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A rászorulóktól a tehetségekig

2. oldal

Az év edzője		

Bálint Péter dékán megnyitójában elmondta, hogy az elmúlt időszakban jelentős változás következett be a kar életében. Legfőképpen
a hallgatói létszám növekedésében,
de újabb épület is segíti mindennapi tevékenységüket. Különös jelentőséggel bír a határon túli oktatásban vállalt szerepük is. Ugyancsak
említésre méltó a Romológiai Szakkollégium tevékenysége. A dékán
szerint fontos a folyamatos tapasztalatcsere a témában.
Sőrés István alpolgármester
megfogalmazta, hogy a kar és a vá-

ros kapcsolata az együttműködésre
épül, amely egyre inkább gyümölcsözővé válik. Az alpolgármester
a különleges bánásmódot igénylő
gyermekek kapcsán elmondta, nagyon nehéz az út az elutasítástól az
elfogadásig.
Sztojka Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felzárkóztatási Fejlesztések Főosztályának
vezetője szólt arról, hogy valaki
attól válik különlegessé, hogy eltér
az átlagostól, a mindenki által megszokottól. Az egyik véglet, amikor
a rászorulót kell segíteni, a másik
pedig, amikor a tehetséget kell kibontakoztatni.
A konferencián hat szekcióban
tanácskoztak a szakemberek a különleges bánásmódot igénylő gyermekek segítéséről.
g.i.

Az első gyertyaláng

8 . oldal

Az önzetlenség példaadói
– A Magyar Vöröskereszt nagykövetei a véradók, olyan emberek,
akik méltán jogosultak az elismerésre – mondta Fórizs László al-

Harmadik alkalommal rendezte meg a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai
Kara a „Különleges bánásmód”
nemzetközi konferenciát Hajdúböszörményben, november 30-án.
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alkalommal 1429 ember nyújtotta a
karját, hogy embertársain segítsen.
Egyre többen érzik át az önzetlenség lényegét, másfélszázan először
adtak vért. Az ünnepi alkalmon
jutalmat vehettek át a többszörös véradók. Közöttük hatan, akik
száz feletti alkalommal segítettek
embertársaikon. Lakatos Zoltán, a
szervezet megyei elnöke elismerését fejezte ki a böszörményi területi egységben folyó munkáért.
Az eseményen jelen volt Tóth

Imre is, aki a közelmúltban a fővárosban átvehette a Pro Vita díjat. Először 1975-ben adott vért, s
azóta még százharminckét alkalommal. Eddig mintegy hatvankét
litert, s továbbra is szeretne önzetg.i.
Böszörményben az idén negyven lenül segíteni. 		

polgármester, a szervezet területi
elnöke, a Véradók napja alkalmából tartott rendezvényen november 28-án, a Városháza Báthorytermében.

A Jó Pásztor Óvoda pedagógusai és óvodásai mutatták be műsorukat advent első vasárnapján a Bocskai téren. Ezt követően Fórizs
László alpolgármester szólt az advent, a felkészülés, a várakozás
jelentőségéről. Majd Loment Péter és Somogyi László református lelkipásztorok mondták el ünnepi gondolataikat. Az első adventi gyertyalángot a Díjugratók , Hagyományőrzők és Fogathajtók képviselői
gyújtották meg.
A következő gyertyagyújtás időpontja: december 9. 15 óra.
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Dr. Sári Mihály

A hét arca
Maróthi György-díjat vehetett kodás. Úgy érzi, hogy részese leheát munkásságáért a közművelődé- tett valami megismételhetetlennek.
si szakember, korábbi rektor-heA mostani elismerés a közművelyettes a megye napján, november lődésért végzett munkájának szól.
22-én Kabán.
Több, mint ötven éve került
kapcsolatba Hajdúböszörménnyel,
amikor is, szülőfalujából: Egyekről
idekerülve, a Bocskai-gimnázium
tanulója lett.
Máig szép emlékeket őriz osztályfőnökéről, Varga Miklósról, Mihály János igazgatóról, tanárairól,
Poór Jánosról, Székelyhidi Ágostonról. Kiváló pedagógusok egyengették útját. S nem utolsó sorban itt
találta meg élete párját is.
Közéleti szerepvállalása a rendszerváltás idejére datálódik. Különleges kihívást, s máig, semmihez
sem hasonlítható élményt jelentett
számára az első szabadon választott
képviselő-testületben való munkál-

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

A Debreceni Egyetemen a helyi
társadalmak fejlesztése és a lokális
kisebbségi csoportok integrálása
volt a kutatási-oktatási témája. A
Pécsi Tudományegyetemen intézet-

igazgatóként a szakok felügyelete, a
Sári Mihály a magyar andragógiatantervi modernizáció, a kompeten- tudomány fejlesztésében, hazai és
cia-alapú képzés, a humán erőforrás nemzetközi elismertetésében megfejlesztése volt számára a legfonto- határozó szerepet tölt be mind a mai
napig. Ezt ismerte el a tudományterület világszervezete, az International Adult and Continuing Education 2014-ben, amikor az Oklahomai
Egyetem „Hall of Fame”professzorai
sorába választotta.
Néhány esztendővel ezelőtt úgy
döntött, hogy visszatér oda, ahonnan a nagybetűs életbe elindult.
Voltak kacskaringók, vargabetűk
az életében. Valami mégis hazahúzta: a gyökerek. Itt érzi jól magát a
régi barátok, a család kötelékében.
Közéleti szerepvállalása, aktivitása
az eltelt évtizedek óta mit sem válsabb. Baján, az Eötvös József Főis- tozott: mert vallja, hogy a közért
kolán rektor helyetteseként, majd dolgozni érdemes. S ez a mostani elrektori feladatokat is ellátva, az ismerés is azt bizonyítja, hogy erőintézmény megmaradását tartotta feszítése nem volt hiábavaló.
Gargya Imre
szem előtt, amely eredménnyel járt.

