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A hét arca 2. oldal Sport 8. oldal

Hit, remény, bátorság
Nemzeti gyásznap. Közös em-

lékezés. Tisztelgés az ismert és is-
meretlen mártírok előtt.

– 1849. október 6-a magyar tör-
ténelem egyik legtragikusabb idő-
szakát juttatja eszünkbe – kezdte 
beszédét Balláné Bodai Judit, a 
Baltazár-iskola igazgatója azon az 
ünnepségen, amelyen a kivégzett 
tábornokokra, a megtorlásokra em-
lékezett a Tizenhárom vértanú ut-
cai emlékműnél, október 5-én.

A szónok elmondta, hogy az or-
szággyűlés 2001-ben nyilvánította 
nemzeti gyásznappá október 6-át. 
Haynau készült a véres leszámo-
lásra „A lázadó vezéreket fel fogom 

köttetni”– hangoztatta. A főtisztek 
közül kilencet a megalázó, kötél ál-
tali halálra ítéltek, míg négyet golyó 
által végeztek ki. Batthyány Lajos-
nak, az első felelős miniszterelnök-
nek pedig a Pesti Új épület udvarán 
oltották ki az életét.

A megtorlásokkal a császár és az 
udvar is egyetértett. Az egész tisz-
tikart le akarták fejezni, 1766 meg-
torló, vészbírósági ítélet született. 
Csak a nemzetközi tiltakozás vetett 
véget a bosszúhadjáratnak.

A vértanúk teljesen különböző 

Idősek gyermekszemmel
A családdal, a nagyszülők-

kel együtt töltött idő felbecsül-
hetetlen – hangzott el azon a 
kiállításmegnyitón és rajzpályá-
zati díjátadón, amelyet az Idősek 
hónapja rendezvénysorozat kere-
tében szerveztek október 4-én. 

Az „Idős ember gyermekszem-
mel” című tárlat ugyanis rendkívüli, 
fogalmazott Czeglédi János, a Nép-
jóléti és Sportbizottság elnöke. Kü-
lönleges, mert olyan pillanatokat is 
megörökít, amelyek egyedülállóak. 
Bemutatják az idős, elesett emberek 
megsegítését, a közös nagyszülő-
unoka kapcsolatot, ami pótolhatat-
lan mindannyiunk életében, és azt a 
szeretetteljes odafordulást, amelyre 
mindőnknek szüksége van.

Fórizs László alpolgármester be-
szédében elmondta, köszönet illeti 
az Idősek Tanácsát, aki életre hívta 
a kiállítást, és köszönet a gyerekek-

sorsú és helyzetű emberek voltak. 
Közös volt bennük a hazaszerete-
tük, az összefogásuk, az igaz ügybe 
vetett reményük, a töretlen hitük, a 
bátorságuk.

– Hiábavalók voltak-e a véráldo-
zatok? – tette fel a kérdést Balláné 
Bodai Judit. Nem, mert tovább erő-
södött a szabadság és függetlenség 
eszménye, s az ország az 1867-es ki-
egyezést követően elindult a polgári 
fejlődés útján.

Reményét fejezte ki, hogy a ma 
embere is képes összefogni, áldoza-

nek, hogy ennyi alkotást küldtek be 
a témában.  

Majd a rajzpályázat díjazottjait 
ismertette Sőrés István alpolgár-

mester és Lefkovics László, a Szent 
Kamill Idősek Otthonának veze-
tője. Az alsó tagozatosok közül az 
Eötvös-iskolás Gál Klára bizonyult 
a legügyesebbnek a zsűri döntése 
alapján, míg a felsősök közül Tóth 
Tamás Bencének, a gimnázium di-
ákjának tapsolhattak a megjelentek. 
A fiatal felnőttek kategóriájának 
győztese pedig Török Tímea lett, a 
Szociális Szolgáltatási Központ Ér-
telmi Fogyatékosok Napközi Ottho-
nának tagja.

Különdíjban pedig Bíró Zsófi és 
Tóth Zsuzsa részesült.

A program zárásaként a Fehér-
család három generációja muzsikált 
együtt.

H. Fehér Ildikó

tot hozni a jó ügy érdekében. Az ál-
dozatok emléke kötelez bennünket 
a magyar nemzet védelmére.

Balláné Bodai Judit Wass Albert 
gondolataival zárta emlékező beszé-
dét:

„Szeresd a Te népedet, nemzete-
det, jobban, mint önmagadat, s raj-
ta kívül más isteneid ne legyenek. 
Tiszteld otthonodat s a földet, me-
lyen élsz, hogy maradékaid is hosz-
szú életet élhessenek rajta!”

