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Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete 2018. február hó 7-én (szerdán) 17 órától közmeghall-
gatást tart a Városháza Báthory Termében, melyre Önt ezúton 

tisztelettel meghívom.

NAPIREND:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának 2018. évi 
költségvetése

Előadó: Kiss Attila polgármester

Egyéb lakossági felvetések

A közmeghallgatás tárgyát képező írásos dokumentumok 
megtekinthetők a Kertész László Városi Könyvtárban, vala-

mint a www.hajduboszormeny.hu honlapon.

Közmeghallgatás

Tenni a hazáért
Hetvenöt esztendővel ezelőtt a 
magyar történelem egyik leg-
súlyosabb véráldozatát köve-
telte a doni katasztrófa. Erre 
emlékeztek január 26-án, a 
művelődési központ mögött 
lévő emlékműnél, amelyet 
Varga Imre, városunk díszpol-
gára készített. 
A megemlékezésen jelen vol-
tak a XVIII. Doni emléktúra 
résztvevői is. Dávid Manassé 
Zoltán színész Tóth Árpád: Ka-
tonasír című versét tolmácsolta 
a hallgatóságnak. Tiba István 
országgyűlési képviselő szerint, 
általában a győztes csatákra, a 
híres tábornokokra szokás em-

lékezni. A magyarok ezekben 
a napokban a méltatlan körül-
mények közé taszított magyar 
katonák emlékének adóznak. 
Kevés volt a hősiesség, de a 
legtöbb, amit adhattak, hiszen 
az ellenfél technikai fölényben 
volt. Tiba István felidézte Jány 
Gusztáv hírhedt hadparancsát, 
amelyben megfutamodással 
vádolta katonáit, majd idézte 
az 1943. március 12-i hadpa-
rancsot, amelyben már teljesen 
másként fogalmaz: „…Hódolat-

tal álljunk meg hősi halottaink, 
sebesültjeink ezrei előtt, dicső-
ség nevüknek, hála és elismerés 
illesse őket, de azokat is, kiket 
a Mindenható, becsülettel vég-
zett, hű kötelességteljesítés után 
visszavezetett, hogy állják a har-
cot, míg a végső győzelem órája 
üt…” Az áldozatok hősök 
voltak, a bajtársias-
ság megtestesítői. 
Példát mutattak 
k ö t e l e s s é g -
teljesítésből. 
Cselekedetük 
azt sugall-
ja, hogy a ma 
élőknek is ten-

niük kell a hazáért, a nemzetért, 
a szűkebb közösségért: Hajdú-
böszörményért. Berkecz Gábor, 
a Kratochvil Károly Honvéd 
Középiskola és Kollégium igaz-
gatója szólt az egybegyűltekhez. 
Elmondta: győztes és vesztes 
csaták alakították történelmün-
ket, melyeknek mindenkor ak-
tív részesei voltak a katonák. 
Az igazgató hangsúlyozta, a 
katonaságnak van jövője. Ezt 
igazolja az emléktúra résztvevő-
inek összetétele, akik között ott 

van az aktív állomány, a jövő re-
ménységei, a tisztjelöltek, a ha-
gyományőrzők. Bodogán László 

1./

2./

Kiss Attila
polgármester

görögkatolikus 
paróchus hirde-
tett igét és mon-

dott imát az áldo-
zatok emlékére. A 

katonák hősiessége és 
áldozatvállalása örökre meg-

marad, még akkor is, ha értel-
metlen volt a küzdelem, amit 
véghezvittek. Tettük örök érté-

ket jelent, amelyek segíthetik a 
ma emberét, a mindennapi cse-
lekedeteiben. A megemlékezést 

követően koszorút helyeztek 
el az emlékmű talapzatán. Az 
érdeklődők rendhagyó törté-
nelemóra keretében ismerked-
hettek a katonaélet dolgaival, a 
Bocskai-iskola tornacsarnoká-
ban.

Gargya Imre
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A hét arca Matuz Györgyné
Úgy alakult az életem, hogy 
már egész kicsi gyermekként 
rendszeres boltba járó lettem. 
Első élményeim a Csápory-
bolthoz fűződnek. Igaz, hol 
volt akkor már a „névadó” 
Csápory Gyula, amikor én a 
bolt küszöbét átléptem? A csa-
ládalapítást követően is rám 
maradt a bevásárló szerep. 

