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Minden ok és indok nélkül
A Bocskai-gimnázium közössé-

ge és a város érdeklődő polgárai 
közösen emlékeztek a kommunis-
ta diktatúra áldozataira, rendha-
gyó történelem óra keretében feb-
ruár 28-án.

Gyulai Sándor intézményvezető 
köszöntötte a megjelenteket, el-
mondta, hogy évről évre megemlé-
keznek erről a szomorú alkalomról, 
nemcsak a jogszabályi kérések mi-
att, hanem sok más külső és belső 
indíttatásból egyaránt. Idézett az 
egykori diák, Cs. Kiss Andor visz-
szaemlékezéséből, akinek gimná-
ziumi osztálytársai közül többen is 
áldozatul estek az értelmetlen pusz-
tításnak. Sorsuk példázza a vészter-
hes időszakot.

Ezt követően Sőrés István alpol-
gármester, történelemtanár tartott 
előadást „A Gulag-világ”címmel. 
Szomorú tényként állapította meg, 
hogy Magyarország – lakosságszám 
arányosan – a világon a negye-
dik legnagyobb emberveszteséget 

szenvedte el a II. világháborúban. 
Az országban közel ötszázezer nőt 
becstelenítettek meg a felszabadító-
nak nevezett szovjet katonák. Erről 
beszélni kell, hét és fél évtizeddel a 
történtek után is. Mindjárt a háború 
végeztével pedig megkezdődött az 
ártatlan magyar emberek málenkij 
robotra való hurcolása, a szovjet 
Gulagokra. (Javító-Munkatáborok 
Főigazgatósága) Az idehurcol-
tak olcsó munkaerőt jelentettek a 
Szovjetunió 5700 munkatáborá-

ban, másrészt a megfélemlítés volt 
a célja. Mintegy 100 millió ember 
esett áldozatul. Magyarországról a 
foglyok halálát nehezen lehet doku-
mentálni, mert a gyűjtőtáborokban, 
vagy kiszállítás közben sokan vesz-
tették életüket, és számukat  nem 
tartották nyílván. 

– A Szovjetunió úgy intézte a 
dolgokat, ahogy nem kellett volna 
– zárta gondolatait Sőrés István al-
polgármester.

Ezt követően Varjasi Imre levél-
táros, a Hajdúböszörményi Fiókle-
véltár vezetője „A málenkij robot 
hajdúböszörményi elhurcoltjai” 
címmel tartott előadást. „Ha az 
embert mindenétől megfosztod, 
többé már nincs a hatalmadban. 
Ismét szabad…” – kezdte a Nobel 
–díjas író, Szolzsenyicin idézetével 
mondandóját. Elmondta, hogy ez a 
történelmi tragédia városunkat is 

közvetlenül érintette. Történetek 
alapján igyekezett rávilágítani ezek-
re.

Beszélt arról, hogy a mai napot 
2000-ben nyilvánította az Ország-
gyűlés emléknappá. 1947. február 
25-én hurcolták el Kovács Bélát, a 
Kisgazdapárt főtitkárát, aki nyolc 
esztendeig raboskodott a Szovjet-
unióban. Varjasi Imre szerint az 
egész magyar nemzetet a kommu-
nizmus áldozatának tekinthetjük, 
leszámítva azokat, akik a Rákosi- és 

Kádár-rendszer kiszolgálói voltak. 
A rendszer 1947-től 1989-ig dik-
tatúraként működött, 1963-ig a 
demokrácia látszatára sem ügyelt. 
A Kádár-rendszer jogilag illegitim 
volt, hiszen a hazánkat megszálló 
csapatok segítették hatalomra.

Hajdúböszörményből 274 em-
bert hurcoltak el, akik közül 219 
soha nem tért vissza. Külön is meg-
említette a Seiler és a Kéky családok 
tragédiáját, bemutatta Benke Lajos 
levelét, szólt Varga Márton sikeres 
szökéséről. 

Varjasi Imre előadásában, az 
egyéni tragédiák részletezésével a 
kommunizmus áldozatait mutatta 
be. Mint fogalmazott, „Hétköznapi 
emberek voltak az elhurcoltak, akik 
nem követtek el bűnt, nem bántot-
tak senkit. Dolgoztak, szerettek, 
gyermeket neveltek, nevettek és 
sírtak, megélték hitüket, s imáikba 
foglalták reményeiket. A kommu-
nista hatalom azonban meggyil-

kolta őket. Fontos, nagyon fontos, 
hogy beszéljünk róluk, személyes 
történetükről, mert ők is nemze-
tünk közös történetének részei. 
Emlékezzünk, és ne feledjünk!”  – 
zárta gondolatait az előadó.

Gargya Imre
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A hét arca
Nem volt kérdés, hogy Kujbus 

Csaba néptáncosként élje az életét, 
hiszen a nagyszülei: Varga Antal és 
Szabadi Irén, a Bocskai Néptánc-
együttes meghatározó tagjai vol-
tak. Szülei az óvodában beíratták a 
népi gyermekjáték foglalkozásra, 
amelyen megjelentek a néptánc 
alapjai. 

Második osztályos kora óta tán-
col, négy éve a pedig a felnőtt együt-
tes oszlopos tagja. A közelmúltban 
szép siker részese volt: „Ezüspityke” 
elismerésben részesült a X. Orszá-
gos Ifjúsági Szólótáncversenyen.  

Sokféle koreográfiát szeret, de 
közülük is a legkedvesebb a hajdú-
sági, amely a mi identitásunkat is 
hűen tükrözi. Évek munkája rejlik 
a most elért szép sikerben. Tavaly 

szeptember óta készült rá intenzí-
ven, a selejtező decemberben volt, 
amin sikeresen túljutott. Nagyon 
sokat köszönhet Szűcs Jánosnak 
és Varga Józsefnek, akik segítet-
ték a felkészülésben. Rajtuk kívül 
iskolája, a Nyíregyházi Művészeti 
Szakgimnázium tagozatvezetője, 
Szilágyi Zsolt és felesége, Szilágyi 
Zsoltné Ujlaki Marianna is ellátták 
tanácsaikkal. Bíróné Marsi Andrea 
pedig a viselet megválasztásában 
közreműködött.  A versenyen segí-
tette osztálytársát, Hetrovicz Bri-
gittát is.

Szavakba nem önthető az érzés, 
amit a siker pillanatában érzett a 
végzős diák, amely nem mindenki-
nek adatik meg.  Az, hogy a tánccal 
képzeli el a jövőjét, számára nem 
lehet kérdés. Nem is tudja, hogy mi 

mást tudna csinálni. Az érettségit 
követően egy OKJ-s képzésen vesz 
majd részt.

A fiatal táncos újabb kihívások 
előtt áll: március elején egy iskolai 
pályázati versenyen, majd ugyanen-
nek a hónapnak a végén, az Orszá-
gos Középiskolai Tanulmányi verse-
nyen vesz részt Nyíregyházán.

Nagyon sokat köszönhet a szüle-
inek, akik annak idején elindították 
ezen az úton, amelytől azóta sem 
tántorodott el, s elhivatottsága csak 
erősödött az évek folyamán.

Ha éppen szabadideje adódik, ak-
kor is a tánc az, ami kikapcsolja. Siet 
haza barátaihoz a Bocskai Néptánc-
együttesbe, hogy közösen ropják a 
táncot.

Gargya Imre

„Szövetségben a magyar me-
zőgazdaságért” címmel tartott 
sajtótájékoztatót Nagy István, a 
szaktárca politikai államtitkára 
február 28-án, a művelődési köz-
pont előadótermében.

Tiba István országgyűlési kép-
viselő a magyar mezőgazdaság 
kulcsfontosságú szerepéről beszélt.
Ezután a politikai államtitkár el-
mondta, az elmúlt időszakban az 
együttműködés a különböző part-
nerekkel nagymértékben bővült 
és eredményesebbé vált, ötven 
százalékkal nőtt az agrárium tel-
jesítmény kibocsájtása. Örömmel 
jelentette be a jó hírt a méhészek 
számára, hogy az őszi vetésű repcék 
csávázására már kifejlesztették az 
új vegyszert, amely nem tartalmaz 
mérgezőanyagokat.

