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Negyedszer zúzták
Több mint nyolcvan csapat ver-

senyzett a IV. Zúzós Zúzapörkölt-
Zúzaétel és Chili Fesztiválon 
szeptember 29-én, a Széchenyi-is-
kola melletti területen, hogy a leg-
finomabb ételt készítse el.

A versenyen több mint százféle 
ételt készítettek a szakácsok, s min-
den képzeletet felülmúltak a főzési 
variációk. A rendezvény népszerű-
ségét jelzi, hogy évről évre egyre 
többen vesznek fakanalat a kezük-
be.

A leleményességért Balogh Gá-
bornénak és a Traktoros Familynek 
sem kellett a szomszédba mennie. 
Ha már kéznél volt a traktor, akkor 
„kinevezték” bográcstartónak. Az 
„étlapon” különlegességként szere-
pelt a csirkezúzával töltött paprika. 
A libazúzából pedig pörkölt készült, 
s a finomságokat az ötvenfős baráti 
társaság fogyasztotta el.

Az Aranyecset nevű csapatnál 

Márkus Zsolt vállalkozott arra, 
hogy főzzön társainak. Zúzagulyást 
készített, amelyet főtt csülökkel, 

marhahússal és zöldséggel is „meg-
bolondított”.

A Hajdú Serház csapatában Kin-
cses Dániel szorgoskodott a bogrács 
mellett. A fiatalember számtalan-
szor örvendeztette már meg fino-
mabbnál finomabb ételekkel a kol-
lektívát. A különlegességben ezúttal 
sem volt hiány: zúzapörkölt rotyo-
gott a bográcsban, amelybe még ser-
tésköröm és füstölt pulykacomb is 
került. A főzők között zúzott a Sza-
badhajdú csapata is, kiknek üstjé-
ben gombás pulykazúza rotyogott.

A rendezvény ideje alatt nem-
csak az időjárás volt csípős, hanem 
„a chilisek” által kínált termékek 
is. Kántor Péter elmondta, az idén 

A szépkorúakért

Az Idősek hónapja rendezvény-
sorozat ünnepi istentisztelettel 
kezdődött szeptember 30-án, a 
Kálvin téri református templom-
ban.

A nyitórendezvényt október 
1-jén tartották a művelődési köz-
pont színháztermében.

Elsőként Fodor Pálné, az Idősek 
Tanácsának alelnöke köszöntötte 
a megjelenteket, majd Kiss Attila 
polgármester elmondta, hogy ez a 
szervezet betölti a szerepét, mert 

rendszeresen megbeszélik azokat 
a feladatokat, amelyek idős ember-
társaikat érintik. Sok és szerteágazó 
intézményhálózat segíti az időse-
ket. Böszörmény olyan élhető város, 
ahol viszonylagosan gondtalanul te-
lik az időskor.

A rendezvényen a Bocskai-isko-
la tanulói népdalokat énekeltek, s 
fellépett a Hajdúböszörményi Nép-
zenei Együttes is, míg Balogh Imre 
tárogatón közreműködött.

g.i.

először szervezik együtt a rendez-
vényüket. Mert azt gondolta, hogy 
jól kiegészítik egymást, ugyanis 
minden magyaros ételhez felhasz-

nálható ez a fűszerkülönlegesség.
Azok sem csalatkoztak, akik nem 

csak enni szerettek volna ezen a csí-
pős, szeptember végi napon. Egész 
napos kulturális program szórakoz-
tatta a kilátogatókat.

g.i.
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az embereket, akik a gyógypedagó-
giai nevelés-oktatás megszervezé-
sénél bábáskodtak városunkban. Jó 
kollégákra talált munkatársaiban, 
akikkel konstruktívan, igazi csapat-
ként tudott együtt dolgozni, sikere-
ket, nehézségeket, örömöket megél-
ni és megosztani.

Huszonhat esztendeig vezette 
az intézményt, olyan szemlélettel, 
amit a sárga falú tanyasi iskolából 
hozott, s amelyet az általa nagyra 
becsült elődeitől megtapasztalt.

Az elismerés értékét növeli, hogy 
a földijeitől kapta. A díj szól a hiva-
tásnak is, s annak a közösségnek, 
aki vele együtt dolgozott: az érdem 
közös.

Dánielné Andorkó Zsuzsa szá-
mára férjével együtt eljött a pihenés 
ideje, s hogy családjuknak szen-
teljék életüket. Külön öröm, hogy 
gyermekeik is ebben a városban 
alapítottak családot, itt élnek, ide 
születtek az unokáik. Nincs is más 
vágyuk: élni nyugalomban, békes-
ségben, mindenki örömére.

Gargya Imre

A hét arca Dánielné Andorkó Zsuzsanna
A képviselő-testület négy évti-

zednyi pedagógusi munkáját Dobó 
Sándor Díjjal ismerte el, melyet az 
ünnepi ülésen vehetett át a Város 
Napja alkalmából, szeptember 13-
án.

– Azt gondolom, az ember sorsát 
nagyban meghatározza, hová szü-
letik, milyen iskolába jár, és milyen 
közegben dolgozik. Nekem szeren-
csém volt: életem első percétől 14 
éves koromig a Réten, egy tanyán 
nevelkedtem, egyszerű parasztem-
berek gyermekeként. A szüleimtől 
kaptam meg azokat az erkölcsi ala-
pokat, világról alkotott felfogást, 
amely végigkísérte életemet – kezdi 
beszélgetésünket Zsuzsa.

A pedagóguspálya felé is az egy-
kori tanítók, tanárok példája irá-
nyította, akik ha kellett, művelő-
désszervezők voltak, vagy éppen 
fűtötték az iskolát, segítettek a 
tanyasi emberek ügyes-bajos dol-
gait intézni. Egy hangos szó el nem 
hangzott, békétlenség sohasem 
uralkodott sem a Bársony-, sem a 
Hármashalmi-iskolában. A Bocskai-

gimnázium tanáraira szintén min-
taként tekint, példaértékűnek tartja 
emberségüket, segítőkészségüket, 
a hátrányosabb helyzetű fiatalok 
életének felkarolásában, támogatá-
sában megnyilvánuló tevékenysé-
güket. Pedagógusként is igyekezett 
ezt a szellemiséget megőrizni, meg-
tartani.

