosztását meghatározhatja. 
És meg is határozza, de ettől ő 
még nő, feleség, édesanya, egy 
érdeklődő, sokoldalú ember, aki 
másokon segít.

A rohanó világban általában úgy 
csodálkozunk rá valakire, ha vala-
milyen fontos hírt hallunk felőle. 
Aztán, ahogy elkezdünk beszél-
getni, kiderül, mi minden van egy 
eredmény mögött és mennyire ér-
dekesek vagyunk, mi emberek. Mol-
nárné Molnár Ágnes hajdúböször-
ményi és idén november eleje óta a 
Magyar Diabetes Társaság Szakdol-
gozói Szekció elnöke. Neki ez a nem 
mindennapi feladat az életének 
meghatározó része, mégis talán ke-
vesen tudják azt, hogy hogyan veze-
tett az útja idáig. Hamar kiderült a 
beszélgetésünk során, hogy számá-
ra ez az áldozatos munka: szolgálat. 
A sokat mosolygó hölgy alapeleme a 
segítségnyújtás, ami mögött óriási 
szakmai munka és kitartás áll.

A szakmai pályafutását tekintve 
korán eldőlt, hogy az egészségügyet 
választja, s ma sem döntene más-
képp. Büszke arra, hogy a szakmai 
ranglétra valamennyi lépcsőfokát 
végigjárta. Nagyon sok időt fordí-

tott mindig is a tanulásra, képzések-
re. Elmondása szerint családjának 
nagyon sokat köszönhet, mert min-
denkor, mindenben támogatták, 
s az elért sikerek örömeiben vele 
együtt osztoztak.  Az ő segítségük 
nélkül nem sikerülhetett volna idáig 
jutni.  Mindezekkel egy időben csa-
ládanyaként is helytállt. Férje, lánya 
és fia mindenben számíthat rá. 

1987–1990-ben a debrece-
ni Dienes László Szakiskolában, 
2001–2005-ben a hajdúböszörmé-
nyi Bocskai István Gimnáziumban 
tanult. 2006–2010-ben a Debreceni 
Egyetem Népegészségügyi Karának 
ápolás és betegellátás alapképzésén 
(gyógytornász szak, Bsc.), 2010–
2011-ben Budapesten diabetológiai 
edukátor képzésen vett részt. 2013- 
ban komplex B2 típusú orvosi angol 
szaknyelv vizsgát tett. 2014-ben 
gyógyászati segédeszköz forgalma-
zó képesítést szerzett, 2014–2016 
között a Debreceni Egyetem Nép-
egészségügyi Karának hallgatója 
volt (Okleveles Komplex Rehabilitá-
ció, Msc.), a 2016/2017-es tanévtől 
a Debreceni Egyetem Egészségtudo-
mányok Doktori Karának levelező 
PhD-hallgatója.

A diabetológia irányába egy 
szakmai felkérés vitte, ahol végül 
megtalálta azt a területet, ahol ki-

teljesedhet, segítséget nyújthat. 
2010–2011-ben a Changing  Dia-
betes Program projektkoordináto-
ra volt.  2015-től, immár négy éve 
tagja a Magyar Diabetes Társaság 
Szakdolgozói szekció vezetőségé-
nek, 2019 novemberétől elnöki 
feladatokat is ellát. 2014-ben be-
választották az Európai Diabetes 
Társaság Edukációs Munkacsoport-
jának (DESG) General Commitee-
jébe. 2014–2015-ben részt vett a 
Szervezeti hatékonyság fejlesztése 
az egészségügyi ellátórendszer-
ben – Területi együttműködések 
kialakítása programban (Támop 
6.2.5-B 13/1-2014-0001), a „Beteg-
ségmenedzsment – 2-es típusú dia-
béteszes betegek önmenedzsment 

programja” munkacsoportban. A 
mindennapjai jelenleg diabetológiai 
edukátorként és PhD-hallgató-
ként a Debreceni Egyetem Klinikai 
Központ Belgyógyászati Intézet 
Anyagcsere Tanszékéhez tartozó, 
Diabeteses Neuropathia Centrum-
ban telnek, ahol a polyneuropathias 
betegek szűrését, vizsgálatát, emel-
lett a diabetológiai szakrendelésen 
megjelenő betegek gondozását vég-
zi. Emellett szakmai előadásokat 
tart, és a Debreceni Egyetemen hall-
gatóinak vizsgáztatásában is részt 
vesz. Több diabetológiai vonatkozá-
sú könyv felkért társszerzője. Tudo-
mányos érdeklődése, a diabéteszes 
neuropathia és a betegedukáció. El-
kötelezettsége miatt rendszeresen 
vesz részt továbbképzéseken, okta-
tásokon.

