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Éljünk büszke magyarokként!
Ez volt az egyik legfontosabb 

üzenete a Nemzeti Összetartozás 
Napján elhangzott emlékező be-
szédnek, melyet Bodnár Margit ön-
kormányzati képviselő, bizottsági 
elnök tartott június 4-én, a Bocskai 
téri Trianoni emléktáblánál.

 

– A fa mélyen gyökerezik a föld-
ben. Nekünk, embereknek is gyö-
keret kell eresztenünk. Onnan jön 
ugyanis a tápláló erő- mondta a 
szónok, majd Kós Károly gondola-
tait tolmácsolta a hallgatóságnak: 
„Valahol aláírtak valamit, valahol 
megalkudtak valamit, valahol elosz-
tottak valamit; valahol egy nyitott 
ajtót becsaptak, hogy legyen az zár-
va örökre. Ahová a magunk erejével, 
ezer esztendő munkájával kapasz-
kodtunk, és minden lépcsőfokot a 
magunk izmaival és eszével vágtunk 

A hét arca 2. oldal

a magunk vérével öntözött irdatlan 
sziklába: onnan dobtak le minket. 
Tudjuk, miért.”

Szólt arról, hogy az 1920. június 

4-i diktátum értelmében az ország 
területének kétharmadát elcsatol-
ták, megfosztva ezzel többek között 
legértékesebb bányáitól, erdőitől. 
Nem utolsó sorban pedig lakosságá-
nak egyharmada az újonnan kialakí-
tott határokon kívül rekedt.

Az országgyűlés 2010. május 31-
én hozta meg a Nemzeti Összetarto-
zás Tanúságtételéről szóló törvényt, 
amely néhány nap múlva, a trianoni 
diktátum aláírásának napján, június 
4-én lépett hatályba.

Trianon a magyarság tragédiájá-

nak része, amely végigkísérte az az-
óta eltelt 98 esztendőt. Sokan tud-
tak róla, sokan pedig nem tudták, 
milyen hatást gyakorolt ez a döntés 
az országra, amelyet nagyon sokáig 
gyászként élt meg az emberek több-
sége. Az idők folyamán az is bebizo-
nyosodott, hogy az összetartozás 
érzését nem kell megteremteni az 

emberekben, mert az valójában ben-
nük van. Bodnár Margit egyértel-
művé tette a jelenlévők előtt: mára 
ez a nap a gyász helyett az újrakez-
dés esélyét jelképezi, s a bizalmassá-
got jelzi egymás felé. 

A megemlékezésen a Középkerti-
iskola tanulói adtak műsort.

Az önkormányzat nevében Sőrés 
István alpolgármester és Koláné dr. 
Markó Judit jegyző helyezett el ko-
szorút az emléktáblán.

Gargya Imre

József Attila:
Nem! Nem! Soha!

Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége
Nem lehet, nem, soha! Oláhország éke!
Nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret!
Magyar szél fog fúni a Kárpátok felett!
Ha eljő az idő - a sírok nyílnak fel,
Ha eljő az idő - a magyar talpra kel,
Ha eljő az idő - erős lesz a karunk,
Várjatok, Testvérek, ott leszünk, nem adunk!
Majd nemes haraggal rohanunk előre,
Vérkeresztet festünk majd a határkőre
És mindent letiprunk! - Az lesz a viadal!! -
Szembeszállunk mi a poklok kapuival!
Bömbölve rohanunk majd, mint a tengerár,
Egy csepp vérig küzdünk s áll a magyar határ
Teljes egészében, mint nem is oly régen
És csillagunk ismét tündöklik az égen.
A lobogónk lobog, villámlik a kardunk,
Fut a gaz előlünk - hisz magyarok vagyunk!
Felhatol az égig haragos szózatunk:
Hazánkat akarjuk! vagy érte meghalunk.
Nem lész kisebb Hazánk, nem, egy arasszal 
sem,
Úgy fogsz tündökölni, mint régen, fényesen,
Magyar rónán, hegyen egy kiáltás zúg át:
Nem engedjük soha! soha Árpád honát!
(1922 első fele)
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Éppen négy és fél évtizede, hogy 
ismerjük egymást. Tanítványa, ké-
sőbb kollégája lettem. A Bethlen-
iskola nyugalmazott földrajz-rajz 
szakos pedagógusa ötven eszten-
dőt töltött a katedrán. A közel-
múltban nyílt tárlata a művelődési 
központban. Ennek apropóján kér-
deztem munkájáról, művészetéről.

– Hogy miért is lettem pedagó-
gus? –  kezdi beszélgetésünket Ma-
rika. – Talán, mert voltak előttem jó 
példák. Nemcsak azok, akik tanítot-
tak, hanem az unokanővérem, aki 
szintén pedagógusként dolgozott.

A rajz volt az alap, amelyhez a 
földrajz párosult, így maradt ez a 
két tantárgy. A főiskolai tanulmá-
nyaimat Egerben végeztem.

– Való igaz, hogy öt évtizedig 
tanítottam, mert nyugdíjazásomat 
követően még a művészeti iskolá-
ban is dolgoztam – erősít meg Ma-
rika.

Fontosnak tartotta pályája so-
rán, hogy a gyerekekben felkeltse 
az érdeklődést a művészetek iránt. 
Az ő esetében ez a képzőművészet 

különböző ágait jelentette. Tisztá-
ban volt azzal is, hogy nem minden 
gyermek vonzódott a tantárgyhoz, 
mert gyengébb kézügyességgel ren-
delkezett. S tudta azt is, egyfajta 
készség szükséges ahhoz, hogy va-
laki örömét lelje az alkotásban.

Marika azonban nem adta fel, 
megtett mindent, hogy ezek a gye-
rekek is megtalálják az önkifejezés 
módját. Volt, aki szobrászkodott, 
vagy a fafaragással próbálkozott, 
míg mások a ritkának számító linó-

metszést választották. „Nagyon sok 
örömöt szereztek pályám során a 
tanítványaim. Megszámlálhatatlan 
megmérettetésen szerepeltek ered-
ményesen, szinte nem is volt olyan 
tanév, amikor ne kaptunk volna 
valamilyen elismerést” – fogalmaz 

mosolyogva.  A festészettel már fő-
iskolás korában kezdett foglalkozni. 
A debreceni Medgyessy Körben Bíró 
Lajos volt a mestere. Itt ismerke-
dett meg az olajfestés technikájával, 
amelyet azóta is kedvel és művel. 

Főbb témái között mindenek előtt 
az alföldi tájat említette. Nagyon 
kedvesek számára a virágok: sokszí-
nűek, mozgalmasak, változatosak. 
A természet csodájának tartja őket. 
Alkotásain nem szerepelnek embe-
rek. Marika nem érzi, hogy képei 
ettől szegényebbek lennének.