Egyre inkább felértékelődik töb-
bek között a tudás alapú mezőgaz-
daság, a precíziós fejlesztések, az 
integráció. Nagy István elmondta, 
2050-re kilenc milliárdan élnek 
majd a földön. Hetven százalékkal 
több élelmiszerre lesz szükség, a 
vízkészlet viszont harminc szá-
zalékkal csökken, melyek komoly 
kihívást jelentenek, csakúgy, mint 
a generációváltás kezelése. Kér-
désként merül fel, hogyan tud az 
agrárium más tudományokhoz 
csatlakozni, a versenyképességet 
segíteni.  – Esélyt kell, hogy adjunk 
a gazdák magasabb jövedelemszer-
zésére, a termelés mellett kivegyék 
részüket a feldolgozásból és az érté-
kesítésből – zárta gondolatait Nagy 
István politikai államtitkár.

(gargya) 

Nők köszöntése

ELISMERÉS. A Hajdúböszörményi Bartók Béla Zenei Alapfokú Művé-
szeti Iskolában folyó magas szintű pedagógiai munkát ismerték el február 
27-én Budapesten, a Magyar Alapfokú Művészetpedagógia Értéktárának 
nyilvános bemutatóján.  Dr. Maruzsa Zoltán, a köznevelésért felelős he-
lyettes államtitkár és Ember Csaba, a Magyar Zeneiskolák és Művészeti 
Iskolák Szövetségének elnöke adta át iskolánknak azt az oklevelet, amely 
igazolja, hogy az intézményben folyó pedagógiai munka hivatalosan is ér-
téknek számít.                 SZ.H.

Kujbus Csaba

Értik a gazdákat
Ebben az évben immár 16. alka-

lommal rendezték meg a Disznóto-
ros bált, a Középkerti-iskola ebéd-
lőjében március 3-án. Az ünnepi 
alkalmon Tiba István országgyűlési 
képviselő és Kiss Attila polgármes-
ter is köszöntötte a hölgyeket és a 
megjelent vendégeket. Tiba István 
elmondta, hogy nagyra értékelik a 
nőket, hogy sokszor emberfeletti 

erővel küzdik le a mindennapokat. 
Kiss Attila szintén nagyrabecsülé-
sét fejezte ki a hölgyeknek, és sok 
erőt, kitartást kívánt a mindenna-
pokhoz. Hozzátette, hogy minden 
férfi mögött ott áll egy erős nő és 
anya, éppen ezért szükséges, hogy 
méltóképpen emlékezzünk meg ró-
luk.

Gellénné Herpai Gabriella

A március 2-án, délben kezdődött 
havazás miatt a Városüzemeltetési 
Intézmény 30 dolgozója már délután 
megkezdte a lehullott hó eltakarítá-
sát a város belső részein (Kossuth 
u., Bocskai tér, Kálvin tér, Ady tér, 
Karap F. lakótelep, Győrössy-kerti 
lakótelep, illetve a Tizenhárom vér-
tanú lakótelep, Munkácsy-Mester 
lakótelep, illetve Polgármesteri hi-
vatal) lévő gyalogos járdákról. Ezzel 
egy időben a kerékpárutakat egy 
kistraktorral és egy tehergépjármű-
vel takarították, mely során a ke-
rékpárút teljes hosszát toló-lappal 
letolták, illetve síktalanításra alkal-
mas szóróanyaggal tapadást bizto-
sítottak a kerékpáros közlekedés 
számára. Két tehergépjármű ezzel 
párhuzamosan a város belterületén 

található buszöblök takarítását vé-
gezte este 21 óráig. Másnap reggel 
8 órakor kezdték az este folyamán 
lehullott hó takarítását, a pénteken 
is takarított belvárosi területeken 
43 fővel. A kerékpárutak mellett a 
buszöblökben is dolgoztak, illetve 
a külsőségekben található átkötő 
járdák takarítását, síktalanítását is 
elvégezték. Hétfőn reggel 6 órától a 
teljes rendelkezésre álló állomány a 
városban található gyalogos járdák 
és kerékpárutak síktalanítását vé-
gezte a reggeli fagyok miatt, ez 120 
fő bevonását érintette. Ezen felül há-
rom tehergépjármű a város nagyobb 
csomópontjaiban található hótorla-
szoktól való mentesítést végezte.

 Városüzemeltetési Intézmény

Síktalanítottak
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Utazás kiállítás 2018 „Születéstől az elmúlásig”

Az elmúlt hétvégén városunkat, a látnivalókat, érdekességeket a Tou-
rinform Iroda munkatársai mutatták be a budapesti Utazás Kiállításon.

A fény felé
Február 22-én nyílt Debrecen-

ben Rácz Imre festőművész „A fény 
felé” című kiállítása. 

Dr. Cs. Tóth János művészeti író 
a megnyitón ismertette a művész 
életútját, amely Hajdúböszörmény-
ből indult és jelenleg is sok szállal 
kötődik városunkhoz. Rácz Imre a 
Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep 
művészeti vezetője. Egy rendkívül 
inspiráló, világszínvonalú közeg a 

több mint fél évszázada működő al-
kotóközösség, mondta el a megnyi-
tón. A művészeti író kiemelte, hogy 
a képek a külső és belső fényből is 
sokat adnak át. Az alkotások között 
a Zeleméri templomrom is megta-
lálható. Az eseményen köszöntőt 
mondott még Prof. Dr. Rácz István 
az MTA DAB Klub elnöke. A kiállí-
tást március 20-ig nézhetik meg az 
érdeklődők Debrecenben, az MTA 
DAB székházban.                   Sz.Sz.K.

Jótékony támogatás
A Szabadhajdú Közhasznú Non-

profit Kft. és a Tekergők SE február 
18-án negyedik alkalommal ren-
dezte meg a „Télbúcsúztató, vidám 
jelmezes futás” programját. A neve-
zési díjat a szervezők jótékony célra 

ajánlották fel, a Dr. Molnár István 
Óvoda, Általános és Speciális Szak-
iskola, Kollégium és Gyermekott-
hon halmozottan sérült tanulóinak 
sporttevékenységét támogatták az 
összegyűlt pénzösszeggel.       K.Cs.

Nagy Sándor fafaragó népi ipar-
művész tárlata nyílt meg március 
5-én, a Hajdúsági Múzeumban. 

Szekeres Gyula igazgató is meg-
erősítette, hogy a kiállítás anyaga 
olyan, amely hűen tükrözi az emberi 
élet szakaszait. A művész természe-
tes módon használja a fát, bemu-
tatva, mennyi minden készíthető 
belőle. Külön megemlítette, hogy 
Nagy Sándor elhivatottként foglal-
kozik a böszörményi csónak alakú 
fejfákkal.

Kiss Attila polgármester szerint 
Nagy Sándor azok közé az alkotók 
közé tartozik, akik értenek a fához, 
tehát bármit elkészít belőle. Alkotá-

sai minden korosztályt megszólíta-
nak. A felnőttek kötelessége, hogy 
az értéket, az értékest megmutas-
sák gyermekeiknek.

Hubert Erzsébet, a Hajdú-Bihar 
megyei Népművészeti Egyesület 
elnöke szerint az alkotót egész éle-
tében a megújulás vezérelte. Jelen-
tőset alkotott a játék- és bútorkészí-
tésben. 

Negyedszázada kezdett el sírje-
lekkel foglalkozni, amelynek mo-
tívumrendszerét azóta is kutatja. 
Nagy Sándor alkotásai méltók arra, 
hogy láttassanak, példaként állja-
nak fiataljaink előtt – zárta gondo-
latait Hubert Erzsébet.

(gargya)

Folytatták a kátyúzást a városban. Február 23-tól az aszfaltozási és bontási 
munkálatok miatt az alábbi helyszíneken kell forgalomkorlátozásokra számí-
tani: Corvin János körút, Mátyás Király körút. Az illetékesek kérik a lakosok 
türelmét. 

Kátyúznak

Sikeresen szerepeltek a Hajdúböszörményi Mazsorettegyüttes csoportjai a 
VI. Országos Mazsorettfesztiválon Újfehértón, március 3-án. A Csillám csoport 
arany oklevelet, a Nárcisz, a Kristály, az Ariel és a Flamingo csoport kiemelt 
arany oklevelet vehetett át. Vezetőjük Ládáné Tóth Zsuzsa volt. Kiemelt koreo-
gráfiai díjban is részesültek, és Kiss Regina megkapta a legjobb tamburmajor-
nak járó elismerést.



XXVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁMVÁROSI HETILAP HAJDÚBÖSZÖRMÉNY4

Célok és feladatok
A Képviselő-testület februári 

ülésén fogadta el Hajdúböször-
mény 2014-2019. közötti gazda-
sági programjának erre az évre 
vonatkozó részletes feladattervét. 
A teljesség igénye nélkül, célterü-
letenként bemutatjuk a konkrét 
fejlesztési elképzeléseket.

Segít a Startmunka

A feladatterv meghatározásánál 
pénzügyi mozgásteret a város 2018. 
évi költségvetési forrásai, valamint 
a 2014-2020-as Európai Uniós 
költségvetési ciklus pályázati tá-
mogatásai adják. Kiemelt feladat a 
település üzemeltetés: startmunka 
keretében oldja meg a város tovább-
ra is a parkok rendezését, belterüle-

ti utak kátyúzását, melyet a 2017. 
évben vásárolt új infraset kátyúzó 
gép költséghatékonyabbá tesz. Az 
Újvárosi utcának az Árpád utca és 
35-ös számú főút közöt-
ti szakaszának fel-
újítása még idén 
megvalósulhat 
a nyertes TOP 
pályázatból. A 
tervezés során 
felülvizsgálták 
a szakemberek 
a balesetveszé-
lyes csomópon-
tok kezelését. A már 
szintén nyertes TOP 
Zöld Város pályázati kiírás ke-
retében a Hajdúkerület és Újvárosi 
utca belső szakaszának burkolat és 
járda felújítása, parkoló kialakítása 
kezdődik meg idén. Hazai forrású 
pályázati támogatásból valósulhat 
meg az Attila utca burkolatának, 
járdájának, csapadékvíz-elvezeté-
sének felújítása és a Karap F. utcán 
lévő patika mögötti rész rendbeté-
tele. Az idei esztendő célkitűzései 
között szerepel a szilárd útburko-
lattal nem rendelkező belterületi 
útjaink aszfaltozása is.  A város 

kerékpárút hálózatának bővítése, a 
Fürdőkert turisztikai fejlesztésére 
benyújtott pályázat keretében va-
lósulhat meg, miszerint a Baltazár 
Dezső utcától a Fürdőkert irányába, 
a vasútállomásig egy új kerékpárút 
épül. 

Megújuló környezet

Továbbra is fontos célkitűzés 
a lakosság szemléletformálása a 
biztonságos közlekedés betartá-
sára. Startmunka keretében indul 
újra a járda-felújítási program, a 
külterületi mezőgazdasági utak 
gréderezése, a dűlőút menti fasorok 
gallyazása és a buszöblök környeze-
tének rendben tartása, esőbeállói-
nak felújítása. 

A jelenleg folyó pályázatokban 
fontos szerep jut az intelligens köz-
világítás kiépítésének, valamint a 
2018. évi költségvetésben rendelke-
zésre álló, közvilágításhoz kapcso-
lódó források terhére, a pontszerű 

közvilágítási fejlesztések való-
sulnak meg a város alulvi-

lágított területein. 
Az I. és a II. Világ-

háborús emlékmű-
vek parkrendezé-
sére a Top-os Zöld 
Város pályázati 
kiírás ad lehetősé-

get. A Fürdőkert-
ben lévő játszótér 

bővítését, majd egy 
fedett játszóház kialakí-

tását is tervezi az önkormány-
zat. A már meglévő játszótereinket 
startmunka keretében fogják felújí-
tani. 

A Polgári utcai gyűjtő csapadék-
víz csatorna korszerűsítésére támo-
gatást nyert a város. 

Az idei esztendőben fejeződik be 
az országos „Szupergyors Internet 
Program” (SZIP), melynek értelmé-
ben a város optikai hálózat bővítése 
olyan városrészekben valósul meg, 
ahol nem biztosított a 30 Mbit/s-os 
sávszélesség. Kiemelt célterület az 
egészségügyi ellátás fejlesztése is.

 Egészség, nevelés, sport

A Petőfi utcai rendelő felújítása, 
bővítése TOP program keretében 
valósul meg. Háziorvosi rendelők 
mellett, fogorvosi rendelők is he-
lyet kapnak a korszerű épületben. 
Várhatóan a beruházás őszre meg-
valósul. Ennek a nyertes pályázat-

nak része, az egészségügyi alapellá-
táshoz szükséges orvosi műszerek, 
eszközök beszerzése. A város for-
galmasabb helyein félautomata 
defibrillátor kihelyezése is szerepel 
a célok között. A szociális ellátások 
területén is várhatóak megújulások: 

a Szociális Szolgáltatási Központ 
épületének felújítása, energetikai 
korszerűsítése, gépjárművek be-
szerzése idén 2 nyertes TOP pályá-
zatból valósul meg és vizsgálják új 
szociális szolgáltatások bevezetését 
is. A Weszprémy Gábor utcai óvo-
da épületének felújítása, energeti-
kai korszerűsítése is megtörténik 
ebben az évben. A Hétvezér utcai 
óvoda egy csoportszobával bővült 
tavaly. Tervezik az épület energeti-
kai korszerűsítését, konyha felújí-
tását. TAO forrásokból újul meg a 
városi sportközpont régi csarnoka, 
korszerűsödik a nagyméretű műfü-
ves pálya. Kondipark fejlesztésére 
pályázat került benyújtásra, melyet 
várhatóan 2018-ban bírálnak el. 
Vidékfejlesztési Program keretében 
kívánják a hajdúvidi sportpályát 
korszerűsíteni. Extrém sportpálya 
és élőfüves labdarúgó pálya a Für-
dőkert területén valósulna meg. 

TOP pályázati forrásból újul meg 
energetikai szempontból a Sillye 
Gábor Művelődési Központ. A szín-
házterem felújítása a TOP Zöld 

Város projektben szerepel. Tovább 
folytatódik a Hajdúsági Múzeum 
állandó kiállításának korszerűsítése 
is. Napelem park kialakítására pá-
lyázat került benyújtásra, melynek 
elbírálása folyamatban van. 

Városfejlesztési Osztály

A fejlesztések révén a külterületek is megújulhatnak

A város forgalmasabb helyein is szeretnének defibrillátorokat elhelyezni
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A közvilágítás  korszerűsítése megtakarítással
Hajdúböszörmény közvilágítá-

sának költségei évről évre egyre 
nagyobb terhet róttak a város költ-
ségvetésére, ezért a közvilágítási 
hálózat felülvizsgálatra került. 

A korábbi közvilágítást a főbb 
közlekedési utak mellett, valamint 
a lakótelepi részeken NNa lámpa-
testek, míg a kisebb forgalmú és 
alárendelt közlekedési utak mentén 
kompakt fénycsövek biztosították. 
A lámpatestek Led-esre történő 
cseréjével, a korábbi 3489 db vilá-
gítótest beépített teljesítmény igé-
nye 210,81 kW- ról 135,19 kW-ra 
csökkent. Ez a jelentős fogyasztás 
csökkenés 35,19 százalékos meg-
takarítást eredményez az önkor-
mányzatunk számára (évente 30-40 
millió forint nagyságrendű kiadás-
csökkenés).

Az anyagi megtakarításokon 
túl, önkormányzatunk elkötele-
zett a környezetvédelmi szempon-
tok teljesítésében is. Nagy hang-
súlyt fektetünk intézményeinek 
energiahatékony felújításaira, kor-
szerűsítéseire is (pl. napelemes 
kiserőművek, fűtéskorszerűsítés, 
nyílászáró cserék, utólagos hőszige-
telések).

A közvilágítás korszerűsítésére 
kiírt pályázati követelményeken túl, 
minden egyes helyszín az MSZ EN 
13201 útvilágítási szabvány útmu-
tatója alapján került világítástech-
nika szempontból méretezésre és 
kivitelezésre. A szabvány meghatá-
rozza a helyszíni adottságoknak és 
útkategóriáknak megfelelő mérté-
ket, ezzel biztosítva az alul, illetve 
a túlvilágított helyszínek kialakulá-
sát.

