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A hét arca

Októberben az idősekért

2. oldal
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Sport

10. oldal

Ünnepeltek

Az Idősek Tanácsa szervezésé- baknak. Fontos, hogy számukra leben a címben szereplő rendezvényt hetővé tegyék az érintettek a méltó
tartották október 15-én, a művelő- életet, s érezzék a törődést.
dési központ színháztermében.
Az eseményen értékelték az „Éle-

Pápistáné Csecsődi Mária tolmácsolásában Aranyosi Ervin
„Amikor megöregednek” című
versét is hallhatták a résztvevők a
Fazekas Gábor Idősek Otthonában
megtartott Idősek napi ünnepségen, október 11-én.
Elsőként Kárándi Erzsébet titkár tem felejthetetlen történése” című
köszöntötte a megjelenteket, majd irodalmi pályázatra beérkezett
Fórizs László alpolgármester el- munkákat. Hét alkotó 27 pályaműmondta, a szépkorúaktól
vet juttatott el a zsűrihez.
olyan
örökséget
A legjobbnak Botos
kapnak a fiataLászlóné alkotását
labb generáválasztották, máció tagjai,
sodik helyezett
amelyet
lett Szeszák
érdemes
Jenőné, míg
megőriza harmadik
ni, s toPécsi Lajosvábbadni.
né. Különdíjat érdemelt
Ők azok,
akik tudki néhai Hadják tapaszházi
István
műve.
talataik alapAz érdeklődők
ján, hogy mi a
meghallgathatták a
jó és mi a rossz. A
díjnyertes pályaműveket.
fiatalabb generáció éleA rendezvényen Bojti Tibor és
te a szülők és a nagyszülők életével
kezdődött. Az idősek megbecsülése énekes társai szórakoztatták a köszívből jövő kötelessége a fiatalab- zönséget.
g.i.

Leállás
Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy lapunk legközelebbi száma – az október 23-ai ünnepre és november 1-jei Mindenszentekre tekintettel – november 9-én jelenik meg. A hosszú hétvégére tartalmas kikapcsolódást
és pihenést, a Mindenszentekkor csendes, meghitt együttlétet kívánunk
szeretteik körében. Lapzárta: november 5., hétfő 14 óra.

Az intézményben évek óta hagyomány, hogy a kilencvenedik évüket betöltött otthonlakókat virággal
köszöntik. Fórizs László alpolgármester elmondta, hogy az önkormányzat kiemelt figyelmet szentel
az idős városlakóknak, hiszen az a
tudás és tapasztalat, amellyel ren-

delkeznek és amit tőlük megtanulhatunk, rendkívüli.
Kárándi Erzsébet intézményvezető hozzátette, az otthonban élők
mindennapjaiban is jelentős ez a
nap, ugyanis ilyenkor még több időt
szánnak a 90. évüket betöltöttekkel
való beszélgetésekre. Fodor Pálné,
az idősek tanácsának alelnöke beszédét követően virággal köszöntötték az intézmény tizenhat, 90
éven felüli lakóját, akik közül a legidősebb most 97 esztendős.
Az ünnepség szavalattal és Bojti
Tibor nótaműsorával zárult.
H. Fehér Ildikó
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Bereczki Gábor

A hét arca
A képviselő-testület több évtizedes edzői munkáját Háda Sándor
Díjjal ismerte el, melyet az ünnepi
ülésen vehetett át a Város napja alkalmából, szeptember 13-án.
Tizennégy éves korában – 1962
tavaszán – jegyezte el magát az ökölvívással. Az egyik ismerőse vitte el a
gimnázium régi tornatermébe, ahol
tizenöt-húsz fiatal bunyózott Zolnai
Imre irányításával.
Azért választotta az ökölvívást,
mert kemény, férfias sportágnak
tartotta. Az elmúlt évtizedekben sokat változott az edzések menete is.
Annak idején még nem gyakorolták
az ütésváltást, ma pedig nagy hangsúlyt fektetnek a technika csiszolására.
Tizenhárom évig versenyzett.
Az eredményei közül a legbüszkébb
arra, hogy 1972-ben és az azt követő évben, első osztályú vidékbajnok
lett. Megszerezte Szeged város baj-

noki címét is, nyolc nemzet versenyzői közül, középsúlyban. Több százszor áll a kötelek közé. Sikereit talán
annak köszönhette, hogy rendkívül

tizeddel ezelőtt.Ez idő alatt ezernél közülük hárman világversenyen is
több gyerekkel foglalkozott. Soha- szerepeltek.
sem szerette a sumákolást, így az
Vallja: az ökölvívás megtanítja az
edzéseken sem. A mai napig együtt embert a küzdésre, a fegyelemre, legyőzni az ember félelmét, hogy beálljon a ringbe. Versenyzőit is arra
biztatja, hogy kikaphatnak egy-egy
meccsen, de tegyenek meg mindent
a sikerért.
A mostani elismerés örömmel
töltötte el, s büszke rá. Sokan gratuláltak neki, s ez is jólesett.
Hihetetlennek tűnik, de szeptemberben betöltötte a 70. életévét,
s még legalább tíz évig szeretne
edzősködni.
Van egy kis háza a Keleti partján,
ahol szívesen tölti a szabadidejét.
Szeret beszélgetni barátokkal, ismerősökkel, hetente egyszer szaunázni
jár. A munka pedig nem áll meg: az
jó állóképességgel rendelkezett, s mozog a gyerekekkel, példát mutat- ifjúsági magyar bajnokságra készíti
ezt megőrizte mind a mai napig.
va ezzel is. Bereczki Gábor edzőként fel két tanítványát.
Az aktív pályafutása befejeztével büszke arra, hogy négy tanítványa
Gargya Imre
edzősködni kezdett, közel négy év- lett korosztályos magyar válogatott,

A lelki egészségünkért
A testi egészségünk elképzelhetetlen a lelki jólét, a lelki egészség
nélkül. Ennek jegyében kapcsolódott Hajdúböszörmény városa is a
Lelki Egészség Világnapjához, és
szervezett programokat október
10-én.
A Hajdúböszörményi Egészségfejlesztési Iroda kereteiben működő
Lelki Egészség Központ a téma fontosságára hívta fel a böszörményiek
figyelmét.
A program első állomásának a
Debreceni Egyetem Gyermekneve-

lési és Gyógypedagógiai Kara adott
otthont. Szabó Csaba „Módosult
tudatállapotok a mentális egészségben” című előadását hallhatták az
érdeklődők. Ezt követően pedig a
Bocskai téren közös megmozdulásra várták a böszörményieket.
Fodor Anikó vezetésével Pharrell
Williams Happy című zenéjére mozdult meg minden gyerek, illetve felnőtt. A nap zárásaként pedig Bodai
Nóra művészetterápiás műhelyfoglalkozásán vehettek részt az érdeklődők.
H. Fehér Ildikó

