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 Adventi gondolatok 4-5. oldalA hét arca                    2. oldal

Gyerekek öröme

Tizenegyedik alkalommal 
találkoztak ikrek a Petőfi-ház-
ban, december 13-án. 

A házigazdák nevében Czeglédi 
János, a Keleti Főcsatorna Egyesület 
elnöke köszöntötte a résztvevőket. 
Kiss Attila polgármester elmondta, 
hogy a város igyekszik odafigyelni 
a családokra, minden lehetőséget 
megragadnak arra, hogy könnyít-
sék a mindennapjaikat. Hozzátette, 
hogy minden évben több családba 
születnek ikrek. Az idei sem volt ki-
vétel: hét szülőpár örülhetett a kis 
jövevényeknek.

Az élet a legszebb ajándék
Advent harmadik gyertyáját 

gyújtották meg a Bocskai téren, 
december 15-én.

Fórizs László alpolgármester el-
mondta, hogy az adventi harmadik 
vasárnap jelképezi a hittel, remény-
nyel és örömmel beteljesülő ígére-
tet, azt, hogy megváltó Fiú születik 
a világ örömére. A rózsaszín gyertya 
Szűz Mária szimbolikája is egyben. 

Horváth Zsolt baptista lelki-
pásztor elmondta, a legfontosabb 
ajándék az élet, a húsvéti törté-

Tiba István országgyűlési képvi-
selő is örömét fejezte ki, hogy Bö-
szörményben már komoly hagyo-
mánya van ennek a rendezvénynek, 
ahol így az év végéhez közeledve, 
alkalmat teremtenek a találkozásra.

Keresztény Rita a párjával és két 
kislányával érkezett a rendezvény-
re. Nagy örömöt jelent számukra, 
hogy ikergyermekeket nevelhetnek. 
A gondoskodás nem teher, sokkal 
inkább örömforrás, hogy láthatják a 
legkisebbek arcán az elégedettséget.

A rendezvényt a Zenekuckó 
Együttes műsora zárta.

g.i.

net karácsonykor kezdődik, Jézus 
születésével. Ezt követően Lukács 
evangéliumából hirdette az igét: „Ne 
féljetek, mert hirdetek néktek nagy 
örömöt (....) A kegyelmi időszakban 
lehetősége nyílik az embernek békét 
kapni.  A legfontosabb, hogy az em-
berek tudjanak örvendeni az örök 
életnek – zárta gondolatait Horváth 
Zsolt. Az ünnepség végén a baptista 
gyülekezet énekkara szolgált Tóth-
né Tóth Anikó vezényletével.

g.i.

A város minden polgárának kívánunk
áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet!

Kiss Attila polgármester,
Fórizs László és Sőrés István alpolgármesterek,

Koláné dr. Markó Judit jegyző és
 dr. Szathmári Anita aljegyző

Nők a nőkért
Az elmúlt időszakban több 

alkalommal is tanácskozást 
tartottak a vöröskereszt szer-
vezésében, a Városháza Báthori 
termében. Elsőként december 
11-én, majd azt követően de-
cember 12-én. A téma minden 
alkalommal a nők közéleti sze-
repe volt.

A legutóbbi ülésen Sőrés István 
alpolgármester megfogalmazta, 
hogy a nők szerepe nélkülözhetet-
len, nemcsak otthon, de a közélet-
ben is. Fontos számukra a meg-
erősítés, a biztatás, mellyel új erőt 
nyernek feladataik végzéséhez. 

A tanácskozáson meghallgathat-
ták Snepp Dánielnek, a megyei kor-
mányhivatal foglalkoztatási főosz-
tálya vezetőjének előadását a nők 
foglalkoztatásának történeti ala-
kulásáról, illetve Ónodiné Demeter 
Éva a vidékfejlesztésben betöltött 
szerepről beszélt.

Nádasné Rab Henriett egyetemi 
tanár a nőket védő munkajogi sza-
bályokról értekezett. Ebben elsősor-
ban azokat a kevésbé ismert részle-
teket ismertette, amelyek fontosak 
lehetnek a nők munkavégzésében, 
többek között a terhesgondozás te-
rén.  

g.i.
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A hét arca Pintye Tímea
A Blachere Illumination Hun-

gary Kft. ügyvezetője a közel-
múltban járt Böszörményben, 
amikor ünnepi fénybe öltözött 
a város. Az általa vezetett cég 
végezte a kivitelezést. Hajdúbö-
szörményben született, igaz na-
gyon hamar – kilencéves korában 
elköltöztek a városból. Ez az idő-
szak meghatározó volt életében, 
tele örökre megmaradó élmé-
nyekkel. 

Szülei, nagyszülei, közeli rokonai 
mindannyian itt laktak és sokat me-
séltek a városról. Sajnos senki nem él 
közülük. Édesapja 2015-ös halála óta, 
már csak a temetőbe látogat ki.

Harmadikos korában került egy 
Pest megyei községbe, majd Buda-
pestre.  Sokszor költözött életében. 
A gimnázium után dolgozni kezdett 
üzletkötőként és elkezdte a saját vál-

lalkozását építeni. Húsz évvel ezelőtt 
lett szerelmese a fényeknek. Időköz-
ben született két kislánya, akik ikrek, 
és mára egy másféléves unokával is 
büszkélkedhet. Hétköznapjait a csa-
lád, a munkája, a tanulás, és a sport 
szeretete határozza meg. Felnőttként 
az Adventista Teológiai Főiskolát vé-
gezte el.

Családjával Pécelen él jelenleg és a 
vállalkozását ott üzemelteti. 

Egy frankfurti kiállításon – melyre 
mai napig jár, figyelt fel a fénydekorá-
ciókra, és azonnal tudta, hogy ez az ő 
világa. Azóta izgalmas, változatos és 
szívet melengető a munkája. 

Az első megbízása óta óriási fej-
lődés látható ebben az iparágban. 
Igyekszik megoldást találni és a lehe-
tő legjobbat kihozni a hazai ügyfelek 
kéréseihez igazodva, ami sokszor ne-
héz feladat. Ma már nem elég a szép 
dekoráció, ahhoz élményt is nyújtó 

egyedi látványelemeket, interaktivi-
tást, és környezetkímélő megoldáso-
kat kell társítani. A munkám a hob-
bim, azonban nem csak a cég fejlődése 
és a profitszerzés a célja – fogalmaz 
Pintye Tímea. – Szeretnék valamit 
adni a munkám által az ügyfeleknek, 

munkatársaimnak, amennyire lehet-
séges a körülöttem élőknek és a társa-
dalomnak. Legfontosabbnak azt tar-
tom, hogy megtaláljam az egészséges 
egyensúlyt az életem részét képező 
dolgok között – folytatja gondolatait.

Annak ellenére, hogy gyermek-
ként kevés időt töltött a városban, 
bármikor ide érkezik, itthon érzi ma-
gát, ez a szülővárosa. 

Nemcsak ő, de munkatársai és al-
vállalkozói is nagy szerepet vállalnak 
ügyfeleik minél jobb minőségű ki-
szolgálásában, így együtt dolgoznak 
a munkákon. 

Számára a karácsony a szeretet, 
nyugalmat, meghittséget jelenti, és 
persze a szezon után sok-sok pihe-
nést. Igyekszik a családdal úgy szer-
vezni, hogy valóban így is tudják 
megélni azt a pár napot.

Gargya Imre

Fontos a segítség

Önkormányzati krónika
Huszonkét témát tárgyalt 

meg a képviselő-testület leg-
utóbbi ülésén, december 12-én 
a Városháza Báthori-termé-
ben. 

