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Igaz volt ez a megállapítás min-
den kiállított járműre, amely „fel-
sorakozott” a Veterán Kulturális 
Egyesület szervezésében a Bocs-
kai téren, május 12-én. Cadillac, 
„Bogár”, Wartburg Cabrió és még 
sokan mások várták, hogy meg-
csodálják őket, s közben egy kis 
country muzsika is fokozta a han-
gulatot.

Autókülönlegességek

Oldtimer, vagyis veterán jármű. 
Különleges fogalom. Akik látták 
az autó és motor különlegessé-
geket bizton állíthatják, hogy 
szó sem volt itt „matuzsálemek-
ről”, mindegyik jármű a régi fé-
nyében pompázott.

Kathi Balázs alelnök, főszerve-
ző elmondta, hogy a tizennegyedik 
alkalomra Hajdúsági Veterán Futam 

elnevezésű tájékozódási verseny-
re hívták a kalandvágyókat, amely 
tizennégy feladatból állt, mellette 
még ügyességi megmérettetésben 
is helyt kellett állniuk. A legjobban 
teljesítők jutalomban részesültek, s 

gazdára talált a tombola fődíja, egy 
Romet Kadet segédmotorkerékpár 
is. Ezen kívül városnéző nosztalgia-
buszozásra is várták az érdeklődő-
ket.

Gyűjtők és restaurálók

Mintegy 150 kiállító mutatta be 
kedvencét a Bocskai téren, ahová 
még a határon túlról, többek között 

Szatmárnémetiből is ellátogattak az 
érdeklődők. A böszörményi születé-
sű, veterán berkekben ismert Nagy 
Sanyi bácsi is fontosnak tartotta, 
hogy megszemlélje a kiállított jár-
műveket, s a tőle megszokott, korát 
meghazudtoló vehemenciával me-
sélt gyűjteményéről.

Orosz Antal is érdeklődve nézte 
a járműcsodákat. Számára a Merce-
des marad az örök kedvenc, megbíz-
hatósága miatt.

Miklósi Zoltán nagyon jónak 
tartja, hogy egy ilyen kiállítás kere-
tében a fiatalabb generáció is meg-
ismerheti az egykori típusokat. A 
felhozatalból a Ford Mustang do-
bogtatta meg a szívét. 

Uzonyi Imre két Junak márkájú 
motorkerékpárral kápráztatta el az 
érdeklődőket. Az egyik az édesapjáé 
volt, a másikat is közel fél évszázad-

dal ezelőtt vette. A lengyel motor-
kerékpár előnye, hogy megbízható, 
keveset fogyaszt és igénytelen. 

A megszállottság mintaképe is 
lehetne a hajdúdorogi Tóth István. 
Mintegy húsz motorkerékpár gaz-
dagítja gyűjteményét. Több évtize-
det várt arra, hogy egy oldalkocsis 
katonai motorkerékpár boldog tu-
lajdonosa lehessen, amely kollekci-
ójának egyik legbecsesebb darabja.

Gargya Imre

Veteránok találkozója
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Töretlenül végzik munkájukat
Országos viszonylatban is az 

egyik legjobban teljesítő közös-
ségként tartják számon, az immár 
negyedszázada szolgáló böször-
ményi polgárőröket – hangzott el 
az elmúlt esztendőt értékelő köz-
gyűlésen május 11-én, a városháza 
Báthory-termében.

Rácz Gábor, a Hajdúböszörmé-
nyi Polgárőrség Egyesület elnöke 
beszámolójában megfogalmazta, az 
elmúlt esztendőben a 75 fős tagság 
több mint 30 ezer órát szolgált a köz 
javára. Száznál is több rendezvény 
biztosításánál közreműködtek. A 
szervezet életében fontos szerepet 
tölt be az együttműködés. A rend-
őrség, a mezőőrség, a közterület-
felügyelet munkatársaival azon 
igyekeznek, hogy minél biztonsá-

gosabbak legyenek a település lako-
sainak hétköznapjai. Az eddig elért 
eredmények inspirálják a tagságot 
a további önzetlen szolgálatteljesí-

tésre – zárta beszámolóját az elnök, 
majd a tagság elfogadta a pénzügyi 
beszámolót, s jóváhagyta az idei 
költségvetés tervezetét is.

Kiss Attila polgármester kö-
szönetet mondott a tagságnak az 
önként vállalt feladatért, mellyel 
segítik a települést, nagyszerű ered-
ményként értékelte a polgárőrök te-
vékenységét.

Dienes Imre kapitány elmondta, 
a rendőrség munkájának eredmé-
nyességében, a statisztikai mutatók 
javulásában jelentős szerepet vállalt 
a polgárőrség is. A velük való kap-
csolat már hosszú évek óta kiegyen-
súlyozott, s ez, a számok tükrében 
is megmutatkozik. 

Tóth Attila, a szervezet megyei 
elnöke is elismeréssel szólt a bö-
szörményi polgárőrök teljesítmé-
nyéről, amely országos szinten is 
tiszteletre méltó.

Az elmúlt évi teljesítménye alap-
ján Komoróczy Tibor vehette át „Év 
Polgárőre Hajdúböszörmény 2017” 
elismerést.

Gargya Imre

A családokért akarnak tenni

Babahordozók

„Vöröskereszt a nőkért Hajdú-
Bihar megyében” címmel a helyi 
vöröskereszt és a polgármesteri 
hivatal  hároméves programot in-
dít a nők, a szülők foglalkoztatásá-
nak jobb esélyeiért.

A nyitórendezvényt a városháza 
Báthory-termében tartották, má-
jus 14-én. Elsőként Pajna Zoltán, a 
megyei közgyűlés elnöke elmondta, 
hogy a hagyományos családmodell 
megőrzése az egyik legfontosabb 
feladat. S ebben a nők központi he-
lyet foglalnak el. Az elnök szerint a 
témában a jó gyakorlatok másokkal 
való megosztása elengedhetetlen. 
A család és az otthon meghatározó 
szereppel bír a jövő nemzedék felne-

velésében – zárta gondolatait Pajna 
Zoltán. 

