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Ismét összegyűltek a művészek
Ötvenöt esztendeje alapították 

a Hajdúsági Nemzetközi Művész-
telepet, amely az ország egyik 
legrégebbi folyamatosan műkö-
dő alkotóközössége. Kisugárzása 
nemcsak a városra, hanem a tér-
ségre, mi több, nemzetközi szín-
térre is hat – mondta Kupás Csilla, 
a művésztelep alapítványának tit-
kára.

A hagyományoknak megfelelően 
az elmúlt évi Káplár-díjas, Krzysztof 
Bojarczuk lengyel festőművész al-
kotásaiból rendezetzt tárlattal – 
melyet június 30-án nyitottak meg 
a művelődési központban –  hivata-
losan is megkezdte munkáját a világ 
több országából ideérkezett tizen-
hét művész. Sőrés István alpolgár-
mester köszöntőjében az elmúlt öt 
és fél évtized történéseit idézte fel. 
A telep jentőségét növeli, hogy sze-
repel a helyi és megyei értéktárban, 
s számos nemzetközileg elismert 
szervezetben is jegyzik a nevét – 
fogalmazott az alpolgármester. Cs. 
Tóth János művészeti író a telep 
jelentőségét méltatta. Megállapítot-
ta: a most kiállító lengyel művész 
mozgalmas lénye képein is jól tük-
röződik.

Visszatérő alkotók

A művészek szorgalmasan dol-
goztak, amikor a Széchenyi-iskolá-
ban kialakított alkalmi „műterme-
ikben” meglátogattuk őket. Kupás 
Csilla, az alapítvány titkára elmond-
ta, minden évben visszahívják az 

előző évi díjazottakat, a többieket 
pedig referenciák, ajánlások alapján 
választják ki. Tarciso Viriato már 
ötödszörre jött el Brazíliából Bö-
szörménybe. Leginkább azért, mert 
szerinte a város segíti a művészek 

fejlődését. A telep eredményességét 
abban látja, hogy nemcsak kultu-
rálisan, de emberileg is sokat ad a 
résztvevőknek. S nem tagadja, hogy 
az első böszörményi látogatása után 
nyílt ki előtte a világ.

Először vett részt az alkotóközös-
ség munkájában a kárpátaljai Veres 
Ágota. Örömmel töltötte el, hogy 
egy ilyen nagy múltú telep aktív ré-
szese lehet, nagyszerű művészekkel 
dolgozhatott együtt. S a másik nagy 
erény, hogy szabadon festhetnek. 
Fontosnak ítélte a műhelymunkát 
is, s az egyfajta interakciót, reakciót 
egymás dolgaira. Az előzetesen ki-
tűzött célokat, ötleteket itt dolgoz-
za fel, amibe a hely mindig beleszól. 
Különösen megérintették a böször-
ményi földek ritmikus változásai.

– Már hazajárok, Böszörménybe 
– állapítja meg Drozsnyik István, 
akinek tetszik a város elrendezése, 
felépítése. A művésztelepnek nagy 
múltja van. Jó a háttér, a szervezés, 
amely messze viszi a város hírét. A 
művészt a közösség ereje ambicio-
nálja leginkább. Előre készül erre az 
alkalmakra, s ilyenkor vázlataiból 
dolgozik. – Ha jó a szellemisége a 

közösségnek, akkor sikeres a tábor 
– zárta gondolatait Drozsnyik Ist-
ván.

Láng Eszter másodjára járt itt. A 
böszörményi telepet azok közé so-
rolta, amelyek a legjobb feltételeket 
biztosítják az alkotók számára. Mű-
termi festőnek vallja magát, mindig 
kísérletezik. Tematikailag a víz áll 
közel hozzá. Társaival együtt sokat 
dolgoztak, s öröm volt látni a többi-
ek munkáját is.

Megújuló törekvések

A két hét „terméséből” rende-
zett zárókiállítással ért véget a 
művésztelep ötvenötödik kurzusa. 
Az ünnepi alkalmat a művelődési 
központban rendezték július 14-én. 
Kupás Csilla, a művésztelep ala-
pítványának titkára köszöntötte a 
megjelenteket. Elmondta, a művé-
szek aktívan dolgoztak az itt eltöl-
tött két hét alatt. Ezt követően Bal-
da Noémi, a zeneiskola tanára adott 
műsort.

Kiss Attila polgármester köszön-
tőjében megfogalmazta, hogy nem-
zetközileg is elismert alkotómű-
helyről van szó, melyet a városban is 
mindig nagy megbecsülés övezett és 
övez ma is. A tizenhét alkotó mun-
káiból összeállított tárlatot Tamus 
István grafikusművész nyitotta 

meg, mindegyikhez egy-egy refle-
xiót fűzött. Megállapította, hogy a 
művésztelep szellemisége idén sem 
szakított a mindig megújuló törek-
véseivel. Ezúttal hét országból 17 
művész fogadta el az alapítvány 
kuratóriumának meghívását: Bra-
zíliából, Ukrajnából, Szlovákiából, 
Lengyelországból, Hollandiából és 
Oroszországból érkeztek alkotók, 
kiegészülve a hazaiakkal. A hagyo-
mányokhoz híven a Káplár-díjasnak 
mindenkor lehetőséget biztosíta-
nak arra, hogy művészetét még tel-
jesebben megismerhesse a közön-
ség a következő évben.

Ezt követően emléklapot vehet-
tek át az idei kurzus résztvevői, 
majd Nyakas Miklós, a kuratórium 
elnöke díjakat adott át. Ebben az 
évben négy nívódíjat osztottak ki: 
Drozsnyik István képzőművész, 
Láng Eszter festőművész, Turcsá-
nyi Ferenc festőművész, Ludmilla 
Hozjaseva iparművész részére. A 
Káplár-díjat Pálfy Julianna festő-
művész érdemelte ki.

A zárókiállításon adta át Sántha 
Antal és felesége az általuk alapított 
„Hajdúböszörmény a festők városa” 
bronzplakettet. A díj a művésztelep 
kuratóriumát illette, az alkotómű-
hely kimagasló munkájának elisme-
réseként. Ezt követően Láng Eszter, 
Torok Sándor özvegye ajánlott fel 
két képet a művész hagyatékából a 
városnak és a művésztelep kuratóri-
umának.  

(bertalan-gargya)
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Élő emlékek

A hét arca Szabó Lajos
Már óvodás korában eldöntötte, 

hogy életének meghatározó része 
lesz a zene, mert az iránta való fo-
gékonyság veleszületett.

