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Sport  8.  oldal

Növények, ízek, életmód

  A hét arca   2. oldal

A köszöntők sorában Kiss Attila 
polgármester, Fórizs László és Ső-
rés István alpolgármesterek és Tiba 
István országgyűlési képviselő egy-
behangzóan állapította meg, hogy a 
kilátogatók semmilyen élvezetben 
nem szenvednek hiányt. A szerve-

zők mindent megtettek azért, hogy 
a helyszínen legyen, ami szem-száj-
nak ingere. Fodor Pálné a szervezők 
nevében is elégedettségének adott 
hangot, hiszen sokak vágya teljesült 
azzal, hogy a Bocskai tér újra bené-
pesült a tavasz első nagy rendezvé-
nyén.

Szabó Ilona minden évben kilá-
togat a rendezvényre. Ezúttal is gaz-
dag választék várta az érdeklődőket. 
A program pedig tökéletesen megfe-

Tizedik alkalommal rendezte 
meg a Dísznövény és Ízek fesz-
tiválját a Hajdú400 Közhasznú 
Egyesület a Bocskai téren, má-
jus 18-án.

lel annak, hogy összehozza a város-
lakókat – fogalmazott. A virágokból 
a muskátlik a kedvencei, az ételek 
közül pedig nem igazán tud válasz-
tani, hiszen minden ízlik neki, amit 
az asztalra tesznek.

– Azért látogattunk ki a férjem-
mel, mert virágot szeretnénk vásá-
rolni – mondja Kapusi Istvánné Ibo-

lya. Közben azért jut idő beszélgetni 
az ismerősökkel is – mondja moso-
lyogva a hölgy, akinek a Kalinka a 
kedvenc virága.

Sokan meglátogatták a kál-
mánházi Földesi Kertészet standját, 
ahol virágpompa fogadta az érdek-
lődőket. Földesi János elmondta, 
hogy minden évben eljönnek Bö-
szörménybe. Ezúttal is több mint 
százfajta virágot kínáltak. Szüksé-
gesnek tartja, hogy alkalomadtán 

ilyen módon is megmutassák magu-
kat az embereknek. A kertész ked-
venc virága, a hortenzia, amelyet 
természetesen nem hagyott otthon, 
többféle színben pompázott a kíná-
latban. 

Kocsis János bográcsában ezúttal 
marhapörkölt illatozott. Huszon-
évesen fogott a kezébe először faka-
nalat, s egyik nagy kedvence, amit 
most főz. Hogy mi a titka a jó pör-

költnek? Ő a sok hagymára eskü-
szik, amely szaftossá teszi az ételt.  

A cserepes virágokat is szereti, de 
ebben a „műfajban” valójában a fe-
lesége mozog otthonosan. 

A Bocskai-katonái szurkolótábo-
ra most először döntött úgy, hogy 
közös főzésre adják a fejüket. Be-
szélgetésünkkor már szépen sorjáz-
tak a bográcsban a lakodalmi töltött 
káposzták. 

(Folytatás a 2. oldalon.)
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Fegyveres SándorA hét arca
Annak idején egészségügyi 

okok miatt választotta a cipész 
szakmát, de az idők folyamán 
megszerette hivatását. Három 
és fél évtizedes pályafutása 
alatt a szakma minden csínját-
bínját elsajátította.

Most a Bajcsy utcai műhelyének 
árnyas zugában ültünk le beszél-
getni. Annak idején az autók világa 
vonzotta, de belátta, nincs más le-
hetősége.

A debreceni középiskolás éveket 
követően hazajött Böszörménybe, 
itt helyezkedett el. Később vállalko-
zóként kereste a kenyerét. Az idők 
folyamán, az olcsó cipők beáramlá-
sával egyre inkább megváltozott az 
elismerésük a megrendelői körben 
is. Nagyon nehezen sikerült ver-
senyben maradni az efféle konku-
renciával. Később ismét Debrecenbe 
került, majd elérkezett a családala-
pítás időszaka. Aztán ismét Böször-
ményben dolgozott, legutóbb egy 
évtizeden át az ortopédcipészet 
világában szorgoskodott. Ma ismét 

önálló, s eddigi tapasztalata alapján, 
nem bánta meg a döntését.

Hivatásának egyik mozgatórugó-
ja, hogy munkájával örömöt okoz-
hat a megrendelőinek. – Jó érzés 
látni, amikor egy-egy, esetleg kido-
básra ítélt lábbeli az ő keze nyomá-
nak köszönhetően újra életre kel. 
Legalább ennyire jóleső érzés, hogy 

munkájával segíthet másokon is – 
mondja.

Fegyveres Sándor a böszörményi 
cipészek egyik utolsó mohikánja, 
bár még cseppet sem tartozik az 
idősek közé. Mára alig maradt hír-
mondójuk az egykoron híres bö-
szörményi cipészeknek.