Nyugdíjazása után még több időt 
szentel kedvenc elfoglaltságának. 
Családja, de különösen a férje segít-
sége nélkül nem tudott volna ilyen 
sikeres alkotómunkát végezni. Fia 
családja pedig inkább a témajavasla-
tokban jeleskedik.

Nagy élményt jelentett számára, 
amikor két unokájával, Blankával 
és Kincsővel, hogy nagymamájuk-
kal közösen mutathatták meg al-
kotásaikat a művelődési központ 
kiállítótermében. – Nemcsak, hogy 
tehetségesek, hanem szeretik is az 
alkotómunkát – mondja Marika.

Móréné Fejes Mária szeretné 
még több helyen megmutatni fest-
ményeit, mert inspirálja, ha minél 
többen osztoznak az örömében.

Gargya Imre

Együtt szórakoztak

A hét arca Móréné Fejes Mária

Gyermekek, szüleik és a nagy-
szülők is kilátogattak a Fürdőkert-
be, június 3-án. A „2018 a Családok 
éve” alkalmából rendezett családi 
napnak a Csillagvár Óvoda volt a 
házigazdája. 

Tiba István országgyűlési képvi-
selő elmondta, hogy a társadalom 

egyik legfontosabb pillére a család. 
Éppen ezért kiemelt szereppel bír 
a kormányzati munkában támoga-
tásuk. A legfőbb törekvés, hogy a 
népességfogyás megálljon – fogal-
mazott a képviselő.

A fúvósok színes műsora derítet-
te még jobb kedvre a látogatókat. A 
nyolcéves Jánosi Klára Sára öröm-
mel próbálta ki a népi játékokat.

Pór Attila és testvére, Darinka a 
szüleivel szekerezett egy jót, majd 
kipróbálták az ugrálóvárat és a pó-

nival is tettek néhány kört.
Deák Nándor mindössze három-

éves, de máris élénken érdeklődött 
a rendőrautók iránt.

– Mindent szeretnék megnézni- 
mondta Kerekes Gergő, aki édesap-

ja kíséretében nézelődött a játékok 
között.

A nagyobbacska Oláh Sándor 
még viseletben volt, s gyöngyözött 
a homloka az izzadságtól, hiszen né-
hány perccel azelőtt fellépése volt. 
Négy éve népitáncol, s mint mond-
ta, ezáltal visszanézhet az ember a 
régi világba, hogy milyen viseletben 
jártak egykor az emberek. Nem so-
kat időzött mellettem, mert már 
nagyon szerette volna kipróbálni az 
ugrálóvárat. 

Tóth Laura egy különleges „aján-
dékot” tartogatott a kezében. A 
rendőrségi standnál elké-
szítették a kézlenyoma-
tát. Meglátogatták a 
tűzoltókat, voltak 
lovaskocsikázni, s 
persze nem ma-
radhatott ki a 
pónilovaglás sem, 
a kistestvérének 
pedig még szél-
forgót is készített. 
A rendezvényen a 
Civilek a Lakóhelyért 
Egyesület kínálta finom 
süteményeit.

Péter Tibor szülőként segítet-
te a rendezvényt,  s egy hatalmas 
üstben paprikás krumplit főzött. 
Éppen ottjártunkkor került bele az 

étel „lelke”, a karikázott füstölt kol-
bász.

Szintén a szülői szakácsok tábo-
rát erősítette Fehér Csaba, akinek 

bográcsában már sercegtek 
a szalonnadarabok, 

hogy megadják 
egy ízletes 

s l a m b u c 
alapját.

Az ese-
m é n y t 
s z í n e s í -
tette még 
s p o r t ve -

t é l k e d ő , 
c s i l l á m te -

toválás, ku-
tyás bemutató, 

lufihajtogatás. Ki-
csik és nagyok megkóstol-

hatták a kürtöskalácsot és elmarad-
hatatlan volt az édes vattacukor.

Gargya Imre
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Indiános gyermeknap
Huszonöt témát tárgyalt a kép-

viselő testület legutóbbi ülésén, 
május 30-án a Városháza Báthory-
termében.

A képviselők beszámolót hallgat-
tak meg a város közbiztonsági hely-
zetéről, a rendőrkapitányság elmúlt 
évi munkájáról. Az ülésen jelen volt 
Sebestyén Zoltán rendőr ezredes, a 
megyei főkapitány helyettese és Di-
enes Imre rendőr alezredes, a hely 
ikapitányság vezetője.

A beszámolóból kiderült, hogy 
kiegyensúlyozott, nyugodt évet zár-
tak a rend őrei. A mutatók alapján 
mind a helyi, mind a megyei kapi-
tányság országosan is a legjobbak 
között teljesített.

Az egyik legbeszédesebb adat, 
hogy a városban az utóbbi öt esz-
tendőben nem volt ilyen alacsony a 
100 000 főhöz arányosított bűncse-
lekmények száma.

A képviselő-testület tagjai elis-
merésüket fejezték ki a helyi kapi-
tányság munkatársainak. A bűn-
cselekmények és a tulajdon elleni 
szabálysértésekkel szembeni fel-
lépésük, a lakosság közbiztonság-
érzetének fenntartása érdekében 
végzett munkájuk külön köszönetet 
érdemel – fogalmazták meg. Ugyan-
ez a köszönet illeti a megyei rendőr-
kapitányság dolgozóit. Itt, helyben 

Önkormányzati krónika

Az indiánok földjén kalandoztak 
a Napsugár Óvoda gyermekei má-
jus 30-án. Felöltötték jelmezeiket, 
s ékes fejdíszekben pompáztak a 
kicsinyek és nagyok. A törzsfőnök 
hívó szavára táncot jártak a 12 törzs 
tagjai. Az indián sátrak előtt éksze-
reket, álomfogókat, totemoszlopo-
kat, pánsípokat készíthetett a há-
romszáz kicsi indián. 

Vadászhattak íjjal, nyíllal, akinek 

szerencséje volt, „aranymosás” köz-
ben kincsre lelhetett a vadnyugaton. 
A jó hangulatot fokozva Ecuadorból 
érkeztek az igazi indiánok, akik ere-
deti népi hangszerekkel bemutatott 
zenével varázsoltak el mindenkit. 

Az élmény biztosan elkísér min-
den résztvevőt, egészen az indián 
nyár végéig.

SZ.H.

pedig a mezőőrség, a polgárőrség, 
a közterület-felügyelet és a városőr-
ség munkatársait.

A képviselők beszámolókat hall-
gattak meg a tavalyi esztendő költ-
ségvetési zárszámadásáról, a pénz-
ügyi ellenőrzések végrehajtásáról.