Kiss Attila polgármester szerint 
is akad feladata a témában az ön-
kormányzatnak, melyhez a biztos 
kormányzati háttér adott. Szólt 
többek között azokról az eredmé-
nyekről is, amelyek azt igazolják, 
hogy az önkormányzat számára 
fontos a gondoskodás.

Ujvárosy Andrásné, a vöröske-
reszt megyei igazgatója ismertette 

a projektet. A konstrukció célja, a 
nők, a szülők, illetve a láthatatlan 
családi munkát végző – például 
tartósan beteget ápoló – emberek 
munkaerő-piaci helyzetének javítá-
sa, a család és a munka összeegyez-
tethetőségének előmozdítása, helyi 
megoldásokkal és együttműködé-
sekkel. A tágabb célcsoportba bele-
tartoznak mindazok, akiket érint a 
család-munka szerepkonfliktusa. A 
másik oldal, a munkáltatói szféra is 
célcsoport, mint a szemléletformá-

lás alanya, illetve mint potenciális 
együttműködő fél. Foglalkoznak 
többek között az antipatikus foglal-

koztatás népszerűsítével, lehetősé-
gének előkészítésével, megteremté-
sével.

Koláné dr. Markó Judit jegyző az 
együttműködő felek kapcsolatáról 
szólt. A polgármesteri hivatal és a 
vöröskereszt mindig is gyümölcsöző 
kapcsolatot ápolt. A lehetőségekhez 
mérten számos területen segítik 
egymás munkáját. A projekt köz-
pontjában a Család KarrierPONT 
beindítása és működtetése áll, 
amelyről Fazekasné Farkas Ibo-
lya vezető adott tájékoztatást. A 
komplex intézménynek Hajdúbö-
szörmény ad otthont, amelyben 
már bizonyos szolgáltatások most 
is igénybe vehetők.  Böszörményen 
kívül a Debrecenben és Balmazújvá-
rosban érintett hátrányos helyzetű-
ek is részesülhetnek egyes szolgál-
tatásokból.            g.i.

Egész Európa ünnepelte május 7. és 13. között a babahordozást. Az 
anyukák gyermekeikkel együtt lehettek részesei ennek a közösségi él-
ménynek. Böszörményben a Tájházakban találkoztak egymással anyukák 
és babáik, május 7-én.  
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Sokat tettek az elismerésért

„Bázisiskola” címet adományozott a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt a 
Bocskai-iskola közösségének. Az elismerést Kovács Dávid, az országos 
szervezet szakmai vezetője adta át ünnepélyes keretek között május 10-
én, az iskola tornacsarnokában.

Kiss Antal intézményvezető elmondta, hogy annak a sokrétű és magas 
színvonalú tevékenységnek szól ez az elismerés, melyet tanórákon, szak-
köri foglalkozásokon végeztek a tanulók és nevelőik. Több megyei és or-
szágos versenyen értek el kiemelkedő eredményt.

Kovács Dávid vezetésével az iskola tanulói vidám fogadalmat tettek, és 
a diákok műsorokkal színesítették a rendezvényt.

g.i.

Pásztorok földjén

Második hellyel, valamint a Debreceni Fotóklub különdíjával jutalmazta 
a szakmai zsűri Tabár Patrik alkotását a Pásztorok földjén című fotópályáza-
ton.  A Szabadhajdú Kft. (Városi Televízió) munkatársa a május 12-ei „Hor-
tobágy a Tímárházban” című kiállítás megnyitóján vehette át az elismerést. 
A kiállítás május 25-éig látogatható a Tímárházban (Debrecen, Nagy Gál 
István u. 6. szám alatt).

Százhúsz esztendővel ezelőtt, 
1898. május 8-án szentelték fel a 
görögkatolikus templomot. Erre a 
jeles alkalomra templomtörténeti 
kiállítással emlékeztek a mai utó-
dok, május 13-án.

 Hőgye Lajos helytörténész nyi-
totta meg a tárlatot, aki beszélt a 
templom történetéről. Megtud-
hattuk többek között, hogy már 
az 1900-as évek elején is gondok 
voltak az országos viszonylatban 
is különleges és egyedi épület szer-
kezetével. A tárgyi emlékek mellett 

egy 1983-ban készített kisfilmet 
is megtekinthettek az érdeklődők, 
amely a templomhajó megsemmisí-
tése utáni állapototokat rögzítette. 
A következő esztendőben kezdő-
dött el az új templom építése Si-
mon Sándor kanonok irányításával. 
Ezt már Nagymihályi Géza esperes 
rendezte be, majd ikonosztázionnal 
gazdagodott az épület. A Toronyga-
lériát Sási Péter esperes avatta fel.

A megnyitót követően Bodogán 
László parókus a tárlat megtekinté-
sére hívta az érdeklődőket.

g.i.

Bejutott a Vírtuózok komolyzenei tévés tehetségkutatójának döntőjébe 
Bencze Máté, a zeneiskola volt növendéke, a Hajdúböszörményi Ifjúsági 
Fúvószenekar szaxofonosa. Az elődöntőben Jacques Ibert: Concertino da 
camera Op. 45, No. 7 – I. tételét adta elő.

Korábbi felvétel

A legjobbak között

Templomtörténet

A  Művészeti Megálló szeretettel meghívja Önt és családját, május 26-
án (szombaton) 17 órára, a galéria fennállásának 10. évfordulójára 

rendezett kiállításra.  Helyszín: Újvárosi u.28.
A rendezvényen bemutatják Takács László galériatulajdonos több mint 
150  alkotását. 
A  vendégeket köszönti Kiss Attila polgármester. 
A kiállítást megnyitja: dr. Vitéz Ferenc művészeti író. 
Tárlatvezetés tart: Kupás Csilla, a művelődési központ előadója. 
A rendezvény végén kisorsolják Takács László festőművész egy alkotását. 
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Egyeztetés a közétkeztetésről
Korábban is volt már rá példa, és 

most ismételten egyeztette a köz-
étkeztetéssel kapcsolatos tapasz-
talatokat az iskolák vezetőivel a 
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 
vezetősége. Gulya Mátyás ügyve-
zető, Komáromi Imre az élelmezé-
si ágazat vezetője úgy értékelték, 
hasznos volt a megbeszélés. 