Később a fővárosba került a Va-
kok Intézetébe, ahol felismerték 
zenei képességeit. Hegedülni és 
zongorázni tanult. Ez utóbbit vá-
lasztotta fő hangszerének. Kiemelt 
zenei képzést kapott, s annyira 
vigyáztak a kezére, hogy még test-
nevelésből is felmentették. Zon-
goraművésznek szánták tanárai, 
ezért versenyeztették. Aztán jött a 
kamaszkor, s kinyílt előtte a világ: 
a komolyzenén túl más műfajokat 
is megismert. Leginkább az akkor 
divatos jazz-rock volt szimpatikus 
számára, így a könnyűzenére vál-
tott. Közben megszerezte a zon-
gorahangolói képesítést. Hangolt 
többek mellett Kocsis Zoltánnak és 
Ránki Dezsőnek. Dolgozott a televí-
zióban, részese lehetett annak, ho-
gyan is készül el egy-egy adás. Sok 
szép élménytől kisérve, mégis haza-

jött. Az Asztalosipari KTSZ-ben dol-
gozott négy évig, megromlott látása 
miatt rokkantnyugdíjas lett.

Ezt követően csöppent bele a 
helyi könnyűzenei életbe, amely 

már nem volt ismeretlen számára, 
hiszen tízévesen Keserű Béla bácsi 
zenekarában is játszott. Az első idő-
szakban a vendéglátózás töltötte ki 
az életét, majd bálokban muzsikált. 
Jelentős állomás volt az életében, 

amikor Rákos Mártonnal és Bor-
dás Csabával megalakította a Trió 
együttest. Később Bütyök  (Nagy 
Sándor) és Dobó Gyula révén bele-
kóstolt a rock világába is. Játszott a 

debreceni Tűzlabdában és a Luxban 
is, Felkai Miklóssal. Nagyon sokat 
tanult a debreceni zenésztársaitól.

Takács Tamás hívta a Jazzmelon 
Bigbandbe, így egy újabb zenei 
irányzattal is megismerkedett. Fel-

fedezte benne a kihívást, s bele-
szeretett. Emellett még játszott a 
debreceni JAZZ-POT BAND nevű 
formációban is. – Az volt a szeren-
csém, hogy nyitott voltam min-
den zenére. Egyetlen műfajtól sem 
idegenkedtem. Elég jó stílusérzék 
alakult ki bennem, ezért szerettek 
velem játszani a társaim – állapítja 
meg Szabó Lajos. Volt szerencséje 
Angliában megtapasztalni az élő 
zene tiszteletét, ami itthon hanyat-
lóban van. 

Mostanra a nagyszínpadot a stú-
diózásra cserélte. A PRE-VOX köte-
lékében az alkotás, a hangszerelés 
az, amiben örömét találja.

Egész életét lefedte a zene, elége-
dett a sorsával, mégis nagyon meg-
lepte ez az elismerés. Arra ösztönzi, 
hogy a terveit megvalósítsa, mert 
azokból akad bőven.

Családjával és barátaival tölti szí-
vesen szabadidejét, de a zene nem 
hiányozhat sohasem az életéből.

Gargya Imre

A múlt képeit idézte fel gyer-
mekkorának kedves helyszínén 
Vásáry Tamás, Hajdúböszörmény 
díszpolgára, a Nemzet Művésze. 
Közelgő 85. születésnapja alkal-
mából köszöntötte a zongoramű-
vészt Kiss Attila polgármester Bo-
daszőlőn, a Baltazár-kastélyban.

– Hogyan emlékszik vissza a Boda-
szőlőn töltött időkre?

– Életem legboldogabb napjai-
ként élnek bennem a pici gyermek-
kori élmények. Mindig is különleges 
atmoszférája volt ennek a helynek. 
Nagyapa (Baltazár Dezső reformá-
tus püspök. A szerk.) nem véletlenül 
építtette ide a kúriát, hiszen nem 
volt könnyű megközelíteni, így a vi-
szonylagos csend és nyugalom bizto-
sított volt az itt tartózkodók számá-
ra. Leginkább lovaskocsin jöttek a 
vendégek, csak egyszer emlékszem, 
hogy valaki autóval érkezett. A kas-
tély mögötti rész olyan volt mint egy 
vadon, s még csodák csodájára, egy 
kis fenyőerdő is övezte. Szóval egy 

mese volt az egész, olyan élmény, 
amely visszaadhatatlan. Meg kell 
élni az embernek.

Ennek ellenére nem szerettem 
kisgyerek lenni. Akkor váltam érdek-
lődővé, amikor elkezdtem zenélni. 

Igazából nem az ember érdekelt, akit 
valójában láttam, hanem a mögötte 
rejlő lélek, a megfoghatatlan. Ez a 
varázs máig megmaradt.

– Ez a hely a szabadságot, az időt-
lenséget és a végtelenséget jelentette az 
Ön számára…

– Az iskolai szünidőbe mindig 
idejöttünk, ebbe a gyönyörűséges 
környezetbe. Nagyon romantikus 
volt: petróleumlámpával világítot-
tunk, kézzel húzták a kútból a vi-
zet, madárcsicsergésre ébredtünk. A 
második hónap végére már mezítláb 
jártunk a tarlón.

– Milyen emlékeket őriz a nagyapjá-
ról, Baltazár-püspökről?

– Vele kezdődött az életem. 
Hároméves voltam, amikor meg-
halt. De ma is elevenen él bennem. 
Édesanyám, amikor elvesztette a 
nagyapámat mélységesen bánkó-
dott utána. Az orvosok sem bíztak 
abban, hogy felépül. Ezért került az 
Istenhegyi szanatóriumba, ahová 
én kísértem el ötévesen. Anyám egy 
levelében úgy fogalmazott, hogy én 
testesítettem meg az édesapját, mint 
kísérő. Különleges párhuzam. Vagy, 
hogy én is pap akartam lenni, de 
édesanyám 16 évesen meggyőzött, 
hogy nem nekem való hivatás.

– Mennyire érzi napjainkban a 
nagyapa jelenlététét?

– Rengeteget álmodom vele ma 
is. Az előbb említett levél is máig hat 
rám nagy hatással van rám. Nagy-
apám emléke máig él bennem. Ezek 
a dolgok nagy hatással vannak rám, 
erősítik a lelkemet

– Milyen érzésekkel lépte most át a 
kastély kapuját?

– A múlt emlékei törtek fel ben-
nem. Most sikerült ellátogatnom 
a Zeleméri Csonkatoronyhoz is, s 
megcsodálni annak környezetét. Ez 
a mostani esemény egy nagy pillanat 
az életemben: tisztelőim szeretettel 
vettek körül a közelgő jeles alkalom-
ból, s ez nekem nagyon sokat jelent. 
Nem tudok mást mondani, csak azt, 
hogy a legkorábbi emlékeim is úgy 
élnek bennem, mint ahogy itt állok a 
kastély kertjében, vagy még erőseb-
ben.

Szarvas-Szabó-Gargya

Emléktúra
Tíz vállalkozó kedvű kerékpá-

ros, hatnapos túrát teljesített, Bé-
kés megyébe indulva, az első világ-
háború befejezésének évfordulója 
alkalmából. 