Átfogó értékelést kaptak a 
döntéshozó városatyák az önkor-
mányzat gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatainak elmúlt 
évi ellátásáról. Ennek kapcsán kö-
szönetüket fejezték ki a szakembe-
reknek az áldozatos munkájukért. 
Egyúttal felkérték a gyermekvé-
delmi jelzőrendszer valamennyi 
tagját, hogy továbbra is kiemelten 
kezeljék a szőlőskertekben és a 
szegregátumokban élő gyermekek 
veszélyeztetettségének megelőzé-
sét.

Jóváhagyta a grémium a Haj-
dúböszörményi Vagyonkezelő Zrt. 
tagvállalatainak elmúlt esztendei 
működéséről szóló beszámolóit.

Az ülésen módosították az idei 
költségvetést, illetve a helyi út és 
járdaépítésekről szóló rendeletet.

A képviselők megtárgyalták a 
következő tanév óvodai csoport-
jainak indításáról szóló előterjesz-
tést is. Elfogadták, hogy a jövőben 
a Milleneum utca nevet viseli majd 
Pród egyik közterülete.

Gargya Imre

Pedagógusok köszöntése

Elismerés

Több mint háromszáz pedagógus 
gyűlt össze a Fürdőkertben június 
első napján. A  hagyományoknak 
megfelelően idén is köszöntötte 
őket az önkormányzat képviselője. 
Sőrés István alpolgármester többek 
között elmondta, hogy az ország 
második legidősebb aktív tanára is 
Hajdúböszörményben dolgozik, aki 

nem más, mint Némethi Tibor testnevelő tanár. Az alpolgármester köz-
vetlen és elismerő szavaival megalapozta a délután kötetlen hangulatát. A 
rendezvényen az Eötvös-iskola tanulói adtak műsort. A vendéglátásban a 
Veress Ferenc Szakgimnázium és Szakközépiskola tanulói voltak a Fürdő-
kerti Étterem segítségére. 

Sz.Sz.K.

A „Diáksportért” díj idei kiemelt 
országos kitüntetettje, Németi Ti-
bor böszörményi testnevelő tanár 
lett. aki a rangos elismerést a közel-
múltban vehette át, a Magyar Diák-
sport Szövetség közgyűlésén, Buda-
pesten. Németi Tibor, a bodaszőlői  
Zeleméry-iskola testnevelője. A 81 
éves pedagógus nyugdíjazását kö-
vetően, 18 éve került Bodaszőlőre. 
Előtte, Debrecenben szakfelügyelő-
ként tevékenykedett. Elsősorban a 
halmozottan hátrányos helyzetűek-
kel foglalkozik, kiemelten a cigány 
tanulókkal. Velük ért el hazai és 
nemzetközi szinten is kiemelkedő 
eredményeket.

 Az országos bajnokságokon csa-
patainak nyolcvan százaléka roma 
tanuló volt, így segítve az integ-
rációt. Jelenleg is aktív tanárként 
dolgozik. A hajdúböszörményi Diák 

Sportbizottság vezetője. Ebben az 
esztendőben, eddig négy országos 
döntőbe jutottak el tanítványai.

g.i.

Beváltotta a hozzá fűzött re-
ményeket a januárban beszerzett 
infraszet (kátyúzógép) – tájékoztat-
ta a sajtó képviselőit Fórizs László 
alpolgármester a Külső-Debreceni 
utcán, május 31-én. Az eddig eltelt 
időszakban 620 négyzetméter út 
felújítását végezték el, melyhez 13 
tonna mart aszfaltot használtak fel. 
Ezzel a technológiával feleannyira 
csökken a javítás költsége.  Nagy 
Sándor Gergő, a polgármesteri hiva-
tal munkatársa elmondta, útbesoro-

lás alapján végzik a munkálatokat, 
amely azt jelenti, hogy minden eset-
ben a főközlekedési utak élveznek 
elsőbbséget. Varga Zoltán, a Város-
üzemeltetési Intézmény vezetője el-
mondta, hogy felére csökkent náluk 
a közcélú foglalkoztatottak száma, 
ennek ellenére igyekeznek a dolgo-
zók a feladatukat legjobb tudásuk 
szerint végezni. Megkezdődött a 
nyári aszfaltozás is, melyet most a 
Városkert utcán végeztek a munká-
sok.               g.i. 

Kátyúzás
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Míves darabok, büszke viselőkAlkalomhoz illő volt a viselet 
a cifraszűrös találkozó résztve-
vőinek vállán, hiszen az eső sűrű 
cseppjei sem járták át a külön-
leges ruházatot a Kinizsi téri 
lovaspályán, június 2-án.

Az ország minden részéből ér-
keztek vendégek, akik tizenkettedik 

alkalommal gyűltek össze a találko-
zóra és a hagyományőrző napra.

Molnár Imre, a Díjugratók, Ha-
gyományőrzők, Fogathajtók Sport-
egyesületének elnöke elmondta, 
hogy nem csak a találkozásra, be-
szélgetésre nyílik lehetőség ezen az 
eseményen. Még most is sok új in-
formációhoz jutnak a viselettel kap-
csolatban, s láthatóan egyre többen 
öltik magukra a díszes ruhadarabot.

Fórizs László alpolgármester is 
gyönyörködött a csodálatos alko-
tásokban, megemlítve, hogy akik 

eljöttek, azok egy nagyon szép ha-
gyományt élesztettek újra.

A viseletet Vajda Mária, a Déri 
Múzeum nyugalmazott néprajzku-
tatója mutatta be az érdeklődőknek. 

A böszörményi Fehér László, 

pásztordinasztia leszármazottja. 
Anyai nagyapja, Lukácsi Gyula csi-
kós-, míg apai nagyapja, Fehér Lász-
ló számadó gulyás volt. Ő maga is 
megéli a hagyományokat, az állat-
tenyésztésben dolgozik, de már mo-
dernebb körülmények között.

Uzonyi Imre cifraszűre a tipikus  
böszörményi motívumot és színvi-
lágot láttatta a közönséggel. Soós 
Margit munkájának a gyümölcse, a 
különleges viselet. Tíz évvel ezelőtt 
fogalmazódott meg benne a gondo-
lat, hogy szeretne egy ilyen visele-

tet magának. A hozzávaló anyagot 
Erdélyből hozatta. Viseletén ott 
látható a magyar, a böszörményi, 
és az erdélyi Uzon község címere is. 
Általában csak ünnepi alkalmakon 
ölti magára, de ilyenkor jó érzés 
találkozni azokkal, akik hasonlóan 
látják a világot.