A véletlennek köszönhetően 
került a gyógypedagógia világába, 
tanítói diplomája megszerzését kö-

vetően. De talán mégsem véletlen, 
hiszen számára mindig is fontos 
volt a tolerancia, az elfogadás, a 
segítségnyújtás. A mai Dr. Molnár-
iskola akkor szerveződött, s négy 
évet töltött az intézményben, ami 
szintén meghatározó szereppel bír 
életében, hisz ott köteleződött el a 
szakma iránt.

Ezután került az akkori nevén 
Kisegítő Iskolába. Hálás a sorsnak, 
hogy futólag még ismerhette azokat 

Önkormányzati krónika
A képviselő-testület legutóbbi 

ülésén huszonegy témát tárgyalt 
meg szeptember 28-án, a Városhá-
za Báthory-termében.

Az érdemi munka megkezdése 
előtt köszöntötték Gajdán Zsuzsa 
festőművészt, aki külföldön tar-
tózkodása miatt nem lehetett je-
len a Város napján tartott ünnepi 
képviselő-testületi ülésen, amelyen 
„Hajdúböszörmény Művészetéért” 
Emlékéremmel tüntették ki.

Napirend előtt jelentette be Nagy 
Zoltán, hogy Pálinkás Csaba és Zöld 
László képviselőtársaival együtt a 
jövőben a Mi Hazánk Mozgalom 
tagjaiként folytatják munkájukat.

A képviselők módosították az 
idei költségvetést, az önkormány-
zat vagyonáról és annak haszno-
sításáról szóló rendeletet, illetve a 
Városüzemeltetési Intézmény alapí-
tó okiratát.

A testület Kovács Petra gyógype-
dagógia szakos hallgatót „Kertész 
László ösztöndíjban”, míg Forgács 
Dorina óvodapedagógus hallgatót 
„Dr. Kovács György ösztöndíjban” 
részesítette.

Döntöttek arról, hogy az önkor-
mányzat részt vesz a rendkívüli tá-
mogatásra vonatkozó pályázaton.

A városatyák elfogadták a Haj-
dúböszörményi Vagyonkezelő Zrt. 
és tagvállalatainak beszámolási ke-

retszabályait, majd egyetértettek a 
város víziközmű rendszerére vonat-
kozó, gördülő fejlesztési tervvel. A 
képviselő-testület támogatta azt a 
javaslatot, hogy kezdeményezzék 
Hajdúböszörmény megyei jogú vá-
rossá nyilvánítását. Engedélyezték 
az átlagtól eltérő óvodai csopor-
tok indítását is. A Napsugár Óvoda 
Weszprémi utcai telepehelyén egy, 
míg a Csillagvár Óvoda három telep-
helyén hat csoportot érint a döntés.

Az önkormányzat az idén is csat-
lakozott a Bursa Hungarica Ösztön-
díjpályázathoz.

A képviselők döntöttek az Újvá-
rosi, a Kinizsi és a Korpona utcai 
hulladékgyűjtő szigetek megszünte-
téséről. Egyúttal előterjesztést ké-
szítenek a megmaradó szigetek üze-
meltetésére, illetve hulladékgyűjtő 
udvar létesítésére.

A testület döntött önkormány-
zati garázsok értékesítéséről, illetve 
földhasználati kötelezettség teljesí-
tésére irányuló szerződés megköté-
séről is.

A képviselő-testület felkérte a 
Hajdúböszörményi Városgazdálko-
dási Kft.-t, hogy indítsa el, folytassa 
le a Bocskai Strand- és Gyógyfürdő 
kapcsán a gyógyhelyminősítési-el-
járást.

Gargya Imre

Kedves hangú meghívó érke-
zett júliusban finnországi test-
vérvárosunkból, mely szerint: „A 
Siilinjärvi Finn-Magyar Baráti 
Társaság augusztus 4-én ünnepli 
megalakulásának 35. évfordulóját, 
valamint a Hajdúböszörmény vá-
rossal kötött testvérvárosi szerző-
dés aláírásának 30. évfordulóját.” 

Elmentünk – és szép emlékekkel 
tértünk haza! Az ünnepséget cso-
dálatos természeti környezetben, 
egy tó partján rendezték, amelyet 
magyar és finn zászlókkal díszítet-
tek a szervezők. A pohárköszön-
tők után a társaság elnöke, Pekka 
Joutsenoja röviden ismertette tár-
saságuk történetét, munkájukat és 
a testvérvárosi kapcsolat jelentősé-
gét. Majd Vesa Lötjönen, Siilinjärvi 
város polgármestere kért szót. Ő is 
kiemelte a népek barátságának fon-
tosságát. Elmondta azt is, szeretné, 
ha a testvérvárosi kapcsolat tovább 
fejlődne. Kedves figyelmességként 

a közeli nagyváros, Kuopio baráti 
közösségének elnöke is felolvasta 
üdvözletüket. 

Ezek után a Hajdúböszörményi 
Magyar-Finn Baráti Társaság elnö-
ke, Varga Antal megköszönte a meg-
hívást és átadta az egyesület üdvöz-
letét. Ugyancsak tolmácsolta Kiss 
Attila polgármester jókívánságait, 
és átadta az ajándékokat. A proto-
kolláris eseményeket késő estébe 
nyúló, vidám hangulatú beszélgetés 
és zeneszó követte.

A böszörményi küldöttség tagjai 
múzeumba, képzőművészeti kiál-
lításra is ellátogattak, illetve jártak 
óvodában és ifjúsági házban, isten-
tiszteleten, egyháztörténeti kirán-
duláson, baseballmeccsen és még 
golfoztak is. 

