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Ballagók

Az elmúlt hét végén elballagtak a város három középiskolájának tanulói. 
A Bocskai-gimnáziumban száztizenhét, a Széchenyi-iskolában száznegy-
venhét, míg a Veress-iskolában negyvenhét diák fejezte be tanulmányait.

Vidám búcsúzás

Traktoroktól hangos búcsúútra indultak a hajdúböszörményi Széche-
nyi-középiskola Végzős tanulói. Közel 30 mezőgazdasági jármű dübörgött 
végig Hajdúböszörmény utcáin, ezzel is jelezve, hogy ismét eltelt egy év és 
újabb szakemberek kerültek ki az iskola falai közül. Száznegyvenhét diák 
búcsúzott tanulmányai helyszínétől.

Kulináris élvezetek, sokféle finom 
étel várta mindazokat, akik a majá-
lis alkalmával ellátogattak a Böször-
ményben rendezett különféle progra-
mokra. Hajdúviden például pörköltet, 
slambucot és ízletes kürtős kalácsot 
készítettek április 30-án.  

A Fürdőkerti Apartman és Étterem 
szervezésében pedig terasznyitóra 
várták a finom ízek és hűsítő italok 
kedvelőit. A vendégek Katona István 
és Kiss András főztjét kóstolhatták 
meg, akik egy-egy kondér marhapör-
költ elkészítésével kedveskedtek az 
odalátogatóknak.  

V.I.

Majális

Virágos város

Tizenkétezer tő virágot osz-
tunk szét – mondta Fórizs László 
alpolgármester a Városüzemel-
tetési Intézmény udvarán, április 
27-én.

 A vá-
ros hu-
s z o n ö t 
i n t é z -
ményének 4400, míg a közterületek-
re 7600 tő növény jutott. A városhoz 

tartozó három településrészre is jut 
a tizenhárom fajta virágból (álló- 
és futó muskátli, kerti hajnalka, 
angyalfüzér, sárkányszárny, dália, 
büdöske, petúnia, díszcsalán, méz-
virág, jegecske, verbéna és vinka). 
A járási startmunka mintaprog-
ramra épülő mezőgazdasági pro-
jekt eredményeként díszíti a város 
ilyen módon közterületeit, intéz-
ményeit, illetve a Kossuth, Mester, 
Karap, Tizenhárom vértanú utcai 
és Győrössy-kerti lakóközösségek, 
lakótelepek erkélyeit.  

             g.i 
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Tízéves galéria
Egy évtizeddel ezelőtt gondolt 

egy merészet, és kiállítótermet 
alakított ki Újvárosi utcai lakásá-
ban. Hogy milyen céllal hozta lét-
re kis művészeti szigetét? Erről is 
kérdeztem a galériatulajdonost.

– A galériát azért nyitottam meg, 
hogy a saját festményeim mellett, 
a helyben alkotó társaimnak is le-
hetőséget adjak csoportos bemu-
tatkozásra. Helyet kaptak a festők 
mellett, Tiffany-üvegfestéssel, álló- 
és faliórák készítésével, valamint 
fotózással foglalkozó társaim is.

– Az idők folyamán a galéria még 
jobban kinyitotta kapuit.

– Később jelentkeztek az ország-
ban, és az ország határain kívül élő 
alkotók is. Így 2010-ben elindí-
tottam egy sorozatot „Impresszió 
és Valóság Kortárs Festők Ecset-
jével” címmel. Ennek első alkalma 
Vízy László budapesti és nagyapja 
Ócsvár Rezső festőművészek kö-
zös tárlata volt. Rajtuk kívül Dóbus 
György vásárosnaményi, Debrei Éva 

karácsondi alkotók egyéni bemutat-
kozása következett. Srankóné Ka-
csó Róza budajenői festőművészés 
és Bodrogi Éva budapesti keramikus 
közös kiállítás keretében mutatták 
be alkotásaikat. Csakúgy, mint a 
debreceni Molnár Sándor és lánya, 
Zsuzsa. Gajdán Zsuzsa festőművész 
lányával, Horváth Csengével.

Egyéni kiállítást nyitottunk még 
Tamus István debreceni grafikus-
művésznek, valamint Czeglédi Gi-
zella pilisvörösvári festőművész, 
költőnek.

Közösen mutatkozott be Mónos 
Jenő Izlandon dolgozó festőmű-
vész és a Hajdúböszörményben élő 
Czégény Nagy Erzsébet költő.

– A galéria több foglakozást is tar-
tott az érdeklődőknek.

– Néhány alkalommal „Nyitott 
Műterem” foglalkozást vezetett 
a galériában Simon M. Veronika  
Cserhát Művészház Munkácsy em-

lékdíjas, Holló László-díjas, KUNST 
MEISTER festőművész, amely al-
kalmakkor bemutatta a saját fest-
ményeit is. Foglalkozást vezetett 
még Magyar Ari budapesti festőmű-

vész, költő a pasztell technikáról. A 
festményeiből és Tatjana Sevcsenko 
Ukrán Érdemes Művész munkáiból 
kiállítást is rendeztünk.

Több alkalommal csoportos lá-
togatást bonyolítottunk le a galé-
riában. Rendszeresen fogadtuk az 
iskolák, óvodák, nyugdíjas klubok 
csoportjait, valamint egyéni láto-
gatókat. Árverést is rendeztünk a 
helyi alkotók felajánlott munkáiból, 
jótékonysági céllal.

– Hogyan telnek most a napjai?
– Jelenleg a saját festményeimet 

mutatom be a látogatóknak, több 
mint 150 alkotásom látható a há-
rom teremben. Heti egy alkalommal 
tartok foglalkozást az érdeklődők 
részére.

– Egy különleges alkalomra készül-
nek a közeljövőben.

– Igen. Szeretnénk méltó módon 
megünnepelni a galéria jubileumi 
születésnapját május 26-án 17 órá-
tól. Remélem ez az alkalom is inspi-
ráló lesz, új lendületet ad majd ne-
künk.             Gargya Imre

Országos sikerek

A Bocskai-gimnázium csapata 
harmadik helyezést ért el a hetedik 
alkalommal megrendezett Visual 
Thinking LabView programozó ver-
senyen. A háromfordulós versenyre 
110 csapat nevezett. Valós, az ipari 
környezetben is felmerülő prob-

lémákat oldottak meg.  Szenzoro-
kat kellett építeniük, tesztelniük 
és programozniuk. Az április 26-ai 
döntőben szakgimnáziumi és szak-
középiskolai csapatokat megelőzve 
végeztek a harmadik helyen. A csa-
pat tagjai: Forgács Benjámin, Barak 

László 12/E és Ecsedi Boglárka 9/E 
osztályos tanulók. A csapatot Oláh 
Tibor készítette fel.

***
Idén Kecskeméten rendezték 

meg április 14-én a Robotprogra-
mozó Csapatverseny Országos dön-
tőjét. A versenyre a három kategó-
riában összesen 98 csapat nevezett. 

A 6. évfolyamosok küzdelmében 
Balogh Szilárd, Ecsedi Levente, Sza-
bó Tamás István, Fodor Ákos alkot-
ta csapat 5. helyezést ért el, míg az 
5. évfolyamosok versenyében Éles 
Gábor Béla, Boros József, Pipó Ger-
gő Zsolt 4. helyezést ért el. Holtver-
senyben 6. helyezett lett Némethi 
Regő, Bertalan Kolos Endre, illet-
ve Csatári Benedek, Kathi Péter és 
Seiler Zsolt. Felkészítő tanáraik:  
Oláhné Flinta Marianna, Barna Pál, 
Losonczi László, Oláh Tibor.

***
A Bod Péter Országos Könyv-

tárhasználati Verseny döntőjében 
Debreczeni Dorina 9/E osztályos 

tanulónk második lett kategóriá-
jában. A versenyt  Budapesten, az 
Országos Pedagógiai Könyvtár és 
Múzeumban rendezték április 23-
án és 24-én. Dorina felkészítő taná-
ra Czégény Márta könyvtárostanár.

