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Minden, ami mezőgazdaság
Sajtótájékoztatóval kezdődött 

a VII. Hajdúsági EXPO Ipari, Ke-
reskedelmi, Mezőgazdasági és 
Erdészeti Gépkiállítás és Termék-
bemutató, illetve a Traktorhúzó 
Európa Kupa rendezvénysorozata 
a Széchenyi-iskola aulájában, au-
gusztus 10-én.

Kiss Attila polgármester el-
mondta, nemcsak a helyi gazdák, 
hanem az ország minden részé-
ből érkező termelők is útmutatást 
kapnak az agrárfórumon. Az egyik 
fontos elemnek a városmarketinget 
nevezte, mert ennek alapján alkot-
nak véleményt az idelátogatók Bö-
szörményről.

Alkalmazkodni a kihívásokhoz

Farkas Sándor, az Agrárminisz-
térium helyettes vezetője bejelen-
tette, hogy hazánkban átlagosan 
öt tonnányi búza, illetve 4,9 tonna 

őszi árpa termett hektáronként. 
Búzából összességében 4,8 millió 
tonnát takarítottak be. Kihívást 
jelent a jövőben többek között a 

klímaváltozás, a versenypiaci válto-
zások, illetve a hatékonyság.

Jakab István, a Magosz elnöke, 
az országgyűlés alelnöke szerint a 
hagyományok és a XXI. századi me-
zőgazdaság jövőképe tökéletesen 
ötvöződik. 

Tiba István elmondta, hogy a 
jelentős múltra visszatekintő trak-

torhúzó európa kupa kormányzati 
szinten is nagyobb megbecsülést 
kap majd a jövőben. Az expo pedig 
azok közé a rendezvények közé tar-
tozik, amelyek évről évre dinami-
kusan fejlődnek. Fontosnak tartot-

ta, hogy a hajdúvárosok számára 
ez is jó lehetőséget jelent értékeik 
megmutatására.

Szólláth Tibor, az agrárgazda-
sági kamara megyei elnöke a „Ma-
gyarok Kenyere” program kapcsán 
elmondta, hogy továbbra is nagy 
szükség van a rászorulók megsegí-
tése az anyaországból. 

A sajtótájékoztatót követően ag-
rárfórumon találkoztak a szakem-
berek. Megvitatták többek között, 
mit tesz az újjáalakult agrárkamara 
a piaci szereplők érdekében. Szó-
ba kerültek a szakigazgatás és az 
üzemszervezés aktuális kérdései.

Összefogás az értékek mentén

Czeglédi János, a Keleti Fejlesz-
tő Iroda ügyvezetője elmondta, 
hogy a kiállítók mellett a hajdúvá-
rosok is fontosnak tartották, hogy 
megmutassák értékeiket az érdek-
lődőknek.

Szarvas-Szabó Katalin, a Sza-
badhajdú Nonprofit Kft. ügyveze-
tője elmondta, hogy a rendezvény 
sikerességének záloga lehet az a 
példaértékű összefogás, amely az 
előkészületek során is megmu-

tatkozott. A fórumon szó esett 
a takarmánypiacokról, illetve a 
szántóföldi növénytermesztés 
helyzetéről.

– Változást akarunk az agrári-
umban, dinamikus fejlődést szeret-
nénk.          (Folytatás a 2. oldalon.)
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(Folytatás a 1. oldalról.)

A konferenciától pedig előre-
mutató tanácsokat, javaslatokat 
várunk. Szeretnénk, ha jobb körül-
mények lennének a felvásárlás, il-
letve a feldolgozás terén – mondta 
Kiss László mezőgazdász. 

Őstermelőként és egyéni gaz-
dálkodóként remélem, hogy az 
aktualitásokról egészen friss in-
formációkat kapok majd, amelyek 
segítségemre lehetnek – mondta 
Veres Csaba, aki Egerből érkezett, 
szántóföldi növénytermesztéssel 
foglalkozik, de gyümölcsössel is 
rendelkezik.

A kiállítást megtekintette Pajna 
Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke 
is.  Elmondta, hogy mint stratégi-
ai ágazat, minden évben áttekintik 
képviselőtársaival annak helyzetét. 
A sikeresség érdekében az együtt-
működést, a nyitottságot, a folya-
matos képzést szorgalmazta.

Jávor András, a Debreceni Egye-
tem professzora, a Juh Termék-
tanács elnöke szerint az ország 
egyik legjelentősebb mezőgaz-
dasági megyéje: Hajdú-Bihar. Az 
eredményesség további feltétele a 
felkészültségben és a lehetőségek 

felismerésében rejlik. Az ilyen ren-
dezvények iránytűként szolgálnak 
a szakemberek számára – összegez-
te gondolatait Jávor András.

Együttműködés, közös segítség

Szólláth Tibor, az agrárgazdasági 
kamara megyei elnöke szerint nap-

Minden, ami mezőgazdaság
jaink egyik legfontosabb kérdése 
a generációváltás és a szakember-
képzés a mezőgazdaságban. Ezekre 
nagyon nehéz jó választ adni, de tö-

rekedni kell a tökéletességre-fogal-
mazott az elnök. A Magyarok Ke-
nyere program kapcsán elmondta, 

hogy a megtermelt felesleget oda 
kell eljuttatni, ahol létkérdés, hogy 
meglegyen a napi betevő. Ezek pe-
dig most a határainkon túli magyar 
intézmények fenntartásában ját-
szanak leginkább fontos szerepet.

