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Ki gondolná, hogy a palacsintasütés nélkülözhetetlen eszköze a
gázperzselő? Pedig az, legalábbis
a Karancsvölgyi Jótevők Egyesület
óriáspalacsintájának elkészítésé- tához harminc tojást, lisztet, három dezvények, mert még ő is tanulhat.
hez az egyik legfontosabb kellék liter tejet, szódavizet használnak Most is volt olyan étel a kínálatban,
volt.
fel. Egy óriáspalacsintából hetven amit szívesen elkészítene otthon

bográcsban fortyogó harcsapaprikásról. Mint most is kiderült: kicsi
a világ. A főzőmestert családi szálak
kötik Böszörményhez.
Fazekas Sándor is érdeklődéssel
szemlélődött a csapatok kínálatán.
Nem idegen eszköz számára sem a

Többek között ezt is láthatták a
kilencedik Bezermeni Vigasságok
és Gasztronómiai Napra kilátogatók szeptember 8-án, a Bocskai
Strand- és Gyógyfürdő területén.
A rendezvényen Fórizs László alpolgármester, Gajdán Antalné, a
Hajdúböszörményi Gasztronómiai
Egyesület elnöke, Boros László mesterszakács és Magyar Tamás, a Bocskai Gyógyfürdő vezetője köszöntötte a megjelenteket. A speciális
„serpenyő” körül szorgoskodóktól
megtudhattuk, hogy egy palacsin-

is. Kedvezőnek találta, hogy egyre
több fiatal fogott főzőkanalat. Így
megvalósulhatott a szervezők egyik
legfontosabb célkitűzése, továbbadni és megélni a hagyományokat.
Minden évben jelentkeznek új
arcok, akik szeretnék megmutatni,
mit is tudnak a gasztronómiáról. Az

fakanál. Leginkább a pásztor- és paraszti ételek híve: egy slambuc, egy
jól elkészített pörkölt minden mást
feledtet vele.
Szathmári Sándor Attila számára
minden étel kedves. Nincs kedvence, ahogy fogalmazott: „Mindenevő
vagyok”. De a bográcsokban készült

idén Hejcéről és Miskolcról érkeztek
olyan csapatok, akik most először
jártak itt. Rohály Géza Hejcéről
szakavatottan irányította a körülötte lévő hölgykoszorút, miközben
egy percre sem vette le a szemét a

pörköltök és az öhön megdobogtatta a szívét. Aki pedig a kulináris
élvezetek mellett még másra is vágyott: a színpadon egész napos kulturális programokból válogathatott.
Gargya Imre

Gasztronómia és vigasság

adag készült a kóstolók számára.
Gajdán Antalné főszervező elmondta, hogy minden évben különlegességgel készülnek. Az idén úgy
döntöttek, hogy a húsos ételek helyett ezúttal desszert lesz a különlegesség: az óriás palacsintának nem
lehetett ellenállni.
Boros László mesterszakács, a
legfőbb ítész sorra kóstolta az ételeket. Nagyon örült annak, hogy az alkalmi szakácsok jó érzékkel ötvözik
a hagyományos és az új ízeket. Számára azért is hasznosak ezek a ren-

2

VÁROSI HETILAP

A hét arca
Már régen a fővárosban él, de sen kerültem közelebb a néptáncgyökerei a városhoz kötik, hiszen hoz, de mellette versenyszerűen
szülei ma is itt élnek.
szertornáztam, aerobikoztam, mazsoretteztem. Ezekkel az általános- és középiskolai évek alatt több
hazai és nemzetközi versenyen is sikereket értem el, azonban a néptánc
iránti kötődésem volt a legerősebb.
Több mint tizenöt évig foglalkoztam néptánccal a Bocskai Néptáncegyüttesben Szegedi Csaba és Szűcs
János vezetése alatt.
– A néptánc iránti vonzalma később
is megmaradt…
– A budapesti Corvinus Közgáz
Néptáncegyüttesben táncosként,
majd a budapesti Mosolyország
Táncegyüttesben oktatóként dolgoztam.
– Nemcsak a néptánccal, más művészeti ággal is foglalkozott.
– Hogyan kezdődött a táncos pálya– A néptánc mellett hat éven
futása?
keresztül tanultam népi éneket
– Már gyermekkoromban megis- Bárdosi Ildikótól. Számos országos
merkedtem több mozgásművészeti versenyen értem el arany, kiemelt
formával és sportággal. Nyolcéve- arany minősítést, melyeket népze-

Tehetségkutató
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Varga Eszter
nei fellépések követtek. Közreműködtem a Szeredás Népzenei Együttes „Magyar Kalendár I.” (2002.),
„Hegyközi lakodalmas” (2007.)
című lemezén, valamint felléptem
a „Cuháré” (2005.) című lemez koncertjein. A középiskolai évek alatt a
színház világához is közel kerültem
a debreceni Ady Endre Gimnázium
irodalom-dráma tagozatán, ahol
többek között a Csokonai Színház
neves művészeitől tanulhattam.
– A színjátszás terén is voltak sikerélményei?
– Igen. Kaleidoszkóp-díjat nyertem az „Egy asszony vallomásai”
(2004.) című monodrámával, később a debreceni színház által színpadra állított „Van, aki forrón szereti” (2005.) című darab szereplője
lettem.
– Hogyan alakult az élete az érettségit követően?
– Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
művelődésszervező-rekreáció szakán végeztem, de már