Az idők folyamán találkoz-
tam „Rozállal”, a Királysarok 
ABC boltvezetőjével. Elnézést 
a bizalmas megszólításért, de 
mindenki így hívja őt, aki is-
meri. Négy évtizednyi szol-
gálatot követően, az idén már 
nem áll a pult mögé.
Meglepődött, amikor közöl-
tem vele, hogy írni szeretnék 
róla. A mindig vidám, ma-
gabiztos Rozál, kicsikét félve 
kérdezett vissza: „De miért 
éppen rólam?”. Én pedig Bacsó 
Péter „ A  tanú” című filmjé-
nek örökzöld szlogenjével vá-

laszoltam: „Nem nyitok vitát!”.
–Azt, hogy „boltos” lettem, az 
egyik tanáromnak köszön-
hetem – kezdi beszélge-
tésünket Rozál. Nem 
azért, mert kisgyermek-
ként szinte mindenki 
az akart lenni, hanem 
azért, mert már akkor 
is szerettem beszélget-
ni. Rozál négy évtized 
alatt, széleskörű szak-
mai tapasztalatra tett 
szert. Húsz esztendőn át 
dolgozott a nagykereskede-
lemben, míg a másik húszat 
a kiskereskedelemben töl-
tötte.  Nagyon korán, már 17 
évesen a „mélyvízbe dobták”, 
amikor középvezető lett. Máig 
szeretettel emlékszik Szarvas 
Péterre és Kacsó Mihályra, 
akiktől sokat tanult. Az elmúlt 
tizennégy és fél évben pedig a 
Királysarok ABC boltvezetője 
volt.  Ismét egy filmes példa 
jutott eszembe róla. A Régi 

idők focija főhősének, Minarik 
Edének volt a szlogenje: „Kell 
egy csapat!” Rozálnak ezt min-
denféle csapatépítő tréning 
nélkül sikerült megvalósíta-
nia.  Testi-lelki kisugárzásával 
„megfertőzte ” kollégáit: csa-
patot épített maga köré. Ahogy 
mondta, vezetőként senkitől 
sem kért többet, mint amit ő 

adott.  Aki ismeri, tudja, hogy 
örök optimista. Mert vallja: 

„Ha jó kedélyű az ember, 
könnyebb átvészelni a 

dolgokat.” Sokan nem 
is gondolják, de egy 
bolti eladó is nagy-
ban befolyásolhatja 
a vásárló lelki álla-
potát: segíthet egy 

jó tanáccsal, de el is 
ronthatja a napját egy 

rossz reakcióval. Rozál 
válláról immár lehullt a 

felelősség terhe. Nyugdíjba 
vonult, de nem szeretne „be-
tokosodni”: nyitott a világ dol-
gai iránt, szeretne új ismeretek 
birtokába jutni. Még többet 
hódolni kedvenc időtöltésé-
nek, a sütés-főzésnek, illetve 
sokat kirándulni a családjával.
Egy dolgot megígért: szeretne 
minél tovább mosolygósan és 
optimistán tekinteni az őt kö-
rülvevő emberekre és a világ-
ra…

Gargya Imre

Elismerés, támogatás, 
csatlakozás

Huszonkét témát tárgyalt a 
képviselő-testület legutóbbi 
ülésén, a Városháza Báthory-
termében január 25-én.
Napirend előtt Nagy Zoltán 
képviselő a házszámrendezé-
sek ügyében kért szót. Elsősor-
ban Nagypródot, de az egész 
várost illetően is.  Ennek kap-
csán Koláné dr. Markó Judit 
jegyző elmondta, hogy minden 
jelzésre reagálnak. A képvise-
lő-testület tagjai köszönetüket 
és elismerésüket fejezték ki a 
polgármesteri hivatal dolgozó-
inak, az elmúlt évben végzett 
áldozatos, szakszerű munkáju-
kért. A döntéshozók elfogad-
ták a polgármesteri hivatalban 
foglalkoztatott köztisztvise-
lőket megillető juttatásokról, 
támogatásokról szóló rendelet 
módosítását. Ugyancsak jóvá-
hagyták a Vagyonkezelő Zrt. 
alapszabályának módosítását. 
Felülvizsgálták és elfogadták 
az önkormányzat és a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 

közötti együttműködési meg-
állapodást, azzal a kiegészí-
téssel, hogy a szervezetnek 
negyedévenként tájékoztatnia 
kell a képviselő-testületet az 
elvégzett munkájukról. A kép-
viselők csatlakoztak a „Védjük 
meg településeinket, védjük 
meg a hazát!” felhíváshoz. 
Támogatták, hogy a Magyar 
Vöröskereszt helyi szervezete 
a II. Rákóczi u. 22. alatti épü-
letben, egy 30 négyzetméteres 
helyiséget béreljen térítésmen-
tesen, 2020. december végéig. 
A testület tagjai elfogadták a 
közvilágítási rendszer üzemel-
tetésére kötött közszolgáltatási 
szerződést, mely szerint a Haj-
dúböszörményi Városgazdál-
kodási Nonprofit Kft. látja el 
további egy évre az üzemelte-
tői feladatokat. A képviselők 
határozata alapján az önkor-
mányzat segítséget nyújt a 
rendőrkapitányság épületének 
belső felújításához.

g.i. 