Az egyesület ez év decemberé-
ben Hajdúböszörményben a test-
vérvárosi kapcsolat aláírásának 30. 
évfordulóját méltó módon szeretné 
megünnepelni.

Nagy Gyula

Közös ünneplés
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A Kertész László Irodalmi Kör 
Mezsgye című rendezvényének 
újabb állomásán a vendég Lezsák 
Sándor, József Attila-díjas költő, 
író az Országgyűlés alelnöke volt. 

Amikor az ember nem talál más 
kapaszkodót, keserű pillanataiban 
búvópatakként segítenek azoknak 
az íróknak, költőknek a szavai, akik-
nek írásaira rábukkanunk.
Az est vendége megfogalmazta: kell 

Újabb Mezsgye

„Ne fekete-fehéret dúdolj, színeset!

Október 6.
A magyar nép történetéből több tragikus napot is kiemelhetünk a teljesség 

igénye nélkül: február 9. (voronyezsi katasztrófa), április 11-12. (Muhi csata), 
június 4. (trianoni békediktátum), augusztus 29. (Mohácsi csata, Nándorfehér-
vár eleste). Mégis talán az egyik legfájdalmasabb október 6., az Aradi Vértanúk 
Emléknapja. Mire is emlékezünk ezen a fájdalmas torokszorító napon? A ma-
gyar szabadságért folytatott dicsőségesnek induló, majd vérbefojtott heroikus 
küzdelemre.

 Az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc sikeres tavaszi hadjáratát 
követően, Ferenc József császár I. Miklós orosz cár segítségét kérte, hogy ké-
pes legyen leverni a szabadságharcot. Azt a szabadságharcot, amelyben a Haj-
dúböszörmény és a hajdúkerület erőn felül vállalt szerepet az 52. valamint az 
53. Bocskai gyalogzászlóaljak és a Bocskai (17.) huszárezred kiállításával. A 
roppant túlerővel szemben hősiesen küzdő honvéd alakulatok sorra vesztették 
el ütközeteiket Erdélyben, 1849 nyarán. Görgey Artúr, a magyar honvédség 
főparancsnoka az egyre kilátástalanabbá váló helyzetben Világosnál, az orosz 
csapatok előtt tette le a fegyvert augusztus 13-án, annak reményében, hogy 
ezzel megkíméli a tisztikar életét. Kossuth és a tisztek egy része Törökország 
felé menekült Erdélyből. Klapka György tábornok hős katonái élén még tartotta 
Komárom várát, amelyet csak szeptember 27-én adott át az osztrák csapatok-
nak, a védők szabad elvonulásának fejében. A komáromi erőd védői között ott 

voltak a világosi fegyverletétel után még szolgálatot teljesítő, de már hazavá-
gyó megtizedelt böszörményi származású honvédek, akik a végsőkig kitartot-
tak a szabadságharc ügye mellett. A fegyverletételt követően véres megtorlás 
következett, amely az október 6-i eseményekben tetőződött. 1849. október 
6-án Aradon 12 honvédtábornokot és 1 ezredest végeztetett ki Haynau tábor-
szernagy, név szerint: Vécsey Károly, Schweidel József, Dessewffy Arisztid, 
Kiss Ernő, Török Ignác, Nagysándor József, Knezić Károly, Damjanich János, 
Lahner György, Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, Poeltenberg Ernő, 
Lázár Vilmos halt mártírhalált.  Ezen a napon végezték ki Pesten gróf Batthyá-
ny Lajost, az ország első felelős kormányának miniszterelnökét. A kivégzések 
tovább folytatódtak, így legalább 128 tiszt végezte bitón, több százan kerültek 
várfogságba, több ezren álltak hosszabb-rövidebb ideig vizsgálat alatt, több 
tízezer volt honvédet soroztak be büntetésként a császári-királyi hadseregbe. 
A fennmaradt korabeli források szerint az Aradon kivégzett honvédtábornokok 
mindegyike méltósággal viselte sorsát, mindvégig hű maradt hazájához és az 
annyira óhajtott szabadsághoz, noha származásukat illetőleg volt közöttük 
osztrák, szerb és lengyel is. 

 A kivégzéseket követően már azon a napon zarándokhellyé vált az aradi 
vesztőhely, ahol a vértanúk hozzátartozói rótták le kegyeletüket. A Bach-kor-
szakban mélabús estéken, pásztortüzek mellett, falusi portákon, polgárhá-
zakban vagy nemesi kúriákban titokban fel-felcsendült a Kossuth-nóta, a sza-
badságharc diadalaira és vértanúira emlékezve. Nagy csatákat megvívott öreg 
honvédek halk szavú visszaemlékezései nyomán jutottak el a szabadságharc di-
csőségének emlékei az utókor számára. Hivatalosan megemlékezéseket tartani 
csupán az 1867-es kiegyezést követően lehetett. A vesztőhelyen ma is látható 
obeliszket 1881-ben állították fel, ezt követően számos emléktábla és szobor ke-
rült kihelyezésre országszerte, Ady Endre tollából vers is született. Október 6-át 
a magyar kormány 2001-ben nemzeti gyásznappá, az Aradi Vértanúk Emlék-
napjává nyilvánította Magyarországon és a magyarok által lakott területeken.

 Október 6-án valami belém nyilall, valami nagyon fáj, de ugyanakkor büsz-
keséget is érzek, hogy ilyen hősök előtt tiszteleghetek, mint az Aradi 13. Ezen a 
napon nemcsak az Aradi Vértanúkra emlékezünk, hanem a szabadságharc vala-
mennyi hősére, polgári áldozatokra, nemzetőrökre, honvédekre, tisztekre és tá-
bornokokra egyaránt. Emlékük maradjon fenn az idők végezetéig, míg magyar 
szó zeng a Kárpát-medencében.  

