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Sport

8. oldal

tését. A forradalom mártírjainak
1989-ben szolgáltattak elégtételt,
amikor méltó módon helyezték
őket végső nyugalomra.
A megemlékezésen a Bethleniskola tanulói és nevelői adtak
műsort: „Emelkedő nemzedék”
címmel, majd a Losonczy Géza Emlékparkban megkoszorúzták a Varga Imre szobrászművész által készített emlékművet.
g.i.

Szemben a zsarnoksággal

A szabadság fénye
Az 1956. október 23-tól november 4-ig tartó időszakra vonatkozott Kiss Attila polgármester
megállapítása azon az ünnepségen, amelyen a forradalomra és a
szabadságharcra emlékeztek október 23-án, a művelődési központ
színháztermében.
A hatvankét esztendővel ezelőtti
történésekben a magyar nép elégedetlenségének adott hangot, kifejezve a zsarnoksággal szembeni
ellenszenvét, a hosszú évek alatt
felgyülemlett sérelmeit. Megjegyezte, hogy a magyar nép számára a
fejlődés nehezebb és bonyolultabb
formája jutott. Kiss Attila szólt az
egykori böszörményi diák, Loson-

Az 1956 november 4-i eseményekre emlékeztek a Losonczy
Géza Emlékparkban, november
czy Géza forradalomban betöltött 5-én.
szerepéről is, aki a pártellenzék
meghatározó alakja volt. A két hét
a magyar történelem egyik legszebb
időszaka volt. Szólt a november
4-i történésekről is, amikor a szovjet tankok árnyékában érkezett a
megtorlás. Éveken át tartott, s a
forradalom hőseit jeltelen sírokban
temették el, évtizedekig hallgatva
róluk. A vérben fogant Kádár-rendszer rátelepült az emberek életére.
A hibás döntések egyre mélyebb válságot idéztek elő a társadalomban.
Az emberek helyett a politikusok
gondolkodtak, nélkülük döntöttek
a sorsukról. Sokakat megfigyeltek,
Rózsáné Ócsai Edit megfogalbörtönbe zártak, s megkezdték az
mazta,
hogy a II. világháború hatalemberek agymosását, félrevezemas veszteségei árán sem hozta el
a várva várt szabadságot. A diktatúra, az erőszak dominált, az állam
erőszakszervezetei mindent megtettek annak érdekében, hogy hatalmukat megerősítsék. A legfőbb
cél a politikai ellenfelek félreállítása
volt: 1949-re létrejött a személyi
kultusz, kialakult a Rákosi-rendszer, Sztálin halálát követően, Nagy
Imre miniszterelnöksége idején
enyhült a helyzet, de két esztendővel később ismét visszarendeződtek a politikai viszonyok. Különös
jelentőséggel bírtak a poznani események, s Rajk László újratemetése. Október 23-án egy pillanat alatt

kitört a forradalom, ami ugyan a
szovjet csapatok bevonulása ellenére is győzött, de a szabadságharc
elbukott. Kádár János hatalomba

helyezése után nem maradt el a
forradalmárok felelősségre vonása
sem. Kivégzések és börtönbüntetések jelezték a megtorlást. A forradalom és szabadságharc szelleme
1956 után három évtizedig tabuvá
merevedett.
Rózsáné Ócsai Edit párhuzamot
vont 1848 és 1956 között. Megerősítette: mindkét esetben egy katonai küzdelmet veszített el a magyar
nép, de a szabadságba vetett hitet
egyszer sem.
A megemlékezés zárásaként virágot helyeztek el Varga Imre szobrászművész alkotásánál, majd a
jelenlévők mécsesei jelezték, a szabadság fénye ma is lobog.
g.i.
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A jó gyakorlat olyan innovatív
folyamat, módszer, cselekvés és
eszközhasználat együttese, amely
az intézményi gyakorlatban és működésben megtapasztalható. Több
éve sikeresen és hatékonyan alkalmazott, kipróbált, ezért eredményesen adaptálható, fenntartható,
fejleszthető, dokumentálható.