Nagy szívfájdalma, hogy a szak-

ma oktatása már legalább két évti-
zeddel ezelőtt megszűnt. Érdeklődő 
nincs, ebből kifolyólag utánpótlás 
sincs, aki folytatná.

Összetett dolog, miért is jutott 
ide a szakma, hosszasan lehetne 
róla beszélni.

Fegyveres Sándor mindezek el-
lenére optimista: nem adja fel, tö-
retlen lendülettel dolgozik. Ódon 
hangulatú műhelyében most csend 
honol, de a megrendelői közül töb-
ben szívesen foglalnak helyet, hogy 
felidézzenek régmúlt történek, be-
számoljanak a hétköznapok örö-
meiről, s filozofáljanak a jövőről. 
Sokakban gyermekkori emlékeket 
idéz fel a cipészműhely „fílingje”: 
szerszámok látványa, a ragasztóil-
lat.

Fegyveres Sándor boldog ember, 
azt csinálja, amit szeret, örömét leli 
benne. Ha éppen nem a műhely-
ben tevékenykedik, akkor családja 
körében érzi legjobban magát: az ő 
közelségük és szeretetük ad erőt a 
napi munkához.

Gargya Imre

Növények, ízek, életmód
(Folytatás az 1. oldalról)
A drukkerek számára nemcsak az 

étel, hanem a virág is legalább olyan 
kedves. Nagy Gábornak ezek közül a 
tulipán nyerte el a tetszését.  

Oláh Sándorné már évtizedek 
óta Böszörményben él, de a virágok 
láttán ma is nagyszülei parkszerű 
kertje jut eszébe, ahol szemet gyö-
nyörködtető látványban volt része 
a látogatóknak. Kimondottan ked-
venc virága nincs. Mindegyikben le-
het gyönyörködni valamiért,  mert 
sugározzák az életet, az örömöt az 
emberek számára.

Domán István szerint a vásár 
és a fesztivál nemcsak a közönség 
számára okoz örömöt, hanem a 
termelőknek is jó bemutatkozási 
lehetőséget jelent, hiszen fontos, 
hogy mindenki tisztában legyen a 
dísznövények terén uralkodó „tren-
dekkel” is. 

A kíváncsi látogatók nemcsak az 

ételek és a virágok kavalkadjában 
gyönyörködhettek. A sütemények 
széles választékában ezúttal a zser-
bónak jutott a főszerep.

A Bodzavirág Életmód Feszti-
válon a művelődési központ elő-
terében szemlélődött a látnivalók 
között Katona István, aki megszám-
lálhatatlanul sokszor állt már az 
üstök mellett, melyekben leginkább 
toroskáposzta, birka és csülökpör-
költ főtt. Ezúttal azonban a Bodza-
virág és Életmódfesztivál kiállítását 
vette szemügyre, mint mondta, 
nem alaptalanul. Nemrégiben „cu-
korgyanúval” kereste fel orvosát. 
Ezért is döntött úgy, hogy odafigyel 
a táplálkozásra: olyan dolgokat fo-
gyaszt, amelyek segítenek abban, 
hogy ne hatalmasodjon el rajta a be-

tegség, illetve a koleszterinszinten 
is segít. 

Baginé Tóth Anita a kiállítók kö-
zött volt a férjével. Annak idején, a 
gyermekeiken való segítés vágya te-

relte őket az egészséges életmóddal 
foglalkozók világában. Tapasztala-
tuk alapján évről évre nő azok szá-

ma, akik odafigyelnek egészségi ál-
lapotuk alakulására. Örömmel tölti 
el őket, ha ennek részesei lehetnek.

A rendezvényt előadások színesí-
tették.             Gargya Imre

Újraalakultak
Többek között a JOBBIK Ma-

gyarországért Mozgalom helyi 
szervezetének újjáalakulása 
kapcsán érkezett Böszörmény-
be Csányi Tamás, a szervezet or-
szággyűlési képviselője, május 
15-én. 

Közreműködésével többek kö-
zött aláírásgyűjtést és szórólap-
osztást tartottak a helyi szervezet 

tagjai a Korpona utcán.  Az ország-
gyűlési képviselő  és Demeter Pál, a 
választókerület elnöke a Jobbik  EP 
választási programjáról beszélt.  El-
mondták, a választási programjuk a 
biztonságos Európa, a  szabad Ma-
gyarország, a bérunió, valamint az 
Európai Ügyészséghez való csatla-
kozás fontosságán alapszik.

g.i.
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Útavatás
Átadták rendeltetésének a 

Karap Ferenc és az Attila utca 
megújított útburkolatát, va-
lamint a csapadékvíz-elvezető 
rendszerét, május 16-án.