Mindezek mellett nagyon fontos-
nak tartja, hogy a Magyar Diabetes 
Társaság diabetológiai szakdolgo-
zóinak szakmai érdekeit képviselje. 
Megfogalmazta, a mindehhez szük-
séges erő valahonnan érkezik hoz-
zá, ez indította abba az irányba, 
hogy szakmai munkáját megerősít-
se hitéleti tevékenységével, hiszen 
a Bocskai téri református közösség-
ben presbiterként szolgál. 

Szarvas-Szabó Kata

koreográfiával indultak el a meg-
mérettetésen. Előbbiek egy kiemelt 
és hat aranyat, kettő ezüst és egy 
bronz minősítést, az Eötvös tán-
cosai pedig kettő aranyat és kettő 
ezüst minősítést szereztek.  

A közel száz fő felkészítéséről 
Tályai András táncpedagógus gon-
doskodott. 

A Salida Tánc Sport Egyesü-
let és az Eötvös-iskola táncosai 
november 30-án Balmazújváro-
son részt vettek  a XVIII. Hajdú-
Bihar megyei minősítő táncver-
senyen.

 A Salidások  hetven fővel, tíz 
koreográfiával, míg az Eötvös-isko-
la táncosai tizennyolc fővel és négy 

Táncos sikerek

Vadgazdálkodók versenye

A Gombos Dániel, Gajdán Norbert, Pál László alkotta csapat (Széchenyi-iskola) az 
állattan, állatélettan, növénytan, növényélettan, kémia, mezőgazdasági ismeretek 
témakörökben bizonyíthatták szakmai rátermettségüket. November 28-án a Deb-
receni Egyetemen rendezett országos versenyen a tizedik helyezést érték el. 

D.Sz.M.

Megemlékezés

Húsz éve hunyt el Maghy Zol-
tán festőművész, mindenki „Zoli 
bácsija”, a város díszpolgára. 
Sokszor festette meg Hajdúbö-
szörmény főterét, utcáit és az itt 
élő embereket. De a böszörményi 
határt, a szőlőskerti pajtákat és 
a Városerdőt is megörökítette ké-
pein. Hosszú élete során több ezer 
alkotást hozott létre.

Még főiskolás korában – 1927-
ben – alapító tagja volt a híres festő-
művész, Vaszary János által vezetett 
Nagymarosi Művésztelepnek. A buda-
pesti Képzőművészeti Főiskola elvég-
zése után - 1928-ban - a Hortobágyon 
Boromisza Tibor és Káplár Miklós fes-
tőművész barátaival létrehozta a Hor-
tobágyi Kolóniát, az első ottani mű-

vésztelepet, amelyet évtizedek múlva 
az újabbak elődjüknek tekintettek. Az 
1964-ben Hajdúböszörményben meg-
alakult Hajdúsági (később: Nemzet-
közi) Művésztelep életre hívásában is 
jelentős szerepet vállalt és aktív részt-
vevője maradt egészen haláláig. Alko-
tásait számtalan díjjal és kitüntetéssel 
jutalmazták a kiállításokon. 1992-ben 
a Parlamentben a Köztársasági Érdem-
rendet is átvehette, 1994-ben pedig 
Hajdúböszörmény díszpolgára lett. 

A művész emléke előtt tisztelegve 
december 8-án, vasárnap 15 óra-
kor koszorúzást tartanak a Nyugati 
temetőben a díszsírhelynél. Kérjük, 
hogy a megemlékezők egy szál virág-
gal tiszteljék meg a sírt. 

Magi Zsolt László
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Önkormányzati krónika

Anyaként, nőként, emberként
Harmadik alkalommal ren-

dezték meg a „Vöröskereszt a 
nőkért Hajdú-Bihar megyében” 
című tanácskozást november 
29-én, a városházán. 

Koláné dr. Markó Judit köszön-
tője után „Miben más a női mun-
kaerő foglalkoztatása” címmel dr. 
Nádasné dr. Rab Henriett docens 
előadásában kitért a nőket segítő 
vagy nehézséget okozó helyzetekre. 
Leszögezte, hogy ezen a téren is az 
egyenjogúság lenne az ideális, ám 
ez nincs így. Napjainkban emelke-
dik a nők iskolai végzettsége, ami-
nek egyik következménye, hogy 

csökken a gyermeklétszám, mert 
a karrierépítés dominál. Az egyéni 
igények kielégítése miatt is előtérbe 
kerül az, hogy tanuljon a gyerek, s 
ne vállaljon szerepet a háztartás-
ban. „Anyaként, nőként, ember-
ként” címmel dr. Szarvas-Szabó 
Katalin, a Szabadhajdú Nonprofit 
Kft. ügyvezetője tartott előadást, 
hogyan illeszthetők ezek a szerepek 
a foglalkoztatás rendszerébe. Majd 
„A megfoghatatlan csoda, az örök 
erőforrás” címmel Leleszné Sveda 
Klára, a Csillagvár Óvoda vezetője 
osztotta meg gondolatait a hallga-
tósággal.

g.i.