Az ügyvezető elmondta, hogy a 
tavaly őszi kezdeményezésként to-
vábbra is folyamatos a párbeszéd 
az intézményvezetőkkel a közét-
keztetés minőségének javítása, az 
esetlegesen felmerülő problémák 
megoldásának érdekében. Hozzá-
tette, hogy a VG Kft. elkötelezett 
abban, hogy a jogszabályi előírások 
betartása mellett, az együttműkö-
dést keresve, minél jobb minőség-
ben tudják a közétkeztetést ellátni. 
A megbeszélésen beszámoltak az 
elmúlt időszakban több alkalommal 
tartott különböző szakhatósági el-
lenőrzésekről. Az intézményekhez 
hasonlóan a hatósággal is sikerült 
egy közös megbeszélés formájában 
egyeztetni az ellenőrzések okairól 
és eredményeiről. 

Gulya Mátyás elmondta, hogy 
az intézkedésekkel stabilizálták a 
rendszert, biztosítva a fenntart-
hatóságot és a korábban megszo-
kott és elvárt szakmai színvonalat. 
Hangsúlyozta, hogy az adagszámok 
növekedése esetén bármelyik intéz-
kedés visszaállítható.

Komáromi Imre tájékoztatott ar-
ról, hogy a közelmúltban lezárultak 
a közbeszerzési eljárások, amelyek 
eredményeként kiválasztották a 
közétkeztetési beszállítókat. Ennek 
megfelelően az étlapok kialakítása 
már az új alapanyagok, új termékek 
alapján történik. Hozzátette, hogy 
Hajdúböszörményben ténylegesen 
megvalósul a termőföldtől a terített 
asztalig program, hiszen az önkor-
mányzat által megtermelt zöldsé-
gek, a városi zöldségfeldolgozón ke-
resztül már most is felhasználásra 
kerülnek a közétkeztetésben. Sőt, 
hamarosan a városi vágóhíd, illetve 
a húsüzem által előállított termé-
kek is bekerülnek ebbe körbe, így a 

Hajdú Tanyáról származó állatokat, 
elsősorban sertéseket, feldolgozást 
követően, a konyhákon tudják hasz-
nosítani.

A tájékoztatás után az intéz-
ményvezetők is elmondták tapasz-
talataikat.

Bodnár Margit, a Középkerti-
iskola vezetője megfogalmazta, 
örömmel tapasztalják, hogy a ko-
rábbi kéréseiket a VG Kft. igyekezett 
figyelembe venni. Az a tapasztala-
tuk, hogy a gyerekek döntő többsé-
ge kevésbé szereti a levest, viszont 
az utóbbi időben ebben is pozitív 
változás tapasztalható: egyre több 
leves fogy. Szélesebb a választék, 
gyakran repetát is kérnek a tanu-

lók, ami nagy előrelépést jelent. Az 
igazgató hozzátette, hogy bár az 
ebédnél egyre kevesebb a „moslék”, 
a tízórai-uzsonnáról ez nem mond-
ható el, ott még most is sok megy 
a szemétbe. Ez nem feltétlenül mi-
nőségi probléma, hiszen a gyerekek 
sokszor meg sem kóstolják ezeket 
az ételeket.

Sz-Sz. K.

Kecses madarak között
Az idén ünnepeli fennállásá-

nak negyvenedik évfordulóját az 
immár C-113-as nevet viselő Haj-
dúböszörményi Galamb- és Kis-
állattenyésztők Civil Társasága. 
Az ünnepi alkalom kapcsán be-
szélgettem a közelmúltban meg-
választott ügyvivőjükkel, Szabó 
Zsolttal.

– Mikor kezdett el foglalkozni a ga-
lambokkal?

– Nyolcéves voltam, amikor az 
első madarat kaptam. Igazán komo-
lyan tíz éve kezdtem el foglalkozni 
velük.

– Hány taggal működnek jelenleg?
– Korábban huszonnégy ember 

alkotta ezt a kis közösséget, most 
huszonegyen vagyunk. Nemcsak 
böszörményiek járnak közénk, ha-
nem Hajdúhadházról, Téglásról, 
Bocskaikertből és Újfehértóról is 
jönnek tagtársaink.

Nagyrészt hatvan év felettiek 
alkotják a csapatot, sajnos kevés a 
fiatal tagtárs. Meg kell említenem 
többek között Kathi Imrét, Ök-
rös Jánost és Tóth Antalt, akiknek 
tapasztalata nagyon sokat jelent 
mindannyiunk számára.

– Mivel foglalkoznak az összejöve-
teleiken?

– A legfontosabb a tapasztalat-

csere, például a „vitaminozás”, és 
egyéb más tartási módszerek kap-
csán. Megszemléljük egymás dúca-
it, a törzsállományokat.

– Milyen galambokat tenyésztenek, 
s az ön számára melyik a legkedve-
sebb? 

– A huszonegy tag legalább tíz 
fajtával foglalkozik. Én magam is 
többfélét tartok, legjobban az ame-
rikai óriás postagalambot szere-
tem. Talán azért, mert nyugodt, jó 
a nevelőképessége, jól szaporodik. 

Rendszeresen rész veszek az orszá-
gos fajtaklub rendezvényein.

– Mekkora állománnyal rendelke-
zik?

– Tizenöt párom van, a fiókák tíz 
százalékát hagyom meg, a többit 
értékesítjük. A tenyésztésben szok-

tam se-
g í t s é g e t 
kérni a bal-
mazújvárosi 
és egy dunántúli 
kollégáktól. Most is éppen egy szín 

kidolgozásával kísérletezek.
– Mit jelent az ön számára a 

galambászkodás?
– Életformát. Napi egy órát fog-

lalkozom velük. Szabadidőmben 
pedig a szakirodalmat tanulmányo-
zom. Nem tudom elképzelni az éle-
temet nélkülük.