Szüreti zsongás
Október 4-én szüreti mulatsággal múlattuk a napot a Csillagvár óvoda Hét vezér utcai telephelyén.
Délelőtt vidám felvonuláson, feldíszített szekerekkel és hangos énekszóval jártuk be a Középkert utcáit. Ezután finom must várta a szomjazókat, majd
délután kisbíró hirdette ki a mulatság kezdetét. Az
óvónénik előadásában megismerhettük a „Rátóti
csikótojás” történetét, majd minden csoportunk
készült egy kis őszi produkcióval. Asszonykórusunkat Nagy Anna, egykori óvodásunk citerán kísérte,
majd a zsűri értékelte a „Csutkanépek” pályázatra
beérkezett alkotásokat. Ezután következtek a várva várt népi játékok, ahol nemcsak óvodásaink, de
a nagyobb testvérek és a szülők is kipróbálhatták
ügyességüket. Gyermekek, felnőttek mindannyian
jól érezhették magukat ezen a csodás őszi napon.
Máté Csabáné
munkaközösség-vezető

„A világ és ami mögötte van”
Apa és fia, Jeremy Parrott irodalomtörténész fotóiból és Parrott Gábor gimnáziumi
diák grafikáiból nyílt kiállítás a Bocskaigimnázium galériájában, október 12-én.
„A világ és ami mögötte van” című tárlat
megnyitóján zenei műsorral közreműködtek
Nagy Borbála és Szegedi Vilmos 11/E osztályos tanulók. A rendezvényen Papp Zsolt, a
gimnázium média szakos tanára elöljáróban
megfogalmazta, hogy rendkívüli kiállítás
szemtanúi lehettek az érdeklődők, hiszen
két generáció, apa és fia közösen mutatkozott be. Első ránézésre különböző karakterű
anyagokat láthatnak az érdeklődők. De, csak
első ránézésre, mert mindketten türelemmel, aprólékosan, odafigyelve készítették alkotásaikat, kiválasztva a megfelelő alkalmat
és pillanatot, az adott technikával történő

munkához. Ez a közös habitus, közös hang,
biztos, hogy ott van a különböző megjelenési formákban. A továbbiakban az alkotók is
bemutatták munkáikat. Pálfi Gyula vizuális
kultúra szakos tanár, galériavezető ajánlotta
a képeket a nagyközönség figyelmébe. Pálfi
Gyula kiemelte, hogy a világ kettősége jelenik
meg a fotókon és a grafikákon.
B. E.
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Növekvő vonzerő
Változatos szezont tudhat
maga mögött a hajdúböszörményi Castrum Termálkemping. A
vendégéjszakák száma magasabb
volt a tavalyi évhez képest, amely
a kedvező időjárás mellett a városi
rendezvényeknek is köszönhető
volt. A programok növelték a város
vonzerejét és ennek eredményeként nőtt a kemping és az apartmanok látogatottsága is.
Fontos esemény a Düsseldorfban
rendezett nemzetközi lakóautó-kiállításon és vásáron való megjelenésünk, mely 9 napon keresztül várta
a kempingezés iránt érdeklődőket.
Központi helyen jelent meg a
Magyar Kempingszövetség standja,
ahol hazánkat a Balatontourist, a

hajdúszoboszlói Termálkemping és
a hajdúböszörményi Castrum Termálkemping képviselték.
A kiállításra látogatók javarészt
csak Budapestet és a Balaton térségét ismerték, de nyitottak voltak a
keleti régióban lévő termálfürdők
szolgáltatásaira is.
Hajdúböszörményre vonatkozóan pozitívan értékelték a gyógyvizét, és a kemping és a fürdő közti
közvetlen átjárást.
Látva az érdeklődést, fenntartva
a színvonalat és folyamatosan megújítva a kemping területét, zöldövezetét, nemcsak tarthatjuk minden
évben a több mint 12.000 vendégéjszaka számot, hanem új, visszajáró
vendégkörrel is bővülhetünk.
Asztalos Erika

Ütős a tehetségprogramban
Tehetség Programot a személyi jövedelemadó egy százalékával lehet
támogatni, az összegyűlt összeget
a kormány megduplázza. A pályázat
idei keretösszege 345 millió forint
volt. Az odaítélt támogatásaik révén a nyertesek finanszírozhatnak
például magánórákat, versenyrészvételt, de lehet hangszert vagy számítógépet is vásárolni.
Sz.H.
A hajdúböszörményi dobost
2016-ban a TV2 tehetséggondozó
műsora, a Kismenők fedezte fel.
A fiatal zenész a közelmúltban ott
volt a Manchesterben zajló Young
Drummers 2019 és a UK Drum
Show nevű rendezvényeken is. Ekkor, többek között olyan dobosoktól
leshette el a szakma fortélyait, mint
Nicko McBrain (Iron Maiden), valamint Benny Greb és Jojo Mayer. Néhány hete pedig a MOL Alapítvány
a Tankcsapdával és Somával közös
videóban kereste a fiatal tehetségeket az aktuális pályázatára. A dobos
most kezdte az Új szemesztert a DE
Zeneművészeti Kar Könnyűzenei
Képzési Központjában. A Nemzeti
Második alkalommal vehette át
a Nemzet Fiatal Tehetségeiért ösztöndíjat az Emberi Erőforrások Minisztériumában a debreceni Lilla
Téri Két tannyelvű Általános Iskola és a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar Könnyűzenei Képzési
Központjának 13 éves hallgatója,
Balogh Soma.
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A hely szelleme
Kunó, Bethlen István és Horthy
Miklós. 1927. június 3-án is a gróf
Tisza István nevét viselő Debreceni Tudományegyetem központi
alapkőletételén, majd HajdúböszörA romokban lévő épület megme- ményben, az első világháborús hőnekülését az enyészettől, eredeti sök emlékművét avatta a kormányállapotba való visszaállítását a Bara- zó, délután pedig Baltazár vendége
volt.
bás családnak köszönheti.
A szeptemberben felavatott Horthy Miklós és Baltazár Dezső mellszobor V. Csák Attila és Túri Török
Tibor szobrászművészek alkotásai,
melyet a Horthy Miklós Társaság és
a Történelmi Vitézi Rend állított fel
a kúria parkjában.
Barabás János a szobrok állítása kapcsán elmondta, hogy az esemény semmiféle politikai felhanggal nem bírt, csupán megemlékezés,
tisztelgés az ősök, az előttünk járók
előtt, utalva a két történelmi személy viszonyára.
g.i.

A böszörményi erdő szélén,
Zeleméren áll ma is Baltazár Dezső
egykori református püspök kúriája.