történt bevezetés óta szerzett tapasztalatokról. Rövid szünet után
öt helyszínen folytatódott a rendezvény. A helyi gyakorlatok feltérképezése érdekében szeptemberben

zett felhívásunkra. Az intézményvezetők, valamint a helyettesek,
illetve pedagógusok közül felkért
szekcióvezetők segítségével 34 db
pályamunkát választottunk ki, me-

A Hajdúböszörményi Tankerületi
Központ a 2018-2022 időszakra szóló fejlesztési tervében kiemelkedő
szerepet szán a fenntartásában lévő
intézmények együttműködésének,
az eredményesen alkalmazott szakmai folyamatok bemutatásának,
megismerésének, kiterjesztésének,
a tudásmegosztásnak. E szellemben
rendeztük az I. Tankerületi Innovációs Napot 2018. október 25-én.
Egész napos rendezvényünknek
a hajdúböszörményi Sillye Gábor
Művelődési Központ és Közösségi
Ház adott otthont. A szakmai nap
a Pedagógus Szolgálati Emlékérmek átadásával kezdődött, majd
„A Komplex Instrukciós Program
(KIP), mint jó gyakorlat” címmel,
Végh Attila igazgatóhelyettes számolt be a hajdúböszörményi Széchenyi István Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari
Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégiumban

pályázatot hirdettünk a tankerületi
központunk intézményeiben dolgozó pedagógusok részére az alábbi
témakörökben: Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményes
nevelése, természettudományok,
egész napos iskola, idegen nyelv tanítása, egyéb jó gyakorlatok. Nagy
örömünkre szolgált, hogy több
mint 60 innovatív szinopszis érke-

lyeket rövid prezentáció keretében
mutattak be a szerzők, a mintegy
650 érdeklődő pedagógus kolléga
előtt. Az előadásokat – immáron
ismételten plenáris ülés keretében
– a szekcióvezetők összefoglalója,
majd az eredményhirdetés követte.
Az értékelés a pedagógusok közönségszavazatai, valamint a szekcióvezetők és segítőik javaslata alapján

Innovációs nap

Halottak napján
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történt. A legjobbnak ítélt jó gyakorlatokat bemutató pedagógusok
– összesen nyolc általános- és középiskolai tanító, tanár – 100-200
ezer Ft összegű pénzjutalomban
részesültek. A szakmai napról természetesen nem maradhattak távol
a gyerekek sem. Szívet melengető
művészeti produkcióikkal bizonyították: érdemes értük dolgozni!
Végezetül álljon itt egy résztvevő
véleménye: „A rendezvény által
nyújtott lehetőségek révén jobban
megismerhettük egymást mi, a tankerületi központ intézményeiben
dolgozó pedagógusok, betekintést
kaphattunk az intézmények sokszínű tevékenységéről és megmutatkozott a minden nehézség ellenére
(vagy épp azért) működő kreativitás
és együttműködés. Az október 5-i
tanárok világnapjának idei jelmondata ez volt: „Az oktatáshoz való jog
a szakképzett tanárhoz való jogot
jelenti.” Az innovációs nap meglátásom szerint hozzájárult ahhoz,
hogy felkészültebb és kreatívabb
tanárok dolgozzanak intézményeinkben, így jobban érvényesüljön a
tanulók minőségi oktatáshoz való
joga. Remélem, hogy sikerül hagyománnyá tenni!”
Hajdúböszörményi
Tankerületi Központ

Pályaorientáció
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar megyei szervezete
pályaorientációs napot rendezett a hajdúböszörményi Széchenyi István
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Kollégiumban. A rendezvény célja az agrárszakképzés népszerűsítése volt.
130 általános iskolás ismerkedhetett meg a különféle mezőgazdasági és
élelmiszeripari szakmák jellegzetességeivel, interaktív foglalkozások keretében ki is próbálhatták a különféle gépeket.
Daróczyné Szanics Mónika

