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BODAZELEMÉRI HELYI ÚJSÁG
Z E L E M É R I  B O D A SZ Ő L Ő  F Ü G G E T L E N  L A P J A 

A  B O D A SZ Ő L Ő É RT  E G Y E S Ü L E T  A L KA L M I  K I A D VÁ N YA

Véradással egybekötött szűrővizs-
gálat

Áprilisban

Erdei kirándulás tavasszal
Áprilisban vagy májusban

Filmvetítés
Havi rendszerességgel

Lan party 
Havi rendszerességgel

Zenés táncrendezvény
Havi rendszerességgel

10 ujjas vakírás 
3 jelentkezőtől

Tervezett rendezvények, előadások, 
képzések az IKSZT-ben

A rendezvényekkel, előadásokkal, fogadóórákkal, képzésekkel kapcsolatos kérdésekkel az IKSZT munkatársaihoz fordúlhatnak.

A TARTALOMBÓL

Falusi turizmussal kapcsolatos pályázatok  (2. oldal)
Régi megtörtént történetek (3. oldal)
2013-as visszatekintő (6. oldal)
Oktatási intézmények oldala (7. oldal)

2014. április

Közéleti hírek
2013-ban 194 közmunkás dolgozott változó 

időszakban, volt aki 9 hónapot, volt aki 2 hóna-
pot. A közmunkások segítették az intézmények 
munkáit (óvoda, iskola, IKSZT, orvosi rendelő, 
családsegítő és gondozó), valamint tisztán tar-
tatták a települést, szőlőskerteket, bekötő utat, 
buszmegállókat, intézményeket, füvet nyírtak, 
utakat javítottak, elvezették és elhordták a csa-
padékvizet, tüzelőt gyűjtöttek, faaprírékot készí-
tettek és 4 darab tüzelő tárolót építettek.

A Bodaszőlőért Egyesület kérelmezte az ön-
kormányzattól és megkapta üzemeltetésre a 
buszfordulónál lévő volt óvodát és udvarát. A 
pince közmunkás irodaként és melegedőként 
lett kialakítva, a felső részt pedig az óvoda és az 
iskola tornateremként, a kisszobát kondicionáló 
teremként hasznosítja. Az udvar fatárolóként 
van hasznosítva, amely a közmunkások és ön-
kéntesek által lett feltöltve és amelyből az óvoda 
és az iskola is támogatásban részesült.

A startmunka programba, akiket nem lehetett 
felvenni, azoknak képzéseket szervezett a Boda-
szőlőért Egyesület. Ezek a képzések takarítás-
technológiai szakmunkás, méhész és két csoport 
erdei melléktermék gyűjtő és hasznosító. A kép-
zésben részt vevők szakmunkás bizonyítványt, 
munkaruhát és a munkanélküli segélytől több 
ezer forinttal több jutatatást kaptak.

A Bodaszőlőért Egyesület 2013-ban 97 ön-
kéntest foglalkoztatott és igazolta le 30 napos 
munkáját. Az önkéntesek (a közmunkásokkal 
együtt) segítették az intézményeink munkáját, 
besegítettek a falu tisztántartásában és a tüzelő 
gyűjtésben.

2013-ban a Zeleméri László Általános Iskolá-
ban pályázati úton fűtéskorszerűsítés történt. Az 
iskola gallydarálót nyert 2,5 millió forint érték-
ben. Aprítékkal működő Karborabot kazán lett 
elhelyezve, ami 3,8 millió forintba került. Tüze-
lőanyag raktárként fel lett újítva az iskola hátsó 
részén helyezkedő épület (régen wc és kondicio-
náló terem), amely 7 millió forintba került.

Körülbelül 25 büntetésledolgozó működött 
közre Bodaszőlő és környéke tisztántartásában, 
fejlesztésében. Segédkeztek a fatárolók készíté-
sében, tüzelő gyűjtésben, aprításában és pako-
lásában, téglatisztításban, buszmegállók tisztán 
tartásában, szemétszedésben és kerékpártárolót 
építettek.

BODAZELEMÉRI HELYI ÚJSÁG, Hajdúböszörmény-Bodaszőlő  
független lapja. Alkalmi kiadvány. Kiadja a Bodaszőlőért Egyesület.

Társszerkesztők: Dombi Imre, Dziobek Ferenc,
Farkas Katalin, Szörnyi Lajosné, Dombi Bianka 

Szerkesztő: Oláh Mátyás
Felelős kiadó: Dombi Imre

Lapalapítók: DZIOBEK FERENC, UZONYI IMRÉNÉ
A szerkesztőség címe: Hajdúböszörmény-Bodaszőlő Vákáncso utca 20.

Végre méltó környezetbe fog kerül-
ni a Csonkatorony, mint turisztikai és 
kikapcsolódás, mint környezeti szem-
pontból. Hajdúböszörmény legrégebbi 
műemléke (első feljegyzések 1332-ból 
származnak), ebből is adódóan sok min-
denen ment keresztül. A török időben 
kétszer is feldúlták, először 1564-ben, 
azután 1594-ben, később a kincskere-
sők is megrongálták, amit csak szaksze-
rű feltárás után lehetett restaurálni. Eze-

ken felül nyilvánvaló, hogy az időjárás 
sem volt kegyes a műemlékhez.