Kiss Attila polgármester megfo-
galmazta, hogy a renováció már rá-
fért az itteni utakra. Egyúttal meg-
jegyezte, hogy a környék megújítása 
tovább folytatódik, növelve a lako-
sok komfortérzetét.

Tiba István országgyűlési kép-
viselő elmondta, hogy a lakosok 
számára minden településen a leg-
fontosabb, hogy az utak és a járdák 
rendben legyenek. Nincs ez más-
ként Böszörményben sem, ahol a 
város vezetői odafigyelnek, hogy le-
hetőség szerint mihamarabb eleget 

tegyenek a jogos lakossági igények-
nek. Reményét fejezte ki, hogy ez az 
értékteremtő folyamat nem szakad 
meg a városban.

Bodó Sándor, a foglalkoztatáspo-
litikáért és vállalati kapcsolatokért 
felelős államtitkár avatóbeszédében 
kifejtette, hogy a beruházással a la-
kosság jogos igényét elégítették ki, 
példaértékű összefogás eredménye-
ként. Ezt követően Harangi Sándor, 
a Városfejlesztési Osztály vezetője 
ismertette a beruházás főbb ada-
tait. A minisztérium által nyújtott 
támogatás mértéke: 29,9 millió fo-
rint volt, melyhez az önkormányzat 
17,2 millió forint saját erőt biztosí-
tott.              g.i.

Nők a foglalkoztatásban
A női foglalkoztatásban ki-

emelkedő szereppel bíró he-
lyi szervezeteknek, szakmai 
kamaráknak, vállalkozóknak 
tartottak megbeszélést a 
Polgármesteri Hivatal Bocs-
kai termében, május 17-én.

A programon belül Kárándi 
Erzsébet, a Fazekas Gábor Idő-
sek Otthonának Intézményveze-
tőjének vezetésével kerekasztal 
beszélgetésre, gondolatébresztő 
előadásra várták az érdeklődő-

ket, ahol többek között választ 
kaphattak olyan kérdésekre, 
mint: Milyenek az életesélyek a 
nők számára ma Magyarorszá-
gon és más országokban? Mi az 
oka a különbségnek? Melyek az 
elnőiesedett szakmák? Mi lehet 
ennek az oka?... A felvetett kér-
désekre csoportos műhelymun-
kával egybekötve próbáltak vá-
laszt adni a jelenlévők.

– anett –  

Idősügyi konferencia
Tizenhetedik alkalommal 

rendeztek térségi idősügyi kon-
ferenciát a Városháza Báthory 
termében május 16-án, a Hajdú-
böszörményi Idősek Tanácsának 
szervezésében. 

 
A fórum fő témája volt az Egész-

ségfejlesztési Iroda tevékenysége és 
a demencia, mint időskorra jellem-
ző megbetegedés aktualitása.

A megnyitó előtt O. Szabó Ist-
ván, Jászay Mary-díjas színművész 
előadását és az Eötvös József iskola 
diákjainak népzenei műsorát hall-
gathatták meg a szépkorúak.

Kiss Attila polgármester, az Idős-

ügyi Tanács elnöke elmondta, Haj-
dúböszörményben évtizedek óta 
gazdag az Idősügyi Tanács program-
ja, a városban pedig évente nemcsak 
egy nap, hanem október az Idősek 
Hónapja.  Kiemelte, a városban sok 
olyan intézmény működik, amely az 
időseket szolgálja, valamint fontos 
az, hogy a korosztály, hogyan éli 
meg a hétköznapjait.

Ezt követően a hajdúvárosok 
legidősebb lakosait köszöntötték, 
köztük a százesztendős böszörmé-
nyi Tóth Gábornét.  Hajdúnánásról 
pedig a 106. születésnapját ünneplő 
Fejes Sándornét. 

Majd Juhász Endre, nánási al-
polgármester elmondta, városuk az 
elmúlt évben megkapta az Idősbarát 
Önkormányzat díjat, hozzátette, a 
településen teljes az idősügyi ellátá-
si paletta. 

 Tiba István országgyűlési kép-
viselő megfogalmazta, annyi szere-
tetet, tiszteletet senkitől nem lehet 
kapni, mint az idősektől.

A program további részében elő-
adások hangzottak el a demenciáról, 
a mofettáról, valamint az Egészség-
fejlesztési Iroda tevékenységéről. 

 – anett –  
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Népdaléneklési verseny

Első megyei népdaléneklési 
versenyét rendezte a zeneisko-
la, május 9-én. Erre tizenhét in-
tézményből mintegy 150 gyer-
mek érkezett. 

A versenyt Kiss Attila polgár-
mester nyitotta meg, ezt követően 
a gyermekek vették birtokukba a 
színpadot: négy korosztályban, az 
egyéni, majd a csoportos kategóri-
ában. 