A kerékpárosok Gách István 
szobrászművész első világháborús 
alkotásától, a Kálvin térről indul-
tak, ahol Varjasi Imre történész, a 
levéltár vezetője emlékezett a bö-
szörményi első világháborús hősök-
re. A sportemberek július 24-e és 
29-e között ötszáz kilométert tet-
tek meg.  Fekete Antal szervezőtől 
megtudtuk, hogy naponta nyolcvan 
és száz kilométer között kerekez-
tek. Az érintett települések Hajdú-
böszörmény, Szeghalom, Szarvas, 
Orosháza, Mezőhegyes, Dombegy-
ház, Gyula, Biharkeresztes, Pocsaj, 
Debrecen és Hajdúböszörmény vol-
tak. A túra résztvevői mindenütt 
megtekintették a Nagy Háborúhoz 
kapcsolódó emlékhelyeket.

-b-
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A mesterség fogásait ismerhették meg
A Kertész László Hajdúsági Iro-

dalmi Kör szervezésében hetedik 
alkalommal rendezték meg a Haj-
dúböszörményi Írótábort július 
10-e és 14-e között. 

 A közel száz résztvevő az öt nap 
során íróiskolákban vehetett részt. 
Esténként pedig a nagyközönség is 
bekapcsolódhatott a programokba. 
A Hajdúsági Múzeum udvarán kon-
certekkel, előadóestekkel és könyv-
bemutatókkal várták a szervezők az 
érdeklődőket. Papp-Für János köl-
tő, a tábor szervezője kérdésünkre 
elmondta, hogy hét éve még három 
íróiskolával indultak, mely mára ki-
lencre bővült. Tízfős csoportokba 
osztották a fiatalokat, és napi két-
két órát foglalkoztak az irodalom-
mal a szemináriumokon. 

– A tábor zárásával nem enged-
jük el a fiatalok kezét. Hiszen, akik 
az íróiskolákat irányítják, egyben 
szerkesztők és nagyrészt kiadóve-
zetők is. Ők tartják utána a kapcso-
latot a fiatalokkal. A táborban szü-
letett produktumokat továbbítják a 
folyóiratokhoz és a kiadókhoz, hogy 
megjelenhessenek az itt kidolgozott 
szövegek – tette hozzá Papp-Für Já-
nos

Áfra János költő, szerkesztő a 
kezdetektől részt vesz a tábor mun-
kájában. Most is íróiskolát vezetett.

– Hajdúböszörményiként szív-
ügyem az írótábor. Örülök, hogy 
ennyi fiatalt érdekel az irodalom. S 
ráadásul pont itt, a városban talál-
koznak.

Az a helyzet, hogy Magyarorszá-
gon kifejezetten nagy kultúrája van 
az irodalmi táborszervezésnek.  Azt 
hiszem, hogy jelenleg a böszörmé-
nyi a legtöbb fiatalt mozgósító kez-
deményezés. 

 A táborozókat Lezsák Sándor, 
József Attila-díjas költő, az ország-
gyűlés alelnöke is meglátogatta.  

– Itt, írással foglalkozó fiatalok 
műhelytitkokat és a mesterség fogá-
sait, fortélyait ismerhetik meg. Ezt 
kapják meg, de ettől még nem lesz 
senki író. Ez olyan dolog, mint egy 
recept. Édesanyám szakács volt. Ha 
pontosan betartottam, amit előírt, 
akkor sem volt olyan, mint az anyu-
kámé. Nos, a plusz érzék benne kell, 
hogy legyen minden emberben. 
Aztán, hogy ezt hogyan sikerül elő-

hívni, az már a pedagógus, egy író 
ember feladata. Ez az érzék, plusz 
a mesterség fortélyai, a szakma. A 
kettő együtt jelenthet esélyt arra, 
hogy valaki íróvá erősödjön, mond-
ta Lezsák Sándor.   

A táborozókkal készített beszél-
getésekből kiderült, hogy hasz-
nosnak tartották a Hajdúböször-
ményben töltött öt napot. Takács 
Boglárka Budapestről érkezett, és 
második alkalommal vett részt a tá-
bor munkájában.

– Az öt nap nekem arra adott le-
hetőséget, hogy sokat fejlődjek az 
írásban, és új embereket, gondola-
tokat ismerjek meg. Nagy élmény, 
hogy rengeteget tanulhattam. Jó 
olyan emberek között lenni, akik 
ennyire benne vannak az irodalom-
ban, érdeklődnek iránta. 

A szegedi Kiss Dorottya egy ba-
rátnőjétől hallott először a táborról, 
és a mélyebb ismeretszerzés miatt 
jött ide.

– Abszolút tudom hasznosítani 
az itt tanultakat. Azt gondolom, 
hogy a munka nem ér itt véget, ha-
nem később is aktívan fel tudjuk 
venni a kapcsolatot az itt oktató 
költőkkel és írókkal.  

Bertalan Erzsébet

A közönségnek szólt
Már kora reggel kezdetét vette 

a Pródi Falunap július 21-én. A hi-
vatalos megnyitót követően a XIV. 
Térségi Fogathajtó Verseny várta a 
szépszámú érdeklődőt.

 
A falunap programjából nem ma-

radt ki a sport sem, illetve egész nap 
kulturális bemutatókkal, versenyek-
kel és koncertekkel várták a szerve-
zők a közönséget. 

– A lakosok szeretik ezt a rendez-
vényt, ilyenkor az emberek kikap-
csolódhatnak a hétköznapokból és 
rég nem látott ismerősökkel talál-

kozhatnak – mondta Hortó János 
főszervező, a Pródi Halom Közhasz-
nú Egyesület nevében.

Az egész napos rendezvényen 
senki sem maradt éhen, hiszen ti-

zenhat üstben főtt a pacal, a birka és 
a marha. Bácsi Antalné Hajdúvidről 
érkezett. Elmondta, hogy Pród kör-
nyékén nevelkedett.

– Nagyon fontos, hogy az em-
berek egy kicsit beszélgessenek és 
találkozzanak a régi ismerősökkel 
– mondta.

Kathi Imre nagyon kedveli a fo-
gathajtó versenyt, de a színpadi mű-
sorokat is szereti nézni. S szerinte 
miért jó a falunap?

– Régi ismerősök sokan csak itt 
találkoznak. Vannak, akik egy éve 
nem látták egymást. Itt kibeszél-

gethetik magukat – tette hozzá. A 
falunap tehát jó alkalom volt arra, 
hogy a szervezőknek köszönhetően 
a kis közösség tagjai és a vendégek 
jól érezzék magukat.      – bertalan –

Falunap Bodaszőlőn

Egész napos programra várták 
a szervezők az érdeklődőket Boda-
szőlőn, június 30-án. 

A Bodaszőlőért Egyesület a Falu-
nap keretében immár tizenkettedik 
alkalommal rendezte meg a térségi 
fogathajtó versenyt, amelynek a 

helyi foci-
pálya adott 
otthont. A 
gyerekeknek 
k i h a g y h a -
tatlan volt a 

trambulin és 
az ugrálóvár, de 

a felnőtteket, a csa-
ládokat is megszólítot-

ták a rendezvénnyel.
Finom ételeket rejtettek a hatal-

mas üstök is: birka- és marhapörkölt 
várta a déli órákban megéhezőket. 

