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A közétkeztetésről

Művelődéstörténeti tabló
Egyfajta születésnapi köszöntőként is értelmezhetjük
azt a tárlatot, amelyet a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep alapításának 55. évfordulója alkalmából nyitottak
meg, a Magyar Kultúra Napja
alkalmából január 19-én, a
művelődési központ kiállítótermében.
Kupás Csilla előadó köszöntötte a megjelenteket, majd Balda
Noémi és Kapitány József, a zeneiskola tanárai adtak műsort.
A tárlaton harmincegy alkotást
láthattak az érdeklődők. Olyan
alkotókét, akik a művésztelepen
alkottak, de a műveik nem itt készültek. A kollekciót Kiss József
és Kissné Nagy Ilona, debreceni
műgyűjtők bocsátották a szervezők rendelkezésére.
Kiss Attila polgármester köszöntőjében megfogalmazta, a
tárlat is azt bizonyítja többek
között, hogy a város mindig
méltóképpen emlékezik erre a
jeles alkalomra, s ez most sincs
másként. Fontos, hogy a magyar
kultúrát szerte az országban
rangján kezeljék.
Nyakas Miklós, a művésztelep
alapítványának kuratóriumi elnöke ismertette a művésztelep
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történetét. Elmondta: az, hogy
létrejöhetett, a belpolitikai olvadásnak köszönhető. Kiteljesedése 1970-től figyelhető meg,
amikor nemzetközivé vált. A
művésztelepen alkotó hazai és
határainkon túli magyar művészek mindenkor a nemzet értékeit mutatták meg. Szerencsére
a legrégebben működő művésztelep a rendszerváltás után is
megtalálta a helyét, s azóta is töretlen lendülettel öregbíti a város hírnevét itthon és külföldön
egyaránt.
Vitéz Ferenc művészeti író
megfogalmazta, a kiállított
anyagban a látogató megfigyelhet különbözőséget és azonosságokat is. Az anyag egyfajta
művészettörténeti tablót kínál
az érdeklődőknek. Az alkotók
közül már csak nyolcan élnek.
Ezt követően korszakonként
elemezte a művészek munkáit. Vitéz Ferenc megállapította,
hogy a művésztelep méltó Böszörmény szellemiségéhez.

8. oldal

náziumi tanár, a város díszpolgárának írásaiból összeállított
kötetet január 22-én, a városháza Báthory-termében. A könyvet, Gyulai Edit, Gyulai Sándor
és Lévai Antal szerkesztették.
Kiss Attila polgármester köszöntőjében elmondta, hogy
Csiha László is azok közé tartozott, akik nagyon sokat tettek
a magyar kultúráért. Sajátos
böszörményiséget közvetített
az embereknek, amely csak
rá volt jellemző. Örömét fejezte ki, hogy a kötet révén
is emlékezhetnek rá tisztelői.
Ezt követően Gyulai Edit
és Lévai Antal szerkesztők

beszéltek a kötet létrejöttéről,
a gondolattól a megvalósításig.
Ebben nagy szerepe volt Csiha
Lászlóné Erzsike néninek is.
Kövér György történész nyitotta meg a konferenciát, aki a pályatársak és a barátok nevében
emlékezett Csiha Lászlóra. Elmondta: derűs, segítőkész alkat
volt. Megemlítette: nagy szerepe
Tiszta öröm
volt abban, hogy visszafűzte őt a
gimnáziumhoz és a városhoz.
Konferencia keretében mutat(folytatás a 3. oldalon)
ták be Csiha László egykori gim-
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Változás a közétkeztetés helyi szabályozásában
A 2018. éves központi költségvetésben minden eddiginél többet,
79 milliárd forintot biztosít a kormány az ingyenes gyermekétkeztetésre. Elkötelezett a rászoruló gyermekek helyzetének javításában és minden eszközzel segíteni kívánja a gyermeket nevelő
családokat. Idén is, mind a négy tanítási szünetben ingyen étkezhetnek a hátrányos helyzetű gyermekek.