A közvilágítási projekt 100%-ban 
támogatott uniós forrású beruházá-
sa volt a városnak. A teljes bekerü-
lési költség 460.435.179 Ft volt. A 
kivitelező kiválasztására irányuló 
nyílt közbeszerzési eljárás műszaki 
tartalmában meghatározásra kerül-

tek olyan előírások, hogy a rendszer 
továbbfejleszthető és az intelligens 
közvilágítási rendszer későbbi ki-
alakítására is alkalmas legyen. Így 
előírásra került, hogy a beruházás 
keretében beépített valamennyi 
lámpatestnek alkalmasnak kell len-
nie arra, hogy utólagos megbontás 
nélkül, a LED világítótest DALI 
protokoll szerinti kommunikáció-
ra legyen képes. A világítótestnek 
olyan módon kell felkészítettnek 
lennie a fényáram- szabályzásra 
és a távfelügyeletre, hogy a saját 
230V-os tápkábelükön keresztül, 
külön vezérlőszál kiépítése nélkül 
tudjon megvalósulni. A fent sorolt 

műszaki tartalommal a kivitelezés 
megvalósult, a beruházás műszaki 
átadása megtörtént. A kivitelező a 
vele kötött szerződés értelmében, 
60 hónap jótállást vállalt az elvég-
zett munkára és a beépítésre került 
lámpatestekre.

A közvilágítás üzemeltetésével 
és karbantartásával megbízott vál-
lalkozás a meghibásodott lámpa-
testeket leszerelés után visszaküldi 
a gyártónak, amely díjmentesen 
javítja, esetleg cseréli, plusz anya-
gi terhet az önkormányzatunknak 
nem jelent. A hibák elhárításának 
határidejét az üzemeltetési szerző-
dés melléklete rögzíti, amely függ 
az adott útszakasz közvilágítási 
besorolásától is. Jelenleg heti két 
alkalommal történik a helyszíni ki-
szállás.

Az aránylag nagy meghibáso-
dások száma arra késztetett ben-
nünket, hogy tárjuk fel a probléma 
okait, ezért a hálózati rendszer 
üzemeltetőjével felvettük a kapcso-
latot és megszerveztünk egy átfogó 
bejárást, amelyen az E-on, valamint 
a közvilágítás üzemeltetőjének és a 
lámpatestek gyártójának a képvise-
lője is jelen volt. 

Megállapítást nyert, hogy az ön-
kormányzatunk tulajdonában lévő 
aktív elemek (csatlakozó vezetékek 
és azok szerelvényei, rögzítő elemei, 

biztosítéktáblák és foglalataik, föld-
kábeles bekötéseknél, az oszlopok-
ban a felszálló vezetékek) elhasz-
nálódása és a feszültségingadozás 
gyakorisága okozhatja a lámpates-
tek meghibásodását. Az intelligens 
közvilágítás megvalósulásával egy-
értelművé válhatnak a hiba forrásai, 
amelyek mérhetők és bizonyíthatók 
lesznek. Tárgyalást folytatunk az 
intelligens közvilágítás kiépítésé-
re és üzemeltetésére vonatkozóan: 
ennek részét képezné az aktív ele-
mek felújítása, amely megoldást 
fog jelenteni a meghibásodások 
csökkentésére. A jelenleg folyó pá-
lyázatainkban is fontos szerep jut 

az intelligens közvilágítási rendszer 
kiépítésének.

A TOP-2.1.2-15-HB1 azonosító 
számú nyertes pályázat keretében 
valósítjuk meg az I. Világháborús 
emlékparkot, a II. Világháborús em-
lékparkot, valamint a Hajdúkerület 
utca és az Újvárosi utca kis körúton 
belüli szakaszának felújítását.

Az intelligens közvilágítás kiépí-
tése után a következő szolgáltatá-
sokat tudja biztosítani számunk-
ra: fénymérő alkalmazásával az 
ECLIPS rendszer a közvilágítás ki/
be kapcsolását a mindenkori fény-
viszonyokhoz igazítva, elszámolási 
mérők igény szerinti távleolvasását,   
riasztás illegális, vagy jogosulatlan 
vételezéskor, energia-megtakarítás 
elérése a menetrendeknek megfe-
lelően, az adott trafó szakasz fo-
lyamatos karbantartási felügyelete, 
az önkormányzat saját honlapján 
megjelenítheti a közvilágítás aktu-
ális állapotát, minőségi jellemző a 
közvilágítás rendelkezésre állásáról, 
karbantartásáról, többletfogyasztás 
nélküli hibafelderítés, gyors hiba-
észlelés, hibajelzés, az aktív, illet-
ve passzív hibák szétválasztása, a 
feszültségingadozás időpontjának 
meghatározása, naprakész aktív 
elem leltár

Kiss Attila
 polgármester

Régi ízvilág
Nagyanyáink kincset érő ta-

pasztalatán alapuló – HÍR védje-
gyes – tésztákból tartott egész 
napos sütési bemutatót a közel-
múltban a Civilek a Lakóhelyért 
Egyesület, a HUNGEXPON rende-
zett nemzetközi sütő-, cukrász-, 
vendéglátóipari és gasztronómiai 
szakkiállításon. 

A „Sirha Budapest” olyan ese-
mény volt, amelyen a szakácsok, 
pékek, cukrászok, baristák széles 
program- és eszközkínálatukkal, 
előadásaikkal, bemutatóikkal, ver-
senyekkel vettek részt.  A sütőasz-
szonyok a Böszörményi lakodalmi 
bélest, Böszörményi (kapros-tú-
rós) dübbencset, és Kőtt túróst 
formáztak, sütöttek, a látogatók 
érdeklődése mellett. 

Nagy Imre egyesületi elnök sze-
rint, azért fontosak az ilyen sütési 
bemutatók, hogy a hagyományos 
magyar étkek helyét ne vegyék át 
az adalékok, az automaták. Az or-
szágos kezdeményezés részeként 
arra törekszenek, hogy megőriz-
zék, továbbadják a hagyományos, 
tájjellegű ízeket.  Ma egyre több 
háziasszony fontosnak érzi, hogy 
a család asztalára jó minőségű,  
helyi alapanyagból készült élelmi-
szer kerüljön. Ezért nem meglepő, 
hogy a pékek, cukrászok, szaká-
csok visszatérnek a gyökerekhez, 
a hagyományos ízvilág nagyüzemi 
előállításához. Jó példa erre a ha-
gyományos kovászos kenyér, a ro-
zsos termékek, margarin helyett a 
vaj, a szilvalekvár használata.

Az egyesület az idén is részese 
volt a Hajdúsági Disznótornak. 
Vajon milyen bemutatóval, tész-
takóstolóval készülhettek volna, 
mint a régi böszörményi disznóto-
rok hangulatához, ízeihez kapcso-
lódó „Hájas tésztával”, mely nél-
kül nem múlhatott el egy családi 
„diszóvágás”.  A vékonyra nyújtott, 
hajtogatott, sertéshájjal készített 
leveles tészta élesztővel vagy anél-
kül, lassan feledésbe merül. A ge-
nerációk magukkal vitték a tudást, 
örökséget, mely igen munkaigé-
nyes, de természetes feladatot je-
lentett az egykori háziasszonynak. 
Mára e láncolat többnyire megsza-
kadt és csak hallomásból ismernek 
ilyen és ehhez hasonló tésztákat. 
Az egyesület nyolc sütőasszonya 
és sütőmestere a disznótoron fa-
tüzelésű kemencében, és egy elekt-
romos sütőben 1100 darab (1500 
adag) hagyományos tésztát készí-
tett, kóstoltatott. A Hájas tésztán 
kívül Szemüvegest (mákos-szilvás 
töltelékkel), Sajtos-sós Böszörmé-
nyi kiflit és Böszörményi bobajkát. 

g.i.
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Akik az élet-illatot, ember-jövőt jelentik
Az európai keresztény időszem-

léletünk  szerint az időnek van 
kezdete és vége, mérhető időegy-
ségben, a mindennapok folyama-
tában. Ettől eltér a szakrális, vagy 
„szent” idő, amely  ciklikusan visz-
szatérő, mint a Karácsony, a szüle-
tésnapunk. A Nőnap is ilyen ünnep.

ÉDES HITVES 

Ez az ünnep azt sugallja: itt a ta-
vasz, az első virágokat kapják azok, 
akik az élet-illatot, ember-jövőt je-
lentik.  A gyermek és ifjú leányok a 
jövő ígéretét adják, a felnőtt nők a 
jelenben a közösségek összetartói, a 
nagymamák a megélt érzések, gon-
dolatok közvetítői.