Tatár Antal

a számítástechnika és kell a pöttyös 
labda is. A kettő kiegészíti egymást. 
A legfontosabb pedig a nevelő em-
ber, aki együtt kalandozza be az 
időt, a tudomány területeit tanítvá-
nyaival úgy, hogy az élmény legyen 
a gyereknek. 
A meghódítandó világok közös fel-
fedezése a cél, melynek a népfőisko-
la lehetőséget próbál teremteni.

Sz. Sz.K.

A kutatók éjszakája egész Euró-
pában elterjedt rendezvénysoro-
zat. A Debreceni Egyetem Gyógy-
pedagógiai és Gyermeknevelési 
Kara az idén az új, 2019-ben induló 
romológiai szakot népszerűsítette 
szeptember 28-án. 

Az érdeklődők bepillantást nyer-
hettek az előadásokon a lovári nyelv 
sajátos világába. Bemutatók is szí-
nesítették a Kutatók Éjszakáját. 
A cigány népzene és -tánc mellett 
lehetőség nyílt megismerni a roma 
irodalom és képzőművészet értéke-
it is. A látogatók roma népviseletbe 
öltözhettek, kipróbálhattak auten-

tikus roma hangszereket, megpró-
bálkozhattak a cigány tánccal is. 

Bálint Péter dékán köszöntőjé-
ben megfogalmazta, hogy jelentős 
dolog volt, hogy a hallgatóikat a 
határon túlra vitték, visszatértek a 
mesék világához, s elindulhatott a 

roma szakkollégium is. A romológiai 
képzés azért is fontos, hiszen en-
nek a közösségnek is szüksége van 

a saját értelmiségi rétegére. Biczó 
Gábor dékánhelyettes elmondta, 
hogy alapvetően kevés a romákkal, 
a romológiával foglalkozó műhely. 
Éppen ezért nagy kihívást jelent a 
szakképzés beindítása.

g.i. 
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A hagyományok jegyében
Hagyományőrző napot szerve-

zett a Civilek a Lakóhelyért Egye-
sület a Déli-lucernási Kincskereső 
Óvodában, szeptember 25-én.

Nagy Imre, az egyesület elnö-
ke elmondta, hogy céljuk a roma 
és nem roma sütési, főzési szoká-
sok bemutatása, s a hagyományok 
felelevenítése, ápolása volt. Olyan 
ételeket készítettek és kóstoltattak, 
amelyek egykor meghatározó sze-
repet töltöttek be a böszörményi 
paraszti és a cigány háztartásokban. 
Az elnök elmondta, hogy az egyesü-
let sütőasszonyainak közreműködé-
sével nagy sikere volt az óvodások 
körében a teknőben dagasztásnak, 
a Bodag (cigánykenyér) készítésnek, 
a közös kalácsfonásnak, a HÍR véd-
jegyes Böszörményi parasztkifli ké-

szítésének. Az óvodások nem féltek 
hozzányúlni a nyers tésztához; pici 
kezeikkel formálták, fonták azt.

Mirkóné Fehér Judit sütőasz-
szony, az egyesület szakmai alel-
nöke elmondta, hogy bemutató 
jelleggel ízletes, olcsón, könnyen 
elkészíthető hagyományos paraszti 
étket: böszörményi slambucot ké-
szítettek, kóstoltattak. A magyar 
étel mellett lecsós alapú, hagyo-
mányos cigány töltött káposzta is 
készült, melyben Hajdú Sándorné, 
a helyi roma önkormányzat elnöke 
segédkezett. 

Erdős Imréné intézményvezető 

elmondta, hogy a civilek által szer-
vezett programot az óvoda Családi 
napként élte meg, hisz az óvodások 
mellett szüleik is jelen voltak. A 
programban természetesen az óvo-
da dolgozói is közreműködtek.  Fon-
tosnak tartják a kultúra és a hagyo-
mányok megismertetését, ápolását, 
életben tartását. Az intézményveze-
tő számára azonban legalább ilyen 
hangsúlyos a helyes viselkedéskul-

túra folyamatos alakítása. Ebben se-
gíthetnek a személyes példák, ame-
lyeket bemutatva, talán láthatóvá 
lesznek a kiút felé vezető lépések.

A maradandó élményt jelentő vi-

dám, táncos hangulatról a mátészal-
kai Szatmári Tánc és Népművészeti 
Egyesület, valamint az Eötvös Jó-
zsef Általános Iskola tánccsoportja 
gondoskodott.

Nagy Nikoletta számára külön-
leges élmény volt a gyermekével 
együtt gyúrni a tésztát, közösen 
táncolni, énekelni.

Az egész napos rendezvényen 
az érdeklődők többek között meg-
ismerkedhettek a hagyományőrző 
kézműves foglalkozások keretében 
a kosárfonással, seprűkötéssel és 
kerámiázással. Cigány és népi játé-

kokat, dalokat tanulhattak, illetve 
tájékoztatót hallgathattak meg az 
érdeklődők a foglalkoztatási és kép-
zési lehetőségekről.

H. Fehér Ildikó televíziós tudósítá-
sa alapján lejegyezte: Gargya Imre

Mozdulj Hajdúböszörmény!
Egy új kezdeményezés részese 

Ignáth Mária sportedző, aki a rész-
letekről szólva elmondta:

– A „Fitt, Egészséges Nemzetért 
Tárt Kapus Program” keretében 
minden szombaton 10-11 óra között 
ingyenes sportolási lehetőséget biz-
tosítanak a lakosságnak, a Bocskai-
gimnáziumban.

– Kik vehetnek részt a programban?
– Bárki jöhet és mozoghat, nincs 

korosztályhoz kötve. A gyermekek-
től a nagymamákig, mindenkit vá-
runk, akinek fontos a közös mozgás 
élménye. Mint óvónő kiemelten fon-
tosnak tartom az egészséges életmó-
dot és a rendszeres testmozgást. 