Kiemelt arany minősítést szer-
zett: Mező Eliza Blanka (Debrecen), 
Magyari Péter (Berettyóújfalu), Ve-

res Réka (Debrecen), Nagy Anna 
(Hajdúböszörmény). A csoportos 
fellépők között a debreceni Kiska-
láris és a püspökladányi Kispacsir-
ták formáció, illetve a böszörményi 
Locsi-Fecsi együttes. 

Különdíjat vehetett át: Antal 
Fanni (Debrecen), Szilágyi Nimród 
(Püspökladány). Tanári különdíjat 
érdemelt ki: Szebenyi Sára (Debre-
cen), Törökné Marosvölgyi Ágnes 
(Hajdúböszörmény) és Turzó Bog-
lárka (Berettyóújfalu).

g.i.

Mikrozöldek

Szív és lélek gazdagítja
Prém Vanda művésztanár 

„Szív és lélek gazdagítja” című 
kiállításának megnyitójára vár-
ták az érdeklődőket a művelő-
dési központ kiállítótermébe, 
május 16-án. 

A hajdúböszörményi származású 
művésztanár a debreceni Medgyes-
sy Ferenc Szakközépiskola és Gim-
názium elvégzése után, 2006-ban a 
Nyíregyházi Főiskola rajz-vizuális 
kommunikáció szakán tanult, majd 
2010-ben a Moholy-Nagy Művé-

szeti Egyetemen textil szakirányon 
diplomázott. Mindemellett tanul-
mányokat folytatott a nemezmű-
vesség és a bőrművesség területén. 

2016 óta a Debreceni Egyetem 
Gyermeknevelési és Gyógypedagó-
giai Karán tanít vizuális nevelést, 
módszertant és bábkészítést. A tár-

lat megnyitóján a Bartók Béla Zene-
iskola növendékének és tanárának 
fuvolajáték hallgathatták meg az 
érdeklődők. 

Ezt követően Áfra János költő 
elmondta, az alkotó mögött komoly 
múlt áll, sok területen képezte ma-
gát. A mostani kiállításon nemez-
munkákat, zomácképeket, egyedi 
iparművészeti tárgyakat, valamint 
sajátos táblaképként is működőké-
pes anyagkísérleteket tekinthetnek 
meg az érdeklődők. 

Kupás Csilla szervező, a Hajdú-

sági Nemzetközi Művésztelep Ala-
pítványának titkára egy meghívást 
tolmácsolt Prém Vandának, így az 
idei közösség munkájában az alkotó 
is bekapcsolódik. 

A művésztanár tárlata június 18-
ig látogatható.

Kiss Anett

Bakonyi Orsi az egészsé-
ges táplálkozás híve, a témáról 
régóta blogot vezet.  Közel tíz 
év írországi tartózkodás során 
inspirálódott, és hazatérve úgy 
döntött, a blogján elkezd forgal-
mazni egy Magyarországon még 
alig ismert termékcsoportot, a 
mikrozöldeket. A siker őt magát 
is meglepte. 

– Honnan az ötlet?
– Négygyermekes édesanya va-

gyok, ahogy a gyerekek nőttek a fel-
szabadult időmmel szerettem volna 
valamit kezdeni. A mikrozöldekkel 
Írországban találkoztam, piacon 
árulták őket és turmixokat készí-
tettek belőle, frissen lehetett kapni. 
Eleinte csak tetszett az ötlet, majd 
elkezdtem kísérletezgetni, állan-
dóan kerestem az új lehetőségeket. 
Közben az olvasókkal megosztot-
tam a saját receptjeimet. Akárhova 
költöztünk, a kertben mindig ter-
mesztettem valamit. 

– Mikor kezdődött el maga a törté-
net?

– Egy év kísérletezéssel és útke-
reséssel telt el, ez volt 2016-ban.  
Sokféle ötlet és lehetőség merült 
fel, majd jött a következő lépés, a 
termékfejlesztés. Aztán egy év eltel-
tével, 2017. december első felében 
küldtem ki az első hírlevelet, ami 
nem várt reakciót eredményezett, 
ugyanis elkezdtek érdeklődni a ter-
mék iránt. 

– Mit takar a mikrozöld fogalma? 
– A „mikrozöldek” fiatal növé-

nyi hajtásokat jelentenek, amelye-
ket vegyszermentesen, 10-14 nap 
alatt, egész évben, akár az ablak-
párkányon is lehet termeszteni. 
Salátákhoz, turmixokhoz, szendvi-
csekhez is felhasználható. Kéthetes 
állapotban vágjuk le őket. Valahol 
a csírák és a „bébisaláták” között 
találhatóak. Bébisalátának viszont 

még fiatal hajtás lenne, ezért hívjuk 
mikrozöldnek. 