Újabb helyi jelentőségű 
„gyöngyszemek” felvételéről dön-
tött a helyi értéktár bizottság leg-
utóbbi kihelyezett tanácskozásán, 
a Fürdőkertben, április 26-án.

Varjasi Imre elnök vezetésével 
a grémium tagjai úgy határoztak, 
hogy a Kálvineum épülete, a Fürdő-
kert, a Kálvin téri református temp-
lom, illetve annak orgonája, Dobó 
Sándor igazgató-tanító és Sillye Gá-
bor hajdúkerületi főkapitány mun-
kássága méltó arra, hogy a város 
értékei között helyet kapjon. 

A bizottság egyúttal a megyei 

értéktárba javasolta felvenni a 
Kálvineum épületét, amelynek „ha-
tósugara” túlmutat Böszörményen. 
Csakúgy, mint a Kálvin téri orgonát, 
illetve Sillye Gábor életútját.

g.i.   

Ülésezett a bizottság

Templomtörténet
A régi fatemplom helyén épült 

és 1898. május 8-án adták át a 
görögkatolikus nagyméretű temp-
lomot, melynek „hajóját” építési 
hibák és az épület süllyedése miatt 
1983-ban felrobbantották és újjáé-
pítették. A templom fennállásának 

120. évfordulója alkalmából temp-
lomtörténeti kiállítás megnyitójára 
kerül sor május 13-án (vasárnap) 10 
órától a toronygalériában, melyre 
tisztelettel hívjuk és várjuk az ér-
deklődőket. A kiállítást megnyitja 
Hőgye Lajos.

Elsősegélynyújtók
Összesen nyolc hajdúbö-

szörményi oktatási intézmény 
csapata mérte össze tudását 
az április 26-án megtartott 
negyvenhetedik országos első-

segélynyújtó verseny területi 
fordulóján.

A programnak a Bocskai-gimná-
zium adott otthont.

A fiatalok az elmélet során teszt-
feladatot kellett megoldjanak, míg 
a gyakorlati tudásukat újraélesztés-
ben és elsősegélynyújtásban egy-
aránt be kellett mutassák.

A versenyen a legjobban teljesítő 
elsősegélynyújtók, így a Bocskai-
gimnazisták, valamint a Bocskai–is-
kolások a május 30-ai hajdúszobosz-
lói versenyen folytatják a megyei 
megmérettetést.        H.F.I.
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Önkormányzati krónika
Húsz témát tárgyalt a képvise-

lő-testület legutóbbi ülésén, a vá-
rosháza Báthory-termében április 
26-án.

Napirend előtt kért szót Pálinkás 
Csaba képviselő. Hozzászólásában 
nehezményezte, hogy nem kapott 
betekintési lehetőséget az ún. a köz-
világítás korszerűsítése kapcsán ké-
szített OLAF-jelentésbe. Szót ejtett a 
Lévay Márton u.7. alatti ingatlannal 
kapcsolatos állagmegóvási munkála-
tok elmaradásáról. Nehezményezte, 
hogy a művelődési ház homlokzatán 
nem történt meg az egységes rek-
lámarculat kialakítása. 

Kiss Attila polgármester a képvi-
selő hozzászólása kapcsán felvetet-
te, hogy meg kell vizsgálni, milyen 
horderejű probléma számít olyan-
nak, amit napirendi hozzászólásban 
oszthatnak meg az érintettek. A köz-
világítással kapcsolatban az OLAF 
nem járult hozzá a dokumentumok 
nyilvánossá tételéhez, ebből követ-
kezően, nincs lehetőség betekintés-
re. A Készenléti Rendőrség Központi 
Nyomozó Irodájának tájékoztatása 
szerint, a böszörményi önkormány-
zat ellen az ügyben nem folytatnak 
nyomozást. 

A napirendek tárgyalása során 
magasabb vezetői megbízásokat is 
véleményeztek a képviselők. Ennek 
kapcsán támogatták, hogy a Közép-

kerti Általános Iskola vezetői fel-
adatait Balogh Istvánné Varga Judit 
lássa el, míg a Dr. Molnár István Egy-
séges Gyógypedagógiai Módszerta-
ni Intézmény, Óvoda, Általános és 
Készségfejlesztő Iskola, Kollégium 
élére Drénné Molnár Erikát javasol-
ták.

A „Közszolgálati Füzetek” című 
sorozat 13. kötetének nyomdai 
munkálataira 212 100 forintot biz-
tosított a képviselő-testület.

A képviselő-testület döntése ér-
telmében dr. Hámoriné dr. Kovács 
Erzsébetnek továbbra is a Balassi ut-
cai rendelőben kell eleget tenni házi-
orvosi feladatainak.

Ezt követően helyiség iránti ké-
relmekről döntöttek, a Hajdúböször-
ményi Polgári Szövetség és a Szoci-
ális gyermekvédelmi Főigazgatóság 
részére.

A tanácskozás további részében 
ingatlanok vásárlását hagyták jóvá 
az „Út a Rákóczi szőlőskertbe” című 
program keretein belül.

Elfogadták a Napsugár Óvoda 
Weszprémy utcai telephelyének fej-
lesztésére, a polgármesteri hivatal 
energetikai korszerűsítése, és a Szo-
ciális Szolgáltatási Központ infra-
struktúrájának bővítésére, komplex 
energetikai fejlesztésére vonatkozó 
közbeszerzési eljárások lezáró dön-
téseit.

Gargya Imre

Javítják a dülőutakat
Az önkormányzat megbízásá-

ból egy vállalkozó április 23-án 
megkezdte a külterületi dűlőutak 
karbantartási munkáit.  

A gréderezést a külterületi köz-
utak, dűlőutak problémás szakasza-
in egy önjáró géppel végzi a szakem-
ber – tájékoztatta a sajtó képviselőit 
Szathmári Anita aljegyző, a vá-
rosüzemeltetési osztály vezetője a 
Génesi-dűlőben, a Cégényi út mel-
letti szakaszon május 3-án. 

A burkolatkarbantartás mellett 
a Városüzemeltetési Intézmény 
munkatársai a meglévő csapadék-
víz-elvezető csatornák takarítását, 
az útszéli növényzet ritkítását, va-
lamint az innen keletkezett faanyag 
szállítását végzik. A munkálatok az 

érintett pályaszerkezetek megóvá-
sa érdekében elengedhetetlenek.  
Az önkormányzat ebben az évben 
növelte a dűlőút karbantartására 
szánt összeget, így ennek megfele-
lően a tavalyi 269 üzemórával szem-
ben, idén 385 üzemórát dolgozik a 
gép, mintegy bruttó 6.350.000 Ft 
értékben. Az elmúlt hetekben már 
több dűlőben is elvégezték a mun-
kálatokat.

A kivitelezés során nemcsak az út 
profilba marása történt meg, hanem 
a problémás helyeken földfeltöltés 
és csapadékvíz-elvezető rendszert is 
kialakították géppel. A munkálatok 
a rendelkezésre álló üzemóra letel-
téig folytatódnak – zárta gondolata-
it Szathmári Anita.

Gargya Imre

Ökoszemlélet

Minél közelebb hozni a termé-
szetet az óvodáskorú gyermekek-
hez. Talán ez volt az egyik leg-
fontosabb mondanivalója annak 
a tanácskozásnak, melyet A Föld 
Napjához kötődően rendeztek a 
Városháza Báthory-termében, áp-
rilis 25-én.

 Kiss Attila polgármester köszön-
tőjében kifejtette, hogy a természet 
szeretete, védelme napjainkban 
mindennél aktuálisabb. Minden tá-
mogatást meg kell adni ahhoz, hogy 
élhető közeg kialakításához.

Leleszné Sveda Klára, a Csillag-
vár Óvoda vezetője, a rendezvény 
szervezője elmondta, hogy az álta-
la vezetett intézmény már két al-
kalommal nyerte el a „Zöld óvoda” 
címet, melyet szeretnének örökösen 
is viselni. A tanácskozás célja első-
sorban a tudásmegosztás, a szem-
léletformálás. Fontosnak tartotta, 
hogy az óvodapedagógusok minden 
nap tegyenek valamit ennek jegyé-
ben.