Soós László négy esztendeje 
csatlakozott a közösséghez, de va-
lójában négy évtizede kezdett el 
galambokkal foglalkozni. Fekete 
strasszereket tart, amelyek nem 
igazán mondhatók jó szülőknek. 
Dajkagalambok kellenek melléjük, 
hogy a fiókáikat felneveljék.

Vele is szóba kerül az utánpótlás. 
Véleménye szerint még hat-hétéves 
korban meg lehet szerettetni a gye-
rekekkel a galambokat, a kitartás 
azonban nagyon fontos ezen a te-
rületen is. 

Három lánya közül egy érdek-
lődik a madarak iránt. Az általa 

tenyésztett fajta agresszív-
nek mondható, de előnyükre 
válik, ha sokat foglalkozik 
velük az ember. – Anyagilag 
ugyan nem éri meg, mert 

nagyon sok ráfordítással és 
áldozattal jár, de minden terá-

piánál többet jelent a velük való 
foglalkozás.           

Gargya Imre

Illemtudóak
Az Országos Középiskolai Illem-

tani Csapatverseny győzteseként 
kapott a Bocskai-gimnáziumból a 
Bakonyi Lili, Gajdán Fanni és Kathi 
Szilvia (10/C) alkotta csapat meg-
hívást a VIII. Főiskolai és Egyetemi 
Nemzetközi Kommunikációs, Vi-
selkedéskultúra és Protokoll Ver-
senyre. 

A versenyt, amelyet Budapesti 
Metropolitan Egyetem és a Magyar 
Protokollosok Országos Egyesülete 
szervezett, 2018. május 11-én ren-
dezték meg Budapesten, a Honvéd 
Kulturális Központban. A verse-
nyen tizenhárom feladatot kellett 
teljesíteniük a csapatoknak, töb-
bek között általános- és diplomá-
ciai protokoll, idegen szavak felis-
merése, katonai- és sportprotokoll, 
vendéglátás, rendezvényszervezés, 
néprajzi örökségek, ruhák és zenék 
felismerése. Bíróné Márkus Andrea 
tanárnő felkészítő munkája révén a 
csapat második helyezett lett.
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Gyakorlatilag elmaradt a tavasz
A Hajdúböszörményi Mezőgaz-

dasági Zrt. több mezőgazdasági 
tevékenységgel foglalkozik. Ezek 
a növénytermesztés, az állat-
tenyésztés és a mezőgazdasági 
szolgáltatás. A növénytermesztés 
alapvetően az árunövények előállí-
tását jelenti. Fő profiljuk az idén is 
a szántóföldi zöldségtermesztés.

Segíthet az öntözés

– A vetésszerkezetünk hasonló 
az elmúlt éviekhez – kezdi a beszél-
getést Erdélyi Zoltán, a Zrt. elnök-
igazgatója. – Mintegy ezer hektáron 
termesztünk zöldségnövényeket. 
Emellett háromszázon takarmány-
kukoricát, kétszázötvenen napra-
forgót és háromszáz hektáron kalá-
szos gabonát. 

Adottságaink alapvetően jók a 
növénytermesztéshez. Értem itt 
a talajviszonyokat, az időjárást és 
a gépesítést. Ami ebben az évben 
leginkább probléma, hogy gyakor-
latilag elmaradt a tavasz. Általában 
március közepén szoktuk kezde-
ni a munkálatokat. Most azonban 
jött egy jelentős havazás, mínusz 
tíz-tizenkét Celsius fok alá süllyedt 
a hőmérséklet. Majd amikor már 
úgy gondoltuk, hogy vége a télnek, 
akkor március végén harminc mil-
liméter csapadék esett a területün-
kön. Ez meggátolta a talajmunkák 
elvégzését. Gyakorlatilag április 
első napjaiban tudtunk hozzáfogni 
a munkákhoz. Az első borsót április 
5-én sikerült elvetnünk. Ez minden-
képpen késést jelent. Általában erre 
az időszakra már száz hektár a föld-
be kerül. 

– A növények még „utolérhetik” 
magukat?

– Még nem kell „eltemetni” a 
növénytermesztést. Most azonban 
azt tudom mondani, hogy komoly 
probléma látszik. Említeném, hogy 
a zöldborsó első szakaszainál még 
mindig nagyon-nagyon hiányzik a 
csapadék. A talaj felső rétege telje-
sen kiszáradt. Ezeknek a növények-
nek nincs olyan gyökérzete, amely 
elérje a nedves zónát. De bármelyik 
kultúráról elmondható. Ugyanígy 
szenvednek a kalászosok, illetve a 

később elvetett napraforgó, illetve a 
kukorica is.

– Abban a szerencsés helyzetben 
vannak, hogy tudnak öntözni. Az ön-
tözőrendszert beüzemelték már?

– Igen. Egyes területeken a zöld-
borsót öntözzük. Ezek a területek, 
ellentétben a többivel, nagyon szé-

pek. Szükség is van az öntözésre, 
hiszen áprilistól a múlt hét köze-
péig csupán huszonöt milliméter 
csapadék hullott. Volt olyan, hogy 
harminc-harminckét Celsius fok 
hőmérsékletet is mértünk. Nagyon 
kívánják a növények a vizet. 

Fontos szegmens az állattartás

– Jelenleg, milyen munkálatot vé-
geznek a földeken?

– Növényápolás keretében a 
zöldborsót gyomírtjuk. Emellett a 
lucernát már lekaszáltuk, készül a 
széna. A feldolgozóipar ütemezése 
szerint végezzük a csemegekukorica 
vetését. És előkészülünk a továb-
bi növényápolási munkákra, mert 

majd jelentős területen kultiváto-
roznunk, illetve műtrágyát kell ki-
juttatnunk a földekre.

– Az értékesítési szerződéseket 
megkötötték már?