A programon késő éjszakáig mu-
lathattak a megjelentek, a tűzijáték 
és a Desperado együttes jóvoltából.

H. Fehér Ildikó
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„Nagykorú” jamboree

Tizennyolcadik alkalommal 
rendezte meg a Hajdúböszörményi 
Fiatal Művszek Egyesülete a Jazz 
Blues Jamboree-t és Sörnapot júni-
us 22-én, a Bocskai téren.

Takács Tamás, az egyesület el-
nöke, főszervező úgy látja, hogy ez 
a rendezvény megtalálta a helyét, 
igény van rá a közönség körében. 
Nyitottak más műfajokra is. Így, 
többek között a folkra, a jazz nagy-
zenekari bigband változatára.  

A Retronóm együttes nem elő-
ször szerepel a fellépők között. 
Kovács Géza szerint igazi örömze-
nekar az övék. Repertoárjukban Ra-
dics Béla, Jimmy Hendrix, Deák Bill 
Gyula és Hobo számai szerepelnek. 
Évente azért egy-két saját szerze-
ménnyel is előrukkolnak. A dalokat 
igazából együtt rakják össze, ame-
lyeket megpróbálnak jól játszani a 
publikumnak. 

A közönség soraiban Kövér Péter 
fiaival hallgatta éppen a Retronóm 
zenekar produkcióját. Mint mond-
ta, manapság ritkán hallani élőze-
nét. Különösen jazzt meg bluest. 
Ezért is tetszett neki a banda kon-
certje, amely gimnazista korának 
kedvenc számait idézte fel.

 Rózsa Ildikó a férjét hallgatta ép-
pen, aki a színpadon szórakoztatta 
a közönséget Ahogy mondta, igyek-
szik minél több koncertre elkísérni. 
Mindenféle zenét szívesen meghall-
gat.

Szabó Zoltán nemrég értesült a 
rendezvényről, kicsit csalódott volt 
a szomorkás időjárás miatt. Nagyon 
szereti a bluest. A Republicot még 
nem látta ebben a formációban ját-
szani, ezért is látogatott ki a Bocs-
kai térre. 

Kiss Attila polgármester elmond-
ta: a megye és a térség egyik legré-
gebbi fesztiváljáról van szó, amely 
jól illeszkedik a rendezvényturiz-
mus kínálta lehetőségek sorába. S 
kinőtte a megye és a régió határait 
is, országosan is ismertté vált. Eb-
ben pedig elévülhetetlen érdemei 
vannak a jamboree megálmodóinak.

Boros Csaba szerint az a hu-
szonnyolc esztendő motiválja őket 
a pályán maradásban, amit együtt 
töltöttek. Eddig is teljes életet éltek: 
együtt „keltek-feküdtek” a zenekar-
ral. Egyfajta sajátos életérzés ez. – 
Jó dolog kiállni a közönség elé, sok 
embernek zenélni. Minket mindig a 
közönség szeretete vitt előre a pá-
lyánk során, s ez többet ér minden 
hivatalos elismerésnél – összegezte 
gondolatait Boros Csaba. Bódi Lász-
ló, „Cipő” halála óta két új album-
mal jelentkeztek. Évente több mint 
90 koncertet adnak: tehát lazításra 
nincs idő, nyaralásról szó sem le-
het – mondta Boros Csaba. A napot 
az Aznaposok együttes koncertje 
zárta. A rendezvényen Szabó Lajos 
vehette át az egyesület életmű díját.

Gargya Imre

Nyári foglalkoztató
Négyhetes foglalkoztatóban tölthették a nyári szünidő egy részét Viden 

a gyerekek. A foglalkoztató hét éve működik, nyaranta színvonalas kikap-
csolódást nyújtva a vakációzóknak. Programjában kézműves foglakozá-
sok, drámajátékok és sportversenyek szerepeltek. Többek között „Rád ha-
gyományozom” napot valósítottak meg. Ennek keretében az idősebbektől 
tanulhattak a gyerekek. Kürtőskalácsot sütöttek, slambucot készítettek, 
csigatésztát pergettek és szőnyeget szőttek. A program részeként elláto-
gattak a városi televízió stúdiójába is. B.E.

Dolgoznak a diákok
Ez a hatodik nyár városunkban, amikor diákmunkásokkal találkozha-

tunk önkormányzati és egyházi fenntartású intézményekben, rendezvé-
nyeken, táborokban. Július 9-től 11 munkanapon keresztül, 6 órában 225 
nappali tagozaton tanuló, 16. életévüket betöltött diákok foglalkoztatása 
valósult meg. Augusztus 3-án indul a II. turnus, hasonlóan magas létszám-
mal.

, . .

Folytatódik a nyár a hajdúböszörményi
Bocskai Strand- és Gyógyfürdoben 

Várjuk Önöket szeretettel
 augusztus 11-én a strandbálra

 és augusztus 20-ig minden
 szombaton éjszakai fürdozésre,

melyre féláron 750 Ft-ért
 válthatnak jegyet!

Látogassanak el hozzánk!
Augusztus 3-án újra nyit a fedett gyógyfürdo

Házasságot kötöttek

Ünnepélyes keretek között kötöttek házasságot:
június 21-én: Tóth Zoltán-Tóth Zoltánné
június 23-án: Fekete Zsolt-Tóth Tímea, Sütő Sándor – Bujdosó Beáta, 

Hadházi Csaba – Hadházi-Cselei Gabriella.
június 29-én: Kupás Zsolt-Hera Anikó
július 3-án: Varga András -Varga-Dombi Edit
július 14-én: Hajdu Zoltán-Hajdu Ilona, Pál Attila Zoltán- Pál-Tóth Il-

dikó, Csóka Tamás-Csókáné Erős Anett
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Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.-20/B. § alapján pályázatot hirdet a HAJ-
DÚSÁGI MÚZEUM (4220 Hajdúböszörmény, Kossuth L. u. 1.) intézmény vezetésére irányuló 
magasabb vezető beosztás ellátására

Közalkalmazotti jogviszony időtartama:  A közalkalmazotti jogviszony – a közalkalma-
zott által betöltendő muzeológus munkakörben – határozatlan időre szól. Foglalkoztatás 
jellege: Teljes munkaidő. Magasabb vezetői megbízás időtartama: A magasabb vezetői meg-
bízás 5 év határozott időre, 2019. január 01. napjától 2023. december 31. napjáig szól.  Mun-
kavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Kossuth L. u. 1.