Pálfi Sándor, az egyetemi kar dé-
kán helyettese a fenntarthatóság 

lehetőségeit vázolta az óvodai neve-
lésben. Ebben, az intézmények fele-
lőssége jelentős, hiszen egy minden 
szempontból fogékony korosztály-
ról van szó, amelynek szüksége van 
arra, hogy kapcsolatban legyen a 
valódi világgal.

A konferencia további részében 
előadások hangzottak el a témában.

Mintegy 360 alkotás érkezett a 
„Zöldebb Bolygónkért” rajzpályá-
zatra, melyekből a városháza lép-
csőházában láthattak ízelítőt a kon-
ferencia résztvevői. 

g.i.

Átadták a Magyar Vöröskereszt 
kitüntetéseit és elismeréseit a Haj-
dú-Bihar megyei szervezet „vöröske-
resztes lovagjainak”, azaz kiemelke-
dő vöröskeresztes szolgálatot végző 
tagjainak, önkénteseinek a szervezet 
világnapi megemlékezésén, az éves 
közgyűlés után, a közelmúltban. 
Ezen Erdős András a „Vöröskeresztes 
Tevékenységért” ezüst fokozatát ve-
hette át, míg Fazekasné Farkas Ibo-
lya főigazgatói dicséretben részesült.  

Elismerések

Olvasónk írja

„Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet”
Közmondásunkat mindenki is-

meri városunkban, de nem egy-
formán értelmezzük azt. Évek óta 
tapasztalom (sokan tapasztaljuk), 
hogy az utcai előkertünk, ablaka-
ink virágosítása kudarcra van ítélve. 
Évenként megesett, hogy péntek 
éjszaka edényestől elvitték az ab-
lakomból a muskátlikat, kiültetett 
virágaimat. Erős szára miatt elvinni 
nem tudták, de letörték, most pedig 
(20-án éjjel) ásóval szedték ki hagy-
mástól, a virágzó tulipánbokraimat.

Akik ezt teszik, bizonyára nem 
csupán rombolni akarnak, szeretik 
a virágot, de buták, és nem jó em-
berek. Elfelejtik, hogy ahhoz a gaz-
dának meg kellett venni a virágot, 

télen és nyáron gondozni, locsolni, 
mert csak így gyönyörködhetünk 
benne. Nem tudják, hogy a tulipán-
hagymának őszig be kell érnie, nem 
tanulta meg, hogy kérni is lehet, de 
éjjel kiásni, ellopni, nem.

Ötven évet töltöttem eddig eb-
ben a városban. Lakóit, fiataljait 
tiszteltem szorgalmukért, tisztessé-
gükért. Kérem, kérjük, ne engedjék, 
hogy ez elkeserítsen bennünket, 
csalódjunk és feladjuk!

A virágok mindnyájunk életét 
szebbé, örömtelibbé teszik, de csak 
akkor, ha hagyjuk, hogy ott virítsa-
nak, ahová gondozójuk ültette őket.

Kövér Sándorné dr.

Ismét Városi Gyermeknap Hajdúböszörményben, május 27-én. Várjuk 
a kereskedők, árusok jelentkezését a rendezvényre.  Jelentkezni és érdek-
lődni lehet a művelődési központban Molnár György előadónál.  (Tel.: 06 
20 560 4849 vagy 06 52 229 799)
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Tehetséggondozó program a DE Gyer-
meknevelési és Gyógypedagógiai Karon

A nyáron zárul a Komplex tehetségfejlesztés a Debreceni Egyetem Gyer-
meknevelési és Felnőttképzési Karán c. pályázat (NTP-HHTDK-17-0064) 
keretében megvalósított tehetséggondozó program.

Ennek keretében kiscsoportos formában a diákok kutatói és tudomá-
nyos készségeinek fejlesztésére került sor. Az egyes részterületekre irányu-
ló fejlesztő foglalkozásokat (például angol szaknyelvi készségek fejleszté-
se, kutatásszervezés) a kar oktatói bonyolították le. Külső szakemberként 
Dr. Mező Ferenc, az Eszterházy Károly Egyetem docense tartott interak-
tív tehetségfejlesztő foglalkozást. Minden hallgató saját kutatási témáján 
dolgozott, és ehhez illeszkedve tartott konferenciaelőadást, illetve írt egy 
tanulmányt. A tanulmányokból a nyár folyamán szerkesztett kötet fog 
megjelenni. 

A hallgatói konferenciára március 29-én került sor a kar dísztermében. 
A rendezvény keretén belül a tehetséggondozó pályázatba bekapcsoló-
dó diákok mutatták be kutatási eredményeiket, vagy kutatási tervüket a 
négytagú zsűrinek. Ezek témái a kar képzési profiljához illeszkedtek, hi-
szen a pedagógia különböző részterületeit érintették. A zsűri első, máso-
dik és harmadik díjat osztott ki. A legszínvonalasabb előadások megtartói 
könyvutalványban részesültek.

Helyezettek:
I.helyezett: Molnár Fanni szociálpedagógus hallgató. Előadásának címe: 

A kriminalizálódáshoz vezető hatások és korrigálásuk a javítóintézeti ne-
velés által. 

II. helyezett: Tóth Fanni óvodapedagógus hallgató. Előadásának címe: 
Óvodán kívül sportoló és nem sportoló 4-6 éves gyermekek motoros ké-
pességinek összehasonlítása. 

III. helyezett: Gere Hajnalka gyógypedagógus hallgató. Előadásának 
címe: Fogyatékosság Spanyolországban.

Terveink szerint, a tehetséggondozó műhelybe most bekapcsolódó diá-
kok kutatói munkájukat folytatni fogják, s eredményeiket a 2019 tavaszán 
megrendezendő Országos Tudományos Diákköri Konferencián is bemu-
tatják.

Bocsi Veronika
a Hallgatói Tudományos Bizottság elnöke

Elismerések a Rendőrnapon
Elismerést vehetett át a Hajdú-

böszörményi Rendőrkapitányság 
hat munkatársa a megye rendőr-
kapitányától, illetve Kiss Attila 
polgármestertől Debrecenben a 
Megyeházán, ahol a megyei rend-
őröket díjazták.

  A police.hu oldal tájékoztatása 
szerint dr. Gyurosovics József rend-
őr dandártábornok, Hajdú-Bihar 
megye rendőrfőkapitánya április 
21-én ünnepélyes keretek között 
Debrecenben, a Megyeháza Árpád 
termében hatvanöt rendőrt részesí-
tett dicséretben és tárgyjutalomban. 
A rendezvényen negyvenkét Hajdú-
Bihar megyei település önkormány-
zatának felajánlásával, további hat-

vankilenc fő részesült jutalomban a 
megye rendőri állományából, amit 
a települések polgármesterei vagy 
képviselői adtak át.

Április 21-én, a Rendőrnap alkal-
mából, a Hajdú-Bihar Megyei Kor-
mányhivatal épületében rendezett 
ünnepségen jutalmat vehetett át 
több böszörményi rendőr is.

Megyei főkapitányi jutalomban 
részesült: Szolnoki Imre rendőr 
százados, Rácz Ildikó rendőr főhad-
nagy, Deák Márton közalkalmazott.

Hajdúböszörmény város által 
adományozott jutalomban része-
sült: Pipó Péter Pál rendőr zászlós, 
Szilágyi Ferenc rendőr főtörzsőr-
mester, Bakó Zsigmond Zsolt rend-
őr törzszászlós.   Sz.Sz.K.

