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HAJDÚSZOBOSZLÓ
Elkészültek az utak 

A tartalomból:

Tűzoltóinkat ünnepeltük:
140, jubileum

Sándor József születésnapján:
Száz éve él Hajdúszoboszlón

Interjú a képviselőkkel:
Jónás Kálmán, Jobbik 

Június végéhez közeledve megtörtént a műszaki átadás-átvétele az új 
útburkolatoknak, -felújításoknak - tudtuk meg Szilágyiné Pál Gyöngyi 
főmérnöktől. 

Mindössze a Bambínó Óvoda parkolójának és a Szilfáalja 16-18. sz.  mögötti 
parkoló munkálatai húzódnak át júliusra. Több mint 300 millió forintot for-
dított az önkormányzat útjainkra, ebből 200 millió az adósságkonszolidáció-
ból származó állami pénz. Összesen 15 utcában, zugban, illetve parkolóban 
javultak a közlekedés feltételei a város minden részében. Képeinken: fenn: 
bármily hihetetlen, a Kemping utcára is ráfért a megújulás. Lenn: most már 
nem lesz tavacska nagy esőzés idején a Szilfákalja 13-17. sz. garázssornál

Új sportpálya a lakosságnak 
Elkészült Hajdúszoboszló első szabadtéri sportpályája, amely nem a versenysport-, hanem a lakossági igé-
nyeket hivatott kiszolgálni, mégpedig az 5. sz. választókörzetben, a tavaly átadott  Galgócz sori játszótér 
tőszomszédságában.

Csak a parkosítás hiányzik, hamarosan birtokba vehetik a sportolni vágyó lakosok az új, szabványméretű,  asz-
faltburkolású kézilabdapályát, amely voltaképpen több sportág művelésére is alkalmas, valamint a köréje épített, 
187 méter hosszú és 1,30 m széles, rekortán műanyagborítású futópályát. A kézilabdapálya kosárlabdázásra, kis-
pályás focira, sőt, teniszezésre is használható, biztosítják ezt a felfestések, a kosárpalánk. A lakosságnak készült új 
sportlétesítmény a város peremkerületében található, az ún. Hétvezér lakótenegyedben. Komfortosságát parkolási 
lehetőséggel, padokkal, fásítással növelik. Ősztől 2 napelemes lámpával teszik lehetővé a sportolást a késő délutá-
ni, esti órákban is. A vagyonvédelmet kamerával oldják meg - mondta el lapunknak Orosz János.  A körzet önkor-
mányzati képviselője büszke  erre, a mintegy 22 millió forint értékű fejlesztésre is, hiszen, mint hangsúlyozza, az 
itt élő lakosok sportolási igényének kulturált és biztonságos feltételeit kívánták megteremteni. 

Kosárlabdapálya-avatás a Bányász utca - Szilfákalja közti 

játszótér mellett 

Július 1-jén pénteken 16 órakor a Magyar Kosárlabda Szövetség elnöke, Szolnok pol-
gármestere avatja fel az idén betervezett másik szabadtéri sportlétesítményt. Szalay Fe-
renc ezt megelőzően a Hajdúsági Ízek Fesztiváljának megnyitóján vesz részt. A volt 
kazánház melletti lepusztult pálya helyén ugyancsak  szabványméretű kosárlabdapálya 
készült el.  A pályaavatáshoz kosárlabda-bemutató is kapcsolódik. 
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DÖNTÉSEK JÚNIUS 9-ÉN
Két pályázó közül Nagy Marianna megbízása mellett döntött a képviselő-testület a Hajdúszoboszlói 
Egyesített Óvoda magasabb vezetői állására meghirdetett pályázatot elbírálva. Az önkormányzati in-
tézmény eddigi vezetője, Győri Zsuzsánna az idén nyugdíjba vonul. A megbízás augusztus 1-jétől öt 
évre szól.

Városi ünneppé nyilvánították a Szejdi-dúlásra való megemlékezést. Az ünnepséget a rendszerváltás 
idején a Hajdúszoboszlói Kör kezdeményezte, és még akkor emlékhelyet is alapítottak az önkormány-
zattal karöltve a Közgazdasági Szakközépiskola parkjában.  Napjainkban a megemlékezés elsősorban 
a templomerődfalnál történt. Az 1660. április 29-i török dúlással szembeszálló Kecskeméthy Balázs 
kapitány és a 300 hős városvédő emlékének tisztelgő ünnepség megrendezését a művelődési központra 
bízták.