– Előtte mivel foglalkozott?
– Egy nagy multicégnél dolgoz-

tam. A nagy váltás az volt, amikor 
a két lányom megszületett.  Akko-
riban kezdtem el adótanácsadóként 
dolgozni, ami két kisgyerek mellett 
nem volt egyszerű. Ezt követően 
külföldre költöztünk. 

– A gyerekeket hogyan sikerült be-
vonni abba, hogy egészségesen étkez-
zenek?

– Az íreknél teljesen mások az 
étkezési szokások, mint nálunk. 
Nem feltétlen lehet ugyanazokat 
az alapanyagokat megvásárolni, 
mint amiket itthon. Az iskolákban 
a gyerekek azt eszik ebédre, amit a 
szülők otthon elkészítenek nekik. 
Majd, ha hazaérnek tanítás után, 
akkor tudnak friss ételt fogyasztani. 
Mivel szempont volt, hogy gyorsan 
és egészségesen el tudjak valamit 
készíteni és ne kelljen sok időt az-
zal eltölteni, hogy minden szüksé-
ges alapanyagot beszerezzek, így 
elkezdtem kísérletezgetni. A gyere-
kek megszerették a zöldségeket, sőt 
már saját maguk is termesztenek 
salátát az ablakuk párkányán. 

Kiss Anett

A rezsicsökkentés aktuális hírei
A Polgármesteri Hivatal a köz-

beszerzési eljárás lefolytatása és 
a vállalkozási szerződés megkö-
tése után egyeztetést folytatott 
az Arany Sőr-Fa-Ker Kft. ügyveze-
tőjével a tűzifa és brikett szállítá-
sához és átvételéhez kapcsolódó 
feladatok megszervezéséről. 

Tekintettel a magas számú igény-
jogosultságra (2113 háztartás, ebből 
tűzifa 1742 háztartás, brikett 97 ház-
tartás. A szerk.) Hajdúböszörmény 
közigazgatási területét körzetekre 
osztottuk fel. Az érintettek naponta 
értesültek a tüzelőanyagok kiszállítá-
sának időpontjáról. Ezen túlmenően 

lehetőség nyílik időpontegyeztetésre, 
amennyiben a tájékoztatóban meg-
adott időpont nem megfelelő. Az 
igénybejelentőknek tájékoztató leve-
let küldött a hivatal a tüzelőanyag át-
vételére vonatkozóan és mellékelte az 
igazolást, amely az átvételére jogosít. 
A kiszállítás április 1-jén kezdődött el 
városunkban. A jogosultak kiértesíté-
se folyamatos, kérjük az érintett lako-
sok türelmét. A tüzelőanyagok bizto-
sítását a vonatkozó kormányrendelet 
szerint december 15. napjáig kell el-
végeznie az önkormányzatoknak. Vá-
rosunkban várhatóan augusztus 31. 
napjáig befejeződik a kiszállítás.

Hatósági Osztály
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Rendőrség: 107
Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Segélyhívószám: 112
Polgármesteri Hivatal: 563-200
Gyepmester 06-20/313-4217

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS
Május 29. 9-12 óra:

Fórizs László alpolgármester

KÁLVIN TÉRI RENDELŐ:  
560-130 www.eszv.hu
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
hétköznap:  16.00–08.00 óráig
hétvégén, ünnepen: 8.00–8.00
Tel: 06-70-3703-104  vagy 104

GYERMEKORVOSI RENDELŐ
Védőnői szolgálat: Ady tér 10. (piac 
épülete, I. em.)

GYEREKÜGYELET: 
Kálvin téri rendelő, tüdőgyógyá-
szat, bejárat a parkoló felől, szo.:  
8.00–12.00 óráig  Tel.: 560-133

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
hétköznap:  19.00–22.00
szombaton:  13.00–22.00 
vas., munkaszüneti nap:  8.00–22.00
Május 24. Vöröskő  
(Karap F. u. 5. Tel: 561-461)
Május 25-26. Arany Sas 
(Ady tér 11. Tel: 227-779
Május 27. Bethlen 
(Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567)
Május 28. Hajdú  
(Árpád u. 45. Tel: 229-330)
Május 29.  Kehely 
(Arany J. u. 12. Tel. 561-151). 
Május 30. Szentháromság 
Pálnagy Zs. u 1/a. Tel.: 372-302)
Május 31. PatikaPlus
(Vörösmarty u. 1. 
Tel: 0620/343-4800)

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Május 25-27. (reggel 6-tól reggel 
6-ig): dr.  Pucsok Albert (06-30-953-
6510)

Közérdekű

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.

