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„Hajdúböszörmény az én városom”

Harmadik alkalommal ren-
deztek mezőgazdasági gépészek, 
gépésztechnikusok és gépjavító 
szakos középiskolások számára 
vetélkedőt.

A háromfordulós megmérette-
tés döntőjében az ország legjobb 
hat mezőgépész csapata vett részt 
január végén, Budapesten.

Az AgrárgépShow-n rendezett 
döntőben a diákoknak elméleti és 
gyakorlati kérdésekben is bizonyí-
taniuk kellett szerzett tudásukat. A 
versenyben végül a Széchenyi-isko-
la csapata a második helyezést érte 
el. (A csapat tagjai: Jánosi Norbert 
Attila, Németi János Márk, Jenei 
Ákos, Oláh Tibor, Berczi Norbert. 
Felkészítő tanár: Gém Balázs.

Eszes gépészek
Továbbra is mindent megte-

szünk azért, hogy magas színvo-
nalon végezzük a munkánkat – tá-
jékoztatta lapunkat Gulya Mátyás, 
a Hajdúböszörményi Városgazdál-
kodási Nonprofit Kft. ügyvezetője 
azzal kapcsolatban, hogy január 29-
től a közétkeztetést biztosító kony-
hák esetében, költséghatékonysá-
got segítő intézkedéseket hajtottak 
végre.

Ennek egyik legfontosabb eleme, 
hogy a Kálvineumban, a főzési és tá-
lalási szolgáltatást átmenetileg szü-
neteltetik mindaddig, amíg újabb 
megrendelés vagy adagszámigény 
fel nem merül.

Gulya Mátyás megerősítette, 
a konyhát nem szerelik le. A ko-
rábban ott étkező gimnáziumi- és 
szakgimnáziumi tanulók, valamint 

pedagógusok számára a Bethlen-
iskolában biztosítanak lehetőséget 
a szolgáltatás igénybevételére. Az 
intézkedés kapcsán a Veress Ferenc 
Szakgimnázium és Szakközépisko-
lából is került át szakács és konyhai 
dolgozó a Tizenhárom vértanú ut-
cára.  

Komáromi Imre, az élelmezési 
ágazat vezetője arról számolt be, 
hogy helyszíni bejáráson tájéko-
zódtak az átszervezés körülménye-
iről, melyet követően a témában 
minden érintettel egyeztettek, így 
többek között a tankerülettel is. 

Továbbra is kapcsolatban állnak 
egymással az esetlegesen felme-
rülő napi problémák megoldására, 
amely biztosíthatja a zavartalan 
működést.

g.i. 

Minőségi szolgáltatás

Az első díjas alkotás

Elkészült a „Hajdúböszörmény 
2018” falinaptár – jelentette be 
Kiss Attila polgármester január 
30-án, a Városházán rendezett saj-
tótájékoztatón.

Az önkormányzat 2017. no-
vemberében harmadik alkalommal 
hirdetett fotópályázatot „Hajdúbö-

szörmény az én városom” címmel.
A kiíró olyan fotókat várt, ame-

lyek személyes inspirációk, benyo-
mások alapján, igényes formában 
jelenítik meg Hajdúböszörmény 
értékeit, legyen az épített környe-
zeti, természeti érték, szellemi 
kincs vagy személy. A pályázatra 
13 alkotótól, közel 100 alkotás 

érkezett. A felhívás egyik célja kö-
zött az is szerepelt, hogy a legjobb 
pályamunkák egy hajdúböszörmé-
nyi falinaptárban szerepeljenek. Az 
idén a győztes fotót Horváth Tamás 
készítette, alkotásának címe: Hava-
zás. A második díjat Molnár Antal 
„Darvak a pródi gyepeken” című fo-
tója kapta. A harmadik díjat Szabó 
Judit a „Delelő gulya” című képével 

érdemelte ki. A naptárban szerepel 
még Tabár Patrik, Molnár Antal, 
Kiss László, Aszalós Dávid, Barczag 
Krisztián, Horváth Tamás, Ádám 
Tamás egy-egy képe is. A díjakról 
szakmai zsűri döntött, melynek 
tagjai Szabóné Némethi Anita, Buj-
dosó Antal és Dobó István voltak.

– bertalan–

A naptár januári képe, Molnár Antal: Bodai bekötőút
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A hét arca Balla Sándor
Úgy általában, a teljesség igénye 

nélkül ültünk le beszélgetni a nyugal-
mazott biológia-kémia szakos közép-
iskolai tanárral. Természetesen szóba 
került a nemrég megjelent harmadik 
kötete is.