– Az unokámmal jöttünk ki- 
mondta Károlyi Antal, miközben 
a kislegény szorgalmasan darálta 

a kukoricát egy kézi hajtású ma-
sinán. Talán így több tapasztalata 
lesz, mondja a papa, ha saját sze-
mével is látja a dolgokat, s reméli, 
otthon is tudják hasznosítani az itt 

szerzett tapaszta-
latokat. Szerinte 
az unokák le-
hetnek azok, 
akik majd 
átvehetik a 
stafétabotot 
a gazdálkodás-
ban a nagyszü-

lőktől. Ebben 
azonban segít-

séget jelentene, 
ha a közoktatásban 

tanítanák a háziasszony-

képzést, illetve a mezőgazdálkodás 
alapjait.

Szabó Sándor nem gazdálkodik. 
Évről évre a kiállítások miatt láto-

gat ki az expóra. Minden évben van 
valamilyen újdonság, amiért érde-
mes eljönni – mondja.

Orosz Imrét elsősorban a gépek 
érdeklik, mert ebben a világban 
dolgozott tizenhét évet. – Álom-
világot jelentenek ezek a mostani 
masinák, egykor el sem tudtunk 
ilyet képzelni, hogy ide fejődik a 
technika – összegezte sommásan a 
véleményét. 

Délután hivatalosan is kezde-
tét vette a VII. Hajdúsági EXPO. 
A megnyitót követően adták át 
a legjobbaknak járó elismerést. 
Hajdúböszörmény Város Díját a 
Multiva Magyarország Kft. érde-
melte ki. Hajdúböszörmény Város 
Vásár Díját Kökényessy György 
termelő vehette át. A Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat Díja a Haj-
dú Tanya közösségét illette. Ladá-
nyi András őstermelő, a kereske-
delmi és iparkamara böszörményi 
szervezetének vásár díját vehette 
át. Ugyanennek a szervezetnek a 
kereskedelmi díját kapta a Hajdú-
böszörményi Kávémanufaktúra. A 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
Különdíját a KITE Zrt. érdemelte 
ki. A Keleti Fejlesztő Iroda Kt. Ter-
mék Díjával a Balmaz Tésztagyártó 
Szociális Szövetkezetet jutalmaz-
ták.

 Gargya Imre
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Gépszabadság
A kamionok, a Mini modified 

és a Pro Stock kategória verseny-
traktorai még pihentek, így azok 
traileren vettek részt az augusz-
tus 10-én tartott felvonuláson. A 
város nagykörútján elhaladó vé-
geláthatatlan sorban, különböző 
járműcsodákat láthatott a publi-
kum.

Volt itt minden: versenygép, 
traktor, egyedi építésű jármű, mo-
torok, veterán csodabogarak. A 
különleges hangulatot fokozta a 
vérpezsdítő zene, amely táncra in-
vitálta az augusztus 10-ei felvonu-
lás résztvevőit.

Másnap pedig kezdődött a két-
napos verseny a Széchenyi-iskola 
melletti pályán.

Csesznai Zoltán ismerőseitől 
hallott a rendezvényről. Jármiból 
érkezett egy baráti társasággal. 
Gyönyörködött a több ezer lóerős 
monstrumokban. Mint mond-
ta, nem idegen számára a gépek 

világa, szereti nézni őket. Forgó 
Gergely Felgyőről látogatott el Bö-
szörménybe, immár sokadik alka-
lommal. Minden évben készül rá, 
hogy itt lehessen. Az idén a mini 
traktorok keltették fel leginkább 

az érdeklődését. Az internetről 
szerzett tudomást a miskolci Bálint 
Zsolt és fia, Zsombor a megméret-
tetésről. Kíváncsiságuk hajtotta 
őket Böszörménybe. A fiú élénken 
érdeklődik a technikai sportok 

iránt, s még az sem kizárt, hogy 
felnőttként a gépek világában ta-
lálja majd meg a számítását. Rékasi 
Tibor most jött el másodjára. Az el-
múlt néhány év kimaradt, de most 
ismét rászánta magát, hogy itt le-
gyen, hiányzott neki a „fíling”. 

Két fiatalember: Ivanics István 
és Mátyás Krisztián Felsőpetény-
ből jöttek, először jártak a verse-
nyen. Nagy izgalommal várták, 
hogy vajon mire lesznek képesek a 
versenyzők és a masinák.

Eifler Katalin már több évtizede 
él Németországban. Számára nem 

idegen a traktorhúzás világa, 
számos külhoni versenyen vett 

már részt nézőként. Most a böször-
ményire is kíváncsi volt. 

A versenypálya mellett három 
helyi fiatal is bontogatja oroszlán-
körmeit a traktorépítésben: Kovács 
Zoltán, Szabó Sándor és Móricz Ka-
mill tisztességgel helytálltak a ha-
zai közönség előtt. – Tökéletesíteni 

való mindig akad – mondják egybe-
hangzóan. Remélik, egyre jobb tel-
jesítményt nyújt majd a masinájuk.

A Polgárról érkezett Béke An-
tal mindig humoránál van. Ahogy 
mondta, a megszállottság mellett 
az emberből nem hiányozhat a bo-
hémság sem. 

A mostani versenyén full pullt 
húzott autóbuszával, de „elégedet-
len” volt, mert nem sikerült a pálya 

végében lévő dombot eltolnia….
A favágó bemutatón a huszas 

évei elején járó Dávid Gábor bizo-
nyult a leggyorsabbnak és a leg-
ügyesebbnek. A magyar válogatott 
tagjaként részt vett a legutóbbi vi-
lágbajnokságon is. Heti rendszeres-
séggel edzi magát, hogy minél jobb 
formában legyen a versenyeken.

Ficsor László, a hajdúböszörmé-
nyi Traktorhúzó Egyesület elnöke 
az egyik legjelentősebb momen-
tumnak azt tartja, hogy az európai 
szövetség mind a hat kategóriájá-
nak versenyzői eljutottak Hajdúbö-
szörménybe.