Nyugalmunkat őrzik
Évről évre hagyomány, hogy áp-

rilis végén ünnepélyes állomány-
gyűlést tart a katasztrófavédelem. 
Idén a rendezvénynek Balmazújvá-
ros adott otthont. Megemlékeztek 
Szent Flóriánról, a tűzoltók védő-
szentjéről, majd a környező városok 
polgármestereinek, a megyei ka-
tasztrófavédelmi igazgatóság igaz-
gatójának és a Tűzoltószövetségnek 
köszönhetően, a megye kiemelkedő 
tűzoltóit elismerésben részesítet-
ték. Az ünnepségen Tiba István 
országgyűlési képviselő, fejleszté-
sekért felelős miniszteri biztos mél-

tatta a szolgálatot ellátó állományt, 
és köszönetét fejezte ki hősies 
helytállásukért. Ez a nap nem ma-
radhatott el tűzoltás és roncsvágás 
nélkül. Az Országos Tűzmegelőzési 
Bizottság füstsátorral és olajtűz szi-
mulátorral készült a balmazújvárosi 
bemutatóra. A hajdúnánási hivatá-
sos tűzoltók a mentőszolgálattal és 
a rendőrséggel közösen egy közúti 
balesetet, műszaki mentést mutat-
tak. A programokat a helyi zeneka-
rok és tánccsoportok műsora színe-
sítette.

Sz.H.

Lopott cipője buktatta le a tolvajt
Egy helyi lakos tett bejelentést 

május 1-jén, hogy az éjszaka folya-
mán ismeretlen besurrant a házá-
ba és ellopta a cipőjét. 

A sértett azt is elmondta a rend-
őröknek, hogy az utcában látott 
egy férfit, aki hasonló cipőt viselt. 
A körzeti megbízott az adatgyűjtés 
során beszerzett információ alapján 
azonosította a feltételezett elkö-
vetőt, akit elfogott és előállított a 
rendőrkapitányságra.

A rendőrök kihallgatták N. Feren-
cet, akit több lopás elkövetésével is 
gyanúsítanak. A megalapozott gya-
nú szerint a 25 éves férfi április 22-
én egy parkoló tehergépkocsiból el-
tulajdonított egy pénztárcát és egy 
csavarhúzó készletet, április 27-én 
éjszaka besurrant egy házba, ahon-
nan közel 200 ezer forintot, egy pár 
cipőt és egy kabátot lopott el. A férfi 
gyanúsítható azzal is, hogy április 
29-én éjjel egy családi ház udvarára 
bemászott, majd a nyitott mellék-
épületből motoros láncfűrészt vitt 
el, amelyet a rendőrök megtaláltak 

és visszaadtak a sértettnek. A nyo-
mozó hatóság a helyi lakost bűnügyi 
őrizetbe vette, és vele szemben lo-
pás bűntett elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt folytatja az 
eljárást.

Iszik vagy vezet?

A böszörményi rendőrök április 
25-én az ittas járművezetők kiszű-
rése és a közlekedési balesetek meg-
előzése érdekében „Finn módsze-
res” ellenőrzést végeztek. Lényege, 
hogy egy előre kiválasztott hely-
színen, több rendőr bevonásával, 
egyidejűleg, rövid idő alatt valósul 
meg a gépjárművezetők ellenőrzé-
se, tekintettel arra, hogy a közúti 
kontroll elsődleges célja az ittas jár-
művezetők kiszűrése. 

A rendőrök százhuszonöt jármű-
vezetőt ellenőriztek, akik közül két 
sofőrnél mutatott pozitív értéket 
az alkoholszonda. Velük szemben 
közigazgatási eljárást indítottak a 
rendőrök.
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Szeretettel várjuk azon idős személyeket, akik egészség-
megőrzésük érdekében szeretnék ÁLLAMI TÁMOGATÁS MELLETT, TÉRÍTÉS-
MENTES SZOLGÁLTATÁSAINKAT igénybe venni:

• Napi szintű, szellemi egészséget megőrző, csoportos és egyéni foglalkozások 
szakemberek vezetésével

• Folyamatos, testi épséget nyomon követő vizsgálatok biztosítása (naponta 
vérnyomás- és vércukormérés, testömegindex figyelés)

• Testi épséget megőrző önszerveződött csoportos gyógytorna / idős torna 
(heti 2 alkalommal)

• Tanácsadás egészséges életmóddal kapcsolatosan (pl. táplálkozás, káros 
szenvedélyek, kávéfogyasztás, dohányzás stb.)

• 3 havonta buszos kirándulás Magyarország nevezetességeinek megismerése 
céljából, idegenvezetéssel, három fogásos ebéd biztosításával

• Havi rendszerességgel nótaklub, kertészkör, közös csigatészta-készítés, kö-
zös kerti főzés, régi idők ételeinek közös készítése,és elfogyasztása

• Szükség esetén mosási lehetőség (pl. ágyneműk, ruházat, stb.)
• Egészségügyi ellátás megszervezése, orvosi felügyelettel gyógyszerek ada-

golása
• Hivatalos ügyekben való segítségnyújtás
• Havi rendszerességgel fodrászati szolgáltatás biztosítása (vágás, szárítás)
• Nyári hőségben mobilklímával kellemes hőmérsékletet biztosítunk látoga-

tóink számára.
Ha Önnek fontos a minőségi időskor megélése, ép test és lélek megőrzése, a 

szabadidő és kikapcsolódás minél színesebb eltöltése, várjuk folyamatosan meg-
újuló és állandó programjainkkal.  

A hozzánk való eljutás megszervezésében segítséget biztosítunk. Szolgáltatá-
sainkat napi szinten egész nap igénybe vehetik, de lehetőség van csak 1-1 szol-
gáltatás igénybevételére is. 

Elérhetőségünk: 06-70-363-9781, 06-52-611-231,
www.kompegyesulet.hu email: kompnappali@gmail.com
Nyitva tartás - munkanapokon: 8:00-16:00 szombaton: 8:00 – 14:00 óráig
4220 Hajdúböszörmény, Baltazár D. u. 84. sz.

Kállainé Tamás Anikó
intézményvezető

A Debreceni Törvényszék, a Hajdúböszörményi Járásbíróság,
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt és családját, barátait
„A JOGSZOLGÁLTATÁS TÖRTÉNETE HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN”

című konferenciára.

Helyszín: Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal
Báthory István díszterem (Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.)

Időpont: 2018. május 24. (csütörtök) 10 óra

Program:
10.00  Köszöntőbeszédek 
• Dr. Kahler Ilona,  a Debreceni Törvényszék elnöke
• Dr. Ábrahám Márta, az Országos Bírósági Hivatal Magyar Igazság-

ügyi Akadémia osztályvezetője
• Dr. Tóth Ildikó, a Hajdúböszörményi Járásbíróság elnöke 
• Kiss Attila, Hajdúböszörmény város polgármestere

Előadások:
 Hajdúböszörmény rövid története 
Husvéth András főlevéltáros (MNLHBML Hajdúböszörményi Fióklevéltára)
 Böszörményi jogi népélet, jogi népszokások „a böszörményi le-

génypárbajok tükrében”
Szekeres Gyula múzeumigazgató (Hajdúsági Múzeum)
 A hajdúkerületi törvényszék büntetőbíráskodása a 18–19. szá-

zadban.  Nagy Sándor bíróság- és ítélkezéstörténeti munkássága 
Dr. Balogh Judit egyetemi docens (DE ÁJK)
 A Hajdúböszörményi Járásbíróság megszervezésének és elhelye-

zésének története 
Dr. Megyeri-Pálffi Zoltán egyetemi adjunktus (DE ÁJK)
 A Hajdúböszörményi Járásbíróság bírái és tisztviselői 1872 és 

1950 között 
Dr. Kovács Ilona főlevéltáros (MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára) 
 Újabb adatok az 1956-os forradalom utáni kádári megtorlások 

hajdúböszörményi történetéhez 
Varjasi Imre levéltáros, fióklevéltár-vezető (MNLHBML Hajdúböszörményi 
Fióklevéltára) 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Hajdúböszörmény Város Idősek Tanácsa pályá-
zatot hirdet a város közigazgatási területén élő, 65 év fölötti lakosság szá-
mára. A pályázat témája: „Életem felejthetetlen történése/i”. A pályázat 
célja, összegyűjteni, megörökíteni az idősödő korosztály élettapasztala-
tait, ismereteit.  A pályázat benyújtásának határideje: augusztus 1. 12 
óra. A pályázat benyújtható papíralapon, „Pályázat Idősek Tanácsa” meg-
jelöléssel zárt borítékban, postai úton (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai 
tér 1.), vagy a Polgármesteri Hivatal 28-as irodájába Ignáth Szilvia részé-
re, vagy elektronikus formában az alábbi e-mail címre: Ignath.Szilvia@
hajduboszormeny.hu. A legérdekesebb írások elismerésben részesülnek. 
Az értékelés publikálása az Idősek Hónapja rendezvénysorozat keretében 
történik. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Kárándi Erzsébet titkár 
ad (561-227).