 Szerencsések vagyunk,  hogy 
férfiak és nők lehetünk, alkatunk, 
adottságaink, képességeink, kész-
ségeink olykor hasonlóak, máskor 
eltérőek, ahogyan a biológiai-pszi-
chés programunkat alkotó ezt meg-
tervezte, s az adott kor megkívánta. 
A nők tisztelete, társadalmi szere-
pük elismerése nem az utóbbi két 
évszázad találmánya,  a magyar 
férfinem sosem becsülte alá a má-
sik nemet, amely nélkül önmagát 
megújítani képtelen lenne. Az em-
beriség őskorában kutakodva az 
„isteanya”, a termékenység ideája 
a  nő. A Willendorfi Vénusz 30-25 
ezer éves szobrocskája, a százszám-
ra fennmaradt hasonló alkotások 
arra utalnak, a természeti népek is 
tisztában voltak azzal, hogy a nők 
jelentik a közösségmegtartó erőt. A 
mai ember is tudja ezt.

A Nőnapon  úgy becsülhetjük 
meg a nőket és ők önmagukat, ha 
azokra a társkapcsolatokra, fogal-
makra gondolunk, amelyek a férfit 
és nőt összekötik, s amelyeket rea-
lizálunk. A két nem viszonyára utal 
a fülig szerelmes Petőfi, amikor így 
ír Júliának: „Édes szép ifjú hitve-
sem,/Minek nevezzelek?” Előkelő, 
a társ régies, kedves megnevezése a 
„hitves” kifejezés, amelyet inkább a 
nőkre értettek, de a férfira is vonat-
kozhatott. A hites társ arra is utal, 
hogy a családban a vallás is azonos.  
A finnugor eredetű nöj; nej; né/nő 
szavaink is a két nem intézménye-
sített családi kapcsolatát fejezte ki, 
amelyben a nő a párja nevét hasz-
nálja. A társunk a párunk, de a fe-
leség a pár női fele, a házastárs egy 
házban együtt élő férj és feleség.  
A középkorban ugyan használták 
a „férjuram” „asszony-társ” kife-
jezéseket is, amelyeket ma vicce-
sen említenek, de nemrég még élő 
megszólítás volt, s nem jelentette 
ez a másiknak való alárendelést. 
Az iráni eredetű „asszony” szavunk 
sokféle összetételben szerepel ma 

is: asszonyanyám; királyasszony, le-
ányasszony. menyasszony, fiatalasz-
szony, stb.

RÉGI KOROK CSALÁDJA 
ÉS A NŐ

A magyar családban a nő 
egyenrangú volt. Olykor több. A 
tradícionális magyar családi együtt-
élésében egy férfi és egy nő volt a 
jellemző,  népes családokból épült 
fel a vérségi kötelékben szervező-
dött  nagycsalád, s a törzsi rendszer 
a nagycsaládok szövetsége volt. 
A Volga-Káma könyökben együtt 

élő családi közösségekben még az 
anyajogú társadalom modellje érvé-
nyesülhetett (gyűjtögető, halászó, 
vadászó társadalmak jellemzője). 
Arany János  „Rege a csodaszarvas-
ról”,   Árpád vezér megyer törzse 
„Turul mondája” számos esetben 
utal a nők kiemelt társadalmi szere-
pére. (Ennek késői reflexiója, hogy 
még ma is  anyánk nevével azonosít-
juk magunkat, a legtöbb nép nem él 
ezzel.) A középkori és újkori magyar 
családokban is inkább az egyensúly 
uralkodott, mintsem a nők aláveté-
se, a hajdúk asszonyai – sok gyer-
mek anyja és a család összetartója 

– tisztelt, férjükkel azonos rangú 
személyiségek voltak. Nők, akik fér-
jükkel megteremtették és hitükkel 
meghatározták Magyarországot. 
A Nőnap szót említve minden fér-
fi saját  női családtagjaira gondol, 
közvetlen környezetükben élő mun-
katársakra, szomszédokra, stb. A 
mindennapiságunkból azonban az 
ünnep kiemel, a történelem mélyére 
vezet vissza.  Kevesebbet tudunk, 
keveset szólunk a magyar  állam 
megteremtésében szorgos nőkről. 

Az Erdőelvi  Zombor gyula Bi-
zánc hatalmi modelljének  követő-
je volt, s annak a vallását vette fel, 
leánya, Sarolt (Fehér Hölgymenyét)  
is, a bizánci kereszténység szertar-
tása szerint keresztelkedett. Az-
zal, hogy Géza fejedelem feleségül 
vette Saroltot, megteremtette a 
feltételt a gyula és kündü méltóság 
integrálására, Erdőelve és Pannonia 
egyesítésére.  Sarolt is partner volt 
az új, nyugat-európai típusú királyi 
dinasztia megalapításában. Az öre-
gedő és beteges Géza mellett kemé-
nyen fogta a fejedelemség gyeplőjét, 
noha bizánci vallású volt, de a nyu-
gati kereszténység felé kormányoz-
ta az országot.

KORÁNAK IDEÁLJA

Fiúgyermekük, István a „leg-
keresztényibb” bajor Gizellát vet-
te feleségül, a házasságkötésük 
996-ban a kölni Dómban történt. 
A német annales-ek feljegyezték, 
hogy István szálas termetű, hosz-
szú barna hajú, szigorú tekintetű, 
nemes arcvonású férfi volt, ezt tud-
tuk is. Gizelláról is megjegyezték, 
hogy karcsú, magas, szép arcú, kis-
sé magas homlokú nő volt, szelíd, 
ékes beszédű,   a kor szépségideál-
ja.  Negyvenkét éven át méltó pár-
ja volt a királynak,  öt gyermeket 
szült: két fiút, akik a kersztségben 
Ottó és Henrik (Imre) nevet kaptak 
és három leányt.  A királyné segítet-
te Istvánt a magyarországi Római 
Katolikus Egyház megszervezésé-
ben, adományaival gazdagította a 
templomokat. Szépen hímzett. A 
koronázási palást az ő keze munká-
ja, számos himzése a templomokba 

került. Harmonikus házasságban 
éltek, egymással szeretetteljesen 
beszéltek, kölcsönös bizalom jelle-
mezte a házasságukat. Imre herceg 
halála után Gizella tartotta a lelket 
a királyban.  A feljegyzések szerint 
István király 1038. augusztus 15-én 
halt meg. Augusztus 14-én az utód 
nélkül maradt uralkodó – Hartvik 
püspök „Szent István legendája” 
szerint – ezekkel a szavakkal aján-
lotta fel Máriának, Jézus anyjának 
az országát és koronáját: „Ég király-
nője, e világ jeles újjászerzője, végső 
könyörgéseimben a szentegyházat a 
püspökökkel, papokkal, az országot 
a néppel s az urakkal a te oltalmadra 
bízom; nékik utolsó Istenhozzádot 
mondva lelkemet kezedbe ajánlom.”  
Magyarország  így lett Regnum Ma-
rianum, a Szent Korona  birtoka, a 
„Boldogasszony, Anyánk”, „Mi Asz-
szonyunk” tulajdona. 

A magyar históriában számos 
nő emelkedik ki történelmi nagy-
ságként jellemük, cselekedeteik 
alapján. Estók János „Királynék 
könyve” tanulságos és izgalmas ol-
vasmány, amelyet férfitársaimnak is 
figyelmébe ajánlok. A férfi királyok, 
fejedelmek, kormányzók mellett 
ott álltak a nők, mint házastársak, 
s több mint  ezer éven át őrizték or-
szágunkat, hitünket.

Országunk és népünk a XXI. szá-
zadban is válaszutakat előtt áll, ám 
ma nem királyok és fejedelmek dön-
tenek a követendő útról. A Nőnapot 
követő egy hónap elteltével dönteni 
kell saját sorsunkról, jövőnkről. Ma-
gyarországon nagyobb a nők száma, 
mint a férfiaké, körülbelül egytized-
del több  nő él hazánkban.