Jó pásztor, jó pedagógus
A lélekharang szavaira ökumenikus, vigasztaló istentiszteletet
tartottak a köztemetőben, november 1-jén.
Somogyi László református lelkipásztor köszöntötte az egybegyűlteket, majd Bodogán László görög
katolikus parókus olvasott zsoltárt,
amely után közös éneklés következett. Lukács Levente református segédlelkész és Hasulyó János római
katolikus plébános olvasott igét,
míg Horváth Zsolt baptista lelkész
János evangéliumából hirdette az
igét, melynek lényege az volt, hogy
igenis létezik a feltámadás, létezik
az ember számára hely az Atyánál.
Ezt követően Bodogán László és Somogyi László mondtak imát.
Az istentiszteleten Szabóné

dr. Kovács Anett énekkel szolgált,
Tóth Erika zongorakíséretével. A
miatyánkat Loment Péter református lelkipásztor vezetésével mondták el a megjelentek. Ezt követően
Kiss Attila polgármester kitért arra
is, hogy a halottakra minden kultúrában tisztelettel emlékeznek az
emberek. A tisztelet jele az is, hogy
halottak napja, közel két évtizede
munkaszüneti nap. A polgármester elmondta, ilyenkor felkeresik a
köztemetőben nyugvó képviselőket
is, akik a városért munkálkodtak.
Rácz Gábor református segédlelkész
vezetésével az Apostoli Hitvallást
mondták el az egybegyűltek. A 90.
zsoltár eléneklését követően a lelkészek áldásosztásával zárult az ökumenikus vigasztaló istentisztelet.
g.i.

A 42. zsoltár 1. versének eléneklésével kezdődött a megemlékezés a
Fürdőkertben, Nagy István sírjánál október 31-én. Dobó Tímea óvodapedagógus emlékezett a jeles lelkipásztorra és zsoltáríróra, felelevenítve
életének és munkásságának jelentősebb állomásait. A Jó Pásztor Református Óvoda munkatársai énekszóval tisztelegtek Nagy István emléke előtt,
majd a két református gyülekezet, és az önkormányzat nevében helyeztek
el koszorút a zsoltáríró síremlékénél.
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A jó gyakorlatokért
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„Fejlövés idegen kéz által”

Szakmai napot tartottak a Jó séből tartott áhítatot. Elmondta,
Pásztor Református Óvodában, hogy a jó pásztor, jó pedagógus, a jó
pedagógus pedig jó pásztor. Jézusra
október 19-én.
felnézve, tanulni lehet, megszólítDobóné Tanczig Anita vezető el- ható, meghívható. Legyen példa,
mondta, két éve működnek bázisin- hogy életét adta az övéiért. A petézményként. Az érdeklődők többek dagógusé is ilyen életátadó hivatás
között tapasztalatokat szerezhettek – zárta gondolatait Somogyi László.
óvodapedagógiai gyakorlatokból,
Ezt követően két csoportban a
illetve a közelmúltban az alapprog- teremtésről és a keresztény nevelésramban végbement törvényi válto- ről láthattak tematikus foglalkozázásokkal ismerkedhettek meg.
sokat a résztvevők.
Somogyi László lelkipásztor Jág.i.
nos evangéliumának 10-11. verA Karácsony- és Láda-család tra- Imre nyugalmazott főállatorvos.
gédiáját idézték fel a jelenlévők a
Sőrés István alpolgármester elköztemetőben lévő síremléküknél, mondta: „A háború sebeit be lehet
október 26-án.
gyógyítani, de nem lehet elrejteni”.
Emlékezni kell a háborúban elesett
A kilenc embert (köztük férfiak, civil áldozatokra is. Megállapította,
nők gyermekek és csecsemők) tar- hogy a szovjet csapatok jogsértéseit
kólövéssel végezték ki hetvennégy felsőbb utasításra követték el, miévvel ezelőtt. Aki azt terjesztette, közben egymillió nőt és egymillió
hogy a szovjet katonák követték el férfit becstelenítettek meg. A komezt a szörnyűséget, azt bevitték a munista hatalom akkori vezetői elrendőrségre, s testi kényszert alkal- titkolták az eseményeket.
g.i.
maztak vele szemben – mondta Oláh