vagy éppen elhagyja HajdúböszörFérfiakat megszégyenítő kitarményt, nem így döntött. Erre tette
tással, szorgalommal, elszántságfel az életét. S az idő őt igazolta. A
gal végzi a munkáját Fekete Zsóka, aki mangalicatenyésztésre és sát. Az édesapja a biotakarmányt tebb, a hús pedig sötétebb, már- szívós, kitartó munka meghozta
biztosítja, az édesanyja a pályáza- ványosabb. Ha biztosra akarunk gyümölcsét, melynek leginkább
– feldolgozásra adta a fejét.
menni, hogy valóban mangalica-e megrendelői, vásárlói örülnek a
Gargya Imre
a mangalica, kérjük el nyugodtan legjobban.
az árustól az eredetigazolást és
a tanúsítványokat. Fekete Zsóka
kéthetente piacozik Budapesten, a
Lehelen. Rendszeres résztvevője a
különböző konferenciáknak, prezentációkat tart. Fontosnak tartja
termékei megjelenítését, új modern
logót terveztetett, a madridi Salon
de Gourmets élelmiszeripari világkiállításon vett részt, valamint ebben az évben elnyerte a Düsseldorfi
Magyar Napok közönségdíját.
Fekete Zsóka bár megtehette
volna, hogy más pályát választ,
A fiatal agrárszakember neve tok írásánál, piaci értékesítésben
nemcsak szűkebb környezetében, segít, a nagypapája a mangalica teitt Böszörményben, hanem az or- lep kialakításában szorgoskodott.
szágban, sőt a határainkon túl is A nagymama is besegít a termékei
ismerősen cseng. Kislánykora óta értékesítésében a helyi piacon.
rajong az állatokért. Szívesen emA farmon kb. 350 mangalicát
lékszik vissza arra az időszakra, tenyésztenek, ahol nemcsak éramikor még nyulakkal foglalko- tékesítik az állatokat, hanem fel
zott. Az is áldozatos munka volt, de is dolgozzák, és azokból saját termost még több felelősség hárul rá. mékeket készítenek. A receptúrák
Egy olyan fejlődő vállalkozás élén részben a családból származnak,
áll, ami megkívánja a folyamatos, részben saját fejlesztésűek. Vidékövetkezetes munkát. Szoros ter- ken a közönség főleg a hagyomáve van már az év első napjától az nyos termékeket veszi: kolbászt,
utolsóig. Ha hibázik és felejt, abból sózott szalonnát, de készítenek
tanul, fejlődik – fogalmaz. A pozitív olasz lardo típusú, zöldfűszerben
gondolkodás és egy széles mosoly, pácolt szalonnát, pirospaprikás
ami továbblendíti a nehézségeken. abált szalonnát, sonkákat, teperA farm ugyan az ő nevét viseli, tőkrémeket, kézzel kötözött diszA fennállásának ötvenkettedik évfordulóját ünneplő Hajdúböszörményi
azonban az eredményes munka an- nósajtot, füstölt májast. A mangaliIfjúsági Fúvószenekar hagyományos, év végi koncertjének adott otthont a
nak köszönhető, hogy a család min- cából készült termékeknek mindig művelődési központ a hétvégén. A hangversenyen mindenki megtalálhatta a
den tagja része a vállalkozásnak. jellegzetes az íze és állaga, a zsírja kedvére való dallamot, a komolyzenei darabokon, indulókon túl, a könnyűzeMindenki hozzáteszi a saját tudá- sokkal lágyabb, selymesebb és tel- nei műfajokig több mint egy tucatnyi zenemű csendült fel.

A mangalicatenyésztő

Fúvóskoncert
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Önkormányzati krónika
Huszonnégy témát tárgyaltak az egyre nagyobb számban épülő
meg a képviselő-testület tagjai társasházak esetében figyelni kell a
legutóbbi ülésükön, november 23- parkolási lehetőség biztosítására is.
án.
A képviselő-testület tagjai elfogadták a Hajdúböszörményi VaA képviselők megvitatták a jövő gyonkezelő Zrt.-hez kapcsolódó
évi költségvetés koncepciójáról tagvállalatok, jövő évi üzleti terszóló előterjesztést. Ennek kap- vének koncepciójára vonatkozó
csán Nyakas Tibor, a gazdálkodási előterjesztést. Felülvizsgálták az
osztály vezetője elmondta, hogy az óvodai és iskolai szociális segítő
egyensúly megteremtése a céljuk, szolgáltatások nyújtása, valamint
és reményeik szerint ez a költségve- az önkormányzati fenntartású
tési rendelet megalkotásának idejé- közalkalmazotti létszámát. A törre bekövetkezik.
vényi megfelelés miatt több állásA képviselők módosították az hely meghirdetését hagyták jóvá.
idei költségvetési rendeletet. Majd
A képviselők a „Hajdúböszöraz önkormányzati tulajdonú laká- mény értékei” című kötet megjesok és nem lakás céljára szolgáló lenését 250 000 forinttal támohelyiségek bérbeadásának, vala- gatták. A testület felülvizsgálta a
mint elidegenítéséről szóló rendele- Szociális Szolgálatszervezési Kontet módosították. A szociális alapú cepciót, majd elfogadták, hogy
bérleményeknél öt, míg a piaci ala- 2019. január 1-jétől megváltozik a
pú ingatlannál tíz százalékos díj- VI. számú háziorvosi körzet pénteemelést fogadtak el.
ki rendelési ideje. Páros héten: 8-11
Módosították a helyi építési sza- óráig, páratlan héten: 8-10 és 13-15
bályzatról szóló rendeletet is. En- óráig. Az ülés hátralévő részében
nek ugyan nem része, de a rendelet- ingatlanügyekben hozott döntést a
módosítás kapcsán merült fel, hogy grémium.
- gargya -