Újabb két sírt nyilvánítanak védetté a köztemetőben. Gombos Imre és Gombos László fiatal hajdúszo-
boszlói honvédek voltak, nevük szerepel a II. világháború áldozatainak emlékművén. Fiatalon haltak 
meg, családjuk nem volt, nincs közvetlen hozzátartozó, aki megváltsa a sírhelyeket.  A szakmai bizott-
ságok szintén támogatták a javaslatot.

Lemondott a 2012-ben létrehozott Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.-ben betöltött igaz-
gatósági tagságáról Nyéki István, a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója. 
Nyéki Istvánt a képviselő-testület delegálta a központi jogszabály alapján létrehozott regionális társa-
ságba. Helyette Lőrincz Lászlót, a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda vezetőjét 
delegálják, aki rendelkezi vízellátási és csatornázási üzemmérnöki főiskolai végzettséggel is 

Újabb három térfigyelő kamerát telepít az önkormányzat a meglévő 21 közterületi kamerán túlmenően 
az idén. Az 5 millió forint keretből a Rákóczi utcai játszótér, az Arany János utca - Szilfákalja keresz-
teződést, s a Szilfákalja - Bányász u. közötti parkban újonnan épített kosárlabdapályát fogják védeni. 

Újra él a pénzhez jutási  lehetőséggel a város  adósságkonszolidációban nem részesült önkormány-
zatoknak az állam által ez évben ismét kiírt pályázatán. Az újabb 200 millió forint elnyerése esetén a 
Luther utca teljes rekonstrukcója, a Major utca „belső kör” lakótelepi útja és parkolói (Kölcsey utca 
1-7.sz és a Major utca 2-24. sz. között), valamint a Keleti utca (Árpád és Kossuth utca közötti szakaszá-
nak) felújítása valósulhat meg jövőre. A téma kapcsán hosszas vita kerekedett, mivel Jónás Kálmán 
úgy vélte, valamely munkahelyteremtő támogatásra, akár sajtüzem létesítésére kellene kérni a pénzt.  

a város

Júniusban tárgyalták

Összesen 22 témát tűzött napirendre június 9-i  tanácskozásán városunk képviselő-testülete. Az előter-
jesztések között szerepelt a Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltóságunkat érintő mun-
kájáról szóló beszámoló, melyet elfogadtak. Személyi és egyéb  javaslatokban döntések mellett több 
pályázat  ügyében is határoztak a városatyák. Az ülés egyik témájaként került terítékre Holoda Attila 
alpolgármester tájékoztatója a kormányzat központosító törekvéseiről. Ez alapján hosszú, élénk vita 
alakult ki, melyben elmondta véleményét Bodó Sándor országgyűlési képviselő is, miután dr. Sóvágó 
László polgármester elsőként szólva  ezúttal is hangot adott nemtetszésének az önkormányzatiságot 
sújtó, az önkormányzatok működését visszaszorító, nem ésszerű intézkedéseket illetően úgy a munka-
helyteremtés, mint az oktatás, valamint a finanszírozás terén.  

Közlekedésbiztonsági Díj 
Hajdúszoboszlónak
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a 2014-2016. évi közúti közle-
kedésbiztonsági akcióprogram keretében pályázatot hirdetett „Ön-
kormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért” 
elnevezésel.  A  városok kategóriában 37-en pályáztak, közülük Haj-
dúszoboszló is nyert - tudtuk meg dr. Sléder Tamástól, a polgármeste-
ri hivatal igazgatási irodájának vezetőjétől.

A lehetőséget dr. Gali Sándor rendőrkapitány maga is figyelmébe aján-
lotta az önkormányzatnak, tekintettel arra, hogy a helyi baleseti statisztika 
kedvező. 

Hajdúszoboszló pályázatát  pozitívan értékelték. Az oklevéllel együtt 
1 millió forint értékben kapott ajándékba az önkormányzat közlekedés-
biztonsági felszereléseket (láthatósági mellények, karszalagok, bukósisa-
kok), mini KRESZ-pálya elemeket (mini KRESZ-táblák, működő jelző-
lámpák, bóják), közlekedési eszközöket (gyermekbiciklik, rollerek). Az 
eszközökkel a kisgyermekek biztonságos közlekedésre oktatását tudjuk 
reményeink szerint segíteni (pl. autómentes napon, óvodáinkban).