Ezt követően a Bocskai-iskola 
tanulóinak műsorát tekinthették 
meg az érdeklődők, majd koszorút 
helyeztek el az emlékműnél.

Gargya Imre
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inkább elnyerte a szülők tetszését. 
Mérföldkő volt az életükben az új 
iskola birtokba vétele. Azóta sokkal 
jobban tudnak dolgozni, tanítani.

Bodnár Margit ma is aktív része-
se a helyi közéletnek. Tizenkét évvel 
ezelőtt döntött úgy, hogy képviselő-
séget vállal, ismerve a lakókörnye-
zetében élőket, s azok problémáit. 
Úgy véli, hogy az ember általában 
többre vágyik, mint amennyit sike-
rül megvalósítani, de törekedni kell 
a teljességre. Bizottsági elnökként 
teljes rálátása van a helyi kultúra és 
oktatás mindennapjaira. 

A mostani elismerés kapcsán úgy 
véli, ezt nem egy személy kapta, ha-
nem az iskola, s annak közössége, 
amely hosszú évtizedek munkájával 
jutott el arra a szintre, ahol most 
tart. Mind a mai napig hálás a sors-
nak, hogy olyan kollégákkal tudott 
együtt dolgozni, akikhez nemcsak 
szakmai, hanem jó emberi kapcso-
latok fűzik.

Most egy új időszámítás kezdő-
dik az életében. Sok olyan dolog vár 
rá, amit eddig félretett, mert nem 
jutott rá ideje. Ilyen például az ol-
vasás. A kultúra minden ága érdekli. 
Bízik abban, hogy még aktívabb lesz 
a közéletben is, s az otthoniakkal is 
több időt tölthet majd.

Gargya Imre

A hét arca Bodnár Margit
A képviselő-testület négy évti-

zednyi pedagógusi munkáját Dr. 
Molnár István díjjal ismerte el, me-
lyet az ünnepi ülésen vehetett át a 
Város napja alkalmából, szeptem-
ber 13-án.

Már egészen kisgyerekként el-
döntötte, hogy tanár szeretne lenni. 
Ehhez azonban olyan pedagógus-
egyéniségek kellettek, amilyenekkel 
a sors összehozta az általános- és a 
középiskolában is. Magyar-történe-
lem szakos tanári diplomát szerzett. 
A történelemhez mindig is vonzó-
dott pedagógusai: Tárnoki György-
né és Bodnár Pálné révén. Eredetileg 
történelem-földrajz szakra jelentke-
zett az egyetemre, abban a tanév-
ben nem indították ezt a szakpárt. 

Pályakezdőként Balmazújvárosra 
került, 1978-ban. Magyar és törté-
nelem órákat kapott az iskolában 
és a hozzá tartozó gimnáziumban, 
s osztályfőnöke lett a hetedike-
seknek. Mint minden fiatal, ő is jó 
pedagógus akart lenni. A kezdetek-
ben okult a saját hibáiból, s erőt 
merített a sikerekből. Meghatározó 
volt számára a Végh házaspár ba-
ráti kollegalitása, akiktől nagyon 
sokat tanult, s máig tartó barátság 
fűzi össze őket. Három év elteltével, 
1981-ben került az akkori 4. Számú 

Általános Iskolába (ma Középker-
ti-iskola), s itt dolgozott, egészen 
nyugdíjazásáig. Különleges élményt 
jelentett annak idején visszakerülni 
abba az intézménybe, ahol egykor 
tanult, s tanárai közül többen is 
kollégái lettek. Az intézmény már 
akkor is nagyon befogadó volt.

Előnyt jelentett számára peda-
gógusi munkájában, hogy abban a 
városrészben született, ott nőtt fel, 
s az emberek jó részét akkor is, és 
most is ismeri.

Tizenegy évi pedagógusi munkát 
követően az intézmény vezetőjévé 
nevezték ki, mely tisztséget hu-
szonhat esztendőn át töltötte be. 

Vezetőként leginkább azt tartotta 
szem előtt, hogy bizonyítsanak a 
szülők és gyerekek számára, hogy 
jól választottak, amikor hozzájuk 
íratták a gyermekeiket. A vezetői 
munka döntések sorozatát követeli 
az embertől. Ebben legfontosabb-
nak a hitelességet, a példamutatást, 

a szakma iránti tiszteletet és alá-
zatot tartja. Ez nem azt jelentette, 
hogy ha probléma volt, akkor az em-
ber azt nem tette szóvá.