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyen veheti igénybe
bölcsődében, óvodában az a
gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesül, tartósan beteg, vagy
fogyatékos, vagy tartósan beteg, fogyatékos testvére van.
Ingyen étkezik, ha olyan családban él, amelyben három
vagy több gyermeket nevelnek, vagy ha az egy főre jutó
havi jövedelmük nem haladja meg a kötelező legkisebb
munkabér nettó összegének
130 %-át, vagy nevelésbe vették. Általános iskolások esetében ingyenes az étkezés, ha
rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult a tanuló, vagy nevelésbe vették.
Középiskolában 50%-os kedvezmény illeti meg a gyermekvédelmi kedvezményben részesülőt. Ha három vagy több
gyermeket nevelő családban
él, vagy tartósan beteg, vagy
fogyatékos – legyen akár általános- vagy középiskolás – a
térítési díj 50%-át kell megfizetni. A fentiekben leírt számos kedvezmény ellenére, önkormányzatunk közigazgatási
területén működő általános –
és középiskolákban tanulók
intézményi gyermekétkeztetési díja tekintetében, a 2017. évi
kimutatás szerint jelentős hátralék mutatkozott. Elmondható, hogy a szülők fizetési
morálja fokozatosan romlik, a
kintlévőségek mértéke emelkedik. További problémaként
jelentkezik a hiányzások nem
megfelelő jelentése, ebből eredően a többlet főzések jelentős
anyagi kárt okoznak a városnak. Fentiek alapján szükségessé vált a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról
szóló önkormányzati rendelet
felülvizsgálata, valamint a he-

lyi rendelettel összhangban,
a közétkeztetésre vonatkozó
szabályzat módosítása. A módosított rendelet és szabályozás 2018. január 01-én lépett
hatályba és az alábbi fontos
változásokat tartalmazza: a
térítési díj határidőre történő meg nem fizetése esetén,
negyedévente írásbeli fizetési
felszólítás kerül kiküldésre.
Amennyiben nem rendezi a
szülő a tartozását, vagy nem
veszi át a felszólítást, úgy a
Városüzemeltetési Intézmény
által megbízott ügyvéd eljárást

indít. Amikor a szülő/gondviselő anyagi- vagy élethelyzete
indokolttá teszi, a felhalmozott
tartozás részletekben történő
rendezésére vonatkozó, írásbeli kérelemmel fordulhat a
Városüzemeltetési Intézmény
vezetője felé. Ha az étkezést
betegség vagy más ok miatt a
jogosult nem kívánja igénybe
venni, a távolmaradást a hiányzás napján be kell jelenteni.
Az ingyenesen étkező tanulók
hiányzása esetén is szükséges
az étkezés lemondása, visszajelentése ahhoz, hogy feleslegesen ne kerüljön lefőzésre az
étel. A bejelentést követő naptól, a távolmaradás idejére a
szülő mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. A
hiányzással érintett első napon
lehetőség van az ebéd elvitelé-

Intézmény megnevezése
Bölcsőde
- Bölcsőde felnőtt ebéd-reggeli
Óvodák

re. Amennyiben a megrendelt
étkezés nem került lemondásra, úgy a távollét másnapján a
köznevelési intézmény vezetője által kijelölt munkatárs gondoskodik az étkezési adag lemondásáról. Az étkezési adag
mindaddig lemondásra kerül,
amíg a diák/szülő/gondviselő
nem jelzi, hogy mely naptól
vesz részt ismételten iskolai
oktatásban a tanuló!
Hatósági Osztály
Az elmúlt két évben bekövetkező közétkeztetést szabályozó
előírások változásai miatt, valamint az alapanyagár növekedése miatt, az alábbiak szerint
változott az élelmezési norma:

Élelmezési norma 2018. január 01-jétől
ÁFA-val számított összege
400,- Ft/fő/nap
420,- Ft/fő/nap
475,- Ft/fő/nap

- Óvoda felnőtt ebéd

430,- Ft/fő/nap

- Óvoda felnőtt tízórai-uzsonna

175,- Ft/fő/nap

Általános iskolák (3-szori étk.)
1-4. évfolyam
Általános iskolák (3-szori étk.)
5-8. évfolyam
- Felnőtt ebéd

510,- Ft/fő/nap

535,- Ft/fő/nap
430,- Ft/fő/nap

Középiskola
- kollégiumi tanulók
- napközi otthon

975,- Ft/fő/nap

Dr. Molnár I. Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Óvoda, Általános és
Készségfejlesztő Iskola