Ez azzal is magyarázható, hogy a 
nők átlagéletkora magasabb, mint 
a férfiaké, például a 2017-ben szü-
letett nők átlagosan 79 évet, a fér-
fiak 72,5 évet élhetnek meg. Ad 
abszurdum: ha lenne kizárólagosan 
női és férfi párt Magyarországon, 
s  minden szavazóképes férfi és nő 
elmenne szavazni április 8-án, a nők 
akár kétharmados többséget is sze-
rezhetnének a Parlamentben, a ma 
érvényes szavazási mechanizmus 
szerint. Akár Európa sorsát is oko-
san eldönthetnék, mert Skandiná-
via, Írország és Andorra kivételével, 
egész Európában a férfiak vannak 
kevesebben. Az Európai Unió parla-
mentjében akár 90 %-os többséget 
alkothatnának a női küldöttek, ak-
kor is,  ha Angela Merkel a férfiakra 
szavazna. Április 8-án mi dönthet-
jük el, merre tartson Magyarország. 
Mária országát megkaptuk, senki-
nek nincs joga eladni sem most, sem 
máskor.                       

Dr. Sári Mihály
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Tehetség csoportjaink: 
■ ovi-foci
■ zene-ovi
■ játékos angol nyelv 
■ néptánc 
■ ügyes kezek
■ sakkjátszótér
■ robotika

Fejlesztő tevékenységek:
■ szenzomotoros fejlesztés
■ gyógytestnevelés
■ logopédiai szűrés, beszédfejlesztés
■ gyógypedagógiai fejlesztő tevékenység
■ ovi pszichológiai szaktanácsadás, terápia
■ iskola érettségi szűrővizsgálat

Hajdúböszörmény, Kálvin tér 18. ■ (52) 561-459 
ovi@refjopasztor.t-online.hu ■ www.jopasztorrefovi.hu

Óvodába hívogató
Nyílt napok a Jó Pásztor Református Óvodában

2018. március 6. ■ március 13. ■ március 20. ■ 8:30-tól 11.00-ig

Tölts velünk egy vidám délelőttöt, ahol mindent megtudhatsz rólunk: 
mese, játék, zene, tánc, kézműves tevékenység vár rád!

Kipróbálhatod a újonnan készült sószobánkat!
Óvodánk az alábbi lehetőségeket kínálja óvodásainknak:

A „CSALÁDBAN  MARAD” című 
kiállítást, Sóvágó Sándor (festmé-
nyek), Kozma Anita (bőrmunkák) és 
ifj. Sóvágó Sándor (fotók) alkotásait 
március 20-ig tekinthetik meg az ér-
deklődők a Sillye Gábor Művelődési 
Központ kiállítótermében.

Kovács Zoltán fotós „EMLÉKEK 
HAJDÚBÖSZÖRMÉNYRŐL” című 
tárlata április 25-ig látogatható a 
Maghy Zoltán Művészház galériá-
jában (Deák Ferenc u. 2.). A kiállí-
táson a 60-as, 70-es évek Hajdúbö-
szörményét mutatja be az alkotó, 
egy érdekes időutazáson vehetnek 
részt a látogatók.  

AjánlóFogékonyak az új dolgokra

Nyílt napot tartottak a Jó Pász-
tor Református Óvodában március 
6-án. Céljuk, az intézmény szakmai 
életének rövid bemutatása a cso-
porttevékenységek során. Somogyi 
László lelkipásztor elmondta, hogy 
az egyik legfontosabb a szeretet-
teljes, támogató háttér biztosítása. 
Nem folynak bele a napi dolgokba.
Azt szeretnék, hogy a gyermekek 
lelkileg megerősödve kerüljenek ki 
az óvodából. A testi megújulásban, 
az egészség megőrzésében nagy se-
gítséget jelent a sószoba, melyet a 
napokban birtokba vehettek az óvo-
dások. Az imádság, a lelki gondozás 
mindenki számára nagy jelentőség-
gel bír. Ehhez az egyház minden se-
gítséget megad – zárta gondolatait 
Somogyi László lelkipásztor.  

Gyüre Anikó intézményvezető 
arról beszélt, hogy a nyílt nappal 
az a céljuk, hogy az intézmény min-
dennapi életébe bepillanthassa-
nak a szülők és gyerekek egyaránt. 
Az óvoda szakmai munkájának 
bemutatását tervezték a csoport-
tevékenységek során. Kollégáival 
együtt elhivatottak a gyermekek 
komplex személyiségfejlődése ér-

dekében. Ebben segítik őket a Re-
formátus Szakszolgálat munka-
társai, többek között: a logopédus, 
a fejlesztőpedagógus, a gyógype-
dagógus, szenzomotoros fejlesztő 
és a gyógytestnevelő kolléga, akik 
a gyermekek felzárkóztatásában 
vesznek részt. 

Fontos számukra a keresztyén 
nevelés, mely az intézmény speci-
fikuma. A szülők nagy része főként 
emiatt választja az óvodát, mások 
viszont előtérbe helyezik az intéz-
mény városközpontban való el-
helyezkedését, s fontos számukra 
a korszerű, modern, jól felszerelt 
létesítmény. Szakmai munkájuk is 
elismert a városban, a megyében, s 
tavaly elnyerték az Oktatási Hivatal 
Bázisintézményi címét. 

A gyermekek számos tehetség-
csoportban bontakoztathatják ki 
képességeiket.  A tervek szerint 
szeptembertől Sakkjátszótér és a 
Robotika képességfejlesztő prog-
ramcsomagokat vezetik be, melyek 
egyedülállóak az óvodai nevelésben. 
Bizonyára sok kis gyermek érdeklő-
dését kelti majd fel. 

(x)
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Születésnapi köszöntő

Drága Édesanyánkat, 
Özv. Szabó Lajosné (szül.: Töviskes Juliannát)  

családja körében ünnepeltük
március 2-én,  90. születésnapján. 

Kívánunk neki jó egészségben és szeretetben eltöltött boldog éveket!
Gyermekei: Lajos, Juci és Kati családjaikkal.

Szeretettel köszönti,
jó egészséget

és hosszú,
boldog életet
kíván családja 
minden tagja

Barkó Sándornak,
80. születésnapja

alkalmából. 

A határon túli magyarok kérést fogalmaztak meg a magyarországi em-
berek felé, hogy írják alá a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést. 
Jelenleg nincs olyan átfogó európai uniós szabályozás, amely megfelelő 
jogi védelmet biztosítana a határon túli magyaroknak, valamint az euró-
pai őshonos nemzeti közösségeknek. Amennyiben sikerül összegyűjteni 
egymillió aláírást, az Európai Bizottság köteles foglalkozni a határon túli 
magyarok és a több mint 50 millió őshonos kisebbség ügyével.

Kérjük, írja alá a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést a határon 
túli magyarok jogaiért! Önnek két perc, nekik a jövő!

A támogatási ívet kérheti a postahivatalokban, amelyet kitöltve április 
3-áig ingyenesen feladhat. A kezdeményezést elektronikusan is aláírhatja 
a www.jogaink.hu oldalon. 

Támogatását megköszönve, Dr. Halzl József, 
a Rákóczi Szövetség elnöke

Tisztelt honfitársunk!

PÁLYÁZAT. Hajdúböszörmény Idősek Tanácsa pályázatot hirdet a 
város közigazgatási területén élő, 65 év fölöttieknek. A téma: „Életem fe-
lejthetetlen történése/i”. A pályázat célja összegyűjteni, megörökíteni az 
idősödő korosztály élettapasztalatait, ismereteit.  A benyújtás határideje: 
augusztus 1. 12 óra. A pályázat elküldhető papíralapon, „Pályázat Idősek 
Tanácsa” megjelöléssel zárt borítékban, postai úton (4220 Hajdúböször-
mény, Bocskai tér 1.), vagy a Polgármesteri Hivatal 30. irodájába Dr. Tuli-
pán-Rácz Ildikónak, illetve elektronikus formában az alábbi e-mail címre: 
Ildiko.Tulipan@hajduboszormeny.hu A legérdekesebb írások elismerésben 
részesülnek. Az értékelés publikálása az Idősek Hónapja rendezvénysoro-
zat keretében történik. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Kárándi 
Erzsébet titkár ad (561-227).