Az érdemi munka megkezdése 
előtt a képviselő-testület tagjai egy 
perces néma főhajtással adóztak 
a város közelmúltban elhunyt két 
díszpolgárának, Friedrich Ádám 
kürtművésznek és Varga Imre 
szobrászművésznek. Elismeréseket 
vehettek át a közelmúltban történt 
fásításban felajánlást tevők.

A grémium megtárgyalta és 
elfogadta a jövő évi üléstervet.  
Ugyancsak jóváhagyták a pénz-
ügyi ellenőrzések tervét, majd mó-
dosították a mezőőri szolgálati te-

vékenységről és azok díjairól szóló 
előterjesztést. Elfogadták a közte-
rületek használatának szabályairól 
szóló határozatot, az ülés további 
részében pedig pénzügyi kérdése-
ket tárgyaltak meg és fogadták el.

A képviselő-testület tagjai tá-
mogatták a helyi Értéktár Bizott-
ság elnökének beszámolóját az idei 
esztendőben végzett munkájukról. 
Megtárgyalták a város térfigyelő 
rendszerének korszerűsítésére vo-
natkozó előterjesztést, s jelentést 
hallgattak meg a folyamatban lévő 
nagyobb beruházásokról és pályá-
zati lehetőségekről. Döntöttek az 
önkormányzati tulajdonú Békás-tó 
értékesítéséről.

g.i.

Év végéhez közeledve fóru-
mot tartott a kereskedelmi és 
iparkamara területi szerveze-
te, december 13-án.

Kathiné Juhász Ildikó kamarai el-
nök elmondta, hogy a lassan mögöt-
tük lévő esztendőben is a tervszerű-
ség, a vállalkozói segítségnyújtás 
jellemezte munkájukat. A vállalko-
zói roadshow keretében, a nagyobb 
nyilvánosság előtt is bemutatták 
tevékenységüket.  A pályaorientáci-
ós alkalmakon 240-250 diák ismer-
kedhetett meg a különböző szakmai 
kínálattal.  A fórumon a jelenlévők 
megtudhatták azt is, hogy a szerve-
zet jövő évben huszonöt éves fenn-
állását ünnepli, melyet különböző 
programokkal, szakmai tanácskozá-
sokkal színesítenek, az immár meg-
újult környezetben működő helyi 
kamara tagjai.

Miklóssy Ferenc megyei elnök 
méltatta a helyi szervezet tevékeny-
ségét, amely országos viszonylatban 
is említésre méltó. Elmondta, hogy 
az ország makrogazdasági stabilitása 

igen jó, amelyhez hozzájárult a helyi 
szervezet is.  A tanácskozáson adták 
át az Év üzlete díjat, melyet az ANRO 
Épületdíszítés Kft. nyert el.              

 g.i.

Ösztöndíjátadó
Különleges pályát futottak 

be, akik a Felzárkózás a Maga-
sabb Szintű Oktatásért Alapít-
vány ösztöndíjátadó rendezvé-
nyén vettek részt. 

A Városháza Bocskai-termében 
december 12-én tartott ünnepi al-
kalmon Kiss Attila polgármester kö-
szöntötte a sikeres tanulmányokat 
folytatókat. Elmondta, hogy a vá-

ros mindig is figyelt a tehetségeire, 
igyekezett őket megfelelő módon 
támogatni. 

Kovács Attila Károly, az alapít-
vány kuratóriumának elnöke sze-
rint is példaértékű az a szellemi 
teljesítmény, amellyel a fiatalok gaz-
dagították saját magukat, illetve a 
szűkebb és tágabb közösségüket is. 

Reményét fejezte ki, hogy a meg-
szerzett tudást a városba visszatér-
ve kamatoztatják majd. Ha máshová 
veti őket a sors, az a legfontosabb, 
hogy megőrizzék azt a kötődést, 
amelyet Böszörmény jelent szá-
mukra.

A díjazottak többek között jogi, 
élelmiszeripari, történelmi, infor-
matikai tanulmányokban nyújtot-
tak már eddig is kimagasló teljesít-
ményt. 

gargya
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Képes hírek

IMMÁR HAGYOMÁNY, hogy az év végéhez közeledve Hajdúböször-
mény művészeti csoportjai hangversennyel, koncerttel és táncgálával 
zárják az évet.  December 14-én a művelődési központ színháztermében 
ezúttal a Hajdúböszörményi Ifjúsági Fúvószenekar adott koncertet, mely-
ben komolyzenei feldolgozásoktól, az indulókon keresztül, fúvószenekari 
átiratokat is bemutattak.

 Varga Imre emlékezete

SZALAGTŰZŐ ünnepélyt tartott a Bocskai-gimnázium közössége no-
vember 9-én.  A végzős diákokat és a megjelenteket Tóth Lajos Árpád, a 
tankerület igazgatója köszöntötte, majd az osztályfőnökök tűzték fel a 
maturandus szalagot a diákokra. A tanulók emlékképeiből és tréfás alakí-
tásaiból összeállított videoklipek megtekintése után, táncokban gyönyör-
ködhettek a jelenlévők. Láthattak bécsi keringőt és salsát, diszkótáncot, 
evolúciós táncprodukciót, és filmzenékre készített produkciót. 

ADVENTI KONCERTEN mutatta be dalait Zséda december 15-én, a 
művelődési központ színháztermében. A teltházas előadáson a művész 
ezúttal is megcsillogtatta egyedi hangját és elődásmódját. Az alkalomhoz 
illően, saját dalai mellett filmdalokat, híres áriákat is énekelt. 

Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy a Szabadhajdú 
következő száma  2020. január 17-én jelenik meg. 

Minden kedves olvasónknak békés karácsonyi ünnepeket, 
boldog új évet kívánunk!

A Szabadhajdú szerkesztősége

„…Úgy fekszik ő, ki küzdve tört 
a jobbra, mint önmagának dermedt-
néma szobra…” Kosztolányi Dezső 
sorai nagyon idevágnak, amikor 
Hajdúböszörmény díszpolgárára 
emlékezünk.

Varga Imrével többször is talál-
koztam, de a budapesti Laktanya ut-
cai találkozó marad a legemlékeze-
tesebb. Egy vasárnap délelőtt volt. 
Nem igazán érezte jól magát, nem 
nagyon volt beszédes kedvében. 
Botjára támaszkodva ült székében.

Aztán jöttek az emlékek: a főis-
kola, az alkotások, a pályatársak, 
s nem utolsósorban Böszörmény.  
Siófokon született 96 esztendővel 
ezelőtt, s az ő sorsa sem különbö-
zött a másétól: pályája kifürkészhe-
tetlen volt.

Hét és fél évtizeddel ezelőtt re-
pülős tisztként került Böszörmény-
be, s ez gyökeresen megváltoztatta 
életét. A Benedek János utca egyik 
lakóházában szállásolták el, ahol 
Dr. Szabó Mihály gimnáziumi tanár 
és felesége, Kathy Borbála polgári 
iskolai tanár, majd később igazgató 
élt, egyszem lányukkal: Ildikóval. 
Az alig húsz esztendős tiszt párjául 
választotta a lánykát, sok-sok évti-
zeden át kitartottak egymás mel-
lett, mígnem Ildikó asszony végleg 
elment.

Varga Imre életében a szülőváro-
sán, Siófokon kívül Böszörményben 
is igazán jól érezte magát. Amolyan 
pót szülővárosának tartotta.

Talán mondhatjuk, hogy Varga 
Imre későn érő típus volt, hiszen 
már elmúlt harminc éves, amikor 
Pátzay Pál és Mikus Sándor nö-
vendékeként szobrászművész lett. 
Mégsem érezték hátrányát sem ő 
sem a művészetének pártolói.