Lezárult a nyomozás
Rablássorozat végére tettek pontot a böszörményi rendőrök. A 
rendőrkapitányság bűnügyi osztálya lopás vétség elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást két he-
lyi lakossal szemben. A rendőrségen tett bejelentést szeptem-
ber 22-én egy dohánybolt eladója, hogy két nő pénzt lopott 
az üzlet kasszájából. Az egyenruhások a helyszínre mentek, 
ahol széleskörű adatgyűjtést és tanúkutatást végeztek. Ennek 
eredményeként azonosították a két feltételezett elkövetőt, 
Z. Mariannt és B. Edinát, akiket otthonaikban fogtak el a 
rendőrök, majd előállították őket a rendőrkapitányságra. Ott 
a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki a két helyi lakost. 
A 34 éves gyanúsítottak beismerő vallomást tettek. A nyo-
mozás adatai szerint több alkalommal is loptak a boltból úgy, 
hogy elterelték az eladó figyelmét: olyan árucikkeket kértek 
az alkalmazottól, amelyek nem voltak a polcokon, és amíg az 
eladó nem figyelt, pénzt vettek ki a kasszából.
A nyomozó hatóság a gyanúsítottakkal szemben az eljárást 
befejezte, és az ügyben keletkezett iratokat vádemelési javas-
lattal továbbította a járási ügyészség részére.
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Az újesztendő első napjai leg-
inkább a mögöttünk hagyott 
év értékelésével telnek, illetve 
a tervek, célok meghatáro-
zásával. Kiss Attila polgár-
mester is megvonta az elmúlt 
esztendő mérlegét. Többek 
között erről is beszélgettünk.

–Milyen mozgásteret adott az 
elmúlt évi költségvetés a város-
nak?
–Az elmúlt két esztendő sar-
kos gazdálkodást követelt tő-
lünk, egy nagy helyi adófizető 
kiesése miatt. Nagyon szigo-
rúan megnéztük, hogy mire 
adunk ki pénzt. Ennek ellené-
re nem maradtak el feladatok, 
működtek az intézményeink. 
Amit szerettünk volna meg-
valósítani, ha ilyen áron is, de 
sikerült. Szerencsére, ezzel a 
felelős szemlélettel nemhogy 
túlélte az önkormányzat a ne-
héz időszakot, hanem jó költ-
ségvetési pozícióban várja az 
előtte álló évet.
–Az önkormányzat „létezésé-
nek” legfontosabb feltétele, a 
költségvetés…
–Valóban a leglényegesebb. 
Évente több alkalommal is 
felülvizsgáljuk, hiszen febru-
árban, amikor elfogadjuk, még 
nagyon sok olyan bevétel van, 

amit nem látunk előre, az ösz-
szegét nem tudjuk pontosan. 
Ilyenek például a pályázatok, 
amelyek leginkább a rendelet 
elfogadása után realizálódnak, 
s egyúttal módosítják is a bü-
dzsét. Akkor jó egy költségve-
tés, ha a fejlesztési oldal van 

Az idei esztendő tágabb mozgásteret enged

túlsúlyban a működési oldal-
lal szemben. Tavaly ez nagyon 
közelített egymáshoz, az idén 
viszont már sokkal kedvezőbb 
lesz a helyzet, többek között 
most kompenzálja az állam az 
elmúlt két esztendei adóbevé-
tel kiesésünket.
–Az elmúlt esztendőben szá-
mos nyertes pályázata volt az 
önkormányzatnak, melyeket 
emelné ki ezek közül?
–Elöljáróban azt szeretném 
elmondani, hogy sokan aján-
dékként értelmezik az uniós 
forrásokat. Ez pedig nem így 
van, mert valójában kompen-
záció azokért az adó- és vámil-
letékekért, amelyekről a tagál-
lamok lemondanak.
Az elmúlt esztendő egy átme-
neti időszak volt. Valójában 
az idén és jövőre valósulnak 
majd meg a nyertes pályáza-
tok által a fejlesztések. Termé-
szetesen vannak folyamatban 
lévők is. Ilyen többek között 

a húsfeldolgozó, amely szoro-
san kapcsolódik a már műkö-
dő vágóhídhoz. Ha elkészül, 
akkor megvalósulhat a mon-
dás: „A szántóföldtől a terített 
asztalig.” Vagyis a megtermelt 
terményen, a Hajdú Tanyán 
felnevelt jószágot a saját vá-
góhidunkon levágva, majd a 
húsfeldolgozóban feldolgozva, 
a közétkeztetésben használjuk 
fel, illetve a saját üzletünkben 
fogjuk árulni.
–Mekkora a város vagyona?
–Ezt sajátos számítás alapján 
lehet meghatározni, mert van-
nak olyan elemei is, amelyek 
eszmei értékkel bírnak, s figye-
lembe kell venni az amortizá-
ciót is. Azt tudom mondani, 
hogy az elmúlt tíz esztendő-
ben 16 milliárd forintról 28-29 
milliárd forintra növekedett 
ez az érték. Ez alatt az időszak 
alatt mintegy 16 milliárd forint 
pályázati forrás érkezett a vá-
rosba.
–Hogyan értékeli az elmúlt évi 
kulturális programokat?