Vezetői pályájának egyik teherté-
tele volt, amikor az intézmény több 
telephelyen működött. Ennek elle-
nére akkor is olyan szakmai munkát 
végeztek az iskolában, amely egyre 

A Kertész László Városi Könyv-
tár és az önkormányzat október 
1-7. között rendezte az Országos 
Könyvtári Napok helyi program-
jait.

A gyermekeket Nyulász Péter, 
író-olvasó találkozó keretében vár-
ta. Írásról, lélekről, életről beszél-
getett Szarvas-Szabó Katalin kö-
zönségtalálkozón Szurovecz Kitti 
írónővel. A legkisebbeket Hangbú-
jócska és zenebölcsi várta, amelyen 
gyermekdalokkal, mondókákkal is-

merkedhettek a babák és a mamák 
egyaránt. A családok számára pedig 
mesés társasjáték partit szerveztek 
a gyermekkönyvtárban. Kihirdették 
a „Betűfaló vakáció” nyári olvasópá-
lyázat eredményeit. 

Mindezek mellett még küldhet-
tek az érdeklődők könyves szelfit, 
részt vehettek interaktív könyvtári 
órán, megtekinthették az olvasópá-
lyázatra érkezett alkotásokból ké-
szített kiállítást.

G.I.

Csikósok és fogatok vonultak végig Bodaszőlő utcáin október 6-án. A Szü-
reti nap keretében több programot kínált a Bodaszőlőért Egyesület a telepü-
lésen élőknek. A Civilek a Lakóhelyért Egyesület sütőasszonyai frissen sült 
parasztkiflivel várták a szüreti felvonuláson résztvevőket, de a nap során a 
hajdúnánási Vidám asszonyok csoportjának is tapsolhattak a bodasiak. A gye-
rekeket pónilovaglás és ugrálóvár, valamint trambulin várta. Az egész napos 
programot bál zárta.

Előtérben az olvasás Szüreti nap Bodán

„Imádsággal az aradi hősökért” címmel nyílt gyerekrajz-kiállítás októ-
ber 7-én a görög katolikus templom Torony Galériájában. A tárlatot Sőrés 
István alpolgármester nyitotta meg, aki beszélt az aradi várbörtön foglya-
iról, s felidézte a tábornokok vesztőhelyen elhangzott utolsó mondatait is. 
A galériában kilencvenkét gyermekrajz és képzőművészeti alkotás idézi fel 
az 1849. október 6-án, az aradi vár árkában kivégzett hősök emlékét.

Az aradi vértanúk emlékére
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A hajdúk helytállása
Az 1604. október 15-én Álmosd-

nál aratott győzelemmel kezdetét 
vette a Bocskai-felkelés, mely a 
rendi jogok és a vallásszabadság 
megerősítésével, és a hajdúk lete-
lepítésével ért véget. 

A mozgalom különleges voná-
sa volt, hogy a harc kirobbaná-
sakor még tartott a török elleni 
tizenötéves háború, vagyis a har-
coló felek a csata előtti napokig 
azonos oldalon álltak. Emiatt is le-
hetett, hogy a császári udvar eleinte 
csupán a felelősségrevonás elől me-
nekülő Bocskai lázítására kialakult 
hajdúzendülést látott az események 
mögött. 

TEGNAP BAJTÁRS, MA ELLENSÉG

Bár Bocskai István neve az utókor 
számára egyet jelent a Habsburg-el-
lenes harccal, a későbbi fejedelem 
élete legnagyobb részében a császá-
ri dinasztiával szimpatizáló politi-
kusként tevékenykedett. Gyermek-
korát a bécsi és prágai udvarban 
töltötte, Miksa császár apródja is 
volt. Birtokai révén azonban Erdély-
lyel sem szakadt meg a kapcsolata. 
Házassága révén lett a Tiszántúl 

egyik legnagyobb földesura, amit 
jelez, hogy Bihar megye adózó por-
táinak negyede Bocskai-uradalom-
hoz tartozott! Báthory Zsigmond 

fejedelem legfőbb tanácsosaként az 
ő nevéhez fűződött az Erdély török-

párti külpolitikájával való szakítás. 
A török elleni gyurgyevói diadal 
után azonban Erdély Vitéz Mihály 
havasalföldi vajda, majd a császári 
tábornok, Basta György rémural-
ma alá került. A tiltakozó Bocskait 
a bécsi udvar évekre lefogatta.Való-
színűleg ekkor kezdődött meg kiáb-
rándulása a Habsburg dinasztiából. 