Közel négy évtizede ismerjük 
egymást, a mindkettőnk számára 
olyan sokat jelentő Bocskai-gim-
náziumból, amellyel ma is élő kap-
csolatot ápol. „Hazamegyek, ha ott 
vagyok…” – vallja. Balla tanár úr az 
idők folyamán semmit sem válto-
zott, csupán a hajszálai világosod-
tak, de a humora a régi maradt.

Büszkén vállalja, hogy grafomán 
alkat. Kicsi gyermekként az édes-
anyja tanította meg írni, az édes-
apja pedig az olvasás szeretetét 
oltotta belé. Gimnazistaként pedig 
anekdotákat, novellákat, verseket 
írt. Nagy hatással volt rá, hogy tag-
ja lehetett a Kertész László által ve-
zetett irodalmi szakkörnek is.

– Amikor már időm engedte, úgy 
gondoltam, jelentessük meg azokat 

az írásokat, amiket papírra vetet-
tem. A mostani kötet azért viseli a 
„Három” címet, mert a harmadik a 
sorban.

Balla Sándor számára ma is 
sokat jelent, hogy részese lehet 

szeretett városa közéletének. A 
rendszerváltást követően ott volt 
a Kereszténydemokrata Néppárt 
helyi szervezetének alapítói kö-

zött, mert mint morál-teológiával 
foglalkozó ember, értékrendjükkel 
azonosult. Két ciklusban a helyi 
szervezet elnöki tisztségét is ellát-
ta, mára azonban visszavonult a 
politizálástól. 

Ott volt a Vasvári Pál Társa-
ság alapítói között is, melynek 
Nagymihályi Géza után, mind a 
mai napig vezetője.  Örömmel tölti 

el, hogy a térség egyik legrégebben 
működő civil szervezetében társai-
val együtt vallják: „A közízlést nem 
kiszolgálni, hanem fejleszteni kell”. 
Ez az elv vezérli akkor is, amikor 
előadóként megoszthatja gondo-
latait hallgatóságával. Széleskörű 
érdeklődését mi sem jelzi jobban, 
mint az, hogy az atomfizikától a 
csillagászaton át, a hagyománytisz-
teletig minden fontos számára.

Ő is böszörményi, ő sem akart 
innen elmenni, mint egyik legked-
vesebb barátja, Csiha László tanár 
úr, aki gyakran eszébe jut. 

Mindezek mellett két dolog je-
lent számára kikapcsolódást: a 
kertje, amely a nagy természet 
kicsiny leképezése a benne lévő a 
virágokkal, a szőlővel. Gondozá-
suk közben jut idő elmélkedésre is. 
Legalább ennyire szereti és tiszteli 
az állatokat is. Könyvek, olvasás 
nélkül pedig nem tudná elképzelni 
az életét. 

Gargya Imre

Javítják a hibákat

A közvilágítással kapcsolatban számos bejelentés érkezett a lakosság-
tól. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a gyakori meghibásodások 
miatt kivizsgálást kezdeményezett, melyet külsős szakemberek jelenleg is 
végeznek. Az érintett cég a közvilágítási hálózatot és az elosztói tulajdon-
ban lévő hálózatot vizsgálja jelenleg, mely eredményeként az üzembizton-
ság érdekében, a szükséges intézkedéseket meg tudjuk tenni.

A vizsgálati eredmények megérkezéséig kérjük a lakosság szíves türel-
mét és megértését a közvilágítási hibákból származó kellemetlenségekért.

 (A kép illusztráció)
Jogi és Városüzemeltetési Osztály

Városi borverseny és pálinkamustra
Szokásos évi borversenyét rendezi február 19-én a Tessedik Sámuel 

Kertbarátkör, a művelődési központban. Nemcsak a kör tagjai, hanem 
valamennyi böszörményi kerttulajdonos is részt vehet a versenyen.

Három kategóriában – fehérbor, vörösbor, rosé – lehet nevezni, vala-
mint „Az othelló, mint helyi érték” gondolat jegyében, ezt a fajtát külön 
kategóriaként értékelik a szakemberek.

 A nevezés február 19-én 14 órakor lesz a művelődési központban, a 
borokat akkor kell leadni.  A versenyt a kör pálinka kategóriában is meg-
hirdeti, a borokéval hasonló feltételekkel.

Nevezési díj palackonként 500 Ft.  Eredményhirdetés 18 órakor.

Eötvös-gála

Zenés, táncos, irodalmi műsorral szórakozatták közönséget az Eötvös- is-
kola tanulói gálájukon, a művelődési központban február 3-án.