Az épület hajdan nemcsak a pihenés, a lelkészi, püspöki szolgálatra való felkészülés helye volt, de
a nehéz időkben menedéket nyújtott a Baltazár és Vásáry családnak.
Baltazár püspökségének idején, a
Tiszántúl politikai és kulturális életének egyik fontos központjaként is
számon tartották.
Egykor több titok is körbelengte arról, hogy politikai tárgyalások
helyszíne volt. Egy biztos. Baltazár
püspöknek és szeretteinek, barátainak, református és politikai környezetének mindig megnyugvást, pihenést adott a bodai birtok.
Többek közt itt járt Klebelsberg
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Javában tart az ősz. Mi sem bizonyítja jobban, hogy a földeken
„nagyüzemben” végzik a munkálatokat a gazdálkodók. A FormulaGP Kft. által művelt területeken
éppen a kukoricát és a cukorrépát
takarították be a szakemberek a
múlt hét közepén. Ezen túl az őszi
talajművelési munkák is elkezdődtek a kft.-nél.
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Őszi munkák a földeken
szállítani. Előnye, hogy betakarításkor biztos helyre kerül a termény.
Így a minőségét meg tudjuk őrizni.
Előny az is, hogy hosszabb ideig történhet az értékesítés.
– Mire kell figyelni a tárolás során?

– Hová szállítják a cukorrépát?
– Magyarországon már csak
egyetlen cukorgyár működik, Kaposváron. Tehát túl sok lehetőségünk nincs. A Hajdúságban termett
répa ide kerül, vasúti szállítással.
Halljuk és tapasztaljuk, hogy sajnos
tovább romlik a cukorrépa pozíciója. Az egyetlen gyár is nehezen
tud életben maradni. A termelők az
elmúlt tíz évben folyamatosan ke-
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vesebb átvételi árat kapnak. Ezért
egyre kockázatosabb cukorrépát
termeszteni.
– Az őszi talajművelési munkálatokat már elkezdték?
– Természetesen elkezdtük. Sajnos nagyon nagy a szárazság. Így
elég nehéz a talajt művelni. De muszáj, hiszen most van az őszi gabonák vetési ideje.
Földbe kerül az őszi árpa és búza,
valamint a tritikálé. A mostani modern gépekkel minőségi munkát tudunk végezni.
bertalan

A jó gazda gondosságával

– Egész nyáron nagy volt a meleg
és a szárazság, a kukoricafajták elég
gyorsan értek be – kezdi a beszélgetést Sántha Imre a Formula-GP Kft.
ügyvezetője. – Úgy gondoltuk, hogy
ez jelentős mértékben megmutatkozik majd a terméseredményben
is. Kellemesen csalódtunk. Általánosságban elmondható, hogy egy
jó közepes termést tudunk a kukoricából betakarítani. Az a fajta
aszálykár, amire számítottunk még
júliusban és augusztusban, a kukoricát elkerülte.
– Konkrétan mit mutatnak a termésátlagok?
– A környezetünkben 8 és 12
tonna közötti eredményről tudunk
beszélni. Ez jónak mondható. Jelenleg megteltek a raktáraink. Három
telephelyen eddig, mintegy 30 ezer
tonna kukoricát vettünk át. Szárítani nem kell, mivel a növények 14
százalék vagy az alatti nedvességtartalommal érkeznek be.
– Tárolják a terményt. Ez milyen
előnyökkel jár?
– A térségben olyan nagy men�nyiségű kukorica terem, hogy a
felvásárlók és a felhasználók ezt,
ebben az időszakban nem tudják el-

Az othello amerikai eredetű,
kék bogyójú, direkt termő szőlőfajta. A labruska (róka) mellékízű
fajták borát Magyarországon kereskedelmi forgalomba hozni már
évtizedek óta tilos, ezért áruter– Sokan azt gondolják, hogy elég melő ültetvényeken sehol sem taa kukoricát a magtárba betenni, és lálkozunk az othello fajtával.
akár évekig lehet tárolni úgy, hogy
semmiféle kezelést nem igényel. Ez
nem így van. A tárolási időszak alatt
a kukoricát mozgatni, szellőztetni
és fertőtleníteni kell a magtári kártevők ellen. Ezen túl folyamatosan
mérni kell a nedvességtartalmát.
Komoly gondoskodást igényel, amíg
el nem szállítják.
– Az aszály milyen hatást gyakorol
az árakra?
– Jelentős hatást nem gyakorol.
A kialakult ár kissé magasabb, mint
a tavalyi. Figyelembe véve a termésátlagot és a felvásárlási árakat,
ebben az évben eredményesen termeszthető a kukorica.
Bora rubinpiros, enyhén labruska
– Folyamatosan történik a cukorrépa betakarítása is. Eddig milyen ta- ízű és illatú, csersavban gazdag asztali vörösbor.
pasztalatokról tud beszámolni?
Az időjárásra tekintettel, idén
– Vállalkozásunk mintegy 60
hektáron termel cukorrépát. Azt hamarabb szüretelték a gyümölcsöt
látjuk, hogy a termésátlagunk a ta- a böszörményi szőlősgazdák, a kovalyi évhez hasonlóan, jó lesz. Hek- rábbi évekhez képest. Leginkább az
táronként 80-90 tonna termésát- othellóról érdeklődtem a gazdáktól.
Marjai István közel három évtilagra számítunk. Még a cukorfokot
nem ismerjük, reményeink szerint, zede műveli kertjét a Petőfi-szőlősaz is kedvező lesz. Ez tonnánként kertben, melynek nyolcvan százalékában othello terem. Megállapítása
magasabb átvételi árat jelentene.
szerint mind mennyiségileg, mind
minőségileg, az utóbbi időszak legjobb évjárata az idei.
A leszemezett bogyók préselését
saját maga végzi nyugodt körülmények között, nem sietve. Ezt követően hordóba kerül a must, amelyből bor lesz. Karácsony előtt mindig
lefejti, s ekkor végzi el az enyhe kénezést.
Szereti ezt a fajtát: az ízét, a zamatát, a testességét. Vallja, hogy a
jó bor alapvető ismérve a tisztaság.
Ezt az első perctől kezdve betartja.
Elég sok a munka vele, de azt gondolja, hogy a termés meghálálja az

egész éves gondoskodást. Felemelő
érzés, hogy egy jóízű vacsorát követően belekortyol az ember a saját keze munkájának gyümölcsébe.
A gazda a jó házi bort mindennél
többre becsüli, s úgy véli, az othello
fajta ma ismét reneszánszát éli.
Bíró Imre gyümölcsöse a Bátho-