A Traktorhúzó Európa Kupa mini 

modified kategóriája böszörményi 
futamának a legjobbjai,  mindhár-
man Hollandiából érkeztek: a Hella 
Lambada, a Lucky Duckey, illetve 
a The Riddle alakulata mindenkit 
maga mögé utasított. 

Az összetett versenyben is a Hel-
la Lambada diadalmaskodott, meg-
előzve az utolsó pillanatig vezető 
norvég Blower Power csapatát, míg 

a dobogó harmadik fokára a Lucky 
Duckey versenyzője állhatott fel.

A Pro Stock kategóriában a hol-
land KAWE Runaway Deer bizo-
nyult a legjobbnak, megelőzve az 
ugyancsak holland Rocky-t, míg 
a harmadik helyen a dán Bredahl 
brothers Red Little végzett.

Gargya Imre
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A hét arca Tóth Lilla
A Népművészet ifjú mestere cí-

met veheti át a fiatal népzenész, 
zenepedagógus lapunk megjele-
nése idején, a Budai Várban. Vele 
beszélgettem életútjáról, tervei-
ről.

Debrecenben született, a gyer-
mekéveit Hajdúböszörményben 
töltötte. Ötéves korában kezdett 
zeneiskolába járni, ahol hegedül-
ni tanult. Egy tanári koncerten 
hallotta énekelni Bárdosi Ildikót, 
akinek a hangja, előadásmódja 
nagy hatással volt rá. Ez az élmény 
terelte a népzene, a népdaléneklés 
felé.

Tanulmányait a nyíregyházi 
Művészeti Szakközépiskolában 
folytatta népzene és szolfézs-ze-
neelmélet szakokon, utóbbiból 
OKJ-s szakképesítést szerzett. A 
nyíregyházi főiskolán diplomázott 
ének-zene, népzenetanár szak-
páron. Az itt töltött négy év alatt 
kétszer érdemelte ki a Köztársasá-
gi ösztöndíjat. 2011-ben szintén 
Nyíregyházán ének-zene, az ink-
luzív nevelés tanára mester szak-
páron, 2013-ban pedig a Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Egyetem Népi 
ének mestertanári szakán szerzett 
diplomát. 

Tanulmányai során több ízben 
vett részt népzenei gyűjtőutakon, 
magyar nyelvterületeken. Tervei 
között szerepel a gyűjtőmunka 

folytatása, elsősorban a Hajdúság-
ban.

 A Boróka Énekegyüttes tagja 
volt 2001-2007 között, melynek 
művészeti vezetője Juhász Erika. 
A Törköly Zenekarban tizenhárom 
éve énekel és hegedül. Elsősorban 
szűkebb hazájukban, a Hajdúság-
ban lépnek fel, de országhatáro-
kon belül és azon túl is több he-
lyen adnak koncertet, vagy húzzák 
a talpalávalót. Eddig két lemezük 
jelent meg.

Közreműködőként több együt-
tessel lépett már színpadra, pél-
dául a Parapács Zenekarral, Kunos 
Tamás és barátaival, a Fonó Zene-
karral, a Szeredás Színházzal, de 
más zenei műfajok képviselőivel is 
koncertezik. A Selection zenekar 
„Útközben” című 2014-ben megje-
lent lemezén szerepelek, valamint 
az Ismerős Arcok zenekar több 
kiadványán is közreműködtem, 
mint énekes – mondja. 

Két évig tanított a tiszafüre-
di Fekete László Zeneiskolában, 
2010 szeptembere óta pedig a 
debreceni Kodály Zoltán Zene-
művészeti Szakgimnázium és Ze-
neiskola népzenetanára, ahol a 
2015/16-os tanév szeptemberétől 
munkaközösség-vezetői feladato-
kat is ellát. Nyaranta népzenei tá-
borokban tanít.

Növendékei tevékeny részesei 
Debrecen és környéke kulturális 

életének, valamint számos megyei 
és országos versenyeredménnyel 
büszkélkedhetnek. Többek között 
a Kispendely Énekegyüttes a Föl-
szállott a páva 2016 Ezüst páva cí-
mét érdemelte ki, a Pendely Ének-

együttes pedig a 2017-es évad 
Énekes szólisták és énekegyütte-
sek kategóriagyőztese. Az éneklés 
és a muzsikálás nagyon fontos ré-
sze az életének, de legalább ennyi-
re jelentős a tanítás, a megszerzett 
tudás továbbadása is. Két éve a 
Debreceni Egyetem Zeneművésze-
ti Karának óraadó tanára.

A Fölszállott a páva 2015-ös 
évadában felkészítő mesteri fel-
adatot látott el, az erdélyi éneke-
sek felkészülését és a műsorban 

való szereplésüket segítette. A Ha-
gyományok Háza 2012 óta rende-
zi meg a Mesterek és tanítványok 
című koncertsorozatot. Ennek ke-
retében 2016 márciusában adott 
koncertet volt tanáraival, pálya-
társaival és tanítványaival, amely 
egyféle hangzó összefoglalása volt 
addigi munkájának, megerősítést 
kapott annak folytatásához. A 
„Táncház-Népzene” hanglemezpá-
lyázaton 2017-ben és 2018-ban is 
a nyertesek közé került.