Önkormányzati krónika
A képviselő-testület tizenhét Ferenczik Anikót, a városi könyvtár,
témát tárgyalt október 25-én, a és Szekeres Gyulát, a múzeum igazVárosháza Báthory-termében.
gatóját.
A városatyák elfogadták a HajAz érdemi munka megkezdését dúböszörményi Vagyonkezelő Zrt.
megelőzően Pálinkás Csaba napi- tagvállalatai üzleti terveinek első
rend előtt kért szót. Ebben megem- féléves teljesüléséről szóló előterlítette, hogy hiányolja az Euronews jesztést.
kábelcsatornát a helyi szolgáltató
Döntöttek kiadványok megjelenkínálatából. Szólt a megelőző kar- tetésének támogatásáról, melynek
bantartásokról, az ebösszeírásról, során a város 2019-es naptárának
illetve a fúrott kutak bejelentési kö- megjelentetéséhez 635 ezer forinttelezettségével kapcsolatban.
tal járultak hozzá, illetve a Király
Ezt követően a helyi építési sza- Jenő és Király Róbert munkásságát
bályzat módosítása, állami főépíté- bemutató kiállítás katalógusának
szi véleményezési szakaszáról szóló megjelentetéséhez 86 868 Ft támoelőterjesztést szavazták meg a kép- gatást biztosítottak.
viselők, majd elfogadták az önkorA képviselő-testület tagjai rendmányzat által alapított közalapítvá- kívüli ülésre gyűltek össze novemnyok által készített beszámolókat.
ber 5-én a Városháza dísztermében.
A városatyák határoztak a Hajdú- Az ülés témája a fejlesztési hitelBihar megyei Vállalkozásfejlesztési felvétel feltételeinek jóváhagyása
Alapítvány alapító okiratának mó- „A Hajdúböszörmény belterületi
dosításáról.
csapadékvízelvezetési-rendszer fejA képviselő-testület továbbra is lesztése” című pályázathoz.
megerősítette vezetői tisztségében
(gargya)

Táncos sikerek

Kiemelt arany a samba, arany a grease és az ír, valamint ezüst a
charleston koreográfiáért. Ilyen kiemelkedő eredményeket értek el az
Eötvös társastánc tanszakának növendékei, a hétvégén megrendezett XV.
Hajdú-Bihar megyei Moderntánc Találkozón, Balmazújvároson. Tanáruk:
Tályai András.
Sz.H.

Tisztelgés a hősök előtt
Nagy örömmel csatlakozott a
Rákóczi Szövetség felhívásához a
Berettyóújfalui SZC Veress Ferenc
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája október 22-én. Két középiskola 15 diákja és három pedagógusa utazott Budapestre, hogy részt
vegyen az 1956-os megemlékezésen.

taloknak felemelő pillanatokban
lehetett része, ahol átérezhették
az összetartozás élményét is. A
Bem-szobornál Bence Norbert kárpátaljai egyetemista, Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető
miniszter ünnepi beszédét, majd a
koszorúzást kísérték figyelemmel
a résztvevők. A Beatrice koncert és

A Budapesti Műszaki Egyetem
aulájában Halzl József, a Rákóczi
Szövetség tiszteletbeli elnöke, volt
műegyetemi diák személyes emlékei mellett kiemelte a Rákóczi Szövetség kezdeményezésére elindított
Gloria Victis (Dicsőség a legyőzöttnek) ünnepi rendezvény jelentőségét.
A műegyetemi megemlékezést
követően fáklyás felvonulással indultak a Bem térre. A teherautók
után a rakparton hömpölygő fia-

a Külügyminisztérium épületére
vetített fényfestés az ünnepi alkalomhoz illő hangulatban zárta a nap
programját.
Fáradtan, de szép élményekkel és
érzésekkel, ismeretekkel is gazdagodva értek haza a böszörményi diákok, akik a nagy létszámú magyar
közösségben kaptak követendő példát arra, miként lehet tisztelegni a
világtörténelmet író 1956-os elődök
előtt.
Kovácsné Komáromi Éva
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Szépkorúak köszöntése
A hajdúvidi egyesület az Idősek
napja alkalmából, október 27-én,
nyugdíjas találkozót szervezett a
hajdúvidi szépkorúak részére. A
rendezvényt Téglási Miklós elnök
nyitotta meg, majd Fórizs László alpolgármester és Tiba István országgyűlési képviselő bensőséges, szép
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A Festészet napja

szavakkal köszöntötte a megjelenteket. A hajdúvidi gyerekek szavalattal, a böszörményi iskolások
néptánc műsorral kedveskedtek az
időseknek.
Marhapörkölt után Liszter Sándor és a Vadrózsák szórakoztatta a
mintegy 80 fő vendéget.