ry-kertben található. Régi, az ősöktől rámaradt családi birtokról van
szó, amit idestova már hatvan éve
művel. Az 1929-es kifagyást követően, az elődei pótolták a tőkéket,
s így telepítettek többek között
othellót is, fehér és piros delavárit,
fekete guhért, izabellát. A termesztett fajtái közül ez ugyan kisebbségben van, de ennek ellenére szereti,
bár az igazi nagy kedvence a sárga
saszla.
A szőlő feldolgozásában a hagyományos módszert követi. A zúzás
után fontos a lassú préselés, sietni
nem szabad.
Az alapanyagot, az edényeket a
jó gazda gondosságával kell kezelni.
Csak ebben az esetben várhatunk
minőségi terméket.
Úgy látja, az idei termésnek
egyáltalán nem kedvezett a hos�szan tartó szárazság. Hiányzott az
a minimális eső, amelytől teltebbek
lettek volna a szőlőszemek, a nagy
forróság miatt még sok esetben a
kocsányon leszáradtak.
(gargya)
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A gimnazista lány
Kendéné Osváth Éva a forradalom idején harmadikos gimnazista volt. Nevével először egy 1957
februárjában íródott rendőrségi
jelentésben találkoztam. Majd később más belügyi és gimnáziumi
anyagokban is vizsgálták „ügyét”.
Foglalkoztatott, hogy egy 17 éves
gimnazista lányt mi vitt a forradalom fő sodrába.
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Forradalmunk névtelen hősei

lára, a levelező szakra. 1968-ban vé- „Apa, mondd, te mit csigeztem biológia-testnevelés szakos
tanárként, es diplomát szereztem. náltál '56-ban?”
Nyugdíjazásomig a szentendrei Kétezer-tizenhat nyarán találkoztam
szakközépiskola és szakmunkás- vele először. A forradalomban vállalt
képző intézet testnevelő tanára vol- szerepéről és az azt követő retorzitam. A politikai életben nem vettem ókról beszélt. Hogy nem volt könnyű
részt. Politikai pártnak nem voltam élete, az valójában ki sem fejezi, mi
mindent kellett elszenvednie. Boross
soha sem tagja. A forradalom óta
Antalt három éve arra kértem, beszéleltelt évek nagy időnek számítanak jen ötvenhatos emlékeiről. Íme, egy
egy ember életében, ami a történel- rövid részlet.
mi távlatokban egy szemvillanás. A „Egyszer régen, a nagyobbik leányom
sebek előbb-utóbb begyógyulnak, megkérdezte – kezdte visszaemléketalán a fájdalom elmúlik egyszer, de zését Boross Antal. „Apa mond, te mit
a hegek örökre megmaradnak. Jól csináltál ’56-ban?" Ugyanis egy „rohadt
van ez így, hiszen ezek a sebhelyek ellenforradalmárnak” az egész családja
emlékeztetnek minket arra, hogy bűnhődött.Mindannyiunkat megkülönböztettek. Visszakérdeztem. „Kislásoha többé ne lépjünk rá ugyanarnyom, tudsz titkot tartani?” Természera az útra. Fontos, hogy tudjunk tesen – mondta. Én is – válaszoltam.
közösen beszélni közös múltunkról Nem akartam terhelni. Most először
és emlékezni azokra a hősökre, akik mondom el történetemet. (Beszélgetőmeghaltak a szabadságunkért. Ben- partnerem ekkor betöltötte a 83 évet.
jámin László: „Így vagyunk” című A szerz.) 1956-ban körzeti agronómus
versének egyik sora jutott eszembe. voltam Karcagon. Májusban meghívtak
Debrecenbe, a Petőfi kör megalakulásáA hajdúböszörményi, október 26-i „Jóvátenni a jóvátehetetlent”.
ra. Az ott kapott emlékszalagot a mai
tüntetésen való részvétele mellett, a
mozi épületéről ő is megpróbálta leverni a vörös csillagot. Akkor az kifogott rajta. Túl magasan volt, s nem
érte el. Így maradt a csillag, viszont
a diáklány harmadikos gimnazista
Az 1956-os forradalom ünnepének előestéjén a tisztesség úgy kívánja, hogy
társával, Kovács Andrással végig- felidézzük a szabadságharc ismert és névtelen forradalmárainak tetteit. Persze a
követte a forradalmi eseményeket. tisztesség azt is megkívánja, hogy azokról is beszéljünk, akikről bizonyosan tudjuk
Kendéné Osváth Éva így emlékezett ,elárulták hazájukat és nemzetünk forradalmát vérbefojtották, emlékét meggyaláza történtekre: „Iskolai tanulmánya- ták.
imat Hajdúböszörményben végez- De mit akartak ’56-os honfitársaink?
tem. 1958-ban érettségi vizsgát
- Talán nem járunk messze az igazságtól, ha két szóban összefoglaljuk szándétettem a gimnáziumban. 1956-ban kukat.
harmadikos gimnazista voltam.
Szabad és jobb életet. Majd megfogalmazták a többi demokratikus követelésüAhogy az országban szinte min- ket is. Független Magyarországot, a szovjet csapatok azonnali kivonását hazánkdenhol, így Böszörményben is nagy ból, az elrabolt magántulajdon visszaadását, sajtószabadságot, többpárti válaszlelkesedéssel felvonultunk és remél- tást, szabad vallásgyakorlást, polgári demokratikus köztársaságot és sorolhatnánk
tük, hogy a kommunizmus véget ér. a magyarok többségének akaratát tükröző követeléseket.
A gimnázium tanulói és az embe- S hogy mire jutottak ’56 polgárai?
rek a pártbizottság elé mentek. Itt
- Sokra. Nagyon sokra. Először is „csillagtalanították” az országot, majd elzaaz idősebbek beszédet mondtak és varták a gyűlölt párt és tanácsi vezetőket, s megkezdték az ország demokratikus
követelték a szovjet csapatok kivo- átalakítását. Az alulról szervezett demokratikus átalakítást. Azt a demokráciát,
nulását. A Budapestiekért akartunk amelyet a második világégést követően egyszer már megpróbáltak kialakítani, de
szolidalitást vállalni, ahol a rádió- azt a kékcédulás választási csalás után elrabolták tőlük. Pontosan ugyanazok,
nál az ÁVH-ok már lövöldöztek az akik ’56 novemberében elárulták honfitársaikat, s a nemzetet. De a forradalom
emberekre. Ezek után a mozihoz szellemiségét soha nem oltották ki. Búvópatakként ott élt az emberek többségének
mentünk, mert a vörös csillag nem tudatában és emlékezetében. Mi, magyarok joggal lehetünk büszkék a forradaltetszett a közönségnek és el akar- munkra. A pesti srácok, az értelmiség legjobbjai, a vidéki Magyarország polgárai,
tuk tüntetni onnan. Egy hosszú köztük a hajdúböszörményiek megmutatták a világnak. A magára hagyott nemzet
létra hamarosan előkerült. Többen, képes volt kivívni hazánk szabadságát és egy demokratikus polgári társadalom
és én is megpróbáltuk elérni, hogy építését elkezdeni. Igaz, időlegesen. Igaz, csak néhány napra. Igaz, számtalan nelevegyük, de sajnos nem értük el. Az hézséggel küzdve. De tisztán és becsülettel. Igaz. És igaz az is, hogy hazánkban
érettségi vizsga után szerettem vol- 1956 őszén győzött a forradalom, győzött a magyar szabadság, győzött a nemzet.
na a Magyar Testnevelési Főiskolára Győzött az összefogás és a szolidaritás. Győzött a szabadságba és a függetlenségbe
menni, továbbtanulni, de a párt- vetett hit, és győztek a demokraták. Mert ne gondolja senki, hogy a forradalmátitkár nem javasolta a továbbtanu- rok egyfajta szalonbolsevik reformokért harcoltak! Hatalmas tévedés azt állítani,
lásomat. Így megfosztottak a szép hogy a szocialista rendszert akarták megreformálni. Nem! Ők egy demokratikus, az
egyetemi évektől. Azonnal dolgozni embert, a családot, a hitet, a hagyományt tisztelő szabad országot, polgári berenmentem a gyógyszertárba és elvé- dezkedést szerettek volna felépíteni. ’56 hősei megőrizték és továbbadták hitüket,
geztem Debrecenben a gyógyszer- a forradalom tisztaságát. Üzenve ezzel a mának, a magyarságnak és a világnak.
tári asszisztensi iskolát. 1964-ben A szabadság eszméje, a függetlenség iránti őszinte elkötelezettség, a demokratikus
képesítés nélkül kezdtem tanítani, cselekvés képessége, a hazaszeretet mindig is a magyar emberek sajátja volt, és az
majd maximális 20 ponttal felvételt ma is.
nyertem a Pécsi Tanárképző Főisko-