Varga Imre katonatiszti jellemvo-
násai jól megmutatkoztak hétköz-
napjaiban is. A precízség, a pontos-
ság, a megtervezettség, az éleslátás, 

a szorgalom, a kitartás, mind-mind 
ott lakoztak benne.

Kilencvenhat esztendő adatott 
neki. Mindent elért, amit lehetett, 
úgy, hogy keményen megdolgozott 
érte.

Neve és művészete nemcsak ha-
zájában csengett ismerősen. A világ 
számos országában őrzik emlékét 
alkotásai, amelyek sajátos látás-
módban születtek.

Böszörményhez sem volt sosem 
mostoha. A művelődési központ 
mögött, a II.világháborús emlékmű, 
míg a Losonczy Géza Emlékparkban 
a Dávid szobor uralja a teret.

Művészetéért Munkácsy Mi-
hály-díjat kapott, majd 1973-ban 
Kossuth-díjat vehetett át. Később 
Érdemes művész címmel tüntették 
ki. Ezt követően Kiváló Művész lett. 
Birtokosa volt a Herder-díjnak, tag-
ja volt a Német Akadémiának. 

Számos ország a legmagasabb ki-
tüntetéssel ismerte el munkásságát, 
de mindennél többet jelentettek 
számára pártolói kedves szavai.

Teste Siófokon talál majd nyugal-
mat, alkotásai révén szerte a világ-
ban és Böszörményben is elevenen 
él szellemisége. 

Gargya Imre
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A jó hír ünnepe
Aki keresi a karácsony titkát, az 

felfedezi annak jó hírét. S aki felfe-
dezi ezt a jó hírt, az maga is jóhír-
mondóvá válik, szeretetre hango-
lódik. Nem köt bele másokba, nem 
minősíti le a szomszédját vagy ép-
pen egy vadidegent, aki az útjába 
kerül. Nem tesz közzé bántó meg-
jegyzéseket az internet különböző 
felületein, nem bánt, nem szid, - ha-
nem gyógyít. Mert a jó hír gyógyít, 
a rosszhír pedig betegít. Betegíti 
azt, akiről mondják, de különös 
módon legalább ennyire azt is, aki 
mondja. Ezért annyi a békétlen em-
ber manapság… Vajon tudjuk-e ezt, 
kedves Böszörményiek?

A jó hír balzsam a léleknek, s 
gyógyír az emberi szívnek. Felemel, 
megvidámít, örömmel, életkedvvel 
és lelkesedéssel tölt el. Azt erősí-
ti, hogy érdemes élni, hogy vala-
kinek nagyon fontos az életem, s 
nem élek hiába. Azt is bátorítja, 
akit senki sem, azt is értékeli, akit 
lebecsülnek, s azt is számon tartja, 
akiről mindenki elfeledkezett. A ka-
rácsony jó híre valóban csodaszer. 
Elvégzi bennünk azt, amit semmi-
lyen más ajándék nem tud, megadja, 
amit a legkedvesebb rokon vagy is-
merős sem, betölt olyasmivel, amit 
sem élénkítő-, sem egyéb gyógyszer 
nem képes: bűnbocsánatot hirdet. 
Ez a jó hír a mi kedves városunk-
ban legalább 450 éve közkincs. Va-
jon tudjuk-e ezt, mi helybeliek és 
helybenlakók?

Ez a karácsonyi jó hír összesen 

két szó: „Isten szeretet.” (1. János 
4,8) - Aki másnak gondolja őt, az 
még nem ismeri, aki ellenvéleményt 
formál, azt sajnos félrevezették, aki 
pedig nevet rajta, az ott legbelül nél-
külöz, mert e gyógyító üzenet nél-
kül tölti az életét…

A jó hír a karácsonyi ünnepelt, 
akinek egész élete erről az üzenet-
ről szólt. (János 3,16) Egyedül ő élt 
tökéletesen hiteles életet, - azaz ő 
úgy is élt, ahogy beszélt. Meg lehet 
bízni benne! Mondta, megélte és 
bizonyította: a jó hír hiteles! S mi-
kor a legmegdöbbentőbb és legérté-
kesebb részét mondta el a rábízott 
híradásnak, akkor kézzelfoghatóan 
bizonyított is. Saját feltámadásával 
igazolta: van feltámadás és van örök 
élet!

Somogyi László 
református lelkipásztor

„Gyermek adatott nekünk”
„Ez lesz a jel: Találtok egy jászol-

ba fektetett, bepólyált gyermeket.” 
LK 2,12

Az embereket mindig is foglal-
koztatta az a kérdés: Ha létezik, ha 

él, ha szeret, miért hallgat az Is-
ten? Miért tűri szótlanul a gonosz-
ságot, az igazak üldözését? Miért 
nem avatkozik be kézzel foghatóan 
az emberi történelembe, jól lehet, 
megtehetné?

Ezekre a kérdésekre, Isten ál-
lítólagos hallgatására, karácsony 
ünnepe válaszol. Válaszol azzal a 
csenddel, ami miatt annyit, de any-
nyit perlekedünk Istennel. Hogy ez 
a csend nem néma, hanem nagyon 
is beszédes, ezt a keresztények mil-
liói bizonyítják. Tévedés lenne azt 
gondolnunk, hogy a létnek és a sze-
retetnek egyetlen megnyilatkozá-
sa a beszédes vallomás. Isten nem 
akarta hangjával túlharsogni a világ 
lármáját, amely hangerejével a rossz 
dolgokat hirdeti  és a jót ritkán. Igé-
je nem a hangok hullámán vonult 
be világunkba, hanem a csend, a 
megtestesülés tényével. Ez lesz a jel: 
„Találtok egy jászolba fektetett be-
pólyált gyermeket.” Isten azzal hir-
deti meg a létét és szeretetét, hogy 

eljött hozzánk.Egy férfi második 
éve beteg gyógyíthatatlan. Eleinte 
reménykedett a gyógyulásban, az-
tán lázadozott, később kiegyezett 
a szenvedésével. Felesége elhagyta, 
valamint számos barátja is. Ő azon-
ban nem siránkozik, igyekszik hasz-
nosan eltölteni az idejét. Még egy 
árva gyermeket is örökbe fogadott 
és minden szeretetét, és tudását 
neki ajándékozza. Egy hűséges ba-
rátja hetenként meglátogatja. Bú-
csúzáskor mindig ezt mondja: ugye, 
újra eljössz? Válasz: igen.

Isten annyira szeretett minket, 
hogy meglátogatott minket és el-
küldi egyszülött fiát, hogy meg-
mutassa nekünk a helyes életet és 
megajándékozzon bennünket színe 
látásával és örökre vele legyünk. Le-
gyünk hálások ezért az ajándékért!

Hasulyó János plébános
(A kép forrása: Szépművészeti Múzeum)

Lelki békesség
„Szerezd meg a lelki békességet, 

és ezrek fognak üdvözülni körülöt-
ted.”

Elérkezett karácsony, Jézus 
Krisztus születésének ünnepe. Az 
igazi ünnepet nem a naptár hozza 
el, az belül születik és belül törté-
nik – az ember szívében. Különleges 
erőforrás lehet, ha nem csak a külső-
ségekre helyezzük a hangsúlyt. Per-
sze fontos a készülődés külsőségeit 
is megtenni: asztali dekoráció, gyer-
tya, ajtó- vagy ablakdísz, fenyőfa, 
fényfüzér. A feldíszített fenyőfán, a 
megterített asztalon, a közös étke-
zésen vagy az ajándékon túl, a szí-
vünket is ünneplőbe akarjuk öltöz-
tetni. Lelkünket díszbe öltöztetve 
akarjuk megérteni azt a titkot, amit 
karácsony hozott el: Isten és ember, 
ember és ember találkozását.