Egy 83 éves nő tett bejelentést a rendőrségre január 7-én, hogy Deb-
recenben, a Rakovszky utcában egy ismeretlen hátulról a földre rántotta, 
kitépte a kezéből a táskáját, majd beült egy személyautó sofőrje mellé és 
elhajtottak a helyszínről. A debreceni nyomozók az  információk alapján 
azonosították a bűncselekmény feltételezett elkövetőit. A rendőrök feb-
ruár elsején este, összehangolt akcióban B. Dánielt a debreceni Nagyállo-
máson, míg társát, B. Jánosnét hajdúböszörményi otthonában fogták el.

Az elkövetőket a rendőrök előállították, majd gyanúsítotti kihallgatá-
sukat követően bűnügyi őrizetbe vették őket és előterjesztést tettek elő-
zetes letartóztatásuk indítványozására. Mindketten beismerő vallomást 
tettek.

A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak január 3-án Debrecenben, 
a Hatvan és a Csap utcában, míg január 7-én, a Füredi úton is követtek el 
hasonló bűncselekményeket idősek sérelmére. A Debreceni Rendőrkapi-
tányság Bűnügyi Osztálya a 26 éves férfival és a hajdúböszörményi nővel 
szemben, rablás - és három rendbeli kifosztás bűntett elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást.

Idősekre támadtak



2018. FEBRUÁR 9. VÁROSI HETILAP HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 3

TanácsadóVáltozások az 
adózásban

Az új adózás rendjéről szóló 
törvény (új Art.) koncepciójának 
egyik kiemelt célja, hogy az állam 
az adóhatóságon keresztül ügyfél-
központú szolgáltatást nyújtson 
és segítse az érintetteket. 

A szabályozás a kezdő vállalko-
zások támogatásának jogintézmé-
nyét is lehetővé teszi. Figyelem-
mel tevékenységük jellegére, az 
adószámuk megállapítását követő 
harminc napon belül az adóhivatal 
szóban vagy írásban ingyenes tájé-
koztatást nyújt kötelezettségeikről, 
azok teljesítését segítő információk 
elérhetőségéről. Személyes kapcso-
latfelvételt (mentorálást) is kezde-
ményez, melynek célja az adóköte-
lezettségek teljesítéséhez történő 
segítségnyújtás /adozona.hu/.

A legfontosabb változás, hogy 
a munkáltatói adómegállapítás le-
hetősége 2018-tól megszűnik, de a 
munkáltatók már 2017. évre vonat-
kozóan sem készíthetik el alkalma-
zottaik adóelszámolását. Korábban 
legalább 7-800 ezer dolgozó bevallá-
sa ezzel a módszerrel készült. A jö-
vőben tehát a magánszemélyek már 
csak önadózással állapíthatják meg 
adóbevallásukat. 

Családi kedvezmény: 2018-ban 
nem változik az egy, három vagy 
több eltartott esetén érvényesíthe-
tő kedvezmény havi összege, egy 

Segít a hivatal

A mezőgazdasági őstermelők 
számára is elkészíti a NAV az szja-
bevallási tervezetet. Esetükben ez 
egy „ajánlat”, azt ki kell egészíteni 
az önálló tevékenységből szárma-
zó, illetve őstermelői bevételekkel, 
költségekkel. A tervezeteket a NAV 
2018. március 15-től az ügyfélka-
pun elérhetővé teszi. A befizetési 
határidő május 22.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(NAV) a nyilvántartásában szerep-
lő adatok alapján, a mezőgazdasági 
őstermelőknek is összeállítja a sze-
mélyijövedelemadó-bevallási terve-
zetet. Számukra az adóbevallási 
tervezet egy ajánlat, amely segít a 
bevallás kitöltésében.  Ezen tevé-
kenységgel kapcsolatos bevételek és 
költségek nem szerepelnek a NAV 
nyilvántartásában, így azokat az 
adóbevallási tervezet nem tartal-

mazza. Ezért az adóbevallási terve-
zetet az adózóknak ki kell egészíte-
niük az önálló, illetve az őstermelői 
tevékenység jövedelmével, és az ah-
hoz kapcsolódó fizetési kötelezett-
ségekkel. Az adóbevallási tervezet 
alapján elkészített szja-bevallás be-
nyújtási határideje 2018. május 22.

Ha nem egészítik ki, nem mó-
dosítják az adóbevallási tervezetet, 
az nem válik május 22-én érvényes 
személyijövedelemadó-bevallássá. 
Erre a kitöltő program külön figyel-
mezteti is az adózókat. Ha a mező-
gazdasági őstermelő éves bevétele a 
600 ezer forintot nem haladta meg 
és nem volt más adóköteles jövedel-
me, akkor bevallást sem kell benyúj-
tania.