– Igen. Az ipari zöldségre, a cse-
megekukoricára és a borsóra. A 
búzavetőmagra és főleg a naprafor-
góra, ha aktuális lesz, akkor kötjük 
meg. 

– Az állattenyésztési ágazatban 
fajta tartásával foglalkoznak. Sertést 

és szarvasmarhát tenyésztenek. Mek-
kora állománnyal dolgoznak?

– Nyolcszáz kocát tartunk, és ti-
zennyolcezer hízósertést nevelünk 
évente. Ennek felét a saját vágóhi-
dunkon vágjuk le és értékesítjük, 
másik felét pedig egy szövetkezeten 
keresztül. A tejtermelésünk három 
és fél millió kilogramm évente. Az 
ágazatra vonatkozólag szerződések-
kel rendelkezünk. 

– Jellemző a Zrt. tevékenységére, 
hogy folyamatosan korszerűsítenek. 
Az idei esztendőre terveznek fejlesz-
tést?

– Ebben az évben kisebb beruhá-
zásokban gondolkodunk. Korszerű-
sítjük a vágóhídunkat és a csemege-
kukorica-betakarító gépünket. 

A társaság fontosabb adatai

A Hajdúböszörményi Mezőgazda-
sági Zrt. a jogelőd Hajdúböször-
ményi Csillag mezőgazdasági Szö-
vetkezet részleges átalakulásával, 
2001. február 27-én jött létre. A 
részvénytársaság  mezőgazdasági 
tevékenységgel foglalkozik. A bé-
relhető földterület nagysága mint-
egy 1800 hektár. 
A területen halad keresztül az 
M35-ös autópálya, valamint a Ke-
leti-főcsatorna, amely lehetővé te-
szi az öntözéses termesztést.
Három darab Valmont típusú 
lineár rendszerű géppel, mint-
egy 600 hektár területet tudnak 
öntözni.  A gazdaság területének 
nagyobbik fele a Hajdúsági löszhá-
ton, míg másik része a Hortobágy-
medencéhez tartozó tájon terül el.

A társaság által elõállított fõbb 
termékek:
zöldborsó: 1800-2000 t
zöldbab:1200-1600 t
csemegekukorica: ~11 000 t
takarmánykukorica: 2200-2500 t
napraforgó: 750-950 t

õszi búza: 1200-1500 t
őszi árpa: 400-500 t
lucerna: 800-1000 t
tehéntej: 3400 t
élő sertés: 1800 t

(forrás: a zrt.honlapja)
bertalan
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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

Kérjük a lakosság segítségét illegális hulladék elhelyezésének fel-
derítése ügyében. 

A Közterület-felügyelet kéri azon személyek jelentkezését, akik a 
01119/5 hrsz. alatt lévő, a 35. számú főúton Polgár irányában, a Polgári 
utcától az első dűlőben (Kopasz-dűlő) a lerakott építési törmelék ügyé-
ben információval tudnak szolgálni.

A földútra leborított bontási törmelék akadályozza a közlekedést, a 
mellette lévő vetésen kénytelenek közlekedni, ezzel kárt okozva a terü-
let tulajdonosának.

A bontásból származó törmelék alkalmatlan a földutak feltöltésére, 
mert az egyenetlen és főleg a nagyobb méretű darabok felhasítják a jár-
művek gumiabroncsait és a felpattanó darabok kárt okozhatnak a jár-
művekben. A későbbiekben a terület gréderezése is lehetetlenné válik.

Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy az illegális hulladék elhelyezőjével 
szemben több százezer forintos hulladékgazdálkodási bírság szabható 
ki, valamint az elszállításával keletkezett költségek is felszámolásra ke-
rülnek.

Közterület-felügyelet

Illegális hulladék

FELHÍVÁS

Tisztelt Böszörményi Barátaink!

A Nagy Imre Társaság Hajdú-Bihar megyei 
elnökeként azzal a kéréssel fordulok a „hajdúk 
fővárosának” lakóihoz, hogy Hajdúböszörmény 
legújabb kori haladó hagyományait ápolva – le-
gyenek részesei az alábbi nemes törekvésünk-
nek:

Júniusban emlékezünk a mártírhalált szen-
vedett, megalkuvást elutasító Nagy Imre mi-
niszterelnök és mártírtársai kivégzésének 60. évfordulójára. Az 1956-os 
forradalom és szabadságharc kiemelkedő személyiségei között számtalan 
böszörményi forradalmár is található!

A Városi Levéltár vezetője – Varjasi Imre úr – áldozatos kutató munká-
jának köszönhetően – megismerhettük a forradalom helyi eseményeit, va-
lamint a forradalomban jelentős szerepet vállaló helybéli lakosok adatait.

Így többek között: Tóth István Nemzetőr parancsnokét, Forradalmi 
Bizottmány Elnökének Nagy Róbert honvéd századosét, Kis Ernő Pálét, 
Lázár Imréét, Kertész Lászlóét, Bagossi Imréét, Puskás Álmosét, Löki An-
talét, Gorzsás Imréjét, Kovács Andrásét, Fazekas Béláét és még lehetne 
sorolni másokat is.

A Nagy Imre Társaság Hajdú-Bihar Megyei Szervezete 2019-ben ün-
nepli megalakulásának 25. évfordulóját. Társaságunk célja Nagy Imre 
mártír miniszterelnök emlékének ápolása, életművének tanulmányozása 
és minél szélesebb körben történő terjesztése. Feladatunknak tekintjük 
az 1956. évi Forradalom és Szabadságharc mártírjai és hősei, valamint a 
lefolytatott koncepciós perek áldozatai emlékének életben tartását.

Céljaink elérését különböző rendezvényekkel, konferenciákkal, előadá-
sokkal, emléktúrákkal, diákvetélkedők, koszorúzási ünnepségek szerve-
zésével, illetve azokon történő részvétellel, kiadványok megjelentetésével 
szolgáljuk.