–Rendkívül jól sikerültek. Bí-
zom benne, hogy az idén is így 
lesz. Meggyőződésem, hogy 
nem a mennyiség, hanem a 
minőség a fontos ezen a téren 
is. A jó szakembereknek kö-
szönhetően sikerült azt meg-
valósítani, hogy színvonalas 
programokat kínáltunk, ame-
lyeken nagyszámú érdeklődő 
volt. Csak egyetlen példa: a 
Hajdúhét rendezvényein mint-
egy 20 000 ember vett részt.
–Térjünk át egy másik nagyon 
fontos területre, az oktatásra. 
Mennyire figyel oda a város a 
fiatal tehetségekre?
–Remélem, hogy jól odafi-
gyelünk rájuk. Több terüle-

ten, több oldalról is nyomon 
követhetjük a fejlődésüket. 
Hiába történtek változások az 
oktatásban, számunkra ugyan-
olyan fontosak a gyerekek, a 
nevelők, és az ő munkájukat 
segítők, hiszen döntő többsé-
gében böszörményiekről van 
szó, akik itt élnek közöttünk. 
Nagyon sok sikeres diákunk 
van, akik mögött ott van a 
pedagógus és a család, mert a 
szülői háttér nagyon fontos. 
Büszke vagyok ezekre a fiata-
lokra, mert a városnak is nagy 
sikereket hoznak. Ennek ered-
ményeként, leginkább a Város 
napján elismerésben is része-
sülnek.
–A pozitív dolgok mellett, mi 
az, amire nem szívesen emlék-
szik vissza az elmúlt esztendő-
ből?
–Van néhány, de ezek közül is a 
legelszomorítóbb az, amit nyá-
ron terjesztettek rólam. Hoz-
zászoktam már a pletykákhoz, 
a kritikához, de amikor ebbe 
már az ember családját is be-

lekeverik, az túlmegy minden 
határon. Azt kívánom ezeknek 
az embereknek, hogy éljék át 
azt, amit nekem kellett ebben 
a helyzetben.
–A tavalyi év tükrében, mire 
számít az idén?
–Nehéz évünk volt, de az idei 
esztendő jó alapokkal indul. 
Ebben az esztendőben az adó-
zás alapján járó támogatások 
szempontjából is jobban já-
runk. Nagyon sok beruházá-
sunkat azért nem kezdtük el 
tavaly, mert tudtuk, hogy az 
idén nagyobb lesz a mozgáste-
rünk.

Gargya Imre
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Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a Gaz-
dasági Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
19/2018. (I.23.) GFK számú határozata alapján 

nyilvános pályázat útján, piaci alapon 
meghatározott lakbér alapján bérbe adja a:

Karap F. u. 4. IV/1. alatt található 54 m2-es komfortos lakást. A 
lakásba együttesen beköltözők száma maximum 5 fő. A lakásra 
megállapított bérleti díj: 440 Ft/m2/hó. A megkötendő lakás-
bérleti szerződés időtarta¬ma: 3 év. Kötelezően fizetendő óva-
dék összege 71.280 Ft, melyet a lakásbérleti szerződés megköté-
sekor kell megfizetni a bérbeadó részére.  A lakás 2018. február 
14-én 16.00 órától 16.30 óráig megtekinthető.
Tizenhárom vértanú u. 10. I/4. alatt található 63 m2-es kom-
fortos lakást. A lakásba együttesen beköltözők száma maxi-
mum 6 fő. A lakásra megállapított bérleti díj: 510 Ft/m2/hó. A 
megkötendő lakásbérleti szerződés időtarta¬ma: 3 év. Kötele-
zően fizetendő óvadék összege 96.390 Ft, melyet a lakásbérleti 
szerződés megkötésekor kell megfizetni a bérbeadó részére.  A 
lakás 2018. február 7-én 8.00 órától 8.30 óráig megtekinthető.
Újfehértói u. 9/5. alatt található 45 m2-es összkomfortos la-
kást. A lakásba együttesen beköltözők száma maximum 5 fő. A 
lakásra megállapított bérleti díj: 700 Ft/m2/hó. A megkötendő 
lakásbérleti szerződés időtarta¬ma: 3 év. Kötelezően fizetendő 
óvadék összege 94.500 Ft, melyet a lakásbérleti szerződés meg-
kötésekor kell megfizetni a bérbeadó részére.  A lakás 2018. feb-
ruár 5-én 16.00 órától 16.30 óráig megtekinthető.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a Gaz-
dasági Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
19/2018. (I.23.) GFK számú határozata alapján 

nyilvános pályázat útján, szociális alapon 
meghatározott lakbér alapján bérbe adja a:

Móra F. u. 43/2. alatt található 39 m2-es komfortos lakást. A 
lakásba együttesen beköltözők száma maximum 4 fő. A lakásra 
megállapított bérleti díj: 320 Ft/m2/hó. A megkötendő lakás-
bérleti szerződés időtarta¬ma: 1 év. A lakás 2018. február 5-én 
9.00 órától 9.30 óráig megtekinthető.
A pályázatok elbírálása az önkormányzat tulajdonában álló la-
kások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának, 
valamint elidegenítésének feltételeiről szóló 14/2015. (V.04.) 
önkormányzati rendelet vonatkozó szabályai szerint valamint 
a rendelet 1. számú mellékletében lévő pontrendszer alapján a 
„Pályázati Szabályzat” alkalmazásával történik. Érvényesen pá-
lyázni csak a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztályán 
(4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. 40-es szoba) átvehető, 
a hivatkozott rendelet 1. számú mellékletében szereplő „Pályá-
zati Szabályzat” kitöltésével lehet. A pályázatokat – a pályázati 
jogcím, és a megpályázott lakás címének megjelölésével – zárt, 
megcímzetlen, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban 
kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal (4220 Hajdúböször-
mény, Bocskai tér 1.) központi iktatójába (földszint 21-es szo-
ba) 2018. február 16. napján 10 óráig. A pályázat beadását köve-
tően a pályázónak hiánypótlásra nincs lehetősége. A pályázatok 
elbírálására előreláthatólag 2018. február hónapban (a Gazda-
sági Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság soron következő 
rendes ülésén) kerül sor. 
Az önkormányzat fenntartja magának azon jogát, mely szerint 
a pályázati eljárást részben vagy egészben eredménytelennek 
nyilváníthatja indoklás nélkül.

Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt.
az alábbi munkakörbe keres munkatársat:

könyvelő

Főbb feladatok:
teljes körű könyvelési feladatok végzése, éves, negyedéves zárások 
elkészítése, adóbevallások készítésében való közreműködés, beszá-
molók készítése, zárási feladatok elvégzése, havi szintű kimutatások 
készítésében való közreműködés

Pályázati feltételek:
könyvelői képesítés

Előnyt jelent:
magabiztos számítógépes ismeretek, Microsoft Office haladó szin-
tű ismerete, rugalmasság, precizitás, terhelhetőség, csapatmunkára 

való hajlandóság

Amit kínálunk:
hosszú távú munkalehetőség, folyamatos szakmai továbbfejlődési 
lehetőség, fiatalos, dinamikus csapat, változatos, szakmai kihívást 
kínáló feladatok, kedvezményes dolgozói ebéd, évente több alka-

lommal céges rendezvényeken való részvételi lehetőség

Munkavégzés helye:
Hajdúböszörmény

Jelentkezés határideje és módja:
Pályázat benyújtási határideje: folyamatos

Az önéletrajzot elektronikusan a titkarsag@hbholding.hu e-mail 
címre kérjük beküldeni.

A pályázathoz csatolandók:
részletes fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
a végzettséget igazoló bizonyítványok másolata.
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DIÁK 
KEDVEZ-
MÉNY nyomta-

tásra és 
fénymáso-
lásra 10 Ft/ 
oldal!

NYITVA 
TARTÁS:

Hétfő–péntek 10–18 
óráig, szombat–vasár-
nap 16–20 óráig
Telefon: 220-159, 
20/9708-032 / E-mail: 
varjasine@vipmail.hu

BÓNUSZ 
AJÁN-
DÉK aki a video-

tékában 
nyomtat és 
fénymá-
soltat a 
spirálozást 
ajándékba 
kapja.

SZOL-
GÁLTA-
TÁSAINK

nyomtatás, 
fénymásolás, 
internetezés, 
szkennelés, 
faxolás, 
spirálozás, 
laminálás, 
filmkölcsönzés

KÁLVIN TÉRI VIDEOTÉKA 
A BUSZMEGÁLLÓNÁL

Pályázati felhívás
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a 396/2012.(XI.28.) Önk. 

számú határozata alapján értékesíteni kívánja az önkormányzati tulaj-
donban lévő 35-ös főút mellett a Kolozsvár u. és a Bajcsy Zs. E. u. keresz-

teződésében lévő Hajdúböszörmény 3585/4 kivett beépítetlen terület a 
belterületen művelési ágú, 1204 m² területű ingatlant. 