– Mi szükséges a tornán résztvevők 

számára?
– Polifoam matrac, folyadék, ké-

nyelmes ruházat és váltócipő szük-
séges. Az edzéseket úgy szervezzük, 
hogy a kezdő mozogni vágyók is ké-
nyelmesen teljesíthessék a gyakorla-
tokat.

– Milyen típusú mozgásformákat 
tud ajánlani?

– Arra törekszem, hogy új lehető-

ségekkel, mozgásformákkal ismer-
tessem meg az érdeklődőket: pilates, 
alizetics, seniortorna, gymstick.

– Ki lesz még ebben segítségére?
– Reszegi Anita, aki alakformáló 

tae-bo zónaedzőként tevékenykedik. 
Saját testsúlyos órákat tart majd a 
Bocskai-iskolában, keddenként.  

g.i.

Varázsfalva–mesenapja

Egy napra minden a meséről 
szólt Hajdúviden szeptember 29-
én, a kultúrházban. 

A mesenapon Gacsó Imre köszön-
tötte a megjelenteket, majd Fórizs 
László alpolgármester elmondta, a 
mese személyiségfejlesztő hatása 
semmivel sem pótolható. Beszélt 
arról, hogy egyfajta boldogságforrás 
is a mese, hiszen a jó mindig elnye-
ri méltó jutalmát. A mese egy olyan 
kincs, amelyet nem szabad veszni 
hagyni. Nagy Sándorné Rozika és 
segítői elgondolása alapján a gyer-
mekek csapatokban térképezhették 
fel az elvarázsolt helyszíneket. A bá-
tor vállalkozókra szerencsepróbák 
vártak: többek között betekinthet-
tek az ördöglakba, eljuthattak a bo-

szorkányszigetre, valamint a törpék 
birodalmába, az óriások földjére, s a 
királyi várba, sőt megkóstolhatták a 
meseslambucot is.

g.i.
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Idősek Hónapja program
Október 9.  (kedd) 14 óra –  
Kálvin János Református 
Szociális Szolgáltató Köz-
pont
(Budai N. A. u. 82.)

Október 15. (hétfő) 
15 óra 
Sillye Gábor Művelődési 
Központ és Közösségi Ház, 
színházterem

SÜTIFESZTIVÁL
Nevezni egyénileg vagy csoportosan szeptem-
ber 28-ig lehetett személyesen, a Kálvin János 
Református Szociális Szolgáltató Központban. 
Érdeklődni: 561-056-os telefonszámon lehet.
A kész sütemények leadás: október 9. 13.30 óra

„OKTÓBER AZ IDŐSEKÉRT” rendezvény
Köszöntőt mond: Fórizs László alpolgármester
Az „Életem felejthetetlen történése” pályázat 
értékelés. A zsűri elnöke: Fórizs László alpolgár-
mester.
A nyertes három pályaművet Molnár György 
olvassa fel.
Díjak átadása. 
Műsor:  Bojti Tibor és énekes társai

PÁLYÁZAT
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata fotópályázatot hirdet

„Hajdúböszörmény az én városom 2019.”címmel

A pályázat kiírója: Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
A pályázat célja: Olyan fényképeket kérünk beküldeni, amely személyes 
inspirációk, benyomások alapján, igényes formában jelenítik meg Hajdú-
böszörmény értékeit (legyen az épített környezeti, vagy természeti érték, 
szellemi kincs, vagy személy).
A részletes pályázati felhívás megtalálható a www.hajduboszormeny.hu 
honlapon

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Gazdasági Fejlesztési és Kör-
nyezetvédelmi Bizottság a 210/2018 (IX.25.) GFK számú határozata alap-
ján nyilvános pályázat útján, piaci alapon meghatározott lakbér alapján 
bérbe adja az:

Attila u. 9. IV/15 alatt található 51 m2-es összkomfortos lakást. A lakás-
ba együttesen beköltözők száma maximum 5 fő. A lakásra megállapított 
bérleti díj: 510 Ft/m2/hó. A megkötendő lakásbérleti szerződés időtarta-
ma: 3 év. A lakás 2018. október 8-án 8 órától 8.30 óráig megtekinthető.

Balassi B. u. 17. alatt található 54 m2-es összkomfortos lakást. A lakásba 
együttesen beköltözők száma maximum 3 fő. A lakásra megállapított bér-
leti díj: 400 Ft/m2/hó. A megkötendő lakásbérleti szerződés időtartama: 
3 év. A lakás 2018. október 19-én 8.30 órától 9.00 óráig megtekinthető.

Tizenhárom vértanú u. 2. I/6. alatt található 51 m2-es komfortos la-
kást. A lakásba együttesen beköltözők száma maximum 5 fő. A lakásra 
megállapított bérleti díj: 510 Ft/m2/hó. A megkötendő lakásbérleti szer-
ződés időtartama: 3 év. A lakás 2018. október 5-én 13.30 órától 14 óráig 
megtekinthető.

Zelemér u. 65. alatt található 40 m2-es komfortos lakást. A lakásba 
együttesen beköltözők száma maximum 4 fő. A lakásra megállapított bér-
leti díj: 400 Ft/m2/hó. A megkötendő lakásbérleti szerződés időtartama: 3 
év. A lakás 2018. október 12-én 9 órától 9.30 óráig megtekinthető.