Magasabb vezetői beosztással járó lényeges feladatok: Az intézmény szakszerű és tör-
vényes működtetése, az ésszerű és takarékos gazdálkodás, az intézményi költségvetés betar-
tása, az intézmény szakmai munkájának irányítása, képviselete, az intézmény alkalmazottai 
felett a munkáltatói jogok gyakorlása, döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolat-
ban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály hatáskörébe utal. Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 150/1992. (IV. 30.) Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• munkakör, beosztás ellátásához szükséges magyar nyelvtudás,
• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány – annak igazolása, hogy 

büntetlen előéletű, és nem áll muzeális intézményben végezhető tevékenység folytatását ki-
záró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

• cselekvőképesség,
• mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség vagy jogász vagy közgazdász 

szakképzettség, 
• végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének 

megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat,
• tárgyalásszintű idegennyelvi-ismeret, amelynek igazolása történhet különösen állami-

lag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, vagy azzal egyenértékű 
okirattal, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,

• kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenység végzése,
• adott intézményben muzeológus munkakörben fennálló határozatlan időre, teljes mun-

kaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg muzeológus munkakörben történő, 
határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

• annak vállalása, hogy a pályázó megbízását követő két éven belül a 150/1992. (XI. 20.) 
Korm. rendelet 6/G. § (1) bekezdése szerinti államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 
legalább 120 órás képzést elvégzi, amennyiben ezt a megbízás előtt nem tette meg, és nem 
rendelkezik jogász vagy közgazdász szakképzettséggel,

• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okirat vagy azok másolata,
• tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret igazolása történhet különösen államilag elismert 

komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szak-
mai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,

• három hónapnál nem régebbi, eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a pá-
lyázó büntetlen előéletű, továbbá nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti bünte-
tőeljárás és muzeális intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt,

• részletes szakmai önéletrajz,
• az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő vezetői program 

fejlesztési elképzelésekkel,
• szakmai gyakorlatról, vezetői gyakorlatról szóló igazolás,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes ada-

tainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához,
• nyilatkozat arról, hogy a Képviselő-testület a pályázó személyét érintő ügyet nyílt-, vagy 

zárt ülésen tárgyalja,
• nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul a kormányrendeletben meghatározott véle-

ményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez,
• nyilatkozat arról, hogy a vezetői megbízásával a Kjt. vonatkozó rendelkezése szerint 

összeférhetetlenség nem áll fenn,
• nyilatkozat annak vállalásáról, hogy megbízása esetén a megbízását követő két éven 

belül a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (1) bekezdése szerinti államháztartási és 
vezetési ismereteket nyújtó legalább 120 órás képzést elvégzi, vagy ezen kötelezettség alóli 
mentességét okirattal igazolja (jogász vagy közgazdász diploma másolatával, vagy a tanfo-
lyam elvégzését igazoló okirat másolatának benyújtásával)amennyiben ezt a megbízás előtt 
nem tette meg, és nem rendelkezik jogász vagy közgazdász szakképzettséggel,

• nyilatkozat – a 2007. évi CLII. törvény rendelkezése alapján – a vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség teljesítésének vállalásáról.

Beosztás betölthetőségének időpontja: A magasabb vezetői beosztás ellátása 2019. ja-
nuár 1. napjától tölthető be. Pályázat benyújtásának határideje:  2018. szeptember 05.

Pályázat benyújtásának módja:  – Postai úton, Hajdúböszörmény Város Polgármesteré-
hez lehet benyújtani (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.). – Személyesen, Hajdú-
böszörményi Polgármesteri Hivatal/Iktató (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.).

A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
274/2018., valamint a beosztás megnevezését: magasabb vezető. 

Pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat a 
Kjt. 20/A.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint szakértői bizottság hallgatja meg. A bizott-
ság írásba foglalt véleményét mérlegelve és a miniszter előzetes egyetértése megkérésével a 
megbízási jogkör gyakorlója (Képviselő-testület) a pályázati határidő lejártát követő hatvan 
napon belül dönt a magasabb vezető személyéről. A Képviselő-testület a pályázat eredmény-
telenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Pályázat elbírálásának határideje:  2018. október 31.
Pályázati kiírás közzétételének helye és ideje:  Közigazgatási és Igazságügyi Hiva-

tal internetes oldalán: 2018. 07. 02.  Szabadhajdú Hetilap – 2018. 08. 03.  Hajdúböszörmény 
Város honlapja www.hajduboszormeny.hu: 2018.07.02-2018.09.05.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás Hajdúböszörmény Város Jegyzőjétől 
kérhető (Tel.: 52/563-257, Polgármesteri Hivatal 57. iroda).

Pályázati felhívás Pályázati felhívás
Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.-20/B. § alapján pályázatot hirdet a KER-
TÉSZ LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 2.) intézmény ve-
zetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátására

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: A közalkalmazotti jogviszony – a közalkalma-
zott által betöltendő olvasószolgálati könyvtáros munkakörben – határozatlan időre szól. 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.  Magasabb vezetői megbízás időtartama  A ma-
gasabb vezetői megbízás 5 év határozott időre, 2019. január 01. napjától 2023. december 
31. napjáig szól.  Munkavégzés helye:: Hajdú-Bihar megye,4220 Hajdúböszörmény, Bocskai 
tér 2.

Magasabb vezetői beosztással járó lényeges feladatok:  Az intézmény szakszerű és tör-
vényes működtetése, az ésszerű és takarékos gazdálkodás, az intézményi költségvetés betar-
tása, az intézmény szakmai munkájának irányítása, képviselete, az intézmény alkalmazottai 
felett a munkáltatói jogok gyakorlása, döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolat-
ban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály hatáskörébe utal. Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 150/1992. (IV. 30.) Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• munkakör, beosztás ellátásához szükséges magyar nyelvtudás
• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány - annak igazolása, hogy 

büntetlen előéletű, és nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység folytatását ki-
záró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

• cselekvőképesség,
• szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú vég-

zettség és szakképzettség, valamint OKJ szerinti segédkönyvtáros szakképesítés,
• végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének 

megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat,
• adott intézményben könyvtáros munkakörben fennálló határozatlan időre, teljes mun-

kaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg olvasószolgálati munkakörben tör-
ténő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

• annak vállalása, hogy a pályázó megbízását követő két éven belül a 150/1992. (XI. 20.) 
Korm. rendelet 6/G. § (1) bekezdése szerinti államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 
legalább 120 órás képzést elvégzi, amennyiben ezt a megbízás előtt nem tette meg, és nem 
rendelkezik jogász vagy közgazdász szakképzettséggel,

• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
Pályázat részeként benyújtandó íratok, igazolások:
• iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okirat vagy azok másolata,
• három hónapnál nem régebbi, eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a pá-

lyázó büntetlen előéletű, továbbá nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti bün-
tetőeljárás és könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt,

• részletes szakmai önéletrajz,
• az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő vezetői program 

fejlesztési elképzelésekkel,
• szakmai gyakorlatról, vezetői gyakorlatról szóló igazolás,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes ada-

tainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához,
• nyilatkozat arról, hogy a Képviselő-testület a pályázó személyét érintő ügyet nyílt-, vagy 

zárt ülésen tárgyalja,
• nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul a kormányrendeletben meghatározott véle-

ményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez,
• nyilatkozatot arról, hogy a vezetői megbízásával a Kjt. vonatkozó rendelkezése 

szerint összeférhetetlenség nem áll fenn,
• nyilatkozat annak vállalásáról, hogy megbízása esetén a megbízását követő két éven 

belül a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (1) bekezdése szerinti államháztartási és 
vezetési ismereteket nyújtó legalább 120 órás képzést elvégzi, vagy ezen kötelezettség alóli 
mentességét okirattal igazolja (jogász vagy közgazdász diploma másolatával, vagy a tanfo-
lyam elvégzését igazoló okirat másolatának benyújtásával) amennyiben ezt a megbízás előtt 
nem tette meg, és nem rendelkezik jogász vagy közgazdász szakképzettséggel,

• nyilatkozat – a 2007. évi CLII. törvény rendelkezése alapján – a vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség teljesítésének vállalásáról.