Győztes nemzet
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napig őrzöm. Október 23-án felvételit
írtam a Debreceni Agrártudományi Főiskolán. A felvételizőket a Szent Anna
utcai kollégiumban szállásolták el, így
engem is. Pár nap múlva felvonulást
szerveztek. A zászlóból, az alkotmánycímert Dobrai Sándor párttitkár vágta ki.
Előzőleg a városban megalakult a Forradalmi Bizottmány, amelynek tagjává választottak. A téren elég sokan voltunk.
Sokan felszólaltak. Dobrai párttitkár
például elmondta, hogy „tizenhárom
esztendeje vezetnek orrunknál fogva a
piszkos Moszkoviták”. Én annyit mondtam, hogy nekünk ebben a nehéz időben
is az a kötelességünk, hogy befejezzük
az őszi vetést, mert az országnak kenyérre van szüksége. A tömeg fegyvert
követelt. A pékek felajánlották, hogy
ingyen küldenek kenyeret a felkelőknek. Igen, de nem volt, aki azt felkísérje.
Vállaltam. Nem ismertem a fővárost,
de tudtam, hogy az öreg Asztalos gépkocsivezető igen. A szállítmányt, két
tehergépkocsi kenyeret a Rókus kórházba vittük. …November 4-én, a karcagi
főtéren Hagymási Jenő reptérparancsnokkal találkoztam. Tőle tudtam meg,
hogy szovjet harckocsik körbezárták a
magyar tiszti lakásokat és felszólították
a repülősöket, hogy amennyiben egyetlen gép is felszáll, szétlövik a lakásokat,
ahonnan senkit nem engedtek se ki, se
be! Menjünk oda, kezdeményeztem. …
Az őr megállított és magyarul szólított
a távozásra. Kértem, hogy küldje ide a
parancsnokot, akinek azzal kezdtem,
hogy nem szerez óriási kitüntetést és
érdemet azzal, hogy katona létére as�szonyokkal és gyerekekkel, illetve azok
fenyegetésével próbálja sakkban tartani a repülőket. Tájékoztattam (blöfföltem), hogy csoportunk nevében vagyok
itt. Felszólítottuk, hogy két órán belül oldják fel az asszonyok és a gyerekek sanyargatását! … Ezt az eseményt
egyébként később, soha egyetlen tárgyalásomon sem hozták fel ellenem. A
harckocsik elhagyták a lakásokat. Még
aznap délután felmotoroztam a fővárosba. A hónap derekán kerültem vissza a
munkahelyemre. Egy beszélgetésnél, az
igazgatóm, Konti János azt mondta,
hogy ő az én helyemben disszidálna.
… December 20-án éjjel jöttek értem teherautóval. Tizenöt, húsz ember. Megtisztelő. A rendőrőrsön Kovács párttitkár fogadott egy csoport pufajkással. A
kommunista vezető adott egy pofont.
Nekem sikerült úgy visszaadnom, hogy
a kb. két órán át tartó verésem után
nem láttam. Hajnalban felláncoltak egy
kis teherautó platójára, mint egy vadállatot, Fülöp tanárral együtt. Közölték,
hogy kilenc órakor felakasztanak Szolnokon. Megúsztam.
…Márciusban jöttek értem újra. A
Gyorskocsi utcába vittek, majd később a
Szolnoki Megyei Bíróság ítélt el. Előbb
három és fél, majd két és fél évre, fegyverrejtegetés és az ellenforradalomban
való tevékeny részvételért. … Az igazi
büntetés szabadulásom után következett. Voltam rakodó, kőműves segédmunkás, stb. Az eredeti szakmában az
évek alatt felszedett tapasztalataim miatt tűrtek meg. Ha egy elvtárs kimondta, hogy egy „rohadt ellenforradalmárral” nem dolgozik, mennem, mennünk
kellett családostól. ”
Az oldalt írta: Varjasi Imre
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Kéményseprés
Ez év januárjától megváltoztak
a kéményseprés szabályai. Az egylakásos épületek – a családi házak
– tulajdonosai az általuk használt
tüzelő-fűtőberendezés fajtájától
függően évente vagy kétévente,
továbbra is ingyenesen, a nekik
megfelelő időpontban maguk igényelhetik a kéményseprő-ipari ellenőrzést.
Az ingatlantulajdonosok nem
kapnak az ellenőrzés időpontjáról
értesítést. A kéményseprő az ingatlantulajdonos kezdeményezésére
végzi el az előírt feladatokat, amelyek a lakosság körében továbbra is
ingyenesek.
Az egyéni vagy társas vállalkozások székhelyeként, telephelyeként,
vagy fióktelephelyként bejegyzett
ingatlanok esetében a szolgáltató
cégektől megrendelésre, díjfizetés

ellenében történik az égéstermékelvezetők vizsgálata.
Nincs változás a társasházakat
és lakószövetkezeti ingatlanokat
illetően: az osztatlan közös tulajdonú gyűjtőkémények ellenőrzése
továbbra is tervezett sormunka keretében valósul meg.
Hogyan lehet a szolgáltatást
megrendelni?
Telefonon szolgáltatást megrendelni az ügyfélszolgálaton keresztül, a 1818-as telefonszámon, a
9-es, majd az 1-es menüpont választásával lehetséges. Ügyfélfogadási
idő: hétfőn 8-20 óráig, a többi munkanapon 8-14 óráig.
Online ügyintézés: http://www.
kemenysepres.hu/ugyfelszolgalat.
A weboldalon további információkat talál a kéménysepréssel kapcsolatban.
Jogi és Városüzemeltetési Osztály