A középkori templomrom és az alat-
ta lévő domb (kunhalom), mint helyi 
jelentőségű természeti érték, 1981 óta 
védett.

Várhatóan tavasszal fejeződnek be a 
munkálatok, és remélhetőleg meg fog-
juk látni és becsülni a hely szépségét és 
örökségét.

A beruházás alapkövét egy 60 fős 

vendég csoport jelenlétében, Kis Zol-
tán a Vidékfejlesztési Főosztály Térségi 
Programok Osztályának vezetője, dr. 
Tiba István országgyűlési képviselő, 
Fórizs László Hajdúböszörmény al-
polgármestere, valamint Dombi Imre 
a településrész képviselője és a Boda-
szőlőért Egyesület elnöke jelenlétében 
helyezték el január 31-én.

A pályázatról további információkat 
3. oldalon olvashatnak.

Örökségünk védelmében

Csendes Sára 3. osztályos tanuló rajza

Dr. Tiba István Csaba országgyűlési képviselő jelölt, aki Balmazújvá-
ros polgármestere és jelenleg is országgyűlési képviselő. A látogatás célja, 
hogy a településrészt még jobban megismerje, mivel csak a nagyobb beru-
házások, projektek megnyitóján és átadásán járt Bodaszőlőn. Dombi Imre 
a településrész képviselőjén kívül az intézmények vezetőivel, lakosokkal 
és vállalkozókkal beszélt.
Szóesett az eddig elért eredményekről óvoda, iskola, közösségi, turiszti-
kai, közmű, híradástechnikai, sport, megújuló energiás fejlesztésekről, és a 
jövő négy éves ciklus legfontosabb fejlesztési feladatairól. 
Legfontosabbak:

- Az utcák kövezése, járdák építése
- Az orvosi rendelő bővítése, korszerűsítése és hőszigetelése.
- Szociális szövetkezet létrehozása.
- Megújuló energiák még nagyobb alkalmazása.
- Turisztika.
- Iskola, óvodai fejlesztése.
- Az új óvodával szembeni, utcaképet rontó kőtörmelék ledarálása, 

melyből valamelyik utca egy szakaszán útalapot képezhet.

Beszélgetés Dr. Tiba István Csaba országgyűlési képviselővel  
a múltról, a jelenről és a jövőről:
2014. április 3-án csütörtökön 18:00-kor a bodaszőlői IKSZT-ben.



Tök jó ovibál Bodaszőlőn!
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Tervezett filagória

Tervezett fedett kemence

Meglévő fúrott kút

Tervezett földfeltöltés

Tervezett étkező-pihenő épület

Meglévő szociális blokk
felújítása és recepció kialakítása

Meglévő kerítés felújítása
megmaradó oszlopokkal, új drótfonattal,

feszítő huzallal

Tervezett kerítés
oszlopokkal (33 db), új drótfonattal,
feszítő huzallal

Tervezett kerítés
oszlopokkal (29 db), új drótfonattal,

feszítő huzallal

Tervezett kerítés
oszlopokkal (26 db), új drótfonattal,
feszítő huzallal

Tervezett kapu

Tervezett játszótér
8,0x16,0 m

Tervezett sátor
6,00x5,65 m

Tervezett sátor
6,00x5,65 m

Tervezett zúzott kő
útalap

Tervezett zúzott kő
útalap

Tervezett beton térburkolat

Tervezett beton térburkolat

Tervezett füvesített sportpálya
11,5x20,5 m

Meglévő beton alaptest

Tervezett szalonna sütő helyTervezett szalonna sütő hely

Építész tervező:

Projektszám: Lépték:

Létesítmény megnevezése:

TÉ-09- 0608
Péter Zoltán okl. építészmérnök
energetikai tanúsító

E-00

É-09- 0608

Építtető:

TN. szám:Készítette:

Tervező:

HELYSZÍNRAJZ   M=1:500

Aláírás:

Tervfajta:

PZ 13.12-02

Rajz megnevezése:

Név, Szakképesítés:

Rajzszám:

Építés helye:

2013. december hóM=1:500

HELYSZÍNRAJZ

Dátum:

Aláírás:

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYES TERVDOKUMENTÁCIÓ

ELŐÍRÁSOK:
Beépítési mód:          szabadonálló-telepszerű
Beépítési %:        30 %
Zöldterület:          45 %
Építménymagasság:          <6,00 m

TELEPÍTETT SÁTORTÁBOR KIALAKÍTÁSA

4224 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY-BODASZŐLŐ,  HRSZ.: 090/2

P-TERVEZŐIRODA Kft.
4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, POLGÁRI U. 106. sz.
E-mail: ptervezoirodakft@gmail.com
Tel: 52/611-699
mob.:20/9-817-114