Az elkészített adóbevallási terve-
zeteket a NAV 2018. március 15-től 
az ügyfélkapun keresztül, elektro-
nikus formában elérhetővé teszi. 
Akinek nincs ügyfélkapuja, 2018. 
március 19-ig kérheti a tervezet 

postázását levélben, SMS-ben (06-
30/344-4304) vagy a NAV honlap-
ján elérhető űrlapon, formanyom-
tatványon (BEVTERVK), továbbá 
telefonon, a 1819-es hívószámon, 
valamint az ügyfélszolgálatokon. 
Az SMS-ben az SZJA rövidítés 
mellett, az adóazonosító jelet és 
a születési dátumot kell elküldeni 
ebben a formában: SZJA(szóköz)
adóazonosítójel(szóköz)ééééhhnn

Aki maga szeretné szja-bevallá-
sát elkészíteni, a NAV honlapjáról 
letöltheti, illetve az ügyfélszolgála-
tokon beszerezheti a 17SZJA nyom-
tatványt, valamint a bevallás elké-
szíthető a webes kitöltő felületen 
is, mely elérhető a NAV honlapjáról, 
illetve a kormányzati portálról.

(forrás: NAV, 
a képek illusztrációk)

Disznótor
Különös hirtelenséggel elköve-

tett, előre eltervezett disznóölés 
– ez vár arra a mangalicára, aki feb-
ruár 10-én áldozatul esik majd  a 
böllér késének a Hajdúsági Disznó-
toron, a Fürdőkertben. Az immár 
11. alkalommal meghirdetett prog-
ram volt a témája annak a sajtótá-
jékoztatónak, amelyet a helyszínen 
tartott Kiss Attila polgármester, Ső-
rés István alpolgármester, Szarvas-
Szabó Katalin ügyvezető és Varjasi 
Gergely ügyvezető-helyettes. 

A városvezető kiemelte, az idei 
esemény igazi családi, gasztronómi-
ai és népművészeti programot ígér 
a város lakóinak, a régióból és – a 
nemzetközi kapcsolatok révén  – a 
városba érkező testvérvárosi érdek-
lődőknek egyaránt. Mindezt egy 
olyan nagyrendezvény keretében, 
ahol valamennyi korosztály megta-
lálja a neki tetsző népművészeti és 
kulturális programelemet. A ren-
dezvényre érkező mesteremberek, 
előadók, zenészek és közművelődé-
si csoportok valamennyien a helyi 
kézműves és hagyományőrző kultú-
ra értékeinek követői és közvetítői. 
Így kínál a szervező Szabadhajdú 
Kft. az esemény iránt érdeklődők-
nek egy élményekkel teli napot.  

Szarvas-Szabó Katalin ezt köve-
tően a részletes programról szólt. 
Elmondta, a mangalicaszúrásra és 
a szalmán való perzselésre, feldol-
gozásra reggel nyolc órakor várják 
az érdeklődőket, de a rendezvényen 
egész nap lovas kocsikázás, kultu-
rális és népművészeti programok 
kínálnak felhőtlen szórakozást. Ed-
dig huszonöt csapat jelezte részvé-
telét, és egyre többen érdeklődnek 
a gasztronómiai és népművészeti 
rendezvény iránt. 

H.F.I.

gyermek után 66 670 forint, három 
(és minden további) gyermek ese-
tén 220 000 forint összegű kedvez-
mény vehető igénybe. Azonban két 
eltartott esetén az összeg 100 000 
forintról 116 670 forintra emelke-

dik. Ez azt jelenti, hogy kedvezmé-
nyezett eltartottanként havonta, 17 
500 forinttal kevesebb a fizetendő 
adó összege.

Kedves leendő óvodásaink! 

Kedves szülők!

Várunk benneteket a 
Napsugár Óvodába 

(Polgári utca 48-50.sz.) 
február 20-21-22-én 16 órától 

közös játékra, 
kézműves tevékenységekre, 

zenélésre. 
Itt találkozhattok a „weszprémis” 
óvónénikkel is, akikkel a megújult 
óvodában lesztek együtt szep-
tembertől. Ha a fenti időpont nem 
megfelelő, bármikor bekukkant-
hattok az óvodába, tárt kapukkal 
várunk mindenkit. 

A Napsugár Óvoda dolgozói

Óvodába hívogató
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A Bocskai téri református templom
Értékeink

Lapunk korábbi számaiban már 
olvashattak Hajdúböszörmény 
egy-egy értékéről. Most egy ősi 
templom történetével ismerked-
hetnek meg. A főtér egyik megha-
tározó épülete a református temp-
lom, mely középkori előzményekre 
nyúlik vissza. Gótikus stílusban 
épült és úgynevezett erődfal vette 
körül. Az 1791-es felújítást köve-
tően barokk stílusúvá alakították.