Mikor a törökökkel való állítóla-
gos levelezése a császáriak kezébe 
jutott, Belgiojoso kassai főkapi-
tány Bocskai elfogására indult. A 
„propagandahadjárat” azonnal meg-
kezdődött. Bocskai a protestantiz-
mus elleni támadást hangsúlyozta, 
és hirdette, hogy őt „őfelsége hűsé-
ge mellől fegyverrel kellett elkerget-
ni,” Belgiojoso viszont azt kürtölte 
világgá, hogy „Bocskay gazemberré 
lett, miután Nagyvárad körül fekvő 
birtokait, várait a törököknek átad-
ni szándékozik.”

A többezres haderő ellen Bocs-
kai alig pár száz fegyverest tudott 

kiállítani. A császári erők harmada 
azonban hajdúkból állt, így Bocskai 
saját seregét úgy szándékozta nö-
velni, hogy azzal egyben az ellensé-

get gyengítse: a Habsburg zsoldban 
álló hajdúkat, Németi Balázs és Lip-
pai Balázs kapitányokat környékez-
te meg portyázó hajdúi révén, és a 
huszonnegyedik órában, a császári 
csapatösszevonás legvégső fázisá-
ban a saját pártjára állította őket. 
Így várták egy Álmosd környéki 
erdőben lesben állva Petz ezredes 
seregtestét, mely a Nagykereki el-
leni ostromhoz szükséges ágyúkkal 
közeledett.

MINDENKIT LEVÁGTAK

A mintegy 2500 gyalogosból, 
5-600 sziléziai nehézlovasból, né-
hány ágyúból, népes kisegítő sze-
mélyzetből, és egy tábori bordély-
házból álló csapattestet egy hídon 
történő átkelés közben érte a fris-
sen zászlót váltott hajdúk, és a les-
ből előrontó Bocskai-féle csapatok 
támadása. A magyarok segítségére 
volt a császáriak fegyelmezetlen-

sége is: a német nehézlovasoknak 
derogált a gyalogság őrzése, ezért 
előrementek, hogy jobb szállást 
foglaljanak maguk-
nak a táborhe-
lyen. A híd 
túloldaláról 
v i s s z a -
f o r d u l ó 
n e h é z -
lovasok 
így nem 
t u d t a k 
e g y -
s z e r r e 
rohamra 
i n d u l n i , 
ezért kis csa-
patokban estek 
a hajdúk áldozatául. 
A császári gyalogság szekérvá-
rat alakított ki, és ott sikerrel állta a 
hajdúk rohamait. A patthelyzet ki is 
tarthatott volna az erősítés megér-
kezéséig, azonban a szerencse is a 
hajdúk mellé állt. A puskaporszállí-
tó szekereknél bekövetkező robba-

nás letarolta a szekérvárat, végleg a 
hajdúk javára döntve a csata sorsát. 
A romok közé benyomuló magyarok 
a korabeli krónikás szavaival: „ott 
mind levágják űket, mind gyermek-
kel, kurvájokkal együtt, kik a gya-
log németekkel az ű módjuk szerint 
ugyan számosan voltanak”.

AZ AGYAGLÁBÚ ÓRIÁS

Mivel a hajdúk elkövették azt a 
hibát, hogy nem rombolták le a hi-
dat, a még mindig erőfölényben levő 
Belgiojoso megfordíthatta volna az 
ütközet kimenetelét, de ő a visz-
szavonulás mellett döntött. Rövid 
váradi kitérő után Tokaj felé indult, 
ahol a vármegyei hadakkal kívánt 
egyesülni, de újabb vereséget szen-
vedett a hajdúktól, majd a székelyek 
elpártolása után a vármegyei erők-
ről is kiderült, hogy Bocskai olda-
lára álltak, sőt, a felvidéki városok 
sem nyitották meg előtte kapuikat. 
Vallon zsoldosait maga bocsátot-
ta el, a sziléziai lovasai egyszerűen 
hazamentek. A felkelés valós súlyát 
csak ekkortájt felismerő Belgiojoso 

főkapitánynak, hadjárata végére, 
alig 40-50 katonája maradt.