090/2

ud

Hrsz: 090/2

5P

Kio 71 1042    építési övezet

Földszinti padlóvonal:
+2,60 m

BETON JÁRDA, TÉRBURKOLAT

±0,00 m

283,60 m2

Kiindulási alapmagasság az utcai járdaszint:

ZÖLDTERÜLET SZÁMÍTÁS:

Építménymagasság:
Gerincmagasság:

BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET

ZÖLDTERÜLET

-0,30 m
Építendő épületek járdaszintje:

A tervezett filagória épület bruttó alapterülete:

TELEKTERÜLET:          16 485,0 m2

(281,77/16485)x100= 1,71 %
(283,60/16485)x100= 1,72 %
(611,10/16485)x100= 3,71 %
(15308,53/16485)x100= 92,86 %

Párkánymagasság:

Beépített bruttó alapterület:

+2,66 m

60,29 m2

281,77 m2

15 308,53 m2

281,77 m2

+6,50 m

Meglévő, felújított szoc. blokk épület bruttó alapterülete: 52,90 m2
Tervezett étkező-pihenő épület bruttó alapterülete: 154,38 m2

A tervezett kemence épület bruttó alapterülete: 14,20 m2

ZÚZOTT KŐ ÚTALAP BURKOLAT 611,10 m2

Tervezett étkező-pihenő épület:

-0,30 m

Földszinti padlóvonal:

+2,95 m

+0,30 m

Építménymagasság:
Gerincmagasság:
Párkánymagasság:

+5,33 m

Meglévő, felújított szoc. blokk épület:

+2,95 m

Földszinti padlóvonal:

Építménymagasság:
Gerincmagasság:
Párkánymagasság:

+3,25 m
+2,10 m

A tervezett filagória épület:
±0,00 m

+2,10 m

FEJLESZTÉSSEL ÉRINTETT TELEKTERÜLET:          3 675,0 m2

BODASZŐLŐÉRT EGYESÜLET
4224 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY-BODASZŐLŐ
VÁKÁNCSOS U. 20. SZ.

A volt pulykatelepi (bideskút) 1,7 hektár egy részére 
a Bodaszőlőért Egyesület pályázatot nyújtott be sátor-
tábor kialakítására. Ha megnyerik a pályázatot a prog-
ramon belül sikerülne felújítani az ott lévő szociális 
létesítményt, valamint építeni ebédlőt, konyhát, filagó-
riát, sportpályát, 3db 10 fős sátor, mely ágyas és éjjeli 
szekrényes. Ezt a területet, valamikor a Zója tsz-től és 
a  Béke tsz-től mezőőri járulék mentesítéséért vette át az 
önkormányzat.

Nyertes pályázat esetén nyári időszakban igénybe ve-
hetik cégek, vállalkozások és akár magánszemélyek is. 
Valamint várni fogják a kiránduló, túrázó, íjász és ter-
mészetjáró csoportokat. Téli időszakban (fűtés hiánya 
miatt) korlátozódnak a lehetőségek, de erre az időszakra 
is várják majd az érdeklődőket. A sátortábor építésének 
tervezett befejezési ideje 2014. 12. 31.

Sátortábor

Bodaszőlői Pihenőház

A Bodaszőlői Pihenőház az idelátoga-
tó csoportok, de főleg a hajdúböszörmé-
nyi intézmények kedvelt kiránduló he-
lye. A bodaszőlői erdő a pihenőházzal, 
természetes környezetben, sok prog-
ramlehetőséggel és kedvező áron várja 
a kikapcsolódni vágyókat. Lehetőséget 
nyújt  szekerezésre, lovaglásra, túrázás-
ra a természetvédelmi területeken, ahol 
előadásokat is hallgathatnak, erdőgaz-
dálkodással és vadgazdálkodással kap-
csolatban. A környék látványosságai: 
gyöngyvirágos tölgyes, vadas kert, a 
Zeleméri templomrom, a Tócóvölgy 
ami egyaránt szép és érdekes télen és 
nyáron a környék történelmével kap-
csolatban is.

Egykor a Kenézy Korház üzemelteté-

sében főleg gyógyulás céljából érkeztek 
betegek többnyire légzési problémák-
kal, ezért is hívták úgy sokan hogy az 
asztmás tábor, de érkeztek gyengén látó, 
mozgás korlátozott, liszt érzékeny és 
túlsúlyos csoportok egyaránt.