A pályázatok elbírálása az önkormányzat tulajdonában álló lakások és 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegení-
tésének feltételeiről szóló 14/2015. (V.04.) önkormányzati rendelet vonat-
kozó szabályai szerint, valamint a rendelet 1. számú mellékletében lévő 
pontrendszer alapján a „Pályázati Szabályzat” alkalmazásával történik. 
Érvényesen pályázni csak a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztá-
lyán (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. 40-es szoba) átvehető, a hi-
vatkozott rendelet 1. számú mellékletében szereplő „Pályázati Szabályzat” 
kitöltésével lehet. A pályázatokat – a pályázati jogcím, és a megpályázott 
lakás címének megjelölésével – zárt, megcímzetlen, feladót és más jelet 
nem tartalmazó borítékban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal (4220 
Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) központi iktatójába (földszint 21-es 
szoba) 2018. október 24. napján 10 óráig. A pályázat beadását követő-
en a pályázónak hiánypótlásra nincs lehetősége. A pályázatok elbírálására 
előreláthatólag 2018. november hónapban (a Gazdasági Fejlesztési és Kör-
nyezetvédelmi Bizottság soron következő rendes ülésén) kerül sor. 

Az önkormányzat fenntartja magának azon jogát, mely szerint a pá-
lyázati eljárást részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja, 
indoklás nélkül.

Bérbeadás

A képviselő-testület a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 
26/2017. (X.27.) Önk. rendelettel módosított  43/2013. (XII.20.) önkor-
mányzati rendelet III. fejezet 12/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 
a Hajdúböszörményi Városi Köztemető nyitvatartási rendje a következő:
 november 1.- március 31-ig: 8-16 óráig
 április 1. - augusztus 31-ig: 8-19:30 óráig
 szeptember 1. -október 31-ig:      8-17 óráig

A Köztemető nyitva tartása

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
épített és természeti értékek helyi védelméről szóló 41./2017. (XII.15.)  
Önk. rendelete alapján pályázatot hirdet az építészeti értékek helyi vé-
delméhez nyújtandó támogatásra. 
A támogatás célja a védett épületek, építmények és épületrészek megfe-
lelő színvonalú fenntartása, felújítása és építészeti megjelenésének biz-
tosítása. 
Pályázati előírások, illetve a részletes kiírás a város honlapján olvasható 
és letölthető.

Pályázati felhívás

A görögkatolikus egyházközség tisztelettel meghívja 
„IMÁDSÁGGAL AZ ARADI HŐSÖKÉRT”

 című gyermekrajz-kiállítás megnyitójára, 
október 7-én (vasárnap) 10 órától a Torony Galériába. 

Közreműködik: Farkas Valéria népdalénekes. 
A tárlatot megnyitja Sőrés István alpolgármester.

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

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS
Október 10. 9–12 óra: Fórizs Lász-
ló alpolgármester

KÁLVIN TÉRI RENDELŐ:  

560-130 www.eszv.hu

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
hétköznap:  16.00–08.00 óráig
hétvégén, ünnepen: 8.00–8.00
Tel: 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.

Okt. 5.: Patika Plus gyógyszertár
Okt. 6-7. Szentháromság gyógy-
szertár
Okt. 8. Vöröskő gyógyszertár 
Okt. 9.: Arany Sas
Okt. 10.: Bethlen gyógyszertár
Okt. 11: Hajdú gyógyszertár
Okt. 12: Kehely gyógyszertár

A művelődési központban műkö-
dő csoportok programjai:
Október 7., 15 óra: a Dóry József 
Nótaklub foglalkozása.
Október 8., 16 óra: a Kézimunka-
kör foglalkozása.
Október 10., 15 óra: a Nyugdíjas 
Klub foglalkozása. Teadélután az 
Idősek világnapja alkalmából.
Október 12., 15 óra: a Varga Lajos 
Kultúrkör foglalkozása. A zene vi-
lágnapja – előadó Zohány Margit.

 
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Október 6-8. (reggel 6-tól reggel 
6 óráig): dr. Komáromi Márton 
(Tel: 06-20-9-339-458).

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 felügye-
leti irodájában.

VÉRADÁS

Október 10. (szerda) 9-13 óra: 
a Debreceni Egyetem Gyerme-
knevelési és Gyógypedagógiai 
Karán (Désány I. u. 1.-9.) a hall-
gatók és a lakosság részére.

A hit, a remény, a bizakvó tudat
cserben hagy, s csak egy kép marad,
melyet örökre megőrzünk szívünkben,
mert az emlékek azok, amit még az idő sem vehet el!

Felesége és lányai családjaikkal

Emlékezünk...

ALMAVÁSÁR

Fujion, Smeralda, 
Golden Reinders, 

Idared, 

Október 6-án
8–14 óra között

Hajdúböszörmény, 
Hunyadi János krt.  66. sz. alatt

Október 6-án lesz

95. éves

Özv. Takács Mártonné 
Esztike néni. 

Születésnapja 
alkalmából szeretettel 

köszöntik: lánya, unokái, 
dédunokái,testvérei 
és volt szomszédai.

Születésnapi köszöntő

GYŐZELMI HÍR†?Hallottad már a....

Vagy más néven…az EVANGÉLIUMO†?
Tudtad, hogy ha az alábbi kihívásokban vagy:

• Bűn, bűntudat, megbocsátatlanság
• Lelki (depresszió, félelmek, pánik stb.)
• Testi betegségek
• Gyász, halálfélelem
• Rossz életút, kilátástalanság

Jézus a kereszthalálával már biztosította számodra
mindezek felett a győzelmet és a megoldást is!

GYERE EL!Szeretnél többet tudni erről? 

Facebook-on keresd
az alábbi eseményt:
GyőzedelmEST

Előadó: Süveges Imre lelkipásztor
Időpont: Október 13. /Szombat/
18:00-20:00
Helyszín: Hajdúböszörmény
Sillye Gábor Művelődési Kp.
Előadóterem

Részvétel: INGYENES!

•  hallgass bizonyságokat
•  tedd magadévá Isten áldásait
•  tudd meg milyen ÚJ ÉLET vár rád!

