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Kexx-fesztivál2. oldal

Többek között kézműves foglalkozás, arcfestés, ugrálóvár,
aszfaltrajzverseny, cso-csó-bajnokság, sétakocsikázás, slambucfőző verseny, különböző bemutatók és színpadi produkciók,
valamint bál színesítette a Kert
utcai, volt iskola épületében és
udvarán rendezett Családi Napot
augusztus 4-én.

A szervező Északi Lucernásért
Egyesület rendezvényén Kovács
Attila képviselő, a civil szervezet
elnöke elmondta, a rendezvény
középpontjában ezúttal a családok
állnak. Úgy állították össze a prog-

Kis kukták nagy sikerei

Egy nap a családokért

3. oldal

találkozhassanak, beszélgethessenek. Hasznosak ezek a közösségi
alkalmak – mondta a táncos.

ramot, hogy mindenki megtalálja a
kedvére valót. – A délelőtt a gyermekeké volt. Délután nyitottunk
a felnőttek felé – tette hozzá Kovács Attila, azt is elmondta, hogy
tapasztalatuk szerint az északi

városrészben a családok igénylik
közösségi programokat, összejöveteleket.
Szűcs János, a Bocskai Néptáncegyüttes művészeti vezetője is

Haditábor

fellépett a Családi Napon. Maga is
több szállal kötődik a városrészhez.
– A térségben sok nagycsalád
van, és sok idősebb ember él itt.
Ők esetleg nem jutnak el távolabbi rendezvényekre. Nekik nagyon
fontos, hogy csak egy-két utcát kell
elsétálni ahhoz, hogy ismerősökkel

jeleníteni a hajdú hagyományokat
is. A program legfőbb vezérfonala a
„túlélés” volt. Túlélni a küzdelmet,
a megmérettetést. Mindezek mellett a néprajzi hagyományőrzést is
fontosnak tartották a szervezők,
mint például a tárolóedény készítést vagy a bőrözést.
g.i.

Mocsár Tímeáék a gyerekek miatt látogattak ki a programra. Szerinte azért érdemes részt venni a
rendezvényen, mert itt mindenki
jól érzi magát. Ezt Kovács Csilla is
megerősítette. Kiemelte azt is: „nagyon jó, hogy ismerősökkel, barátokkal találkozhatunk”. (bertalan)

Értékmustra
„Helyi értékek Startja” címmel
megyei közfoglalkoztatási kiállításnak adott otthont Tiszagyulaháza a XII. Gólyafesztivál keretében, július 28-án.
A rendezvényen Hajdúböszörmény is képviseltette magát. A
standjukon megkóstolhatták az
érdeklődők a böszörményi hús-

Minden gyerek legyőzte önmagát. Talán ez lehet a legfontosabb
eredménye annak a kétszer egy hetes tábornak, melyet az egykori Partos-csárda környékén rendeztek. A
Hajdúsági Múzeum Baráti Köre az
új katonai ismeretek elsajátítása
mellett, fontosnak tartotta meg-
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feldolgozóban előállított készítményeket, köztük a kenőmájast,
cukros-májas hurkát, kolbászt,
debreceni párost, tepertőt és nem
utolsó sorban a főzőversenyen
második helyezést elért toroskáposztát. A program keretében a
látogatók megismerhették a Hajdú
tanyán termelt zöldségeket is.
Sz.H.
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Az idén új névvel és új helyszínen
rendeztek
fesztivált
DESZ-KEXX névvel. A HEXE
Extrémsportegyesület és a Deszka Bisztró egyesítette erőit az augusztus 2-5-ig tartó rendezvényen,
a strandfürdő melletti területen.
A fesztiválozók kedvét a hirtelen
lezúduló zápor sem szegte. Szabó
Renáta és Szabó Tamás Debrecenből érkeztek. Azért választották ezt
a lehetőséget, mert közel áll hozzájuk az a zenei világ, amit a fesztivál
képvisel, illetve az extrémsportokat is kedvelik. Számukra ez jelenti
a nyaralást, hogy itt lehetnek, s a
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csolya- és a BMX-versenyben mérhették össze ügyességüket a vállalkozó szelleműek. A hely adottságait
után nekik is jutott lehetőség a szó- figyelembe vették. Így a hip-hop és figyelembe véve egyedülálló az is,
rakozásra, melyhez Gergő szerint az elektronikus zene mellett teret hogy a fesztiválozók fürdőzhetnek
elengedhetetlenek a jó fellépők, és
a társaság.
A közönség kíváncsian várta
Horváth Tamás fellépését, akit
a koncertje előtt kérdeztünk. Elmondta, hogy családja több generáció óta kötődik a zenéléshez, már a
dédnagyapja is híres hárfa- és gitárművész volt. Mindent, amit eddig
elért a pályáján, sikerként él meg,
hiszen saját maga küzdött meg érte.
Ahogy fogalmaz: „A lépcsőt válasz-