 Sajnos a díjátadón nem tudott az önkormányzat nem tudott részt venni, 
mivel aznap bizottsági ülések voltak. . Az ünnepélyes díjátadást. május 
11-én tartották meg Budapesten, a Művészetek Palotájában, a Közlekedé-
si Kultúra Napja nyitórendezvény részeként.

Sztrájk a szoboszlói polgármes-
teri hivatalban is
Június 22-én 8-tól 10 óráig  az országoshoz csatlakozva sztrájkoltak a hajdúszo-
boszlóiak hivatali munkatársak is, mivel  69,23 százalékuk aláírásával jelezte 
egyetértését. Az akciót a szakszervezet hirdette meg, de bármely kinevezett dol-
gozó részt vehetett.  Az önkormányzati (polgármesteri) hivatalokban dolgozó 
közszolgák ugyanis 9 éve nem kaptak béremelést, ebből lett elegük.  A sztráj-
kon velük volt Sóvágó László polgármester, aki többek között úgy fogalmazott, 
ez a következmények nélküli ország. - Túlzás lenne állítania bárkinek, hogy 
egyetlen önkormányzati dolgozó sem méltó rá, hogy ennyi idő alatt béremelést 
kapjon - emelte ki, miközben pl. a járásoknál dolgozók bérét is rendezik. 
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A pályázatok elnyerése esetén még inkább fejlődhet a város  

A. „TOP – 2.1.2 – 15– Zöld város 
kialakítása” felhívásra „[H]ősök 
terein – Kálvin tér és környezeté-
nek megújítása” elnevezéssel pá-
lyázik az önkormányzat. 

A pályázati kiírás figyelembe véte-
lével készült anyagban található ún. 
projektelemeket támogatta a képvi-
selő-testület az elmúlt nyolc hónap-
ban meghozott határozataival, vala-
mint az Integrált Településfejlesztési 
Stratégia (IVS) elfogadásával, amely 
létfeltétele volt a benyújtásnak. Az 
előkészítésre 48 millió forint keretet 
különítettek el.

A május 17-én beadott pályázatnak 
konzorciumi partnere a piacokat és 
közterületeket üzemeltető városgaz-
dálkodási nzrt.  A 666,684 millió fo-
rint összértékű projekthez elnyerése 
esetén mindössze 41,7 millió forint 
saját erő szükséges. 

A pályázat sikere esetén átépítenék 
a Bányász utca elején lévő játszóte-
ret és parkolót. A Luther utcai játszó-
tér megmaradna, s nem alakítanák 
át a Luther utcai társasház melletti 
parkolót. 

Többfunkciós helyi termék- és 
kézműves piacot alakítanának ki to-
vábbá a kertmozi helyén, a színpad 
és a vetítővászon meghagyásával. 
Kétsávos futópályát és kutyafuttatót 
építenének a Major utcán.  Felújíta-
nák a Kálvin teret és a Gönczy Pál 
utcát gyalog- és kerékpárút kiala-
kításával, s összekötnék a teret a 
mozicsarnokkal. A városözpontban 
felmérnék az ún. zöld infrastruk-
túra-hálózatot, akcióterv készül-
ne. Továbbá ún. soft programok is 
megvalósulnána, a civil szervezetek 
pályázhatnának ezekre négy téma-
körben 5 millió forint összértékben. 

Pályázat gyógyhelyi 
fejlesztésekre

A  „GINOP – 7.1.3 – 2015 – 
Gyógyhelyek komplex turisztikai 
fejlesztése” felhívásra „Hajdúszo-
boszló gyógyparkjának megújí-
tása” előkészítése során először 
múlt év decemberben döntöttek 
a pályázat tartalmi elemeiről. To-
vábbi  döntések során 48 millót 
különítettek el itt is az előkészí-
tésre. A június 15-i határidőben 
való  benyújtáshoz nélkülözhetet-
len volt a helyi építési szabályozás 
aktualizálása. 

A pályázat előírásainak is megfe-
lelve, a helyi ötletek, tervek alapján 
nyertesség esetén ivókutat hoznának 
létre a Szent István parkban, zené-
lő, fényjátszó, elő- és utószezonban 
is működő szökőkutat építenének. 
Ezek mind ún.  új attrakciós elemek. 

Egyúttal a Szent István park felújí-
tása, új szabadtéri színpad építése a 
jelenlegi helyen, valamint pavilonok 
elhelyezése is szerepel a benyújtott 
pályázatban. 