Virágok között
Huszonkettedik
alkalommal
hirdette meg a vöröskereszt területi szervezete a „Tiszta, virágos
udvar” pályázatot, melynek eredményhirdetését október 24-én tartották a művelődési központban.
Elsőként Forgács Jázmin szavalta el az „Üzen az ősz” című verset,
majd Fórizs László alpolgármester,
a szervezet elnöke elmondta, hogy
egy város arculatában meghatározó
és annak szerves részét képezik a
virágok. Böszörmény folyamatosan
tesz a virágosításért. Mintegy 13
ezer virágtövet juttattak az intézményeknek és a lakosoknak, erősítve ezzel a természetszeretet is. Ezt
követően Popovics István méhész

tartott előadást. Elmondta, hogy
500 méhcsaládjukkal többféle mézet készítenek.
A pályázó 22 intézmény környezetét értékelte Földi Gyuláné kertészmérnök. Elmondta, mindenki
törekedett arra, hogy az intézmény
„lelkületét” jelenítsék meg a virágokkal.
A zsűri a Kincskereső Óvoda, a
Bethlen-iskola, a Szociális Szolgáltatási Központ környezetét ítélte
legszebbnek. A Csillagvár Óvoda
Hétvezér utcai Telephelyét, a Középkerti-iskolát, a Városi Bölcsődét
pedig különdíjjal jutalmazták.
g.i.

Az idén is megrendezték október 19-én a Festészet napi eseményt, melyen több mint ötven diák, műkedvelő, alkotó vett részt. Az elkészült munkákat Fekete János művésztanár értékelte a megjelent érdeklődők előtt.

A temetők varázsában

gatása során maga is sokat tanult,
hiszen olyan elhunytak sírjához is
eljutott, akiknek korábban a nevét
sem hallotta. Örömmel jegyezte
meg, hogy munkája során nagyon
sokan támogatták.
– Az emlékezet, az identitás
fontos része, a temető – állapította
A kötet szerzőjével Ferenczik meg Tarczy Péter. A most megjelent
Anikó, a könyvtár vezetője beszél- kötet is ezt erősíti.
(gargya)
getett.
Tarczy Péter tíz évvel ezelőtt vállalkozott egy régi baráttal, a költő,
néprajzkutató,
múzeumigazgató
Matyikó Sebestyén Józseffel neves
személyek sírhelyeinek felkutatására, közzétételére. Azt tűzték ki célul,
hogy felkeres hatvan olyan temetőt,
ahol ismert művészek (írók, költők,
képzőművészek, zeneszerzők, sportolók, színészek, tudósok, tanárok,
politikusok stb.) nyugszanak, s egy
kötetet szentelnek az emléküknek.
Matyikó Sebestyén József időközben elhunyt, Tarczy Péter egyedül
csoportjaiban. A helyszíneken tafejezte be a kötetet. A temetők látopasztalatot szereztek a határon túli
óvodapedagógiai oktatás sajátosságairól, a magyar nyelvű nevelési
A Hajdúböszörményi
intézmények módszertani gyakorlatáról, közben megismerkedtek a
Daróci Bárdos Tamás Vegyeskar
hely szociokulturális jellemzőivel.
2018. november 24-én (szombaton)
A közös programok jó lehetőséget
14:30-tól
biztosítottak az együttműködésre,
fennállása 40. évfordulóját ünnepli,
a nemzeti értékek iránti elkötelezőmelyre
sok szeretettel várjuk a volt énekeseinket és
dés, tudatos értékközvetítés, az értékek sokféleségének elfogadásával.
a kórusmuzsika kedvelőit.
Sz.H.
Tarczy Péter, a Szabadhajdú
nyugalmazott főszerkesztője a
közelmúltban Balatoni Panteon
címmel új kötettel jelentkezett,
melyet a Magyar Festészet Napján,
október 18-án a Kertész László Városi Könyvtárban mutatta be.