Tankerületi nap
Második alkalommal rendezte 

meg a Hajdúböszörményi Tan-
kerület az innovációs napot dec-
ember 2-án, a művelődési köz-
pontban.

A zeneiskolai tanulóinak fanfárjá-
tékát követően a hajdúhadházi Földi-
iskola kórusai adtak műsort.

Ezután Kiss Attila polgármester 
elismeréssel szólt a tankerületben 
dolgozó pedagógusok munkájáról. Be-
szélt arról, hogy a bennünket körülve-
vő világ nagymértékben felgyorsult, 
éppen ezért fontos, hogy az oktatás-
ban résztvevők is naprakészek legye-
nek. Az egyik legfontosabb feladat a 
pedagógus és a szülő számára is, hogy 
minél többet hozzon ki a gyermekből. 

Az eseményen, a közelmúltban 
nyugalomba vonult pedagógusokat 
is köszöntötték. A böszörményiek 

közül a Pedagógus Szolgálati Emlék-
érmet vehette át: Rankliné Horváth 
Zsuzsanna, Szászné Gombos Katalin, 
Katonkáné Antal Éva Ilona, Balogh 
Magdolna, Dánielné Andorkó Zsu-
zsanna, Győrfi Sándorné.  A közel-
múltban elhunyt Gzégény Imréné el-
ismerését özvegye vette át.

Péterffy Balázs, a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ szakmai 
elnökhelyettese megfogalmazta, a 
pedagógusoknak sok kihívással kell 
szembenézniük. Ehhez elengedhe-
tetlenül fontos, hogy rendelkezzenek 
elegendő türelemmel és empátiával. 
Azt is elmondta, hogy ma csak a na-
gyon optimista szakemberek tervez-
nek hosszabb időre, mert a felgyorsult 
világban a változások pontos tartal-
mát nehéz meghatározni. 

Tóth Lajos Árpád, a tankerület 
igazgatója nyitotta meg a tanácsko-
zást. Remélve, hogy a jó gyakorlatok 
megismerésével és megismertetésé-
vel a pedagógusok és a tanulók is egy-
aránt gyarapodnak.

A jelenlévők három előadást hall-
gathattak meg a digitális oktatás, a 
konfliktuskezelés, és a zenei nevelés 
témakörében. 

A konferencia résztvevői öt szekci-
óban tanácskoztak. Ezek között volt a 
„Jó osztályközösség formálása”, a „Di-
gitális tananyagok alkalmazása” a Mű-
vészeti nevelés”, a „Pályaorintecáió”, a 
„Testnevelés, sport, egészséges élet-
módra nevelés”.              

 Gargya Imre 

Különleges bánásmód

Negyedik alkalommal rendezte 
meg a Debreceni Egyetem Gyer-
meknevelési és Felnőttképzési Kara 
a Különleges Bánásmód című nem-
zetközi interdiszciplináris konfe-
renciáját az intézmény konferencia-
termében, november 29-én.

A köszöntők után Papp Gabriella 
professzorasszony tartott előadást 
a gyógypedagógia továbblépési le-
hetőségeiről, majd Torda Ágnes 
klinikai gyermek szakpszichológus 
a pedagógiai szolgáltatás szabályo-
zottságáról és a pedagógus autonó-
miájáról értekezett.

Strédl Terézia előadásában az 
inkluzív pedagógiáról beszélt, ami 
tágabb értelemben az adott közös-
ségben lévő egyének sokszínűségé-
nek elfogadását, és ezen keresztül 
az esélyegyenlőség biztosításának 
egyik legerősebb szintjét jelenti.

Mező Katalin a Különleges Bá-
násmód interdiszciplionáris szak-
mai folyóiratot mutatta be.

A tanácskozás további részében 
három szekcióban, tizenöt előadást 
hallgathattak meg a konferencia 
résztvevői.

g.i.

Huszonkilenc napirendi pon-
tot tárgyalt meg a képviselő-tes-
tület legutóbbi ülésén, november 
28-án a Városháza Báthory-ter-
mében. 

Kiss Attila köszöntője után a vá-
rosatyák beszámolót hallgattak meg 
a Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai 
idei első félévének tevékenységéről. 
Ezt követően pedig az érintett szer-
vezetek jövő évi tervkoncepcióját 
hagyták jóvá. Ennek kapcsán egyetér-
tés mutatkozott abban, hogy minden 
érintettnek törekedni kell a költség-
hatékony működtetésre. Ugyancsak 
elfogadták a jövő évi gazdálkodás 
költségvetési koncepcióját. Az ülés 
további részében több önkormányza-
ti rendeletet is módosítottak. Többek 
között jóváhagyták az élelmezési nor-
ma, valamint a gyermekétkeztetés-
ben fizetendő térítési díjak emelését. 
Január 1-jétől a bölcsődei intézményi 
térítési díj (négyszeri étkezés) 350 Ft/
nap, ugyanez az óvodákban,  az álta-
lános iskolák alsó tagozatában (há-
romszori étkezés) 550 Ft/nap, a felső 
tagozatosoknak 575 Ft/nap. A közép-
iskolai kollégisták esetében ötszöri ét-
kezés 800 Ft/nap, a napi háromszori 
étkezés a napközi otthonban a 605 
Ft, a középiskolásoknak 705 Ft. A dr. 
Molnár-iskolában az ötszöri étkezés 
970 Ft/nap.