Palántaszezon
 Április 16-tól május 31-ig, a palántaszezon idején, a piac vasárnap 

is nyitva tart.  A paprika-paradicsom palántát 150 -350 Ft-ért, a virág-
palántákat 50-150 Ft között lehet megvásárolni.

MEGÚJULTUNK! 
Csillagfény idősek nappali 
ellátásának szolgáltatásai

I Heart Budapest címmel adott koncertet Iván Szandra és Jász Andris 
április 28-án a művelődési központ színháztermében. A rendezvényen 
vendégként fellépett Kamarás Iván színművész is.
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Tisztelettel meghívom 
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, HAJDÚNÁNÁS, HAJDÚDOROG és BALMAZÚJVÁROS 

lakosságát május 23-án, 9.00 órakor kezdődő

16. TÉRSÉGI IDŐSÜGYI KONFERENCIÁRA
A FÓRUM FŐ TÉMÁJA: Az ÁRPÁD-KORI BÖSZÖRMÉNY
HELYSZÍN: Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. sz., Városháza, Báthory Terem 

PROGRAM: 
 9.00 Megnyitó: Kiss Attila Hajdúböszörmény polgármestere
 9.10 A 4 hajdúváros jelentős tapasztalattal rendelkező 
  történészeinek köszöntése
 9.30 Dr. Tiba István országgyűlési képviselő köszöntője 
 9.40 Köszöntőt mond: Szólláth Tibor, Hajdúnánás polgármestere
 9.50 Köszöntőt mond: Csige Tamás, Hajdúdorog polgármestere
 10.00 Köszöntőt mond: Koroknai Imre, Balmazújváros polgármestere
 10.10 Előadás: dr. Nyakas Miklós Hajdúböszörmény díszpolgára, 
  a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep Kuratóriumának elnöke, 
  presbiter.
  Az előadás címe: Böszörmény 1248 és 1609 között.
 10.35 Előadás: Szekeres Gyula múzeumigazgató.
  Az előadás címe:  A településszerkezet néprajzi vonatkozásai
 11.00 Szünet
 11.20 Filmvetítés: Dr. Oláh Imre filmje: 
  Hajdúböszörmény 1984 nyarán - Barangolás múltban és jelenben
12.05 Kérdések, válaszok
 12.15 Konferencia zárása: Fórizs László 
  Hajdúböszörmény alpolgármestere
A vendéglátásban közreműködnek a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Veress Ferenc 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája diákjai.

Kiss Attila sk.
Hajdúböszörmény város polgármestere, az Idősügyi Tanács elnöke

Meghívó

PROGRAMOK:

Hajdúböszörményi
Dísznövény és Ízek Fesztiválja

Bocskai tér, 2018. május 19.

8.30 Hajdúböszörményi   
 Ütősegyüttes
9.00 Megnyitó
9.30 Mazsorett 
10.00 Hajdú Bokréta (Hajdúnánás)
10.30   Bocskai Néptáncegyüttes
 Női Kör
11.00   Ignáth Mária és tanítványai
 (aerobic)
12.30  Déli Nótaszó 
 böszörményi nótaénekesek

13.30 Tombolasorsolás
13.40 Gajdán Tai Qu bemutató 
14.00 Country tánc
14.30 Hastánc műsor
15.00 Holodáné Kathi Judit
 zumbabemutató
15.30 Hastánc műsor
16.00 Eredményhirdetés 
17.00 Badriff zenekar
18.00 Aradi-Varga Duó   
 kabaréműsora

Májusi 
programajánló

MÁJUS 12.: 
VETERÁN AUTÓ-ÉS MOTORKIÁLLÍTÁS

Helye: Bocskai tér

ZSIBVÁSÁR
Helye: Hajdúböszörményi Piac

MÁJUS 16. 
14 óra: 

 GYEREKSZÍNHÁZ – 10 éves kortól
 Mátyás király a csillagok között. 

Görbetükör Színi Társulat műsora
  Helye: SGMK színházterme. 

Belépőjegy ára: 700 Ft
17.45 - 18.30 - 19.15 óra

ZENÉS SZEÁNSZOK BŐRÁPOLÁSSAL
 Helye: Bocskai Strand- és Gyógyfürdő

17.30 óra
MÓRÉNÉ FEJES MÁRIA

 FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
  Helye: SGMK kiállítóterme

MÁJUS 19.: 
„BODZAVIRÁG” ÉLETMÓDFESZTIVÁL

Helye: SGMK aulája

IX. HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI DÍSZNÖVÉNY 
ÉS ÍZEK FESZTIVÁLJA

Helye: Bocskai tér

Kovács Zoltán fotós „Emlékek Hajdúböszörményről” című kiállítása megtekinthető május 25-ig
Helye: Maghy Zoltán Művészház

MÁJUS 19.: 
A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI MAZSORETT
EGYÜTTES ÉVZÁRÓ GÁLÁJA
Helye: SGMK színházterme

MÁJUS 20.: 
PÜNKÖSDI KIRAKODÓ VÁSÁR, TERMELŐI- 
ÉS KÉZMŰVESPIAC
Helye: Hajdúböszörményi Piac 

MÁJUS 26.: 
HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TANYASI ISKOLÁSOK 
TALÁLKOZÓJA
Helye: Hajdúböszörményi Tájházak

MÁJUS 27.: 
VÁROSI GYERMEKNAP
Helye: Bocskai tér, SGMK

HŐSÖK NAPJA 
(Megemlékezés az I. világháború áldozatairól)
Helye: Kálvin tér

JÚNIUS 2.: 
ORSZÁGOS CIFRASZŰRÖS TALÁLKOZÓ 
ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ NAP
Helye: Kinizsi téri lovaspálya Kedves gyerekek!

„IDŐS EMBER GYEREKSZEMMEL”
A pályázatot különböző kategóriákban hirdetjük meg, melyek az aláb-

biak:
 I. Óvodások   
II. Alsó tagozatosok
III. Felső tagozatosok  
IV. Középiskolások
V. Egyetemi hallgatók részére.
A pályaművek ceruza, zsírkréta, pasztell, festék alapú rajzeszközök 

használatával készülhetnek. Mérete A/4-es. Kérjük, a pályázatra tüntes-
se fel a pályázó nevét, életkorát, intézményt, osztályát / csoportját. A 
beküldött pályaműveket zsűrizzük, a legjobbakat díjazzuk.

Eredményhirdetés: az Idősek Hónapja keretében. A beérkezett anyag-
ból kiállítást rendezünk.

További információ: Kárándi Erzsébet 561-227

A pályaművek beküldési 
határideje: 

2018. szeptember 15-e.
Helye: 

Hajdúböszörmény Polgármesteri 
Hivatal 28-as iroda



2018. MÁJUS 11. VÁROSI HETILAP HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 7

FEKETÉNÉ SCHWÁMPL ÉVA 
halálának 2. évfordulójára

Fájó szívvel emlékezünk
Megemlékezés

Férje, fia és családtagjai 

Megemlékezés

JÁNOSI MIHÁLY
halálának 2. évfordulójára

Fájó szívvel emlékezünk

„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!”

Édesanyja és nővére családjával.