Kikapcsolódás zenével és sporttal

kapott a retro muzsika is. A fősze- is napközben, egyéb más szabadrepben most is a zene állt, de az ext- idős tevékenység mellett – fogalmarém sportok kedvelőinek sem kell zott Varjasi Gergely.
(gargya)
unatkozniuk: a gördeszka-, görkor-

társaság az, ami idevonzotta őket.
Fontosnak tartják, hogy minden évben legyen valami új a fesztiválban.
Jó döntésnek tartották, hogy új
helyszínen szórakozhatnak, a programok is változatosak. Véleményük
szerint a rendezvény különlegessége, hogy egyedi, mert sehol máshol
nincs ilyen.
Bóta László, Nagy Petra és Nagy
Róbert Józsáról érkeztek. Egy pa-

tottam, nem a liftet.”. Ötödik éve
járja az országot, alázattal és hittel teszi a dolgát. Számára fontos
a folyamatos tanulás. Dalait ő írja,
hangszereli, kifejezetten élvezi az
alkotás folyamatát.
A Desperado együttes is színpadra lépett. Gábor Bernadett énekes
tizennyolc éve dolgozik a formációban. Vallja, ma is ugyanolyan
pörgés veszi őket körül, mint a ko-

Fogatok versengtek
Negyven nagy és tizenhárom
pónifogat versengett az országos
„C” és „D” kategóriás megmérettetésen augusztus 4-én, a Kinizsi
utcai lovaspályán.
Kiss Attila polgármester megnyitójában elmondta, hogy a háború előtti hagyományokat felelevenítve, mintegy negyedszázada,
minden esztendőben rendeznek
don ülve beszélgettek, míg megkezdődtek a nagyszínpadi koncertek.
Először jöttek el Böszörménybe,
mert jókat hallottak róla. - Egy fesztivál sikerességében sokat jelentenek a fellépők és az árak - állapítják
meg a fiatalok.
Dávid Gergő a dartsozás rejtelmeiről mesélt, ugyanis a fesztiválozók ezt a kikapcsolódási lehetőséget
is kipróbálhatták. A szakember szerint ebben a sportágban is minden
a fejben dől el. A játék mellett éjfél

rábbi években. Az énekesnő szerint
nagyon jól együtt tudnak dolgozni.
Két évtized alatt már megismerték
egymás rezdülését, rigolyáit. A közönség és a zene szeretete köti ös�sze őket.
A fesztiválok különleges hangulatúak, más, mint egy sima koncert,
felfokozott állapotba kerül ilyenkor
az ember.
Varjasi Gergely szervező elmondta, hogy az idei fesztiválon
szélesebb céltömeg zenei ízlését is

fogathajtó versenyeket Böszörményben.
A rendezvény rangját emelte,
hogy jelen volt Sztancs Tibor, a
megyei lovas szövetség fogathajtó
szakágának közelmúltban megválasztott elnöke.
Az idei Hajdú Kupát Balogh
Gyula érdemelte ki, aki a Pocsaji
Lovasbarátok SE színeiben ült bakra. 			
g.i.
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Ezüstmise

Kis kukták nagy napjai
Az idén júliusban szervezték
meg a „Kiskukta tábort”, melyet
júliusban, két turnusban bonyolítottak le – ideális környezetben,
a Böszörményi Kézműves házban.