Elnyerték jutalmukat
Bronzéremmel tért haza a Luxembourgban – a november 2428. között – rendezett Szakács- és
cukrász világbajnokságról a Hajdúsági Regionális Culinary Team.
Az eredményről Gajdán Antalné, a
Hajdúböszörményi Gasztronómiai Egyesület elnöke tájékoztatta
a sajtó képviselőit a művelődési
központban, november 29-én.

galmazta, hogy ez az eredmény is
jól példázza a tehetség, a munka,
a szorgalom fontosságát. A csapat
nemcsak Böszörmény, a megye,
hanem az ország jó hírnevét öregbítette teljesítményével külhonban.
Fórizs László alpolgármester
szerint a siker az elhivatottság, a
kitartás diadala. Ez viszi előre a
csapat tagjait, hogy minél eredmé-

Magyar multi Hajdúböszörményben
Áprilisban alakult a Tungsram cégcsoport, ahol a szakemberek azóta
is végzik a stratégia építését. A
napokban Hajdúböszörményben
járt Jörg Bauer a Tungsram Group
elnök-vezérigazgatója, ez alkalomból készítettünk vele interjút.

– A cég tevékenysége az április
óta alakuló stratégia alapján két
alapon nyugszik – kezdi beszélgetésünket Bauer úr. – Az egyik a világítástechnológia, ami már a cég tevékenységéhez hozzátartozott. Illetve
áprilisra alakul ki az új közvilágítás
termékpaletta, az okos lámpákból
álló termékcsalád. Optimisták vagyunk, úgy gondoljuk, hogy sikeres lesz a világpiacon. A cég másik
tartópillére, hogy a kapacitásunkat
és az infrastrukturális tudásunkat
szeretnénk újabb területeken kamatoztatni, ezek pedig az autóipar és a
repülőgépipar.
– Milyen szerepet szánnak az új
stratégiában a hajdúböszörményi
gyárnak?
– Nagyon fontos a szerepe. Ezt
az indokolja, hogy itt rugalmas a
technológia és jó a fejlesztés. Már
elkezdtük a beruházást is, több
mint kétszáz millió forint értékben
vásároltunk 4 CNC gépet. Mivel új
területek jelennek meg a működésünkben, úgy gondolom, ezzel le-

nyesebben szerepeljenek a különböző megmérettetéseken.
Gajdán Antalnétól megtudhattuk, hogy hazaérkezésük után sem
pihennek, lelki szemeik előtt már
ott lebeg, a bő egy esztendő múlva
rendezendő olimpia. Ott is szeretnék megmutatni a gasztronómia
ékességeit.
g.i.

hetőséget adunk a kollégáknak is a
fejlődésre.
- A város életében egyre aktívabban vesznek részt, elindult a Future
Talents, megnyitotta kapuit a Tungsram a „Modern Gyárak Éjszakáján”, illetve a város karácsonyfájának ünnepi
díszítéséről is gondoskodtak. Hogyan
jönnek ezek az ötletek?
– Sokszor a kollégáktól érkeznek,
ezek nagyon jó ötletek, amelyeket
szívesen támogatunk. A Future
Talents tavaly elkezdődött programunk Hajdúböszörményben és
Kisvárdán, amelyekről nagyon jó
visszajelzéseket kapunk, s ennek
köszönhetően bővítjük a programot
országszerte. Most összesen száz
diáknak kínálunk lehetőséget, hogy
üzleti angolt tanuljanak, illetve a
gazdasági szférát jobban megismerjék, azért, hogy jó döntést tudjanak arról hozni, merre induljanak
a középiskolai tanulmányaik után.
A lakossággal is szeretnénk folyamatosan tartani a kapcsolatot, hírlevelekkel tájékoztatjuk majd őket a
céggel kapcsolatos dolgokról.
– Milyen a szerepe a cégcsoportnak
nemzetközi szinten?
– Április óta lépésről lépésre átvettünk a GE Lightingtól más külföldi leányvállalatot, most befejezve
ezt a folyamatot, Magyarországon
kívül 22 külföldi országban működtetünk leányvállalatot és több mint
száz országban van értékesítési hálózatunk. 98 százalékban exportálunk, azt mondhatom, magyar multi lettünk.
Szarvas-Szabó Kata

Az utazás örömei
motívum: patak, folyó, folyam,
tenger. Nem véletlenül, de nem is
tudatosan. Utazási élményei közül
Drezda jelentette számára a legnagyobb kontrasztot, az évtizedekkel
ezelőtt látottakhoz képest.
Az útjaik során nemcsak az épületek, hanem az ott élő emberek
sorsa is érdekelte őket. Czirmayné
Czirmayné Kocsis Róza elmond- Kocsis Róza útjaik során különleta, hogy ennek a kötetnek a megje- ges figyelemmel fordult a kastélyok
g.i.
lentetését már nem tervezte. Papp felé is. 			
Imre alkalmazott grafikus javaslatára döntött úgy, hogy mégiscsak
egybe rendezi a közelmúltban elhunyt férjével tett kirándulásaik
emlékét.
A könyvben nem időrendben jelennek meg az emlékek, hanem a
hozzánk közelebbi helytől távolodik el.
Számára Közép-Európa jelenti az igazi hazát. Az írások szinte mindegyikében jelen van a víz

Emlékek útjai címmel jelent
meg a közelmúltban Czirmayné
Kocsis Róza tizenegyedik kötete.
Az útleírásokat tartalmazó kötetről a szerzővel Gyulai Edit gimnáziumi tanár beszélgetett december 3-án a Kertész László Városi
Könyvtárban.

A csapat tagjai mindent megtettek azért, hogy sikeresen szerepeljenek. Az elnök asszonytól
megtudhattuk azt is, hogy jó úton
haladnak az utánpótlás nevelésében, erre ez az eredmény is példa,
hiszen a fiatal tehetségek már megmutatták tudásukat.
Bulcsu László, a megyei közgyűlés alelnöke köszöntőjében megfo-
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Elhallgatott történelem 2.