ekkor tudtam, hogy a színház és a
tánc iránti elkötelezettségem erősebb, így tanulmányaimat a Bailart
TáncStúdió növendékeként folytattam, ahol 2012-ben színházi táncos
képesítést szereztem.
Ezt követően a Budapesti Táncszínház „Elit” programján vettem
részt, mely elvégzése alatt közreműködtem a Fővárosi Nagycirkusz
„Magyar cirkusz csillagok” (2013.)
produkciója táncosaként, és felvettek a Budapesti Operettszínház „Elfújta a szél” (2013.) című előadásába. Ezt követően a színház számos
további darabjának közreműködője
lettem, 2015-től pedig a Musical
Együttes tagjaként dolgozok.
– Jelenleg milyen darabokban láthatja a közönség?
– Az „Én és a kisöcsém”, az „Ének
az esőben”, „A Notre Dame-i toronyőr”, a „Mindhalálig Musical gála”, „A
Macskadémon” és az „István, a király” előadásokban lépek színpadra.
Gargya Imre

Célba találtak
Negyedik alkalommal rendezte meg örömíjász versenyét a Kerecsen
Íjász és Hagyományőrző Egyesület szeptember 8-án, a Fürdőkerti Ifjúsági
és Szabadidőközpontban.
A versenyt Sőrés István alpolgármester nyitotta meg. Elmondta: öröm
számára, hogy egyre több egyesület tartja fontosnak a hagyományőrzést,
amellyel az ősök előtt is tisztelegnek. Szólt arról, hogy az íj az ember harmadik legfontosabb találmánya volt, s mára sporteszköz lett belőle.
A versenyen szinte minden korosztály képviseltette magát, a szervezők
pedig igyekeztek megnehezíteni az íjászok dolgát.
Kléner János, az egyesület elnöke elmondta, hogy népes mezőny gyűlt
össze az ország minden részéből. Nagy örömmel tölti el, hogy számos
más település egyesületével baráti viszonyt ápolnak, ennek köszönhetően
rendszeresen látogatják egymás versenyeit.
g.i

Zenés-táncos produkcióknak, cigánytáncoknak tapsolhatott a közönség a szeptember 7-én megtartott hajdúböszörményi „Roma Ki mit tud
2018” című programon. A böszörményi és hajdúdorogi gyerekek vetélkedőjének a Kincskereső Óvoda és Általános Iskola adott otthont. A megyei
rendőr-főkapitányság területi kisebbségi kapcsolattartási munkacsoportja és a helyi rendőrkapitányság által szervezett tehetségkutató célja olyan
tehetséges roma fiatalok felkutatása volt, akik előadásukkal országos
szinten tudják képviselni városunkat, megyénket. 		
H.F.I.

MŰVÉSZETI GALÉRIA. Hazánkban ritkaság, Hajdúböszörményben
pedig egyedi, hogy művészeti galériát működtessen magánszemély. Takács László Újvárosi utcai udvarán három teremben látható az alkotó
majd százhatvan realista stílusú festménye. Témaválasztásában a festő
a környezetéből indul ki, melyek a régi időszak építészeti stílusától napjainkig vezetnek. Templomokat, közösségi épületeket, környezetünket,
az embert, csendéleteket mutat be. Mindazt, ami szép, ami emberi, ami
szebbé teszi hétköznapjainkat. Az alkotó egyik célja, hogy képeivel fejles�sze szépérzékünket, melyet maradéktalanul megvalósít.
Mónus Imre

2018. SZEPTEMBER 14.
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Szeptember 3-án ismét zsúfoltabbá váltak az utcák, iskolába
indult megannyi diák. Megkezdődött a 2018/2019-es tanév.
nyítják a tanórai munkát, segítik a szakmai anyagokkal gazdagodtak az
kötelező tanuláson kívüli szabadidő iskolák. Ebben a tanévben is folytatódik az iskolatej- és az iskolagyümölcs program is.
A zavartalan iskolakezdést segítik a nyáron elvégzett és még folyamatban lévő karbantartási és felújítási munkálatok. Minden épületben
elvégezték a tisztasági festést, helyenként a padlóborítás és a világítótestek cseréje is megvalósult. A
gyorsabb és biztonságosabb internetelérés és -használat érdekében,
központi keretekből megújították a
„sulinet” hálózatot.
Pályázati forrásokból folytatódnak az önkormányzat által már

tének korszerűsítése, a Bocskai István Általános Iskola nyílászáróinak
cseréje és néhány tantermének a felújítása. A gimnázium fűtésrendszerének komplett felújítása, a kazánok
cseréje, a Zeleméry László Általános
Iskolában tornaszoba kialakítása,
a tető és az udvar aszfaltrétegének
felújítása is megvalósul. Az említett
források terhére nagyobb mértékű
eszközbeszerzésre is sor kerül.
A munkálatok nem fejeződtek
be néhány esetben a tanévkezdésig,
ezért előreláthatóan októberig a
tanítási rend átalakítása vált szükségessé. A pedagógusok és tanítványaik bizakodva állnak az új kihívások elé.
Minden diáknak, pedagógusnak,
nevelő-oktató munkát segítő alkal-