Bodogán László atya ezüstmiséjére gyűltek össze a hívek a
görögkatolikus templomban, augusztus 5-én.
A hálaadó Szent Liturgián Dalanics
Zoltán parókus prédikációja, és
László atyához fűződő személyes
vallomása mindenki számára meg-

ható volt. A jelenlévők köszöntései,
jókívánságai és a lelkésztársak áldásai tették emelkedetté az ünnepi
alkalmat, amely beszélgetésekkel
zárult. A közösség összetartó ereje olyan szeretetet sugárzott, mely
példaértékű összefogásról tanúskodott.
DEI

Fiatal tehetség

Nem szűkölködik élményekben
és kihívásokban az idei nyár, a 13
éves hajdúböszörményi Balogh
Soma dobosnak.
Június 28-án ott lehetett a
Volt Fesztiválon, a Tankcsapdaés Iron Maiden-backstage-ben.
Újra találkozhatott példaképével,
Nicko McBrain-nel is, a világhírű
angol banda dobosával, de Bruce
Dickinson is dedikálta a nemrég
megjelent életrajzi könyvét Somának, aki közelről figyelhette a

koncert eseményeit. Az ifjú rocker
nyara ezzel nem ért véget. Nemrégiben a firenzei stadionban, nagysikerű koncerten közreműködött,
az idei Rockin1000 keretében.
A rockezred kötelékében három
magyar zenész is ott volt, köztük
Soma is. A múlt héten derült ki,
hogy az ifjú dobost ismét beválasztotta a Nemzet Fiatal Tehetségeiért
Programba az Emberi Erőforrások
Minisztériuma. Soma legközelebb
a Hajdúhéten lép színpadra, augusztus 17-én.

Megkezdődött a kivitelezés
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Baltazár Dezső Református
Általános Iskola tornacsarnokának építése megkezdődött a Kassa utcán.
A munkálatok során várhatóan több alkalommal kell az ott közlekedőknek várakozniuk, vagy forgalomkorlátozásra számítaniuk. Kérjük a környéken élők és közlekedők szíves türelmét!
Az épület tervezett átadása: 2019. július.
Köszönettel a Bocskai téri Református Egyházközség elnöksége.
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A Gasztronómiai Egyesület foglalkozásain kétszer tizenkilenc
gyermek érdeklődött a gasztronómia világa iránt. Elsőként a 10-14
éves korosztály képviselői szorgoskodtak, a másodikban pedig a 6-10
évesek. A programban szerepelt
konyhai és udvari bográcsozás is.
Természetesen komoly éttermi ételek is kikerültek a kiskukták kezei
alól, akik egy hentes segítségével a
húsfeldolgozás fortélyait ismerték
meg. Mindezek mellett különleges
élményt jelentett a résztvevőknek
az alapfogások elsajátítása, a zöldségpucolás, vagy éppen a palacsintatöltés. A szervezők folyamatosan

felhívták a figyelmet a balesetveszélyek elkerülésére, ugyanakkor
biztatták a kis tanoncokat, hogy
nincs félnivalójuk a tűzhely mellett.
Bátorították őket, hogy otthon
is kapcsolódjanak be, segítsenek a
főzésben a szüleiknek. Sokan nem
élnek ezzel a lehetőséggel, idő és
türelem hiányára hivatkozva, pedig
megéri a törődést.
A táborban megismerkedtek
még a fiatalok az éttermi viselkedés
szabályaival, a terítéssel, a tálalással.
Nagy élményt jelentett a résztvevőknek a közös lekvárfőzés is,
akik szabadidejüket a gasztronómiához kötődő játékokkal töltötték el.
Gyűjtöttek régi recepteket, megismerkedtek különböző, a gasztronómiához kötődő hagyományokkal is.
g.i.

Ironman

Molnár Sándor, a Tekergők
SE 72 éves versenyzője részt
vett a Nagyatádon rendezett
eXtremeMan Triatlon (Ironman)
versenyen, július 28-án.
A Gyékényesi-tóban a 3,8 kilométeres távot 1 óra 48 perc alatt
úszta le, ami a tervei szerint sikerült. Gyors depózást követően kétkerekűjével Nagyatád felé vette az
irányt – 75 km – majd a környéken
kialakított 35 kilométeres pályán
még három kört tett meg, így teljesítette a 180 kilométeres kerékpározást, 6 óra 32 perc alatt. Ezután
a maratoni futás következett, ameJÓ KEZDÉS. Felnőtt férfi csapatunk nagyarányú győzelemmel
kezdett a Magyar Kupa megyei
selejtezőjének első fordulójában.
HTE – DASE 7-1 (3-0). Gól: Barna
Béla Dávid (4), Nagy Máté (2), Misák Sándor.
MECCSAJÁNLÓ. Augusztus 11.
szombat 17 óra, Városi Sportközpont: HTE – Hosszúpályi SE megyei I. felnőtt labdarúgó-mérkőzés. Belépő: 200 Ft.
TOBORZÓ. A HTE labdarúgó szak-

lyen 6 óra 30 perc alatt ért célba.
Molnár Sándor 15 óra 8 perc alatt
teljesítette a versenyt. Kategóriájában (70-74) a második helyezést
érte el.			
g.i.
osztálya várja utánpótlás csapataiba fiúk és leányok jelentkezését.
Jelentkezni és információt kérni
az alábbi elérhetőségeken lehet:

U7-U9 (2010-2013) Kerek Balázs (kerek9006@gmail.com).
U11-U13 (2006-2009) Poczetnyik
Csaba (poczetnyikcs@bighb.hu, Tel.:
0620/5458889)
U14-U16 (2003-2007) Kiss Antal
(kissantal955@gmail.com)
Leány U13-U19 (2000-2007) Papp Ferenc (pappferenc.hte@gmail.com, Tel.:
0630/5578012)
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Ingatlanértékesítés
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata az 53/2018. (II.22.) Önk.
számú határozata alapján értékesíti
az önkormányzati tulajdonban álló,
Hajdúböszörmény 2567 hrsz-ú, a
természetben a Dózsa György krt.
25. sz. alatti kivett lakóház, udvar,
gazdasági épület művelési ágú, 358
m² nagyságú ingatlant nyílt árverés
útján a legmagasabb ajánlattevő részére az alábbi feltételekkel:
A kikiáltási ár nettó 4.600.000
Ft. A kikiáltási árat az árverés során
5.000 Ft-tal szükséges emelni mindaddig, amíg egyetlen ajánlattevő
marad versenyben. Vevőnek a nettó
vételár 3%-a + áfa lebonyolítási díjat

is meg kell fizetnie.
Aki az árverésen részt vesz, annak a nettó kikiáltási ár 10%-át letéti díjként az árverés időpontjáig meg
kell fizetnie Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának 1173806015372514 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 ingatlan 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,
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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 kötnie 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 bejegyzése a teljes vételár, bonyolítási
díj és az igazgatási szolgáltatási díj

megfizetését követően történik meg.
A vevő köteles az ingatlant 4 éven
belül beépíteni, melynek biztosítására az önkormányzat elidegenítési és
terhelési tilalmat köt ki.
Az ingatlannal kapcsolatban
további tájékoztatás kérhető az
52/563-238 telefonszámon, illetve
a Polgármesteri Hivatal I. emelet 38as irodájában.
Az Önkormányzat fenntartja magának azon jogát, mely szerint az
eljárást részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja indoklás nélkül.
A nyílt licit időpontja: 2018. augusztus 27. 09.30 óra
Helye: Polgármesteri Hivatal
Sillye Gábor terem (I. emelet 54.)

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
2 járat – NAGÉV / Köztemető / Uszoda / NAGÉV

+ = Kizárólag iskolai napokon közlekedő járat.

Érvényes: 2018. augusztus 1-jétől visszavonásig

Érvényes: 2018. augusztus 1-jétől visszavonásig

6

VÁROSI HETILAP

Közérdekű
Rendőrség:
Mentők:
Tűzoltóság:
Segélyhívószám:

107
104
105
112

Polgármesteri Hivatal:563-200
Gyepmester
06-20/313-4217
VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS
Augusztus 15. 9–12 óra: Kiss Attila polgármester
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

Aug. 10. Szentháromság gyógyszertár
Aug. 11-12. Vöröskő gyógyszertár
Aug. 13: Arany Sas patika
Aug. 14: Bethlen gyógyszertár
Aug. 15:Hajdú gyógyszertár
Aug. 16: Kehely gyógyszertár
Aug. 17: Patika Plus gyógyszertár
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Augusztus 11-13. (reggel 6-tól reggel 6 óráig): dr. Nagy Ferenc (Tel:
06-70-376-1138).

HBTV: 
Tigáz:

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

KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTŐ
Tel: 36-52-219-419,

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

hétfő-csütörtök:
8-16.30-ig,
péntek:
8-13.30-ig.
Személyesen a Városi Piac felügyeleti irodájában.

Hajdúböszörmény ingyenes hetilapja
Megjelenik 12 000 példányban
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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.