Böszörményi „túszok” a Pavilon laktanyában
Özvegy Kéky Gyulánénak (Eszter néni) a férjét és nagyobbik gyerekét vitték el „málenkij robotra”.
Az akkor 15 éves Kéky Lajossal örök
életükre maguk maradtak, szeretteikről semmit nem tudhattak meg.
A visszaemlékezések Szebeni
Ilona: Merre van a magyar hazám?
Kényszermunkán a Szovjetunióban
1944- 1949. és Haza fogunk menni?
címmel jelentek meg. Soha el nem
múló sebeket okoztak a böszörményiek lelkében. Özvegy Kéky Gyuláné beszélt a hajdúböszörményi
elhurcoltak sorsáról. Íme, egy rövid
részlet!
„Böszörménybe 1944. október
22-én ért a front. Három napja volt
az orosz katonaság a városban, amikor kezdték összeszedni az embereket. De nemcsak a férfiakat, gyerekeket is. Volt közöttük több 16-17 éves,
még 13 éves is. Hiába sírtunk, könyörögtünk, csak terelték őket kifelé
a puskával, kit a házból, kit az udvarról egy szál ruhában, élelem nélkül,
úgy, ahogy éppen voltak. Elvitték a
férjem és a nagyobbik fiamat, Gyulát
is. Vitték volna a kisebbik gyermekemet, a 15 éves Lajost is, de a nővérem elragadta tőlük, nem törődve
a fegyverekkel, és úgy szorította
sírva, jajgatva magához, hiába cibálták, rángatták, el nem engedte a keze
közül. Addig-addig mondogatta, mutogatta, hogy milyen kicsi még, hogy
végül is elálltak a szándékuktól.
Nem tudtuk, hová vitték őket, mert
annyit mondtak „kicsi robot”, „kicsi
robot”.
Vártuk reszketve, sírva, mikor
engedik el őket haza, de mondták
az emberek, hogy nem maradtak
Böszörményben, kihajtották őket a
városból másfelé. A mi utcánkból is
sokat elvittek, jobban csak a fiatalokra emlékszem, a fiam korabeliekre.
Köztük volt Lovas Antal, Elek Gábor,
Elek Márton, Csatári Imre, Csatári
Sándor, Ifj. Fazekas Péter, de hamarjában nem is jut mindeni az eszembe. Voltak pár évvel idősebbek pl.:
Peti József tanító, a többiek olyan
30-40 év körüliek. Katonka Béla,
Zsupos Imre, Oláh Barna, no meg P.
Nagy Imre is. De sorolhatnám estig
a neveket. Ezek szomszédaink voltak, akikkel naponta találkoztunk,

szerettük egymást. Szerettek minket a tanyákon is, sírva búcsúztak az
emberek, ha elköltöztünk a Réten is,
Bakóháton is...
Vártuk együtt a hírt, ki erre, ki
arra kóborgott, folyton szaladgáltunk egymáshoz, hátha tud már valaki a hollétükről. Olyanok voltunk,
mint az őrültek. Végre két hét múlva
meghallotta valaki, hogy Debrecenben vannak fegyveres őrizet alatt.
Utánajártunk,
bebizonyosodott,
hogy igaz. Rohantunk az ismerősökhöz. Megbeszéltük, hogy megyünk
Debrecenbe, mindenki, aki csak bír.
Vonat, autóbusz nem volt akkor,
nem is jártak az országúton csak a
tankok, és szekerekkel azok, akiket
kirendeltek. De mi nem törődtünk a
veszéllyel. Vittük a kis holmijukat,
eleséget, ki mit tudott, hogy enyhítsünk a szerencsétlen ártatlanokon.
Meg is találtuk a Pavilon laktanyát,
de már akkor rettenetesen sokan
voltak a gyűjtőben, borzasztó, men�nyi nép volt oda beterelve. De nem
lehetett ott egy magyar szót sem
hallani. Még a közelükbe sem jutottunk, mindenütt fegyveresek állták
el az utunkat. Volt ott olyan tömeg,
olyan zsúfoltság, egy gombostűt sem
lehetett volna leejteni. Hiába oszoltunk széjjel, hiába vettük körbe az
épületet, hogy legalább csak egyet
láthatnánk közülük, abban a nagy
emberrengetegben, sűrűségben nem
tudtuk felismerni a mieinket. Egyforma kopasz, mocskos, elgyötört,
eltorzult arcú volt mind. A távolság
is nagy volt, a nevüket pedig nem
lehetett bekiabálni… Könyörögtünk
sírva, jajgattunk, összekulcsoltuk a
kezeinket, gondoltuk, ezt a mozdulatot megérti mindenki, bármilyen
nyelven beszél. De nem! Egyetlen
percre sem nyitották ki a bejáratot. Biztosan akadt olyan orosz, aki
szánt bennünket, nem láthattunk
a szívükbe…De nem volt egy perc
nyugtunk otthon sem. Azt mondtuk,
újra megpróbáljuk, hátha ki tudnánk
őket szabadítani. Talán elmondhatjuk,: EZEK NEM GYILKOSOK! Hogyan lehetnének gyilkosok, amikor
fegyver sem volt sohasem a kezükben! MIND ÁRTATLANOK! ÁRTATLANOK!”
Varjasi Imre
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Vöröskereszt a nőkért

A munkáltatók és szakmai szervezetek részére tartottak tanácskozást a Városházán december 4-én. A konferencián elsősorban a nők kiszolgáltatottságáról,
munkaerőpiaci helyzetéről, foglalkoztatásuk javításáról hallhattak előadásokat az érzékenyítési rendezvényen résztvevők. A nők a családban és a munkahelyen című program keretében a megváltozott munkaképességű nők integrálásáról és foglalkoztatási lehetőségeiről is tájékozódhattak a jelenlévők.