Karácsony az Úr Jézus Krisz-
tus születésének ünnepe nekünk, 
keresztényeknek. Vannak, akik a 
szeretet ünnepének hívják. Ez is 
helyénvaló, csak tudnunk kell: azért 
a szeretet ünnepe, mert Krisztus 
születése az Isten emberek iránti 
végtelen szeretetének kézzelfogha-
tó csodáját hozta el a földre; benne 
ugyanis a szeretet Istene jött kö-
zénk. Máriával és Józseffel együtt 
mi is egy lelki zarándokutat aka-
runk bejárni Názáretből Betlehem-
be, amelynek a célja, hogy Krisztus 
bennünk is megszülessen. A betle-
hemi istálló szegénysége vigasztalás 
és figyelmeztetés: nem a méregdrá-
ga ajándékok, a külsőségek töltik 
meg örömmel az ember életét, ha-
nem a több figyelmesség, a szeretet 
hétköznapi cselekedetei, vagy épp 
a környezetünkben élő szegények 
megsegítése. 

Isten igent mondott ránk, em-
berekre, amikor emberként jelent 
meg a földön. Igent mondok én is az 
életre, az én életemre mindenestül, 
gyöngeségeimmel, erőtlenségeim-
mel együtt is. Tudom, hogy terve 
van velem, el akar vezetni magá-
hoz… Hálás vagyok neki azért, hogy 
gyöngeségeim éppúgy, mint erőssé-
geim, félelmeim és a vágyaim mind 
eszköz az ő kezében, hogy Rá talál-
jak. Sokszor üres a kezünk, de a szí-
vünk telve lehet a kiengesztelődés, 
a megbocsátás, az elfogadottság, a 
szeretet utáni vágyakozással. 

Feléd nyújtjuk üres tenyerünket, 
mert tudjuk, hogy van számunkra is 
elkészített ajándékod: te magad!

Bodogán László 
görögkatolikus parochus
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Üdvözítő kegyelem
Mi a karácsony legfontosabb üze-

nete? Mi az ünnep lényege? Ezeket 
a kérdéseket teszem fel magamnak. 
Isten igéje a Szentírásból így felel ne-
künk:

„Mert megjelent Isten üdvözítő 
kegyelme minden embernek, és arra 
nevel minket, hogy megtagadva a hi-
tetlenséget és a világi kívánságokat, 
józanul, igazságosan és kegyesen 
éljünk e világban, mivel várjuk a mi 
boldog reménységünket, a mi nagy 
Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisz-
tus dicsőségének megjelenését, aki 
önmagát adta értünk, hogy megvált-
son minket minden gonoszságtól, és 
megtisztítson minket a maga népé-
vé, amely jó cselekedetre törekszik.” 
(Tituszhoz írt levél 2. rész)

Ezek szerint karácsony ünnepé-
hez bár hozzátartozik a karácsonyfa, 
a csillogás, az ajándékok, és terített 
asztal, a vendégeskedés és rokon-
látogatás, és még sok minden, de 
ezek nem az ünnep lényegét jelen-
tik. Karácsony legfontosabb része, 
nélkülözhetetlen eleme, hogy a 
mindenható Isten bűnbocsánatot és 
örökéletet szeretne nekünk, embe-
reknek adni. Ezért elküldte fiát, Jé-
zust erre a világra, akiben megjelent, 

Íme, élt egy ember Jeruzsálem-
ben, akinek Simeon volt a neve. 
(…) A Lélek indítására elment a 
templomba, és amikor a gyermek 
Jézust bevitték szülei, hogy eleget 
tegyenek a törvény előírásainak, ak-
kor karjába vette, áldotta az Istent, 
és ezt mondta: „Most bocsátod el, 
Uram, szolgádat beszéded szerint 
békességgel, mert meglátták sze-
meim üdvösségedet, (…)” (Luk 
2:25-32)

Sokszor elképzeltem a jelenetet. 
Egy házaspár viszi fel újszülöttjét 
a templomba, hogy ott áldozatot 
mutassanak be, zsidó szokás sze-
rint. Ahogy mennek fel, megáll 
előttük egy ősz, lassú járású férfi, 
aki könnyes szemekkel nézi a csöpp 
gyermeket. Lassan, bátortalanul 
kinyújtja kezeit, és ránézve a szü-
lőkre, kéri kimondatlan szavakkal, 
vegye a kézbe. A szülők megen-
gedik, mert annyira barátságos az 
öreg. Simeon, mert tudjuk a nevét, 
átveszi, miközben le sem tudja ven-
ni róla a tekintetét, és mint aki egy 
hatalmas kincset tartana a kezében 
úgy tartja, óvatosan, gyönyörködve 

a kicsiben. Majd felnéz az égre és 
elmondja fohászát. 

Ki értette rajta kívül ezt? 
Ez, az alig több, mint egy hóna-

pos csecsemő lenne a Messiás? Ő 
lenne az üdvösség, melyet az örök-
kévaló készített az embereknek? Hi-
szen még 30 évnek kellett eltelnie 
ahhoz, hogy nyilvánosan elkezdje a 
tanítást, a gyógyítást és többi Mes-
siást igazoló jel cselekvését Jézus 
Krisztus. Még erősebb Simeon hite, 
ha Jézus Krisztus tanítványait vizs-
gáljuk meg. 

Jézus a feltámadása után például 
megjelenik két tanítványának, akik 
Emmausba tartottak. Csatlakozik 
hozzájuk, és beszélgetésbe elegyed-
nek. De tanítványai nem ismerik fel 
a Jézust, és ezért korholja őket: „Ó, 
ti balgák! Milyen rest a szívetek arra, 
hogy mindazt elhiggyétek, amit 
megmondtak a próféták!” Simeon 
miért ismeri fel a csecsemőben a 
Messiást, a tanítványok miért nem 
a felnőtt Krisztusban? Az elnehe-
zedett szív a magyarázat. Lassítani 
kell, megállni, és igen, lehet az idei 
karácsony más, mint a korábbiak, és 
válhat egy valódi, élő várakozássá! 
Hagyjuk időt Istenre! Keressük őt, 
és beszélgessünk vele. Hagyjunk, 
hogy formálja szívünket, és tegye 
egyre érzékenyebbé lelkünket, hogy 
meghallva a Szentlélek hangját, 

felismerjük az Üdvözítő látoga-
tását, ahogyan az agg Simonnal 
történt. Így legyen! Ámen!

Horváth Zsolt baptista lelkész

Élő várakozás

valósággá vált az üdvözítő kegyelem. 
Kegyelem, mert nem érdemelhetjük 
ki, nem tehetünk érte semmit, leg-
feljebb annyit, hogy elfogadjuk. Hit 
által. Csak úgy, magától, mert kegye-
lem. De éppen így, el is veszíthetjük, 
ha nem törődünk vele, ha nem hi-
szünk Krisztusban.