Az egykori csatatéren a Győrfi 
Lajos szobrászművész által 

alkotott emlékmű jelzi a 
helyet, ahol a három 

részre szakadt ma-
gyarság, évtizedek 

után először, ko-
moly diadalt ara-
tott az ellensé-
gen. Az álmosdi 
csata azonban 
több volt, mint 

egy katonai győ-
zelem. Az első ál-

lomása volt annak a 
mozgalomnak, amely 

során a „német lelkű” 
bihari nagyúr a „magyarok 

Mózese” lett, a  „bitang, korcsos 
magyarok”-nak nevezett hazátlan, 
bujdosó hajdúk pedig a nép ajkán, 
és a történetírók tollán „Bocskai 
angyalai” lettek.

Husvéth András
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Idősek Hónapja program
Október 15. (hétfő) 
15 óra 
Sillye Gábor Művelődési 
Központ és Közösségi 
Ház, színházterem

„OKTÓBER AZ IDŐSEKÉRT” rendezvény
Köszöntőt mond: Fórizs László alpolgár-
mester
Az „Életem felejthetetlen történése” pályá-
zat értékelése. A zsűri elnöke: Fórizs László 
alpolgármester.
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, amelyek 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

Október 17. (szerda) 
10-16 óra 
Szociális Szolgáltatási 
Központ (Rákóczi u. 22.)

A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
nappali ellátásának nyílt napja

Október 21. (vasárnap) 
15 óra 
Baptista Imaház
(Hajdúkerület u.)

IDŐSEK HÓNAPJA 
ZÁRÓ ISTENTISZTELET
Szolgál: Horváth Zsolt lelkipásztor

Október 26. (péntek) 
7.30 óra 

KIRÁNDULÁS a Betléri kastélyba, Szlo-
vákiába. Busz indul 7.30 órakor a Kálvin 
téri református parókia elől. Visszaérkezés a 
késő délutáni órákban. 
Részvételi díj: 1500 Ft + felmerülő belépő 
díjak + élelem. Jelentkezni és részvételi díjat 
befizetni október 1-jén, a nyitórendezvé-
nyen lehetett.

A napokban ünnepelte
(2018.09.29.)  

80. születésnapját 
Katonka Imréné,

 születésnapja alkalmá-
ból köszönti őt szerető 
családja.

Születésnapi köszöntő

Örömmel osztjuk meg a jó hírt, hogy megtartottuk az 50 éves osztály-
találkozónkat ez év október 6-án, az Aranyoroszlán étteremben. 1968-ban 
fejeztük be az általános iskolai tanulmányainkat. Előbb Szekeres Antalné, 
majd Bíró Ferenc festő-tanár volt osztályfőnökünk. Jó hangulatú beszél-
getésben idéztük fel a régi szép éveket, és megemlékeztünk elhunyt osz-
tálytársainkról. Jó volt együtt, reméljük, még sok ilyen találkozónk lesz.

Ötvenéves találkozó

Ötvenéves osztálytalálkozót tartottak az egykori 5. számú általános 
iskola 8. a. osztályos diákjai október 5-én, a Fürdőkerti Étteremben. A ju-
bileumi eseményen 23 fő akkori diák és szeretve tisztelt osztályfőnökünk, 
Pálnagy Balázsné is részt vett. Gyertyagyújtással és egyperces néma 
csenddel adóztunk az elhunyt társaink és tanáraink emlékének. A közös 
ebéd elfogyasztása után felelevenítettük az együtt töltött évek esemé-
nyeit. Ezúton is köszönjük Kövér Pálné Varga Erzsike szervezőmunkáját.

Fél évszázad után

A Kertész László Városi Könyvtár 
szeretettel meghívja Önt 

és kedves ismerőseit
október 18-án 17 órától

 Tarczy Péter: 
Balatoni Panteon című 

könyvének bemutatójára.
A szerzővel beszélget: 

Vitéz Ferenc költő, szerkesztő, 
egyetemi oktató.

A rendezvény helyszíne 
a Kertész László Városi Könyvtár 

olvasóterme.