SZABÓ LÁSZLÓ
PIACI HÚSBOLTJA

Pulykamellﬁlé

Hízott
kacsaháj

Hízott
Kacsaszárnytő

599

999 629
Sertéslapocka

1499
Ft/Kg

Ft/Kg

Ft/Kg

Ft/Kg

az akció 2018.12.07-től a készlet erejéig érvényes!

Tájékoztató
Értesítjük a lakosságot és a városban működő gazdasági társaságokat,
hogy a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. Czégényi úti telephelyén az alábbi hulladékokat tudják leadni térítés ellenében:
- kommunális hulladék, lom:
magánszemélynek			
10.240 Ft/tonna + áfa,
cégeknek 			
16.240 Ft/tonna + áfa
- kevert építési törmelék: 		
6.000 Ft/tonna + áfa
- tiszta törmelék: 		
2.000Ft/tonna + áfa
- zöld hulladék: 		
1 m3-ig díjtalan (efölött 7000 Ft/tonna + áfa)
- gumiabroncs: 			
7.400 Ft/tonna + áfa
A telepen hétköznap 8-16 óráig adhatják le a hulladékot.
Jogi és Városüzemeltetési Osztály

Álláspályázat

Napsugár Óvoda - Hajdúböszörmény
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján pályázatot hirdet
Napsugár Óvoda Bodaszőlői Tagintézménye
óvodapedagógus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 3 évig tartó közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4224 Hajdúböszörmény-Bodaszőlő, Vincellér utca 16.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 3-7 éves korú gyermekek nevelése. A rábízott gyerekek egyéni ütemben
történő fejlesztése, a sajátos nevelési igényű gyerekek egyéni fejlesztési terv
alapján történő fejlesztése. A szülő tájékoztatása a gyermek fejlődéséről.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.

2018. DECEMBER 7.

VÁROSI HETILAP

Ingatlanértékesítés
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a 260/2018. (XI.29.) Önk. számú határozata alapján nyilvános pályázatot hirdet az alábbi tárgyban: Hajdúböszörmény 3731 hrsz-ú 1759 m² nagyságú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület,
műhely művelési ágú kétlakásos, valamint a 3733 hrsz-ú 1301 m² nagyságú,
kivett lakóház udvar művelési ágú 5 lakásos, összesen 3060 m² területű ingatlanok együttes értékesítésére településfejlesztési célból.
Az együttesen értékesítésre kerülő ingatlanok induló ára 59.400.000 forint. Az
ajánlattevőnek a nettó vételár 3 %-a + áfa lebonyolítási díjat is meg kell fizetnie.
– Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie a nevét és részletesen kifejteni,
hogy az ingatlanon milyen tevékenységet kíván ellátni, bemutatni a tevékenységnek a város életére gyakorolt hatását.
– Nyertes ajánlattevő elfogadja, hogy az ingatlanok birtokbavétele az adásvételi szerződés megkötését követő, legfeljebb két éven belül történhet meg.
– Az ajánlat benyújtásának feltétele 5.940.000 Ft pályázati biztosíték befizetése Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának 11738060-15372514 számú
számlájára, vagy a biztosíték összegének letétbe helyezése a helyrajzi szám
megjelölésével. Az ajánlat csak akkor érvényes, ha az ajánlattevő igazolja, hogy a
kiírásban megjelölt összegű biztosítékot rendelkezésre bocsátotta, vagy igazolja
a biztosíték összegének letételét. Az önkormányzat a pályázati biztosítékot a vételárba beszámítja. Amennyiben a nyertes pályázó a szerződéskötéstől eláll, úgy
részére a pályázati biztosíték nem jár vissza. A pályázati eljárást lezáró döntés
meghozatalát követően, 30 napon belül a nem nyertes pályázóknak a pályázati
biztosítékot az önkormányzat visszafizeti.
– A nyertes pályázónak az eljárást lezáró döntés kézhezvételét követő 40
napon belül a vételi ajánlatot alá kell írnia. A vételi ajánlat aláírásának feltétele,
hogy a vevőnek az Önkormányzat felé semmilyen tartozása ne legyen. Vevő a
szerződéskötéskor köteles az ingatlan teljes vételárát egy összegben a bonyolítási díjjal együtt megfizetni.
– Ajánlattevők ajánlati kötöttsége a beadási határidőt követő 90 napig tart.
– Az ajánlatok bontására zártkörűen kerül sor, a bontás elvégzésére a Képviselő-testület a Közbeszerzési Bizottságot kéri fel.
– A pályázati eljárást lezáró döntést a Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság indokolással ellátott javaslata alapján, a Képviselő-testület hozza
meg.
– Az önkormányzat fenntartja a jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett
egyik ajánlattevővel se kössön szerződést és ily módon a pályázatot – akár indokolás nélkül is – eredménytelennek minősítse.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. §-a alapján az értékesítésre kerülő önkormányzati tulajdonú ingatlan vonatkozásában a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. Az állam nevében eljáró szerv a kézbesítéstől számított 35 napon belül nyilatkozik arról, hogy kíván-e élni az elővásárlási joggal.
Az ingatlannal kapcsolatban további tájékoztatás kérhető az 52/563-238-as
telefonszámon, illetve a Polgármesteri Hivatal I. emelet 38-as irodájában.
A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja: Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal központi iktatója (21 –es szoba), 2018. december 31. 10.00 óra
lezárt borítékban.