Ovifelújítási, 
napelemfarm-építési 
pályázatok
Három energetikai pályázat be-
nyújtásáról is határozott a képvi-
selő-testület.

Holoda Attila alpolgármesterrel 
együtt, többszöri tárgyalás után dí-
jazás nélküli együttműködési meg-
állapodást kötött a város a korábbi 
energetikai pályázati partnercége  
jogutódjával, a debreceni LENERG 
Energiaügynökség Nonprofit Kft.-
vel  2016. március 22-én (a társaság 
független tanácsadó cégként műkö-
dik együtt a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzattal). Ez alapján velük 
készíti  egyrészt a „TOP – 3.2.1 – 15 
– Önkormányzati épületek energe-
tikai korszerűsítése” felhívásra az 
Aranykapu Óvoda felújítását célzó 
pályázatot, amelyről a képviselő-
testület áprilisban hozott határozatot. 

A „TOP – 3.2.2 – 15 – Önkor-
mányzatok által vezérelt, a helyi 
adottságokhoz illeszkedő, megújuló 
energiaforrások kiaknázására irá-
nyuló energiaellátás megvalósítása 
komplex fejlesztési programok kere-
tében” című kiírásra pedig napelem-
farm beruházási projektet tervez az 
önkormányzat, épületeinek (esetleg 
az új HÉSZ szerint kialakuló ipari 
területek) áramellátásának takarékos 
segítésére.

A KEHOP – 5.4.1. – szemlélet-
formálási programok kiírásra is 
tervezik pályázat benyújtását „Töl-
tődjünk fel energiával!” címmel. 
Ebbe az óvodás és általános iskolás 
célcsoporton túl a lakosság többi 
részét is bevonnák (kb. 2000 főt). 
Az elnyerhető kb. 20 millió forint, 
100%-os támogatásból bábjátéktól 
a kiállításokon, versenyeken át szó-
róanyagokkal, workshopokkal, a 

háztartások közötti versenyig  gaz-
dag program valósulhatna meg a cél 
jegyében.

Települési közleke-
désfejlesztési pá-
lyázhatok

A TOP – 3.1.1 – 15 kódszámú 
pályázati felhívás kapcsán két 
előterjesztést a képviselő-testület 
12/2016. (I.28.) és 60/2016. (IV.14.) 
számú határozatával támogatott. 

Ez két projekt előkészítését teszi 
lehetővé. 

1.  Hajdúszoboszló – Ebes közötti 
kerékpárút

2., Dózsa Gy. u. – Puskin u. – Hő-
sök tere – Rákóczi u. jelzőlámpás 
csomópont átépítésével a kerékpáros 
átvezetés szabvány szerinti kialakí-
tása, egyesített gyalog- és kerékpár-
út kiépítése a Nádudvari útig (lehe-
tőség szerint: az Ady Endre. utcai 
és a Hősök terei kerékpárútszakasz 
összekötésével hálózattá fejlesztés, 
melynek egy része a „zöld város”   
projektben tervezett).

Szürkemarha hajtóút 
– Oxenweg program: 

A TOP-1.2.1-15-HB1-Társadalmi 
és környezeti szempontból fenntart-
ható turizmusfejlesztés felhívásra 
„Magyar Szürkék Útja – kulturális 
tematikus útvonal Hajdú-Bihar me-
gyében” (Oxenweg) címmel nyújtott 
be pályázatot május 27-én a megyei 
önkormányzat konzorcium-veze-
tőként, hét hajdú-bihari  település 
(Balmazújváros, Hajdúböszörmény, 
Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hor-
tobágy, Nagyhegyes, Nádudvar) tag-
ságával. A lehetséges 975.000.000 Ft 
100%-os támogatásból városunkra 
100.000.000 Ft jut, mely múzeumunk 
Bocskai u. 14. sz. alatti utcai épület-
szárnyának hézagos zártsorú – nagy-
kapuig - továbbépítésére, az ingatlan 
részleges felújítására, Bocskai-Thö-
köly fejedelmi kincstár létrehozására 
a korabeli ékszerek hiteles másolatá-
ból, a korról szóló 3 dimenziós filmre, 
a Pásztorkincsek és a Templombástya 
kiállítás installációjára, valamint kap-
csolódó járulékos költségekre fordít-
ható. A pályázat tartalmát a képvise-
lők tudomásul vették. 