Úgy gondoljuk, hogy a negyedszázados évfordulónkat úgy tudnánk 
méltóan megünnepelni, ha a megyénk több településén is – így itt is Haj-
dúböszörményben – megalakulna a Nagy Imre Társaság helyi szervezete, 
azok a munkacsoportok, amelyek Nagy Imre és 1956 szelleméhez méltóan 
szerepet vállalnának e korszak dokumentumainak, tárgyi emlékeinek ösz-
szegyűjtésében és esetleg élő személyiségeinek felkutatásában. 

Szeretnénk, ha minél többen csatlakoznának, vagy bármilyen módon 
támogatnák a megalakuló Nagy Imre Társaság munkacsoportjának tevé-
kenységét! Részletes tevékenységünkről – amennyiben igény van rá – szer-
vezett fórum keretében bővebb tájékoztatást is tudunk adni. Amennyiben 
olvasóink között lenne olyan személy, aki részt venne, vagy bármilyen mó-
don támogatná társaságunk tevékenységét,kérjük, az alábbi elérhetősé-
gen jelezze: Oláh László (+3670/503-4475, e-mail: olahlaszlo47@vipmail.
hu). Deli Edit  (+3620/449-8205, e-mail: deliedit@hungaroweb.com)

Oláh László,
A Nagy Imre Társaság megyei elnöke

Teljes körű tagság
Az idei évben is az AmCham Hungary, vagyis a Magyarországi Ame-

rikai Kereskedelmi Kamara teljes körű tagságát élvezi Hajdúböszörmény. 
Városunk négy éve vált a szervezet tagjává, amely elsősorban hazai és 
nemzetközi vállalatok érdekképviseletét és üzletfejlesztését támogatja. 
Hajdúböszörménynek ez azért is fontos kapcsolat, mert így olyan rendez-
vényeken képviseltetheti magát városunk, ahol hasznos befektetői kap-
csolatokat köthet – tájékoztatott Kiss Attila polgármester.

Sz-Sz. K.

Vers- és prózamondók

A Széchenyi István Országos Vers- és Prózamondóversenyek eredmé-
nyei 

Április 20. péntek, általános iskolások, 3-4. osztály: 1. Szarvas Vanilla  
felkészítő: Czifráné Tóth Zsuzsanna, Baltazár-iskola). 

5-6. osztály: 1. Ősz Varga Bence (felkészítő: Mezőné Szabad Erzsébet, 
Bocskai-gimnázium). 

7-8. osztály:1. Komjáthi Balázs (felkészítő: Takácsné Bíró Zsuzsa, Bocs-
kai-iskola). 

A zsűri különdíját Boros Roland (felkészítő: Malánics Gábor, Bethlen-
iskola) kapta.

A versmondók különdíját Andirkó Erika (felkészítő: Zolnai Erika, Bocs-
kai-iskola) vehette át.

A verseny fődíját – a Hajdúság Versmondója – címet Nagy Réka (felké-
szítő: Kathiné Molnár Marianna, Baltazár-iskola) érdemelte ki.

Április 21. szombat, középiskolás és felnőtt kategória
Középiskolások: 1. Fejes Kitti (felkészítő:Török Péter, Bocskai-gimná-

zium). 
Felnőttek: 1. Hodosán Dóra. 
A zsűri különdíját Madarasi Klaudia Beatrix (felkészítő: Soltész Tünde, 

Bocskai-gimnázium) kapta. 
A versmondók különdíját Tóth Máté vehette át. 
A verseny fődíját – a Hajdúság Versmondója – címet Borbély Mihály 

érdemelte ki.
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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

Átadták a munkaterületet a Napsugár Óvoda Weszprémy G. utcai te-
lephelyén május 11-én. Az átadón a Rinpócse 94 Kft, a kivitelező Tömb 
2002 Szolgáltató Kft, valamint a városháza és az óvoda vezetői szak-
emberei vettek részt.

Az átadón elhangzott, a közbeszerzési eljárást lezáró döntés is meg-
született, valamint a terület átadását követően, a héten megkezdődtek a 
kivitelezési munkálatok. A beruházás révén korszerűbb épület szolgálja 
majd a gyerekek igényeit. Így a hamarosan elinduló munkálatoknak kö-
szönhetően jól felszerelt csoportszobák, fejlesztő és tehetségfejlesztő 
szoba, kiszolgáló helyiségek, minden csoporthoz fedett terasz, szab-
ványos udvari játékok, tornaszoba, megfelelő játék- és eszköztárolásra 
alkalmas helyiség kerül kialakításra. 
A hajdúböszörményi Napsugár Óvoda Weszprémy Gáspár utcai telep-
helyének fejlesztése című projekt bruttó 285 milliós kivitelezési költ-
ségű. A beruházást Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a TOP-
1.4.1-15-HB1-2016-00029 pályázat keretében valósítja meg. 

Elkezdődtek a munkálatok

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) 
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Rendőrség: 107
Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Segélyhívószám: 112
Polgármesteri Hivatal: 

563-200
Gyepmester 06-20/313-4217

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS
Május 23. 9–12 óra: Fórizs László 
alpolgármester

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 18. (péntek): Kehely 
gyógyszertár (Arany J. u. 12. Tel. 
561-151).
Május 19. (szombat): Patika Plus 
Gyógyszertár (Vörösmarty u. 1. 
Tel: 0620/343-4800)
Május 20. (vasárnap): Patika 
Plus Gyógyszertár (Vörösmarty 
u. 1. Tel: 0620/343-4800)
Május 21. (hétfő): Szenthárom-
ság Gyógyszertár (Pálnagy Zs. u 

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.