A MŰVELŐDÉSI KÖZPONTban mű-
ködő csoportok foglalkozása: 
Május 27. 16 óra: a Kézimunkakör fog-
lalkozása.
Május 27. 17 óra: a Tessedik Sámuel 
Kertbarátkör foglalkozása.
Május 29. 15 óra: a Nyugdíjas Klub 
foglalkozása. Érdekességek Dél-Koreá-
ról – előadó Tóth Ildikó.
Május 30.: a Varga Lajos Kultúrkör 
foglalkozása. Kirándulás  Hortobágyra 
– indulás 8 órakor a művelődési köz-
ponttól.

HBCOM ügyfélszolgálat: 229-190

HBTV:  Tel.: 52/219-999

Tigáz: 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.

Fájó szívvel emlékezünk 
áldozatos szüleinkre

„Fáradt testük megpihenni tért, 
nehéz út volt, amit ők megéltek.
Elmentek tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben élnek, és mindörökké
ott maradnak.”

Szerető gyermekeik, unokáik,
dédunokáik családjaikkal.

Megemlékezés

FORGÁCS SÁNDOR
halálának  15. évfordulójára,

és felesége, FORGÁCS SÁNDORNÉ
(szül. Nagy Irén)

halálának 10. évfordulójára.

FIGYELEM! MINDEN PÉNTEKEN és 
szombaton, valamint a termelői vásáro-
kon függöny vásár a hajdúböszörményi 
vásárcsarnokban! Folyamatosan meg-
újuló árukészlettel! Függönyök, sötétí-
tők, drapériák, vitrázsok, baldachinok 
készen vagy egyedi méretre! Szabóné 
Kádas Ildikó 0630/300-9771.

HB. PERCZEL M. U. 91. lebontani való 
ház 1657 m2 telekkel ELADÓ. Iár: 4 mil-
lió Ft. 280-115, 0620/467-9683.

A KÖTSZERGYÁRTÁSSAL FOGLAL-
KOZÓ Wero Swiss Med Kft. hajdúbö-
szörményi telephelyére műszerészt 
keres. Jelentkezni önéletrajzzal a 
weroswissmed@gmail.com e-mailcím-
re lehet.
A KÖTSZERGYÁRTÁSSAL FOG-
LALKOZÓ Wero Swiss Med Kft. haj-
dúböszörményi telephelyére szövö-
dei munkakörre női alkalmazottat 
keres. Jelentkezni önéletrajzzal a 
weroswissmed@gmail.com e-mailcím-
re lehet.

Apróhirdetés
Fájó szívvel emlékezünk 

„Szeresd a jó szülőket úgy,
ahogy csak lehet. 
Őrizd lelkedben a drága kincset, 
mert a szülő egy drága kincs, 
csak az tudja, akinek már nincs.”

Szeretett lányai: Juliánna és Judit 
férjeikkel, és öt unokájuk

Megemlékezés

SZABÓ ISTVÁN
halálának  25. évfordulójára,

és SZABÓ ISTVÁNNÉ
(szül. Szabó Juliánna)

halálának 2. évfordulójára.

Születésnapi köszöntő

 Andirkó Imréné 
május 24-én 

ünnepli
születésének

70. évfordulóját. 

A jeles alkalomból 
jó egészséget és még na-

gyon sok boldog éveket 
kíván szerető családja.

Házasságkötés
Ünnepélyes keretek között házasságot kötöttek:
május 17-én:     Kovács Zsolt – Kovács-Horváth Andrea Ibolya
május 18-án:    Hortó Zsolt – Hortó-Csörgő Renáta Veronika

Születésnapi köszöntő

Édesapánk, 

Kacsó Sándor 
május 18 án ünnepelte 

81. születésnapját.

Szerettel köszöntik
 lányai: Edit és Erika, 

vejei, unokái
és dédunokája.

Fájó szívvel emlékezünk 

„A múltba visszanézve valami fáj, 
valakit keresünk, aki nincs már. 
Nélküled szomorú az élet, 
és még most sem hisszük el, 
hogy többé nem látunk Téged.”

Férje és gyermekei

Megemlékezés

TÖMÖRI GÁBORNÉ
(született Sutyák Eszter)

halálának 1. évfordulójára.
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Tavaszi ballonfieszta Hajdúböszörményben

május 24-26-ig

Hőlégballonos repülés
időpontegyeztetéssel

a 
36-20/448 6019-es

telefonszámon.

Fürdőkerti Ifjúsági Szabadidőközpont
Hajdúböszörmény, Nagy István u. 38/a.

A belépés díjtAlAn

2019. május 26. vasárnap 15 óra 
Kálvin téri református 
templom

Szeretettel meghívjuk 

TABAJDI  ÁDÁM
a Notre-Dame első orgonista gyakornokának

ORGONAHANGVERSENYÉRE
Diplomáit a Budapesti Zenekadémián és a Párizsi Conservatoire-on szerezte.
Olivier Latry a Párizsi Notre-Dame Székesegyház orgonistájának tanítványa.