Az 1880-82 között történő átépí-
tése során nyerte el mai, romanti-
kus stílusú formáját. A Hajdúkerü-
let mérnöke, Feszl Frigyest kérte fel 
a munkák elvégzésére. A 19. század 
neves építészét csak betegsége aka-
dályozta meg abban, hogy elvállalja 
a feladatot, de tanítványa Czigler 
Győző tervei alapján, Koczka Géza 
kalocsai építész így is maradandót 
alkotott.  

A romantika szép példája

A templom romantikus stílusú 
átépítése során támpillérek, orna-
mentikák, félköríves záródású abla-
kok, kiugró lépcsőtornyok csúcsos, 
hegyes torony került kialakításra. 
Ennél, a már katedrálisszerű épü-
letnél jól nyomon követhető az a 
szándék, melyet Feszl Frigyes, a kor 
kiváló építésze fogalmazott meg. 
„Magyar földön, magyaros ízű le-
gyen az építészet is.” A bővítéséhez 
a már említett Czigler tervei alap-
ján, végül a gömb is felkerült a te-
tejére. Ilyen formában állt egészen 
1880-ig, ekkor megnagyobbították, 
a toronyra kakas került, benne az 
1880-ig forgalomban lévő pénzek 
találhatók, melyeket a felhúzása 
előtt, a közszemlére kitett kakasba 
dobáltak a város lakosai. Magassága 
160 cm. A bővítéskor a templom fa-
lait magasabbra építették csakúgy, 
mint a tornyot is, amely 52 méter.  
Kelet felől 4 méterrel meghosszab-
bították a templomot.

Egy  csodálatos orgona

A templom belsejében teljes 
összhangot láthatunk a külső meg-
jelenéssel, igaz, itt a művészi meg-
valósítás fában ölt testet. A felső 
mennyezet arányosan tagolt, a ke-
leti oldalon lévő karzat, illetve szó-
szék, a stallumus papszék dicséri 
alkotóikat. A szószék fölött látható 
a hajdúk címere, melyen égszínkék 
alapon tojásdad pajzson, nyakát 
fejére tekerő sárkánykígyó látha-
tó, hasán vörös kereszttel. A pajzs 
belsejében páncélozott, ezüstszí-
nű jobb kar, amely magyar típusú 
szablyát tart, felette elsülni látszó 
pisztoly, heraldikailag jobb oldalon 
lobogó, füsttel vegyített láng, bal-
ra pedig emberarcú nap látható. A 
pajzs fölött vitézi nyílt sisak, felette 
rangjelző korona, amelyből derék-
ból növekvően ábrázolt hajdúvitéz 

emelkedik ki, jobb kezében szab-
lyát, balban tőrt tartva, fején babér-
koszorúval. A templom egyik büsz-
kesége az országosan is egyedülálló 
bástyatetőzetű orgona, amelyet elő-
ször Országh Sándor épített 1882-

 A református templom jelölése Beck Pál térképén 1782-ben

Sóvágó Imre rajza 1881-ből. Templom és torony

ben a hosszú karzatra, de itt nem 
volt megfelelő, ezért 1894-ben a 
nyugati karzatra építette át Angster 
József. Az orgona az ország ne-
gyedik legnagyobb Angster-típusú 
hangszere, mely 3 manuálos, 47 
regiszteres. A templom tornyában 
három harang lakik.

Közli: Varjasi Imre

Az átépítés után továbbra is a főtéren működött a városi piac

Érdekesség

Az első nagyharang: készítette 
Szlezák László 1938-ban, Buda-

pesten. Súlya: 1367 kg.  Felirata: „a 
háborúba 1917-ben elvitt, annak 
pótlására 1922-ben készített, azon-
ban 1938-ban megrepedt harang 
helyett készítette a hajdúböszörmé-
nyi református egyház közönsége 
1938.” „szent, szent, szent a sere-
geknek ura, teljes mind a széles föld 
az ő dicsőségével”. Ézsiás 6.r.3.v. 
„Újraöntötte Szlezák László 
harangöntő, Magyarország aranyko-
szorús mestere Budapesten.” 
A második, középső harangot 
készítette: Littman Béla és Pozdech 
József. Súlya: 800 kg.
Felirata: „öntetett Hajdúböször-
mény város közönsége és a hajdú 
birtokosság költségén, az 1673. 
évben öntött és az 1786. évben 
újraöntött kis harang helyett, az úr 
nevének dicsőítésére és a h. böször. 
ref. egyház javára. MDCCC LX IV.” 
„ezen harang öntését és új modori 
felszerelését eszközölték: Littman 
Béla és Pozdech József Pesten”.
A harmadik kisharangot készítette: 
Ecclesia harangművek Rvt., 1922, 
Budapest. Súlya: 389 kg
Felirata: „a világháborúba vitt ha-
rangok helyett Isten dicsőségére ön-
tette a hajdúböszörményi reform. 
egyház közönsége 1922.”
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1+1 jegy

 akció

2018. 02. 14 a szerelmesek napja.
 .Lepje meg párját egy feledhetetlen nappal!