Terveinek megfelelően az eddi-
gi szakmai-művészeti tevékenysé-
ge folytatása mellett, a tudomá-
nyos munkát is előtérbe helyezte 
a doktori képzés keretein belül. 
2016 szeptembere óta a Debreceni 
Egyetem Történelmi és Néprajzi 
Doktori Iskola hallgatója, a disz-
szertációja fókuszában a Hajdúság 
vokális népzenéjével, annak társa-
dalmi rétegezettségével foglalko-
zik. Publikációival olyan kiadvá-
nyokat, tanulmányokat szeretne 
széles körben elérhetővé tenni, 
amelyek a néprajztudomány szá-
mára értékes információk nyilvá-
nossá tétele mellett, a népi ének 
tanítás pedagógiai folyamatait 
segítenék, tartalmait bővítenék. 
Tavaly jelent meg Szédeli borsó… 
Népi játékok és szokások Polgárról 
című kötete.

Gargya Imre

Rezsicsökkentés
A téli rezsicsökkentés végrehaj-

tását követően szükségessé váló, 
további intézkedésekről szóló 
1364/2018. (VII.27) Korm. határo-
zat alapján a Kormány egyetértett 
azzal, hogy akik korábban nem ré-
szesültek támogatásban (a vezeté-
kes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fű-
tőanyagok vonatkozásában), azok 
most egyszerű természetbeni tá-
mogatásban részesüljenek a fűtési 
költségek viselésével összefüggés-
ben. A Kormányhatározat felkérte 
az érintett helyi önkormányzato-
kat, hogy összesítsék az igénybe-
jelentéseket. Háztartásonként egy 
darab igénybejelentés nyújtható 
be, legkésőbb 2018. október 15-ig, 
amely határidő elmulasztása jog-
vesztő. Az igénylők a fűtőanyagot 
természetbeni juttatásként kapják. 
Feltétel, hogy az igénylőnek az adott 
háztartás a bejelentett lakhelye, 
vagy a tartózkodási helye legyen. 
Nem felel meg a feltételeknek az a 
háztartás, amely a téli rezsicsök-
kentés korábbi intézkedéseiben 
már részesült. Távhőszolgáltatást 
igénybe vevő lakossági fogyasztó és 

a kizárólag elektromos fűtési mód-
dal rendelkező háztartások nem 
jogosultak az igénybejelentésre. A 
kérelmezőnek büntetőjogi felelős-
sége tudatában kell nyilatkoznia 
arról, hogy korábban nem részesült 
12.000 forint összegű juttatásban.  
Hozzá kell járulnia ahhoz is, hogy 
ennek ellenőrzése céljából a BM 
Országos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóság az igénybejelentésben 
szereplő háztartás tekintetében, 
a gáz- és áramszolgáltatónál ren-
delkezésre álló, a támogatásra vo-
natkozó adatokat megismerje. Az 
ellenőrzés akadályozása esetén az 
igényjogosultság megszűnik. Az 
igénybejelentést – megfelelő for-
manyomtatvány kitöltésével – a 
Hajdúböszörményi Polgármesteri 
Hivatal földszint 27-es irodájában 
lehet megtenni ügyfélfogadási idő-
ben (H: 8-12; Sz: 8-16.30; P: 8-12), 
továbbá a nyomtatvány letölthető 
a www.hajduboszormény.hu hon-
lapról.

Polgármesteri Hivatal 
Hatósági Osztály

Szemetelnek, szemetelnek!
A Hajdúböszörményi Polgármes-

teri Hivatal által koordinált hatósá-
gi munkacsoport szakemberei az 
elmúlt napokban bejáráson vettek 
részt a Déli-lucernás településré-
szen, ahol városképet csúfító és 
közegészségügyi kockázatot jelentő 
szeméttel találkoztak. A Bíró Lajos, 
Martinovics Ignác, Bolyai János, 
Liszt Ferenc, Móra Ferenc utcák 
környékéről, valamint a 35-ös főút 
mellett lévő Békás tó környékéről 
megközelítőleg 135 mázsa szeme-
tet szállított el a Városüzemeltetési 
Intézmény autója. Öt munkanapon 
keresztül, nyolc dolgozó végezte a 

takarítást, ami hatszázezer forint-
jába került a városnak, ezen túlme-
nően nyolc fő egy heti munkabérébe 
az államnak. A törvény értelmében, 
amennyiben az illegális hulladék 
alkalmas az emberi élet, egészség, 
vagy a környezet veszélyeztetésére, 
a szemetelés akár szabadságvesz-
téssel is szankcionálható. Egyéb 
esetekben a hulladék szabálytalan 
elhelyezése miatt szabálysértési 
eljárás indítható, illetve a közterü-
let-felügyelet helyszíni bírságot is 
kiszabhat.

Közterület-felügyelet

Illusztráció
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Nyolcvan év
 „A hagyomány jelenléte emberi közösségek létének feltétele…”

Együtt 1+25 alkalommal
Szeretünk biztonságban és jó hangulatban élni, szeretünk szórakozni, 

együtt tölteni az időt azokkal, akik közel állnak hozzánk, boldognak látni 
a gyerekeinket, unokáinkat, gondtalanul beszélgetni a barátokkal, isme-
rősökkel.

Az ünnepeinken, a családi, baráti eseményeken még átélhetjük ezeket 
az érzéseket.

A böszörményi emberek ragaszkodnak a hagyományaikhoz, az örök-
ségükhöz és ahhoz a közösséghez, amelyben élnek. Mindig találnak al-
kalmat arra, hogy ünnepeljenek, hiszen az együttlét erőt és reményt ad 
számukra.

Rokonsági találkozókat szerveznek csak azért, hogy láthassák egy-
mást, és lelkesen nyomozzák ki ismeretlen emberekről, hogy nem is olyan 
távoliak. Családfákat kutatnak, amelyek tovább erősítik az összetartozás 
érzését. Rólam, aki nem is vagyok tősgyökeres böszörményi, már többen 
kiderítették, hogy rokonságban állunk.