Módosították a város település-
szerkezeti és szabályozási tervét, kü-

lönös tekintettel a Polgári utca-Mu-
raköz térre,a Köztemető területére 
vonatkozóan. A képviselők döntése 
értelmében a város kilépett a Ma-
gyar Önkormányzatok Szövetségéből. 
Ugyanakkor támogatták, hogy belép-
jenek a Kisvárosok Szövetségébe.

Elfogadták a helyi építési szabály-
zat és a szabályozási terv módosítá-
sának elindítását. Ugyanakkor helyi 
védelem alatt álló épületek felújításá-
nak támogatásáról szóló pályázatokat 
bíráltak el.

A grémium tagjai jelentést hallgat-
tak meg a folyamatban lévő nagyobb 
beruházásokról. A képviselő-testület 
elé került több önkormányzati vagyont 
érintő előterjesztés is, melyet jóvá-
hagytak. Az ülésen tájékoztatót hall-
gattak meg a közterületi fásításokról.

Gargya Imre

Áfamentességet akarnak
A rezsicsökkentés nagy vesz-

tesei azok a családok, akik kizá-
rólag fával fűtenek. Ezek a ház-
tartások teljesen kimaradtak a 
rezsicsökkentésből – hangzott 
el a Mi Hazánk Mozgalom no-
vember 29-ei sajtótájékoztató-
ján. 

Ezért áfamentessé tennék a tű-
zifát. Ez a rezsicsökkentés eddigi 

terheinek elenyésző hányadát jelen-
tené, viszont óriási segítség volna 
az érintett háztartásoknak. A párt 
ezért törvényjavaslatot nyújt be az 
áfamentesítés érdekében, és egy 
olyan rendelet megfogalmazását is 
javasolják, amely azokon segíteni, 
akik a saját sorsuk jobbra fordítása 
érdekében, maguk is hajlandóak cse-
lekedni és érdemi munkát végezni.

 g.i.
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Az emlékezés jegyében
Negyedik kötete jelent meg a 

közelmúltban Balla Sándor At-
tila nyugalmazott gimnáziumi 
tanárnak Ráadás címmel. 

Az alkotóval Gyulai Sándor, a 
gimnázium intézményvezetője és 
Papp- Für János, a Kertész László 
Irodalmi Kör elnöke beszélgetett 
december 2-án, a városi könyvtár-
ban. Kőnig-Ferenczik Anikó igaz-

gató köszöntőjét követően Kovács 
Zoltán városi fotós ajánlotta a kö-
zönség figyelmébe a Balla Sándor 
által készített fotókból, Fekete-fe-
hér címmel összeállított tárlatot. 
Bakó Ildikó olvasott fel részleteket 
a kötetből, majd a beszélgetésből 
megtudhattuk többek között, hogy 
a mostani könyv leginkább az em-
lékezés jegyében született írásokat 
tartalmazza.                g.i.

Buzától Hajdúböszörményig
Az ember élete olyan, mint a 

nyitott könyv, akár ez a meg-
állapítás is érvényes lehetne 
Czirmay Árpád református lel-
kipásztor pályájára, akinek 
életútját a Jó Atya formálta 
teljessé. Legalábbis bizonyosan 
ő vezette feleségének, özvegyé-
nek kezét, amikor papírra ve-
tette a 85 esztendő fontosabb 
eseményeit.

A kötetben elénk tárul a harmin-
cas évek erdélyi élete, amelyben egy 
fiatal lelkészházaspár együtt indul 
el az élet útján. Kapcsolatukat két 
fiúcska aranyozta be, akik bensősé-
ges, meghitt gyermekkor részesei 
lehettek szüleiknek köszönhetően, 
minden megpróbáltatás ellenére.

Czirmay Árpád kisgyermekként 
megtanulta a rend szeretetét, a 
tudás tiszteletét. Egész élete arról 
szólt, hogy folyamatosan képezve 
magát, mindenki számára a legtöb-
bet adhassa abból, amivel mások 
felvértezték.