Pihenés és feltöltodés.

 Látogassanak el hozzánk és pihenjék ki a fáradalmakat együtt! 

Minőségi bőrápolás

Egzotikus felöntések Jeges felfrissülés

Jeges felfrissülés

Vérpezsdítő zenére lazulás

Hangulatvilágítás a medencetérben és a szaunában
Buliélmény az ÚJ infrában

Koktél nektek!

Péntekenként 20.30-23:30 

   

Velünk szórakozás a pihenés! Ne várj jövo hétig, próbáld ki most!
Hangulatfelelos szaunamester: Balogh Csaba

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Fazekas Gábor Idősek Otthona vezetője  (Költségvetési szerv megnevezése: 
Fazekas Gábor Idősek Otthona 4220 Hajdúböszörmény, Dorogi út 91.) pályázatot 
hirdet gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére.
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: A közalkalmazotti jogviszony – teljes 
munkaidőben 4 hónapig terjedő próbaidő közbeiktatásával – határozatlan időre 
szól. Munkavégzés helye: 4220 Hajdúböszörmény, Dorogi út 91.
Illetmény és juttatások: Illetmény megállapítására és az egyéb juttatásokra a kö-
zalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.), 
257/2000 (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Ellátandó feladatok: • Teljes körű könyvelési feladatok elvégzése • Éves, negyedéves 
zárások elkészítése • Adóbevallások készítésében való közreműködés • Beszá-
molók készítése, zárási feladatok elvégzése • Havi szintű kimutatásokban való 
közreműködés Pályázat benyújtásának határideje: A pályázatokat 2018. február 
20. napjáig lehet benyújtani a Fazekas Gábor Idősek Otthona vezetőjéhez (4220 
Hajdúböszörmény, Dorogi u. 91.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör 
megnevezését: gazdasági ügyintéző.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kárándi Erzsébet 
intézményvezető nyújt. (Hajdúböszörmény, Dorogi u. 91. Tel: 06-20/9-582-433)
A teljes kiírás a város honlapján olvasható.
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BESZÁLLSZ?

Az akció 2018. február 5-től visszavonásig érvényes a kiemelt csomagokra (digitális D3,  
FTTH és VDSL területen a Tripla L és rezes területen a Tripla M csomagra), új lakossági ügyfelek  
részére. A Csepel Torpedo kerékpár heti sorsolásában csak új előfizetőink vesznek részt,  
a játékszabályzat szerint, 2018. február 5-től április 30-ig. A kép illusztráció.

Új lakossági ügyfeleknek, egyéves szerződéssel, e-számlával a kiemelt  
csomagokban. Garantált letöltési sebesség technológiától függően  
50 Mbit/s vagy 13 Mbit/s. A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról,  
a pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj az invitel.hu oldalon,  
a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pont: Hajdúszoboszló, Hősök tere 3. Tel.: +36 30 965 0886

 100 MEGÁS  NET, CSALÁDI HD TV  
ÉS TELEFON

NYERJ TORPEDO KERÉKPÁRT A HETI SORSOLÁSOKON!

HAVI

4 590
FORINTÉRT
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Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt.
az alábbi munkakörbe keres munkatársat: könyvelő

Főbb feladatok: teljes körű könyvelési feladatok végzése, éves, negyedéves 
zárások elkészítése, adóbevallások készítésében való közreműködés, beszámolók 
készítése, zárási feladatok elvégzése, havi szintű kimutatások készítésében való 
közreműködés

Pályázati feltételek: könyvelői képesítés
Előnyt jelent: magabiztos számítógépes ismeretek, Microsoft Office haladó 

szintű ismerete, rugalmasság, precizitás, terhelhetőség, csapatmunkára való haj-
landóság

Amit kínálunk: hosszú távú munkalehetőség, folyamatos szakmai továbbfej-
lődési lehetőség, fiatalos, dinamikus csapat, változatos, szakmai kihívást kínáló 
feladatok, kedvezményes dolgozói ebéd, évente több alkalommal céges rendezvé-
nyeken való részvételi lehetőség

Munkavégzés helye: Hajdúböszörmény Jelentkezés határideje és módja: Pá-
lyázat benyújtási határideje: folyamatos.