Hajdúszoboszló képviselő-testülete június 9-i ülésén  egyetértett azzal, hogy a  város fejlődését előse-
gítő, különböző témájú és mértékű EU-pályázatokhoz - ahol szükséges - az önerőt nyertesség esetén 
pályázati céltartalékából biztosítja, illetve támogatta e pályázatok benyújtását. 

„Zöld jelzés” az 
intézményfelújításoknak
Rendkívüli ülésen határozott május 31-én az önkormányzat 
városfejlesztési, mezőgazdasági biz9ottsága az intézmények 
ez évi felújítási munkálatairól. 

A célra az önkormányzat költségvetésében százmilliió forintot 
különítettek el, melyből 5,8 millió forintot tartalékolnak. Az elő-
készítések alapján a Szivárvány, a Lurkó, a  Bambínó, a Mese-
vár,   a Liget, az Aprónép Óvodában, továbbá a Városi Bölcső-
dében, az Óvodakonyhán, az óvodai intézmény központjában  
végeztetnek el felújításokat.
Ezen kívül  a zeneiskolában  a Bárdos Lajos és a Gönczy-
iskolákban is sor kerül ilyen munkálatokra, mivel az intézményi 
infrastruktúra-háttér fenntartása  az önkormányzat feladata.  
A polgármesteri hivatal C épületének felújítására 17,6 milliót, a 
Gábor Áron  u. 72. sz. ingatlan vizesblokkjaira 1,9 milliót külö-
nítettek el.  A Városi Sportházban a tetőfelület felülvizsgálatára, 
a beázások javítására szánnak 22 millió forintot. A városi tele-
vízió adóberendezés javítása, áthelyezése címén kap 500 ezer 
forintot.  A gimnáziumban a pince helyreállítására költenek 10,5 
milliót. 
A  futball sporttelepen a tetőtér-ráépítéshez 6,5 millió forintot 
adnak a HSE-nek.  A művelődési központ színpadfelújításra kap 
mintegy 2 millió forintot. 

Bővülő szolgáltatások a Nádudvari úti 
komplex telepen
Háromszorosára bővítette a városgazdálkodási nonprofit zrt. az 
eddigi 500 négyzetméteres zöld hulladék szelektív gyűjtő terüle-
tét a Nádudvari útfélen található komplex telepen. Megkapták 
az engedélyt fém- és veszélyes hulladékok fogadására is. 

A társaság a szükséges engedélyek birtokában végezheti immár a 
tevékenységet. Céljuk, hogy  minél több zöld hulladékot feldolgoz-
hassanak, illetve tudják fogadni a lakosság által kiszállított meny-
nyiséget is. A mintegy nettó 8 millió forint értékű beruházást a tár-
saság saját dolgozóival valósította meg, így az feleannyiba került. 

A keletkező komposzt értékesítését továbbra sem tervezik. Fel-
használhatják feladataik ellátásához kapcsolódóan a  parkfenn-
tartásban, a temetőfenntartásban, a törmeléklerakón. A lakosság a 
komposzthoz ingyenesen hozzájuthat a jövőben is. Az idén má-
jus végén  próbaképpen a város öt pontján helyeztek ki nagyobb 
mennyiséget a kiültetések 
elősegítéséhez. A jó mi-
nőségű, magas tápanyag-
tartalmú földet pillanatok 
alatt elhordták a lakosok.  

A  városgazdálkodási 
nzrt.  megkapta továbbá 
az engedélyt a házhoz 
menő lomtalanítással 
begyűjtött hulladék szét-
válogatására. Bővült  a 
komplex telepen a gyűjt-
hető hulladékok köre. Az 
elektronikai hulladéko-
kon kívül fémhulladéko-
kat és veszélyes hulladé-
kokat is fogadnak. 

A Nádudvari útféli telep 
egyébként a nyári időszámítás szerint naponta 8-18 óra között tart 
nyitva.  (Képünkön: konténerekben tárolják, majd  így szállítják el 
az elektronikai, a veszélyes hulladékokat)
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Évzárás a művészeti iskolában
A Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola június 6-án megtartotta hagyományos évzáró kiállítását a képzőművészeti szakos diákjainak egész éves munkájából a 
Bocskai Rendezvényközpontban.