910,- Ft/fő/nap

577,- Ft/fő/nap
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Nemzeti értékeink
(folytatás az első oldalról)
Büszkén azonosult böszörményiségével.
Egy filmbejátszás erejéig „megelevenedett” a hallgatóság előtt
Csiha László alakja.
Ungvári Jánosné, a Karácsony
Sándor Pedagógiai Egyesület
képviseletében emlékezett egykori munkatársára, aki önzetlenül segítette az egyesület munkáját.
Papp-Für János, a Kertész László Irodalmi Kör nevében idézte
meg kapcsolatát Csiha Lászlóval,
akinek gondolatait Barak Beáta
újságíró tolmácsolta.
Balla Sándor, a Vasvári Pál Társaság elnökeként emlékezett
a kollégára, barátra, kulturális
közéleti emberre, aki élete végéig meghatározó szerepet töltött
be a város életében.
Gyulai Sándor, a Bocskai téri Református Egyházközség gond-

nokaként és presbitereként az
iskoláról, a városról, a hitről való
közös beszélgetésekre emlékezett.
Az emlékezők között volt még
Magi Csaba Antal, a gimnázium
tanára, a zárszót pedig Kacsó
Márton mondott, az egykori tanítványok nevében.
A rendezvénysorozat a „Születtem Magyarországon” című műsorral folytatódott, ahol a 75 éve
született Cseh Tamásra emlékezett Kónya Levente József „Cseh
Tamás és a költők” című zenés
irodalmi műsorával. Az est filmvetítéssel zárult.
Január 23-án a programok zárásaként, Nyakas Miklós történész
tartott előadást Hajdúböszörmény utcaneveinek eredetéről.
Gargya Imre

Finnországi emlékek

Csorba Károly „Juhannus,
Szent Iván éj Finnországban”
és fia, Csorba Dániel „Vadtúra
vezető lettem Finnországban”
című tárlata nyílt meg a városi
könyvtárban, január 17-én.
A vendéglátó, a Magyar-Finn
Baráti Társaság helyi szervezete volt. A zeneiskola növedékeinek műsorát követően
Varga Antal elnök köszöntötte
a megjelenteket, jelezve, az idei
esztendőben is számos programmal kedveskednek majd
az érdeklődőknek.
A kiállítást Katonáné Malmos Edit nyitotta meg, akinek
nagyszülei, a Malmos házas-

3

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

SZAKMAI TANÁCSKOZÁS

Tizenkét település több mint
húsz óvodájának szakemberei tanácskoztak a Debreceni
Egyetem Gyakorló Óvodájában január 19-én. A szelektív hulladékgyűjtés mellett, a
szemléletformálás, valamint
a zöld programok is a témák
között szerepeltek. A Legyél
válogatós! címmel rendezett
workshop-on mintegy 70 pedagógus cserélt tapasztalatot.
A szakmai program Hankó

Gergely
természetvédelmi
mérnök, hulladékgazdálkodási szakértő előadásával vette
kezdetét, aki elmondta, hogy
mennyire fontos a civil szervezetek, pedagógusok szemléletformálása országszerte.
A szakmai tanácskozás mellett,
„Hulladékból termék” címmel
kiállítás mutatta be a környezettudatosság
témakörében
készült gyermekalkotásokat.
H.F.I

Együttműködési
megállapodás

Konferencia, kiállítás és könyv mutatja majd be- a tervek szerint- a Hajdúböszörményi Járásbíróság történetét, a Hajdúkerület ítélkezését. Ezek szerepelnek többek között abban az
együttműködési megállapodásban, amelyet sajtótájékoztató
keretében írt alá Kiss Attila polgármester és Kahler Ilona Márta, a Debreceni Törvényszék elnöke január 17-én, a Városháza
Bocskai-termében.
Kiss Attila polgármester örömmel támogatta a kezdeményezést, mint mondta, fontos a múltra, az értékekre való visszatekintés, melyben a jogszolgáltatás története is különösen fontos.
Kahler Ilona elnök szerint, a múlt értékei tartást adnak az embernek. Reményét fejezte ki, hogy a múzeum, a levéltár és a
többi együttműködő partner segítségével megvalósuló konferencia, kiállítás és könyv méltó módon mutatja be a Hajdúböpár itt dolgoztak Böszörményszörményi Járásbíróság történetét. A tervek szerint áprilisban
ben, pedagógusként.
rendezik majd a konferenciát, a Város napjára tervezik a kiállíA Kalevala kórus karnagya
tást és a könyvbemutatót.
g.i.
szerint mindenki úgy érzi, tud
fotózni, ellenben a lényeget
nem mindenki látja meg. Az
a művészet, amikor egy-egy
alkotás új gondolatokat is ébreszt a nézőben. Úgy vélte, a
kiállított képek azt bizonyítják,
hogy az alkotók képesek a lényeg megragadására, annak
megörökítésére.
Malmos Edit szerint a zene a
pillanat műve, de a fotó olyan
művészi alkotás, amely örökre
megmarad.
g.i.
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Az egykori Óvóképző Intézet
alapítójának és igazgatójának
90. születésnapja alkalmából
szervezett emlékülést a Debreceni Egyetem, illetve annak
hallgatói önkormányzata, valamint a város önkormányzata január 19-én.
A konferencia kezdetén a
Napsugár Óvoda Méhecske
és Gesztenye csoportjai adtak
műsort, majd Soós Judit hallgató tolmácsolta Szabó Lőrinc:
Lóci óriás lesz című versét.
Ezt követően Kiss Attila polgármester méltatta Kovács
György munkásságát, iskolateremtő szerepét, mellyel a város
hírnevét öregbítette országos
szinten is. Neki is köszönhető, hogy az elmúlt, közel fél
évszázad alatt, az immár egyetemi karként működő intézmény a város szerves részévé
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„Zsoltár és trombitaszó”