 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. február 14. 10.00 óra

A pályázatok benyújtásának helye és módja: Polgármesteri Hivatal Ikta-
tója (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 irodá-

Bérbeadás
Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Gazdasági Fejleszté-
si és Környezetvédelmi Bizottsága a 20/2018. (I. 23.) GFK számú 

határozata alapján nyílt licit útján történő pályázatot hirdet a

 Hajdúböszörmény, Arany J. u. 3. szám alatti 5. számú, 
12 m²-es garázs,

 4220 Hajdúböszörmény, Lévay M. u. 7. szám alatti 9. és 
12. számú, 18 m²-es garázsok,

mint gépkocsi tároló helyiségek bérbeadásra. 

Az Arany János utcai bérlemény megtekinthető: 2018. február 7. 
(szerda) 16ºº-163º óra között.

A Lévay Márton utcai bérlemények megtekinthetők: 2018. február 
12. (hétfő) 14ºº-143º óra között

Az Arany J. utcai ingatlan esetén a bérleti díj alsó határa, amelyre 
licitálni lehet: 4.200,- Ft/hó. A bérleti díj a licitálás során 350,-Ft/hó 
összeggel emelkedik mindaddig, amíg egyetlen ajánlattevő marad 
versenyben, és vállalja a legmagasabb összeg megfizetését. Ha to-
vábbi ajánlat nincs, a licitálás vezetője a megajánlott legmagasabb 
összeg háromszori kikiáltása után kijelenti, hogy a legtöbbet ajánló 

az ingatlan bérleti jogát megszerezte. 
A Lévay M. utcai bérlemények esetén a bérleti díj alsó határa, 
amelyre licitálni lehet: 8.100,- Ft/hó. A bérleti díj a licitálás során 
450,-Ft/hó összeggel emelkedik mindaddig, amíg egyetlen aján-
lattevő marad versenyben, és vállalja a legmagasabb összeg megfi-
zetését. Ha további ajánlat nincs, a licitálás vezetője a megajánlott 
legmagasabb összeg háromszori kikiáltása után kijelenti, hogy a 

legtöbbet ajánló az ingatlan bérleti jogát megszerezte. 
A bérleti szerződések időtartama 3 év. 

(A bérleti jogviszony időtartama alatt a bérlő kötelezettsége a pót-
lás, csere, karbantartás és felújítás. A jogviszony lejártakor a helyi-
séget az átvételkori állapotnak megfelelő állapotban kell visszaadni 
az Önkormányzat részére. Amennyiben az Önkormányzat telepü-
lésrendezési, vagy egyéb érdekből az ingatlan hasznosítására igényt 
tart, úgy a bérleti jogviszonyt 30 napos határidővel bármikor fel-

mondhatja.)
A nyílt licitálás időpontja: 2018. február 13. (kedd) 930 óra

Helye: Polgármesteri Hivatal 54-es szoba (Sillye Gábor tererm)

További tájékoztatás kérhető az 52/563-240 telefonszámon, illetve 
a Polgármesteri Hivatal I. emelet 40-es irodájában. Szeretettel hívjuk Önt is

felnőtt konfirmációt előkészítő alkalmainkra!

Első találkozás: 2018. február 4-én, vasárnap 17 órai kezdettel
a Református Iskolában

(Hajdúböszörmény., Bocskai tér 10.)
Várunk szeretettel minden érdeklődő felnőttet,

• aki nyitott arra, hogy bibliai- és egyházismeretekkel gaz-
dagodjon,

• aki szeretné elmélyíteni hitét és református identitását,
• aki szeretne a Bocskai téri Gyülekezettel jobban megis-

merkedni,
• aki szeretne Református Egyházunkhoz tartozni,

Jelentkezés és további tájékoztatás Bocskai téri Református 
Lelkészi Hivatalban (Hb., Újvárosi u. 1.)