ORGONAHANGVERSENY 
ZENÉS ÁHITAT KERETÉBEN

EFOP-1.3.5-16-2016-00836

Tisztelt ingatlantulajdonos, -kezelő!
Az ingatlan körüli zöldfelületek gondozása és szakszerű karbantartása az ingatlan 

tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kötelessége, továbbá köteles az ingatlan 
és az útszegély közötti területen a következő munkákat elvégezni és szükség szerint 
megismételni:  • Füves területek szükség szerinti kaszálása, a terület gyommentesí-
tése, különös tekintettel a pollenallergiát okozó növényekre. • A járda fölé benyúló, a 
gyalogos közlekedést zavaró ágak, gallyak, lemetszése, valamint a fák 1-2 éves galy-
lyainak lemetszése az ingatlan védelme érdekében. • A gyalogos közlekedést, jármű 
forgalmat akadályozó, valamint a kereszteződések környékén a kilátást akadályozó 
bokrok, cserjék karbantartása, metszése, alakítása. • Járdaszakasz melletti folyókák, 
árkok, csatornanyílások, lefolyást akadályozó anyagoktól való megtisztítása, jármű-
behajtó átereszeinek karbantartása és rendszeres tisztántartása. • A járda rendszeres 
seprése, szükség szerinti locsolása vagy lemosása. Sérült, összetört, megrongálódott 
járdaszakaszok felújítása, kijavítása, balesetveszély elhárítása érdekében. • Az ingat-
lan kezelője által elvégzett ároktakarításból, fák és bokrok alakításából, metszéséből, 
füves terület kaszálásából kikerült anyagok közterületről történő eltávolítása.

Az összegyűjtött növényzetet, falevelet lehetőleg komposztáljuk. Az elszállításáról 
a városunkban jól szervezett, minden ingatlanra kiterjedő szelektív hulladék szállí-
tást vegyük igénybe. A zöldhulladékot a HHG Kft. Cégényi úti (01329/4 hrsz.) telep-
helyére ki lehet szállítani. (Bővebb információ: +36 20 215 75 04).

Tulajdonosi hozzájárulást, vagy engedélyt kell beszerezni:
• Bokrok, fák telepítéséhez, illetve kivágásához.  • Közterület használathoz, a köz-

út területén, az alatt vagy felett építmény, vagy más létesítmény elhelyezéséhez, a köz-
út területének nem közlekedési célú elfoglalásához. • Építési munkával kapcsolatos 
anyagok, állványzat tárolásához. A közút, ill. a közterület felbontásához, rendeltetés 
megváltoztatásához, út csatlakozás létesítéséhez.

Érdemes minden közterületen történő (karbantartási munkák kivételével) mun-
kavégzés előtt érdeklődni a területre vonatkozó szabályokról.

A fentiekben leírtakat minden ingatlan tulajdonos köteles betartani.
A Közterület-felügyelet a feladatok elvégzését rendszeresen ellenőrzi és szabály-

szegés észlelését követően, az ingatlan nyilvántartásban szereplő adatok alapján, a tu-
lajdonossal szemben bírság kiszabására kerülhet sor.               Közterület-felügyelet

Felhívás

Hordozás, egyre többet halljuk és látjuk, hogyan viszik az anyukák babahordozó 
kendőben a legkisebbeket. Mit is jelent maga a hordozás? Hogyan lehet sportolással, 
mozgással összekötni? Ez is része volt az egy hetes programsorozatnak, amelyet a 
Böszörményi Babahordozós Klub szervezett az Európai Babahordozós Héthez kap-
csolódóan. A programsorozat vidám piknikkel zárult a Hajdúböszörményi Tájházak-
ban. Az eseményről bővebben lapunk következő számábanh írunk.

Babahordozók
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Labdarúgás
Eredmények:
Megyei I. férfi felnőtt, 28. forduló: HTE – Hajdúsámsoni TTISZE 

9-0 (4-0). Gól: Barna Béla (4), Oláh Norbert (2), Kovács Milán, Tóth Ber-
told, Bereczki Tamás.

Igor Bogdanovic edző: „Elértük a célunkat, sikerült sok gólt rúgni, egyet 
sem kapni, és minden játékos lehetőséget kapott. Ezzel a győzelemmel be-
biztosítottuk, hogy biztosan dobogón fogjuk befejezni a bajnokságot.” 

Megyei I. U19: HTE – Hajdúsámsoni TTISZE 6-1 (2-1). Gól: Varga 
Dávid (2), Papp Levente, Csirkés Imre, Szakács Dániel, Oláh Sándor.

Rákos Csaba edző: „A dobogó szempontjából fontos rangadót játszot-
tunk Sámson együttesével, de a csapat szemernyi esélyt sem adva az ellen-
félnek, ragyogó futballt bemutatva hozta a mérkőzést. ”

Megyei U14: HTE – Püspökladányi LE 4-1 (2-0). Gól: Ősz-Varga 
Boldizsár (2), Csecsődi Imre, Papp Kristóf. Edző: Sipos Elemér.