A Hajdúböszörményi Tankerületi Központ fenntartásában lévő
böszörményi általános iskolákban
1961, a Bocskai-gimnáziumban
615, a művészeti iskolákban 893 tanuló kezdte meg az új tanévet. Közülük először ült be az iskolapadba
198 első osztályos, a gimnáziumban
34 ötödikes és 153 kilencedikes diák
folytatja tanulmányait.
A Középkerti Általános Iskolában Balogh Istvánné Varga Judit
személyében új igazgató, a Bocskaiiskolában és az Eötvös-iskolában
új igazgató-helyettesek várták az
évnyitóra igyekvőket. Megnyugtató, hogy a nyugdíjba vonuló és a
távozó pedagógusok álláshelyeit sikerült betölteni, így minden iskolában szakképzett tanítók és tanárok
nevelik és oktatják a diákokat, irá-

korábban megkezdett felújítások.
Közel 250 millió Ft támogatásból
valósul meg a Bethlen Gábor Általános Iskola Bethlen utcai régi épüle-

mazottnak és nem utolsósorban a
kedves szülőknek kiemelkedő eredményekben bővelkedő, sikeres tanévet kívánunk!
Tóth Lajos Árpád tankerületi igazgató

Egy gyümölcsöző kapcsolat
eredményeként látogattak el a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem orgona tanszakának tanárai
hogy a diákok és tanáraik által ide- a Bocskai téri református templomés hallgatói a Kálvin téri reformáhozták a nagyvilágot, a zeneiroda- ban, ahol megtekintették és megtus templomba szeptember 3-5.
lom legszebb darabjait. S nemcsak a szólaltatták az orgonát.
között.
Az akadémia orgona tanszakáhallgatók, hanem a hangverseny könak vezetője elmondta azt is, hogy
részt vettek egy beszélgetésen a polgármesterrel, a zeneiskola igazgató-

jával, amelyen közösen gondolkodtak a fiatalok álláslehetőségeiről.
Szabó Balázs művésztanár és orgonaépítő is eredményesnek ítélte a
háromnapos itt-tartózkodást, a magas szintű szakmai munkát.
A kurzus orgonahangversennyel
zárult szeptember 5-én, a Kálvin
téri református templomban.
– gargya –

Becsengettek

hasznos eltöltését. A tanévkezdésre
időben megérkeztek a tankönyvek,
melyekhez az 1-9. osztályig immár
minden tanuló térítésmentesen
juthat hozzá, természetesen a középiskola magasabb évfolyamain a
korábbi kedvezmények érvényben
maradnak.
Szeptembertől csak e-naplóba
jegyzik a tanárok az osztályzatokat, és egy applikáció letöltése után
a szülők is azonnal értesülnek, ha
gyermekük jól felelt, vagy „netán”
viselkedése miatt elmarasztalást kapott az osztályfőnöktől. Az ellenőrző könyv azonban továbbra is a táskába kerülhet, ha a szülők ezt kérik.
Az új tanévben többmillió forint
értékben informatikai eszközökkel,
szemléltető- és fejlesztőeszközökkel, igény szerint új hangszerekkel,

Orgonakurzus mesterfokon

Bajnokok

Bertalan János, az egyházközség presbitere elmondta, hogy az
orgonafelújítás idején kezdődött az
együttműködés, s szakértelmükkel
segítették a hangszer újjáélesztését.
A mesterszintű hallgatók örömmel jönnek a városba, szinte hazajárnak. Bertalan János úgy vélte,

zönsége is igazi élményként éli meg
a mesterkurzust.
Fassang László, az akadémia orgona tanszakának és a kurzusnak a
vezetője elmondta, hogy a hallgatókat olyan impulzusok érik, amelyek
különlegesen hatnak rájuk. Itt-tartózkodásuk alatt látogatást tettek

Tóth Viktor Donát és Forgács Dorina szeptember 8-án Tápiószentmártonban első helyezést értek el az V. Fulldance kupán, ahol latin-amerikai táncokat mutattak be: sambát, chacha-chát,rumbát, jive-t. Az elődöntőben tizenkét páros lépett parkettre, ahonnan továbbjutottak a döntőbe, és így bizonyultak a legjobbnak. Viktor és Dorina három éve alkotnak
egy táncpárt. A debreceni Valcer Táncstúdióban felkészítő tanáruk Kurtyán Miklós.
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Város Napja hétvégi programjai
2018. szeptember 15–16.
2018. szeptember 15. (szombat)

9.00 „KEMENCÉS NAP és KUGLÓF FESZTIVÁL
Helye: Hajdúböszörményi Tájházak. Szervező: Szabadhajdú Közhasznú
Nonprofit Kft., Civilek a Lakóhelyért Egyesület
9.00-17.00 RICHTER EGÉSZSÉGVÁROS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN a
Bocskai István téren
9.00-kor indul az EGÉSZSÉGSÉTA a Kálvin téri szakrendelőtől.
Az Egészségséta résztvevői dupla részvételi ponttal járulnak hozzá az adomány gyarapításához. Adománygyűjtés a Hajdúböszörmény Szakrendelő
Intézet számára, endoszkópos labor kialakítására és elindítására (a szűrések, tanácsadások, előadások pontos időpontjai megtalálhatók a szórólapokon és a www.egeszsegvaros.hu honlapon).
11.00 TESTVÉRVÁROSAINK KÖSZÖNTÉSE Helye: Testvérvárosi sétány,
Bocskai tér