Szemétszállítás
Értesítjük Hajdúböszörmény Tisztelt Lakosságát és a jogi személyeket,
hogy 2018. augusztus 20-án (hétfőn)
a hulladékszállítás az ünnepre való
tekintettel elmarad! Helyette: 2018.
augusztus 18-én, szombaton történik a hulladékszállítás. A megszokott
helyre az elszállítani kívánt hulladékot
kérjük, reggel 6 óráig helyezzék ki.
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk

LUZSINSZKI ANTALNÉ
(szül. Tompák Eszter)

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

HBCOM ügyfélszolgálat:229-190

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

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

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk

„Hirtelen elmentél egy perc alatt
számunkra csak a döbbenet és a
fájdalom maradt, a búcsúszó, mit nem
mondtál ki, elmaradt,
de szívünkben örökké velünk maradsz.”
A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk

Megemlékezés
Soha el ne múló fájdalommal
emlékezünk

BORSI MÁRTONNÉ
(szül. Varga Róza)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.

„Bíztunk az életben, hittünk a gyógyu-

LUKÁCSI ANDRÁSNÉ
(szül. Marjai Zsuzsánna)
halálának 25. évfordulójára
„Szeresd a jó szüleidet,
ahogy csak szeretni lehet,
őrizd lelkedben ezt a drága kincset,
mert a szülő igen drága kincs,
ezt már csak az tudja,
akinek már nincs.”
Szerető családja

Köszönetnyilvánítás

lásban, de ha már abban nem, legalább
a csodában.
Csoda volt, hogy éltél, s minket szerettél,
csoda volt, ahogy az életért küzdöttél.
De mégis 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.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk

OLÁH IMRÉNÉ

ORBÁN IMRÉNÉ

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

„Számunkra Te sohasem
leszel halott,
szívünkben örökké élni fogsz,
mint a csillagok.”

A gyászoló család.

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.
„Nem az a bánat, amely fáj
és amelytől könnyes lesz a szem,
hanem az, amit hordozunk szótlanul
egy életen át, némán, csendesen.
Úgy ment el, ahogy élt,
csendben és szerényen,
Drága lelke nyugodjon békében.”

A gyászoló család.

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk

(szül. Bújdosó Eszter)

LÓDERER KÁROLY

(a Polgármesteri Hivatal nyugdíjasa)

(szül. Bodnár Margit)

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.
„Fáradt teste megpihenni tért,
Nehéz út volt, amit Ő megélt,
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
De szívünkben él,
és mindörökké ott marad.”

A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk

LÉVAI SÁNDOR
szíjgyártó

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.

2018. AUGUSZTUS 10.
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Születésnapi köszöntő
Nagy Imréné

(Viszoki Margit)
augusztus 3-án ünnepelte

90. születésnapját.

500

Sertés Zsír:
Ft/kg ( 10 kg felee 400 /kg)
Füstölt Húsos Csont:
Ft/kg
Sertéshúsok:
Ft/kg sboltban !
( oldalas, tarja, lapocka)

Négy gyermeke, kilenc unokája és tizenkilenc dédunokája
családjaikkal együtt kívánnak
neki jó egészséget és még sok
boldog évet. E jeles napon köszöntötte Szolnoki Lászlóné
anyakönyvvezető és a Szent
Kamil Idősek Otthona közössége.

999

Az

ELADÓ a Móra F. u. 18. sz. alatti
összközműves családi ház.
Tel: 06-20-538-60-39
Tombol a nyár a hajdúböszörményi
Bocskai Strand- és Gyógyfürdoben

Újra nyitva a fedett termálfürdo
08.11-én a Strandbálra 1500 Ft /fo,
08.18-án, szombaton az Éjszakai fürdozésre

750 Ft a belépojegy ára!
Várjuk önöket szeretettel!

Megemlékezés

Megemlékezés

Szeretettel emlékezünk halottunk,

Szeretettel emlékezünk halottunk,

SZABÓ
SZABÓ SÁNDOR
SÁNDORNÉ
(volt Debreceni u
(szül. Soós Mária) 42. sz. alatti lakos)