UZONYI GÁBORNÉ
(szül. Árvai Mária)

halálának 3. évfordulójára

Fájó szívvel emlékezünk
Megemlékezés

„Nem az bánat, amely fáj 
és amelytől könnyes lesz a szem,
hanem az, amit hordozunk, 
szótlanul egy életen át, 
némán, csendesen.
Úgy ment el, ahogy élt, 
csendben és szerényen.”

Szerető családod.

Bakó István
április 28-án ünnepelte

90. születésnapját.

E jeles alkalomból kö-
szöntötték őt testvérei, 
gyermekei, unokái és 
dédunokái.
Jó erőt, egészséget kíván 
a család.

Születésnapi köszöntő

VARGA IMRE
(volt Esze Tamás u. 18/a. alatti lakos)

halálának 10. évfordulójára

Fájó szívvel emlékezünk
Megemlékezés

„Virágot viszünk egy néma sírra,
de ezzel őt már nem hozhatjuk vissza.
Míg köztünk voltál,nagyon szerettünk.
Hiányzol, soha nem feledünk.”

Felesége, gyerekei és veje

Kerékpárosoknak
 Hatnapos kerékpártúrát szerve-
zünk Békés megyébe az I. Világhá-
ború befejezésének 100. évforduló-
ja alkalmából, július 24-29. között 
(keddtől vasárnapig).
Útvonal: Hajdúböszörmény - Szeg-
halom – Szarvas – Orosháza – Me-
zőhegyes – Dombegyház – Gyula – 
Biharkeresztes – Pocsaj – Debrecen 
- Hajdúböszörmény.
A túra hossza 500 km. A napi távok 
hossza 80-100 km.
Akiknek sikerült felkelteni az érdek-
lődését, jelezzék részvételi szándé-
kukat.

Túravezető: Fekete Antal 
06/20-2627-807

 SZOLNOKI  JÁNOSNÉ
(született Póka Róza)

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,

akik szeretett halottunk

temetésén megjelentek, sírjára koszo-
rút, virágot helyeztek és mélységes 
bánatunkban részvéttel osztoztak.
 „Nem vársz már minket 
ragyogó szemekkel.
Nem örülsz már nekünk 
tündöklő lelkeddel,
Úgy mentél el, ahogy éltél,  
csendben és szerényen,
Mindenkit szerető drága jó anyai szíved
nyugodjon békében!

A gyászoló család.
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Rendőrség: 107
Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Segélyhívószám: 112
Polgármesteri Hivatal: 

563-200
Gyepmester 06-20/313-4217

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS
Május 16. 9–12 óra: Kiss Attila 
polgármester

KÁLVIN TÉRI RENDELŐ:  

560-130 www.eszv.hu

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
hétköznap:  16.00–08.00 óráig
hétvégén, ünnepen: 8.00–8.00
Telefon:  36-70-370-3104  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

Május 11. (péntek): Patika Plus 
Gyógyszertár (Vörösmarty u. 1. 
Tel: 0620/343-4800)
Május 12. (szombat): Szenthá-
romság Gyógyszertár (Pálnagy 
Zs. u 1/a. Tel.: 372-302)
Május 13. (vasárnap): Szenthá-
romság Gyógyszertár (Pálnagy 
Zs. u 1/a. Tel.: 372-302)
Május 14. (hétfő): Vöröskő 
gyógyszertár (Karap F. u. 5. Tel: 

Közérdekű

Hajdúböszörmény ingyenes hetilapja
Megjelenik 12 000 példányban

Ügyvezető igazgató: 
DR. SZARVAS-SZABÓ KATALIN

Felelős szerkesztő: BERTALAN ERZSÉBET
Szerkesztő: VARJASI IMRE

Újságíró: GARGYA IMRE
Szerkesztőségi titkár: GARGYA BRIGITTA

Korrektor: KUPÁS CSILLA
Fotó: HORVÁTH TAMÁS

Szerkesztőség: 
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4.

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

CenterPrint Nyomda Kft., Debrecen
Felelős vezető: Szabó Sándor 

Felelős kiadó: 
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

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

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

A hirdetések tartalmáért szerkesztőségünk 
felelősséget nem vállal.

561-461)
Május 15. (kedd): Arany Sas Gyógy-
szertár (Ady tér 11. Tel: 227-779)
Május 16.  (szerda): Bethlen gyógy-
szertár (Bethlen u. 9/a. Tel: 228-
567) 
Május 17. (csütörtök): Hajdú 
gyógyszertár (Árpád u. 45. Tel: 229-
330)
Május 18. (péntek): Kehely gyógy-
szertár (Arany J. u. 12. Tel. 561-
151).

 A MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN 
működő csoportok:
Május 13. 15 óra: a Dóry József Nó-
taklub foglalkozása.
Május 14. 16 óra: a Kézimunkakör 
foglalkozása.
Május 15. 15 óra: a Kisnyugdíjas 
Klub foglalkozása
Május 17. 15 óra: a Honismereti 
Klub foglalkozása. Az oroszok – a 
magyar szabadság leverői – előadó: 
Mónus Imre
Május 18. A Nyugdíjas Klub foglal-
kozása. Kirándulás Tiszacsegére – 
indulás 8-kor a művelődési központ 
mellől

ÁLLATORVOSI ÜGYELET:
Május 12-14-ig reggel 6-tól reggel 6 
óráig: dr. Tacsi Sándor (Tel: 06-30-
464-38667.

HBCOM ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 229-
190

HBTV:  Tel.: 52/219-999

Tigáz: Tel.: 06 40/333-338

KÖZVILÁGÍTÁS  HIBABEJELENTŐ
Tel: 36-52-219-419 H-cs: 8-16.30-
ig, pénteken 8-13.30-ig. Személye-
sen a Városi Piac felügyeleti irodá-
jában.

VÉRADÁS

Május 16. (szerda) 8-12 óra: Rendőr-
kapitányság (Kossuth L. u. 2.): a dol-
gozók és a lakosság részére. Személyi 
igazolvány, TAJ-kártya és véradó iga-
zolvány szükséges.

BAI ISTVÁN
(a volt Mezőgép nyugdíjasa)

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,

akik szeretett halottunk

temetésén megjelentek, sírjára koszo-
rút, virágot helyeztek és mélységes 
bánatunkban részvéttel osztoztak.

„Soha nem feledünk, 
mindig velünk maradsz,

 halálod, míg élünk,
 fájó emlék marad.”

A gyászoló család.

KOLBÁSZ JÁNOSNÉ
(született Dobó Erzsébet)

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,

akik szeretett halottunk

temetésén megjelentek, sírjára koszo-
rút, virágot helyeztek és mélységes 
bánatunkban részvéttel osztoztak.
„Köszönöm a lelkét, melyből reggel, 
este, imádság száll Hozzád, 
gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, 
mely csak értem dobban, 
itt a földön senki sem szerethet jobban.
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad.
Istenem, köszönöm az édesanyámat!”

A gyászoló család.

MEGGYES  JÓZSEF

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,

akik szeretett halottunk

temetésén megjelentek, sírjára koszo-
rút, virágot helyeztek és mélységes 
bánatunkban részvéttel osztoztak.
„Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
örökké él, akit nagyon szerettek.”

A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,

akik szeretett halottunk

SZABÓ  IMRE
(a Hajdúböszörményi 

Rendőrkapitányság nyugdíjasa)
temetésén megjelentek, sírjára koszo-
rút, virágot helyeztek és mélységes 
bánatunkban részvéttel osztoztak.
„Fáradt teste megpihenni tért,
Nehéz út volt, amit Ő megélt,
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
De szívünkben él, 
és mindörökké ott marad.”

A gyászoló család.

SZABÓ  ANTALNÉ
(született Sóvágó Ilona)

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,

akik szeretett halottunk

temetésén megjelentek, sírjára koszo-
rút, virágot helyeztek 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.

Köszönetnyilvánítás

CSIHA LÁSZLÓNÉ
(szül. Mező Erzsébet)

Köszönetünket fejezzük ki a 
rokonainknak, a barátainknak, 

az intézményeknek és mindazoknak,
aki szeretett nagynénénk

temetésén részt vettek, sírjára koszo-
rút, virágot helyeztek és mélységes 
bánatunkban részvéttel osztoztak.