Besosztás betölthetőségének időpontja: A magasabb vezetői beosztás ellátása 2019. ja-
nuár 1. napjától tölthető be.

Pályázat benyújtásának határideje:  2018. szeptember 05.
Pályázat benyújtásának módja:  Postai úton, Hajdúböszörmény Város Polgármesteréhez 

lehet benyújtani (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.). Személyesen, Hajdúbö-
szörményi Polgármesteri Hivatal/Iktató (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.). A 
borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 273/2018., 
valamint a beosztás megnevezését: magasabb vezető. 

Pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat a 
Kjt. 20/A.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint szakértői bizottság hallgatja meg. A bizott-
ság írásba foglalt véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója (Képviselő-
testület) a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül dönt a magasabb 
vezető személyéről.  Amennyiben a magasabb vezető beosztással történő megbí-
záshoz közalkalmazotti jogviszony létesítése is szükséges, úgy a kinevezési jogkör 
a megbízási jogkör gyakorlóját illeti meg. (Közalkalmazotti jogviszony létesítése-
kor négy hónap próbaidő kerül kikötésre.) A Képviselő-testület a pályázat ered-
ménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.
Pályázati kiírás közzétételének helye és ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hi-

vatal internetes oldalán: 2018. 07. 02. Szabadhajdú Hetilap – 2018. 08. 03.  Hajdú-
böszörmény Város honlapja www.hajduboszormeny.hu: 2018.07.02-2018.09.05.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás Hajdúböszörmény Város Jegyzőjétől 
kérhető (Tel.: 52/563-257, Polgármesteri Hivatal 57. iroda).
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Hajdúböszörmény Város Önkor-
mányzata a 176/2018. (VI.20.) Önk. 
számú határozat alapján nyilvános 
pályázatot hirdet az alábbi tárgyban: 
Hajdúböszörmény 15129 hrsz-ú Óvo-
da u. 9. szám alatti 1709 m² nagyságú 
kivett felvásárló-telep jelölésű ingat-
lan értékesítése 

Az ingatlan induló ára 1.900.000 Ft. 
Az ajánlattevőnek a vételár 3 %-a + Áfa 
bonyolítási díjat is meg kell fizetnie.

- Ajánlattevőnek ajánlatában meg 
kell jelölnie a nevét és részletesen ki-
fejteni, hogy az ingatlanon milyen gaz-
dasági tevékenységet kíván ellátni, a 
tevékenység a város gazdasági életére 
gyakorolt hatását. 

–  Az ajánlat benyújtásának fel-

tétele 190.000 Ft pályázati bizto-
síték befizetése Hajdúböszörmény 
Város Önkormányzatának 11738060-
15372514 számú számlájára, vagy a 
biztosíték összegének letétbe helye-
zése a helyrajzi szám megjelölésével. 
Az ajánlat csak akkor érvényes, ha az 
ajánlattevő igazolja, hogy a kiírásban 
megjelölt összegű biztosítékot ren-
delkezésre bocsátotta, vagy igazolja a 
biztosíték összegének letételét. Az Ön-
kormányzat a pályázati biztosítékot a 
vételárba beszámítja. Amennyiben a 
nyertes pályázó a szerződéskötéstől 
eláll, úgy részére a pályázati biztosíték 
nem jár vissza. A pályázati eljárást le-
záró döntés meghozatalát követően 30 
napon belül, a nem nyertes pályázók-
nak a pályázati biztosítékot az Önkor-
mányzat visszafizeti. 

– A nyertes pályázónak az eljárást 

lezáró döntés kézhezvételét követő 40 
napon belül a vételi ajánlatot alá kell 
írnia. A vételi ajánlat aláírásának felté-
tele, hogy a vevőnek az Önkormányzat 
felé semmilyen tartozása ne legyen. 
Vevő a szerződéskötéskor köteles az 
ingatlan teljes vételárát egy összegben 
a bonyolítási díjjal együtt megfizetni.

– Ajánlattevők ajánlati kötöttsége a 
beadási határidőt követő 90 napig tart.

– A nyertes ajánlattevő vállalja, 
hogy az ingatlanon lévő felülépítményt 
teljes körűen felújítja és az építési öve-
zetre irányadó szabályok betartása 
mellett, a lakosság zavarása nélküli 
gazdasági tevékenységet folytat. 

– Az ajánlatok bontására zártkö-
rűen kerül sor, a bontás elvégzésére a 
Képviselő-testület a Közbeszerzési Bi-
zottságot kéri fel.

– A pályázati eljárást lezáró döntést 

a Gazdasági, Fejlesztési és Környezet-
védelmi Bizottság indokolással ellátott 
javaslata alapján, a Képviselő-testület 
hozza meg. 

– Az önkormányzat fenntartja a 
jogát, hogy a pályázat során ajánlatot 
tett egyik ajánlattevővel se kössön 
szerződést, és ily módon a pályázatot 
- akár indokolás nélkül is - eredmény-
telennek minősítse.

A pályázat benyújtásának helye, 
ideje és módja:Hajdúböszörményi 
Polgármesteri Hivatal központi ikta-
tója (21 –es szoba), 2018. augusztus 
24. 10 óra lezárt borítékban.

Az ingatlannal kapcsolatban továb-
bi tájékoztatás kérhető az 52/563-238 
telefonszámon, illetve a Polgármesteri 
Hivatal I. emelet 38-as irodájában. 

Pályázati felhívás

HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. HELYI JÁRAT – ÉVES MENETREND
1 járat – Sajtüzem / Köztemető / Uszoda / Sajtüzem / Bocskai szőlőskert HÉTVÉGE / ÜNNEPNAP

1 járat – Sajtüzem / Köztemető / Uszoda / 
Sajtüzem

2 járat – NAGÉV / Köztemető / Uszoda / NAGÉV

Érvényes: 2018. augusztus 1-jétől visszavonásig

2 járat – NAGÉV / Köztemető / Uszoda / NAGÉV

+ = Kizárólag iskolai napokon közlekedő járat.        Érvényes: 2018. augusztus 1-jétől visszavonásig
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Rendőrség: 107
Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Segélyhívószám: 112
Polgármesteri Hivatal: 563-200
Gyepmester 06-20/313-4217

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS
Augusztus 8. 9–12 óra:

KÁLVIN TÉRI RENDELŐ:  

560-130 www.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, 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
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: 0620/343-
4800)
Szentháromság 
(Pálnagy Zs. u 1/a. Tel.: 372-302) 

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.