A negyedszázados Hajdúhét rendezvény is olyan már a helyieknek, 
mint a legtöbb hagyományos ünnep, csupán az összegyűlt „családtagok” 
száma növekszik meg ilyenkor. Együtt vagyunk, sokan vagyunk, jól érez-
zük magunkat! 

Őseink először nyolcvan évvel ezelőtt gondolták úgy, hogy felhívják az 
ország lakosságának figyelmét a Hajdúságra, az itteni értékekre. Hatal-
mas eseményt szerveztek, az első Hajdúhetet, melynek visszhangja éve-
kig tartott. Országnak-világnak meg akarták mutatni magukat: a kultú-
rájukat, a tehetségüket, a bátorságukat, a jóindulatukat és mindent, amit 
ez a kis város képviselt. Valójában azonban saját maguknak bizonyították 
be, hogy igenis összetartoznak, és így, együtt sok mindenre képesek.

Ez a hinni akarás a mai napig élteti a böszörményieket. Erőt 
ad leküzdeni az akadályokat, elviselni a megpróbáltatásokat.                                                                                                                              
  A Hajdúhét ünnepét örökségként kaptuk és idővel más lett, mint az egy-
szerű hétköznapok. Ünnepi voltát nem az dönti el, hogy milyen napon 
következik be, hanem a tartalma és, hogy mennyire hat az emberekre. 
Szimbólum lett belőle, egy nagy közösség együvé tartozásának szimbó-
luma.

Bár a mostani Hajdúhét elsősorban kulturális értékeket közvetít, de az 
1937-es eseményhez hasonlóan az emberi, közösségi kapcsolatokra gya-
korolt pozitív hatása vitathatatlan. 

Hajdúböszörménynek gazdag kulturális hagyományai vannak, s úgy 
tűnik ereje is, hogy ezt az örökséget őrizze és tovább gazdagítsa.

  Kupás Csilla

JegyzetVeterán járművek találkozója
Misztikus szám a tizenhárom. 

Talán ez volt az egyik apropója 
annak, hogy az idei hejcei veterán 
találkozó – július 20-22. között- 
kicsit másabb volt, mint a korábbi 
években. 

Péntek délután a böszörményi 
klub tagjai a saját járműparkot 
vonultatták fel a találkozóra. Első-
sorban a májusi, böszörményi ki-
állításon is láthatott gépeket. Ami 
különlegességet jelentett, néhány 

környékbeli veterános járművei. 
Gaz 66 katonai teherautó, teljes 
pompájában, illetve egy ritka Re-
nault 15-ös modell. Rajtuk kívül 
volt még Steyr Puch 500, Zastava 
750, Cadillac De Ville, Polski Fiat 
125, Fiat 500, Opel Kadett B. A 
jelenlévők megtekintették korábbi 
rendezvényeiken készült filmeket.

Szombaton a település adottsá-
gait kihasználva, helyi mesterem-

berek tevékenységével ismerked-
hettek és előadást hallgathattak az 
érdeklődők. Nagy sikert aratott a 
falu egy magasabb pontján helyez-
kedő „páston” rendezett paintball 
verseny.  Hejce központjában egész 
nap tartott a veterán járműkiállí-
tás, amire a környező települések-
ről is érkeztek résztvevők és érdek-
lődők is. Fellépett a Sun City Brass 
Band, majd délután folytatódtak 
a kulturális programok. Az esti 
koncerten a böszörményi Badriff 

együttes lépett színpadra, majd ut-
cabállal zárult a nap.

Vasárnap elindult a csapat Fáj-
ra, a Fáy-kastély látogatására. A 
tárlatvezetés után egy népi hang-
szer – a tárogató – -történetével, 
eredetével ismerkedhettek meg az 
érdeklődők, majd  előadást hallgat-
hattak a témával kapcsolatban.

Kathi Balázs

Javában tart az ellenőrzés
A bírság tizenöt ezer forinttól 

akár öt millió forintig terjedhet; az 
összeg a parlagfűvel fertőzött terü-
let nagyságától és a gyomnövény-
nyel való fertőzöttség mértékétől 
függ.

A földhasználóknak idén is jú-
nius 30-ig akadályozhatták meg 
ingatlanjukon a parlagfű virág-
bimbójának kialakulását, és ezt 
követően ezt az állapotot kötelesek 
folyamatosan fenntartani. Ennek 
ellenőrzését július 1-jén kezdték el; 
a zártkertekben, valamint külterü-
leten a járási hivatalok földhivatali 
osztályai, belterületen pedig a tele-
pülési önkormányzat jegyzője. 

A mulasztók felé a kiszabott bír-
ságon túl parlagfű elleni közérdekű 
védekezést is elrendelnek, ennek 
költségét is a földhasználó köteles 
megtéríteni, 15 napon belül.

Európa parlagfűvel leginkább 
fertőzött területeinek egyike Ma-
gyarország. Ez a rendkívül agresz-
szív gyomnövény elnyomja a kul-

túrnövényeket, felhasználja a talaj 
tápanyag- és vízkészletét, ezáltal 
jelentős terméskiesést okozhat. 
Emellett pedig a legtöbb kellemet-
len tünetet kiváltó allergén, amely-
től a magyar lakosság mintegy húsz 
százaléka szenved. A kormány az 
intézkedéssel a pollenszám jelen-
tős csökkenését várja. Ez a gazdál-
kodók és az allergiások érdekében 
egyaránt kiemelten fontos.