A II. Rákóczi Ferenc utca Kálvin tér és Mátyás király körút közötti sza-
kaszán 2011-ben megújult a fasor. A telepítéskor oszlopos tölgyfákat és 
nyárfákat ültettünk. A szakmai koncepció a vegyes telepítés esetén az 
volt, hogy a végleges fasort tölgyfák alkotják. A tölgy lassú növekedésű, 
ezért közéjük viszonylag hamar nagy lombot adó nyárfákat telepítettünk. 
Az ültetés évében a lakosságot tájékoztattuk, hogy a nyárfákat idővel ki-
vágjuk azért, hogy a tölgyfák szabadon tudjanak növekedni. Elérkezett az 
az idő, amikor a szakemberek felülvizsgálták a fasor állapotát, és megálla-
pították, hogy a nyárfák további terjeszkedése már a tölgyfák növekedé-
sének rovására menne, mivel sem a napfény, sem a tápanyag nem tud így 
megfelelő mennyiségben eljutni a tölgyekhez. A megmaradó tölgyfasor 
egészséges fejlődése érdekében a nyárfákat idén ősszel kivágatjuk. A mun-
kálatok elvégzése néhány napot vesz igénybe, melynek pontos időpontjá-
ról a későbbiekben adunk tájékoztatást. Kérjük szíves megértésüket!

Jogi és Városüzemeltetési Osztály

Fakivágás

Meghívó
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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

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 je-
lez 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

Értesítjük Hajdúböszörmény lakosságát és a jogi személyeket, hogy októ-
ber 23-án, kedden a hulladékszállítás az ünnepre való tekintettel elmarad!
Helyette: október 20-án, szombaton történik a hulladékszállítás.
A megszokott helyen az elszállítani kívánt hulladékot kérjük reggel 6 óráig 
helyezzék ki.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft.

Szemétszállítás

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

Házasságot kötöttek
Ünnepélyes keretek között házasságot kötöttek szeptember 29-én: Bá-
csi Péter Zoltán – Bácsi-Gajdán Judit Réka.
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Rendőrség: 107
Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Segélyhívószám: 112
Polgármesteri Hivatal: 563-200
Gyepmester 06-20/313-4217

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS
Október 17. 9–12 óra: Sőrés István 
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. 12: Kehely gyógyszertár
Okt. 13-14.: Patika Plus 
Okt. 15. Szentháromság 
Okt. 16. Vöröskő gyógyszertár 
Okt. 17.: Arany Sas
Okt. 18.: Bethlen gyógyszertár
Okt. 19: Hajdú gyógyszertár

A művelődési központban műkö-
dő csoportok programjai:
Október 14., 15 óra: a Dóry József 
Nótaklub foglalkozása.
Október 15., 16 óra: a Kézimunka-
kör foglalkozása.
Október 17. A Nyugdíjas Klub fog-
lalkozása. Kirándulás a debreceni 
botanikus kertbe. Indulás 8.30 óra-
kor a művelődési központ mellől.
Október 18., 15 óra: a Honismere-
ti Klub foglalkozása. Görgei Artúr 
élete és munkássága előadó: Mónus 
Imre. 
Október 18., 18 óra: Párkapcsolat-
ra felkészítő tréning. Vezető: Drén 
Gáborné.
 
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Október 13-15. (reggel 6-tól reggel 
6 óráig): dr. Pucsok Albert (Tel: 06-
30-953-6510).

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 15. (hétfő) 8.30-11.30 óra: 
Bodaszőlő, az IKSZT épületében 
(Bodaszőlő, Boda Katalin u. 28.) a 
lakosság részére.

Október 16. (kedd) 8-16 óra:  Pol-
gármesteri Hivatal, a dolgozók és a 
lakosság részére.

Lapzárta: hétfő 16 óra

FEKETE LÁSZLÓNÉ
(szül. Dobó Mária Magdolna)

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,

akik szeretett halottunk

temetésén megjelentek, sírjára koszo-
rút, virágot helyeztek és mélységes bá-
natunkban 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.

GAJDÁN ZSIGMOND
(volt pródi lakos )

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,

akik szeretett halottunk

temetésén megjelentek, sírjára koszo-
rút, virágot helyeztek és mélységes bá-
natunkban részvéttel osztoztak.
„Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul átölelt 
az Isten.”

A gyászoló család.

SZARVAS FERENC

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,

akik szeretett halottunk

temetésén megjelentek, sírjára koszo-
rút, 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.

BALOGH ISTVÁN
(volt villanyszerelő) 

halálának 40. évfordulójára.

Fájó szívvel emlékezünk 

„Lám ennyi az élet, gondoltad-e?
Egy pillanat és mindennek vége.
Szólni sem tudtál, 
hogy indulsz a messzeségbe. 
Maradt a nagy bánat, 
egy csendes sírhalom. 
Szerető szívekben örök gyász 
és fájdalom.”

Felesége, gyermekei, unokái, 
dédunokái

Megemlékezés

BOROS ISTVÁN
halálának 10. évfordulójára.