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a 276/2016. (X.27.) Önk. szá-
mú határozata alapján értékesíteni kívánja az önkormányzati tulajdonban 
lévő Hajdúböszörmény-Pród Bagota utca, 9675 hrsz-ú kivett beépítetlen 
terület belterületen művelési ágú, 734 m² területű ingatlant. Az ingatlant 
nyílt árverés útján a legjobb ajánlatot tevő részére értékesíti az önkormány-
zat az alábbi feltételekkel:  A kikiáltási ár: 700.000 Ft+ áfa. A kikiáltási árat 
az árverés során 5.000 Ft-tal szükséges emelni mindaddig, amíg egyetlen 
ajánlattevő marad versenyben. Vevőnek a vételár 3%-a + áfa lebonyolítási 
díjat is meg kell fizetnie. Aki az árverésen részt kíván venni, annak a nettó 
kikiáltási ár 10 %-át letéti díjként az árverés időpontjáig meg kell fizetnie 
Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának 11738060-15372514 számú 
számlájára. A befizetés tényét az ellenőrző csekkszelvény, vagy teljesített át-
utalási megbízás bemutatásával kell igazolni. Az az ajánlattevő, aki az árve-
rés során a legnagyobb összegű ajánlatot teszi, az ingatlan megvásárlására 
jogosulttá válik, és az általa befizetett letéti díjat a vételárba be kell számí-
tani. A licitáláson alulmaradt ajánlattevők részére a befizetett letéti díjat az 
önkormányzat 15 napon belül visszafizeti. Abban az esetben, ha a nyertes 
ajánlattevő a licitálás lezárultát követően, a szerződéskötés előtt, vagy után 
eláll az adásvételtől, úgy a letéti díj részére nem jár vissza.

A nyertes ajánlattevőnek az árverést követő 30 napon belül szerződést 
kell kötnie és ezzel egyidejűleg meg kell fizetnie a teljes vételárat, részlet-
fizetési lehetőség nincs. Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő hitel-
felvétel segítségével kívánja megfizetni a vételárat, úgy a teljesítésre nyitva 
álló határidő – tekintettel a banki ügymenet időigényességére – 60 napra 
hosszabbodik meg. Az ingatlannal kapcsolatban további tájékoztatás kér-
hető az 52/563-240 telefonszámon, illetve a Polgármesteri Hivatal I. emelet 
40-es irodájában. A teljes kiírás a város honlapján olvasható. Az önkormány-
zat fenntartja magának azon jogát, mely szerint az eljárást részben vagy 
egészben eredménytelennek nyilváníthatja indoklás nélkül.

A nyílt licit időpontja: 2018. március 29. 9 óra. Helye: Polgármesteri 
Hivatal, Sillye Gábor terem (I. emelet 54.)

Ingatlanértékesítés

Házasságot kötöttek
Ünnepélyes keretek között házasságot kötöttek:
Március 5-én:  Papp Gábor - Pappné Csabai Brigitta
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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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Rendőrség: 107
Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Segélyhívószám: 112
Polgármesteri Hivatal: 

563-200
Gyepmester 06-20/313-4217

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS
Március 14. 9–12 óra: Fórizs 
László alpolgármester
Március 21. 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

Március 9. (péntek): Vöröskő 
gyógyszertár (Pálnagy Zs. 1/a. 
Tel: 372-302.
Március 10-11. (szombat-vasár-
nap): Arany Sas Gyógyszertár 
(Ady tér 1. Tel: 227-779)
Március 12. (hétfő): Bethlen 
gyógyszertár (Bethlen u. 2. Tel: 
228-567)

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.

Március 13. (kedd): Hajdú Gyógy-
szertár (Karap F. u. 5. Tel.: 561-
461)
Március 14. (szerda): Kehely 
gyógyszertár (Arany J. u. 12. Tel: 
561-151)
Március 15. (csütörtök):  Patika 
Plus Gyógyszertár (Vörösmarty u. 
1. Tel: 0620/343-4800)
Március 16. (péntek): Szenthá-
romság Gyógyszertár (Pálnagy Zs. 
u 1/a. Tel.: 372-302)
Március 17-18. (szombat-va-
sárnap): Vöröskő gyógyszertár 
(Pálnagy Zs. 1/a. Tel: 372-302.
Március 19. (hétfő): Arany Sas 
Gyógyszertár (Ady tér 1. Tel: 227-
779)
Március 20. (kedd): Bethlen gyógy-
szertár (Bethlen u. 2. Tel: 228-567)
Március 21. (szerda): Hajdú 
Gyógyszertár (Karap F. u. 5. Tel.: 
561-461)
Március 22. (csütörtök): Kehely 
gyógyszertár (Arany J. u. 12. Tel: 
561-151)
Március 23. (péntek):  PatikaPlus 
Gyógyszertár (Vörösmarty u. 1. 
Tel: 0620/343-4800)

A MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN 
működő közösségek programjai:

Március 11. és 18. 15 óra: a Dóry 
József Nótaklub foglalkozása.
Március 12. és 19, 16 óra: a Kézi-
munkakör foglalkozása.
Március 13. 14 óra: a Kisnyugdíjas 
klub foglalkozása.
Március 19. 17 óra: a Tessedik 
Sámuel Kertbarátkör foglalkozása. 
Farmix kft. növényvédelmi bemu-
tatója
Március 20. 17:30 óra: az értelmi-
ségi kör foglalkozása. Csillagké-
pek, előadó: Balla Sándor.
Március 21., 15 óra: a Nyugdíjas 
Klub foglalkozása. A Kilenclyukú-
híd meséje
Március 22. 15 óra: a Honismereti 
Klub foglalkozása. Mátyás király 
élete és munkássága. Előadó: Mol-
nárné Kövér Ibolya.
Március 23., 17 óra: a Varga Lajos 
Kultúrkör foglalkozása. Tavasz-
köszöntő műsoros est a Bársony 
András teremben.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET:
Március 10-12-ig reggel 6 órától 
-reggel 6 óráig: Dr. Pucsok Albert 
(Tel: 06-30-953-6510)
Március 15-17-ig reggel 6 órától 
-reggel 6 óráig: Dr. Szabó János 
(Tel: 06-20-9-773-060)
Március 17-19-ig reggel 6 órától 
-reggel 6 óráig: Dr. Tacsi Sándor 
(Tel: 06-30-464-8667)

HBCOM ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 229-190

HBTV:  Tel.: 52/219-999
Tigáz: Tel.: 06 40/333-338

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

TÓTH CSABA
(volt Szondy Gy. u. lakos)
halálának 1. évfordulójára

„Elvitted a derűt, a fényt, a meleget,
Csak egy sugarat hagytál, az emlékedet.”
Számunkra te sohasem leszel halott,
Szívünkben örökké élni fogsz!

Szerető édesanyja és családja

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk 

Édesanyánk,

SZABÓ LÁSZLÓNÉ
halálának 5. évfordulójára.

„Egyedül bolyongani a nagy világban,
Reményt várva mosolyogni egy öreg fára,
Élvezni simogatását a langyos szélnek,
S közben elhinni azt, hogy a lelked ilyenkor
újra éled!”

Szerető családja: Lackó, Zsoltika, 
Edina, Zsolti

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk 

SZOLNOKI  ZSIGMONDNÉ
(született  Zákány Eszter)

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

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

Drága lelked nyugodjék békében.”              
A gyászoló család.

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

ZELÍZI LÁSZLÓNÉ
(szül. Kovács Róza)

halálának 11. évfordulójára

„Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon,
az azért van, mert szeretünk 
és hiányzol nagyon.
Bennünk él egy arc, s egy végtelen szeretet,
amit tőlünk soha, senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
szívből szeretünk, s nem feledünk Téged!”

Fájó szívvel emlékezik férjed, lányod, 
vejed, 3 unokád.

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

SZILÁGYI IMRE
halálának 1. évfordulójára

„Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban,
de ha már abban nem, legalább a csodában.
Csoda volt, hogy éltél, s minket szerettél,
csoda volt, ahogy az életért küzdöttél.
De mégis elcsitul a szív, 
mely értünk dobogott,
megpihent a kéz, mely értünk oly 
sokat dolgozott.
Számunkra Te sosem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

A gyászoló család.

Köszönjük mindenkinek, aki 2017-ben támogatta a Böszörményi  Kör-
útfutók Sportegyesületét. Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy 
egyesületünk elnyerte a közhasznú besorolást, elismerve ezzel az Önök 
támogatását és az ebből megvalósított  céljainkat.  2018-ban is várjuk 
az 1%-os felajánlásokat. Böszörményi Körútfutók Sportegyesülete 1 %:  
18564314-1-09.