Régen a rendszerváltás előtt BM 
üdülőként emlegetették. A rendszer-
váltás után megkapta az önkormányzat 
és úgy hasznosította, hogy a Kenézy 
Korháznak adta oda üzemeltetésre, de 
nyári időszakból 2 hónapra megkapták 
a böszörményi intézmények (óvodák, 
iskolák) erdei iskolai táborozásra, így 
a böszörményi diákok 2-4 napig teljes 
ellátással és díjtalanul vehették igény-
be. A Kenézy Korház 2008-ban kivo-
nult a pihenőházból és visszaadta az 

önkormányzat számára. Azóta kisebb 
nagyobb sikerrel a Bodaszőlőért Egye-
sület próbálja üzemeltetni. Sajnos csak 
nyári időszakban tudja ezt megtenni, 
mivel a fűtés elektromos kályhákkal 
volt megoldva, ami nagyon gazdaságta-
lan. Az önkormányzat számára lehető-
ség nyílt egy Leader pályázaton belül a 
pihenőház teljes belsőterének felújításá-
ra, amely kiterjed a szobákhoz tartozó 
vizesblokkokra, 2 db konyhára, szenny-
vízelvezetésre és fűtés rendszer létesíté-
sére (vegyes tüzelésű központi fűtés, de 
főleg faaprítékkal fog működni).

A belső felújításon kívül parkoló és 
mozgássérült parkoló, valamint  játszó-
tér kialakítására kerül sor.

-Tök jó bál volt!- mondogatták egy-
másnak szülők, vendégek a november 
16-án megrendezett ovibál után. Miért 
is éreztük magunkat ilyen jól? Töklám-
pások fényei, színes lufik, szépen terí-
tett asztalok fogadtak bennünket. Ízlett 
a házi jellegű, kemencében sült vacsora 
s a sok finom házi sütemény. A szuper 
zenére együtt bulizott anyuka, apuka, 
óvónéni, tanárnéni, nagymama, testvér 
s a helyi képviselő is. Hangulatunkat vi-
dám vetélkedő tetézte, morzsoltunk ku-
koricát, házaspárbajt vívtunk s a bátor 
jelentkezők összemérhették tánctudásu-

kat mindenféle zenei stílusban. Tombo-
lánkat izgatottan figyeltük, hogy a sok 
nyereményből melyiket visszük haza. 
A bál létrejöttéről szeretnénk megem-
líteni, hogy óvodánkban immár 15 éve 
működik a gyerekek életét, mindennap-
jait anyagilag is segítő alapítványunk. 
Ennek alapját a szülők, óvodai dolgo-
zók támogatása a nyertes pályázatok és 
a felajánlott adók 1%-a adja. Évről évre 
ebből a támogatjuk a Vajtina színházas 
bérletünket, így kerülhet sok, színes já-
ték az ovi karácsonyfája alá, rendezünk 
emlékezetes gyereknapokat, vízhez 

szoktatást, szülők klubját, kiránduláso-
kat s megannyi élményt. Sikeres bálunk 
nagyon szép összeggel járult hozzá, 
hogy az óvoda udvari színterét tavasz-
szal újabb játékokkal gazdagítsuk. Sze-
retnénk megköszönni, hogy egy ilyen 
szuper, színvonalas bulit tudtunk együtt 
átélni!

Amennyiben támogatni szeretné ala-
pítványunkat, a következő számlaszá-
mon tehetik meg: 18554391-1-09

Reméljük jövőre is találkozunk!

Az óvónénik

A sátortábor tervrajza

A felújítás alatt álló pihenőház
A 2014-es évet  a család és a munka 

összehangolásának nemzetközi évének 
nyilvánították. Ezen belül kiemelik a 
családi szegénység leküzdését, a csa-
lád és munka viszonyának problémáit, 
és a generációk közötti együttműködés 
elősítését. A mai világban rendkívül fon-
tos a családon belüli összetartás, egymás 
támogatása. A gyerekekkel is beszélget-
tünk egy délutáni foglalkozáson a szere-
tetről, hogy kinek mit jelent a család szó. 
A következő három kis idézet magában 
foglalja az egésznek a lényegét, a gyer-
mekek által őszintén megfogalmazva.

Drotár Judit

Egy család azért fontos, mert mindig 
össze kell tartania. Én azért szeretek eb-
ben a családban élni mert bármi jó vagy 
rossz dolog történik a családban min-
dig megtudjuk közösen oldani. Nagyon 

szeretem az egész családomat.
A szeretet szerintem egy olyan érzés, 

hogy aki felé érezzük, bármit megte-
szünk önzetlenül. Legyen az egy szülő, 
egy testvér, egy barát vagy egy kedvenc 
háziállat. Olyan dolgokat tesz az ember, 
hogy a másik fél is mindig érezze, hogy 
fontos nekünk. Többször észrevettem, 
hogy a szüleimnek az is jól esik, ha szót 
fogadok nekik, és hogyha megkérnek 
valamire teljesítem.

Balogh Tamás Arnold

Nekem a család azt jelenti, hogy 
együtt vagyunk és gondoskodunk egy-
másról. Én két testvéremmel és szüleim-
mel élek együtt. Segítünk egymásnak, 
ha bármilyen gond vagy baj történik. 
Ha valakinek szüksége van ránk, mi 
mindig ott vagyunk egymásnak. Nekem 
a család a legfontosabb.

Anyát azért szeretem mert kedves 
és mindig segít ha tud, apát azért mert 
szigorú és kedves, aranyos. A családban 
mindenki szereti egymást. A szeretet 
mindenkiben benne van.