Az intézmény igazgatója, Szoboszlainé Kádár Anikó elmondta, 260 tanulójuk volt az elmúlt tanévben. Közülük a különböző területi, megyei és országos versenyeken 
díjazott diákokat ki is hívta  jól megérdemelt oklevelüket, ajándékaikat átvenni. A tárlaton kiállított festmények, grafikák és kerámiák megjelenített témái között említette a 
természet képeit és a régmúlt mesefiguráit is, valamint külön felhívta a figyelmet egy csodaszép templomi-fakazetta adaptációra. Dr. Sóvágó László polgármester köszöntötte 
a gyerekeket és családtagjaikat, elmondta, üde színfolt az iskola a városunkban, mert minden eseményen, ahol részt vesznek gyönyörű alkotásokkal és műsorral kápráztatják el 
a közönséget. (A díjazott gyerekek száma is mutatja ezt a magas színvonalat, a diákok alig fértek rá egy közös képre.)

Tizenöt éves hagyomány a Thököly-iskolában
Immár 15 éve hagyomány a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Iskolában, hogy a tanév végén - az iskola abban az évben tanulmányi vagy sportvetélkedőn kiváló 
eredményt elért – dákjait ünnepségen köszönti. Idén sem volt ez másképpen, a Győztesek köszöntését június 13-án tartották az iskola tornatermében.

A fogadással egybekötött ünnepélyt 2001-től kezdve minden évben megrendezték. Ebben az esztendőben 117 meghívott diák vett részt az eseményen, akiknek városi 
első, megyei 1-6., vagy országos versenyen elért helyezésükért abban a megtiszteltetésben volt részük, hogy kiállhattak a diáktársak és a szülők elé, miközben azok 
megismerhették valamely tanulmányi vagy sporteseményen elért kiemelkedő teljesítményüket. Képünkön: az ünnepeltek egy része
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Közgyűlést tartottak a városszépítők

Ebből az alkalomból a  gyermek-
napon programokat szerveztek 
nemcsak a kicsiknek, de az idő-
sebb korosztályok számára is a 
Harangház melletti parkolóban. 
Délidőben a szabadtéri színpadon 
tartottak visszaemlékezést ünne-
pélyes keretek között.

Általános iskolás gyerekek mu-
tathatták be tudásukat a tűzoltó 
vetélkedőn, ahol elméleti kérdések 
mellett többek között égő házat is 
kellett oltaniuk, bár természetesen a 
kis faház ’’fa-tüzét’’ talán nem volt 
annyira nehéz megfékezni, annál 
többet lehetett viszont nevetni köz-
ben. A kicsik kedvence a kiállított 
régi tűzoltókocsik voltak, amikre 

felmászva ők is tűzoltókként érez-
hették magukat egy fotó erejéig. A 
katasztrófavédelem Központi Ze-
nekarának koncertje után műszaki 
mentési bemutatót tartottak a tűzol-
tóság emberei.

A jubileumi ünnepségen, a sza-
badtéri színpadon Bodó Sándor 
országgyűlési képviselő, Holoda 
Attila alpolgármester, és Dávid 
Zoltán, a HBM-i Tűzoltó Szövet-
ség  elnöke köszöntötték a jubiláló 
szoboszlói tűzoltóságot, a nyugdíjas 
és aktív tagokat. Gr. Széchenyi Ödön 
közbenjárásával alakult meg  1870-
ben a magyar tűzoltó szövetség. A 
szoboszlóiak hat évvel később ha-
tároztak az önkéntes tűzoltó egylet  
létrehozásról 61 fővel - hangzott 

el. Állhatatosság, bátorság, kitartás 
szükséges ahhoz, hogy valaki az 
élete kockáztatásával  mások életét, 
ingóságát, vagyonát mentse – hang-
súlyozta a város alpolgármestere, 

140 éves a hajdúszoboszlói tűzoltóság

bányászként jó szerencsét, további 
sok sikert kívánva számukra. 

A helyi tűzoltóság múltját szé-
les történelmi kitekintéssel és nagy 
részletességgel  Nagy Imre nyu-

galmazott tűzoltóparancsnok, az 
önkéntes tűzoltóság elnöke ismer-
tette. A laktanya először az önkor-
mányzat udvarán volt. Az eszközö-
ket lovak segítségével szállították. 
Az 1900-as évek elején a padlásra 
szorultak a tűzoltók  a különböző 
szervek terjeszkedésével. 1903-
ban megszűntek, mert megvonták 
tőlük a támogatást. Egy hónapon 
belül, október 17-én a Vasút utcá-
ban Szoboszló történetének leg-
nagyobb tűzesete keletkezett. Így 
fontossá vált a tűzoltóság léte, a 
pünkösdi bál bevételét sokáig a 
szervezet kapta, melynek parancs-
noka sok ideig Fogthüy János volt. 
A 20-as években vették az első lo-
csolóautót, és 8 tűzoltó volt. A fej-
lődésre a II. világháború rányomta 