Pályázati felhívás
Az önkormányzat Gazdasági Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
nyilvános pályázaton, piaci alapon meghatározott lakbér alapján piaci alapon
bérbe adja a Hajdúböszörmény, Zelemér u. 65. szám alatt található lakást.
A lakás 40 nm-es, komfortos.
A lakásba együttesen beköltözők száma maximum: 4 fő
A lakásra megállapított bérleti díj: 400 Ft/m2/hó.
A megkötendő lakásbérleti szerződés időtartama 3 év.
Kötelezően fizetendő óvadék összege 48.000 Ft, melyet a lakásbérleti szerződés megkötésekor kell megfizetni a bérbeadó részére.
A lakás 2018. december 10-én, 8.30 órától 9.00 óráig megtekinthető.
A pályázatok elbírálása Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának „az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló” 14/2015. (V.04.)
önkormányzati rendelet vonatkozó szabályai szerint, valamint a rendelet 1. számú mellékletében lévő pontrendszer alapján a „Pályázati Szabályzat” alkalmazásával történik.
Érvényesen pályázni csak a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztályán
(4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1., 40-es szoba) átvehető, a hivatkozott rendelet 1. számú mellékletében szereplő „Pályázati Szabályzat” kitöltésével lehet.
A pályázatokat – a pályázati jogcím, és a megpályázott lakás címének megjelölésével – zárt, megcímzetlen, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban
kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.)
központi iktatójába (földszint 21-es szoba) 2018. december 28. napján 10.00
óráig. A pályázat beadását követően a pályázónak hiánypótlásra nincs lehetősége.
A pályázatok elbírálására előreláthatólag 2019. január hónapban (a Gazdasági
Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság soron következő rendes ülésén) kerül
sor. Az Önkormányzat fenntartja magának azon jogát, mely szerint a pályázati eljárást részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja indoklás nélkül.
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Közérdekű
Rendőrség:
Mentők:
Tűzoltóság:
Segélyhívószám:
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104
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112

Polgármesteri Hivatal:563-200
Gyepmester
06-20/313-4217
VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS
December 12.: Fórizs László alpolgármester.
KÁLVIN TÉRI RENDELŐ: 
560-130www.eszv.hu
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
hétköznap: 
16.00–08.00 óráig
hétvégén, ünnepen:
8.00–8.00
Tel: 36/703-703-104 vagy 104
GYERMEKORVOSI RENDELŐ
Védőnői szolgálat: Ady tér 10. (piac
épülete, I. em.)
GYEREKÜGYELET:
Kálvin téri rendelő, tüdőgyógyászat, 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
Vöröskő
(Karap F. u. 5. Tel: 561-461)
Arany Sas
(Ady tér 11. Tel: 227-779)
Bethlen
(Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567)
Hajdú
(Árpád u. 45. Tel: 229-330)
Kehely
(Arany J. u. 12. Tel. 561-151).
Patika Plus
(Vörösmarty u. 1. Tel: 0620/3434800)
Szentháromság
(Pálnagy Zs. u 1/a. Tel.: 372-302)

Hajdúböszörmény ingyenes hetilapja
Megjelenik 12 000 példányban
Ügyvezető igazgató:
DR. SZARVAS-SZABÓ KATALIN
Felelős szerkesztő:
DR. SZARVAS-SZABÓ KATALIN
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.

Dec. 7. Hajdú
Dec. 8-9. Kehely
Dec. 10. PatikaPlus
Dec. 11. Szentháromság
Dec. 12. Vöröskő
Dec. 13. Arany Sas
Dec. 14. Bethlen
A MŰVELŐDÉSI KÖZPONTban
működő csoportok programjai:
December 9. 15 óra: a Dóry József
Nótaklub foglalkozása.
December 10. 14 óra: a Kisnyugdíjasok egyesületének foglalkozása.
December 10. 16 óra: a Kézimunkakör foglalkozása.
December 11. 17.30 óra: a Vasvári Pál Társaság foglalkozása.
Karácsonyi várakozás – előadó:
Bodogán László.
December 13. 15 óra: a Honismereti Klub foglalkozása. Hajdú vármegye megszervezése 1876-ban
– előadó: Mónus Imre.
December 13. 17 óra: „Édes élet”
Cukorbetegek klubja foglalkozása. Vezető: Dr.Jánovszky Zita.
December 13. 18 óra: Anyaságra
felkészítő tréning. Vezető: Drén
Gáborné
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Születésnap
Barak Imre

december 2-án ünnepelte
90. születésnapját.

Ez alkalomból szeretettel köszöntik gyermekei
és unokái.

Lapzárta:
hétfő 14 óra

KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTŐ
Tel: 36-52-219-419,
hétfő-csütörtök:
8-16.30-ig,
péntek:
8-13.30-ig.
Személyesen a Városi Piac felügyeleti irodájában.
VÉRADÁS
December 10. (hétfő) 9-13 óra,
Sillye Gábor Művelődési Központban a lakosság részére.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk

Tájékoztatjuk
Olvasóinkat,
hogy a Szabadhajdú decemberben
még két alkalommal jelenik meg
(december 14., 21.).

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

MOLNÁR IMRE

(volt Juhász Gy. utcai, volt
Kemény J. krt. 36. sz. alatti lakos)

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
December 8-10: dr. Szabó János
(06-20-9339-458).
HBCOM ügyfélszolgálat:229-190
HBTV: 
Tel.: 52/219-999
Tigáz:
Tel.: 06 40/333-338

XXVIII. ÉVFOLYAM 38. SZÁM

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.

HADHÁZI ISTVÁN
halálának 1. évfordulójára
„Milyen szomorú mindig egyedül lenni,
valakit mindenütt hiába keresni.
Valakit várni, ki nem jön többé,
valakit titkon szeretni örökké.
Az idő sem gyógyítja sebeinket,
mert Te igazán szeretettél bennünket!
Hiába borul rád a temető csendje,
szívünkben élni fogsz örökre!”
Soha el nem múló szeretettel
emlékeznek rád: Szerető feleséged,
fiad, lányod, vejed és unokáid

„Megállt a szív, mely élni vágyott,
pihen a kéz, mely dolgozni imádott,
Egy csoda volt, ahogy éltél és
minket szerettél,
Nem haltál meg,
csak álmodni mentél.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek.
Örökké él, akit nagyon szerettek.”
A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

Köszönetet mondunk
mindazoknak,
akik szeretett halottunk

RÉVÉSZ BALÁZS

BERKI GÁBOR

temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek és
mélységes bánatunkban részvéttel
osztoztak.