„Tudom, kinek hittem 
és kinek szolgáltam,
Kit szeretett lelkem, 
kihez folyamodtam,

Kit hívtam Uramnak, 
ki mellett harcoltam,

Azért hűségemnek jutalmát találtam.”
A gyászoló család.

„VIRÁGOS TAVASZ” címmel 
Móréné Fejes Mária festőművész, 
Móré Kincső és Móré Blanka gim-
náziumi tanulók alkotásaiból nyí-
lik kiállítás május 16-án (szerdán) 
17.30 órakor, a Sillye Gábor Műve-
lődési Központ kiállítótermében. 
A tárlatot megnyitja: Erdei Sándor 
költő, újságíró. Közreműködnek a 
Hajdúböszörményi Bethlen Gábor 
Általános Iskola tanulói. A kiállí-
tás június 20-ig látogatható.

Kovács Zoltán fotós „EMLÉKEK 
HAJDÚBÖSZÖRMÉNYRŐL” című 
kiállítása megtekinthető május 
25-ig a Maghy Zoltán Művészház-
ban.

Kiállítás
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A Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt.
az alábbi munkakörbe keres munkatársat: 

Főbb feladatok: Bérszámfejtéshez, járulékbevallásokhoz kapcsolódó 
feladatok ellátása. Munkavállalók részére teljes körű munkaügyi admi-
nisztráció. Törvényekkel, előírásokkal összhangban történő munkavég-
zés, szabályok nyomon követése. Munkajogi megfelelőség biztosítása, 
munkavállalók kérdéseinek megválaszolása személyesen, telefonon és 
e-mailben. 
Pályázati feltétel: bérszámfejtői / munkaügyi ügyintézői, TB kifizető-
helyi tapasztalat.
Előnyt jelent: számítógépes ismeretek, Microsoft Office haladó szintű 
ismerete, rugalmasság, precizitás, terhelhetőség, csapatmunkára való 
hajlandóság
Amit kínálunk: hosszú távú munkalehetőség, folyamatos szakmai to-
vábbfejlődési lehetőség, fiatalos, dinamikus csapat, változatos, szakmai 
kihívást kínáló feladatok.
Munkavégzés helye: Hajdúböszörmény. Jelentkezés határideje 
és módja: Az önéletrajzot elektronikusan a titkarsag@hbholding.hu 
e-mail címre kérjük beküldeni.
A pályázathoz csatolandók: részletes fényképpel ellátott szakmai ön-
életrajz és a végzettséget igazoló bizonyítványok másolata. Pályázat 
benyújtási határideje: folyamatos.

Állás TB- és BÉRÜGYINTÉZŐFOGÁSZATI 
MAGÁNRENDELÉS

SZÁJSEBÉSZETI 
MAGÁNRENDELÉS

Bejelentkezés előzetes telefonos egyeztetés alapján történik!

Dr. Petkov Alexandra
konzerváló fogászat 
és fogpótlástan szakorvos
December 1-jétől 
a rendelés átmenetileg 
SZÜNETEL!
Tel.: +36-30/4548-157
Teljes körű fogászati ellátás
Esztétikus tömések, fém-kerámia és fémmentes 
fogpótlások készítése, fogmegtartó kezelések, 
ultrahangos fogkő eltávolítás

Dr. Kelemen Máté 
dentoalveoláris sebész szakorvos

Rendelés helye: 
Hajdúböszörmény, Petőfi u. 17. II/8.

Rendelés ideje: péntek 15:30-tól
Tel.: +36-20/5363-722

Szolgáltatások:
• implantátum (műgyökér) beültetése

• implantációs fogpótlások készítése
• szájsebészeti beavatkozások

Május 16.

A Gajdán Team Kft. keres 
CSŐSZERELÉSBEN jártas

 SZAK- ÉS SEGÉDMUNKÁ ST 
főállású  munkavégzésre. 

....................................................
 Kezdő minimum nettó bér: 

1000 Ft/óra. 
....................................................

Munkavégzés helye: országos. 
Sprinklerszerelésben való 

jártasság előny.
....................................................

Jelentkezni: 
06/20-366-9-222, illetve a 

gajdanteamkft@gmail.com.

A Kossuth-kert 
második dűlőjén szőlő, 

gyümölcsös pajtával eladó. 
Érdeklődni: 06-20-498-6171.

A  Hajdúböszörményi Erdőbirtokossági Társulat
soron következő közgyűlését 

2018. május 24-én (csütörtökön) 16.00 órakor tartja.
Helye: Hajdúböszörmény, Mester u. 15.

Napirend:
• Az elnökség beszámolója a 2017. évi gazdálkodásról
• A 2018. évi gazdálkodási terv ismertetése
• A Felügyelő Bizottság beszámolója
• Tagfelvétel  
• Egyéb
A közgyűlésre szíveskedjen magával hozni a szavazó tábláját. Felhívjuk a tagság 

figyelmét, hogy amennyiben az eredetileg kitűzött időpontban a közgyűlés határozat-
képtelen, változatlan napirenddel 16 óra 30 perckor ismételten közgyűlést tartunk.  
A megismétel közgyűlés csak akkor határozatképes, ha azon az összes szavazat leg-
alább egynegyedét képviselő tag jelen van.     Gencsi Zoltán elnök 

Meghívó

Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezete
MAGYAR VÖRÖSKERESZT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TERÜLETI SZERVEZETE

SAJTÓKÖZLEMÉNY

TÚL A TIPIKUSON: GONDOLJUNK MÁSKÉPP CSALÁDRA, 
MUNKÁRA, NŐKRE

Család és/vagy karrier? – ezt a kérdést tipikusan egy nő szájában tudjuk 
elképzelni korunkban és társadalmi környezetünkben. Sőt azt is tudjuk, 
hogy a kérdés már-már költői, hiszen az ennél is várhatóbb kérdések egy 
hölgy életútján: munka vagy család? Szülés után vissza tudok menni dol-
gozni? Letagadjam a gyermekeimet állásinterjún? A család megsínyli, ha 
az anya nem keres, vagy teljesen lemond az önmegvalósításról. Az sem új-
donság, hogy a családot megviseli, amikor a versenyszférabeli munka mi-
att az anya nem tud anyaként helytállni. Ez a kis közösség és minden tagja 
– anya, apa, gyermek, nagyszülő – fontos. A családból épül fel a társadal-
munk, a családból születik a jövő. Mindezt olyan régen tudjuk. Azt mond-
tuk, tipikusan a nők szerepkonfliktusában tör elő ez a gond, de mégsem 
határolható be itt a kör. Megeshet, hogy férfi kerül ilyen konfliktusba, ha 
gyermekeit egyedül neveli, s nem számíthat segítségre a mindennapok-
ban. A kérdés és a kihívás nagy, és mindenkit érint szülőként, munkáltató-
ként vagy családtagként. 
„Tegyünk érte most!” – gondolták a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Me-
gyei Szervezetének tagjai,  munkatársai, és Kiss Attila polgármester úr egyet-
értésével a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatallal, mint konzorciumi 
partnerrel pályáztak a témában a „Nők a családban és a munkahelyen” című 
EFOP-1.2.9-17 kódszámú kiírásra. Céljuk változtatni az emberek gondolko-
dásán, és javítani ezen a sokspektrumú, sokszereplős, a családok megélhe-
tésétől kezdve számtalan kérdést érintő helyzeten a program és a pályázati 
eszközök lehetőségei szerint. Népszerűsítik és programot készítenek arra, 
hogy lépjünk túl a tipikuson, gondolkozunk és foglalkoztassunk atipikusan, 
ha szülőkről, nőkről, családtagot ápoló emberekről van szó.  Jelenleg az elő-
készületek zajlanak térben és a szemléletépítésben. Az alapgondolat az, hogy 
nézzünk másképp a szülők, gyermekek, családi feladatok, munka viszonya-
ira; gondolkozzunk másképp és keressünk megoldásokat. Minden kis lépés 
nagy tett a jövő szempontjából, és ha csak egy családon is segítünk, már 
megérte – ezekkel fordulnak Hajdúböszörmény lakóihoz a vöröskeresztesek, 
s azzal, hogy legyenek nyitottak azokra a felhívásokra, amelyekkel a Hajdú-
böszörményben készülő Női Információs és Szolgáltató Központ jelentkezik.