Ha bármilyen problémád,
kihívásod van, de nem tudsz
részt venni a rendezvényen,
az alábbi elérhetőségen
fel tudod venni velünk
a kapcsolatot:
Molnár Pál: 30/232 8173

• Negatív jóslat, átkok, babonák stb.
• Függőségek, káros szenvedélyek
• Szeretetlenség, el nem fogadottság
 Vagy egyszerűen csak érdekel…
• Halál után élet

Szakképzett 
élelmiszerbolti eladót

 
felveszünk a 

Bodogán ABC
 Korpona utcai 

boltjába.

Jelentkezés az üzletben.

A Hajdúböszörményi 
Egészségfejlesztési Iroda 

szervezésében

„Szex, Biztonság, 
Gyermekvállalás és Te” 

címmel
Nem tabutéma

   
Interaktív kiállítás a 

védőoltásokról és a szexuális 
úton terjedő betegségekről.

A kiállítás ideje: október 10-26-
ig, szombat, vasárnap és ünnep-
napok kivételével naponta 10-17 
óráig.
Helyszín: Hajdúböszörmény, a 
Sillye Gábor Művelődési Központ 
kiállítóterme
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A képviselő–testület hamarosan megvitatja Hajdúböszörmény 2019. 
évi rendezvénytervét. A tervezetbe bekerülhet minden olyan intéz-
mény, civilszervezet, egyesület, egyház, alapítvány, aki a rendezvény-
tervhez szükséges adatlapot pontosan kitöltve eljuttatja a felhívásban 
megjelölt helyre. Az azonos időpont elkerülése céljából kérjük, a ren-
dezvény tervezett időpontjáról egyeztessen a már hagyományos prog-
ramok szervezőivel, egyéb szervezetek vezetőivel.

Az adatszolgáltatás tájékoztató jellegű, a javaslat nem jelenti azt, 
hogy a programot automatikusan az önkormányzat támogatja. A java-
solt program a képviselő-testület döntése alapján kerülhet be a rendez-
vénytervbe.

Kérjük, a honlapról letölthető adatlap kitöltésével jelezze, milyen 
program, rendezvény megvalósítását tervezi a 2019. évben.

Az adatlap benyújtása kötelező azon szervezetek esetében is, akik a 
CLLD keretében a Helyi Akciócsoporthoz (HACS) nyújtottak be pályá-
zatot. Az adatlap és a kitöltési útmutató letölthető a város honlapjáról 
(www.hajduboszormeny.hu). Papír alapú adatlap beszerezhető a Város-
háza 62. és 59. számú irodáiban. A kitöltött adatlapokat papíralapon 
szíveskedjen visszajuttatni a városháza iktatójába (földszint 21. számú 
iroda).

Felhívjuk figyelmét, amennyiben a megadott határidőig nem jelez 
vissza, a program nem kerülhet be a 2019. évi rendezvénytervbe!

A rendezvénytervvel és az adatlappal kapcsolatban további informá-
ciót Berta István vezető-főtanácsostól kérhet az 563-262-es telefonszá-
mon. Az adatlapok beadási határideje: november 9. (péntek) 14 óra. 
(Határidő után beküldött, illetve hiányosan kitöltött adatlapot nem 
fogadunk el!)

Felhívás

Hajdúböszörmény város 2019. évi
 rendezvénytervének összeállításához

FÖLDET BÉRELNÉK, 
Hajdúböszörmény  és térségében,

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

SZÁNTÓ ELADÓ!  Hb. Hadházi út, 
077/17hrsz., 2,6 ha, 79,4 AK. Szabá-
lyos, téglalap alakú, áramvezeték a 
szántó mellett, tanya, telephely kiala-
kítására is kiváló. Tel: 30-2541-382.

FOGÁSZATI 
MAGÁNRENDELÉS

SZÁJSEBÉSZETI 
MAGÁNRENDELÉS

Bejelentkezés előzetes telefonos egyeztetés alapján történik!

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

Dr. Kelemen Máté 
dentoalveoláris sebész szakorvos

Rendelés helye: 
Hajdúböszörmény, Petőfi u. 17. II/8.

Rendelés ideje: péntek 15:30-tól
Tel.: +36-20/5363-722

Szolgáltatások:
• implantátum (műgyökér) beültetése

• implantációs fogpótlások készítése
• szájsebészeti beavatkozások

Bütykös, kalapácsujjas láb nem akadály
Hajdúböszörmény, művelődési központ: október 11., csütörtök 9–12-ig.