  A Hajdú Néptáncegyüttes mű-
sorát követően a népies fogatok be-
mutatása következett. Bácsi István 
részletesen ismertette a fogatolás 
lényegét, majd a verseny követ-
kezett. Vincze Olivér még csak 13 
éves, de máris komoly versenyta-
pasztalattal rendelkezik. Lovai négy 
és tizenkét évesek, akiket most Czi-
ráki-kocsiba fogott be. A négylábú-
ak iránti szeretetét a nagyapjától 
örökölte. A fiatal versenyző otthon, 
a jó gazda módjára kiveszi részét 

az állatok gondozásából is. Ignáth 
Antal a közönség soraiból figyel-
te a történéseket. Minden hagyo-
mányőrző rendezvényre ellátogat. 
Úgy gondolja, a mindennapokban 
is szükséges, hogy megidézzük a 
múltat. Véleménye szerint ma túl 
modern világban élünk, átestünk a 
ló másik oldalára, és csak az új dol-
gokat vagyunk hajlandóak előnyben 
részesíteni. 

A hagyományőrzés jegyében régi 
mezőgazdasági eszközökkel, hasz-
nálat közben ismerkedhettek meg 
az érdeklődők. Teleki Imre többféle 
ekével, lovas vetőgéppel, boronával, 
hengerrel dolgozik. Két lovával leg-
inkább a maga dolgait végzi, illetve 
barátainak segít.

A nap különleges produkciója-
ként, az úgynevezett Pusztaötös be-
mutatóját láthatta a közönség.

Gargya Imre

Magyarország várai

Hét csapat, közöttük a 
böszörményi Széchenyi István-kö-

zépiskola diákjai is megméret-
ték magukat a „Magyarország 
várai” című komplex történelmi 
vetélkedőn, és homokvárépítő 

versenyen. A június 2-án rende-
zett versengésen az ország hét te-
lepüléséről, így Vásárosnaményból, 
Nyírbátorból, Kiskunfélegyházáról, 
Szegedről, Szolnokról és Salgótar-
jánból érkeztek tanulók.

Kisgazdák sikere

Szép szakmai sikereket 
értek el a hajdúböször-
ményi Széchenyi-iskola 
tanulói a Hortobágyon 
rendezett 22. Országos 
Gulyásverseny és Pásztor-
találkozón. Eredmények:  
Gulyástotó: 1. Kiss Máté 
Csaba és Ádám Dávid holt-
versenyben. Összetett ver-
seny: 2. hely csapatban. 
Pányvavetésben Ádám Dávid második helyezett lett. Ostorhasználat: Kiss 
Máté Csaba 1., Ádám Dávid 3. hely. Abszolút győztes bojtár: Ádám Dávid 
1. hely.
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Kertminta, avagy mintakert

Böszörményben több mint egy 
tucat szőlőskert található. Szinte 
kivétel nélkül mindre rámondható, 
hogy valaha szebb napokat láttak. 
Kivételek azért akadnak. Ezeknél, 
a gazdákat a megszállottságuk, a 
természetszeretetűk hajtja, hogy 
olyan környezetet teremtsenek, 
amelyre méltán lehetnek büszkék.

Negyven év munkája

Ilyen ember Abari László is, aki 
a Kisbocskai szőlőben gazdálkodik. 

– Mióta tulajdonosa ennek a bir-
toknak?

– Ez bizony régi történet – kez-
di beszélgetésünket. –  Édesapám-
nak a Homokkertben volt a szőlője, 
de mikor megbetegedett, eladtuk. 
Nem szerettem azt a helyet. Az 
unokaöcsém ajánlotta, hogy van a 
Kisbocskaiban egy eladó szőlő, ve-
gyem meg. Ennek már negyven éve. 
Nagyon rossz, elhanyagolt állapot-
ban volt. Két évet dolgoztam rajta, 
hogy amit elterveztem, úgy való-
suljon meg. Építettem egy pajtát. 
Teljesen átrendeztem a növényeket: 
olyan szőlőfajtákat ültettem, ame-
lyek a mai kornak megfelelőek, s 
egész szezonban folyamatosan ér-
nek.  

Folyamatosan érő növények

–  Ha jól tudom, régebben zöldsége-
ket is termesztett…

– Volt, hogy 10-15 mázsa dinnyét 
takarítottam be. De volt cékla, zöld-

bab, meg sokminden más is. Például 
tizenöt-húsz fajta körte, illetve őszi-
barack érik őszig, folyamatosan. 

– Melyek most az aktuális munkák?
– A rotációzáson túl vagyunk. 

Permetezni pedig mindig lehet. 
Egy-egy locsolásra 120 liter vizet 
használok el. Ma már nem töltöm 
tele a permetezőt, mert nem bírom.

Napi elfoglaltság a kert

– Mennyi időt tölt a kertben? 
– Szinte minden nap itt vagyok, 

legalább két-három órát, leszámítva 
a keddet, mert akkor a fürdőbe me-
gyek. Összességében, egész évben 
legalább kétszáz munkanapot töl-
tök a kertben. Télen is jövök, amikor 
szükséges.

– Mit jelent az ön számára a kert?
– Mindent. Szeretem a szabadsá-

got, itt érzem jól magamat. 
– Mi a titka annak, hogy valaki 

ilyen szép kert tulajdonosa legyen?
– Nincsen titok. Különösen nyá-

ron nincs olyan, hogy „holnap”, 
csak „ma”. Mindig benne kell lenni, 
mert ha elmulasztunk valamilyen 
munkát, azt már soha nem tudjuk 
bepótolni. Ilyenkor pedig még azt 
mondják a böszörményi emberek, 
hogy sokat kint „hál” a szőlő. A gaz-
da optimizmusa azonban sokszor a 
természet törvényét is felülírja. A 
szeptember végi csillogó napsütés-
ben büszkén veszi kézbe munkája 
gyümölcsét.

Gargya Imre

Jóna Béláné 
(1932 – 2018)

Mari néni rajztanárom volt, később barátom, pótanyám. Miért hiány-
zik annyira? Tartás, egyenesség, néha kíméletlen őszinteség, tisztaság, 
állhatatos következetesség, szigorúság, emberszeretet, mások tisztele-
te, becsülése, kortól függetlenül. Nagylelkűség, gondoskodás, a tehetség 
nagyraértékelése, felkarolása. Igen, ezek határozták meg egész életét, 
munkáját, emberi viszonyait. 