2018. szeptember 16. (vasárnap)

9.00 HÁLAADÓ ÜNNEPI ISTENTISZTELET ÉS A FELÚJÍTOTT GYÜLEKEZETI HÁZ ÁTADÁSA.
Igét hirdet: dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke Helye: Bocskai téri református templom
9.30 „SZERESD A VÁROST” XX. Jubileumi Hajdúfutás utcai futóverseny, a Mobilitás hét nyitórendezvénye Helye: Bocskai István tér.
Szervező: Hajdúböszörményi Gyerekek Sportjáért Egyesület, Hajdúböszörmény Város Önkormányzata és a Tekergők SE.Y

Európai Mobilitás Hét – 09. 16–22.
Szeptember 16. (vasárnap) 9.00XX. Jubielumi Hajdúfutás. Helye: Bocskai tér. Nevezés: www.hajdufutas.hu. Szervező:
Tekergők Sport Egyesülete. Főszervező: Molnár Róbert.
Szeptember 17. (hétfő) 14.00– 17.30
Szemétszedő gyalogtúra a Tócó-völgy természetvédelmi területén
Vonatozás a Tócó-völgybe (a programra bárki jelentkezhet). Indulás: a hajdúböszörményi vasútállomásról 14.13-kor, leszállás Hajdúszentgyörgyön. Visszaindulás: 17.23-kor
Zelemérről. A részvétel feltétele előzetes regisztráció az info@zoldkor.net email címen
vagy az 52/280-038-as telefonszámon. Jelentkezési határidő: szeptember 13. (szerda) 12
óra
15.00 „ Mozdulj szép korban is!”torna gyógytornász vezetésével. Egészségvédő klub,
Helyszín: Művelődési központ.
Szeptember 18. (kedd) 15.00–
Az Európai Mobilitási Hét és a rajz- és fotókiállítás megnyitója, díjátadója. Helye: művelődési központ
Szeptember 19. (szerda) 9.00–16.00
Elektronikai Hulladékgyűjtési Nap. Helye: A művelődési központ előtti parkoló
10.00-18.00 Zöld Otthon fenntartható háztartás, interaktív kiállítás a művelődési központban. A kiállítás megtekintése előzetes regisztráció alapján az info@zoldkor.net címen vagy az 52/280-038-as telefonszámon.
Szeptember 20. (csütörtök) 13.00–19.00
ELEKTRO MOTOROS ROADSHOW Helye: A művelődési központ előtt
10.00-18.00 Zöld Otthon fenntartható háztartás, interaktív kiállítás a művelődési központban. A kiállítás megtekintése előzetes regisztráció alapján az info@zoldkor.net címen vagy az 52/280-038-as telefonszámon.
Szeptember 21. (péntek) 16.00Trialbemutató, KRESZ vetélkedő, Seagway és triál kipróbálási lehetőség a Bocskai
téren
10.00-18.00 Zöld Otthon fenntartható háztartás, interaktív kiállítás a művelődési központban. A kiállítás megtekintése előzetes regisztráció alapján az info@zoldkor.net címen vagy az 52/280-038-as telefonszámon.
Szeptember 22. (szombat) Autómentes Nap.
14.00–18.00 Zöld Otthon Fenntartható háztartás, interaktív kiállítás a művelődési központban
13.00–16.00 „Közlekedésbiztonsági programok” a Kossuth utcán. Rendőrségi bemutató, kerékpáros ügyességi verseny, KRESZ vetélkedő
13.00–16.00 A Hajdúböszörményi Egészségfejlesztési Iroda standjánál egészségügyi szűrővizsgálatok. Zöldsátor és önkéntes toborzó a Zöldkör szervezésében,
ökojátszóház
14.00–16.00 Kulturális csoportok műsora a Hajdúsági Múzeum előtti színpadon.
16.00–16.30 Körútfutás és hagyományos kerékpáros felvonulás a város nagykörútján. Indulás a Polgármesteri Hivatal elől. Regisztráció: a Polgármesteri Hivatal előtt 15
órától. Minden induló egy autómentes nap logóval ellátott pólót, valamint tombolát
kap a készlet erejéig. Aki tavalyi vagy régebbi autómentes pólóban érkezik a felvonulásra, két tombolát kap.
16.30–17.00 Tombolasorsolás
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Felhívás