Aki elfogadja a kegyelmet, an-
nak az életére nézve ennek pozitív 
következményei lesznek: józanul és 
kegyesen, Istennek tetsző módon 
igyekszik élni. Istenhez tartozik az 
élete már ezen a földön is. Cselekszi a 
jót, de nem azért, hogy azzal bármit 
megszerezzen, elérjen, vagy kiérde-
meljen Istennél, hanem azért, mert 
a jó cselekvésével mutatja meg hálá-
ját, fejezi köszönetét Istennek azért, 
hogy bűneire, vétkeire, mulasztása-
ira bocsánatot nyert, e földi élet be-
fejezését követően pedig üdvösséget 
kapott a kegyelem által. Karácsony 
azt jelenti, hogy Isten nagyon szeret 
minket. Üdvözítő kegyelme Jézus 
Krisztusban valósággá vált. Kará-
csony ünnepe új lehetőség arra, hogy 
igent mondjunk Istennek, elfogadjuk 
a megváltást, és hit által Őhozzá tar-
tozzunk. 

Loment Péter lelkész

A  generációváltás ideje

„Hej, mostan puszta ám igazán a 
puszta!” Petőfi gondolatai juthattak 
eszébe az embernek, miközben az el-
múlt hét végén az autójával a Bakóhát 
felé igyekezett. 

Miután a tanyához vezető bejárón 
sikeresen túljutott, a karám közelé-
ben sikerült leparkolni. A sürgő-forgó 
emberek, a lovak nyerítése jelezte, 
mozgalmas az élet Csatári Imre ta-
nyáján.

A Hajdú Gazdakör várta tagjait 
évértékelő közgyűlésre, s egyben csa-
ládi napra. 

Jakab István, az Országgyűlés 
alelnöke, a Magosz elnöke, aki nem 
mellesleg a böszörményi gazdakör 
tagja is, nem késlekedett, az elsők 
között érkezett. Miközben gazdatár-
saival parolázott, időt szakított, hogy 
válaszoljon kérdéseinkre is. A szak-
ember úgy értékeli, hogy az agrári-
um közepes évet hagy maga mögött. 
Nagy panaszra nincs okuk, viszont a 
felvásárlási árak lehettek volna ked-
vezőbbek az ágazatból élőknek. A 
számadás mellett azonban ott mun-
kálkodik a várakozás is a lelkükben. 
Nagyon érzékeny időszak következik 
az életükben. Az uniós gazdaságpoli-
tikát formálják a politikusok. A gaz-
dáknak pedig készülni kell a klíma-
változás következményeinek minél 
hatékonyabb kezelésére. Ugyanakkor 
fontos az agrárirányítás változásait 
is nyomon követni. Felértékelődik a 
vízgazdálkodás szerepe, ezzel is fog-
lalkozni kell. Jakab István szerint na-
gyon komoly feladatot jelent Ukrajna 

szerepvállalásának helyes értékelése, 
kezelése. Ez nem kis fejtörést okoz az 
unió minden tagállamának.

Szabó Sándor gazdaköri elnök sze-
rint az agráriumban eljött a generá-
cióváltás ideje. A mostani derékhad 
meghatározta azt az irányvonalat, 
amelyet a fiataloknak követni lehet. 
Természetesen nem minden áron, 
hanem a körülményeket és a lehető-
ségeket figyelembe véve. Szabó Sán-
dor szerint a folyamatos tájékozta-
tás, a naprakészség elengedhetetlen 
a sikeres gazdálkodásban. Egyúttal 
megerősítette, hogy a magyar gazdák 
jövője múlik azon, hogyan sikerül a 
felzárkózás.

Kopcsa Antal Hajdúvidről érke-
zett. Gyerekkora óta benne él a gaz-
dálkodásban. Ez az időszak alkalmas 
arra, hogy tájékozódjanak, mi is tör-
ténik valójában a nemzetközi, illetve 
a hazai agrárgazdaságban. Korábban 
állattenyésztéssel foglalkozott. Főleg 
ipari zöldségeket termeszt: zöldbor-
sót és csemegekukoricát, ezek mellett 
búzát, árpát és takarmánykukoricát 
is rendszeresen betakarít.

Csatári Imre több mint két és 
fél évtizede gazdálkodik önállóan. 
Örömmel adott helyet a gazdaköri 
rendezvénynek, hiszen ahogy mond-
ja, hasznos információ birtokában 
juthatnak a gazdatársak is, ami a 
legfontosabb, elsőkézből. Kukoricát, 
búzát, napraforgót, borsót, cseme-
gekukoricát termeszt. Gazdaságának 
meghatározó ágazata a húsmarha te-
nyésztés, s hobbiként lótenyésztéssel 
is foglalkozik. Úgy látja, az ágazatban 
eltöltött évek alatt jelentős változás 
történt nemcsak műszakilag, hanem 
a gazdák szemléletében. Ezek nélkül 
nem lehet életképes az agrárium.

Ónodiné Demeter Éva beleszü-
letett a gazdálkodásba. Jelenleg 
húsmarha tenyésztéssel foglalkozik a 
családja. Az állatok huszonnégy órás 
elfoglaltságot jelentenek számukra. 

Örvendi László megyei elnök Haj-
dúszoboszlóról érkezett, a gazdasági 
mutatók elemzése mellett azokra 
a képzésekre helyezte a hangsúlyt, 
melyeken a gazdák a munkájuk haté-
konyságához elengedhetetlenül fon-
tos ismeretekhez juthatnak.

Gargya Imre 
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ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁSRA várják az ér-
deklődőket december 22-én 15 órára a főtérre.

ÉVADZÁRÓ NÉPTÁNCGÁLÁT láthat a közönség 
december 20-án 18 órától, a művelődési központ szín-

háztermében. A rendezvényen a Bocskai Néptáncegyüttes 
csoportjai mutatják be műsorukat.
December 18-án nyílt a Hajdúsági Múzeum új állandó kiál-

lításának felújított részlete, az INKÁBB TÖRNI, MINT HAJOL-
NI!, a Hajdúkerület és történetét bemutató új kiállítás. A tárlatot a 

múzeum nyitvatartásának ideje alatt tekinthetik meg.

HIRDETMÉNY FASOROK LETERMELÉSÉRE: „https://hajduboszormeny.
hu/hirdetmenyek” (Fasor licit 2020.01.09. word dok.) Bővebb információ, felvi-
lágosítás a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal 38-as és 10-es irodájában, 
illetve az 52/563-238-as, 52/563-210-es telefonszámon  kérhető. 

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a 243/2019. (XI.28.) Önk. számú 
határozata alapján a Hajdúböszörmény 0526/2 hrsz-ú szántó művelési ágú, 3 
ha 1287 m² nagyságú, 32, 54 AK értékű 1/1 arányban önkormányzati tulajdonú 
földrészletet nyílt árverés útján, az alábbi feltételek mellet értékesíti:

A kikiáltási ár 4.109.000 Ft, azaz Négymillió-egyszázkilencezer forint. A 
kikiáltási árat az árverés során 5.000 Ft-tal szükséges emelni mindaddig, amíg 
egyetlen ajánlattevő marad versenyben. Vevőnek a nettó vételár 3%-a + áfa le-
bonyolítási díjat is meg kell fizetnie.

Aki az árverésen részt kíván venni, annak a nettó kikiáltási ár 10%-át letéti 
díjként az árverés időpontjáig meg kell fizetnie, Hajdúböszörmény Város Ön-
kormányzatának 11738060-15372514 számú számlájára. A befizetés tényét az 
ellenőrző csekkszelvény, vagy teljesített átutalási megbízás bemutatásával kell 
igazolni. Az az ajánlattevő, aki az árverés során a legnagyobb összegű ajánlatot 
teszi, az ingatlan megvásárlására jogosulttá válik, és az általa befizetett letéti 
díjat a vételárba be kell számítani. A licitáláson alulmaradt ajánlattevők részére, 
a befizetett letéti díjat az önkormányzat 15 napon belül visszafizeti. Abban az 
esetben, ha a nyertes ajánlattevő a licitálás lezártát követően, a szerződéskötés 
előtt vagy után eláll az adásvételtől, úgy a letéti díj részére nem jár vissza.