bélyegét. Azt követően újraindult a 
működése, majd állami tűzoltóság 
volt 1961-ig. A létrejövő önkéntesek 
mellett a hivatásosok hatósági mun-
kát láttak el. Épp ekkor terjeszkedett 
a gázipar, ekkor készültek a magas 
épületek a városban. 1976-ban adták 
át a laktanyát a Rákóczi utcán. 1997-
től köztestület a tűzoltóság, mely 
helyett 2009-ben hivatásos szerve-
zet jöhetett létre. Akkorra Debrecen 
után ez volt a legjobb felszereltségű. 
2014-ben a katasztrófavédelem ke-
retei között a szoboszlói tűzoltóság 
leépülése következett be, csak egy 
őrs maradt, a felszerelés nagy része 
is Debrecenbe került. Mindazonáltal 
Nagy Imre reményét fejezte ki, hogy 
a 150. évfordulón és még az után so-
káig  létezik helyi tűzoltóság. 

Képeinken: fenn: fiatalok játékos 
próbatételen a parkban. Balra: Nagy 
Imre, Dávid Zoltán, Bodó Sándor, 
Holoda Attila, jobbról Lakóczi Sán-
dor őrsparancsnok. 

Szokásos éves közgyűlését tartot-
ta meg május 31-én a Hajdúszo-
boszlói Várossszépítők Egyesü-
lete.

Az 1984-ben létrehozott közös-
ség városunk egyik legaktívabb 
civil közössége, tagjainak száma 
tavaly 97 volt. Az egyesület 2015-

ben is az alapításkori fő célok je-
gyében működött: hozzájárulni a 
város fejlődéséhez, hagyományai-
nak megóvásához, kulturális örök-
ségünk megőrzéséhez, természeti 
értékeink ápolásához.  

Amint az dr. Kálmánné Hunya-
di Györgyi elnök beszámolójából 
kitűnt, nem csak a városi rendez-

vények aktív 
r é s z t v e v ő i , 
hanem számos 
saját programot 
szerveztek kü-
lönböző szer-
vekkel együtt-
működve és 
önállóan is. 

A diákoknak 
levelező formá-
ban hirdettek 

egészségügyi versenyt a népegész-
ségügyi szolgálattal karöltve. Csat-
lakoztak világnapi és  tankerületi  
kistérségi vetélkedőkhöz is. Nem 
maradtak ki a parlagfűellenes, va-
lamint a Te Szedd! akciókból sem. 

Az 1974 óta létező Tiszta, virá-
gos Hajdúszoboszlóért mozgalom 
eredményhirdetését  szeptember 
1-jén tartották meg, 24 pályázót ér-
tékeltek két kategóriában. A díjak: 
tűzzománc képek, „Tiszta udvar, 
rendes ház 2015” feliratú táblák, és 
hulladékszállítási matricák, utób-
biak a városgazdálkodási nzrt. fel-
ajánlásával. E matricák egész éves 
felhasználása sajnos a hulladékgaz-
dálkodás idei központosításával bi-
zonytalanná vált, de megpróbálják 
megoldani a problémát.

A városszépítők kedvelik a szep-

temberi öröm-
napot a repülő-
téren, ahol évről 
évre sokan részt 
vesznek. Saját 
rendezvényük a 
szerelmesek dél-
utánja, a szeretet 
napja, melyet 
2015-ben ismét 
megrendeztek . 
A hagyományos 
halottak napi megemlékezést is 
megszervezték november 1-jén a 
világháborús emlékműveknél. Az 
évet decemberben közös vacsorá-
val zárták. 

A szervezet működését elsősor-
ban önkormányzati pályázati támo-
gatásokból, adó 1% felajánlásokból 
fedezi a tagdíj mellett. A beszámoló 

mellett elfogadták a jelenlévők az 
idei program- és pénzügyi tervet is.  

A közgyűlésen több hasznos ötlet 
felvetődött.