Tel: 52-229-998; Email: 
hajduboszormeny-bocskai.ter@reformatus.hu 

Tisztelettel:
Loment Péter és Lomentné Szopkó Tünde lelkészek
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Rendőrség:� 107
Mentők:� 104
Tűzoltóság:� 105
Segélyhívószám:� 112
Polgármesteri�Hivatal: 563-200
Gyepmester 06-20/313-4217

VEZETŐI�ÜGYFÉLFOGADÁS
Február� 7.� 9–12 óra: Koláné dr. 
Markó Judit jegyző

KÁLVIN�TÉRI�RENDELŐ:� 

560-130 www.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, tüdőgyógyá-
szat, bejárat a parkoló felől, szo.:  
8.00–12.00 óráig  Tel.: 560-133

GYÓGYSZERTÁRI�ÜGYELET
hétköznap:  19.00–22.00
szombaton:  13.00–22.00 
vas., munkaszüneti nap:  
 8.00–22.00

február� 2.� (péntek): Patika-Plus 
Gyógyszertár (Vörösmarty u. 1.)
Tel.: 0620/343-4800
Február� 3-4. (szombat-vasár-
nap):� Szentháromság gyógy-
szertár (Pálnagy Zs.u. 1/a.) Tel.: 
52/372-302
Február� 5.� (hétfő):� Vöröskő 
Gyógyszertár (Karap Ferenc u.5.) 
Tel.: 52/561-461
Február� 6.� (kedd): Arany Sas 

Gyógyszertár (Ady tér 11.) Tel.: 
52/227-779
Február� 7.� (szerda): Bethlen 
Gyógyszertár (Bethlen u. 9/A) 
Tel.: 52/228-567
Február� 8.� (csütörtök): Hajdú 
Gyógyszertár (Árpád u. 45.)Tel.: 
52/229-330
február� 9.� (péntek): Kehely 
Gyógyszertár (Arany J. u. 12.)
Tel.: 52/561-151

A művelődési központban 
működő közösségek prog-
ramjai:

február�4,�15�óra
A Dóry József Nótaklub foglal-
kozása

február�5,�16�óra
A Kézimunkakör foglalkozása

február�5,�17�óra
A Tessedik Sámuel 
Kertbarátkör foglalkozása
A borkészítés fortélyai

február�6,�17.30�óra
Az értelmiségi kör foglalkozá-
sa „Tervezett elavulás” - elő-
adó: Nagy�Gyula

február�8.,�15�óra�
A Honismereti Klub foglalko-
zása Az év feladatai Hajdúbö-
szörményben – előadó: Fórizs�
László

ÁLLATORVOSI�ÜGYELET:
Február�3-5.
Dr. Joó Sándor (Tel.: 06-70-363-
6515
HBCOM�ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 229-190

HBTV:  Tel.: 52/219-999

Tigáz: Tel.: 06 40/333-338

Közérdekű

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.

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

KATHI�FERENCNÉ
(született�Rab�Katalin) volt�ápolónő

halálának�20.�évfordulójára.

„Már sok éve pihensz a néma hant alatt,
A végtelenség őrzi csöndes álmodat.
Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap,
De szívünkben élsz, és végleg itt maradsz.”

Férjed,�fiaid,�családod

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

ID.�BÍRÓ�IMRE�
1921-1986.�febr.�2.�

volt�Dorogi�utcai�lakosra.�

„Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
Örökké él, akit nagyon szeretnek.”

Hirtelen haláloddal 32 éve örökre itt hagy-
tál bennünket, de az emléked szívünkben 
örökké él.

Szerető�feleséged,�gyermekeid,�

unokáid�és�hét�dédunokád.

Pedikűr
Hb.�Kossuth�u.

Kiss�Ági�lábápoló��
Igény�szerint�házhoz�is�megyek.

Tel.:�06�30/229-6401

Fogadóórák
A városban működő
IDŐSEK TANÁCSA

fogadónapja:
2018. február 07. (szerda)

9-11 óra

A fogadónapot tartja: 
Fodor Pálné

Mező Gáborné
                                                 

Helye:
Sillye terem, Városháza

Hajdúböszörmény, 
Bocskai tér 1.

„MI-CSODA ÓVODA”-A Gyakorló Óvodában

Februári programjaink:

 2018. február 07.(szerda) 16.30 Gyakorló Óvoda bemutatása, kerekasztal 
beszélgetés a leendő szülőkkel

Helye: Gyakorló Óvoda (B épület emelet) Tanácskozó terem

 Nyílt délelőttöket szervezünk a leendő csoportokban (cica cs., cseresznye cs., 
alma cs., ciklámen cs.), ahol a szülők és gyerekek megismerkedhetnek a leendő 

óvodapedagógusokkal is.

2018. február 7. 10.00-12.00 óráig
2018. február 8. 10.00-12.00 óráig
2018. február 9. 10.00-12.00 óráig

� BETIPEGŐ JÁTSZÓHÁZ leendő óvodásaink számára 
a GYAKORLÓ ÓVODA ÓVODAPEDAGÓGUSAIVAL

2018. február 21-én (szerdán) 15:30-17:30-ig
Helye: Hb. Désány I. u. 1-9. A Ludotékában

Demeter Pál
 

Országgyűlési 
képviselőjelőlt, 

Nagy Zoltán, Zöld László, 
Pálinkás Csaba
önkormányzati 

képviselők 

2018. február 6. (kedd)

8-10 óra között 
fogadóórát tartanak.