Hajdúböszörményben idén is megrendezésre kerül szeptember 16-22. között
az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap, melynek ez évi jelmondata: „MIX
& MOVE”
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a mobilitási hét alkalmából rajz- és
fotópályázatot hirdet. A beérkezett pályaművekből kiállítást szervezünk, és a legjobbakat díjazzuk.
RAJZ- ÉS FOTÓPÁLYÁZAT
Az idei év mottója: „Mix and move!”. Témája: közlekedési multimodalitás.
A multimodalitás egy úton a különböző közlekedési módok igénybevétele,
összefűzése, például kerékpárral az állomásra vagy pályaudvarra és onnan autóbusszal, illetve vonattal tovább. A túlzott és szükségtelen autóhasználatot számos
(nagy)városban a közlekedési eszközök helyes megválasztása és összekapcsolása
váltja fel.
A beküldendő pályázati anyagok mutassák be a valós vagy elképzelt ideális
lehetőségeket a különböző közlekedési eszközök megválasztására. Ábrázolják
azt, hogy hogyan segíti elő környezetük és a saját egészségük megőrzését, ha a
közlekedők az információs eszközöket helyesen megválasztva tervezik útjaikat,
használják az utazáshoz a közösségi szolgáltatások nyújtotta lehetőségeket és
járműveket. A pályázati alkotások mutassák be, hogy rövidebb-hosszabb távolságokat is meg lehet tenni az egyéni autóhasználatot mellőzve, egyéb közlekedési
módok igénybevételével, akár sétálva vagy kerékpározva. A művek hívják fel a
figyelmet a környezetünkre és egészségünkre gyakorolt kedvező hatásokra, pozitív élettani következményekre.
Részvételi feltételek:
Rajzpályázat
Négy korosztályban hirdetünk rajzpályázatot: 3-6 éves korig, 7-10 éves korig,
11-14 éves korig és 15-18 éves korig. Az alkotások minimális mérete A/4-es, maximális mérete A/3-as. A rajzok ceruza, zsírkréta, pasztell, festék alapú rajzeszközök
használatával készülhetnek.
Fotópályázat
Három korosztályban hirdetünk fotópályázatot: kisgyerek:10 éves korig, gyerek: 11-14 éves korig, illetve középiskolás: 15-19 éves korig. Egy szerző max. 2 db
fotót küldhet be. Az alkotások minimális mérete 10x15 cm, maximális mérete
30x40 cm. A képeket paszpartuval kérjük elküldeni! Képsorozat nem küldhető
be. A felvételek hagyományos vagy digitális technikával egyaránt készülhetnek,
azonban a végső képet csak fotópapíron fogadják el a rendezők.
Egyéni alkotásokat várunk. Minden pályamű hátoldalán olvashatóan szerepeljen a szerzők neve, intézmény neve, postacíme, telefonos elérhetősége,
születési dátuma, az alkotás címe.
A kiírástól eltérő méretű fotókat, rajzokat a rendezők nem fogadják el, a feltételek el nem fogadása automatikusan kizárja az alkotót a pályázatból.
A beküldött pályaműveket zsűrizzük, a legjobbakat díjazzuk! A beérkezett
anyagból kiállítás kerül megrendezésre a Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház emeleti galériáján.
Díjátadó: 2018. szeptember 18. 15.00 óra
A pályaművek beküldési határideje: szeptember 13. csütörtök 16.00 óra
Helye: Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal portája (fszt. 15. sz. iroda)
További információ: Szabó Nóra (tel: 52/563-211.

Köszönet
Köszönöm minden kedves kolléganőmnek, munkatársamnak és a megjelent „volt” óvodásaimnak, hogy megtisztelő jelenlétükkel emlékezetessé
tették a 2018. augusztus 29-ei délutánt. Köszönöm, hogy Veletek dolgozhattam.
a Hét vezér utcai óvoda nyugdíjba vonuló óvodapedagógusa

Születésnapi köszöntő
Özv. Hortó Lajosné
(szül. Faragó Margit)
szeptember 10-én
ünnepelte

90. születésnapját.
E jeles, szép nap alkalmából köszöntötték őt
gyermekei családostól.

2018. SZEPTEMBER 14.
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2018. SZEPTEMBER 15.
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY • BOCSKAI TÉR

TARI ANNAMÁRIA

BÉRES ALEXANDRA

SZILY NÓRA

RADVÁNYI DOROTTYA

RUDOLF PÉTER

KATUS ATTILA

JAKSITY KATA

ABAHÁZI CSABA

ADOMÁNYPONTGYŰJTÉS A HAJDÚBÖSZÖRMÉNY SZAKRENDELŐ INTÉZET SZÁMÁRA
ENDOSZKÓPOS LABOR KIALAKÍTÁSÁRA ÉS ELINDÍTÁSÁRA

SZÍNPADI PROGRAM

SZŰRÉSEK

RICHTER A NŐKÉRT SÁTOR

A nap házigazdája: Abaházi Csaba

• Prosztata- (PSA) szűrés
• Csontritkulásszűrés – csontsűrűségmérés
• Koleszterinszint- és vérnyomásmérés
• Szív- és érrendszeri kockázatfelmérés
• Érszűkület-vizsgálat
• Bőr- és körömgombaszűrés
• Asztmaszűrés
• BMI, testzsír-, magasság-, testsúlymérés
• Neuropátia szűrés cukorbetegeknek
• Szemészeti szűrés

11:30 Szily Nóra: Változás, változtatás 40 felett –
avagy lehet-e újrakezdeni?
12:15 Béres Alexandra: A csoda benned van! –
Az egészséges táplálkozásról
13:00 Tari Annamária: Női identitás,
öndestrukció? Szeretem-e eléggé
önmagam?
13:45 Jaksity Kata: Veszteségből talpra állni! –
Motivációs előadás személyes
történetekkel
15:00 Szily Nóra: Szenvedéllyel égni jó,
de kiégni nem…
15:45 Béres Alexandra: Az egészség érték! –
Mozgástrükkök a mindennapokra
16:30 Női egészség – nőgyógyászati beszélgetés