Czirmay Árpád életének bemuta-
tásával képet kaphatunk a XX. szá-

zadi kisebbségben élő emberek sor-
sáról is. Egy lelkipásztor azonban 
nemcsak a saját életének kovácsa, 
hanem a rábízott gyülekezet tagjait 
is formálja. Jól példázza az is, hogy 
nemcsak az istentiszteleteken el-

Újabb ösztöndíj
Immár harmadjára sikerült 

elnyernie a Nemzet Fiatal Te-
hetségeinek járó ösztöndíjat a 
hajdúböszörményi Balogh So-
mának. 

A program keretében 2015 óta 
nyílik lehetőség arra, hogy a kiemel-
kedően tehetséges magyar fiatalok, 
egyéni fejlődésük érdekében köz-
vetlenül ösztöndíjtámogatásban ré-
szesülhessenek. Ők a művészetek, 
a sport, valamint a tudomány terü-

letein már eredményeket felmutat-
ni tudó tehetségek.  Balogh Soma 
harmadjára nyerte el az ösztöndíjat, 
ezzel rekordot döntve, hiszen eddig 
senkinek nem sikerült egymás után 
ennyiszer megkapnia az elismerést. 

Jelenleg a debreceni Csokonai-
gimnázium 9. osztályos tanulója, 
valamint a Debreceni Egyetem Ze-
neművészeti Karának Könnyűzenei 
Képzési Központjában, a negyedik 
szemesztert végzi Póka Egon osztá-
lyában.              k.a.

Soma Nicko Mcbrain-nel, az Iron Maiden dobosával a manchesteri Drom Show-n

hangzottakat szánta útravalóul, ha-
nem sokkal többet. Igazi közösséget 
formált minden szolgálati helyén. 
Énekkari szereplések, fellépések, 
kapcsolatok az egyház anyaországi 
képviselőivel, jelzik a parókiák pezs-
gő életét.

Bánffyhunyad több tekintetben 
is meghatározó szerepet jelentett 
életében. Nemcsak azért, mert a 
legnagyobb lélekszámú gyülekeze-
tet pásztorolta, hanem személyes 
pályájában is az isteni gondviselés 
egyengette életét. Erre az időszakra 
esett, amikor megtalálta azt a tár-
sat, akivel a kirendelt éveket szere-
tetben, békességben, egymást segít-
ve leélték.

A szó jó értelmében vett kalan-
dok, kihívások kísérték életüket. 
Czirmay Árpád például szolgálhat 
azok számára is, akik az újrakezdés 
nehéz, de annál szebb pillanata-
it kell, hogy átéljék, s bizonyságul 
szolgál arra is, hogy soha sincs késő.

Buzától Böszörményig. Kezdet és 
a vég. Nyolc és fél évtized történé-
se, közel kétszáz oldalon. Nemcsak 
érdekes olvasmány, hanem a példa-

adás kézikönyve is lehetne. Egy biz-
tos: a tiszteletes úr böszörményivé 
lett. Testét az anyaföld befogadta, 
szelleme minden jó szándékú ember 
előtt felsejlik, keze munkáját pedig 
őrzik Isten házának kövei.

Gargya Imre

Advent első vasárnapjától, de-
cember 1-jétől újra ünnepi fényár 
várja a Böszörmény főterére látoga-
tókat. A díszvilágítás idén ismét új, 
3D-s elemekkel bővült.

A város főterén álló „város ka-
rácsonyfáját” a dr. Molnár István 
utcán élő Tóth József ajánlotta fel, 
amelyet a hajdúböszörményi Tungs-
ram borít majd fényárba.

A díszvilágításban Vízkeresztig, 
január 6-áig gyönyörködhet a lakos-
ság. 

H. F. I.

Advent fényei

Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy a Szabadhajdú 2019-ben de-
cember 20-án jelenik meg utoljára. Ezt követően, az új esztendőben 2020. 
január 17-én találkozhatnak ismét postaládájukban az újsággal.

Továbbra is kérjük azokat, akiknek a terjesztő késve vagy egyáltalán 
nem kézbesíti az újságot, jelezzék szerkesztőségünkben (Tel: 52/ 280-040, 
szabadhajdu@hbcom.hu). A Szabadhajdút a Krekk Infó Kft. terjeszti.

Szabadhajdú-megjelenés



2019. DECEMBER 6. VÁROSI HETILAP HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 5

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

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

1fő szakmai vezető 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 rendez-
vényeken történő részvétel, egy programelem megtartásával. Helyi hálózati 
aktivitás; az egészségfejlesztéssel érintett szervezetek, döntéshozók partner-
hálózatba szervezése és a partnerhálózat működtetése. Mentális egészségfej-
lesztés keretében végezhető egyéni és populációs szintű preventív feladatok 
megvalósítása, a Pályázati Felhívás és Pályázati Útmutatóban szereplő tevé-
kenység alapján.
Pályázati feltételek:
• Felsőfokú szakképesítés az alábbi területek valamelyikén: egészségtudo-

mány, orvostudomány vagy egészségfejlesztés területén szerzett felsőfokú 
végzettség