 Nagyszülei nevelték szigorúságban, bölcsességgel, áldozatot hozva 
taníttatásáért. A Dorogi utcai zsidó kereskedők gyerekeivel játszva teltek 
hétköznapjai. Reformátusként, talán ezért is volt olyan elfogadó minden-
kivel szemben. Egyetemi diplomát szerzett nagyapja elvárásának megfe-
lelve. Pályája első néhány, tanyasi pedagógusi évét szeretettel emlegette. A 
volt Leányiskolában, majd a Fiúiskolában (a mai Bocskai-iskola) folytatta 
hivatását, földrajz-rajzszakos tanárként. Utolsó aktív éveit pedig kollégiu-
mi nevelőtanárként töltötte. Csendes igahúzóként minden terhet elviselt, 
de soha nem állt be igazán a „sorba". Nem volt hajlandó a számára nem 
elfogadható elvek mentén lelkesedni. Messze állt tőle a törtetés. Kollégái 
becsülték egyenességét, a kitüntetések, jutalmak elkerülték. Nyugdíjazása 
előtt szinte egyszerre kapott meg minden lehetséges elismerést.

 Egyetlen szenvedélye volt életében: az utazás. Ezt már egyetemista 
korában nagyapja is támogatta, felismerve a világlátottság személyiség-
formáló erejét. Pedagógusként a máig emlékezetes vándortáborok lelkes 
szervezője volt.

Más népek kultúrájának, hagyományainak megismerése hajtotta. A 
számtalan élményt továbbadva tette óráit, tanításait színesebbé, tartal-
masabbá. Az ifjúságot mindig a dolgok lényegének és összefüggéseinek 
felismerésére ösztönözte. A világ rejtelmeinek, szépségének, értékeinek 
kutatására buzdított, szokásainkat, hagyományainkat értelmezte.

   A hajdúböszörményi Magyar-Finn Baráti Társaság alapító tagja, más-
fél évtizeden át motorja, krónikása volt. Finnországot bejárva, az ország-
nak és lakóinak is jó ismerője lett, tartalmas barátságokat ápolva. 

Még teljes szellemi frissességgel tudott örülni április 11-én, a születés-
napi vacsoráján. Néhány nap múlva lecsapott rá a végzetes baj. 

Nyugodjon békében a két nemzet közötti barátság önzetlen támogató-
ja. Itthon és Finnországban is őrzik emlékét tisztelői.

Varga Antal

Ezúton szeretnénk mindenkit értesíteni, 
hogy  június 4-26. között lesz 

a 45 - 65 éves hajdúböszörményi lányok, asszonyok  

EMLŐSZŰRŐ VIZSGÁLATA 
 Debrecenben, amely ingyenes.

Minden érintett hölgy névre szóló meghívót kap. 
Kérjük, figyeljen a meghívó levelében a tájékoztatóra.

Várjuk jelentkezését az emlőszűrésre induló 
csoportos ingyenes buszra a 06-30-606-8843 telefonszámon.

Amennyiben Ön nem kapna meghívót, 
vagy kérdése van, érdeklődjön háziorvosánál. 

HBMKH HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI JÁRÁSI HIVATALA
Népegészségügyi Osztály
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A Tripla csomag netet és telefont is tartalmaz, melyek havi díja az első hónaptól, 
a TV havi díja a hetedik hónaptól fi zetendő. Új lakossági ügyfeleknek, egyéves 
szerződéssel, e-számlával. A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos 
lefedettségről és díjakról érdeklődj az invitel.hu oldalon, a 1288-as számon 
vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pont: Hajdúszoboszló, Hősök tere 3. Tel.: +36 30 965 0886

Az akció 2018. május 2-től visszavonásig, a Tripla csomagokra érvényes (digitális D3, 
FTTH és VDSL területen). A hat havi díjmentesség az internet- és telefonszolgáltatást 
is tartalmazó Tripla csomagba foglalt TV-szolgáltatásra vonatkozik. A Sony Smart 
tévékészülék csak Tripla csomagok mellé vásárolható meg a készlet erejéig. 
A díjmentesség a tévékészülékre nem vonatkozik.

CSALÁDI  HD TV-CSOMAG,  
TRIPLA ELŐFIZETÉSBEN!

VÁSÁROLJ HOZZÁ SONY TV-T, RÉSZLETRE!

6 HÓNAPIG

INGYEN
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Városüzemeltetési Intézmény – Hajdúböszörmény
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 

20/A. § alapján pályázatot hirdet a Városüzemeltetési Intézmény 
könyvelő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi 

utca 16.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges felada-

tok: Pénzügyi, gazdálkodási és analitikai feladatok végzése a mindenkor hatályos 
jogszabályok szerint, a POLISZ ügyviteli rendszerben történő könyvelés. Szám-
lák érvényesítése, vevőszámlák elkészítése további számlázások végzése. Közre-
működés a KSH jelentések előkészítésében.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.

Pályázati feltételek:
• Középiskola/gimnázium,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Magyar állampolgárság. Büntetlen előélet.
• A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• POLISZ, KGR rendszer ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes, fényképes szakmai önéletrajz
• Végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata
• Hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt 

személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék, a bírálat-
ban részvevők megismerjék és véleményezzék

• A munkakörre történő kiválasztás esetén három hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. 

július 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 26.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Varga Zoltán intéz-

ményvezető részére a info@hbvarosuz.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A határidőn túl beérkezett pályáza-

tokat nem áll módunkban figyelembe venni. Személyes meghallgatást követően 
az intézményvezető a gazdasági vezetővel együttesen dönt a nyertes pályázó sze-
mélyéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Szabadhajdú Hetilap 

XXVIII. évf. 19. szám - 2018. június 8.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Kinevezés esetén 

4 hónap próbaidő.

Programajánló 2018. nyár
jún.

17.
TERMELŐI ÉS KÉZMŰVES PIAC 
Helye:  Hajdúböszörményi Városi Piac

JAZZ-BLUES JAMBOREE 
Helye: Bocskai tér

LESZÁLLÁS PÁRIZSBAN
A Kalocsai Színház előadása. Helye: SGMK színházterme
Jegyek kaphatók a művelődési központ gazdasági irodájában
(Tel. 06-20-560-4383) és a Tourinform irodában (Deák F. u. 2. Tel: 561-851)

2 ÉVES A FÜRDŐKERTI ÉTTEREM
HANGULATFELELŐS: DJ MÉSZY
Helye: Fürdőkerti étterem

HAJDÚSÁGI NEMZETKÖZI MŰVÉSZTELEP 
zárókiállítása 
Helye: SGMK kiállítóterme

HAJDÚSÁGI NEMZETKÖZI MŰVÉSZTELEP 
nyitókiállítása 
Helye: SGMK kiállítóterme

VII. HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI ÍRÓTÁBOR
Helye: Debreceni Egytem - GYGYK Kollégiuma

Az előadásokra és koncertekre szóló belépőkről érdeklődjön a 52/229-799-es telefonszámon, vagy a Szabadhajdú Facebook oldalán.