vált. A polgármester szerint
őseink igen korán felismerték
az iskola és a tudás fontosságát, melyért áldoztak is. Wass
Albert novellájának címével
jellemezte Szövényi Zsolt nyugalmazott minisztériumi főosztályvezető a böszörményi
intézmény mindenkori oktatói

gárdáját, akik egyaránt meghallják a csendes elmélyültséget adó zsoltár „szavát” és a
mindennapi oktatómunkában,
az előrehaladáshoz szükséges
trombitaszót is. A nyugalmazott főosztályvezető Kovács
György munkásságát méltatta,
személyes példákon keresztül.

Hóesés idején
Az elmúlt vasárnap este megmutatta téli arcát a január:
vagyis havazott. Az aktuális
teendőkről kérdeztem Kövesdi Jánost, a Városüzemeltetési
Intézmény csoportvezetőjét.
Elmondta, hogy hóesés, illetve más veszélyhelyzet esetén

Munkájukat egy kistraktor is
segíti, de a ráfagyott jeget így
is nehéz feltörni, eltakarítani.Kövesdi János elmondta,
hogy a munkások napi nyolc
órában dolgoznak. Óránként
biztosítanak számukra pihenési lehetőséget, illetve meleg

teát. A dolgozóknak az időjárás jelenti a legnagyobb kihívást: a hideg és a szél nehezíti
a munkájukat. Fontos megjegyezni, hogy továbbra is él az a
felhívás, miszerint az ingatlan
tulajdonosoknak is takarítaniuk kell a járdákat. Így van ez a
kerékpárutak mentén lakó tulajdonosoknál is.
g.i.

Ezen kívül szólt az óvóképzésben az elmúlt évtizedekben végbement változásokról.
Deliné Fráter Katalin nyugalmazott főiskolai tanár Kovács
György szerepét ismertette
a hazai óvóképzésben, illetve óvodai nevelésben. Ennek
kapcsán megfogalmazta, hogy
azok közé a szakemberek közé
tartozott, akik szorgalmazták
az óvónői képzés minél magasabb szintre emelését. Komoly
szerepe volt az óvodai játékpedagógia megalkotásában. Kövér Sándorné elmondta, hogy
Kovács György maradandót
alkotott, nagyon sokat adott a
városnak, ezért az utókor hálás
az intézményalapító tudósnak.
Az emlékülésen további előadások idézték meg Kovács
György szellemiségét és munkásságát.
g.i.

Legyél válogatós!
A hulladékgazdálkodás fontosságáról szólt többek között az a tanácskozás, melyet
a városi gyermekkönyvtárban
tartottak a Zöld Kör szervezésében, január 18-án. Hankó
Gergely hulladékgazdálkodási
szakértő figyelemfelhívónak is
szánta mondandóját, mely szerint nagyon sok hulladék nem
megfelelő helyre kerül. A szak-

a felettesük értesíti őket. Nekik pedig az a feladatuk, hogy
értesítsék a dolgozókat. Ez
ugyanúgy érvényes a hétvégékre és az ünnepnapokra, ha
szükséges. A munkások folyamatosan takarítják a kerékpárutakat, a belváros frekventált
részeit, a gyalogátkelőhelyeket, illetve a buszváró öblöket.
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ember a jó gyakorlatok meghonosítására igyekezett ráirányítani a figyelmet. Egyúttal
a tudatos szemléletformálás
jelentőségét is erősítette.
Bartha Viktória bemutatta a
jelenlévőknek a Zöld Kör által
kifejlesztett „Legyél válogatós”
nevet viselő társasjátékot.
g.i.

A Hajdúböszörményi Eötvös József
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola várja a
művészetek iránt érdeklődő gyerekeket és szüleiket
iskolába hívogató nyílt órájára: táncművészeti, képző-és
iparművészeti és zeneművészeti ágakban!
Időpont: 2018. január 26. 16.30
Ha van a művészetekhez kedved, mi biztosítjuk a
lehetőséget!