Aug. 3. Vöröskő gyógyszertár
Aug. 4-5: Arany Sas patika
Aug. 6.: Bethlen gyógyszertár
Aug. 7. Hajdú gyógyszertár
Aug. 8.: Kehely gyógyszertár
Aug. 9.: Patika Plus gyógyszertár
Aug. 10. Szentháromság gyógy-
szertár 

A MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN 
működő csoportok:
Augusztus 8. a Nyugdíjas Klub fog-
lalkozása. Kirándulás Noszvajba és 
Egerszalókra – indulás 7-kor a mű-
velődési központ mellől.
Augusztus 8. a Honismereti Klub 
foglalkozása. Kirándulás Tokajba – 
indulás 7-kor a Jókai utcából.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Augusztus 4-6. (reggel 6-tól reggel 
6 óráig): dr. Nagy Anna (Tel: 06-30-
662-2725).

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 felü-
gyeleti irodájában.

VÉRADÁS
Augusztus 10. (péntek) 8.30-16 
óra, augusztus 11. (szombat) 
10-14 óra,  véradás a Hajdúsági 
EXPON  (Széchenyi Szakképző Is-
kola Radnóti M. u. 3.) a lakosság 
részére.

LUZSINSZKI LÁSZLÓ
(a Béke Agrárszövetkezet nyugdíjasa)

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik szeretett halottunk

temetésén megjelentek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek és mély-
séges bánatunkban részvéttel osz-
toztak.
„Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban, 
de ha már abban nem, legalább a csodában.
Csoda volt, hogy éltél, s minket szerettél, cso-
da volt, ahogy az életért küzdöttél.  De mégis 
elcsitult a szív, mely értünk dobogott, megpi-
hent a kéz, mely értünk oly sokat dolgozott.    
Számunkra Te sohasem leszel halott, szívünk-
ben örökké élni fogsz mint a csillagok.”  

A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás

TÖMÖRI SÁNDORNÉ
(szül. Molnár Erzsébet)

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szeretett halottunk

temetésén megjelentek, sírjára 
kozorút, virágot helyeztek és mély-
séges bánatunkban részvéttel osz-
toztak.
„Lecsukott szemmel még látom
a lelkét ki mellettem ül, 
és nékem mesél….
Nem maradt utánad 
más, csak az emlék, 
örökké szeretünk, bárhol legyél!”

A gyászoló család.

GÁL LÁSZLÓ

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik szeretett halottunk

temetésén megjelentek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek és mély-
séges bánatunkban részvéttel osz-
toztak.
„Nagyon akartam élni még, érezni 
szívetek melegét. Legyőzni a betegséget, 
legyen enyém még az élet. Búcsú nélkül 
kellett mennem,  őrizzetek szívetekben. 
Édes lesz ott megpihenni, odalent már 
nem fáj semmi!”

A gyászoló család.

ZOLNAI FERENC

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik szeretett halottunk

gyászszertartásán megjelentek, sír-
jára koszorút, virágot helyeztek és 
mélységes bánatunkban részvéttel 
osztoztak.
 „Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
megpihent a kéz, 
mely értünk oly sokat dolgozott.
Számunkra te sohasem leszel halott,
szívünkben örökké élni fogsz,
mint a csillagok.”

A gyászoló család.

TÓTH SÁNDOR
halálának évfordulójára

Szeretettel emlékezünk, halottunk

Megemlékezés

„Kereslek, de nem vagy már sehol,
de mégis itt vagy
mindig valahol,
talán egy napsugárban,
vagy egy csillag 
fenn az égen,
én most is egyre várlak,
mint valamikor régen.”

Szerető felesége fia, lánya, 
menye, veje, unokái, dédi

LÉVAI MÁRTONNÉ
halálának 1. évfordulójára

Soha el ne múló fájdalommal 
emlékezünk 

Megemlékezés

„Elvitted a derűt, a fényt, a meleget,
csak egy sugarat hagytál itt, 
az emlékeket.
Bennünk él egy arc és végtelen szeretet,
amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Hiányodat feldolgozni nem lehet,
csak próbálkozunk élni Nélküled."

Szerető családja
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Szeretettel várok minden 
szépülni vágyó vendéget a 
Déjá-vu szépségszalonba.

Hétköznapi fonások, alkalmi kontyok, festés, 
melírozás, fesztiválra neon színezések, 

férfi hajvágás, festés.

Répátzky Imréné Marika június 25-én ünnepelte 
70. születésnapját családja és barátai körében.
Ezúton kívánjunk: Isten tartson meg NEKÜNK  

még nagyon sokáig!

Születésnapi köszöntő

80. születésnapja
alkalmából,
július 17-én
köszöntötte 
HORVÁTH 

LÁSZLÓNÉT
szerető családja:

fia, lánya, 
családjaikkal.

Születésnapi köszöntő

Felhívás

2018. augusztus 10-12. között VII. Hajdúsági Expo, Ipari, Kereskedel-
mi, Mezőgazdasági és Erdészeti Gépkiállítás és Termékbemutató, Trak-
torhúzó Európa Kupa várja az érdeklődőket a megszokott helyszínen, a 
Radnóti utcán. A rendezvény ismét a Traktor Karnevállal veszi kezdetét. 
A gyülekező 2018. augusztus 10-én 14:00 órától lesz. A menet 16:00-kor 
indul a város nagy körútjára, a Bocskai térnél pedig valamennyi jármű be-
mutatásra kerül. Ez az esemény látványos, ugyanakkor veszélyeket is rejt. 
Ezért a szervezők arra kérik a résztvevőket, hogy a felvonuláshoz a közúti 
közlekedés szabályainak betartásával csatlakozzanak, amely rendőri bizto-
sítás mellett történik. A sofőröket ellenőrizhetik. A felvonulás esetében is 
érvényesül a zéró tolerancia elv. A járműveken tartózkodókért is a jármű 
sofőrje felel. Hogy valóban örömteli legyen ez az évek óta hagyományos 
esemény, tisztelettel kérünk mindenkit, hogy vigyázzanak a saját és a töb-
bi résztvevő testi épségére, biztonságára. Kérjük, hogy a felvonulásban 
közlekedő járművektől a közönség tartsa a biztonságos távolságot!

Az idei rendezvényre, a Hajdúsági Nyár eseményeire szeretettel várunk 
minden kedves érdeklődőt!

 A szervezők
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Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 175/2018. 
(VI.20.) Önk. számú határozat alapján értékesíteni kívánja az alábbi táblázatban 
felsorolt önkormányzati tulajdonban álló, kivett beépítetlen terület jelölésű, a ter-
mészetben Hajdúböszörmény-Hajdúvid Vidtelke utcában található ingatlanokat 
az alábbi feltételekkel nyílt árverés útján. 