•  legalább 5 éves szakmai tapasztalat
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 2020. 
január 1-től tölthető be.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. december 20.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. december 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt: Hegedűs-Erdős 
Adrienn szakmai vezető és Orgonás József pályázati referens nyújt az alábbi 
elérhetőségeken: 
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
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Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Segélyhívószám: 112
Polgármesteri Hivatal: 563-200
Gyepmester 06-20/313-4217

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS
December 11. 9-12 óra:
Koláné dr. Markó Judit jegyző

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 6. Vöröskő  
(Karap F. u. 5. Tel: 561-461)
December 7-8. Arany Sas 
(Ady tér 11. Tel: 227-779
December 9. Bethlen 
(Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567) 
December 10.  Hajdú  
(Árpád u. 45. Tel: 229-330)
December 11. Kehely 
(Arany J. u. 12. Tel. 561-151).
December 12.  PatikaPlus
(Vörösmarty u. 1. 
Tel: 0620/343-4800)
December 13. Szentháromság 
(Pálnagy Zs. u 1/a. Tel.: 372-302)

Közérdekű

Hajdúböszörmény ingyenes hetilapja
Megjelenik 12 000 példányban

Ügyvezető igazgató: 
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Lapterv és nyomdai munkák: 

CenterPrint Nyomda Kft., Debrecen
Felelős vezető: Szabó Sándor 
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4220 Hajdúböszörmény, Bocskai I. tér 1.
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A hirdetések tartalmáért szerkesztőségünk 
felelősséget nem vállal.

A MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN 
MŰKÖDŐ CSOPORTOK:
December 8. 15 óra: a Dóry József 
Nótaklub foglalkozása.
December 9. 14 óra: Egészségvédő 
és szív- és érrendszeri betegek 
klubja  foglalkozása. Karácsony a 
szeretet ünnepe – előadó: Somogyi 
László lelkipásztor.
December 9. 16 óra: a  Kézimunka-
kör foglalkozása.
December 10. 17.30 óra: a Vasvári 
Pál Társaság foglalkozása. Az ün-
nep öröme – előadó: Bodogán Lász-
ló.
December 10. 14 óra: Kisnyugdíja-
sok Klubfoglalkozása.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
December 7-9. (reggel 6-tól reg-
gel 6-ig): dr. Tacsi Sándor (06-
30-464-8667).

HBCOM ügyfélszolgálat:     229-190

HBTV:  Tel.: 52/219-999
Tigáz: Tel.: 36 80/180-380
Gázszivárgás és üzemzavar be-
jelentése: 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 fel-
ügyeleti irodájában.

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik felejthetetlen halottunk

KATONKA ANTAL MIHÁLYNÉ
(született Tömöri Katalin)

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 Édesanyánk, Isten veled!”

A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás

Husqvarna szervizbe 
szerelő  munkatársat 

keresünk.

Érd: 20/294-60-88

Fájó szívvel emlékezünk 
szerettünk,

VADÁSZ GYULÁNÉ
(szül. Balogh Erzsébet)

halálának 4. évfordulójára.

Megemlékezés

„Évek teltek el, mióta nem vagy velünk.
Könnyes szemmel most rád emlékezünk.
Hiányod lelkünkben fáj csak igazán
drága jó édesanyánk.
Soha nem felejtünk!
De szívünkben élsz, 
szívünkben szeretünk.
Rád örökkön örökké emlékezünk.”

A gyászoló család és az unokák.

Fájó szívvel emlékezünk 

BÁCSI ANTAL
(volt Újvárosi u. lakos)

halálának 8. évfordulójára.

Megemlékezés

„Lelked, mint fehér galamb,
csendesen messzire szállt.
Hiába keresünk, könnyes szemünk
már többé nem talál.
De tudjuk, hogy a csillagok között
a lefényesebb Te vagy.
Utat mutatsz, mert szívünkben
örökre itt maradsz!”

Szerető feleséged, 
gyermekeid és unokáid

DR. OLÁH IMRE

temetésén megjelentek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek, és mély-
séges bánatunkban részvéttel osz-
toztak.
„Megméretik az embernek fia
s ki mint vetett, azonképpen arat.
Mert elfut a víz és csak a kő marad,
de a kő marad.”  

A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik felejthetetlen halottunk

Fájó szívvel emlékezünk 

HADHÁZI ISTVÁN
halálának 2. évfordulójára.

Megemlékezés

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

Szerető feleséged, fiad: Pisti, 
lányod: Marika, vejed: Anti,

 unokáid: Bence, Pisti, Tamás, Márk, Liza,
dédunokád: Boglárka.
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Fájó szívvel emlékezünk 

MARJAI ANTALNÉ
(született Töviskes Margit)

volt szülésznő
halálának 1. évfordulójára.