Terepgyakorlaton

Október 8-19. között határon
túli óvodapedagógusi gyakorlaton
vettek részt a DE GyGyK által támogatott programban részt vállaló III. évfolyamos óvodapedagógus
hallgatók, a kar egy oktatójának,
valamint az egyetem gyakorló óvodájának vezető óvodapedagógusainak irányításával.
Két turnusban egy-egy hetet töltöttek el Szamosardón, Monón és
Nagybánya magyar nyelvű óvodai

Halottak napján
Föllobban a mécses lángja,
emlékezünk.
fény-lényetekből
kiáradó szeretet
kincs a szívünkben.
Hangok, mozdulatok, tekintetek –
mind velünk élnek.

Az idő most megáll.
Kialszik a mécses lángja,
elindulunk,
Nélkületek.
Mosolygó áldott szeretettel kísérve
a temetőre leszáll a holdfényes éj.
Katonka Erzsébet

Meghívott vendégkórusok:
a Debreceni Maróthi György Pedagógus Kórus
a Hajdúnánási Makláry Lajos Énekkar és
a Jászberényi Cantate Nobis Énekegyüttes
A rendezvényünk helyszíne:
a Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház
A belépés díjtalan!
Adományokat köszönettel elfogadunk.
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Születésnapi köszöntő
Zolnai Zoltánné
született Fekete Róza
október 25-én ünnepelte
90. születésnapját.
E jeles alkalomból köszönti Őt: lánya, veje, 2 unokája párjaikkal, 4 dédunokája és keresztlánya
családjával.
Kívánnak további jó erőt,
egészséget, hosszú életet.

Születésnapi köszöntő
Varga László
születésed

65. évfordulója
alkalmából tiszta
szívvel köszöntünk!

Könyvbemutató
Vásáry Tamás: Üzenet és a Zenén túl című könyveit dedikálja a Kossuth
utcai Hello Book könyvesboltban november 24-én, délelőtt 10-11-ig.

ORGONAHANGVERSENY

Szeretettel meghívjuk a

DEBRECENI EGYETEM ZENEMŰVÉSZETI KAR
Egyházzene-Orgona Tanszak hallgatóinak

ORGONAHANGVERSENYÉRE.
Közreműködnek: a Zeneművészeti Kar diákjai és tanárai
Jakab Hedvig DLA és Szilágyi Gyula DLA vezetésével

2018. november 21. 18 óra
Kálvin téri református
templom
A belépés díjtAlAn

Európai Szociális
Alap

%()(.7(7e6$-g9ė%(

EFOP-1.3.5-16-2016-00836

Szerető családod

Fél évszázad után

Ötvenéves osztálytalálkozót tartottak a hajdúböszörményi 3. számú általános iskola 8. b osztályos diákjai október 13-án a Fürdőkerti Étteremben.
Az eseményen 25 fő akkori diák és két tanár is részt vett. Néhányan lerótták tistzeletüket néhai Szabó Miklósné (Nagy Júlia) osztályfőnök sírjánál. Az elhunytakra a rendezvényen gyertyagyújtással és egyperces néma
csenddel emlékeztek. A vacsora előtt felelevenítették az együtt töltött
évek történeteit és röviden az életeseményüket. A szervezők munkáját is
megköszönték.
Ülnek, balról: Weinémer Éva, Kapusi Katalin, Mező Zsuzsa, Móré Imréné
(tanár), Tömöri István (tanár), Gacsó Eszter, Rab Eszter, Veres Erzsébet,
Szepesi Júlia. Középső sor, balról: Ignáth Éva, Csorba Erzsébet, Kiss Margit, Kovács Zsuzsa, Sajtos Piroska, Móricz Mária, Pápai Éva, Takács Erzsébet, Tardi Piroska, Fekete Margit. Felső sor, balról: Rézműves László,
Török Antal, Bujdosó István, Fróna Sándor, Nagy Antal, Gergely László,
Benke István, Czégény János.
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Közérdekű
Rendőrség:
Mentők:
Tűzoltóság:
Segélyhívószám:
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112

Polgármesteri Hivatal:563-200
Gyepmester
06-20/313-4217
VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS
November 14. 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
(Pálnagy Zs. u 1/a. Tel.: 372-302)

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.