A nyertes ajánlattevőnek az árverést követő 30 napon belül szerződést kell 
kötnie és ezzel egyidejűleg meg kell fizetnie a teljes vételárat, részletfizetési le-
hetőség nincs. Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő hitelfelvétel segít-
ségével kívánja megfizetni a vételárat, úgy a teljesítésre nyitva álló határidő – 
tekintettel a banki ügymenet időigényességére – 60 napra hosszabbodik meg.

A földrészlet tulajdonjogának bejegyzésére a teljes vételár, bonyolítási díj és 
az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését követően kerül sor.

Tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy az értékesítés a 2013. évi CXXII. törvény 
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény hatálya alá tartozik.

Az Önkormányzat fenntartja magának azon jogát, mely szerint az eljárást 
részben vagy  egészben eredménytelennek nyilváníthatja, indoklás nélkül.

A nyílt licit időpontja: 2020. január 9. 10.30 
A nyílt licit helye: Polgármesteri Hivatal Sillye Gábor (I. emelet 54-es) 

terem. 

Ingatlanértékesítési hirdetmény

Új funkciókkal gazdagodott a főtér
Városunk főtere két új funkcióval is gazdagodott az idei esztendőben, a 

Széchenyi 2020 keretében kiírásra került TOP CLLD pályázati forrásból. 
Örök szerelmet szimbolizáló lakatok kerülhetnek fel a Bocskai téren lévő, 
várfal „bástyája” melletti részen álló, kovácsoltvasból készült iparművészeti 
alkotásra, a lakatfalra. A szerelmesek összetartozásuk jeléül felakaszthatnak 
egy olyan lakatot, amelybe előzőleg belevésték vagy belegravírozták nevüket, 
avagy nevük kezdőbetűit. A lakat felhelyezését követően a szerelmesek rend-
szerint eldobják a lakat kulcsát, kifejezve, hogy többé soha nem akarják azt 
levenni. A streetball pálya kialakítása rendhagyó fejlesztés, mely egy régóta 
fennálló igényt szolgál ki. A sportpálya Sport Court Power Game pályaburko-
latból került kialakításra, palánkkal, labdafogó hálóval. A pálya mellett padok, 

szemétgyűjtő edényzet, kamera lett 
kihelyezve, valamint elérhető a wifi is. 
A streetball pálya kialakításával város-
unk főterének, mint nyitott közösségi 
térnek az infrastrukturális fejlesztése, 
többfunkcióssá tétele valósult meg.

Fotózás
A Tourinform Irodában található kézműves tárgyat (fülbevaló, nyak-

lánc, gyűrű)  szeretnék bemutatni olyan 18 életévét betöltött lányok segít-
ségével, akik megmutatnák szépségüket az közöségi oldalokon (Facebook, 
Instagram). 

Jelentkezés feltétele:  18 életév betöltése
Hozzájárulás a fényképek közösségi oldalakon történő feszhasználásá-

ra. A fényképzésre a hajduboszormeny@tourinfrom.hu e-mail címen lehet 
jelentkezni, tárgyként megjelölve, hogy fotózás. 

Az e-mailben szerepeljen a teljes név, telefonszám, születési év, illetve 
1-2 fénykép és néhány mondat a jelentkezőről. 

További tájékoztatásért keresse a Tourinform Hajdúböszörmény 
Facebook-oldalát, illetve a 0652/561-851-es telefonszámon az irodát!

Programajánló

Segíteni mindig öröm
Egyfajta missziós tevékeny-

ségként is felfogható az, ame-
lyet a Hendicepes Gyerekeket 
segítő Egyesület végez a város-
ban, immár közel negyedszáza-
da. 

Talán így a karácsonyhoz köze-
ledve, a szeretet ünnepe előtt még 
inkább felértékelődhet szerepük. 

Az egyesület a halmozottan sé-
rült, mozgásszervi és egyéb fogya-
tékkal élőkkel foglalkozik – mondja 
Molnár Imréné, a szervezet veze-
tője. Gyümölcsöző az együttműkö-
désük a Budai Nagy Antal utcán 
található Kálvin János Református 
Szolgáltató Központtal, ahol a mű-
ködésük is biztosított. Szülői klu-
bokat is szerveztek az együttmű-
ködést segítendő, többek között a 
Zeleméry-iskolával karöltve.

Pályázati támogatásból több tá-

bort is szerveztek. Horpácson és 
Hercegkúton 30-30 halmozottan 
hátrányos helyzetű és fogyatékos 
gyermekek részére.

Nyáron háromhetes intenzív 
tornaterápiás foglalkozásokat tar-

tottak, ahol nemcsak böszörményi, 
hanem a vonzáskörzetébe tartozó 
gyerekek is részt vehettek. A nyári 
programok sorában szerepelt még a 
sérült gyerekek részére lovaglás és 
tornafoglalkozás. A különböző kre-
atív foglalkozásokat szintén pályá-
zati forrásból valósították meg.

Molnár Imréné megerősítette, 
hogy az elkezdett fejlesztő terápiá-
kat továbbra is biztosítani tudják a 
sérült gyerekek részére. Reményét 
fejezte ki, hogy hogy munkájuk 
nyomán sok-sok mosolyt csalhattak 
egész évben a gyerekek arcára.

g.i.
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2019. október 19-én 50 éves találkozót tartottak a Bethlen Gábor ut-
cai általános iskola 1969-ben végzett 8. b. osztályos tanulói. Osztály-
főnök: Tömöriné Forgács Erzsébet.

Megemlékezés

Fájó szívvel, de el nem múló
szeretettel emlékezünk 

MOLNÁR FERENC
halálának 7. évfordulóján.

„Akkor is veled vagyok, 
ha nem vagy velem.”
(Szteliosz Thalasszinosz)

Felesége, családja,
 rokonai, tisztelői.

„A föld elnyeli testünket,
az ég felöleli lelkünket.”

(Prédikátor könyve 12.7.)

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

PINDZSULYA JÓZSEF
(II. Kongresszus Tsz. nyugdíjasa)

halálának 6. évfordulójára

„Hihetetlen, de elmentél egy perc alatt, 
számunkra csak a döbbenet 
és a fájdalom maradt. 
Kicsordul a könnyünk a sírodnál, 
mélységes a fájdalom, hogy távoztál. 
A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt, 
de szívünkben örökké velünk maradsz.”

A gyászoló család.

A Hajdúböszörmény Bocskai téri Református Egyházközség elnöksége fel-
hívja a hívek figyelmét, hogy egyházunk törvénye szerint teljes jogú egyháztag 
az, akit megkereszteltek, konfirmációi fogadalmat tett, a gyülekezeti istentisztele-
ten és az úrvacsorai közösségben részt vesz, és egyházközségében az egyház fenn-
tartásához hozzájárul. Az ilyen egyháztagnak nagykorúsága elérésétől kezdődően 
választójoga van, és választható.

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

De a járulék mértéke teljesen önkéntes! Felajánlásunk, lényegét te-
kintve nem más, mint hálaáldozat Isten felé, hiszen arra emlékeztet az Ige: 
„Mid van, amit nem kaptál?” (1Kor 4,7.) Ezért gyülekezetünk nem határozza 
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 járulja-
nak hozzá egyházunk szolgálatának folytatásához és fenntartásához.

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

Református egyház tagjaink figyelmébe

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk 

SÓVÁGÓ IMRE
(volt Királyhágó u. 19. sz. alatti lakos)

halálának 7. évfordulójára.