09:25 Érkezés az Egészségsétáról
a Hajdúböszörményi Ifjúsági
Fúvószenekar kíséretében
09:30 Hajdúböszörményi Mazsorett Együttes
10:00 Köszöntő
10:45 SZTÁRFELLÉPŐ: BERECZKI ZOLTÁN
13:15 Természettudományos show
13:45 Bocskai Néptáncegyüttes
14:15 TORNA KATUS ATTILÁVAL
15:30 Természettudományos show
17:00 Salida Tánc Sport Egyesület
17:30 Adományátadás

AGORA SÁTOR
11:30 Bemutatkozik a Hajdúböszörmény
Szakrendelő Intézet
12:00 Beszélgetés RUDOLF PÉTER
színművésszel
12:45 A bőr és a körmök gombás fertőzései
13:15 Férfiasság és szívügyek – beszélgetés
14:00 Nem tűntem el – Richter Gedeon
portréfilm vetítése Rudolf Péter
főszereplésével
15:00 Ép lélekkel ép test
15:30 Varázslatos gondolatok –
a memória csodálatos világa
16:00 Csontritkulás – megelőzés és kezelés
16:30 Kérdezze gyógyszerészét! – beszélgetés

Lezárás dátuma: 2018.07.27. PR/51/2018

• Patikai tanácsadás
• Memóriazavar
• Szorongás és depresszió
• Nőgyógyászati tanácsadás
• Védőoltás/HPV tanácsadás
• Tanácsadás kismamáknak
• Változókori problémák
• Fogamzásgátlással kapcsolatos kérdések
• Mell-önvizsgálat
• 50 lépés a szívedért
• Dietetikus, gyógytornász, gyógytorna
• Gyermekgyógyászati tanácsadás
• Sürgősségi ellátás tanácsadás

VÉDŐOLTÁSOK KIÁLLÍTÁS
10:30-17:00 Sillye Gábor Művelődési
Központ és Közösségi Ház

CSALÁDI PROGRAMOK
• Gyermeksarok, játszóház
• Bábszínház
• Lifestyle Boulevard
• Elsősegélynyújtás bemutató
• Játékos természettudomány – látványos
bemutatók és interaktív kísérletek
• Virtuális Richter gyárlátogatás
• Sportágválasztó – sportegyesületek egész
napos bemutatkozója
A programokon való részvétel ingyenes.

ADOMÁNYPONTGYŰJTÉS
A Richter Gedeon Nyrt. 2.000.000 Ft alapadományt ajánl fel a Hajdúböszörmény Szakrendelő
Intézet számára, endoszkópos labor kialakítására és elindítására.

VÉRADÁS
10:00-15:00 Sillye Gábor Művelődési
Központ és Közösségi Ház

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

TANÁCSADÁSOK

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY
SZAKRENDELŐ INTÉZET

EV_2018_hirdetes_HBOSZORMENY_215x309_20180817.indd 1

Az adományalapot a résztvevők minden szűrésért, tanácsadásért, meghallgatott előadásért
járó adományponttal növelni tudják, hiszen a Richter pontonként 300 forinttal megemeli
az alapadomány összegét. Minél aktívabban cselekszik valaki saját egészségéért, annál
nagyobb mértékben járul hozzá a szakrendelőnek szánt adomány gyarapításához.
A szervezők a programváltoztatás
jogát fenntartják.

Egeszsegvaros

www.egeszsegvaros.hu

2018. 08. 17. 14:20:37
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Közérdekű
Rendőrség:
Mentők:
Tűzoltóság:
Segélyhívószám:

107
104
105
112

Polgármesteri Hivatal:563-200
Gyepmester
06-20/313-4217
VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS
Szeptember 129. 9–12 óra: Koláné
dr. Markó Judit jegyző
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.

Szept. 14.: Arany Sas patika
Szept.15-16.: Bethlen gyógyszertár
Szept. 17:Hajdú gyógyszertár
Szept. 18: Kehely gyógyszertár
Szept. 19.: Patika Plus gyógyszertár
Szept. 20:. Szentháromság gyógyszertár
Szept. 21.: Vöröskő gyógyszertár
A művelődési központban működő csoportok programjai:
Szeptember 16. 15 óra: a Dóry József Nótaklub foglalkozása.
Szeptember 17. 16 óra: a Kézimunkakör foglalkozása.
Szeptember 17. 14 óra: az Egészségvédő Klub (szív- és érrendszeri
betegek) foglalkozása. „Mozdulj
szép korban is” – torna gyógytornász irányításával a Mobilitási hét
keretében.
Szeptember 20. 15 óra: a Honismereti klub foglalkozása. Hajdúböszörmény orosz megszállása,
1944. október 22. Előadó: Mónus
Imre.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Szeptember 15-17 (reggel 6-tól
reggel 6 óráig): dr. Kecskés Lajos
(Tel: 06-20-9-455-846)
HBCOM ügyfélszolgálat:229-190
HBTV: 
Tigáz:

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

KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTŐ
Tel: 36-52-219-419,
hétfő-csütörtök:
8-16.30-ig,
péntek:
8-13.30-ig.
Személyesen a Városi Piac felügyeleti irodájában.

BÉRBEADÓ
Ady tér 10 szám alatt, a városi
piac területén, egy 20,07 m2 és
40,09 m2 üzlethelyiség.
Érdeklődni lehet: személyesen a
piacfelügyeleti irodában, vagy a
06/20-255-6094-es számon munkaidőben.
E-mail: titkarsag@hbholding.hu.