2018. JANUÁR 26.
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Visszatekintés a 2017-es évre (2.)

Kezdjük a nyári rendezvényekkel!
Ötvennegyedik
alkalommal
nyitotta meg kapuit a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep júliusban. Augusztusban elrajtolt
a VI. Traktorhúzó Európa Kupa
és a VI. Hajdúsági Expo.
Idén is több volt mint egy fesztivál, a XXIV. Hajdúhét szórakoztató és hagyományőrző
programjainak köszönhetően.
Mintegy 40 millió forint értékben szereztek be gépeket, eszközöket, amelyek a Startmunka mintaprogram dolgozóinak
munkavégzését segítik.
Szeptemberben, a Város Napján
Hajdúböszörmény Város Díszpolgára címet dr. Józan Péter,
a Központi Statisztikai Hivatal
nyugalmazott főosztályvezetője, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, orvos, kutató
kapta.
Októberben egyetemi tanári
címet adományozott Szilvássy
Zoltán, a Debreceni Egyetem
rektora Bálint Péternek, a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
dékánjának. Főiskolai tanári
kinevezést vehetett át a rektori
tanácsteremben tartott ünnepségen Gortka-Rákó Erzsébet,
aki ugyancsak a böszörményi

agrárvállalkozók
partnerségi
együttműködési megállapodásának aláírása előtt.
Szivárványos az ég alja – ez
volt a mottója a fennállásának
huszadik évfordulóját ünneplő
Hajdúböszörményi Népzenei
Együttes gálaműsorának.
Novemberben a közfoglalkoztatási programok megvalósításában nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenységéért miniszteri
elismerő oklevélben részesült
kar oktatója. Ünnepélyes kere- Hajdúböszörmény Város Öntek között rakták le a Csillagvár kormányzata, a Start Plusz
Óvoda Hét Vezér utcai telephe- program keretében. Csapadék-

lyén egy új, hatodik csoportszoba alapkövét október 19én, amelyet 2018. februárjától
vehetnek birtokba a kicsik.
A reformáció 500. évfordulóját
közösen ünnepelte a Bocskai és
a Kálvin téri közösség, az októberben kezdődött rendezvénysorozat keretében.
Ötvenezer új munkahelyet sikerült teremteni az elmúlt hat
esztendőben, az agráriumban. Erről számolt be többek
között Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter a Széchenyi-iskolában
november
13-án, városunk mezőgazdasági középiskolája és környékbeli

víz elvezetési problémák, valamint a megnövekedett teherforgalom járult hozzá az Ipartelep
utca állagának folyamatos rom-

lásához. Több alkalommal érkezett lakossági panasz a járdaszakaszra, amelyet a közlekedő
járművek használtak a gyalogos
forgalom helyett. Ezért vált indokolttá az útburkolat kritikus
szakaszának a stabilizációja,
helyreállítása, melyet városunk
önkormányzata saját forrásból
finanszírozott. Egy böszörményi dinasztia olyat alkotott,

amely túlmutatott a város határain: a Tisza Nagy család csengői
messze földön híresek voltak, és
most a Hajdúsági Múzeum kiállításában is megtekinthetők.
Hajdúböszörmény
Önkormányzata már 11 alkalommal
csatlakozott az Európai Mobilitási Héthez, és 16 alkalommal
szervezett Európai Autómentes
Napot. A Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium a program zárásaként, a több mint 200 résztvevő
önkormányzat közül 36 települést díjazott. Hajdúböszörmény
legjobb szervező önkormányzat
díjat vehetett át december 7-én,
a minisztériumban.
Fennállásának 65. évfordulóját
ünnepelte a Bocskai Néptáncegyüttes. A jubileumi év zárásaként, egész hetes programsorozattal várták az érdeklődőket
december 11-16. között, a művelődési központban.
December 20-án a családok átmeneti otthonában örömteli
karácsonyi ünnepséget tartottak. Saját maguk készítette jelmezben jelenítették meg Jézus
születését, József Attila Betlehemi királyok című verse alapján. Ezt követte a gyermekek
verses, dalos adventváró műsora. Az egyik lakó, az erre az alkalomra írott versét is előadta.