NYÍLT NAP - Műterem-látogatás a 
Hajdúsági Nemzetközi Művésztelepen
Helye: Széchenyi-iskola kollégiuma

DESZ-KEXX FESZTIVÁL 2018.
Helye: Nagy András utca, Strandfürdő melleti terület

ORSZÁGOS FOGATHAJTÓ VERSENY
Helye:  Kinizsi téri lovaspálya

HAJDÚSÁGI EXPO és TRAKTORHÚZÓ 
EURÓPA KUPA
Helye:  Széchenyi-iskola előtti terület

jún.
22.

jún.
23.

jún.
28. 

19 óra

jún.
30. 

16 óra

júl.
10-14.

júl.
12.

9-12 óra

júl.
14.

aug.
2-5.

aug.
4.

aug.
10-12.

XXV. HAJDÚHÉT
BOBAN MARKOVIC ORKESTAR, MAGNA CUM LAUDE, IRIGY HÓNAL-
JMIRIGY, KELEMEN KABÁTBAN, HONEYBEAST, ANNA & THE BARBI-
ES, BON-BON ÉLŐ KONCERTEK, TŰZIJÁTÉK, NÉPMŰVÉSZETI ÉS GYER-
MEKPROGRAMOK, MŰVÉSZETI CSOPORTOK FELLÉPÉSEI, NÓTAMŰSOR, 
TÁNCHÁZ, SLAMBUCFŐZŐ VERSENY, GASZTRONÓMIAI UDVAR, TER-
MELŐI ÉS KÉZMŰVES VÁSÁR, JÁTSZÓHÁZ ÉS SOK MÁS PROGRAM 
VÁRJA AZ ÉRDEKLŐDŐKET.

aug.
16-19.

A PROGRAMVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

FÚVÓSZENEKARI HANGVERSENY
Bach, Frescobaldi, Mozart, Ted Huggens, J. de Hann mindenkinek
a Hajdúböszörményi Ifjúsági Fúvószenekar előadásában

2018. június 17. 18 óra
Kálvin téri református templom
A belépés díjtalan.

EFOP-1.3.5-16-2016-00836

Szeretettel meghívunk 2018. június 12-én, a Future Talents bizonyítványosztó előestéjén „A 
tehetség fény – TalenTungsram Lightmapping” eseményre, ahol együtt tisztelgünk az idei 
végzősöknek azzal, hogy fényfestéssel keltjük életre a Hajdúböszörményi Bocskai István Gim-
názium homlokzatát! Gyere el, éljük meg együtt ezt a garantáltan lélegzetelállító élményt!
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Rendőrség: 107
Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Segélyhívószám: 112
Polgármesteri Hivatal: 

563-200
Gyepmester 06-20/313-4217

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS
Június 13. 9–12 óra: dr. Szathmári 
Anita aljegyző

KÁLVIN TÉRI RENDELŐ:  

560-130 www.eszv.hu

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
hétköznap:  16.00–08.00 óráig
hétvégén, ünnepen: 8.00–8.00
Tel: 36/703-703-104  vagy 104

GYERMEKORVOSI RENDELŐ
Védőnői szolgálat: Ady tér 10. 
(piac épülete, I. em.)

GYEREKÜGYELET: 
Kálvin téri rendelő, tüdőgyógyá-
szat, bejárat a parkoló felől, szo.:  
8.00–12.00 óráig  Tel.: 560-133

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

Június 8. (péntek): Arany Sas 
Gyógyszertár (Ady tér 11. Tel: 
227-779)
Június 9. (szombat): Hajdú 
gyógyszertár (Árpád u. 45. Tel: 
229-330) 
Június 10. (vasárnap): Hajdú 
gyógyszertár (Árpád u. 45. Tel: 

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.

229-330)
Június 11. (hétfő): Hajdú gyógy-
szertár (Árpád u. 45. Tel: 229-330)
Június 12. (kedd): Kehely gyógy-
szertár (Arany J. u. 12. Tel. 561-
151).
Június 13. (szerda): Patika Plus 
Gyógyszertár (Vörösmarty u. 1. 
Tel: 0620/343-4800)
Június 14. (csütörtök): Szenthá-
romság Gyógyszertár (Pálnagy Zs. 
u 1/a. Tel.: 372-302)
Június 13. (péntek): Vöröskő 
gyógyszertár (Karap F. u. 5. Tel: 
561-461)

 A MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN 
működő csoportok:
Június 10. 15 óra: a Dóry József 
Nótaklub foglalkozása.
Június 11. 16 óra: a Kézimunka-
kör foglalkozása.
Június 11.: A Tessedik Sámuel 
Kertbarátkör foglalkozása. Kirán-
dulás a hajdúhadházi kilátóhoz, 
szalonnasütés. Indulás 12.05 kor a 
járatos busszal.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET:
Június 9-11-ig, reggel 6-tól reggel 
6 óráig: dr. Szabó János (Tel: 06-
20-9773-060)

HBCOM ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 

 229-190

HBTV:  Tel.: 52/219-999

Tigáz: Tel.: 06 40/333-338

KÖZVILÁGÍTÁS  HIBABEJELENTŐ
Tel: 36-52-219-419 H-cs: 8-16.30-
ig, pénteken 8-13.30-ig. Személye-
sen a Városi Piac felügyeleti irodá-
jában.

VÉRADÁS

Június 12. (kedd) 10-13.30 óra, 
Középkerti Általános Iskola (Erdé-
lyi u. 37.) a dolgozók és a lakosság 
részére.  Személyi igazolvány, TAJ-
kártya és véradó igazolvány szük-
séges.

KERÉKPÁROZÁST KEDVELŐK FI-
GYELMÉBE! A Tisza-tóhoz szerve-
zünk túrát június 10-én, vasárnap. 
Indulás 6 órakor a Kálvin térről, az 
új szobortól.  Útvonal: A túra oda-
felé kerékpárral Balmazújvárosig, 
onnan Poroszlóig vonattal, majd 
kerékpárral körbe a Tisza-tavon 
(60 km) Tiszafüredig. 
Hazafelé vonattal Balmazújvá-
rosig, onnan kerékpárral hazáig. 
Hazaérkezés kb. 19.45 órakor. Ha 
kellemes időtöltésre vágysz, tarts 
velünk! Túravezető: Fekete Antal 
Telefon: 06/20-2627-807

NAGY MARGIT

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,

akik szeretett halottunk

temetésén megjelentek, sírjára koszo-
rút, virágot helyeztek és mélységes bá-
natunkban részvéttel osztoztak.
„Hirtelen, de elmentél egy perc alatt,
számunkra csak a döbbenet 
és a fájdalom maradt.
A búcsúszó, mit nem mondtál ki,
elmaradt,
de szívünkben örökké velünk maradsz.”

A gyászoló család.