Megemlékezés

„Mert az Ő angyalainak parancsolt
felőled, hogy őrizzenek
Téged minden utadban.”

Szerető családja.

Fáradt? Feszült? Ideges? Problémái vannak?
Szorongás, alvási zavarok, depresszió

Kimerültség, testi és lelki fájdalmak
Betegségek lelki okainak oldása

Hívjon bizalommal!
Szabó Attila

Tel: 30 9744426 
www.felemelkedes.webdone.hu

A Hajdúböszörményi Görögkatolikus Egyházközség
tisztelettel meghívja Önt 

december 8-án (vasárnap) 17 órakor kezdődő
KARÁCSONYI  HANGVERSENYÉRE

Görögkatolikus Templomba.
A műsorban fellép:  Papp-Für János (gitár) és Ványai-Für Anita (szólista)

***
A háromszoros  „Fesztivál kórus”minősítésű 

Hajdúböszörményi Daróci Bárdos Tamás Vegyeskar
Vezényel: Gáll Péter karnagy
Zongorán kísér: Tóth Erika

Szólót énekel: Rozsné Fekete Csilla
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! A belépés díjtalan!

KOCSIS ANNA KATALIN
tanár (volt hb-i lakos)

búcsúztató gyászmiséjén részt vet-
tek, velünk együtt éreztek.
„Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
örökké él,  
akit nagyon szerettek.”  

Bánatos édesanyja 
és a gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik
Az érvényben lévő jogszabályok alapján az ingatlantulajdonos, illet-

ve használó köteles gondoskodni az ingatlant övező közterület, járda 
síkosság-mentesítéséről és a hó eltakarításáról. Fontos, hogy az ingat-
lantulajdonos, - kezelő, tisztában legyen azzal, hogy ő felel az esetleges 
károkért, bekövetkező balesetekért. 

Kérjük az ingatlanok, üzletek, irodák kezelőit, tulajdonosait, vala-
mint a társasházak képviselőit, hogy az ingatlanok körüli járdák ta-
karítását a csapadék lehullását követően haladéktalanul végezzék el, a 
síkosság megelőzésének érdekében. Az esetlegesen síkossá vált járda-
szakaszokon haladéktalanul meg kell szüntetni a csúszásveszélyt. 

A leírt szabályok betartását, valamint, hogy az ingatlan használója elvé-
gezte-e a járdák takarítását és csúszásmentesítését a Közterület-felügyelet 
folyamatosan ellenőrzi. Ahol az ellenőrzések során hiányosság tapasztal-
ható, ott a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet alap-
ján bírság kiszabására kerülhet sor. A kiszabható bírság összege termé-
szetes személyek esetén 200.000 Ft, jogi személyek és jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetek esetén 2.000.000 Ft lehet.

Kérjük a lakosságot, hogy a balesetek elkerülése érdekében tegyen ele-
get kötelezettségeinek!

Közterület-felügyelet

Járdák téli takarítása, csúszásmentesítése
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Kispályás labdarúgás
Véget ért a HTE 100 Szabadtéri Kispályás Labdarúgó Bajnokság. Ti-

zennégy csapat részvételével zajlottak a küzdelmek a Fürdőkerti Ifjúsági 
Szabadidőközpont műfüves pályáján. Az alapszakaszban minden csapat 
játszott egymás ellen, majd a rájátszásban kettévált a mezőny, alsó és felső 
osztállyá.

A bajnokság végeredménye:
1. TÖMB I FC
2. TUNGSRAM SE 
3. MÁMOR FC
Az alsóház élén a BORÉP-HUNGÁRIA csapata végzett.
A bajnokság gólkirálya: Erdős Benjamin (Csanda-Vill) 40 góllal
A legjobb mezőnyjátékos: Fodor János (Tömb I FC)
A legjobb kapus: ifj. Nagy Sándor (Tungsram SE)

Kézilabda
NB II női felnőtt: HTE – Hatvani KSZSE 29-22 (17-12)
HTE: Finta-Szűcs Nikolett (5 gól), Sári Kata (1), Szilágyi Krisztina, 

Vancsa Barbara (1), Balogh-Silye Rita (11), Pereverzia Petra, Szabó Rebeka, 
Sári Janka (3), Tardi Zsuzsanna (1), Ofra Zsófia, Molnár Flóra (1), Osvai 
Fanni (3), Vágó-Kovács Magdolna (3). Edző: Nagy Attila.

Nagy Attila edző: „Hoztuk a kötelezőt, de nagyon sok hibával játszot-
tunk. Ezzel a győzelemmel biztossá vált, hogy az első helyen telelünk, de 
hátra van még egy nagyon fontos és könnyűnek nem mondható kazincbar-
cikai fellépésünk.”