Sz.H

MEGEMLÉKEZÉS
Időpont: 2018. augusztus  19. 17:00 óra

Helye: ZELEMÉRI TEMPLOMROM
A megemlékezés programjai:
• Dombi Imre önkormányzati képviselő megnyitója
• Sőrés István Hajdúböszörmény alpolgármesterének kö-

szöntője
• Varjasi Imre, a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Hajdúböször-

ményi Fióklevéltár igazgatójának történelmi visszatekintése
• Zöld Balázs énekel
• Szécsi László és Tóth Gábor énekel
• Igehirdetés
• Vecsernye
• Kenyérszentelés
A rendezvényre minden 
érdeklődőt szeretettel várunk!  
   

Szervező: 
Bodaszőlőért Egyesület

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
Szabadhajdú Közhasznú Nonprofit Kft.
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Házasságot kötöttekHázasságot kötöttek
Ünnepélyes keretek között kötöttek házasságot
augusztus 6-án: Muzsik László– Muzsik-Varga Tünde Zsuzsánna
augusztus 11-én: 
Kiss Sándor – Kissné Szűcs Anikó, 
Lukács Levente – Lukács-Nagy Gitta,
Kiss László – Kiss Júlia, 
Varga János– Varga-Gellén Mariann, 
Császár András– Petneházi Anna

 Népegészségügyi felmérés – táplálkozási és tápláltsági állapot vizsgá-
lat 2018 

Annak ellenére, hogy Magyarországon 2000. és 2015. között a várható 
élettartam közel négy évvel, 75,7-re emelkedett, még mindig öt évvel ma-
rad el az uniós átlagtól. Hazánkban a szív- és érrendszeri, valamint a da-
ganatos betegségek jelentik a fő halálozási okot. A helytelen táplálkozás, 
a dohányzás és az alkoholfogyasztás, valamint a mozgás hiánya egyaránt 
hozzájárul ahhoz, hogy egészségmutatóink messze alul múlják az Európai 
Uniós átlagot. 

A kormány az elmúlt években több egészséges táplálkozást ösztönző 
intézkedést hozott. Ilyen volt a népegészségügyi, vagy közismert nevén 
„chipsadó” bevezetése, a közétkeztetést megújító rendelet vagy az iskola-
büfék termékkínálatának szabályozása. 

Ahhoz, hogy valós képet kapjunk és tudjuk, hogy a különféle kormány-
zati intézkedéseknek milyen a hatása a lakosság egészségi állapotára, 
rendszeres vizsgálatok szükséges. Ezért az Országos Gyógyszerészeti és 
Élelmezés-egészségügyi Intézet „Komplex egészségvédelem és szemlélet-
fejlesztés a táplálkozás és gyógyszerfogyasztás területén” című projekt 
keretében - lakossági felmérést szervez a 18 éven felüliek körében. A kér-
dezők és a dietetikus szakemberek országszerte ezernél több felnőttet az 
otthonában keresnek fel, és kérdezik meg táplálkozási szokásaikról, élet-
módjukról. 

A felmérés eredményei alapján a szakma többet tud tenni azért, hogy 
Magyarországon egyre többen éljenek egészségesen. 

A felmérés elővizsgálatára Budapesten 2018. augusztus 24. és 26. kö-
zött, míga fővizsgálatra 2018. szeptember 1. és december 15. között kerül 
sor országszerte 149 településen. 

A felmérésbe bekerült felnőtt lakosok részére előzetesen felkérő levelet 
küldünk, melyben tájékoztatjuk őket a felmérés céljáról, s felkérjük őket 
az abban történő részvételre. A kérdezőbiztosok és ezt követően a diete-
tikus szakemberek személyesen, az otthonukban keresik fel azokat, akik 
kaptak felkérő levelet a kutatásban történő részvételre. 

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet bizto-
sítja, hogy a kérdésekre adott válaszok alapján senki nem lesz beazonosít-
ható, minden információt titkosan, a hatályos jogszabályoknak megfele-
lően kezelnek. 

A felmérésről további információk találhatók a www.ogyei.hu oldalon. 
A kutatás eredményeinek publikációja 2019 tavaszától várható. 
 A felmérésben való részvételre felkért személyeknek előre is köszön-

jük, hogy válaszaikkal hozzájárulnak a felmérés sikerességéhez!
OGYÉI

Lakossági tájékoztató

A Városházán, a műszaki osztályon dolgozott. Szűkszavú, megbízható 
ember volt. Feladatát, feladatait pontosan végezte. Többek között kerék-
párjával ő járta be a várost, és ő tudott minden kátyúról. Ezt jelezte is.

Én a polgári védelemnél dolgoztam együtt vele, a műszaki feladatok 
révén. Sok feladatot oldottunk meg együtt, ott sem a bőbeszédűség jel-
lemezte. Talán van, aki még emlékszik rá, hogy mintegy négy évtizeddel 
ezelőtt két gyakorlatot is terveztünk együtt.

Békés ember volt, a sors 81 esztendővel ajándékozta meg.
Nyugodjon békében!

Balla Sándor

In memoriam Lóderer Károly
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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 MÉSZY – Helye: Bocskai tér

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
19.00-23.00 Ingyenes távcsöves bemutató a Magyar Csillagászati 
Egyesület Hajdúböszörményi Csoportja szervezésében – 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

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

HAJDUB
OSZORMENY

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, BOCSKAI TÉR, SGMK, HAJDÚSÁGI MÚZEUM¨ ¨′
′

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
19.00-23.00 Ingyenes távcsöves bemutató a Magyar Csillagászati Egyesü-
let Hajdúböszörményi Csoportja szervezésében – Helye: Bocskai tér
20.00 Táncház a Bocskai Néptáncegyüttes és a Bakator Zenekar köz-
reműködésével – Helye: SGMK Bársony András-terme
20.00 BOBAN MARKOVIC ORKESTAR 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

10.00–18.00 Böszörményi alkotók kiállítása – Helye: SGMK kiállítterme
9.00 Galambbemutató, C113 Haszongalamb Egyesület – Helye SGMK
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
16.00-20.00 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 
19.00-23.00 Ingyenes távcsöves bemutató a Magyar Csillagászati Egyesü-
let Hajdúböszörményi Csoportja szervezésében – 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

2018
AUGUSZTUS 16–19.
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Napijegyek csak a helyszínen  vásárolhatóak. A napijegyek árusítása minden nap 16.00 órától, a napi karszalagok el-
lenőrzése 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:           1000 Ft 
Napijegy hajdúböszörményi lakcímkártyával rendelkezőknek:              500 Ft 
Bérlet:            1500 Ft

A műsorváltoztatás 
jogát fenntartjuk!