Nagy Rafael

A mi családunk egy egyszerű kis csa-
lád. Én azért szeretem a családom, mert 
mindig béke van. Apukám szakács és 
imád főzni a családnak, anyukám a bolt-
ban dolgozik és Ő is szereti a munkáját. 
Szeretem a nagyszüleimet, mamám sok 
finom süteményt készít és mindig a mi 
kedvenceinket. Nagypapám az állatok 
szeretetét tanította meg nekem. Szerete-
tem szüleim felé úgy mutatom ki, hogy 
az iskolából haza megyek, köszönök és 
elmesélem mi volt az iskolában és ott-
hon sokat segítek a házimunkában.

Berczi Zoltán

A 4. osztályos tanulók véleménye a családról és a szeretetről
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December 7.-én Mikulásnapi ünnepség volt, amin 
az Apócák együttes szórakoztató interaktív műsorát 
120 gyerek és néhány szülő tekintette meg. A műsor 
végén a jókedélyű Mikulás 150 darab csomagokat 
osztott szét a gyerekek között, ami szaloncukrot, man-
darint, mogyorót, mikulást és banánt tartalmazott, a 
gyerekek közben Mikulásnapi dalokat énekeltek.

Az ünnepség után tinidiszkó volt ahol a kisiskolá-
sok szórakozhattak.

A nap végén 20 órától retro diszkó volt, amin több 
mint 100 fő vett részt és 2 óráig tartott.

Az ünnepséget az IKSZT munkatársai és Dombi 
Imre képviselő rendezte.

2013. 12. 31-én Szilveszteri bált szervez-
tek az IKSZT-ben, ahová kb. 80 vendég ment 
el. Az IKSZT dolgozói saját készítésű svéd-
asztalos vacsorával várta a résztvevőket, ami 
birkapörkölt, saláta, rántott szelet, rántott 
csirkemáj és fasírt állt mindenki kedvére, 
ízlésének megfelelően válogathatott. Koc-
cintás és a tűzijáték után Dombi Imre újévi 
köszöntőt mondott, majd virslivel kínálták 
vendégeiket. A mulatság hajnalig tartott, és 
olyan jól érezték magukat a vendégek, hogy 
már hajnalban azt kérdezték, hogy mikor lesz 
a pótszilveszter.

2013. 12. 20-án a Bodaszőlőért Egye-
sület „Idősek karácsonya” rendezvé-
nyén a településen élő idősek vehettek 
részt. A hagyományőrző rendezvényt 
Dombi Imre a Bodaszőlőért Egyesület 
elnöke nyitotta meg, majd Sőrés István 
a Zeleméry László Általános Iskola 
igazgatója, önkormányzati képviselő, 
és Dr. Cs. Varga László Hajdúböször-

mény Város alpolgármestere köszöntöt-
te az időseket. A bodaszőlői óvodások, 
iskolások színvonalas műsora után a 
Felső-Józsai Idősek Klubja énekkará-
nak előadása következett. Kocsis Gábor 
plébános, és Tönkő Levente tiszteletes 
igét hirdetett, karácsonyi istentiszteletet 
tartott. Az előadások megtekintése után 
vacsora várta az időseket, ami pörkölt 

és sütemény volt. Az elfogyasztott va-
csora után az IKSZT dolgozói csoma-
gokat osztottak szét sorsolás útján, ami-
ket a Bodaszőlőért Egyesület a megyei 
közgyűléshez írt pályázaton nyert pénz-
ből vásárolt. A nap zenével és tánccal 
zárult, ahol a lelkesebb vendégek meg-
mutathatták tánctudásukat is.

Mikulásnapi ünnepség

Idősek karácsonya

Óévbúcsúztató bál

A templom egy mesterséges kunha-
lomra épült, így megtalálható a kun-
halmok felsorolásában, valamint a 
templomrom mögött lévő Tócóvölggyel 
együtt természetvédelmi, és Natura 
2000 környezetvédelmi terület. A 
zeleméri csonkatorony a megye egyik 
legrégebbi (760 éves) és egyben leglá-
togatottabb műemléke, mely jó állapo-
tú, köszönhető a Bodaszőlőért Egyesü-
letnek, hisz a megfelelő időben mindig 
kaszálták, tisztán tartották a templom-

rom környékét. A templomrom terü-
letén sok rendezvény van megtartva, 
amelyek túlnyomó része családi ösz-
szejövetel (keresztelő, házasságkötés) 
és vannak, akik csak egy fotózás ereéig 
keresik fel, néhányan hisznek a domb 
pozitív kisugárzásában és gyógyulni 
érkeznek. A templomromot látogatják 
olyan csoportok is, akik a templomrom 
és a környéke történelmét kutatják.

A Bodaszőlőért Egyesületnek volt 
alkalma a Leader pályázatokon belül 

100%-os támogatást nyerni, mely bizto-
sítja a zeleméri csonkatorony felújítását 
és korszerűsítését. Ennek köszönhetően 
felújításra kerül az alap, a lépcsők, vala-
mint padokat, táblákat, kerítést, kame-
rákat, szalonnasütőket hoznak létre és a 
kunhalmokra jellemző őshonos növény-
zetet telepítenek.