Az önéletrajzot elektronikusan a titkarsag@hbholding.hu e-mail címre kérjük 
beküldeni.

A pályázathoz csatolandók: részletes fényképpel ellátott szakmai önéletrajz •a 
végzettséget igazoló bizonyítványok másolata.
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Rendőrség: 107
Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Segélyhívószám: 112
Polgármesteri Hivatal: 563-200
Gyepmester 06-20/313-4217

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS
Február 14. 9–12 óra: Sőrés Ist-
ván alpolgármester

KÁLVIN TÉRI RENDELŐ:  

560-130 www.eszv.hu

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
hétköznap:  16.00–08.00 óráig
hétvégén, ünnep: 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

Február 9. (péntek): Kehely 
Gyógyszertár (Arany J. u. 12.)
Tel.: 52/561-151
Február 10-11. (szom-
bat): PatikaPlus Gyógy-
szertár (Vörösmarty u. 1.)  
Tel.: 0620/343-4800 
Február 12. (hétfő):  Szenthá-
romság Gyógyszertár (Pálnagy 

Zs. u 1/a) Tel.: 52/372-302
Február 13. (kedd): Vöröskő 
Gyógyszertár (Karap F. u.5.) Tel.: 
52/561-461
Február 14. (szerda): Arany Sas 
Patika (Ady tér 11.) Tel.: 52/227-
779
Február 15. (csütörtök): Bethlen 
Gyógyszertár (Bethlen u. 9/A)
Tel.: 52/228-567
Február 16. (péntek): Hajdú 
Gyógyszertár (Árpád u. 45.) Tel.: 
52/229-330

A művelődési központban 
működő közösségek prog-
ramjai:
Február 11. 15 óra: a Dóry József 
Nótaklub foglalkozása.
Február 12. 16 óra: a Kézimunka-
kör foglalkozása.
Február 13. 14 óra: a Kisnyugdí-
jas Klub foglalkozása.
Február 14. 15 óra: a Nyugdíjas 
Klub foglalkozása. Farsangolás.
Február 16., a Varga Lajos Kultúr-
kör foglalkozása. Farsang a hajdú-
nánási nyugdíjasklubban. Indulás 
15.45 órakor a művelődési köz-
ponttól

ÁLLATORVOSI ÜGYELET:

Február 10-12-ig reggel 6 órától 

-reggel 6 óráig: Dr. Kecskés Lajos 
(Tel.: 06-20-9-455-846)

HBCOM ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 229-190

HBTV:  Tel.: 52/219-999

Tigáz: Tel.: 06 40/333-338

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.

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk

ID. VARGA IMRE
(volt Luther M. u. 14. szám alatti lakos)

halálának 1. évfordulójára

„Búcsúztam volna Tőletek,
de erőm nem engedett,
így búcsú nélkül,
szívetekben tovább élhetek”

A gyászoló család

Pedikűr
Hb. Kossuth u.

Kiss Ági lábápoló  
Igény szerint 

házhoz is megyek.
Tel.: 06 30/229-6401

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,

akik szeretett halottunk 

BAK  LAJOS
(a volt Csillag Tsz. nyugdíjasa)

temetésén megjelentek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek és mélység-
es 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

VÉRADÁS
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 
Magyar Vöröskereszt Hajdúböször-
ményi Szervezete
• február 12-én (hétfőn) 13.30-15.30 
óráig véradást szervez Hajdúviden 
(művelődési ház) a lakosság részére. 
• február 15-én (csütörtökön) 9-14 
óráig a Veress Ferenc Szakképző 
Iskolában (Enyingi T. B. u. 5/a.) a 
diákok, a dolgozók és a lakosság 
részére. 
Kérjük, hogy személyi igazolványát, 
társadalombiztosítási azonosító 
jelét tartalmazó kártyáját és vér-
adó igazolványát feltétlenül hozza 
magával!

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk

SZARVAS IMRE
halálának 25.  évfordulójára

„Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
hogy fiatalon tört ketté életed.
Számunkra te sohasem leszel halott,
szívünk mélyén örökké élni fogsz.”

Szerető feleséged, fiaid családjukkal

APRÓHIRDETÉS

Hajdúböszörményben, a körút 
mellett kétszobás lakás 

KIADÓ. 
TEL.: 06/70-293-63-82.
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VALENTIN-NAPI
RETRO - MULATÓS - BULI

A lemezjátszóknál: Mr.  Geryman
2018. február 17. szombat 21 óra

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY  MŰVELŐDÉSI  KÖZPONT
BÁRSONY ANDRÁS- terem                  Belépő:   1.200  FT

A beléptetés  jogát a szervezők fenntartják.