RENDKÍVÜLI
NYITVA TARTÁS
A Városi Piac október 1-től, november 4-ig vasárnaponként is
nyitva tart.
Mindenszentekre való tekintettel November 1-jén is nyitva
tartunk. Nyitva tartási idő: 7-11
óráig.

FÖLDET BÉRELNÉK

Hajdúböszörmény
és térségében
25 km távolságban.
Telefon 06/30-523-58-20.

Házasságot kötöttek
Ünnepélyes keretek között házasságot kötöttek szeptember
8-án:
Szabó Ferenc Richárd – Szabóné Balogh Éva Nóra
Gorzsás Sándor Márton –
Gorzsásné Szabó Melinda
Czibere András– Czibere-Váradi Angéla
Balogh Csaba – Csorvási Ágnes

Megemlékezés

Megemlékezés

Köszönetnyilvánítás

Fájó szívvel emlékezünk

Fájó szívvel emlékezünk

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk

VARGA MÁRTON
halálának 5. évfordulójára
„Megáll a szív, mely élni vágyott,
pihen az áldott kéz,
mely dolgozni imádott.
Nélküled üres és szomorú a házunk.
Nem hisszük el, hogy téged öt éve
már hiába várunk.”
A gyászoló család.

KOCSIS IMRE
halálának 5. évfordulójára
„Elvitted a derűt, a fényt, a meleget,
csak egy sugarat hagytál itt,
az emlékeket.
Bennünk él egy arc és
végtelen szeretet, amit tőlünk soha,
de soha senki el nem vehet.
Hiányodat feldolgozni nem lehet,
csak próbálkozunk élni nélküled.”
Szerető felesége,
gyerekei és unokái.

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

A gyászoló család.
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SÜTŐVERSENY

SÜTEMÉNY, KUGLÓF, HÁZILEKVÁR készítésére
A Civilek a Lakóhelyért Egyesület és a Szabadhajdú Közművelődési Kft.
ez évben is megszervezi a

Kemencés Napot és a Kuglóf Fesztivált
2018. szeptember 15-én (szombaton)
a Hajdúböszörményi Tájházakban.

VÁRJUK

a benevezését egy tányér süteménnyel, vagy egy kisüveg lekvárral
a rendezvény napján, 10.00–11.00 óra között.
A legjobb termékek elismerésben, díjazásban részesülnek.
EREDMÉNYHIRDETÉS:

14.00 órától várható

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Civilek a Lakóhelyért Egyesület
www. civilekalakohelyert. hu,
06-20/315-0947

FOGÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS

Dr. Petkov Alexandra
konzerváló fogászat
és fogpótlástan szakorvos

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

SZÁJSEBÉSZETI
MAGÁNRENDELÉS
Dr. Kelemen Máté
dentoalveoláris sebész szakorvos

Rendelés helye:
Hajdúböszörmény, Petőfi u. 17. II/8.
Rendelés ideje: péntek 15:30-tól
Tel.: +36-20/5363-722
Szolgáltatások:
• implantátum (műgyökér) beültetése
• implantációs fogpótlások készítése
• szájsebészeti beavatkozások

Bejelentkezés előzetes telefonos egyeztetés alapján történik!

KEMENCÉS NAP
ÉS KUGLÓF FESZTIVÁL
2018.

SZEPTEMBER 15. (szombat)

Hajdúböszörményi Tájházak, Polgári u. 92–100.
Ünnepélyes köszöntő 14.00 – Sőrés István alpolgármester, dr. Nagy Imre egyesületi elnök

9.00 KEMENCÉS FALATOK A MÚLTBÓL
• HÍR védjegyes, tájjellegű sütemények készítése és vására
• Retró pavilon: platnislángos és tócsni
• zenés csigacsinálás, közös készítés
10.30 KUGLÓF KÉSZITÉS BEMUTATÓJA
• a legendás „Böszörményi kuglóf”
• kuglófok a polgári konyhákból
• kuglóf evő verseny, sörivó verseny
12.00 KIVÁLÓ ÍZEK VERSENYE HÁZIASSZONYOKNAK
• versengő kuglófok, házi lekvárok, tészták benevezése
• 14.00 eredményhirdetés, díjkiosztás a fesztivál színpadán
14.00 HOZD EL A NAGYMAMÁD
• közös kalácsdagasztás - fonás - sütés (Eötvös József Ált. Iskola)
9.00 NÉPI MESTERSÉGEK BEMUTATKOZÁSA
9.00 KIRAKODÓVÁSÁR
9.00 JÁTÉKUDVAR – hagyományos játékokkal
11.00 HANGULATOS NYÁRBÚCSÚZTATÓ
• néptánc, mazsorett, népdalok
A HAGYOMÁNYOS HAJDÚ ÉTELEKRÖL A FÜRDŐKERT ÉTTEREM
GONDOSKODIK (slambuc, töltöttkáposzta, hurka, kolbász)
Belépőjegy és kóstolójegy a helyszínen megvásárolható
Mindenkit szeretettel várnak
a rendezők!
Hajdúböszörmény

Magyar Pékszövetség

Balmaz-Sütöde Kft.
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Labdarúgás
Megyei I. férfi felnőtt, 5. forduló: HTE – Kabai Meteorit SE 9-0 (6-0)
Gól: Barna Béla Dávid (3), Hortó Attila, Kerek Balázs, Juhász Barnabás
Bence, Pásztor Donát Attila, Oláh Norbert, Nagy Máté.
Az U19-es mérkőzés félbeszakadt.
Rákos Csaba edző: „A csapat jól felkészült a hazai mérkőzésre, de sajnos
az ellenfél nem tudott megfelelő létszámmal megjelenni, így a mérkőzés
egy sérülés miatt félbeszakadt. Továbbra is őrizzük veretlenségünket és
holtversenyben továbbra is vezetjük a tabellát.”