1/a. Tel.: 372-302)
Május 22. (kedd): Vöröskő gyógy-
szertár (Karap F. u. 5. Tel: 561-461)
Május 23. (szerda): Arany Sas 
Gyógyszertár (Ady tér 11. Tel: 227-
779)
Május 24.  (csütörtök): Bethlen 
gyógyszertár (Bethlen u. 9/a. Tel: 
228-567) 
Május 25. (péntek): Hajdú gyógy-
szertár (Árpád u. 45. Tel: 229-330)

 A MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN 
működő csoportok:
Május 24.-27: a Nyugdíjas Klub fog-
lalkozása. Kirándulás a Börzsönybe. 
Indulás 24-én 6.00 órakor a művelő-
dési központ mellől.
Május 25., 15 óra: a Varga Lajos Kul-
túrkör foglalkozása. Vendég Fodor 
Katalin festő.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET:
Május 19-21-ig, reggel 6-tól reggel 6 
óráig: dr. Cs. Varga Sándor (Tel: 06-
30-965-4187)
Május 21-22-ig, reggel 6-tól reggel 
6 óráig: dr. Joó Sándor (06-70-363-
6515).

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 23. (szerda) 12-16 óra: vér-
adás a Sillye Gábor Művelődési Köz-
pontban ( Bocskai tér 4.) a lakosság 
részére. Személyi igazolványát, tár-
sadalombiztosítási azonosító jelét 
tartalmazó kártyáját és véradó iga-
zolványát feltétlenül hozza magá-
val!

Házasságot kötöttek
Ünnepélyes keretek között házasságot kötöttek:
április 28-án: Molnár Imre – Molnár-Harangi Erzsébet
május 4-én: Gargya Sándor – Gargya-Borbély Annamária
május 5-én: Gárdos Gergely Péter – Duró Anett
május 12-én: Szoboszlai Imre – Szoboszlainé Török Mónika, Szekeres Zsolt     – 
Karancsi Barbara, Izsvák Ádám – Izsvák-Gorzsás Tímea Patrícia, Mautner Zol-
tán – Mautner-Sőrés Éva, Gál Tibor – Gálné Bakó Kittti

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.

ZSUPOS IMRE (1938-2018)
(a volt Csillag tsz. nyugdíjasa)

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,

akik

temetésén megjelentek, utolsó útjára 
elkísérték, koszorút, virágot helyez-
tek sírjára,és mélységes bánatunkban 
részvéttel osztoztak.

„Úgy mentél el, ahogy éltél:
csendben, szerényen.

 Drága lelked nyugodjon békében.”
A gyászoló család.

MÁTÉ GYULA
(volt Perczel M. u. 55. szám a
latti lakos, néhai ácsmester)
halálának 9. évfordulójára

Megemlékezés

emlékezik felesége, két gyer-
meke, veje és két unokája. 
Nyugodjon békében!

Szeretettel köszöntjük 
Édesapánkat, 

Kacsó Sándort, 
aki május 18-án ünnepli 

80. születésnapját.

Lányai és családjuk

Születésnapi köszöntő
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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 BÉRÜGYINTÉZŐA  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

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
15.00 Holodáné Kathi Judit
 zumbabemutató
15.30 Hastánc műsor
16.00 Eredményhirdetés 
17.00 Badriff zenekar
18.00 Aradi-Varga Duó   
 kabaréműsora

A rendezvénnyel egy időben BODZAVIRÁG életmódfesztivál zajlik a
művelődési központ előterében.

Forgalmirend-változás
Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy a Petőfi Sándor utca 6. szám alatti 

építkezés miatt a következő néhány napban ideiglenes forgalmi korláto-
zásokra kell számítani. A jelzett területen a megállás korlátozásra, részle-
ges útlezárásra, rövidebb időre esetleg teljes lezárásra is lehet számítani. 
A megváltozott közlekedési viszonyokra való tekintettel, felhívjuk a Pető-
fi utcán közlekedők figyelmét a szabályok betartására. Kérjük a lakosság 
megértését és együttműködését! Észrevételeket, bejelentéseket szemé-
lyesen a Polgármesteri Hivatal Jogi és Városüzemeltetési Osztályán lehet 
megtenni, vagy telefonon: 52/563-208.

Közterület-felügyelet
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A 2017-2018-as szezonban a HTE-Gladiátorok U14 fiú csapata bronzér-
met szerzett a Regionális Serdülő bajnokság Észak-keleti régiójának 16 
csapata között. A HTE a szezon folyamán szinte végig a legjobbak, azaz az 
„A" csoport együtteseivel játszhatott, ami a sok, korosztályánál fiatalabb 
játékos miatt nem volt elvárható a gárdától. Több mint negyven meccsen 
rengeteget tanultak és fejlődtek a játékosok. 
A HTE felnőtt férfi csapata a megyei bajnokságban folyamatosan javuló 
formát mutatva, a középmezőnyből kezdi meg a rájátszást május közepén. 
A 2017-2018-as Országos Kosárlabda Bajnokság Kenguru Kupájában in-
dult a HTE-Fúriák U11-es leány csapata, ahol hét hónapon, hét fordulón 
keresztül mérettethette meg magát a 16 hajdúböszörményi leány kosár-
labda játékos, akik főleg fiú és vegyes nemű csapatokkal, majd a bajnok-
ság vége felé akadémista lányokkal kerültek szembe a parketten. A 2018-
2019-es szezonban bővül a leány utánpótlás, mert a 2007-es születésűek 
már az U12 Gyermek bajnokságba neveznek, kiegészítve a 2008-ban szü-
letettekkel, akik viszont újra versenyeznek a Kenguru kupában is. Ezért a 
HTE kosárlabda szakosztálya várja kosárlabda csapataiba 9-10 éves leány-
zók jelentkezését! Jelentkezni és információt kérni Pipó Márton testne-
velő tanár és kosárlabda edzőnél lehet, a 06-70/389-5133 telefonszámon.

Kosárlabda

Több mint két év szünet után újra nemzetközi megmérettetésen sze-
repelt a magyar női felnőtt futsal válogatott.  A HTE-ből három játékos, 
Torma Lilla, Bokor Adrienn és Kota Gabriella képviselte hazáját a Moszk-
vában rendezett „Győzelem Napi” tornán, amelyen Magyarország mellett 
a világ elitjéhez tartozó spanyolok, oroszok és lengyelek vettek részt.