Helyrajzi szám  Terület (m²) Művelési ág
15208/54  800 kivett beépítetlen terület
15208/55  800 kivett beépítetlen terület
15208/56  800 kivett beépítetlen terület
15208/57  800 kivett beépítetlen terület
15208/58  800 kivett beépítetlen terület
15208/59  800 kivett beépítetlen terület
15208/60  800 kivett beépítetlen terület
Helyrajzi szám  Terület (m²) Művelési ág
15208/63  864 kivett beépítetlen terület
15208/64  864 kivett beépítetlen terület
15208/65  864 kivett beépítetlen terület
15208/66  864 kivett beépítetlen terület

A kikiáltási ár telkenként 810 Ft/m² + áfa.  A kikiáltási árat az árverés során 
5.000 Ft-tal szükséges emelni mindaddig, amíg egyetlen ajánlattevő marad ver-
senyben. Vevőnek a nettó vételár 3 %-a + áfa lebonyolítási díjat is meg kell fizetnie.

Aki az árverésen részt kíván venni, annak a nettó kikiáltási ár 10%-át letéti díj-
ként az árverés időpontjáig meg kell fizetnie Hajdúböszörmény Város Önkormány-
zatának 11738060-15372514 számú számlájára. A befizetés tényét az ellenőrző 
csekkszelvény, vagy teljesített átutalási megbízás bemutatásával kell igazolni. Az 
az ajánlattevő, aki az árverés során a legnagyobb összegű ajánlatot teszi, az ingat-
lan megvásárlására jogosulttá válik, és az általa befizetett letéti díjat a vételárba 
be kell számítani. A licitáláson alulmaradt ajánlattevők részére a befizetett letéti 
díjat az önkormányzat 15 napon belül visszafizeti. Abban az esetben, ha a nyertes 
ajánlattevő a licitálás lezártát 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 köt-
nie és ezzel egyidejűleg meg kell fizetnie a teljes vételárat, részletfizetési lehetőség 
nincs. Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő hitelfelvétel segítségével kívánja 
megfizetni a vételárat, úgy a teljesítésre nyitva álló határidő – tekintettel a banki 
ügymenet időigényességére – 60 napra hosszabbodik meg.

Az ingatlan tulajdonjogának bejegyzésére a teljes vételár, bonyolítási díj és az 
igazgatási szolgáltatási díj megfizetését követően kerül sor.

 Az ingatlan értékesítése esetén a vevő köteles az ingatlant 4 éven belül beépí-
teni, melynek biztosítására az önkormányzat elidegenítési és terhelési tilalmat köt 
ki. 

Az Önkormányzat fenntartja magának azon jogát, mely szerint az eljárást rész-
ben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja indoklás nélkül.

Az ingatlannal kapcsolatban további tájékoztatás kérhető az 52/563-238 tele-
fonszámon, illetve a Polgármesteri Hivatal I. emelet 38-es irodájában.

A nyílt licit időpontja: 2018. augusztus 27.  9.00 óra
Helye: Polgármesteri Hivatal Sillye Gábor terem (I. emelet 54.)

Ingatlanértékesítés
Nyolcadik alkalommal rendezik meg a hajdúböszörményi DESZ-KEXX 

Fesztivált a helyi Extrém Sportegyesület és a Deszka Bisztró közös rendez-
vényét augusztus 2-5-ig. A KEXX a szokásos élőzenei hip-hop, rap és elekt-
ronikus zenei vonalon erősít leginkább, de idén kiemelt hangsúlyt kapott 
a retrozene világa. Természetesen a nevéhez méltóan látványos extrém 
sportversenyeket is kínál vendégeinek a keleti országrész egyetlen extrém 
sport és könnyűzenei fesztiválja.

A találkozó új környezetben, a Bocskai Strand- és Gyógyfürdő és a 
Castrum Termálkemping melletti füves területen kerül megrendezésre, 
így a fesztiválra érkezők napközben élvezhetik a strand nyújtotta kikap-
csolódási lehetőségeket. 

A  három nap alatt közel 70 fellépő mutatkozik be a fesztivál három 
színpadán. Itt lesznek a hip-hop és könnyűzenei stílus legnagyobb hazai 
előadói: Curtis, Sub Bass Monster, Beerseewalk, Horváth Tamás, az Animal 
Cannibals, Hősök, AK26, Rico & Miss Mood az elektronikus zene világá-
ból Szecsei, Purebeat, Katapult DJ, Bricklake, Stereo Palma, Chris Lawyer, 
a retrozene világából pedig a Hip Hop Boyz, Krisz Rudolf, Desperado és 
Dj Dominique. A gördeszka-, BMX- és görkorcsolyaversenyek a pénteki és 
szombati napon kerülnek megrendezésre a Városi Sport- és Rendezvény-
központ területén található extrém sportpályán. 

A szervezők az ország összes pontjáról várnak versenyzőket és fesztivá-
lozókat egyaránt. Budapestről, Miskolcról, Nyíregyházáról, Mátészalkáról, 
Debrecenből, Hajdú-Bihar megyei településekből és Hajdúböszörmény-
ből. „Ennek a fesztiválnak teljesen más a közönsége, mint a többi fesz-
tiváloknak”  – fogalmazta meg az egyik fellépő a korábbi években. Rész-
letes program a hivatalos Facebook oldalon https://www.facebook.com/
kexxfesztival/ 

Új helyszínen, új névvel

A TOP CLLD „A hajdúk fővárosa - hagyomány, haladó szellem, befoga-
dás” pályázat keretében nyert forrást városunk. Ez egy közösségvezérelt 
helyi fejlesztési lehetőség. Hajdúböszörmény egy helyi fejlesztési stratégi-
ával pályázott, amely a fejlesztési célokat határozza meg. Ez részesült egy 
hosszú távú támogatási forrásban, melyre a munkaszervezet koordinálá-
sával pályázhatnak helyi szervezetek pályázati felhívásokon keresztül, me-
lyek a már megnyílt pályázati felületen, a hbclld. hu oldalon találhatóak.

Pályázati lehetőség

Sok nézőt várnak
A VII. Hajdúsági Expo-ról és a Traktorhúzó Európa Kupáról tartottak 

sajtótájékoztatót július 27-én, a Széchenyi-iskola melletti pályánál.
Ficsor László, a helyi traktorhúzó egyesület elnöke köszöntötte a meg-

jelenteket. Reményét fejezve ki, hogy az idén is sokan kilátogatnak a ver-
senyre. Szarvas-Szabó Katalin, a Szabadhajdú ügyvezetője, a szervezők 
nevében a traktorkarnevál kapcsán felhívta a résztvevők és a nézők figyel-
mét a fegyelmezett magatartásra, a balesetek elkerülése érdekében. Czeg-
lédi János, a Keleti Fejlesztő Iroda ügyvezetője a kiállításokról tájékoztatta 
a hallgatóságot, illetve szót ejtett a kelet-magyarországi agrárfórumról is. 
Bodnár János, a traktorhúzó egyesület alelnöke elmondta, hogy két kate-
góriában, hat ország versenyzői mérik össze erejüket az augusztus 10-12, 
közötti rendezvényen.