NŐI ŐSZI-TÉLI CIPŐVÁSÁR
Széles, 

problémás 
lábakra

Egyes  termékek 
     3.900 Ft-tól - 

5.900 Ft-ig

Méret: 36-42-ig
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Labdarúgás
Megyei I. o. férfi felnőtt, 8. forduló: HTE – DVSC II. 2-2 (2-1). Gól: Barna 
Béla, Hortó Attila. Edző: Igor Bogdanovic, Rákos Csaba.
Igor Bogdanovic edző: „Ez biztos, hogy nem egy megye I. színvonalú mér-
kőzés volt. Mind a két csapat kihozta magából a maximumot és 90 perc 
játék után igazságos eredmény született.”
Megyei I. U19: HTE – DLA 2-0 (0-0). Gól: Varga Dávid, Hajdu Ádám.
HTE: Nagy Máté – Andorkó Attila (Hajdu Ádám 55’), Sajtos Zoltán, Tom-
pák Bence, Varga Dávid (Rákos Máté 80’), Tóth Norbert (Szanyi Dániel 
69’), Szakács Dániel, Papp Levente, Rákos Balázs (Nagy Szabolcs 82’), Csir-
kés Imre, Máthé Gergő (Benke Szabolcs 82’). Edző: Igor Bogdanovic, Rákos 
Csaba.
Rákos Csaba edző: „A DLA elleni mérkőzésen – bár nem játszott jól a csa-
pat – végig dominált. Az utóbbi meccsekhez képest akadozott a támadás-
építés, de végül ismét kapott gól nélkül sikerült lehozni a találkozót. Ezzel 
továbbra is vezetjük a tabellát.”
Megyei U16: HTE – Hajdúhadházi FK 4-2 (2-2). Gól: Lakatos Attila (2), 
Kovács Bendegúz, Gyürki Tamás.
HTE: Pájerski József – Lakatos Attila, Kálmán Patrik, Gyürki Tamás, Ko-
vács Bendegúz, Jónizs Ábel, Lévai Bence (Bereczki László 73’), Kósa Tamás 
(Pipó Levente 78’), Szekeres Ákos, Markos Nándor, Bohács Bence. Edző: 
Kiss Antal, Sipos Elemér.
Kiss Antal edző: „Változatos, jó iramú mérkőzésen a helyzeteit jobban ki-
használó, nagyobb akarattal játszó hazai csapat nyert. Minden játékos di-
cséretet érdemel.” 
Megyei U14: HTE – Hajdúhadházi FK 6-2 (3-0). Gól: Ősz-Varga Boldizsár 
(2), Papp Kristóf (2), Csecsődi Imre, Koszta Mihály.
HTE: Szekeres Ádám – Sipos Kende, Tulipán Kristóf, Ősz-Varga Boldizsár, 
Koszta Mihály, Hagymási Dávid, Csecsődi Imre, Molnár Gergő, Papp Kris-
tóf, Kiss Áron. Csere: Zelenka Szabolcs, Pipó Roland Máté, Milák Róbert, 
Éles Gábor, Uzonyi Balázs. Edző: Sipos Elemér, Kiss Antal.
Sipos Elemér edző: „Az U14-es csapatban a megbízható kapusunk előtt 
kellően masszív és magas védők játszanak, a sokat futó és passzoló kö-
zéppályás sor nemcsak jól védekezik, hanem kreatívak a támadásokban 
is, a csatárok pedig jó lövőtechnikával és cselezőkészséggel rendelkeznek. 
Mérkőzésünk első félideje igazán élvezhető, igazi böszörményi futballt ho-
zott.”
Megyei leány U17: Debreceni Honvéd SE – HTE 1-2 . Gól: Nagy Anikó (2)
HTE – Hajdúsámsoni TTISZE 5-0. Gól: Nagy Anikó (4), Nagy Anna.
HTE: Nagy Fruzsina – Nagy Anikó, Töviskes Krisztina, Sain Viktória, Kiss 
Bernadett, Nagy Anna. Edző: Papp Ferenc.
Megyei leány U15: Bihari Női FK – HTE 2-0. HTE – Nyíradony VVTK 2-1. 
Gól: Gulyás Linda, Kerékgyártó Tímea.
HTE: Gulyás Linda – Nagy Zsuzsánna, Balogh Bernadett, Kerékgyártó Tí-
mea, Rácz Alíz, Juhos Zsófia, Balogh Szabina. Edző: Papp Ferenc. 
Toborzó
A HTE labdarúgó szakosztálya várja 2002-2007 között született leányok 
jelentkezését csapataiba! Információ és jelentkezés: Papp Ferenc edző (06-
30/557-8012, varosisport@gmail.com).

A HTE férfi ifjúsági kézilabda csapata három győzelemmel áll a tabella élén 
a II. osztályú bajnokságban.
II. o. férfi ifjúsági: HTE - Vecsési SE-KSA 33-22 (21-5)
Bakos Károly edző: „Gyengébb játékerőt képviselő csapat ellen szereztük 
meg az újabb két pontot. Örülök, hogy minden játékos hozzátett a győze-
lemhez.”
U13-as leány kézilabdázóink Debrecenben kezdték bajnoki szereplésüket a 
gyermekbajnokság Kulcsár Anita régiójában.
U13 leány: DVSC SCHAEFFLER - HTE 4-19 (3-10)
HTE: Frájter Alexa Dominika (6), Gál Erika (4), Kardos Vivien (2), Kiss 
Dorottya (2), Nagy Annamária (5), Szekeres Dorka, Tardi Eszter. Edző: 
Szilágyi Krisztina.

Kézilabda

Futsal
NB I női felnőtt futsal, 2. forduló: Miskolci Vénusz – HTE 3-4 (1-2)
Gól: Tell Zsófia (2), Kota Gabriella, Folk Zsuzsanna
HTE: Torma Lilla - Tell Zsófia, Bokor Adrienn, Kota Gabriella, Folk Zsu-
zsanna, Nagy Anikó, Szilágyi Mariann, Mogyorósi Zsuzsanna, Pádár Ani-
ta. Edző: Quirikó Vivien.

Birkózás
Kardos Imre böszörményi birkózó ötödik helyezést szerzett a Skopjeban 
rendezett veterán birkózó világbajnokságon.
Kabán, szeptember 8-án Horváth Csaba második helyen végzett a kötött-
fogású birkózó területi diákolimpián és bejutott az országos döntőbe.
A kötöttfogású diákolimpia országos döntőjében, szeptember 21-22-én 
Püspökladányban, újabb érmet szereztek a böszörményiek, Zámbó Sámu-
el harmadik helyezett lett a serdülők között.

III. o. leány serdülő: HTE – DVSC SCHAEFFLER III. 28-22 (13-13)
Edző: Poczetnyik Mária.
NB II férfi felnőtt: HTE  - Tiszavasvári SE 25-28 (13-13)
Bakos Károly edző: „Nehéz mérkőzésre számítottunk a rutinos játékosok-
ból álló, élmezőnybe tartozó Tiszavasvári ellen. Jól kezdtük a találkozót 
és sikerült egy végig kiélezett mérkőzést játszanunk, azonban sajnos a 
végjátékban döntő szituációkban hibáztunk, helyzeteket hagytunk ki és 
győzött a rutin.”
Toborzó
A HTE kézilabda szakosztálya várja 2006-2007-ben született leányok je-
lentkezését utánpótlás csapatába. Információ és jelentkezés: Kiss Antal 
szakosztályvezető (06-30/449-3173, varosisport@gmail.com).