KEREKES ANTALNÉ
(szül. Andirkó Piroska)

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,

akik szeretett halottunk

temetésén megjelentek, sírjára koszo-
rút, virágot helyeztek és mélységes bá-
natunkban részvéttel osztoztak.
„Nagyon akartam élni még, 
érezni szívetek melegét.
Legyőzni a betegséget, 
legyen enyém még az élet.
Búcsú nélkül kellett mennem, 
őrizzetek szívetekben.
Édes lesz ott megpihenni, odalent már 
nem fáj semmi!” 

A gyászoló család.

TÓTH IMRÉNÉ 
szül.: Nagy Margit 

(volt Karap F. u. 2. alatti lakos) 
halálának 7. évfordulójára.

Soha el nem múló fájdalommal 
emlékezünk 

Megemlékezés

„Sohasem feledünk, mindig velünk maradsz, 

Halálod, míg élünk, fájó emlék marad.” 

Szerető családja

Hajdúböszörmény Város Önkor-
mányzata az 53/2018. (II.22.) Önk. 
számú határozata alapján értékesí-
teni kívánja az önkormányzati tu-
lajdonban álló, Hajdúböszörmény 
2567 hrsz-ú, a természetben a Dó-
zsa György krt. 25. sz. alatti kivett 
lakóház, udvar, gazdasági épület 
művelési ágú, 358 m² nagyságú in-
gatlant nyílt árverés útján, a legma-
gasabb ajánlattevő részére az alábbi 
feltételekkel: 

A kikiáltási ár nettó 4.600.000 
Ft. A kikiáltási árat az árverés so-
rán 5.000 Ft-tal szükséges emelni 
mindaddig, amíg egyetlen ajánlat-
tevő marad versenyben. Vevőnek a 
nettó vételár 3%-a + áfa lebonyolí-
tási díjat is meg kell fizetnie.

Aki az árverésen részt kíván 
venni, annak a nettó kikiáltási ár 
10%-át letéti díjként az árverés 
időpontjáig meg kell fizetnie Hajdú-
böszörmény Város Önkormányza-
tának 11738060-15372514 számú 
számlájára. A befizetés tényét az 
ellenőrző csekkszelvény, vagy telje-
sített átutalási megbízás bemutatá-
sával kell igazolni. Az az ajánlattevő, 
aki az árverés során a legnagyobb 
összegű ajánlatot teszi, az ingatlan 
megvásárlására jogosulttá válik, és 
az általa befizetett letéti díjat a vé-
telárba be kell számítani. A licitálá-
son alulmaradt ajánlattevők részére 
a befizetett letéti díjat az Önkor-
mányzat 15 napon belül visszafize-
ti. Abban az esetben, ha a nyertes 
ajánlattevő a licitálás lezártát kö-
vetően, a szerződéskötés előtt vagy 
után eláll az adásvételtől, úgy a leté-
ti díj részére nem jár vissza.

A nyertes ajánlattevőnek az árve-
rést követő 30 napon belül szerző-
dést kell kötnie és ezzel egyidejűleg 
meg kell fizetnie a teljes vételárat, 

részletfizetési lehetőség nincs. Ab-
ban az esetben, ha a nyertes aján-
lattevő hitelfelvétel segítségével 
kívánja megfizetni a vételárat, úgy 
a teljesítésre nyitva álló határidő – 
tekintettel a banki ügymenet idő-
igényességére – 60 napra hosszab-
bodik meg.

Az ingatlan tulajdonjogának be-
jegyzésére a teljes vételár, bonyolí-
tási díj és az igazgatási szolgáltatási 
díj megfizetését követően kerül sor. 
A vevő köteles az ingatlant 4 éven 
belül beépíteni, melynek biztosítá-
sára az önkormányzat elidegenítési 
és terhelési tilalmat köt ki. 

Az ingatlannal kapcsolatban 
további tájékoztatás kérhető az 
52/563-238 telefonszámon, illetve 
a Polgármesteri Hivatal I. emelet 
38-as irodájában. 

Az önkormányzat fenntartja 
magának azon jogát, mely szerint 
az eljárást részben vagy egészben 
eredménytelennek nyilváníthatja 
indoklás nélkül.

A nyílt licit időpontja: 2018. jú-
nius 19. 9.00 óra

Helye: Polgármesteri Hivatal 
Sillye Gábor terem (I. emelet 54.)

Ingatlanértékesítés
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„VIRÁGOS TAVASZ” címmel Mó-
réné Fejes Mária festőművész, Móré 
Kincső és Móré Blanka gimnáziumi 
tanulók alkotásaiból nyílt kiállítás 
május 16-án, a Sillye Gábor Műve-
lődési Központ kiállítótermében. A 
kiállítás június 20-ig látogatható.

Kiállítás
Eladó Hajdúdorogon, Árpád 
körút 4. sz. alatti, frekventált 
helyen (dollárnegyed) felújítás-
ra szoruló, 380 négyszögölön 
fekvő kertes ház. Nagy szoba, 
nappali, konyha, fürdőszoba, 
spájz, gázkonvektoros. Két csa-
lád részére is megfelel, mivel van 
egy különálló nagy szoba-kony-
hás, szintén gázkonvektoros 
épület. Állattartásra is alkalmas, 
mindenféle gazdasági épületek-
kel ellátva, ipari áram, fúrott 
kút, közművesített. Beépíthető 
telekkel. Csokosok feltételének 
megfelel. Érd: 06-20-24-24-430.

Eladó 1 db 6 kW-os, csempézett 
elejű hőtárolós kályha. Érd: 06-
20-24-24-430

Házasságot kötöttek
Ünnepélyes keretek között házas-
ságot kötöttek:
május 31-én:  Papp Máté – Kiss 
Dorottya
június 1-jén:   Monori János – Mo-
noriné Rácz Enikő, Elek Antal        –    
Elek-Szilagyi Henrietta Liza
június 2-án:   Csizmazia Gábor   –  
Csizmazia-Sőrés Anett, Farkas Fe-
renc – Farkas Anita

Városüzemeltetési Intézmény - Hajdúböszörmény
 a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján pályázatot hirdet Városüzemeltetési Intézmény 

könyvelő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazot-
ti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. A munkavégzés helye: 
Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi utca 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges felada-
tok: Pénzügyi, gazdálkodási és analitikai feladatok végzése a mindenkor hatályos 
jogszabályok szerint, a POLISZ ügyviteli rendszerben történő könyvelés. Szám-
lák érvényesítése, vevőszámlák elkészítése további számlázások végzése. Közre-
működés a KSH jelentések előkészítésében. Illetmény és juttatások: Az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Középiskola/gimnázium,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Magyar állampolgárság. Büntetlen előélet.
• A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• POLISZ, KGR rendszer ismerete.
• A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes, fényképes szakmai önéletrajz
• Végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata
• Hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt 

személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék, a bírálatban 
részvevők megismerjék és véleményezzék

• A munkakörre történő kiválasztás esetén három hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. 
július 2. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 26.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Varga Zoltán intéz-

ményvezető részére a info@hbvarosuz.hu E-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A határidőn túl beérkezett pályáza-

tokat nem áll módunkban figyelembe venni. Személyes meghallgatást követően 
az intézményvezető a gazdasági vezetővel együttesen dönt a nyertes pályázó 
személyéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Szabadhajdú Hetilap 

XXVIII. évf. 19. szám - 2018. június 8.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Kinevezés esetén 

4 hónap próbaidő. 