Január 31-én 11 órakor Kiss Zoltán 
osztályvezető végezte el az alapkő le-
tételét.

Csonkatorony

A csonkatorony jelenlegi állapota

Egy utcából álló lakott rész (zártkert) a 
Debrecen – Tiszalök vasútvonal mentén, 
félúton Debrecen és Hajdúböszörmény 
közt. Vasútállomása Hajdúszentgyörgy 
jelentős személy és teherforgalommal 
(cukorrépa, üzemanyag, mákgubó, fa-
áru). Állandó lakosai tizenkét család. 
Közigazgatásilag Hajdóböszörményhez 
tartozik. Kövesút, telefon, villany, posta 
nincs, up Józsa. Ezt írná a Magyarország 
Vármegyei és Városai enciklopédia, ha 
kiadták volna az 1950-es években.

Mi gyerekek voltunk, szüleink meg 
az akkori rendszer számkivetettjei: 
Marsowszky Béla alezredes, Kánya szá-
zados, Szabó Béla főhadnagy, Szabados 
László csendőr főtörzsőrmester, L. Mik-
lós vasúti főintéző, akkor kocsivizsgáló. 
Báró Buday Bruchner Leona és két fős 
cselédsége Király bácsi és Király néni, 
akik a nehéz időkben sem hagyták el 
kenyéradó gazdájukat. Kiss Zoltán föld-
birtokos, agronómus Szabó valószínű 
intéző lehetett a múlt rendszerben, fele-
sége Irénke néni, ha buktát sütött min-
dig két tepsivel többet, hogy nekünk, az 
utcán játszadozó gyerekeknek is jusson. 
Győry József úri szabó mester, Némethy 
Imre gépész, Dóró Sándor egyéni gaz-

dálkodó, aki a tsz. szervezők elől me-
nekült ide az isten háta mögé. Persze 
nekünk gyerekeknek ez volt a világ kö-
zepe. Tavasztól, őszig, sóskától a szőlő-
ig mindig érett valameikőnknél valami. 
Hozzánk májusi cseresznyére jött a gye-
reksereg, később a földi eperre. Ősszel 
szüret és dióverés, télen korcsolyázás 
a folyón, szánkózás a csonkatoronynál, 
no meg naponta az erdőjárás, mert egy 
hát gallyat minden asszony elhozhatott. 
Ezt Horváth az erdész ellenőrizte. A ki-
vágott orrú tornacipő, a klott gatya ter-
mészetes nyári öltözéke volt minden fiú-
gyereknek Záhonytól Hegyeshalomig. 
A bennünket körülvevő szegénység fel 
sem tűnt, a világ kegyetlenségéből csak 
a havonta, hajnalban megjelenő rend-
őrök ordítozását ismertük, akik az egész 
düllőt felverték, mert a Kánya százados 
írógépét jöttek ellenőrizni, aminek tar-
tása engedély köteles volt. A fináncok 
is gyakori látogatók voltak, ők általá-
ban nappal, de mindig csendben jöttek 
gyalog, vagy lovon. Pincétől a padlásig 
átvizsgálták a házat bor, pálinka és do-
hánylevél után kutatva, de nem hagyták 
ki a kazlat, az ólakat, sőt a friss ásásokat 
is megszurkálták hosszú fémvégű botja-

ikkal. A napokban beszéltem Szabados 
bácsi legkisebb lányával, a régi időket 
felidézve ő még jobban félt a pénzügy-
őröktől, mint az ávósoktól.

Abban az időben, ha valaki elővet-
te a cigarettát körülkínálta azt mielőtt 
rágyújtott. Az akkori választék elég 
szűkös volt: Symphonia,  5 éves Terv, 
Kossuth, Munkás, női cigarettának a 
Daru. Miklós bácsi Munkást szívott. 
Kibontott egy paklit, jószívüen körülkí-
nálta: „Szívjátok, a szakszervezet is ezt 
szívja”. A megkínáltak között volt a be-
súgó is. Miklós bácsit a munkahelyről 
vitték el, két évet kapott. A hírt Szécsi 
Laci bácsi hozta, aki Debrecen Vásárte-
rén szolgált mint váltókezelő. Így aztán 
Miklós bácsit a kommunista rendszer 
egy kis jónak vélt poén miatt két évre 
elszakított Zsuzsitól, egy szem gyere-
kétől. Miklós bácsi egy szem lányával 
élt, mivel felesége lányuk születése után 
meghalt.  Zsuzsi négy éves volt, amikor 
a család barátai és a Rákóczi szőlősker-
ti lakosok gondoskodtak róla felváltva. 
Zsuzsi végig úgy tudta az apja a Dunán-
túlon van bentlakásos tanfolyamon. 