Az Ön adójának 1 százaléka fontos 
adomány a Hajdúböszörményi Men-
tő Alapítvány számára. Tavaly közel 
2,1 millió forint érkezett közvetle-
nül a hajdúböszörményi mentők-
höz. Ebből az összegből sikerült 
új műszerek vásárlása, egyszer 
használatos, speciális eszközök 
pótlása, sterilizálása, amelyekkel 
sok embertársunk életét sikerült 
korszerűen segíteni, esetenként 
megmenteni. Felajánlásukat az ő 
nevükben is köszönjük. Munkán-
kat a következő években is folytat-
juk. Az Önök kérésére adjuk meg 
adószámunkat, kérjük a név és az 
adószám pontos kitöltését.

Hajdúböszörményi  
Mentő Alapítvány.

Adószám: 18995231-1-09.
Bankszámlaszám: 

61200285-14029000
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Megemlékezés

FORGÁCS 
ANTAL 

Sohasem halványul szívünkben emléketek,
Sohasem szűnik meg lelkünk gyásza értetek.

FORGÁCS
ISTVÁN

halálának 1. halálának 18.évfordulóján
El nem múló szeretettel emlékeznek:

Feleséged, három 
fiad családjaikkal, 
unokáid,  dédunokáid

Édesanyád és 
három  testvéred 

családjaikkal

A Kertész László Városi Könyvtár 
szeretettel várja az érdeklődőket 

március 13-án (kedden) 
16.30 órakor

EMBEREK ÉG ÉS FÖLD KÖZÖTT 
Athosz - egy kívülálló bennfentes 

szemével című előadására.
Athoszi utazásáról vetítéssel szí-
nesített élménybeszámolót tart:
Bodogán László görögkatolikus 
parókus

Helyszín: Kertész László Városi 
Könyvtár olvasóterme

Meghívó A Kertész László Városi Könyvtár
március 10-én (szombaton) 

8-12-ig tart nyitva,
március 15-18. között zárva tart.
Nyitás: március 19. (hétfő) 8 óra

Lapunk legközelebbi száma 
a március 15-ei 

nemzeti ünnepre tekintettel,
 március 23-án jelenik meg.

 

Ennek megfelelően a 
lapzárta március 19. ,

hétfő 16 óra.
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Futsal
Női futsal csapatunk ezüstérmet szerzett a Magyar Kupában. A hétvé-

gén a nyíregyházi Continental Arénában megrendezett Final Four elődön-
tőjében az Astra együttesével mérkőztek lányaink, ahol az első játékrész-
ben a kiskunfélegyháziak szereztek vezetést, a második félidőben azonban 
Bokor, Kota és Pádár góljaival fordítani tudott a HTE. A vasárnapi dön-
tőben a Tolna együttese volt az ellenfél. A rendes játékidőben 1-1 volt az 
állás, így 2x5 perc hosszabbítás következett, ahol át tudtuk venni a veze-
tést, de a tolnaiak egyenlítettek. Ezután következett a büntetőpárbaj, amit 
3-1 arányban a Tolna nyert, így az ezüstérem került a böszörményi lányok 
nyakába.

Döntő: Brandmission-Artifex Tolna-Mözs - HTE 2-2 (0-0), Büntetők-
kel: 3-1. Gól: Pádár Anita, Bokor Adrienn. HTE: Torma Lilla – Vígh Renáta, 
Pádár Anita, Bokor Adrienn, Tell Zsófia, Szekér Anita, Nagy Anikó, Kota 
Gabriella, Mogyorósi Zsuzsanna, Kovács Anikó, Benkő Mónika, Szilágyi 
Mariann. Edző: Quirikó Vivien.

Meccsajánló

Labdarúgás
Megyei I. felnőtt: HTE – Hajdúnánás FK 4-2 (2-2). Gól: Jeremiás Gergő 
(2), Lippai Tibor, Oláh Norbert. Edző: Igor Bogdanovic
NB III U19: HTE – Várda LA 3-0 (1-0). Gól: Bányász Krisztofer, Barna Béla, 
Misák Sándor. Edző: Igor Bogdanovic
NB III U17: HTE – Várda LA 0-4 (0-2). Edző: Rákos Csaba, Poczetnyik Csaba

Kosárlabda
HTE-Fúriák - BKG DSE Püspökladány 41-17 
HTE-Fúriák – Debreceni Kosárlabda Akadémia TK Lányok 34-29
A HTE-Fúriák és a szerzett pontok: Vass Viktória 1, Gibárti Dóra 2, Szabó 
Niki 22, Pipó Alíz 10, Biri Barbara 6, Nagy Katalin Sára 16, Molnár Petra 3, 
Kovács Enikő 5, Szerdahelyi Sára 3, Torzsa Lili 1, Gibárti Gréta 4, Maszlag 
Zoé 1, Fehér Dóra 2, Oláh Nóra, Kacsó Dorina. Edző: Pipó Márton.

Kézilabda
NB II férfi felnőtt: HTE – Hevesi SE 29-24 (12-12). HTE: Reskó Ádám (5), 
Kiss Dávid (3), Szabó Zsolt, Kathi István (2), Takács Gábor (1), Hajdú Já-
nos (1), Baráth Bence (1), Borsi Imre (3), Frank Donát (7), Bartha Balázs 
(1), Tóth Tibor, Fábián Dávid, Molnár Zsolt (1), Sávágó Márton (4), Nagy 
Balázs, Buczkó György. Edző: Bakos Károly
Férfi ifjúsági III. o.: HTE – Hevesi SE 30-22 (16-10). HTE: Sóvágó Márton 
(3), Nagy Balázs, Molnár Zsolt (7), Kovács József (7), Buczkó György (2), 
Szolyka László (3), Tályai Tibor, Rab Gyula (1), ElekViktor (2), Köszörűs 
Dániel (2), Szőllős Sándor (3), Balogh Szabolcs. Edző: Bakos Károly
Fiú serdülő III. o.: HTE – Kazincbarcika 22-22 (12-11). Edző: Kiss Tibor
U12 fiú: Berettyó MSE – HTE 12-19 (5-10)
HTE – Balmazújváros 14-13 (6-5). HTE: Szabó Gábor, Marjai Antal, Nagy 
Levente, Nagy Antal, Okváth Gábor, Szolnoki Imre, Orosz Roland, Nagy 
Márton, Rácz András, Sajtos Csaba, Csiha Roland. Edző: Boros Ferenc.
NB II női felnőtt: DVSC-TVP U21 – HTE 30-33 (16-17).Edző: Nagy Atilla
Női ifjúsági III. o.: DVSC-TVP II – HTE 41-28 (21-16). Edző: Kovács Mag-
dolna
U11 leány: Nyíradonyi VVTK – HTE 6-8 (3-2). HTE: Bereczki Petra, Gál 
Erika (6), Kardos Vivien (1), Kiss Dorottya, Kiss Mariann, Nagy Anna-
mária (1), Szekeres Dorka, Székely Kinga, Tardi Eszter, Torzsa Krisztina. 
Edző: Szilágyi Krisztina

Kempo

Sakk
A debreceni megyei diákolimpián március 3-án, a Baltazár-iskola felsős 

lánycsapata második helyezést ért el. A  csapat tagjai: Kiss Gréta, Tóth Or-
solya, Boros Enikő, Balogh Zsóka.

Az alsós fiú csapat bajnoki címet szerzett, így az országos döntőben 
képviselhetik a megyét. A csapat tagjai: Tatár Bence, Tóth Sándor Bene-
dek, Kiss Marcell Antal, Szilágyi Richárd, Henczel Donát.

Az alsós lányok ezüstérmet nyertek (a bajnokkal holtversenyben). A 
csapat tagjai: Tóth Boglárka, Magi Sarolta, Szarvas Vanilla. Felkészítő: Gál 
József.

Három arany-, ezüst-, és két bronzérmet, valamint két negyedik helyet 
szereztek a Gajdán Tai Qi SE versenyzői a március 3-án Százhalombattán 
rendezett világkupán. Tizenhárom ország háromszáz versenyzője közül  
semi contactban Nagy Erik, Nagy Máté első, Nagy Botond és Sillye Zsolt 
második, Móricz Alex negyedik helyezést ért el. Light contactban Nagy 
Máté első, Cifra Dia második, Nagy Botond és Sillye Zsolt harmadik, míg 
Nagy Erik negyedikként zárta a versenyt.

Március 11. vasárnap 14 óra, Bocskai-csarnok: HTE-DVTK NB I női 
futsalmérkőzés. Március 11. vasárnap 16 óra, Bocskai-csarnok: HTE – 
Mátészalkai MTK NB II női felnőtt kézilabda-mérkőzés. Belépő: 200 Ft.