Fájó szívvel emlékezünk 

„Elmentem tőletek,
nem tudtam búcsúzni,
nem volt időm arra, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre”

Édesanyja és 
Sanyi öccse családjával

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 

VARGA MÁRTON
halálának 3. évfordulójára.

„Lelked, mint fehér galamb, 
csendesen messzire szállt.
Hiába keresünk, könnyes szemünk
már soha nem talál.
De tudjuk, hogy a csillagok közt a
legfényesebb te leszel.
Utat mutatsz nekünk, 
mert szívünkben mindörökké létezel.”

Felesége, gyermekei, 
menye és unokái

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 

BARKÓ ANTAL 
halálának 6. évfordulójára

BARKÓ ANTALNÉ 
(Gorzsás Juliánna) 

halálának 5. évfordulójára.

„Sohasem halványul 
szívünkben emlékük, 
Sohasem szűnik meg 
lelkünk gyásza értük!”

Fiai, menyei,unokái párjaikkal 
és dédunokáik

Megemlékezés
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ALMAVÁSÁR
Október 13-án, 

(szombaton)

13-17 óra között

Hajdúböszörmény, 
Hunyadi János krt.  66. sz. alatt

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY,
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

OKTÓBER 19. (PÉNTEK) 9-14 ÓRÁIG

A Városüzemeltetési Intézmény tu-
lajdonában lévő kistehergépjármű.
Típus: Daewoo Lublin
Gyártási év: 2001.
Egyéb: A gépjármű működéskép-
telen állapotú (motorhibás). Érvé-
nyes műszaki vizsgával rendelkezik 
2019.06.22-ig.

Ár: bruttó 227.000 Ft
Érd.: 20/421-7145 

Eladó
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Hajdúböszörmény Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumával együttműködve önként vállalt feladatként 2019. évre kiírja a 
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályáza-
tot.
Az „A” típusú ösztöndíjra az Önkormányzat területén állandó lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatási intézményben (fel-
sőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), 
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mester-
fokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, 
osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben tanulmányaikat foly-
tató felsőoktatási hallgatók nyújthatnak be pályázatot, míg a „B” típusú 
ösztöndíj az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű (a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló 
középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási 
intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázóknak szól, 
akik a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes 
idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy fel-
sőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Támogatásra jogosult az, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó 
jövedelem nem haladja meg a 42.750 Ft-ot, és vagyona sem neki, sem a 
vele közös háztartásban élőknek nincs, kivéve az életvitelszerű lakhatást 
szolgáló ingatlant. (Háztartás: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvi-
telszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező személyek.)
Az ösztöndíjra jogosult tanulók csak az elektronikus regisztrációt követő-
en nyújthatják be pályázatukat.
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési 
és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regiszt-
ráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.
aspx. A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A 
személyes és pályázati adatok rögzítését követően a pályázati űrlapot ki-
nyomtatva és aláírva egy példányban a Polgármesteri Hivatal 28-as irodá-
jába kell eljuttatni. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott 
csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatá-
rozott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 
A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa 
rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálat-
ban nem vesznek részt.
A pályázat benyújtási határideje: 2018. november 6.
A pályázatokat a Népjóléti, Ifjúsági és Sport Bizottság bírálja el a 2018. 
decemberében tartandó ülésén. 
A pályázattal kapcsolatos ügyintézés a Polgármesteri Hivatal földszint 
28-as irodájában Bertalan Imre ügyintézőnél történik, felvilágosítás az 
52/563-228-as telefonszámon kérhető. A pályázati kiírás letölthető a vá-
ros honlapjáról a www.hajduboszormeny.hu/Önkormányzat/Pályázatok, 
ösztöndíjak címszó alatt.

Kiss Attila
 polgármester

NB II férfi felnőtt: Hatvani KSZSE – HTE 31-21 (12-11).
Bakos Károly edző: „Olyan volt a mérkőzés, mint amilyen a vendégfogad-
tatás. 30 percig tudtuk tartani az egyik bajnokaspiráns csapatot. A máso-
dik félidő kezdetében elkövetett hibák megpecsételték a sorsunkat.”
II. o. férfi ifjúsági: TFSE-KSA (Budapest) – HTE 34-32 (14-14)
III. o. női ifjúsági: HTE – Mezőkeresztes VSE 33-25 (20-14)
III. o. leány serdülő: HTE – KK Hajdúszoboszló 29-18 (16-9)

Kézilabda

Meccsajánló
Október 13. szombat 12 és 14 óra Városi Sportközpont: HTE – Debreceni 
EAC megyei I. U19 és felnőtt labdarúgó-mérkőzés.
Október 13. szombat 15 óra, Városi Sportközpont: HTE – Mizse KC II. o. 
férfi ifjúsági kézilabda-mérkőzés.
Október 14. vasárnap 18 óra, Városi Sportközpont: HTE – Salgótarjáni 
Strandépítők NB II férfi felnőtt kézilabda-mérkőzés.