Szabó Ákos

Rákóczi kert T.1067
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Végles várát 1558 január 10-én kapta meg 20500 Ft Zálogpénz befizetése mellett Dobó István. A Zólyom várától keletre 
eső vár egy kisebb váruradalom központja volt, és mindenek mellett az 1554-ben elfoglalt Fülek vára után a török támadások 
egyik célpontja volt. Véglestől északra kezdődtek a bányavárosok. Ez a kis váracska romokban ma is áll. Végleshez tartozott 
egy mezőváros Nagyszalatna és két falu, összesen 140 jobbágyporta. Olaszloszkán 1931-ben talált végrendelet szerint Dobó 
István ezt a kisebb váruradalmat a feleségére hagyta. Szintén innen tudjuk, hogy a várnagy Jokapi Péter volt. Maga a vár egy 
„U” alakú emeletes vadászkastély volt egy hegyoldalon a Szalatna patak partján. A tatárjárás után épült és valószínűleg meg-
egyezett Károly Róbert vadászkastélyával, Ligettel. De Lajos király és Zsigmond király is szívesen tartózkodott itt. Az utóbbi 
több oklevelét keltezte innen. Mátyás király is szívesen tartózkodott véglesen. A mohácsi vész korában Mária királyné birto-
kában volt, csak az 1540-es évek közepén került Ferdinánd király birtokához vissza. Ebben az időben Balassi János, Balassi 
Bálint apja volt a bányavidéki főkapitány, és egyben Dobó István sógora. Elhatározta, hogy a portyázó törököknek visszavág. 
A támadás célpontja Szécsény vára volt. Összegyűjtötte a kapitányság haderejét és egyesítve a bányavárosok haderejével 
támadásba lendült, elkezdte Szécsény ostromát. A lőpor már másnap elfogyott. Hasszán füleki vég 800 lovasával 1562 április 
4-én rajtaütött a rosszul vezetett végvári seregen amelyet másnap teljesen szétvert. A vezérek elestek illetve fogságba kerültek. 
Dobó István által küldött Chutor András vezette 200 lévai katona és Jokapi Péter vezette véglesi sereg is megsemmisítő csa-
pást szenvedett el. Jóformán senki nem tért vissza, többek között Jokapi kapitány is elesett. A szerncsétlenül vezető Balassitól 
Dobó István vette át a főkapitányi posztot. Ő kezdte el a hibák elhárítását, újjászervezni a védelmi rendszert, és nem utolsó 
sorban katonasággal ellátni. Intézkedett, tanácskozásokat tartott közben 1562 május 2-án kinevezte unokaöccsét, Zeleméry 
Lászlót véglesi várnaggyá. Mi volt a feladata? Egyrészt katonai, a bányavidék és a véglesi uradalom védelme. Másrészt pedig 
gazdasági, az uradalom irányítása, adók és vámok szedése, a kereskedelem biztosítása volt, hogy feladatát jól végezte, egy 
német nyelvű levél tanúsítja a besztercebányai levéltárban. Ebben az áll: Zeleméry László Dobó véglesi várnagy szép jelét 
adta a vitézségének, midőn egy százfős portyázó törököt elűzött véglesről. 1564 április 25-én a császár Miksa 1564 május 6-án 
kelt levelében elrendelte, hogy tanácskozást tartanak a török ellen.

Résztvevők:
Dersffy kerületi kapitány
Dobó István lévai kapitány
Balassi János zolyomi kapitány
Dóczy Gábor zsarnócai kapitány
Zeleméry László véglesi várnagy
Praunfelkher Ádám királyi tanácsos
Rubigall Pál, Khulpacher Kristóf, Ygl Vilmos királyi biztosok
Névery Mátyás a bányamunkások kapitánya és a hét bányaváros küldöttjei.

A következőkben egyeztek meg:
1. A lelkészek intsék meg a híveiket, hogy istenfélő életet éljenek.
2. Dersffy kapitány Nyitrán lakik ezért a helyettesére hallgassanak.
3. Mivel a törökök beütése mindennap várható azonnal szervezzék a birtokosok és a házasok felkelő hadait csapatokba és 

nevezzenek ki tiszteket, hogy veszély esetén mindenki tudja a kötelességét.
4. Tartsanak megbízható kémeket, hírszerzőket.
5. A városok és a várak kapitányai egymással minden hírt levél által közöljenek.
6. Az összegyűlt nép között rendet tartsanak, ne engedjék hogy az egyik nemzet bántsa a másikat.
7. A zsákmányt a katonák között ki kell osztani. Az elfogott martalócokért jutalmat kell osztani.
8. A király 200 fő lovast irányított ide akiket elosztottak. Ezek fele Zeleméry László keze alá került.
9. Ki kell építeni a hírvivő rendszert. Megfigyelő tornyokat kell építeni, tűzrakásokat kell összehordani. Ez ideig magyar és 

szlovák katonák a bányavidéken 23 torony helyet azonosítottak, de csak a breznobányai Tarisznavár torony vár maradt fenn.