III. o. női ifjúsági: HTE – Hatvani KSZSE 38-19 (20-8)
HTE: Pereverzia Petra, Szabó Rebeka (5), Sári Janka (7), Tardi Zsuzsan-

na (6), Nagy Diána (4), Uzonyi Anna (4), Fekete Anna (3), Bihari Vanda (1), 
Cserkuti Krisztina (2), Zaveczki Alexandra (3), Fegyveres Flóra (1), Tályai 
Renáta, Uzonyi Zsófia (2). Edző: Vágó-Kovács Magdolna.

III. o. leány serdülő: HTE – Nyíregyházi SN 20-28 (12-17)
NB II férfi felnőtt: Szolnoki KCSE – HTE 33-29 (15-16)
III. o. férfi ifjúsági: Szolnoki KCSE – HTE 22-31 (11-16)
HTE: Ramóczi Roland (2), Katonka Tamás (3), Szőllős Sándor (5), Ba-

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

III. o. fiú serdülő: HTE – Kispályás Műfüves NKFT Hajdúnánás 
34-35 (18-19)

Fiú U12: DEAC – HTE 20-26 (7-13)
HTE: Ágoston Dávid, Bereczki Levente, Gellén Ferenc, Jánosi Milán, 

Nagy Máté, Szabó Gergő, Szilágyi Tamás, Töviskes Andor. Edző: Zámbó 
Attila.

Leány U12: HTE II. – Tiszafüredi VSE 19-7 (5-3)
HTE: Bagoly Inez, Iváncsó Nikolett, Kathi Boglárka, Kiss Adrienn, Mar-

jai Abigél, Seres Nóra, Szekeres Zsófia, Varga Kíra. Edző: Görögh István.

Futsal
NB I női felnőtt: DEAC – HTE 3-0 (2-0).
Quirikó Vivien edző: „Úgy érzem, nem hittük el, hogy lehet keresniva-

lónk ezen a mérkőzésen. Pedig legfőképp a második félidő azt mutatta, 
hogy nem lett volna hiú ábránd a pontszerzés, de nem fér bele, hogy ennyi 
helyzetet elrontsunk.”

U17 leány: DEAC – HTE 3-1 (3-0).

December 8. vasárnap 9-15 óra, Városi Sportközpont: Fiú U11 gyer-
mek kézilabda-bajnokság.

December 8. vasárnap 16 óra, Városi Sportközpont: HTE-Kisvárdai 
KC III. o. férfi ifjúsági kézilabda-mérkőzés.

December 8. vasárnap 18 óra, Városi Sportközpont: HTE - Kisvárdai 
KC NB II férfi felnőtt kézilabda-mérkőzés.

Meccsajánló

Az utóbbi időben nőtt  a bejelentések száma, miszerint a szennyvízhálózat-
ban elszaporodtak a rágcsálók. A víziközmű hálózat üzemeltetője rendszeresen 
végezteti a hálózatban a rágcsálók irtását. Annak érdekében, hogy a számuk 
csökkenjen, a felhasználók felelősségteljes hozzáállása is szükséges. A rágcsá-
lók számának csökkentéséhez hozzájárulhatnak azzal, hogy az ételmaradékokat 
nem juttatják ki a szennyvízhálózatba, a közterületeken nem helyeznek ki a kó-
bor állatok részére élelmiszert. Ezzel a két módszerrel nemcsak a rágcsálók szá-
ma csökkenthető, hanem a szennyvízhálózatban az elzsírosodás, majd következ-
ményeként a dugulások is megelőzhetők. Jelzések érkeztek arról is, hogy a zárt 
csapadékvíz hálózat víznyelőiből is láttak rágcsálókat kijönni. Megelőzésképpen 
intézkedést tettünk a csapadékvíz hálózatban történő rágcsálóirtásokra is. Az 
üzemeltetők és a fogyasztók közös összefogásával gátat szabhatunk a rágcsálók 
okozta kellemetlenségeknek. Fontos megjegyezni, hogy az irtószerek kizárólag 
az aknákban kerülnek elhelyezésre, így a házi kedvencek a vegyszerekhez nem 
férhetnek hozzá.

    Jogi és Városüzemeltetési Osztály

Rágcsálóirtás

Kovács Zoltán fotós „Kedves 
Böszörmény” és „Böszörményi 
képes híradó” című fotókiállítá-
sát tekinthetik meg az érdeklő-
dők 2019. december 9-től 2020. 
február 20-ig a Maghy Zoltán 
Művészházban (Hajdúböször-
mény, Deák F. u. 2. ). Nyitva: hét-
köznapokon 9-16 óráig. Szomba-
ton, vasárnap és ünnepnapokon 
a bemutató zárva tart. A tárlat 
megrendezését a Hajdúsági Mú-
zeum támogatta.

Ünnepélyes keretek között kötöttek házasságot
november 28-án: 
Bársony Krisztián – Bársonyné Marton Éva.

 Fotókiállítás