XXV.

08.16.

08.17.

08.17.

08.18.

08.19.08.18.08.16.
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Rendőrség: 107
Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Segélyhívószám: 112
Polgármesteri Hivatal: 563-200
Gyepmester 06-20/313-4217

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS
Augusztus 22. 9–12 óra: dr. Szath-
mári Anita aljegyző

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: 
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.

Aug. 17: Patika Plus gyógyszertár
Aug. 18-19. Szentháromság 
gyógyszertár 
Aug. 20. Vöröskő gyógyszertár
Aug. 21: Arany Sas patika
Aug. 22: Bethlen gyógyszertár
Aug. 23:Hajdú gyógyszertár
Aug. 24: Kehely gyógyszertár

A művelődési központban műkö-
dő csoportok programjai:
augusztus 23. 15 óra: a Honis-
mereti Klub foglalkozása. 135 éve 
született Babits Mihály – előadó: 
Mónus Imre. A klub távlati tervei.
 
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Augusztus 18-20. (reggel 6-tól 
reggel 6 óráig): dr. Pucsok Albert 
(Tel: 06-30-953-6510).
Augusztus 20-21. (reggel 6-tól 
reggel 6 óráig): dr. Szabó János 
(Tel: 06-20-9-773-060)

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 24. (péntek) 10-15 
óra,  művelődési központ  (Bocskai 
tér 4.) véradás a lakosság részére. 

KAPUSI ZSIGMONDNÉ
(szül. Lázár Julianna)

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik szeretett halottunk

temetésén megjelentek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek és mélysé-
ges bánatunkban részvéttel osztoz-
tak.
„Nem vársz már minket
 ragyogó szemekkel,
nem örülsz már nekünk
 tündöklő lelkeddel,
Úgy mentél el, ahogy éltél, 
csendben és szerényen,
mindenkit szerető drága 
jó anyai szíved nyugodjon békében!”

A gyászoló család.

PAPP ZOLTÁNNÉ 
(Bereczki Edit Ildikó) 

halálának 2. évfordulójára

Fájó szívvel emlékezünk

Megemlékezés

„Álmomban jártam ott, 
Ahol ő jár, és én is láttam azt, 
Amit ő lát, S együtt mentünk, 
S összenevettünk, úgy, ahogy rég
Álmomban érzem, ő is érez! 
Azt súgta: – nincs baj,
Minden szép lesz! 
Így van ez rendjén, még
Úgy is, hogyha fáj!”

Szerető családja

SÜTŐ IMRE
(volt Téglási u. 14. sz. alatti lakos) 

halálának 5. évfordulójára

Fájó szívvel emlékezünk

Megemlékezés

„Emléked mélyen a szívünkben él, 
s hiányzol nekünk,
a Jóisten vigyázzon rád 

és kövessen a szeretetünk.”

Emlékeznek rá: lánya, veje,

 unokái párjukkal és dédunoka

SÜTŐ ANTAL
(volt Semmelweis u. 11. alatti lakos) 

halálának 7. évfordulójára

Fájó szívvel emlékezünk

Megemlékezés

„Nem múlnak el ők, 
kik szívünkben élnek, 
hiába szállnak árnyak, álmok, évek, 
Ők itt maradnak bennünk.“

Emlékeznek rá: keresztlánya 

és családja

LÉVAI GÁBOR

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik szeretett halottunk

temetésén megjelentek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek és mélysé-
ges bánatunkban részvéttel osztoz-
tak.
„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.

A Hajdúsági Múzeum
2018. augusztus 21-28-ig 

technikai okok miatt 
ZÁRVA TART!

Köszönjük megértésüket!
A Hajdúsági Múzeum dolgozói.

Az Ady tér 10 szám alatt, 
a  városi piac területén, egy 

20,07m2  és  40,09 m2 
üzlethelyiség.

Érdeklődni lehet: szemé-
lyesen a piacfelügyeleti iro-
dában, vagy a  06/20-255-
6094-es telefonszámon 
munkaidőben.

Bérbeadó

MOLNÁR  IMRE
(Cicero)

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik szeretett halottunk

temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek és 
mélységes bánatunkban részvéttel 
osztoztak.
„és futott, telefonált és szőtte ál-
mát, mint színes fonált: homlokán 
feltündökölt a jegy, hogy milliók 
közt az egyetlenegy.”
„A  LÉLEK  ÉL: találkozunk!”

A gyászoló család.
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Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az üveggyűjtő edényzetek 
legközelebbi ürítésének időpontjai Hajdúböszörményben (a kommuná-
lis hulladékszállítási napokhoz igazodva): augusztus 27. hétfő és au-
gusztus 28. kedd. (Az edényzetet abban az esetben is tegyék kiürítésre 
a közterületre a megjelölt napon, ha az kis mennyiségű üveghulladékot 
tartalmaz!)

Ezúton kérnénk, hogy a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési na-
pokon az elszállítani kívánt hulladékot a megszokott helyen reggel 6 
óráig helyezzék ki.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft.