Zeleméry László véglestől 1 kilométerre délre kezdte el a Samilovec hegyen a kijelölt torony építését. Ez a hatszögletű 8 
méter átmérőjű 1 méter vastag 1 falu torony volt. Ma már csak 1 méter vastag romja maradt fenn, a romot 10 méter átmérőjű 
sánc vette körül még ma is látható.

Eközben Zeleméry László kezdte el a vár átalakítását is. Ötszög alakú sánccal vette körül. De épített két kisméretű torony-
bástyát is. Ezeken ma is megvan a két emléktábla.
Ezek felirata a következő:

LADISLAUS DE ZELEMER PROCURAVIT ANNO DOMINI MDLXVI
A másik emléktábla szövege:

LADISLAUS DE ZELEMER ET FRHTRES EIUS PROCUR ANNO DOMINI MDLXVI

A vár ezzel nem sokkal lett erősebb hiszen a hegytetőről belátni és ágyúval belőni is lehetett. Ellenben az építkezés 
felkeltette a császár gyanakvását. Mivel a császár úgy vélte, hogy az apja túlságosan jutalmazta meg Dobót és azt hogy 
lehetne visszavenni. Ezért váratlanul 1568 január elején visszafizette a 20500 Ft zálogpénzt. És egyúttal 21726 Ft 
zálogba adta Balassa Farkasnak. Amint Végles gazdát cserélt Zeleméry László is távozott. Valószínűleg Lénára ment, 
ahol az öregedő Dobó helyettese majd Dobó bebörtönzése után a várkapitány kapitány lett 1574-ig. De elégedetten 
távozhatott. Megerősítette a bányavárosok vidékét, illetve elkezdte Végles vára megerősítését is. Ezen a vidéken a jó 
hírét és hozzáértését is megalapozta, aminek 1574 után vette hasznát amikor a császár kinevezte az esztergomi érsek-
ség adminisztrátora és Esztergom megye főispánja is. Maga Végles többször cserélt gazdát az 1600-as évek közepéig 
amikor az Eszterházi család birtokába került. Ők 1870-ig voltak a birtokosok ekkor eladták Nemeskéri Kiss Miklós 
1848-as honvédezredesnek. Ő a felesége hozományából 20 éven keresztül újjáépítette. Így lett az akkori Magyar-
ország egyik legszebb vadászkastélyává. A fia eladta Frigyes Habsburg főhercegnek a XX. század elején, Ő volt az 
utolsó magyarországi tulajdonosa. Az I. világháború után Csehszlovákiához tartozott. A II. világháborúkor teljesen 
kiégett, rommá lett. Most folyik lassú újjáépítése.

Zeleméry László a véglesi várnagy

Véglesi vár Zólyomi vár

Programajánló

Április 5-én Hajdúböszörmény meg-
újult fő téren csergetés. Kössél ostort, 
karikást, mert Böszörményben az idén 
is várunk rád!
A nap programja: 9:00- 12:00 
- Találkozó a fő téren.
- Karikás és ostor árusok várják a Haj-

dúsági Múzeum előtt.
- A Hajdúsági Múzem egyedülállóan 

szép kiállítása.

Április 7-én Hajdúböszörményi Táj-
házak. Húsvéti locsolkodás 13 órától 
16 óráig programok:
- Húsvéti játszóház
- Húsvéti kalács sütés
- Vetélkedők, ügyességi játékok
- Tojásdíszítés
- Locsolóvers mondó tojásdíszítő verseny

Május 11-én IV. Nem oda Boda er-
dei terepfélmaraton és 10,5 km. Rész-
letek: http://korutfutok.fw.hu/

Május 17-én Böszörményi Dísz-
növény és Ízek Fesztiválja 2014. A 
város főterén kertészek, dísznövényt 
termelő szakemberek tartanak be-
mutató vásárt, illetve amatőr és profi 
szakácsok főzőversenyén drukkol-
hat a közönség. Regionális dísznö-
vény kiállítás és vásár, főzőverseny, 
házi sütemények versenye, kulturális 
programok kavalkádja várja a kiláto-
gató vendégeket.

Május 17-én 1.9 km Hajdúböször-
mény központjától Országos Díjugrató 
Verseny. Az ország minden tájáról ér-
keznek versenyzők, hogy díjugratásban 

összemérjék ügyességüket. A különleges 
programon megcsodálhatják a szép lova-
kat és ha valamelyik megtetszik, szurkol-
hatnak neki a verseny folyamán is

Június 15-én 0.9 km Hajdúböször-
mény központjától Kemencés nap és 
hajdúsági kenyérünnep 2014. A hajdú-
ságra jellemző népi ételek sütési-főzé-
si bemutatója. A tájjellegű, feledésbe 
merült ételek a tájházak kemencéiben 
készülnek. HÍR védjegyes népi ételek 
bemutatója.

Június 28-án 0.9 km Hajdúböször-
mény központjától III. Hagyomány-
őrző Nap, Cifra Szűr Találkozó. Csi-
kósverseny, cifraszűrösök bemutatója, 
népi fogatok bemutatója, népi együtte-
sek fellépése, kézműves vásár