UZONYI SÁNDOR
(1941-1998)
halálának 20. évfordulójára

halálának
halálának
3. évfordulójára 7. évfordulójára
„Elvittétek a fényt, a derűt, a meleget,
csak egy sugarat hagytatok itt, az emléketeket.
Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha senki el nem
vehet.
Hiányotokat feldolgozni nem lehet,
csak megpróbálunk élni nélkületek.”
Szerető gyermekeitek: Marika és Zoli

„Álmodtunk egy öregkort,
csodásat és szépet. De a kegyetlen halál
mindent összetépett.
Csoda volt, hogy éltél és
Téged szerethettünk.
Nekünk nem haltál meg,
csak előre mentél.
Egy reményünk van, mi éltet és vezet,
hogy egyszer majd találkozunk Veled.”
Emlékeznek rá: özvegye, 2 lánya, 1 fia
párjukkal, 9 unoka és párjuk, 5 dédije
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SZABÓ LÁSZLÓ
húsboltja

Házasságot kötöttek
Ünnepélyes keretek között kötöttek házasságot:
július 5-én: Fekete Pál - Fekete-Lévai Bernadett;
július 6-án: Vida Botond -Vida Boglárka Virág;
július 7-én: Mike Ádám -Mike-Szilágyi Boglárka, Kathi Tamás -Kathiné
Molnár Ildikó, Szarka Péter -Szarka-Kovács Tímea;
július 21-én: Szabó Imre -Szabó-Molnár Anikó, Monori Viktor -Monoriné Fekete Renáta;
július 23-án:Varga Mihály -Magyar Anikó,Nagy István -Nagyné Uzonyi
Magdolna;
július 27-én: Szolnoki Ernő - Szolnoki-Szabó Tünde;
július 28-án: Péter Antal Sándor - Péterné Hegedüs Henrietta, Jánosi
Róbert Pál - Jánosi-Török Lilla, Bereczki István - Piltz Renáta
augusztus 3-án: Szabó Zoltán János - Szabó-Zelei Mariann, Tóth Lajos
- Tóth-Pázmándi Nikolett, Vincze János - Vincze-Varga Bettina, Mikó
Csaba - Mikóné Nyiri Judit.
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2018

AUGUSZTUS 16–19.

08

16
08.16.

08.17.

10.00–18.00 Böszörményi alkotók kiállítása
Megtekinthető: augusztus 30-ig – Helye: SGMK kiállítóterme
16.00-20.00 Komp Egyesület játszóháza – Helye: Bocskai tér
17.00-20.00 Hajdúböszörményi Tájházak játszóháza
Helye: Bocskai tér, SGMK előtti rész
17.00–21:00 Gyermekmegőrző – Helye: SGMK, belső udvar
17.00 HAJDÚHÉT FELVONULÁS
Indulás a Kálvin térről a Bocskai térre
17.00 A Hajdúhéten felvonuló művészeti csoportok fellépése
Helye: Bocskai tér
19.30 BON-BON élő koncertje – Helye: Bocskai tér
21.20 A HAJDÚHÉT megnyitója – Helye: Bocskai tér
21.30 IRIGY HÓNALJMIRIGY élő koncertje – Helye: Bocskai tér
23.30 RETRO PARTY: DJ WILLIAM – Helye: Bocskai tér

08

17

08.17.

08.18.

10.00–18.00 Böszörményi alkotók kiállítása
Helye: SGMK kiállítóterme
16.00–20.00 Komp Egyesület játszóháza – Helye: Bocskai tér
17.00-20.00 Hajdúböszörményi Tájházak játszóháza
Helye: Bocskai tér, SGMK előtti rész
17.00–21:00 Gyermekmegőrző – Helye: SGMK, belső udvar
16.00 ÁKOM-BÁKOM BÁBCSOPORT mesejátéka
Csizmás kandúr – Helye: SGMK belső udvara
16.30 A SALIDA TÁNC SPORT EGYESÜLET bemutatója
Helye: Bocskai tér
17.30 A Hajdúböszörményi Ifjúsági Fúvószenekar koncertje.
Vendégkarmester: Masa Tibor – Helye: Bocskai tér
18.30 BALOGH SOMA dobműsora – Helye: Bocskai tér
19.00 MAJOROS JÁNOS profi triál kerékpározó bemutatója
Helye: Bocskai tér
19.30 Kelet Brass Band utcazenekar koncertje
Helye: Bocskai-szobor
20.00 HONEYBEAST élő koncert – Helye: Bocskai tér
21.30 Kelet Brass Band utcazenekar koncertje
Helye: Bocskai-szobor
22.15 KELEMEN KABÁTBAN élő koncert – Helye: Bocskai tér
00.00 RETRO PARTY: DJ MÉSZY – Helye: Bocskai tér

08

18
10.00–18.00 Böszörményi alkotók kiállítása
Helye: SGMK kiállítóterme
9.00–13.00 Aranybogrács Slambucfőző Verseny
a Hajdúsági Múzeum udvarán
14.00–16.00 III. „TÁNCOLÓ HAJDÚK” Néptáncfesztivál
Helye: Bocskai tér
08.16.