***
Kiskunfélegyházán rendezték az NB I női futsal bajnokság döntőjének 

második mérkőzését, ahol Kota és Pádár két-két góljával 4-2 arányban 
nyert a HTE, így a három nyert mérkőzésig tartó bajnoki döntő első két 
felvonását követően, 1-1 a párharc állása.

NB I női futsal, bajnoki döntő 2. mérkőzés: Astra Kiskunfélegyháza – 
HTE 2-4 (0-1)

Gól: Szabó B. (30’, 38’) illetve Kota (1’, 31’), Pádár (36’, 39’)
HTE: Torma Lilla – Tell Zsófia, Szekér Anita, Kota Gabriella, Pádár Ani-

ta, Bokor Adrienn, Vígh Renáta, Nagy Anikó, Kovács Anikó, Mogyorósi 
Zsuzsanna. Edző: Quirikó Vivien.

Quirikó Vivien: „Dicséret a csapatnak, hatalmasat küzdöttek a játéko-
sok, extra teljesítményt nyújtottak. Fel tudtunk állni a nehéz helyzetekből, 
a kiállítás után kettőzött erővel küzdöttünk, megérdemelten nyertünk.

Futsal

Megyei I. o. felnőtt: Téglási VSE – HTE 1-12 (1-6). Gól: Jeremiás Ger-
gő (4), Lippai Tibor (2), Nagy Máté (2), Oláh Norbert (2), Tóth Bertold, 
Linzenbold Zsolt. Edző: Igor Bogdanovic.

Megyei I. o. U19: Téglási VSE – HTE 1-3 (1-3). Gól: Szabó Flórián, Oláh 
Imre, Varga Zsolt. Edző: Molnár István.

Megyei U14: HTE – Pocsaj KSE 13-0 (7-0). Gól: Benke István (2), Réz-
műves Zoltán (öngól), Szekeres Ákos (2), Lévai Bence (2), Pipó Levente (2), 
Kovács Ádám, Lakatos Attila (3). Edző: Sipos Elemér, Kiss Antal.

Megyei leány U19: Debreceni Honvéd SE – HTE 0-0 . HTE – Hajdúsámso-
ni T.T.I.SZ.E. 7-1 . Gól: Szekeres Anna (4), Nagy Fruzsina (2), Pálóczi Krisz-
tina

Megyei leány U17: Debreceni Honvéd SE - HTE 0-0. Nánási FSE – HTE 0-0
Edző: Papp Ferenc, Berta László
II. o. U19: Mátészalkai MTK – HTE 1-1 (0-1). Gól: Tóth Bertold. Edző: 

Igor Bogdanovic.
II. o. U17: Mátészalkai MTK – HTE 3-0 (1-0). Edző: Rákos Csaba, 

Poczetnyik Csaba.
II. o. U15: HTE-OFS – Tarpa SC 9-0 (5-0). Gól: Gergely Erik, Hadházi Sán-

dor (3), Papp G. Benedek, Tóth Benedek, Rákos Máté, Bohács Bence, Váradi 
Marcell. Edző: Jeremiás Gergő, Nagy Máté.

II. o. U14: HTE-OFS – Tarpa SC 14-0 (6-0). Gól: Pelles Gábor (4), Szabó 
Vencel (5), Drobina Martin, Hegedűs Tamás, Szabó József, Tóth Sándor, 
Szűcs Tamás. Edző: Szűcs János.

I. o. U13: Sajóvölgye Focisuli SE – HTE-OFS 0-5 (0-3). Gól: Tóth Sándor 
(3), Gyenti Kristóf, Prepuk Martin. Edző: Kolbe Ádám.

I. o. U12: Sajóvölgye Focisuli SE – HTE-OFS 0-6 (0-3). Gól: Patai Dávid 
(2), Bartók Csaba (2), Hadházi Szabolcs (2). Edző: Pénzes László.

Labdarúgás
Május 19. szombat 16 óra, Bocskai-csarnok: HTE – Kölcsey DSE Nyír-

egyháza NB II női felnőtt kézilabda-mérkőzés (18 órától ifjúsági mérkő-
zés). Május 20. vasárnap 18 óra, Városi Sportközpont: HTE – Tiszavasvári 
SE NB II férfi felnőtt kézilabda mérkőzés (16 órától ifjúsági-mérkőzés).

Május 19. szombat 15 óra, Városi Sportközpont: HTE – Astra Kiskun-
félegyháza NB I női futsalmérkőzés.

Május 19. szombat 17 óra, Városi Sportközpont: HTE – Hajdúdorog SE 
Megye I. férfi felnőtt labdarúgó-mérkőzés.

A mérkőzésekre a belépő 200 Ft. Szurkoljunk együtt a HTE csapatainak!

Meccsajánló

Az akció érvényes 2018.05.18 -től a készlet erejéig
a Piaci húsboltban !

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

900 Ft/Kg

Csirke Nyesedék: 299 Ft/Kg

Csirke Faros Comb: 429 Ft/Kg

HÚSBOLTJA
SZABÓ LÁSZLÓ  

hihetetlen

Atlétika
A Hajdúböszörményi Diáksportbizottság 

által rendezett „Tehetségek Magyarorszá-
ga” versenyen közel 100 tanuló vett részt 
a megyéből, a HTE pályáján. A versenyen 
a Zeleméry-iskola diákjai kiemelkedő telje-
sítményt nyújtottak. Diadalmaskodtak a fiú 
és a leány csapatversenyekben, megnyerték 
a svédváltót és az egyéni számokat is. Így 
Zalaegerszegen, az országos döntőn kép-
viselhetik városunkat és megyénket június 
18-21. között. A leány csapat tagjai: Balogh 
Lilla, Dancs Katalin Virág, Balogh Amanda 
Debóra, Balogh Anna, Bagdács Szófia, Sallai 
Izabella, Juhász Noémi. A fiú csapat tagjai: 
Csibi Sándor Krisztián, Berczi Tamás, Horváth Attila, Szilágyi Márk, Ba-
logh Tamás Arnold, Kovács József István. Testnevelő: Németi Tibor.