Értesítjük Hajdúböszörmény 
Tisztelt Lakosságát és a jogi sze-
mélyeket, hogy 2018. május 21-én 
(Pünkösd hétfőn) a hulladékszál-
lítás az ünnepre való tekintettel 
elmarad! 

Helyette: 2018. május 19-én, 
szombaton történik a hulladék-
szállítás.

A megszokott helyre az elszállí-
tani kívánt hulladékot kérjük, reg-
gel 6 óráig helyezzék ki.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft.

Szemétszállítás
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A 2018-as városi kispályás teremlabdarúgó kupa küzdelmei 9 csapat rész-
vételével befejeződtek.

Végeredmény:
1. TÖMB I FC   22 pont (57-11)
2. TUNGSRAM SE  20 pont (34-10)
3. CSANDA-VILL FC  15 pont  (27-18)
4. BORÉP HUNGÁRIA  12 pont (28-27) 
5. BOCSKAI KATONÁI  10 pont (22-29) 
6. TÖMB II FC      7 pont (19-33)
7. SANTANA      7 pont (8-33)
8. NAGÉV DARZSAK     6 pont (23-35)
9. DESZKA      6 pont (19-42)
Különdíjasok:
Gólkirály: Andorkó Sándor (Tömb I FC) 17 góllal Legjobb kapus: Barkó 

Sándor (Tungsram SE) Legjobb mezőnyjátékos: Balogh István (Csanda-Vill)
Fair play-díj: Borép Hungária

NB II férfi felnőtt: HTE – Nádudvari ASK 28-29 (12-14)
Férfi Ifjúsági III. o.: HTE – Nádudvari ASK 41-14 (20-5)
NB II női felnőtt: SZEPA KSE Alsózsolca – HTE 22-48 (12-22)
Nagy Attila edző: „Hoztuk a kötelezőt. Kissé hiányosan érkeztünk ven-

déglátóinkhoz, ennek ellenére magabiztos győzelmet arattunk. Egyes sza-
kaszaiban a mérkőzésnek nem úgy kézilabdáztunk, mint szerettem volna. 
Mindenkinek lehetőséget tudtam adni, ennek nagyon örülök. Már "csak" 
egy lépcsőfok.”

Női Ifjúsági III. o.: SZEPA KSE Alsózsolca – HTE 34-34 (17-15)

Kézilabda

A HTE U14 fiú kosárlabda csapata hazai pályán megszerezte a 16 csapatos 
Országos Regionális Serdülő Bajnokság Észak-keleti Régiójának bronzér-
mét. 
HTE-Gladiátorok - Debreceni Kosár Akadémia „B” 71-55 (15-10, 11-16, 
22-14, 23-15)
HTE-Gladiátorok - Tiszaújváros 70-75 (16-18, 16-15, 18-17, 15-15, 5-10)
Szabó Tibor edző: „Az első mérkőzésen három negyedet nyertünk, döcö-
gött a támadójáték, de a küzdeni tudás dicséretes volt. Ezzel a győzelem-
mel biztosítottuk harmadik helyünket a tabellán, 16 csapat között. Végig 
fej-fej mellett haladtunk és labdánk volt az utolsó másodpercben a győ-
zelemhez, ami sajnos kimaradt, így hosszabbítás következett. Extázisban 
szurkoltak a szülők, de mi a végén már nem hoztunk jó döntéseket és pi-
civel, de a Tiszaújváros csapata győzött. A végén azért, az óriási öröm az 
egész éves teljesítményért járó bronzérem megszerzéséért megvolt. Tizen-
hat csapat között lettünk 3. helyezettek, amit az év elején nem gondoltunk 
volna. Sokat fejlődtünk, ami a legfontosabb.”
Dobott pontok: Szarvas Antal 4p., Szabó Benedek 16/6p., Györössi Márk 
27p., Nagy Levente 5/3p., Veress Bence, Pálfi Simon 6/3p., Mirkó László 
24p., Torma Tibor 19p., Kovács Norbert 8p., Veress Balázs 20p., Rácz Imre, 
Szabó Tamás, Oláh Balázs, Konyári Péter, Kocsis Norbert, Orosz György. 
Edző: Szabó Tibor.
Április 29-én három HTE-játékos, Nagy Katalin Sára, Szabó Nikolett és 
Pipó Alíz Sarolta képviselte a HTE-Fúriák U11 lány kosárlabda csapatát 
Szolnokon, a Megyei Válogatottak Tornáján.

Toborzó
A HTE kosárlabda szakosztálya a 2018-19. szezonban bővíti leány kosár-
labda csapatát, a HTE – Fúriákat, melybe várjuk a 2008-09. évben született 
lányok jelentkezését. Amennyiben egy olyan sportágat keres Hajdúböször-

Kosárlabda

A HTE labdarúgó szakosztálya hét győzelemmel zárták az elmúlt hét-
végét.

Megyei I. felnőtt, 26. forduló: HTE – Hajdúhadházi FK 14-1 (5-1)
Megyei I. U19: HTE – Hajdúhadházi FK 3-2 (2-1)
Megyei U14: HTE – Hajdúszováti SE 20-0 (9-0)
III. o. U19: HTE – GFSE Oros 9-2 (5-1)
III. o. U17: HTE – GFSE Oros 4-0 (4-0)
II. o. U15: Mátészalkai MTK – HTE-Olasz FS 0-4 (0-0)
II. o. U14: Mátészalkai MTK – HTE-Olasz FS 0-5 (0-1)

Labdarúgás

Az akció érvényes 2018.05.11 -től a készlet erejéig
a Piaci húsboltban !

Sertéshúsok (tarja, karaj, 
oldalas, comb, lapocka) 

900 Ft/Kg

Csirke Nyesedék: 299 Ft/Kg

Csirke Páros Comb: 559 Ft/Kg

HÚSBOLTJA
SZABÓ LÁSZLÓ  

hihetetlen

Kispályás labdarúgás

ményben a kislánya számára, amely izgalmas, változatos mozgásformákat 
kíná,l mindezt kortárscsoportban, szakszerű felügyelet mellett, akkor mi-
hamarabb jelentkezzen kosárlabda alapképzésünkre!
Az edzések helyszíne: Középkerti Általános Iskola
Az edzések időpontjai (már májusban is): Hétfő, Kedd, Csütörtök 17:00-
18:30
Jelentkezés és információ: Pipó Márton testnevelő-kosárlabda edzőnél a 
0670/3895133-as telefonszámon

Több mint száz neve- zés érkezett, a Szladek Róbert 
vezette versenybíró- sághoz, a XII. Aranykapu 
Kupa díjugrató versenyen, melyet 
május 5-én ren- deztek a Kinizsi téri 
l o v a s p á l y á n - t á j é k o z t a t o t t 
Andirkó At- tila szervező. Az 
A r a n y k a p u Lovarda az idén is 
a Díjugratók, Hagyományőrzők 
és Fogathaj- tókkal közösen 
várta a lova- sokat és a sportág 
szerelmeseit. A három megyéből 
érkezett ver- senyzők több kate-
góriában szálltak nyeregbe. Örvendetes, 
hogy az idén is voltak új arcok, kezdő lovasok, 
akik a folytonosságot je- lentik a lovassportban. Az 
Aranykapu Kupa idei győztese Dongó Zoltán lett.

Díjugratás

Május 12. szombat 18 óra, Városi Sportközpont: HTE II. – Földes KSE 
Megyei férfi kézilabda-mérkőzés. Belépő: 200 Ft.

Meccsajánló