Csirke egész comb:
549 Ft/kg
Csirke faros comb:
450 Ft/kg
Csirke far-hát:
178 Ft/kg
Csirke máj+szív:
505 Ft/kg
Csirke mellllé:
1.459 Ft/kg
Csirke nyesedék:
455 Ft/kg
Csirkeszány:
479 Ft/kg
Csi
Csirke alsócomb:
549 Ft/kg
Csirke felsőcomb:
549 Ft/kg
Tepsis csirke:
450 Ft/kg
Csirke combblé bőrös: 969 Ft/kg

Országos főtáblán a HTE
A HTE a 2018-19. évi férfi felnőtt Magyar Kupa országos főtáblájára
jutott, ahol először szeptember 22-én Tatabányán lép pályára.
Öregfiúk találkoztak
Évről évre összegyűlnek az egykori böszörményi futballisták, hogy fehérasztal mellett elevenítsék fel pályafutásuk legszebb pillanatait.
Molnár István hívó szavára az idén is sokan elfogadták az invitálást
szeptember 7-én a Városi Sporközpontban. Többek között Szarka István
is, aki a korelnök volt a megjelentek között. Tiszacsegéről érkezett. Ma
már ugyan nem rúgja a bőrt, de szívesen lejár az ottani mérkőzésekre. Bíztatja a fiatalokat, hogy minél eredményesebbek legyenek. Szeretettel gondol vissza az itt töltött évekre, mint mondta, szeretett itt élni és sportolni.
Magyar Mihály számára is örömöt okoz, ha találkozhat egykori játékostársaival. Annál inkább jóleső érzés ez számára, mert, ahogy fogalmazott:
igazi csapatot alkottak. Ismerték egymás gondolatát, rezdülését, segítették a társakat a pályán, és azon kívül is.

Nyitva tartás:
hétfő:

szünnap

kedd:

7.00-12.00

szerda:

7.00-12.00

csütörtök: 7.00-12.00
péntek:

Kézilabda
A HTE kézilabda szakosztálya augusztus 25-26-án nemzetközi női
utánpótlás felkészülési tornát rendezett. A HTE ifjúsági és a serdülő csapata mellett a Hajdúszoboszló serdülő és a Nagyvárad ifjúsági együttese
vett részt a tornán, amely izgalmas összecsapásokat hozott. Végeredmény:
1. HTE ifjúsági, 2. HTE serdülő, 3. Nagyvárad, 4. Hajdúszoboszló
A torna legeredményesebb játékosa Sári Janka (HTE ifi), legjobb kapusa
Kiss Petra (HTE serdülő) lett.

7.00-12.00

szombat: 7.00-12.00
vasárnap: szünnap

Hízott kacsaháj:
699 Ft/kg
Hízott kacsaszárnytő: 559 Ft/kg
Hízott kacsacomb: 1.770 Ft/kg

Az akció Szabó László

Piaci húsboltjában

2018. 09. 14-től érvényes.
Üzletünkben Erzsébet utalványt elfogadunk!
Bankkártyás zetési lehetőség!

Meccsajánló
Szeptember 14. péntek, Városi Sportközpont
16:30 óra: HTE–VS Dunakeszi férfi ifjúsági II. osztályú kézilabda-mérkőzés.
Szeptember 16. vasárnap, Városi Sportközpont
11 óra: HTE II.–Hajdúszoboszlói KSKE megyei férfi felnőtt kézilabda-mérkőzés.
14 óra: HTE–Kölcsey DSE Nyíregyháza női ifjúsági III. o. kézilabda-mérkőzés.
16 óra: HTE–Kölcsey DSE Nyíregyháza NB II női felnőtt kézilabda-mérkőzés.
18 óra: HTE–Berettyó MSE NB II férfi felnőtt kézilabda-mérkőzés.
A mérkőzésekre a belépő 200 Ft.

ZENEISKOLAI PÓTFELVÉTELI
A Hajdúböszörményi Bartók Béla Zenei Alapfokú
Művészeti Iskola szeptember végéig várja a
jelentkezőket a 2018/2019 tanévre

•
•
•

Hangszeres tanszakokra
Zeneóvodai foglalkozásokra		
Képző- és iparművészeti tanszakokra

Helye: 4220 Hajdúböszörmény, II. Rákóczi Ferenc u. 31.
Jelentkezéskor kérjük, hozza magával
gyermeke OM azonosítóját
További információ: 52/561-704
vagy személyesen a zeneiskolában
A felnőtt korosztály jelentkezését is várjuk 18 éves kortól.

MÉLIUSZ ÜZLETHÁZ TELEKOM ÜZLET
4220 Hajdúböszörmény Baltazár Dezső utca 12.
Nyitvatartás: h-p: 9.00 - 18.00, szo: 9.00 - 13.00
Telefon: + 36-30/212-9499