AZ EST HÁZIGAZDÁJA  MR. GERYMAN
ASZTALFOGLALÁSSAL:

JEGYEK ELŐVÉTELBEN a 06203 419-429 és 0620 488 28 68
tel. számokon rendelhetők vagy megvásárolhatók a helyszínen.



XXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁMVÁROSI HETILAP HAJDÚBÖSZÖRMÉNY10

Futsal
Az NB I női futsal bajnokság alapszakaszának 16. fordulójában a jó 

formában lévő zalaegerszegi Ricsilla Futsal együttesét fogadta a HTE. A 
lányok már az első félidőben eldöntötték a 3 pont sorsát, Tell Zsófia ve-
zérletével négy találatig jutott a csapat A második félidőben feljavultak a 
vendégek, de Torma Lilla remek formában védett, így a HTE kapott gól 
nélkül zárta a találkozót. A szépszámú nézőközönség színvonalas mérkő-
zést láthatott, a Bocskai Katonái szurkolótábor pedig remek hangulatot 
varázsolt a Bocskai sportcsarnokába. A győzelemmel a HTE továbbra is a 
tabella élén áll.

NB I női futsal, 16. forduló: HTE - Ricsilla Futsal 4-0 (4-0). Gól: Tell (2), 
Pádár, Vígh. HTE: Torma Lilla - Tell Zsófia, Bokor Adrienn, Pádár Anita, 
Vígh Renáta, Szekér Anita, Kota Gabriella, Nagy Anikó, Mogyorósi Zsu-
zsanna. Edző: Quirikó Vivien.

Quirikó Vivien: „Az első félidőben egészen jól játszottunk, a gólok mel-
lett még jónéhány helyzetet kialakítottunk. A második játékrésszel már 
nem vagyok elégedett, bár helyzeteink itt is adódtak, de egyet sem tud-
tunk gólra váltani. Annak örülök, hogy kapott találat nélkül lehoztuk a 
meccset, amiben oroszlánrésze volt kapusunknak is, aki kiválóan védett.”

Február 10-én, szombaton 17:30 órai kezdettel a KRSE együttesét fo-
gadja a HTE, a Női Futsal Magyar Kupa negyeddöntőjének visszavágóján. 
A mérkőzés helyszíne a Bocskai-sportcsarnok. Belépő 200 Ft. Minden ér-
deklődőt szeretettel várunk!

Felkészülés
A HTE labdarúgóinak első talál-

kozása január 12-én volt. A stáb és 
a játékosok megbeszéléssel kezd-
ték az évet, majd megtartották az 
első foglalkozást. 

A felkészülés első két hetében 
összesen kilenc edzés és három 
edzőmérkőzés szerepelt a program-
ban.

Igor Bogdanovic vezetőedző el-
mondta, Rákos Csaba és Poczetnyik 
Csaba edző kollégáival a foglalko-
zások döntő többségében labdás 
gyakorlatokat iktatattak a prog-
ramba. Így szeretnék elérni, hogy 
a kondíció megalapozása mellett 
élvezetesek legyenek az edzések a 
fiúk számára. Az első hétvégén a 
Sándor Tamás vezetőedző irányítot-
ta Sényő gárdájával mérkőztek meg 
Bogdanovic tanítványai. A találko-
zót Bányász Dominik és Rőth And-

Az akció 2018.02.09-től 
a készlet erejéig érvényes!

Hétvégi 

519 Ft
CSIRKE MELLBARABOK469 Ft/Kg

CSIRKE PÁROSCOMB999 Ft/Kg
SERTÉS CSONTOS TARJA

999 Ft/Kg
SERTÉS CSONTOS KARAJ

Hajdúböszörmény,  Ady tér 10. Piaccsarnok(bejárat a Hadházi út felől) és Újfehértói u. 2.
A piaci húsboltban ÁLLANDÓ akcióval várjuk kedves vásárlóinkat!

SZABÓ LÁSZLÓ
HÚSBOLTJAI

rás góljaival 2-0 arányban nyerte 
meg a HTE. Ezt követte szintén ha-
zai pályán az Eger elleni meccs, amit 
2-1 arányban a vendégek nyertek. 
Majd Tiszaújvárosban került sor a 
harmadik edzőmérkőzésre, melyet 
Barna Béla és Jeremiás Gergő talá-
lataival, 2-1-re nyert a Böszörmény.

Igor Bogdanovic mindhárom 
mérkőzéstől azt kapta, amit a felké-
szülés ezen szakaszában várt a csa-
pattól. A bajnokság rajtjáig továbbra 
is három edzés és két edzőmérkőzés 
a tervük, heti szinten.

Quirikó Vivien

Meccsajánló