„Az, aki nektek voltam, 
még mindig az vagyok,
nevezzetek nevemen és gondoljatok rám, 
hisz én itt vagyok veletek, 
csak az út másik oldalán.”

Felesége, két lánya családjával

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

SZEGEDI ANTAL
halálának 5. évfordulójára

„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.”

Szerető családja.

Házasságkötés

Ünnepélyes keretek között kötöt-
tek házasságot
december 9-én: Feind Zoltán  –  
Feind-Tóth Renáta Etelka.
december 10-én: Makai Tamás    –  
Makai-Nagy Daniella Fanni.

Osztálytalálkozó

A művelődési központban 
december 27-29. között 

GALAMB- és KISÁLLATKIÁLLÍTÁSRA 
várják az érdeklődőket. 

A rendezvényen nyúlsimogatót, csillám-
tetoválást és játszósarkot is kínálnak a 
kicsinyeknek a szervezők. Jó idő esetén 
pedig galambröptetést is láthatnak a 
résztvevők.
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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
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December 27. Kehely 
(Arany J. u. 12. Tel. 561-151).
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December 30. Szentháromság 
(Pálnagy Zs. u 1/a. Tel.: 372-302)
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(Karap F. u. 5. Tel: 561-461)
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A MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN 
MŰKÖDŐ CSOPORTOK:
Január 7. 17.30 óra: a Vasvári Pál Tár-
saság foglalkozása. A hajdúböször-
ményi járás természeti értékei – elő-
adó: Tatár Antal.
Január 12. 15 óra: a Dóry József Nó-
taklub foglalkozása.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
December 21-23. (reggel 6-tól reg-
gel 6-ig): dr. Dobi Péter (06-20-438-
1707). 
December 24-25. (reggel 6-tól reg-
gel 6-ig): dr. Joó Sándor (06-70-363-
6515). 
December 25-26. (reggel 6-tól reg-
gel 6-ig): dr. Nagy Anna (06-30-662-
2725). 
December 26-27. (reggel 6-tól reg-
gel 6-ig): dr. Nagy Ferenc (06-70-
376-1138). 
December 27-28. (reggel 6-tól reg-
gel 6-ig): dr. Kecskés Lajos (06-20-
9455-846). 
December 28-30. (reggel 6-tól reg-
gel 6-ig): dr. Komáromi Márton (06-
20-9339-458).
Január 1-2. (reggel 6-tól reggel 6-ig): 
dr. Pucsok Albert (06-30-953-6510).
Január 4-6. (reggel 6-tól reggel 6-ig): 
dr. Nagy Anna (06-30-662-2725).
Január 11-13. (reggel 6-tól reggel 
6-ig): dr. Nagy Ferenc (06-70-376-
1138).

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.

PAPP  JÁNOSNÉ
(született Batai Ibolya) 

gyászszertartásán megjelentek, 
ravatalára koszorút, virágot he-
lyeztek, és mélységes bánatunkban 
részvéttel osztoztak.

„Nagyon akartam élni még, 
érezni szívetek melegét.
Legyőzni a betegséget, 
legyen enyém még az élet.
Búcsú nélkül kellett mennem, 
őrizzetek szívetekben.
Édes lesz ott megpihenni, 
odalent már nem fáj semmi!”

A gyászoló család.

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik felejthetetlen halottunk

Köszönetnyilvánítás

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

ERDŐS ANTAL
(volt Pásztor u. 2. sz. alatti lakos)

halálának 2. évfordulójára

„Nem életszerű, ami Veled történt, 
Sem a te lelked, sem a miénk 
soha nem tud megnyugodni. 
Szívedben nem volt más, 
csak jóság és szeretet.
Szorgalom és munka volt az életed.”

Szerető szüleid és testvéreid.

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

TÖVISKES MIHÁLY
(volt Mátyás király krt.-i lakos)

halálának 6. évfordulójára
(december 30.)

„Egy könnycsepp a szemünkben érted él, 
egy gyertya az asztalon érted ég, 
egy fénykép, mely őrzi emléked, 
egy út, mely elvitte az életed. 
A bánat, a fájdalom örökké megmarad, 
mindig velünk leszel, 
az idő bárhogy is halad.” 

Szerető felesége, lánya, fia 
és két unokája.

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

KELEMEN IMRE
halálának 8. évfordulójára

„8 éve hunytad örök álomra két szemed,
Nem könnyen adtad fel, 
meg kellett küzdened.
Most könnyes szemmel 
megállunk sírodnál
Te nem hívsz, de mi tudjuk, hogy hívtál.
Mi szóltunk, de a néma sír nem felel,
Szomorú szívünkben örökké létezel.”

Felesége, lánya, veje, 
két unokája, két dédunokája: 

Hanna és Márk.

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik felejthetetlen halottunk

SZABÓ LAJOSNÉ
(született Elek Éva) 

gyászszertartásán megjelentek, 
ravatalára koszorút, virágot he-
lyeztek, és mélységes bánatunkban 
részvéttel osztoztak.

„Pihenj, te drága szív,
már megszűntél dobogni.
Szerető jóságod nem tudjuk feledni,
Mert elfelejteni Téged soha nem lehet.”

A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás
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december 24 –  december 29. ünnepi és hétvégi munkarend
december 30 – december 31. munkanapi rend szerint
január 1.   ünnepi és hétvégi munkarend
január 2-3.    munkanapi rend szerint
január 4-5.    ünnepi és hétvégi munkarend

Bocskai Gyógyfürdő
unnepi nyitvatartas

Sportúszás: 6:00-8:00
Termálfürdő: 9:00-20:00

Frissítő masszázs: 13:00-17:00
Éjszakai fürdő: 20:30-23:45

Sportúszás: 6:00-8:00
Termálfürdő: 9:00-14:00

Gyógyászati központ: 9:00-14:00

2019. december 24. 
(kedd)

Sportúszás: 6:00-8:00
Termálfürdő: 9:00-14:00
Frissítő masszázs nem lesz

2019. december 25-26.
(szerda-csütörtök)

 Zárva

2019. december 27.
(péntek)

2019. december 28-29.
(szombat-vasárnap)

Sportúszás: 6:00-8:00
Termálfürdő: 9:00-20:00

Frissítő masszázs: 13:00-17:00

2019. december 30.
(hétfő)

Sportúszás: 6:00-8:00
Termálfürdő: 9:00-20:00

Gyógyászati központ: 9:00-18:00

2019. december 31.
(kedd)

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk!

2019. december 24-én és 31-én rövidített nyitva tartással,
2020. január 2-től pedig megszokott nyitvatartás szerint várjuk kedves Vendégeinket!
Köszönjük a megértést!

, . .

2020. január 1.
(szerda)

 Zárva

, . .

 Éjszakai fürdozés
Disco Party a 2000-es évek legnagyobb slágereivel

 Orült hangulat
Party maker a szaunában

Szauna szeánszok

éjszakai fürdozése és szauna szeánsza
2019. december 27. Péntek 

21.00   
   
           
         
   
           

22.00

23.00

Ráhangolódás az estére, sörös-gyömbéres peeling 

Narancsos-fahéjas étcsoki tejszínhabbal, 
füstszauna feeling nyírfaolajjal

Pálinkás felöntés, 7olajos krémes kényeztetés,
jeges borzongás, party-fever

Hangulatfelelos: 
Balogh Csabi

Éjszakai fürdozés: 1500 Ft
Szauna esttel együtt: 3000 Ft

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik felejthetetlen halottunk

GALACZI  KATALIN

temetésén megjelentek, ravatalá-
ra virágot, koszorút helyeztek, és 
mélységes bánatunkban részvéttel 
osztoztak.
„Ne emlékezz rám búsan rokon, barát, 
add meg a könnyet, 
de élj és szeress tovább.
Ha az emlékem megmarad bennetek,
megnyugszik a lelkem, 
tudom szerettetek.”