Nov. 9. Vöröskő
Nov. 10-11. Arany Sas
Nov. 12. Bethlen
Nov. 13. Hajdú
Nov. 14. Kehely
Nov. 15. PatikaPlus
Nov. 16. Szentháromság
A művelődési központban működő
csoportok programjai:
November 11. 15 óra: a Dóry József
Nótaklub foglalkozása.
November 12. 16 óra: a Kézimunkakör foglalkozása.
November 13. 17.30 óra: a Vasvári
Pál Társaság foglalkozása. Apponyi
Albert - előadó: dr. Sári Mihály.
November 14. 15 óra: a Nyugdíjas
Klub foglalkozása. Vöröskeresztes
foglalkozás.
November 15. 15 óra: a Honismereti Klub foglalkozása. Görög Demeter élete és munkássága – előadó:
Nagyenyedi Zoltán.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
November 10-12: dr. Nagy Ferenc
(06-70-376-1138).
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 felügyeleti irodájában.

VÉRADÁS
November 14. (szerda) 1013.30 óra, Széchenyi István
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakképző Iskola, a dolgozók és a
lakosság részére.

Megemlékezés
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Megemlékezés

Köszönetnyilvánítás

Fájó szívvel emlékezünk

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk

BARNA SÁNDORNÉ
született: Bakó Zsuzsa
(a volt TUNGSRAM nyugdíjasa)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.

MOLNÁR SÁNDOR
halálának 10. évfordulójára.
„Megáll a szív, mely élni vágyott,
pihen az áldott kéz,
mely dolgozni imádott.
Nélküled üres és szomorú a házunk.
Nem hisszük el, hogy téged
tíz éve már hiába várunk.”
Szeretett felesége, gyermekei,
menye, veje, unokái.

„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.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

SÁNTA ANTALNÉ
született Fodor Katalin
(a Városi Fürdő nyugdíjasa)

GELLÉN SÁNDOR
halálának 4. évfordulójára.
„Egy csodás álom véget ért,
volt egy angyal, ki velünk élt.
Kinek már otthona a csillagos ég.
Hiányodat feldolgozni nem lehet,
csak próbálkozunk élni nélküled.”
Feleséged, gyermekeid,
menyeid, unokáid.

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.
„Köszönöm a lelkét, melyből
reggel, este, imádság száll Hozzád,
gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét mely csak értem dobban, itt a földön senki sem
szerethet jobban.
Köszönöm a szemét, melyből jóság
árad.
Istenem, köszönöm az édesanyámat!”
A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk

NAGY GÁBOR

BAKÓ ISTVÁN
(cipész)

Fájó szívvel emlékezünk

SÍPOS LÁSZLÓ
halálának 1. évfordulójára.
„Szívedben nem volt más,
csak a jóság és szeretet,
a boldogságból kevés jutott neked
Szorgalom és munka volt az életed.

Mindent megadtál, ami tőled telhetett,

de a legnagyobb volt a Te szereteted.”
Fájó szívvel emlékezik rá
felesége családjával.

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.
„Köszönés nélkül,
csöndesen, lopta ki magát e világból.
Úgy szerette ezt az életet,
s nem menekült most a haláltól.”
A gyászoló család.