Az örömöt fokozta az ajándékátadás pillanata. Lelepleződött
az „Angyalkázás" kapcsán, hogy
ki kinek volt az angyalkája decemberben. A lakók örömmel fogadták az intézmény ajándékát,
illetve a Baptista Szeretetszolgálat által küldött cipős dobozokat.
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Közérdekű
Rendőrség:107
Mentők:104
Tűzoltóság:105
Segélyhívószám:112
Polgármesteri Hivatal: 563-200
Gyepmester
06-20/313-4217
VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS
január 31. 9–12 óra: Kiss Attila
polgármester
KÁLVIN TÉRI RENDELŐ: 
560-130www.eszv.hu
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
hétköznap:  16.00–08.00 óráig
hétvégén, ünnep:
8.00–8.00
Telefon: 
311-104, 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
január 27. (szombat):
Vöröskő Gyógyszertár
(Karap Ferenc u.5.) Tel.: 52/561461
január 28. (vasárnap):
Vöröskő Gyógyszertár
(Karap Ferenc u.5.) Tel.: 52/561461
január 29. (hétfő): Arany Sas
Gyógyszertár (Ady E. tér 11.)Tel.:
52/227-779
január 30. (kedd): Bethlen

Gyógyszertár (Bethlen u. 9/A)
Tel.: 52/228-567
január 31. (szerda): Hajdú
Gyógyszertár (Árpád u. 45.)Tel.:
52/229-330
február 1. (csütörtök): Kehely
Gyógyszertár (Arany J. u. 12.)
Tel.: 52/561-151
február 2. (péntek): Patika-Plus
Gyógyszertár (Vörösmarty Mihály u. 1.) Tel.: 0620/343-4800
ÁLLATORVOSI ÜGYELET:
január 27–29.:
Dr. Cs. Varga Sándor
Tel.: 06
30/965-4187

A művelődési központban
működő közösségek programjai:

Befejeződött a gyakornoki program
megvalósítása a hajdúböszörményi
VAANCO Szerszám és
Szereléstechnika Bt.-nél.
A program keretében 2 gyakornok (1 fő pénzügyi ügyintéző és 1
fő logisztikai ügyintéző) főállású foglalkoztatása és szakmai
végzettségének megfelelő mentorálása valósult meg 2016. október 21. és 2018. január 20. között. Mindkét gyakornok napi munkája során a végzettségének megfelelő gyakorlati tevékenységeket végezte, illetve az elméleti ismereteik gyakorlati alkalmazását folytatta. A szerzett munkahelyi tapasztalat jelentősen
növeli elhelyezkedési esélyüket a munkaerőpiacon. A gyakornokok 9 hónapos munkabér-támogatására, továbbá eszközbeszerzésre a Betéti Társaság 5.128.161 Ft támogatásban részesült, s
kötelezettségként vállalta a gyakornok további 4,5 havi foglalkoztatását.
A projekt azonosító száma: GINOP-5.2.4-16-2016-01175

Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk

január 28., 15 óra
A Dóry József Nótaklub foglalkozása
január 29., 14 óra
Az Egészségvédő Klub(szív- és érrendszeri) foglalkozása
január 29., 16 óra
A Kézimunkakör foglalkozása
február 2., 15 óra
A Varga Lajos Kultúrkör foglalkozása
Seres Rezsőre emlékezve – előadó:
Szabó Imre

HBCOM ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:229-190

HBTV: 

ZELENKA MIKLÓSNÉ
született: Mádi Katalin
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.
„Szerettem volna még élni köztetek, de
a sors másképp rendelkezett.
Küzdöttem, de már nem lehetett,
szeretteim, Isten veletek!”
A gyászoló család

Tel.: 52/219-999
Tel.: 06 40/333-338

Tigáz:

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk

Megemlékezés

Hajdúböszörmény ingyenes hetilapja
Megjelenik 12 000 példányban
Ügyvezető igazgató:
DR. SZARVAS-SZABÓ KATALIN
Felelős szerkesztő: BERTALAN ERZSÉBET
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.

Fájó szívvel emlékezünk,

NAGY SÁNDOR
(a volt TUNGSRAM nyugdíjasa)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.
„Elmentél, pedig sok dolgod lett volna
még, megtölteni szépséggel a család
életét.
Elmentél, s Veled együtt eltűnt a
remény, de lelkünk egy darabja utadon
elkísér.
Veled vagyunk most is Te pedig
velünk vagy, mert szeretetünk irántad
oly végtelenül nagy.
Nyugszik a szív, mely értünk dobogott,
pihen a kéz mely értünk dolgozott.
De Te számunkra sosem leszel halott,
örökké élni fogsz mint a csillagok.”
A gyászoló család

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk,

PÉTER JÁNOS
MÁTYUS GÁBOR LAJOS
halálának 1. évfordulójára
„Hogy egy édesapa milyen drága kincs, azt
csak az tudja, akinek már nincs. Mindent
adhat az ég kétszer, márványt, kincset, palotát, csak egyet nem adhat kétszer, szerető Édesapát.”
Zsanett, Imre,
Unokád: Imike (Manóka),
Feleséged: Róza. Fiaid: Gábor, és Attila.