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.

„Soha nem feledünk, mindig
velünk maradsz,
halálod, míg élünk,
fájó emlék marad.”
A gyászoló család.

HALLGATÓ LÁSZLÓ
halálának 1. évfordulójára

„Véget ért szenvedésed,
szívedben nyugalom.
S miénkben, kik itt maradtunk,
el nem múló fájdalom.”

Gyászoló családja

„Búcsú nélkül mentem én el tőletek,
Nem búcsúzom, ma is élek köztetek,
Szíveteket ne eméssze fájdalom,
Vígasz legyen,
hogy örökké álmodom."
A gyászoló család.
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Bocskai Gyógyfürdő

unnepi nyitvatartas

A Hajdúböszörményi
Magyar-Finn Baráti Társaság
december 9-én, 16 órakor
30 ÉVE TESTVÉRVÁROSUNK
SIILINJÄRVI címmel
ünnepi műsort rendez a művelődési központ színháztermében,
művészeti együttesek fellépésével,
melyre szeretettel meghív minden
érdeklődőt. A belépés díjtalan!

Apróhirdetések

Függönyök, sötétítők, lakástextil,
méteráru nagy választékban minden
pénteken a hajdúböszörményi piaccsarnokban! Bevezető akciók 2018 év
végéig.
Szilveszterezzen velünk a Béke Étteremben december 31-én 18,30-tól. Érdeklődni: Kathi Tibor 20/219-0543. A
jegyek ára: 8000 Ft.

2018. december 24.
(vasárnap)

6-8 óráig Sportúszás
9.00-14.00

2018. december 25.
(hétfő)

Zárva

2018. december 26.
(kedd)

Zárva

2018. december 27-30.

6-8 óráig Sportúszás
9-20 óráig

2018. december 31.
(vasárnap)

6-8 óráig Sportúszás
9.00-14.00

2019. január 1.
(hétfő)

Zárva

2018. december 24-én és 31-én a fürdő rövidített nyitva tartással,
2019. január 2-től megszokott nyitva tartás szerint várjuk
kedves fürödni vágyó vendégeinket!
Köszönjük a megértést!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk!
,

.

.

BODOGÁN ABC
AKCIÓ!

Szaloncukor több ízben

859 Ft/kg

Alma Jonagold

189 Ft/kg

Hajdú liszt 1 kg
Csíki sör 0,5 l

129 Ft/kg
219 Ft + üveg (50 Ft) 438 Ft/l

Almalé 5 l-es 100 %-os
1699 Ft+ doboz csappal (200 Ft ) (340 Ft/l)
AKCIÓ!
dec.
7-8-9

Sertés lapocka 799 Ft/kg
(Csak az Erdély utcai üzletünkben)

Hajdúböszörmény, Jókai u. 35. + Dohánybolt
• Piac csarnok, Ady tér 10. • Erdély u. 69. + Dohánybolt
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VÁROSI HETILAP

Futsal
Gólzáporos győzelemmel zárta az évet NB I női futsal csapatunk.
Az év utolsó bajnoki mérkőzésén a Miskolci Vénusz együttesét fogadta a
HTE. A kezdő sípszó előtt Kozma Mihály, az MLSZ Futsal Bizottságának
elnöke adta át a 2017-18-as szezon legjobbjainak járó elismeréseket: Pádár
Anita, a HTE játékosa a gólkirálynői címért járó díjat, Quirikó Vivien pedig
a legjobb edzőnek járó elismerést vehette át a tavalyi teljesítményéért.
A mérkőzésen az elejétől kezdve a hazai csapat dominált, a szünetig két
gólos előnyre tudtak szert tenni Tell Zsófiáék. A második játékrészben a
HTE felőrölte a vendégeket, és végül 13-2-es, kiütéses győzelmet aratott.
A gólokon összesen hat játékos osztozott: Pádár Anita 4 találatig jutott, a
csapatkapitány Tell Zsófia mesterhármast jegyzett, válogatott játékosunk,
Kota Gabriella és a fiatal Nagy Mária 2-2 gólt szerzett, Folk Zsuzsanna és
Benkő Mónika pedig 1-1 találattal járult hozzá a végeredményhez.
NB I női futsal, 9. forduló: HTE - Miskolci Vénusz 13-2 (3-1)
Gól: Pádár Anita (4), Tell Zsófia (3), Kota Gabriella (2), Nagy Mária (2),
Folk Zsuzsanna, Benkő Mónika
HTE: Torma Lilla - Tell Zsófia, Bokor Adrienn, Pádár Anita, Kota Gabriella,
Folk Zsuzsanna, Benkő Mónika, Nagy Anikó, Nagy Mária, Mogyorósi Zsuzsanna, Szilágyi Mariann. Edző: Quirikó Vivien.
Quirikó Vivien: „A mérkőzés elejét döcögősen kezdtük, de utána egyre
több helyzetet tudtunk kialakítani, viszont a befejezéseknél nem voltunk
elég pontosak. A második félidőben már sokkal jobb döntéseket hoztunk a
kapu előtt, aminek köszönhetően nagyarányú győzelmet arattunk.”

Labdarúgás

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

XXVIII. ÉVFOLYAM 38. SZÁM

Kosárlabda
Újabb győzelmével továbbra is veretlenül vezeti csoportját a HTE U16 fiú
kosárlabda csapata.
U16 fiú kosárlabda: HTE-Gladiátorok - Mezőcsát 61-41 (14-6, 16-12, 1711, 14-12) Dobott pontok: Orosz György, Szabó Benedek 4p, Szabó Tamás
2p, Veress Bence 3/3p, Pálfi Simon 2p, Mirkó László 10p, Szarvas Antal 2p,
Szabó Dániel 2p, Kovács Norbert 19p, Veress Balázs 14p, Rácz Imre, Nagy
Levente 2p. Edző: Szabó Tibor.
Pénteken 17 órától a DIFE (Derecske) együttesét fogadja a HTE a Középkerti-csarnokban.