Ösztöndíjpályázat

Mindez kiváló zenék mellett.

Labdarúgás
Megyei I. o. felnőtt, 9. forduló: Derecskei LSE – HTE 1-0 (1-0)
Igor Bogdanovic edző: „Azért a legnépszerűbb játék szerte a világon a 

labdarúgás, mert mindig történnek kiszámíthatatlan dolgok. A mérkőzés 
előtt tudtam, hogy nem vár ránk könnyű összecsapás. De abban bíztam, 
hogy a fiúk 100 százalékokat adnak és a jó szériánk folytatódni fog. Sajnos 
ez most nem jött össze. Sok gyenge teljesítménnyel és rossz támadójáték-
kal vereséget szenvedtünk. Nem maradt más, mint újra összeszedni ma-
gunkat és visszatérni a jó útra.”

Megyei I. U19: Derecskei LSE – HTE 0-3 (0-2). Gól: Bányász Alex, 
Juhász Barnabás, Buglyó István (öngól). HTE: Nagy Sándor (Debreczeni 
Dávid 80’) – Andorkó Attila, Sajtos Zoltán, Bányász Alex (Kompár Bá-
lint 80’), Juhász Barnabás, Hajdu Ádám (Németi Patrik 59’), Varga Dávid 
(Szanyi Dániel 75’), Papp Levente (Tóth Norbert 67’), Rákos Balázs (Nagy 
Szabolcs 75’), Csirkés Imre, Máthé Gergő (Szabó Márton 59’). Edző: Igor 
Bogdanovic, Rákos Csaba.

Rákos Csaba edző: „A Derecske elleni találkozón sikerült az egész mér-
kőzésen az irányítást a kezünkben tartani. Végig magabiztosan, fegyelme-
zetten futballozva szereztük meg az újabb három pontot és ismét kapott 
gól nélkül sikerült mindezt megoldani!”

U17-es leány csapatunk 4 pontot szerzett a megyei keresztpályás torna 
második fordulójában. HTE – Hajdúszoboszlói SE 2-1 (1-0). Gól: Drén 
Zsuzsa, Nagy Anikó 

HTE – Nánási Focisuli 1-1 (0-0). Gól: Nagy Anikó. HTE: Töviskes 
Krisztina – Nagy Anna, Kiss Bernadett, Sain Viktória, Nagy Anikó, Nagy 
Fruzsina, Drén Zsuzsa. Edző: Papp Ferenc, Quirikó Vivien.

Debrecenben rendezték a megyei atlétikai ügyességi csapatversenyt 
az elmúlt hétvégén. A bodaszőlői Zeleméry-iskola diákjai súlylökés, 
kislabdahajítás, távolugrás versenyszámokban képviselték városunkat. A 
fiú csapat súlylökésben aranyérmes lett, míg kislabdahajításban ezüstér-
met, távolugrásban pedig bronzérmet vehettek át. (Balogh Bence, Mező 
Kevin, Horváth Attila, Szilágyi Márk, Kovács Ákos Gergő, Abai Balázs, Or-
bán Roland). 

Atlétika

A területi diákolimpián, Gyöngyösön az elmúlt hét szombatján Horváth 
Csaba  (a Bethlen-iskola tanulója) és Csák Máté (a Középkerti-iskola) súly-
csoportjában a második helyen végzett, s ezzel bejutottak a szabadfogású 
birkózó diákolimpia országos döntőjébe. 

Birkózás

Nagy Máté két győzelemmel és egy vereséggel az ötödik helyen végzett 
az Olaszországban rendezett kick-box utánpótlás világbajnokságon, ahol 
65 ország, közel 1800 versenyzője nevezett. Máté magyar bajnokként 
szerezte meg a jogot, hogy indulhasson a világversenyen, ahol hazánkat 
képviselve nagy dicsőség győzelmeket aratni. Máté csoportjában 29 neve-
ző volt, és csak kicsivel szorult le a dobogóról. Nagy Máté idő közben full 
contact, míg Mádi Bálint low kick kategóriában szerzett magyar bajnoki 
címet.

Kick-box