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.
„Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban, de ha már abban nem, legalább
a csodában. Csoda volt, hogy éltél, s
minket szerettél, csoda volt, ahogy az
életért küzdöttél. De mégis elcsitul a
szív, mely értünk dobogott, megpihent
a kéz, mely értünk oly sokat dolgozott.
Számunkra Te sosem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csillagok.”
A gyászoló család

ZSUPOS ANTAL
halálának 3. évfordulója és
72. születésnapja alkalmából
„ Minden elmúlik, mint az álom. Elröpül, mint a vándormadár. Csak az emlék
marad meg a szívben, halványan, mint a
hodsugár”
Szerető családja

2018. JANUÁR 26.
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• Állapotfelmérés
• Candidaszűrés
• Masszázs
• Talpmasszázs

15%

kedvezmény
a vizsgálatok
és a bérletek
árából a hirdetés
felmutójának!
Akció ideje,
01. 26–02. 16.

• Allergiateszt
100 féle anyagra
• Mofetta terápia

Allergia, ekcéma, candida gyötri? Puffad a hasa, migrénje van?
Hónapok óta nem tudják kideríteni mi az oka?
Szeretne megszabadulni a problémájától?
Jöjjön hozzánk vizsgálatra és kezelésre!
Az alábbi betegségeket kezeljük:
• étel-por-pollenallergia
• pattanás
• migrén, fejfájás
• gyakori fülgyulladás
• candida fertőzés
• legyengült immunrenszer
• ekcéma
• emésztési panaszok
• érszűkület kezelés
• ízületi és gerincfájdalmak

Rendelő: Hajdúböszörmény, Kórház tér 1. Tel.: +36-70/376-77-77 www.vitalport.hu

Felhívás
2018. január 28-án 9 órától a Strand bejáratánál várunk mindenkit, aki szívesen futna velünk a körúton. Ezt az alkalmat a
Yours Truly nemzetközi becsületbeli futás napján rendezzük meg, amelyen bárki, bármilyen
tempóban futhat és gyűjtheti a kilométereket!
Böszörményi Körútfutók Sportegyesülete

NYILT NAP!!
Kedves leendő óvodások!
Szeretettel meghívunk titeket a Csillagvár Óvodába egy játékos délelőttre.
Időpont:

Kölcsey Ferenc úti Óvoda:

2018.02.06-07 (kedd, szerda)

Dobó István úti Óvoda:

2018.02.01-02 (csütörtök-péntek)

Hét Vezér úti Óvoda:

2018.02.14-15 (szerda-csütörtök)

Hajdúvidi Óvoda

2018. 02.07-08 (szerda, csütörtök)

Szeretettel várunk
mindenkit!

BODOGÁN ABC

AKCIÓ!

Január 26.-január 29. – Az akció a készlet erejéig érvényes!

Erdély utcai üzletünkben a készlet
EXTRA erejéig:
AKCIÓ! Előhűtött Sertés lapocka 799 Ft/kg
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Születésnapi köszöntő

Futsal
A kiskunfélegyházi találkozó remekül kezdődött a böszörményiek számára, a lányok
szenzációsan indították az első játékrészt. A 4. percben Tell Zsófia kezdte meg a gólgyártást egy elképesztő szólót követően, majd Pádár Anita, Vígh Renáta és Szekér Anita szerzett szebbnél-szebb találatot, ezzel a 10. percben már négy góllal vezetett a HTE.
A félidő második felére feljavult a hazai csapat, és a 12. percben Halászi révén szépítettek Dombó János tanítványai (1-4). Több gól nem esett az első húsz percben, így a
szünetben háromgólos vendég vezetéssel mentek pihenőre a csapatok.
A második játékrész elejét is a HTE dominanciája jellemezte, ismét Tell Zsófia kezdte a gólgyártást (1-5), majd a félidő derekán megint Tell, azután Bokor Adrienn és a
fiatal Nagy Anikó növelte a HTE előnyét, így a 32. percben már hétgólos böszörményi vezetésnek örülhetett a szépszámú böszörményi szurkoló (1-8). A félidő vége felé
becsúszott néhány hiba, amit a Krascsenics-testvérek révén kihasznált az Astra, így a
végeredmény 4-8-as HTE-siker lett.
NB I Női Futsal, 14. forduló: Astra-4ig-Kiskunfélegyházi Bulls – Hajdúböszörményi TE 4-8 (1-4)
Gól: Halászi (12’), Krascsenics Cs. (33’), Krascsenics P. (38’, 39’), illetve Tell (4’, 22’, 29’),
Pádár (5’), Vígh (6’), Szekér (10’), Bokor (29’), Nagy (32’)
HTE: Torma Lilla – Tell Zsófia, Bokor Adrienn, Pádár Anita, Vígh Renáta, Szekér Anita, Nagy Anikó, Kota Gabriella, Mogyorósi Zsuzsanna. Vezetőedző: Quirikó Vivien.