Győzelem az utolsó fordulóban
NB II férfi felnőtt: HTE – Fehérgyarmati VSE 30-23 (14-12)
III. o. fiú serdülő: HTE – Fehérgyarmati VSE 37-35 (17-18)
III. o. leány serdülő: Szalézi DSE Kazincbarcika – HTE 18-22 (11-9)

Kézilabda

A HTE szakosztályai jubileumi tornákkal emlékeznek meg a HTE 100 éves évfor-
dulójáról. Május 25-én 16 csapatos U9 labdarúgó tornát rendeznek a Városi Sport-
központban, június 2-án pedig kosárlabda kupa lesz a Középkerti Általános Iskola 
tornacsarnokában, melyen a HTE felnőtt férfi, U16 fiú és U12 leány csapata is pályára 
lép. Május 26. vasárnap 15:30, Bocskai-sportcsarnok: HTE – Astra Kiskunfél-
egyháza NB I női futsal, bajnoki döntő, második mérkőzés. 

Programajánló

A városunkban záródó megyei felnőtt röplabdabajnokságban negyedik 
helyen végzett a HTE lány csapata. Csapattagok: Nagy Laura, Tóth Lili, 
Németh Zsófi, Sipos Ivett, Kiss Csenge, Oláh Zsófia, Szemán Sára, Molnár 
Dóra. Edző: Csontos Tibor.

Röplabda

Fizetett politikai hirdetés

Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője árajánlat-
adás útján történő pályázatot hirdet a 4220 Hajdúböszörmény, Kálvin tér 17. sz. 
buszállomás épületében található vendéglátóipari egység (büfé) üzemelte-
tésére.

A helyiség területe: 16,81 m²-es terület (10,32 m² étkező-pihenő, 3,06 m² zu-
hanyzó, 1,08 m² WC, 2,35 m² előtér) 

A helyiség közmű ellátottsága:- villamos áram,- víz,- gáz.
A nyitva tartás ideje szabadon alakítható, maximum 20 óráig. 
A pályázóknak az árajánlatukban nyilatkozniuk kell az általuk forgalmazásra 

kerülő termékek listájáról.
A Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. szerződésben vállalja, hogy a bér-

lőnek az általa végzett tevékenységre kizárólagos értékesítést biztosít. 
A nyertes bérlő kiválasztása a bérleti díj összegére megajánlott legmagasabb 

bérleti díj alapján kerül meghatározásra. 
A pályázat benyújtásának a határideje: 2019. június 7.
Pályázat benyújtásának helye: Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1., Titkársá-

gon, ill. elektronikusan a titkarsag@hbholding.hu címre.
További tájékoztatás kérhető az 20/245-0151 telefonszámon az olah.lajos@

hbholding.hu email címen.

Pályázati felhívás

Női labdarúgás
NB I női futsal, bajnoki döntő, 1. mérkőzés: Astra Kiskunfél-

egyháza – HTE 3-2 (1-1). Gól: Bokor Adrienn, Benkő Mónika. Quirikó 
Vivien: „Nagyon bosszantó mérkőzés volt, úgy érzem, egyáltalán nem ér-
demeltünk vereséget. Jobban játszottunk, és sokkal több helyzetet alakí-
tottunk ki, mint a hazaiak. De tudjuk, hogy a focit gólra játsszák.”

U17-es csapatunk 2 győzelemmel, 12 rúgott és 0 kapott góllal zárta 
a fordulót, ezzel a tabella éléről várhatja a bajnokság utolsó hétvégéjét. 
U17 leány: HTE - Hajdúszoboszlói SE 8-0 (5-0). Gól: Madzin Dóra (4), 
Nagy Fruzsina (3), Kiss Bernadett.

HTE - Nánási FSE 4-0 (4-0). Gól: Madzin Dóra, Nagy Fruzsina, Kiss 
Bernadett, Drén Zsuzsa.  HTE: Töviskes Krisztina - Madzin Dóra, Nagy 
Fruzsina, Kiss Bernadett, Juhos Zsófia, Gulyás Linda, Drén Zsuzsa. Edző: 
Papp Ferenc, Quirikó Vivien.

U15 leány: HTE - Nyíradony VVTK 1-0. Gól: Nagy Anna HTE - Haj-
dúszoboszlói SE 0-0. HTE: Gulyás Linda - Nagy Anna, Nagy Zsuzsánna, 
Juhos Zsófia, Kerékgyártó Tímea, Rácz Alíz, Balogh Bernadett, Debrecze-
ni Dorina. Edző: Papp Ferenc, Quirikó Vivien.