Tájékoztató a kutak létesítéséről
A vízimunka elvégzéséhez,
vízilétesítmény (házi ivóvízigény
vagy a háztartási igények kielégítését szolgáló kutak, öntözőkutak)
megépítéséhez
(átalakításához)
vízjogi létesítési engedélyt kell kérni. A kérelemhez mellékelni kell a
tervezői jogosultsággal rendelkező
személy által készített tervdokumentációt is. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkört első fokon a
települési önkormányzat jegyzője
gyakorolja. A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye
szükséges olyan kút létesítéséhez,
üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a
következő feltételeket együttesen
teljesíti:
A vízbázisok, a távlati vízbázisok,
valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelméről szóló
kormányrendelet szerint kijelölt,
kijelölés alatt álló, illetve előzetesen
lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet
igénybevétele, érintése nélkül, és
legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy
parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
Épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal,
egyszerű bejelentéssel rendelkező
ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy
a háztartási igények kielégítését
szolgálja, és nem gazdasági célú vízigény.
Nagyon fontos, hogy valamen�nyi fenti feltételnek együttesen kell

megfelelni ahhoz, hogy a települési
önkormányzat jegyzője gyakorolhassa a hatósági jogkört.
Ellenkező esetben a hatósági jogkört a területi vízügyi hatóság (jelenleg Hajdúböszörmény közigazgatási területét érintően: Hajdú-Bihar
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Debrecen, Böszörményi út
46-56.) gyakorolja.
Vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vagy attól eltérően
megvalósított kutak esetén az építtetőnek (tulajdonosnak) a vízügyi
hatóságtól fennmaradási engedélyt
kell kérni.
Amennyiben a kutakat engedély
nélkül létesítették, úgy vízgazdálkodási bírság megfizetését kell előírni.
Mentesül a vízgazdálkodási bírság
megfizetése alól az a létesítő, aki
2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített kutat, ha
a) a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31ig kérelmezi, és
b) az engedély megadásának feltételei fennállnak. A fentiek értelmében a kutak létesítésével, fennmaradásával kapcsolatban nem
bejelentést kell tenni, hanem tervező által készített tervek alapján engedélyt kell kérni a jegyzőtől, vagy a
területi vízügyi hatóságtól.
További felvilágosítás kérhető
a Polgármesteri Hivatal Hatósági
Osztály Építésigazgatási Csoportjánál Tóth Tamás csoportvezetőtől.
Elérhetősége: 06/52/563-223.
Hajdúböszörményi
Polgármesteri Hivatal
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Születésnapi köszöntő
Október 16-án
ünnepelte
85. születésnapját
Kövér Antal.
Ez alkalomból kívánnak neki jó egészséget,
hosszú életet lányai,
vejei, 4 unokája párjaikkal.

Születésnapi köszöntő
Szegedi Sándorné
szül. Pipó Juliánna
2018. 10. 11-én
ünnepelte
80. születésnapját.
E jeles alkalomból köszönti őt férje, 2 gyermeke családjaikkal.
Kívánnak további jó
egészséget.

Hirdetmény
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottsága által hozott 130/2018. (III.
26.) PEMB számú határozata alapján,
fasorok letermelésére nyílt licitálást
hirdet. Aki az árverésen részt kíván
venni, annak a nettó kikiáltási ár 10
%-át letéti díjként, az árverés időpontjáig meg kell fizetnie Hajdúböszörmény város önkormányzatának
11738060-15372514 számú számlájára. A befizetés tényét az ellenőrző

csekkszelvény, vagy teljesített átutalási megbízás bemutatásával kell
igazolni. A fasorok pontos helyével,
letermelésével kapcsolatban további
tájékoztatás kérhető az 52/563-238
telefonszámon a Polgármesteri Hivatal
I. emelet 38-as irodájában, illetve megtekinthető a város honlapján. Az önkormányzat fenntartja magának azon
jogát, mely szerint az eljárást részben
vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja indoklás nélkül.
A nyílt licit időpontja: október
25. 9 óra. Helye: Polgármesteri Hivatal Sillye Gábor terem (I. emelet 54.)

Buszmenetrend /november 1.
KINIZSI TÉRI JÁRAT
INDULÁS a Kinizsi térről a Köztemetőbe
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
INDULÁS a Köztemetőből a Kinizsi térre
8.13
10.13
12.13
14.13
16.13
18.13
KÖZÉPKERTI JÁRAT
INDULÁS a Középkertből a Köztemetőbe
9.00
11.00
13.00
15.00
17.00
19.00
Indulás a Köztemetőből a Középkertbe
9.16
11.16
13.16
15.16
17.16
19.16
HAJDÚVID
INDULÁS Hajdúvidről a Köztemetőbe INDULÁS a Köztemetőből Hajdúvidre
9.00				12.00
PRÓD
INDULÁS Pródról a Köztemetőbe
INDULÁS a Köztemetőből Pródra
10.00				13.00
BODASZŐLŐ
INDULÁS Bodaszőlőről a Köztemetőbe INDULÁS a Köztemetőből Bodaszőlőre
11.00				14.00
EZEN A NAPON A BUSZKÖZLEKEDÉS DÍJTALANUL VEHETŐ IGÉNYBE!
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Negyvenöt év

Pipó László és felesége,
Pap Gyöngyi
szeptember 30-án
ünnepelték

házasságuk 40.
évfordulóját.

Ebből az alkalomból gratulálnak és még hosszú, boldog együtt töltött éveket
kívánnak fiaik, menyeik és
unokáik.

Negyvenöt éves osztálytalálkozót tartottak a Lányiskola
1973-ban végzett 8.b. osztályának tagjai szeptember 22-én a
Népi Hajdúházban.

Ötven év után először

Idősek Hónapja program
Október 21. (vasárnap) IDŐSEK HÓNAPJA
15 óra
ZÁRÓ ISTENTISZTELET
Baptista Imaház
Szolgál: Horváth Zsolt lelkipásztor
(Hajdúkerület u.)
Október 26. (péntek)
7.30 óra

KIRÁNDULÁS a Betléri kastélyba, Szlovákiába. Busz indul 7.30 órakor a Kálvin téri
református parókia elől. Visszaérkezés a késő
délutáni órákban. Jelentkezni és részvételi
díjat befizetni október 1-jén, a nyitórendezvényen lehetett.