Márkus Péter
2018. január 13-án ünnepelte
80. születésnapját meghitt
családi körben.
Ez alkalomból jó egészséget és
még nagyon sok boldog évet
kíván:
felesége Rozika, gyermeke Andrea és férje Sándor, valamint
unokái Zsombi és Janka.

Triatlon
A triatlon amatőr ranglista országos győztese lett a böszörményi kötődésű Molnár Sándor 2017-ben, a 70-74 éves korcsoportban. A közelmúltban Budapesten,
az ELTE Gömb Aulájában rendezett a szövetség díjkiosztó gálát. Molnár Sándor
az elmúlt év amatőr triatlon ranglista első, a sprint és a Hawaii ranglista második
helyezettje lett.
Megkapta az Év veterán sportolója díjat, és egy Aranyoklevelet is, mert mind a
négy országos bajnoki futamot megnyerte (sprint, rövid, közép- és hosszútáv).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hajdúböszmény Város Önkormányzata a 396/2012.(XI.28.) Önk. számú
határozata alapján értékesíteni kívánja az önkormányzati tulajdonban lévő
35-ös főút mellett a Kolozsvár u. és a Bajcsy Zs. E. u. kereszteződésében
lévő Hajdúböszörmény 3585/4 kivett beépítetlen terület a belterületen művelési ágú, 1204 m² területű ingatlant.
-Az ingatlan vételára minimum nettó 5.000 Ft/m2 + Áfa. Az ajánlattevőnek a nettó vételár 3 %-a + Áfa bonyolítási díjat is meg kell fizetnie.
-Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie és részletesen kifejteni, hogy
az ingatlanon milyen tevékenységet kíván ellátni, a tevékenység a város
gazdasági életére gyakorolt hatását.
-Az ajánlat benyújtásának feltétele 500.000 Ft/ingatlan pályázati biztosíték befizetése Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának 1173806015372514 számú számlájára, vagy a biztosíték összegének letétbe helyezése
a helyrajzi szám megjelölésével. Az ajánlat csak akkor érvényes, ha az ajánlattevő igazolja, hogy a kiírásban megjelölt összegű biztosítékot rendelkezésre bocsátotta, vagy igazolja a biztosíték összegének letételét. Az Önkormányzat a pályázati biztosítékot a vételárba beszámítja. Amennyiben a
nyertes pályázó a szerződéskötéstől eláll, úgy részére a pályázati biztosíték
nem jár vissza. A pályázati eljárást lezáró döntés meghozatalát követően,
30 napon belül a nem nyertes pályázóknak a pályázati biztosítékot az Önkormányzat visszafizeti.
-Az ajánlatok bontására zártkörűen kerül sor, a bontás elvégzésére a Képviselő-testület a Közbeszerzési Bizottságot kéri fel.
-A pályázati eljárást lezáró döntést Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság indokolással ellátott javaslata alapján a Képviselő-testület
hozza meg.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. február 14. 10.00 óra
A pályázatok benyújtásának helye és módja: Polgármesteri Hivatal Iktatója (Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. fölszint 21.) lezárt borítékban
Az ingatlannal kapcsolatban részletes tájékoztatás kérhető az 52/563-240
telefonszámon, illetve a Polgármesteri Hivatal I. emelet 40-es irodájában.
A teljes felhívás a város honlapján olvasható.

Házasságot kötöttek

2017. december 23-án:

Nagy Antal – Nagyné Marjai Judit
Eszenyi Gyula – Sári Renáta Katalin

2018. január 8-án:

Lakatos András - Lakatosné Vadász Anita

2018. január 16-án:

Cserkúti Sándor - Cserkúti Nikoletta

2018. január 20-án:

Molnár Miklós László - Molnárné Fekete Ágnes