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.
„Fáradt teste megpihenni tért,
Nehéz út volt, amit Ő megélt,
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
De szívünkben él,
és mindörökké ott marad.”
A gyászoló család.
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Labdarúgás
Megyei I. o. felnőtt: Hajdúszoboszlói SE – HTE 2-3 (1-1)
Gól: Oláh Norbert (2), Barna Béla Dávid
Megyei I. o. felnőtt: Hajdúsámsoni TTISZE – HTE 0-2 (0-1)
Gól: Barna Béla Dávid, Hortó Attila. Edző: Igor Bogdanovic, Rákos Csaba
Megyei U19: Hajdúsámsoni TTISZE – HTE 2-4 (0-1)
Gól: Szakács Dániel Attila, Bányász Alex Attila, Tompák Bence István,
Andorkó Attila. Edző: Igor Bogdanovic, Rákos Csaba
Megyei U16: Józsa SE – HTE 1-3 (0-2)
Gól: Benke Szabolcs, Kálmán Patrik László, Hamvas Előd Álmos (öngól)
Megyei U16: Bocskai SE Vámospércs – HTE 1-7 (0-4)
Gól: Lakatos Attila (3), Kolompár Sándor Krisztofer, Kálmán Patrik László,
Kovács Ádám Bendegúz, Benke István. Edző: Kiss Antal
Megyei U14: Bocskai SE Vámospércs – HTE 1-13 (0-7)
Gól: Papp Kristóf (3), Ősz-Varga Boldizsár (2), Milák Róbert (2), Bódi Kristóf, Kiss Áron, Zelenka Szabolcs Attila, Tömöri Marcell (ög), Sándor Levente (ög), Dobos Daniel (ög)
Megyei U14: Józsa SE – HTE 2-1 (0-1)
Gól: Bódi Kristóf. Edző: Sipos Elemér.

Futsal
NB I női: Tolna-Mözs – HTE 3-0 (2-0)

Kézilabda
Fiú U14 2. o.: HTE - Ceglédi KKSE 18-12
HTE - Gézengúz UKC 14 -13
Edző: Boros Ferenc.
Fiú U14 3. o.: Nádudvari KSKE - HTE 11-24. Edző: Zámbó Attila.
Fiú U12: HTE – BMSE 16-15. Edző: Zámbó Attila.

Kosárlabda
HTE-Gladiátorok - Karcagi SE 69-47 (15-14, 23-11, 9-17, 22-5)
Karcagi SE – HTE-Gladiátorok 51-68 (14-10, 13-17, 14-20, 10-21)
Dobott pontok: Nagy Levente 2p, Szabó Benedek 24/3p, Szabó Tamás,
Veress Bence 3p, Pálfi Simon 3p, Mírkó László 13/3p, Szarvas Antal 1p,
Szabó Dániel 10p, Ó Szabó Ákos 2p, Kovács Norbert 4p, Veress Balázs 6p,
Orosz György. Edző: Szabó Tibor.

Meccsajánló
November 10. szombat, Városi Sportközpont:
11.30 óra: HTE – Hajdúhadházi FK megyei I. U19 labdarúgó-mérkőzés.
13.30 óra: HTE – Hajdúhadházi FK megyei I. felnőtt labdarúgó-mérkőzés.
18 óra: HTE – Kisvárdai KCS NB II férfi felnőtt kézilabda-mérkőzés.
November 11. vasárnap, Városi Sportközpont:
13 óra: HTE II. – Polgár VKSK megyei férfi felnőtt kézilabda-mérkőzés.
15 óra: HTE – Kazincbarcikai KSE III. o. női ifjúsági kézilabda-mérkőzés.
17 óra: HTE – Kazincbarcikai KSE NB II női felnőtt kézilabda-mérkőzés.
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Ismét gazdagodtak

Három kisbusszal gazdagodik a közeljövőben a HTE csapata, melyek
közül az elsőt hivatalosan is átadták rendeltetésének a Városi Sportközpontban tartott sajtótájékoztatón, november 5-én.
Kiss Attila polgármester elmondta, a Mercedes kisbusz átadás egy újabb
jelentős lépés az egyesület életében, különösen a költséghatékonyság miatt. A kisbuszokkal a szakosztályok sportolóit szállítják a jövőben.
Komáromi Imre, az egyesület elnöke elmondta, fontos számukra a folyamatos fejlesztés. Ez nemcsak a technikai eszközöket jelenti, hanem például a játékosok egységes ruházatában is megjelenik. Az új buszokat már
az egyesület centenáriumi logója díszíti majd.
Szathmári Anita, a röplabdaszakosztály vezetője köszönetet mondott
a beszerzésért.
g.i.