Röplabda
Győzelem a DEAC ellen
Békéscsabán rendezték a Leány U13 Országos Gyerek Bajnokság 2. tornáját, ahol a DEAC együttesével szemben győzelmet szereztek Kiss Imréné
tanítványai!
HTE – Debreceni EAC 2-0 /25-12, 25-22/
Kiss Imréné: „Nagyon jó csoportban, küzdelmes mérkőzéseket játszottunk az év második tornáján, ahol mérkőzésről mérkőzésre javult a csapat
játéka.”
HTE: Drén Eszter, Szabó Dóra, Kiss Petra, Fülöp Boglárka, Kardos Zsófi, Várdai Ágota, Bojti Bernadett, Molnár Janka, Asztalos Dorina, Zelei
Odett, Szoboszlai Hanna. Edző: Kiss Imréné.

Meccsajánló

Utolsó mérkőzésén győzelmet szerzett ifi csapatunk, ezzel a harmadik
December 7. péntek 16:30, Városi Sportközpont: HTE – Dabasi KC VSE
helyről várhatja a tavaszi folytatást!
II., II. osztályú férfi ifjúsági kézilabda-mérkőzés
Megyei I. U19: HTE – Hajdúszoboszlói SE 5-1 (0-0)
Gól: Barna Béla (2), Szakács Dániel, Szanyi Dániel, Rákos Balázs
HTE: Nagy Sándor – Sajtos Zoltán (Rákos Máté 80’), Oláh Sándor, Tompák Bence (Szabó Márton 80’), Varga Dávid (Tóth Norbert 78’), Barna Béla
(Szanyi Dániel 65’), Szakács Dániel (Kompár Bálint 85’), Papp Levente
(Nagy Szabolcs 80’), Rákos Balázs, Csirkés Imre, Juhász Barnabás. Edző:
Igor Bogdanovic, Rákos Csaba.
Rákos Csaba: „Az első félidőben jól játszottunk, gólt azonban nem tudtunk szerezni. A másodikban visszaesett a játék színvonala, ennek ellenére sikerült öt gólt rúgva legyőzni az ellenfelet.”

Az év edzője

Kézilabda
Felnőtt férfi kéziseink szoros mérkőzésen maradtak alul a bajnokaspiránssal szemben. Ifi csapatunk győzelmet szerzett a másodosztályú bajnokságban.
NB II férfi felnőtt: HTE – Füzesabonyi SC 28-30 (13-13)
Bakos Károly edző: „Nagyon erős játékoskerettel érkező, bajnokesélyes
csapatot láttunk vendégül, ennek tudatában is készültünk koncentrált és
fegyelmezett játékkal. Egy nagyon jó mérkőzést játszottunk, látótávolságon belül tudtuk tartani az ellenfelünket, ahol csak a játék utolsó szakaszában derült fény a játékoserő közötti különbségre.”
II. o. férfi ifjúsági: HTE – Mezőkövesdi KC 32-30 (17-13)
Bakos Károly edző: „Ebben az osztályban nincsen könnyű mérkőzés, tehát ennek tudatában léptünk pályára. Jól kezdtük a találkozót, a hangsúlyt a védekezésünkre fektettük, amelynek eredményeként gyors gólokat
tudtunk szerezni. A második játékrészben is tudtuk a mérkőzést uralni és
megérdemelten győztünk. Egy jó csapat ellen tartottuk itthon a 2 pontot,
amelynek nagyon örülünk!”
Női kézilabdázóink hazai pályán arattak magabiztos győzelmeket.
NB II női felnőtt: HTE – Szepa KSE Alsózsolca 53-24 (24-10)
HTE: Sári Janka (3 gól), Szabó Rebeka (2), Dobi Mária (2), Berényi Janka
(7), Sári Kata (8), Szilágyi Krisztina, Szabó Lilla (5), Balla Barbara, Kovács
Magdolna (5), Erdei Anett (4), Bakos Zsuzsanna (4), Koszta Enikő (6), Konyári Krisztina (3), Kozma Tünde, Cserős Petra (4), Pereverzia Petra. Edző:
Nagy Attila.
III. o. női ifjúsági: HTE – Szepa KSE Alsózsolca 33-17 (14-5)
Edző: Kovács Magdolna
III. o. női serdülő: HTE – Nyíradony VVTK 33-15 (15-4)
Edző: Poczetnyik Mária

Akár így is fogalmazhatnánk,
hiszen Quirikó Vivien eddig kétszer vezette bajnoki győzelemre
a HTE NB-I-es női futsalcsapatát.
A tavalyi esztendőt követően, az
idén is „Az Év edzőjének” választották a szakágban.
Vivien számára is fontos a
szakma elismerése. Ebben pedig
nincs hiány. Méltán lehet büszke
arra, hogy eredményei alapján az
edzőkollégái adnak a véleményére.
Meghatározónak tartja a csapategységet, nemkülönben pedig
azt, hogy minél több fiatal ismerje meg az első vonal kihívását, a

siker ízét. Elhivatottság, megszállottság, együtt élni a pályán
lévőkkel! Számára ezek a legfontosabb ismérvek, amelyek a siker
jellemzői lehetnek. Ebből pedig az
elmúlt időszakban bőven kijutott.
A „háttérország” azonban nélkülözhetetlen az eredményességet illetően. Az egyesület vezetése, a szurkolótábor, élükön
a Bocskai Katonáival, nagyban
hozzájárultak ahhoz, hogy Vivient a legjobb trénernek választották ismét.
Minarik Ede óta tudjuk: „Kell
egy csapat”. Ez itt, Böszörményben a HTE!
g.i.