08.18.

15.00-20.00 Hajdúböszörményi Tájházak játszóháza
Helye: Bocskai tér, SGMK előtti rész
16.00-20.00 Komp Egyesület játszóháza – Helye: Bocskai tér
17.00–21.00 Gyermekmegőrző – Helye: SGMK belső udvara
15.00 A tüzes vas – vásári komédia – a Kuckó Művésztanya előadásában
Helye: SGMK belső udvara
16.00 HATVANI KISS GYÖNGYI előadőművész Szól a nóta című műsora
Helye: Bocskai tér
17.00 A BOCSKAI NÉPTÁNCEGYÜTTES és a Bakator Zenekar
Köreim című műsora Helye: Bocskai tér
18.30 A Hajdúböszörményi Népzenei Együttes műsora
Helye: SGMK belső udvara
20.00 Táncház a Bocskai Néptáncegyüttes és a Bakator Zenekar közreműködésével – Helye: SGMK Bársony András-terme
20.00 BOBAN MARKOVIC ORKESTRA élő koncert Helye: Bocskai tér
21.30 Sárkánylányok tűzszonglőr csapat bemutatója
Helye: Bocskai tér
22.15 ANNA& THE BARBIES élő koncert – Helye: Bocskai tér
00.00 RETRO PARTY: DJ IMRE MARJAI – Helye: Bocskai tér

08

19
10.00–18.00 Böszörményi alkotók kiállítása – Helye: SGMK kiállítterme
9.00–17.00 XII. Harcművészeti és Életmód Fesztivál
Helye: SGMK színházterme
9.00–12.00 Kutya-macska szépségverseny
a „Pacsi” Kutyamenhely szervezésében – Helye: Bocskai tér
15.00–18.00 Sárkányeregetés– Helye: Bocskai tér
17.00-20.00 Hajdúböszörményi Tájházak játszóháza
Helye: Bocskai tér, SGMK előtti rész
16.00-20 Komp Egyesület játszóháza – Helye: Bocskai tér
18.00–21:00 Gyermekmegőrző – Helye: SGMK belső udvara
15.00 Mesék Mátyás királyról a Kalamajka Bábszínház előadásában
Helye: SGMK belső udvar
16.00 Vidám Vándorok gyerekkoncert (Ének a napsütésben)
Helye: Bocskai tér
17.00 Pósa bácsi meséi a Kalamajka Bábszínház előadásában
Helye: SGMK belső udvar
17.30 Butterfly zenekar és a Daróci Bárdos Tamás Vegyeskar
közös koncertje – Helye: Bocskai tér
18.30 Hajdúböszörményi mazsorett csoport, a Hevesi Fúvósegyüttes
és a Corteo Storico Giove olasz zászlóforgatók fellépése
Helye: Bocskai tér
20.00 MAGNA CUM LAUDE élő koncert– Helye: Bocskai tér
21.30 TŰZIJÁTÉK – Helye: Bocskai tér
22.15 PANORAMA PARTY SHOW BAND élő koncert – Helye: Bocskai tér
00.00 DJ WILLIAM – Helye: Bocskai tér
08.19.
A műsorváltoztatás
jogát fenntartjuk!

Napijegyek csak a helyszínen vásárolhatóak. A napijegyek árusítása minden nap 16.00 órától, a napi karszalagok ellenőrzése 18.00 órától kezdődik! 18.00 órától a karszalag viselése a rendezvényen kötelező. 18.00 óráig a Hajdúhét
programjai ingyenesen látogathatóak. A belépés 6 éves korig szülői felügyelettel az esti programokra is ingyenes!

Napijegy:
Napijegy hajdúböszörményi lakcímkártyával rendelkezőknek:
Bérlet:

1000 Ft
500 Ft
1500 Ft