Szemétszállítás

ELADÓ a Móra F. u. 18. sz. alatti 
összközműves családi ház.
Tel: 06-20-538-60-39.

Folytatódik a nyár a hajdúböszörményi
Bocskai Strand- és Gyógyfürdoben 

08.18-án, szombaton éjszakai fürdozés 
a strandon, a belépojegy ára: 750 Ft/fo

A fedett termálfürdoben is 
várjuk önöket 

szeretettel!

, . .

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

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

férfi hajvágás, festés.

Hajdúböszörmény Magyar Pékszövetség

Mindenkit szeretettel várnak a rendezők!
Balmaz-Sütöde Kft.

KEMENCÉS NAP  
ÉS KUGLÓF FESZTIVÁL

2018. SZEPTEMBER 15. (szombat)
Hajdúböszörményi Tájházak, Polgári u. 92–100.

 9.00 KEMENCÉS FALATOK A MÚLTBÓL
10.30 KUGLÓF KÉSZITÉS BEMUTATÓJA
12.00 KIVÁLÓ ÍZEK VERSENYE HÁZIASSZONYOKNAK
14.00  HOZD EL A NAGYMAMÁD 

közös kalácsdagasztás - fonás - sütés  
(Eötvös József Ált. Iskola)

 9.00 NÉPI MESTERSÉGEK BEMUTATKOZÁSA 
 9.00 KIRAKODÓVÁSÁR
 9.00 JÁTÉKUDVAR – hagyományos játékokkal
11.00 HANGULATOS NYÁRBÚCSÚZTATÓ

A HAGYOMÁNYOS HAJDÚ ÉTELEKRŐL A FÜRDŐKERT 
ÉTTEREM GONDOSKODIK

Belépőjegy és kóstolójegy a helyszínen megvásárolható

VÁRJUK A 
KIVÁLÓ ÍZEK VERSENYÉRE

KUGLÓF, HÁZILEKVÁR,  
SÜTEMÉNY készítésére

 A Civilek a Lakóhelyért Egyesület és a Szabadhajdú 
Közművelődési Kft. ez évben is megszervezi a

Kemencés Napot és a Kuglóf Festivált
valamint a KIVÁLÓ ÍZEK VERSENYÉT

2018. szeptember 15-én (szombaton)
a Hajdúböszörményi Tájházakban.

Benevezni a rendezvény napján 10.00–11.00 óra 
között lehet.  

A legjobb termékek díjazásban részesülnek.
További információ: 0620/315-0947

ANGOL NYELVBŐL társalgást válla-
lok alapszinttől felsőfokig.  Practice 
makes perfect!  Tel: 06-30-4234-104.

Kálvin téri VIDEOTÉKA a buszmegállónál
Szolgáltatásaink:
nyomtatás
fénymásolás
szkennelés, faxolás
internetetzés
spirálozás
laminlás
filmkölcsönzés

Nyitva tartás:  10-18 
Ebédidő:   12-13
szombat:   16-18, 
vasárnap:   zárva

Tel: 0652/ 220-159, 06-20-9708-032
E-mail: varjasine@vipmail.hu
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Labdarúgás

WWW.BALLONCLUB.HU

AUGUSZTUS 17-19.2018.

III .  BÖSZÖRMÉNYI

BALLONFieszta
HŐLÉGBALLONOS SÉTAREPÜLÉS 

IDŐPONT EGYEZTETÉSE 

A +36 20 448 6019- ES 
TELEFONSZÁMON.

HELYSZÍN: Hajdúböszörmény, 
Fürdőkerti Szabadidő Központ

1500 Ft/adag

Buborékfoci

Hazai pályán kiütéses győzelemmel kezdte a Megyei I. osztályú bajnok-
ságot a HTE felnőtt férfi labdarúgó csapata. 

Megyei I. felnőtt férfi, 1. forduló: HTE – Hosszúpályi SE 12-1 (7-0)
Gól: Barna Béla (4), Bányász Krisztofer (3), Tóth Bertold, Bereczki Ta-

más, Hortó Attila, Nagy Máté, Tóth Tamás.
Igor Bogdanovic: „Jól sikerült alapozás után túl vagyunk az első bajno-

ki mérkőzésen. Nagyon fontos, hogy a rajtot 3 ponttal kezdje egy csapat, 
ezt sikerült megvalósítanunk, ráadásul hazai pályán. Sok pozitívum és 
kevés negatívum jellemezte a találkozót, amit jó játékkal sikerült meg-
nyernünk.”

Futsal
Megkezdte a felkészülést a 2018-19-es szezonra a HTE NB I-es női 

futsal csapata. Két korábbi játékos, Szekér Anita és Vígh Renáta nem foly-
tatja tovább a HTE-ben, új játékosként Folk Zsuzsanna érkezett Hajdúbö-
szörménybe, aki korábban a Tolna csapatát erősítette.

A bajnokság a szeptember 22-ei hétvégén rajtol.

Röplabda
Edzőtáborban vettek részt a HTE utánpótlás leány röplabdázói. A tá-

bor célja az előző évi 2017-2018-as bajnokságban indult HTE U15 ’A’ és ’B’ 
csapatának összeolvasztása és az U13-as csapattal együtt, a 2018-2019-es 
bajnoki évre való felkészítés elkezdése, az edzői munka összehangolása 
volt.

Már olvasható
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Hajdúböszörmény Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 167/2018. (VI. 20.) Önk. számú 
határozatával elfogadta Hajdúböszörmény Város környezeti állapotáról 
szóló jelentést. A dokumentum megtekinthető a Polgármesteri Hivatal 
fszt. 11-es irodájában, illetve letölthető a www.hajduboszormeny.hu hon-
lapról.

Kiss Attila polgármester