Október 30. (kedd)
9-15 óra
Fazekas Gábor Idősek
Otthona
(Dorogi u. 91.)

EGÉSZSÉGNAP a Hajdúböszörmény Egészségfejlesztési Iroda szervezésében.
Szűrővizsgálatok:
- vérnyomás-, vércukorszint-, koleszterinszint-, testzsír - és csontritkulásmérés
- mentális tanácsadás.
Előadások:
10.00 Szabóné Gombkötő Éva vastagbéldaganat-szűrés
10.45 Bodai Nóra: a lelki egészség megőrzése idős korban.
Egyéni, kiscsoportos torna a tornaszobában.

Ötvenéves osztálytalálkozót tartottak a 3. sz Általános Iskola 1968-ban végzett diákjai október 13-án. Az eseményen negyvenhárom végzős diákból
huszonöten vettek részt. Gyertyagyújtással és egyperces néma felállással
tisztelegtek volt osztályfőnökük, Tóth Sándorné Csirinéni és hét elhunyt
osztálytársuk emlékének. Jó hangulatú beszélgetésekkel idézték fel a régi
emlékeket. A „Mielőbbi viszontlátásra” reményében búcsúztak egymástól.

Osztálytalálkozó

Ötvenkét évvel ezelőtti ballagásukra emlékezve gyűlt össze a hajdúböszörményi Budai Nagy Antal utcai általános iskola 1966-ban végzett VIII.b.
osztálya, amelynek egykori osztályfőnöke Pálfi Dénes tanár úr volt. A találkozó előkészítését segítette a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ,
s a Középkerti Általános Iskola.
A volt osztályfőnök halála miatt annak teendőit Bodnár Margit
igazgatóasszony vállalta el, s vezette le a rendhagyó osztályfőnöki órát,
amelynek keretében a volt diákok mondták el egykori iskolai emlékeiket.
A találkozó közös vacsorával zárult a Spirit sportcentrum éttermében.
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Közérdekű
Rendőrség:
Mentők:
Tűzoltóság:
Segélyhívószám:

107
104
105
112

Polgármesteri Hivatal:563-200
Gyepmester
06-20/313-4217
VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS
Október 24. 9–12 óra: Koláné dr.
Markó Judit jegyző. Október 31. :
dr. Szathmári Anita aljegyző. November 7. Kiss Attila polgármester.
KÁLVIN TÉRI RENDELŐ: 
560-130www.eszv.hu
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
hétköznap: 
16.00–08.00 óráig
hétvégén, ünnepen:
8.00–8.00
Tel: 36/703-703-104 vagy 104
GYERMEKORVOSI RENDELŐ
Védőnői szolgálat: Ady tér 10. (piac
épülete, I. em.)
GYEREKÜGYELET:
Kálvin téri rendelő, tüdőgyógyászat, 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: 0620/3434800)
Szentháromság

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.

(Pálnagy Zs. u 1/a. Tel.: 372-302)
Okt. 19, 27-28., nov. 5.: Hajdú
Okt. 20-21, 29., nov. 6: Kehely
Okt. 22., 30., nov. 7.: Patika Plus
Okt. 23. 31., nov. 8.: Szentháromság
Okt. 24., nov. 1., 9. Vöröskő
Okt. 25., nov. 2: Arany Sas
Okt. 26., nov. 3-4: Bethlen
A művelődési központban működő
csoportok programjai:
Október 21. 15 óra: a Dóry József
Nótaklub foglalkozása.
Október 24. 17 óra: a Tessedik Sámuel Kertbarátkör foglalkozása.
Egészségünk védelme – előadó dr.
Jánovszky Zita.
Október 26. 15 óra: a Varga Lajos
Kultúrkör foglalkozása.
Október 29. 14 óra: az Egészségvédő Klub (szív- és érrendszeri betegek) foglalkozása. Nők egészsége
– családok egészsége – előadó Bodai
Nóra.
Október 30. 17 óra: az „Egészséges
étkezés” klub foglalkozása. Vezető:
dr. Elek Ildikó.
Október 31. 15 óra: a Nyugdíjas
Klub foglalkozása. Múzeumi foglalkozás.
November 4. 15 óra: a Dóry József
Nótaklub foglalkozása.
November 5. 17 óra: a Tessedik
Sámuel Kertbarátkör foglalkozása. Fák és virágok ápolása – előadó
Zsiláné André Anikó.
November 6. 18 óra: a Csillagászati
Szakkör foglalkozása.
November 9. 15 óra: a Varga Lajos
Kultúrkör foglalkozása. 100 éve ért
véget a Nagy Háború – előadó Molnár György.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Október 20-22. (reggel 6-tól reggel 6 óráig): dr. Nagy Anna (Tel:
06-30-662-2725). Október 22-24.:
dr. Tacsi Sándor (Tel.:06-30-4648667). Október 27-29.: dr. Cs. Varga
Sándor (06-30-965-4187). November 1-3: dr. Joó Sándor (06-70-3636515), nov. 3-5.: dr. Kecskés Lajos
(06-20-9-455-846)

Megemlékezés

Köszönetnyilvánítás

Fájó szívvel emlékezünk

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett Édesanyám,
Nagymamánk és Dédink

HBCOM ügyfélszolgálat:229-190
HBTV: 
Tigáz:

Tel.: 52/219-999
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 felügyeleti irodájában.
VÉRADÁS
November 5. (hétfő) 12-15 óra
NAGÉV-RÁCS Kft., a dolgozók és a
lakosság részére.
November 9. (péntek) 8-11.30 óra a
Rendőrkapitányság, a dolgozók és a
lakosság részére
November 9. (péntek) 13-17.30 óra
Sillye Gábor Művelődési Központ
(Bocskai tér 4.), a lakosság részére.

SZABÓ ANDRÁS
halálának 3. évfordulójára.
„Hozzád már csak a temetőbe mehetek,
virágot csak a sírodra vihetek.
Könnycsepp gördül végig az arcomon
azért, mert hiányzol nagyon.
Egy reményem van, ami éltet és vezet,
hogy egyszer majd találkozom, Veled.”
Feleséged, fiad, menyed, lányod,
vejed, unokáid és dédunokáid.

BIRI GÁBORNÉ
(szül. Szőcs Piroska)
gránitdiplomás tanítónő
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.
A gyászoló család.
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Bérbe adó!
Egy 19,72m2-es üzlethelyiség,

FOGÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS

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

SZÁJSEBÉSZETI
MAGÁNRENDELÉS
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
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Hajdúböszörményben az
Ady tér 10. szám alatt,
a Vásárcsarnok területén.
Érdeklődni lehet:
06-20/255-6094-es
telefonszámon.

Bejelentkezés előzetes telefonos egyeztetés alapján történik!

Mindez kiváló zenék mellett.