A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

BÓDI GÉZA
halálának 4. évfordulójára

„Szívedben nem volt más, 
csak jóság és szeretet. 
Szorgalom és munka volt az életed 
Mindent megadtál, mi Tőled telhetett,
 legnagyobb volt a Te szereteted.”

Szerető családja.

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

SZABÓ SÁNDOR
halálának 20. évfordulójára

„Lelked, remélem, békére talál,
S te már a mennyből vigyázol 
majd Ránk!
Soha nem felejtünk, 
szívünkben szeretünk,
Rád örökkön-örökké emlékezünk!”

Szerető családod.

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk 

LOVAS JÁNOSNÉ
(szül. Oláh Róza, volt Hunyadi 

krt. 23/a. alatti lakos)
halálának 5. évfordulójára.

„Nem vársz már bennünket 
ragyogó szemekkel, 
Nem örülsz már nekünk 
szerető szíveddel, 
De abban reménykedünk, 
hogy jobb helyre mentél, 
Hisz te a jónál is jobbat érdemeltél.”

Férjed, két lányod családjaikkal

Háziorvosi ügyelet az ünnepek alatt
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Labdarúgás
A HTE U13-as korosztálya hétvégén. 
A tornán szerepelt Hajdúnánáson, ahol szépen helytálltak az erős me-

zőnyben. A csapat tagjai: Kondás Kristóf, Láda István, Gém Balázs, Varga 
Antal, Kacsó Bence, Cseresznyés Róbert, Szolnoki Zsombor.

A csapat másik része Tégláson szerepelt a Bozsik futsaltornán.
A csapat tagjai: Karászi Tamás, Takács Ádám, Siket Patrik, Szabó Nán-

dor, Sneider Norbert, Hadházi Zsombor.
Edzők: Fodor Tibor, Szathmári Zsolt.

Kézilabda
U14 leány: HTE – Kállósemjéni SZSE 13-9 (8-5)
HTE: Gál Erika (3), Hegedüs Réka (2), Ignáth Dóra, Kardos Vivien (5), 

Mezei Lotti, Székely Kinga, Szekeres Dorka, Szirányi Csenge Eszter (3), 
Tardi Eszter. Edző: Szilágyi Krisztina.

U14 fiú: HTE – Borsodi Kézilabda Iskola 27-24 (16-9)
HTE: Balogh Péter (5), Enyedi Erik (1), Fehér Bálint Ádám, Gyulai 

Sándor (4), Kathi Márton, Gyürky Bertalan (5), Nagy Gergely (1), Szabó 
Levente (2), Szirányi Csaba György (9), Fekete Zsigmond. Edző: Zámbó 
Attila.

Futsal
NB I felnőtt női, 14. forduló: HTE – Miskolci Vénusz 1-4 (0-1).

Gól: Nagy Anikó
U17 leány: HTE – Miskolci Vénusz 1-3 (0-1).Gól: Kerékgyártó Tí-

mea.

December 28-29., Városi Sportközpont: HTE100 Szilveszteri Kupa 
teremlabdarúgó-torna.

Meccsajánló

A napokban jelent meg második, 
változatlan kiadásban a Hajdúbö-
szörmény értékei című könyv.

A kiadvány a Helyi értéktárba fel-
vett építészeti, kulturális, természe-
ti, gasztronómiai értékeket mutatja 
be az olvasóknak, akik a könyvet 
3500 Ft-ért vásárolhatják meg a 
Tourinform Irodában (Deák F. u. 2.) 
és a művelődési központ gazdasági 
irodájában. 

Ezzel párhuzamosan figyelmük-
be ajánljuk, hogy szintén hasznos 
karácsonyi ajándék lehet a 2020-
as hajdúböszörményi városnaptár, 
melyet szintén a Tourinform irodá-
ban vásárolhatnak meg.

Karácsonyi ajándékötlet

Menő menza
Befejeződött a 2018 januártól 

2019. decemberéig megvalósított 
„EFOP-1.8.5-17 Menő Menza a 
Bethlen Gábor Általános Iskolában 
Hajdúböszörményben” című pályá-
zat, amely az egészséges életmód, 
különösen az egészséges táplálko-
zás népszerűsítését célozta meg, 
elsősorban az iskola diákjai és csa-
ládtagjaik körében. Ezen cél elérése 
érdekében a tanulók az elméleti is-
meretek elsajátítása mellett számta-
lan gyakorlati jellegű foglalkozáson 
is részt vettek, kezdve az egészsé-
ges alapanyagok megismerésétől, 
egészen az egyes egészséges ételek, 

élelmiszerek elkészítéséig. A projekt 
keretében fejlesztésre kerülő menza 
és annak infrastruktúrája teremtet-
te meg annak a feltételét, hogy ezen 
folyamatok megfelelő körülmények 
között elindulhattak, és a program 
időtartalmán túlmenően, hosszú 
távon hátterét tudják biztosítani az 
egészségtudatos szemléletformá-
lásnak, ismeretátadásnak.

A projekt zárórendezvénye az 
adventi főzőverseny keretében va-
lósult meg december 19-én 14.30 
órától, a Bethlen Gábor Általános 
Iskola aulájában.

Téliesítés
Még nem késő a vízvezetékek 

elfagyásából keletkező károkat 
megelőzni. A közelgő tél várhatóan 
komoly mínuszokat is hozhat, mely 
az ingatlanokhoz bevezetett ivóvíz-
vezetékekben, a kutakban elfagyást 
idézhet elő. Az ebből keletkező 
károk, csapok repedése, majd az eb-
ből származó vízelöntések komoly 
anyagi károkat okozhatnak. Védeke-
zésképpen a kerti csapokat ürítsük 
le, erre a célra van a kerti aknában 
az úgynevezet téli csap, melynek el-
fordításával a csőből lefolyik a víz, 
így fagymentesített állapotba kerül. 

Tartós mínuszok esetén a vízóraak-
nában is megtörténhet az elfagyás, 
ezért ott is végezzünk szigetelési 
munkálatokat. Az aknában lévő cső 
és a szerelvények körbetekerése szi-
getelő anyaggal, megfelelő védelmet 
nyújt az elfagyások ellen. Szigetelő 
anyagként használhatunk akár egy 
megunt pokrócot vagy a kereske-
delemben is kapható hőszigetelő 
paplanokat, csőhéjakat. A jó gazda 
gondossága számtalan kellemetlen-
ségtől és anyagi károktól mentheti 
meg a család életét, költségvetését.

Ünnepi várakozásban telnek a nap-
jaink. A nagy készülődésben gondo-
lunk-e arra, hogy mit jelent a kará-
csony.

Érezzük-e, értjük-e a lényeget?! 
Mert bizony Isten jött el erre a világ-
ra, a megtestestült ige, a Megváltó.

E ténynek birtokában ünnepel-
jünk. Az ajándék mellé (ami jelképes 
is lehet) adjunk egy jó szót, ölelést és 
mosolyt. A terített asztalra tegyük 
oda szívünk szeretetét. Otthonunk-
ba hívjuk meg Jézust, foglaljon he-
lyet minálunk.

Lelkünk égő mécsese ragyogjon a 
karácsony meghitt hangulatában.

Katonka Erzsébet

Advent