Szeretettel várok minden 
szépülni vágyó vendéget a 
Déjá-vu szépségszalonba.

Hétköznapi fonások, alkalmi kontyok, festés, 
melírozás, fesztiválra neon színezések, 

férfi hajvágás, festés.

Kovács Szilvia ötletgazda, 
Karcag város alpolgármestere által létrehozott 

„A legszebb konyhakertek – Magyarország legszebb kony-
hakertjei”  országos programhoz csatlakozva

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata meghirdeti a
Legszebb konyhakertek  programot.

Várjuk minden konyhakerttel rendelkező
 kertművelő és közösség jelentkezését.

Jelentkezési határidő: 2018. június 15.

Jelentkezési lap kérhető és leadható: 
Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal 

(4220 Hajdúböszörmény Bocskai tér 1. fszt. 10.)

Nevezési kategóriák:
Balkon: erkélyen kialakított Zártkert 1: zöldséges
Mini: 10-50 m2   Zártkert 2: gyümölcsös
Normál: 50 m2 felett  Zártkert 3: vegyes (zöldség és gyömölcs)

Közösségi: csoportok, óvodák, iskolák, szervezetek 
által megművelt kertek.

A kertek megtekintésére 2 alkalommal kerül sor előzetes 
időpontegyeztetés alapján.

Eredményhirdetés: 2018. augusztus 16-19. (Hajdúhét)
Kiss Attila polgármester 
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Bajnoki címet szerzett a junior korúak országos megmérettetésén Nagy 
Máté, a Hajdúböszörményi Fontana SE versenyzője. Major Zsolt tanítvá-
nya az Esztergomban, június 2-án rendezett versenyen, a light contact ka-
tegóriában bizonyult a legjobbnak. A fiatal versenyző még egy bronzérmet 
is begyűjtött, kick light kategóriában. A bajnoki cím feljogosítja arra, hogy 
szeptemberben részt vegyen Olaszországban, az Európa Bajnokságon.

Kick-box

Triatlon
Nemzetközi Triatlon X-Man Romania versenyt rendeztek Nagyváradon, 
június 2-án. Hajdúböszörményből Fekete Antal, Molnár Endre és Papp Pé-
ter indult a megmérettetésen. Endre a Hegyközszáldobágyi-tavon nyolc 
kört (3,8 km) úszott. Péter 180 kilométert kerékpározott, míg Antal, a vá-
rosi ligetes környezetben 42,2 kilométert futott. A kerékpáros teljesítést 
nehezítette az 1900 m-es szintkülönbség, a szél, a gyakori tízszázalékos 
emelkedők. A csapat, Böszörményi Seniorok néven 11 óra 50 perc alatt 
teljesítette a versenyt. Ezzel a dobogó harmadik fokára állhattak fel.

Szép eredményekkel zárta a szezont a HTE labdarúgó szakosztálya. Fel-
nőtt csapatunk már az utolsó előtti fordulóban megnyerte a Megyei I. o. baj-
nokságot, ezzel kivívta a jogot az NB III-as tagságért folyó küzdelmekre, a 
Megye Kupában pedig döntőt játszik. Országos II. o. bajnokságban szereplő 
U15 és U14 csapatunk is aranyérmes lett. Az U14-sek az első osztályba ju-
tásért vívhatnak rájátszást. Megyei U14 csapatunk hibátlanul nyerte meg 
csoportját, és így az összesített megyei bajnoki címért játszik a play-offban. 
III. o. U19-es gárdánk bronzérmet szerzett, I. o. U12-seink pedig a 2. helyen 
végeztek. 

Leány csapataink közül az U17 és U15 a 3. helyet szerezte meg a megyei 
keresztpályás bajnokságokban.

Megyei I. o. felnőtt: HTE – DVSC II. 3-3 (1-1) Gól: Jeremiás Gergő (2), 
Barna Béla Dávid. Edző: Igor Bogdanovic.

Megye Kupa, 3. forduló: Sárrétudvari KSE – HTE 1-3 (1-1) Gól: Barna 
Béla Dávid, Linzenbold Zsolt, Oláh Norbert. Edző: Igor Bogdanovic.

Megyei I. o. U19: HTE – DLA 7-3 (5-1) Gól: Szabó Flórián (4), Hortó Dá-
vid (2), Varga Zsolt. Edző: Molnár István.

III. o. U19: HTE – Filo SE 4-0 (2-0) Gól: Barna Béla Dávid (2), Bányász 
Krisztofer, Olajos István. Edző: Igor Bogdanovic.

III. o. U17: HTE – Filo 5-2 (3-1) Gól: Szakács Dániel Attila (2), Bányász 
Alex Attila (2), Csirkés Imre. Edző: Rákos Csaba, Poczetnyik Csaba.

II. o. U15: Fehérgyarmat SC – HTE-Olasz FS 1-5 (0-2) Góllövő: Váradi 
Marcell (2), Hadházi Sándor Máté, Papp G. Benedek, Gergely Erik. Edző: Je-
remiás Gergő.

Megyei U14, rájátszás: HTE – DASE 1-0 (0-0) Gól: Lakatos Attila. Edző: 
Sipos Elemér, Kiss Antal.

Labdarúgás

Második helyen végzett az idei megyei első osztályú asztalitenisz csa-
patbajnokságban a böszörményi egyesület. Növeli a siker értékét, hogy 
eredményükkel feljutottak a nemzeti bajnokság harmadik vonalába. A 
csapat tagjai: Kiss Imre, Radácsi István, Szabó Antal, Szilágyi József, Kiss 
Imre, Szabó Zsolt.

 Ezúttal sem maradt el a legerősebb párosok és a legjobb versenyzők 
(TOP12) meghívásos csatája. A párosok közül a Szilágyi József – Szabó 
Zsolt „kettőse” hozta el az első helyért járó trófeát. A TOP12-ben Kiss 
Imre utasított mindenkit maga mögé, így ő lett a megye legjobb játékosa, 
csapattársa Szabó Zsolt, az ötödik helyen végzett.

Asztalitenisz