Hajdúböszörményi Köztemető
ünnepi nyitva tartása
Október 29-én

8:00-17:00

Október 30-án

8:00-17:00

Október 31-én

8:00-17:00

November 1.

8:00-19:30

November 2.

8:00-19:30

November 3.

8:00-17:00

November 4.

8:00-17:00
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Labdarúgás
Megyei I. o. felnőtt, 10. forduló: HTE – Debreceni EAC 4-1 (2-1)
Gól: Oláh Norbert (2), Barna Béla, Bereczki Tamás. Piros lap: Csorvási
Tamás 58’.
HTE: Csorvási Tamás – Oláh Norbert (Bányász Krisztofer 87’), Tóth Tamás, Borbély Milán, Szathmári Zsolt, Misák Sándor (Bereczki Tamás 72’),
Fodor Tibor, Barna Béla (Nagy Máté 79’), Kerek Balázs, Tóth Bertold (Nagy
Máté 59’), Linzenbold Zsolt (Kovács Milán 63’). Edző: Igor Bogdanovic,
Rákos Csaba
Igor Bogdanovic: „A múlt heti bakink után arra kértem a játékosokat,
hogy a DEAC elleni mérkőzésen mindenképpen javítsunk és nyerjünk. A
fiúk teljesítették a kérésemet, a találkozó első percétől az utolsójáig kezünkben tartottuk az irányítást. Így egy igazi csapatmunkának köszönhetően, megszereztük az újabb három pontot.”
Utánpótlás eredmények:
Megyei I. U19: HTE – Debreceni EAC 2-4 (1-3)
Gól: Szakács Dániel (2). Edző: Igor Bogdanovic, Rákos Csaba

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY
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Kézilabda
NB II férfi felnőtt: HTE – Csépe Salgótarjáni SKC 22-33 (10-17)
II. o. férfi ifjúsági: HTE – Mizse KC 30-30 (16-18)
III. o. férfi serdülő: HTE – Szalézi DSE Kazincbarcika 31-22 (12-10)
NB II női felnőtt: Lóci DSE (Ózd) – HTE 20-27 (11-14)
HTE: Berényi Janka (2 gól), Sári Kata, Szilágyi Krisztina, Szabó Lilla (4),
Dobi Mária, Balla Barbara (3), Kovács Magdolna (5), Erdei Anett (2), Bakos
Zsuzsanna, Koszta Enikő (4), Cserős Petra (6), Konyári Krisztina, Szabó
Rebeka, Tardi Zsuzsanna (1). Edző: Nagy Attila.
Nagy Attila: „Koncentráltan, összeszedetten játszottunk a mérkőzés nagy
részében. A jó védekezéshez kitűnő kapusteljesítmény párosult, amiből
sok indításos gólt tudtunk lőni. Hiányérzetem így is van, a jövő hétre le
kell csökkentenünk a technikai hibák számát, a legjobb játékosállomán�nyal rendelkező Füzesabony ellen!”
III. o. női ifjúsági: Lóci DSE (Ózd) – HTE 37-33 (21-18)
III. o. női serdülő: Arany Sárkány Nyírbátor SE – HTE 16-20 (4-7)
Lóci DSE (Ózd) – HTE 17-27 (9-15)

Meccsajánló
Október 20. szombat 16 óra , Városi Sportközpont: HTE – Füzesabonyi
SC NB II női felnőtt kézilabda-mérkőzés.

Kerékpárosoknak

Megyei U16: HTE – Hajdúnánás FK 2-0 (1-0)
Gól: Lakatos Attila, Benke István.
HTE: Szekeres Ákos – Gyürki Tamás, Kálmán Patrik, Kolompár Sándor
(Kósa Tamás 82’), Jónizs Ábel, Lakatos Attila (Benke István 69’), Kovács
Bendegúz, Markos Nándor (Pájerski József 82’), Bohács Bence (Varga Ferenc 76’), Benke Szabolcs (Pipó Levente 82’), Rákos Máté. Edző: Kiss Antal
Megyei U14: HTE – Hajdúnánás FK 10-0 (4-0)
Gól: Koszta Mihály (3), Ősz-Varga Boldizsár (2), Papp Kristóf (2),
Zelenka Szabolcs, Tulipán Kristóf, Sipos Kende
HTE: Szekeres Ádám – Sipos Kende, Csecsődi Imre, Tulipán Kristóf,
Ősz-Varga Boldizsár, Molnár Gergő, Koszta Mihály, Bódi Kristóf, Kiss
Áron, Hagymási Dávid. Csere: Uzonyi Balázs, Éles Gábor, Papp Kristóf,
Szolnoki Gergő, Zelenka Szabolcs, Milák Róbert, Pipó Roland. Edző: Sipos
Elemér
Sipos Elemér: „Gyönyörű gólokkal és gördülékeny futballal sikerült két
vállra fektetnünk a szomszédvár csapatát. Mind a 17 pályára lépő játékos
jól játszott!”
Megyei Leány U17: Debreceni Honvéd SE – HTE 1-2 (0-2)
Gól: Nagy Anna, Drén Zsuzsa
Hajdúsámsoni TTISZE – HTE 0-1 (0-0)
Gól: Nagy Anikó
HTE: Töviskes Krisztina – Nagy Anikó, Nagy Anna, Nagy Fruzsina, Kiss
Bernadett, Sain Viktória, Drén Zsuzsa. Edző: Papp Ferenc, Quirikó Vivien.

Kerékpártúrát szervezünk a Hortobágyi halastóhoz darulesre, október 22-én.
Indulás 13 órakor a Kálvin térről,
az új szobortól. Hazaérkezés kb.
21. 45 perckor, vonattal. A túra
hossza 50 km.
Útvonal:
HajdúböszörményBalmazújváros-Hor tobág y Hortobágyi halastó kerékpárral,
hazafelé vonattal Debrecenen keresztül.
A Hortobágyi Nemzeti Park területén a napijegy 1.000 Ft + a vonatjegy hazafelé. Aki tud, hozzon
magával elemlámpát és távcsövet.
Túravezető: Fekete Antal, telefon:
06/20-2627-807.

Hirdetési akció 3+1

Amennyiben három alkalomra kifizeti keretes hirdetését, a negyediket mi ingyen adjuk.
E-mail: szabadhajdu@hbcom.hu

AKCIÓS TERMÉKEINK:
Csirke farhát:

125
ft/kg

1379
ft/kg
Sertés csontos tarja: 999 SZABÓ LÁSZLÓ
ft/kg PIACI HÚSBOLTJA
Csirkemellfilé:

Sertés oldalas:
LOREM IPSUM
DOLOR

LOREM IPSUM
DOLOR

LOREM IPSUM
DOLOR

999
ft/kg

az akció
2018.10.19-től a
készlet erejéig
érvényes!