Helye: Jobbik Iroda 
Hajdúböszörmény, 

Pető� Sándor utca 26/b.

APRÓHÍRDETÉS

Hajdúböszörményben, a 
körút mellett kétszobás 
lakás kiadó. Tel.: 06/70-

293-63-82.

MEGHÍVÓ
A Kertész László Városi Könyv-
tár szeretettel várja Önt és 

kedves ismerőseit
2018. február 8-án (csütörtök) 

16.30 órától 
az olvasótermébe

Balla Sándor Attila: Három
című könyvének bemutatójára

Beszélgető partnerek:
Gyulai Sándor intézményveze-

tő,
Papp-Für János költő

Előadó: Bakó Ildikó könyvtáros
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Magas referencia anyaggal rendelkező, dinamikusan fejlő-
dő építőipari vállalat szakképesítéssel és gyakorlattal ren-

delkező munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

•festő
•kőműves

•hidegburkoló
•víz – gázszerelő

•villanyszerelő
Amit kínálunk:

- hosszú távú munkalehetőség egy 
stabil háttérrel rendelkező vállalatnál

- kiemelt bérezés

Jelentkezés helye, ideje: 

2018. január 22. 14:00-tól személyesen

Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4. I. emelet 
Oláh Edina Műszaki Igazgatónál!

Városüzemeltetési Intézmény - Hajdúböszörmény
                       

pályázatot hirdet 

mezőőr
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalm-
azotti jogviszony

                       
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Hajdúböszörmény, Újvárosi utca 16.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatok: A város külterületén lévő szántóföldek, gyep-legelő területek, 
zártkertek, a rajtuk lévő felépítmények, állatok vagyonvédelme.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra 
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény ren-

delkezései az irányadók.
                       

Pályázati feltételek:
        Szakmunkásképző intézet,

        Magyar állampolgárság. Büntetlen előélet. Betöltött 18. életév.
       Terepen is használható gépjárművel való rendelkezés.

        Mezőőri tanfolyam, és sörétes lőfegyvervizsga megléte.
        A vagy B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
        Végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata

       A szakmai tevékenységet is bemutató részletes önéletrajz. 
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. március 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 16.

A pályázatok benyújtásának módja:
       Elektronikus úton Varga Zoltán intézményvezető részére a info@

hbvarosuz.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe 
venni. Személyes meghallgatást követően az intézményvezető a mezőőri 

szolgálat vezetővel együttesen dönt a nyertes pályázó személyéről.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 23.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szabadhajdú Hetilap XXVIII. évf. 3. szám - 2018. február 2.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kinevezés esetén 4 hónap próbaidő.
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FUTSAL
NB I női futsal, 15. forduló: Gyulai Amazonok - HTE 2-7 (0-4)
Gól: Pádár (3), Tell (3), Kota. Edző: Quirikó Vivien.
NB II női futsal, 13. forduló: HTE - Békéscsabai Wanted SC 12-3 (5-0)
Gól: Bölömi (3), Malachovszky (2), Mága (2), Farkas (2), Nagy M., Madzin, Püski (ön-
gól).
KOSÁRLABDA
Országos fiú serdülő regionális bajnokság, Nyíregyháza:
Nyíregyházi Kosárlabda Klub Eötvös ’A’ - HTE-Gladiátorok 75-44
HTE-Gladiátorok – Debreceni Kosárlabda Akadémia DSI 79-64
Dobott pontok: Szarvas Antal 9p., Nagy Levente 2p., Szabó Benedek 8p., Veress Ben-
ce 5p., Pálfi Simon 15p., Orosz György, Mirkó László 32p., Torma Tibor 24p., Veress 
Balázs 13p, Konyári Péter 2p., Kovács Norbert 17p. Szabó Tamás, Rácz Imre, Szabó 
Tamás. Edző: Szabó Tibor.
MECCSAJÁNLÓ
Február 3. szombat 15:30, Bocskai-csarnok: HTE – Ricsilla Futsal (Zalaegerszeg) 
NB I női futsal mérkőzés
Belépő: 200 Ft. HTE-tagoknak ingyenes.

Sport Születésnapi�köszöntő

Baji János

Február 4-én ünnepli 80.� szü-

letésnapját. Ez alkalomból jó 

egészséget és még nagyon sok 

boldog évet kíván: 

szerető családja.

BÉRBE ADÓ 

19.72 m2 hasznos alapterületű földszinti üzlethelység
Hajdúböszörményben, Ady tér 10. sz. alatt, a 

Vásárcsarnok területén .

Érdeklődni lehet:06-20/255-6094 telefon számon, 
hétköznap 8-16 óráig.