Képek: balra: a jelenlévő tagság 
egy része. Fenn, jobbról: dr. Kál-
mánné Hunyadi Györgyi és Czike 
Gáborné dr. Puskás Gabriella, az 
ellenőrző bizottság elnöke
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Interjú a képviselőkkel 11. rész:
Jónás Kálmán (Jobbik Magyarországért Mozgalom)

Zenész-művészként miért lép 
valaki – jelesül Te – politikusi 
pályára? 

► Ez nagyon jó kérdés, hisz kéz-
zelfogható gazdasági hátrányok 
is járhatnak ezzel, de roppant 
egyszerű a válasz: nem bírtam 
nézni tétlenül, hogy mit tesznek 
a választott vezetőink az ország 
érdekei ellen. A politika a min-
dennapjainkat nagyon erősen  
befolyásolja. Ezért mindent meg 
kell tennünk, hogy mi is bele 
tudjunk szólni a politikába. 

A kampányanyagaidban az volt 
olvasható, debreceni születésű 
vagy, s a Bárdos, tehát a régi 
4-es iskolába, majd a Hőgyes 
Endre Gimnáziumba jártál. A 
család ideköltözött, vagy ho-
gyan kötődsz Szoboszlóhoz?

► 1968 végén megszűnt Haj-
dúszoboszlón a szülőotthon, így 
69-ben nem nagyon volt más 
“választásom”, mint hogy Deb-
recenben jöjjek e világra. Szü-
leim a Hotel Békében dolgoztak 
együtt, ott ismerkedtek meg, itt 
nőttem fel, ide köt minden.

Két, igen különböző mentalitás 
hatott rád, örökölted apai ágon 
a zenei tehetséget, amiről közis-
mert vagy.  E pályán képezted is 
magadat, ebben dolgozol máig.  
Mit adott számodra a zene?

► Mindent. Hisz kevesen 
mondhatják el magukról, hogy 
a munkájuk a hobbijuk. Ezernyi 
élményt itthon, külföldön, kivá-
ló barátok, kollégák szeretetét. 
Kodály országában nagyon fon-
tosnak tartom a zeneoktatást. Vi-
lágos, hogy nem lesz mindenki 
zenész, de néhány év hangszeres 
tanulás is sokkal szebbé teszi a 
gyerekek lelkét egy életre.

Vállalkozóként vagy alkal-
mazottként dolgozol? Esetleg 
mindkettő?

► Vállalkozó vagyok már hosz-
szú ideje, a képviselőség ezért 

nem elsődleges megélhetés a 
számomra.

Anyagi ágon kisnemesi, kulák 
származásúnak vallod magad.  
Mit takar e múlt?

►  Feljegyzések alapján ősi csa-
lád a miénk. Például dédapám 
Földesnek volt a főbírája, aki 
ráadásul nehéz, háborús időkben 
vezette a települést. Talán fentről 
követi az életemet, és segít is egy 
kicsit.

Mennyire kerültél közel a ter-
mészethez, a termőföldhöz? 
Volt-e módod belelátni, be-
lekóstolni, milyen kemény is 
lehet a parasztélet, a mezőgaz-
dálkodás?

► Személyesen sajnos nem. Az 
ötvenes évek, a kommunizmus 
mérhetetlen károkat okozott a 
vidéki magyarságnak, a család 
földjeit, javait elvették, édes-
anyám származása miatt nem 
tanulhatott tovább. De a 90-es 
évektől folytatott, elhibázott ag-
rárstratégia volt az egyik oka, 
hogy most a Jobbikban politizá-
lok. 

Cigány felmenőidre is büszke 
vagy, édesapád cigányprímás 
volt. Ugyanakkor egy olyan 
párthoz tartozol, melynek 
tagjai nemegyszer megnyilvá-
nultak a cigánykérdést illető-
en. Némelyek szerint persze 
„minden pártnak van egy cigá-
nya” - nyilvánvalóan politikai 
taktikai okokból, hiszen nem 
kevés arányú a cigány nemze-
tiség hazánkban.  A Jobbiké Te 
vagy?  Hogyan tudod elfogad-
tatni magadat?

► Fontos leszögeznünk, a Job-
bik nem a cigányság, hanem a 
cigányság bűnöző rétege ellen 
emeli fel a hangját. Hajdúszo-
boszlón ezt hála Istennek nem 
érezzük, de az ország nagy ré-
szében ez mindennapi probléma. 
Tetteik alapján, és nem géntér-
képük alapján határozzuk meg 

az embereket, így nem is volt 
a származásom sohasem téma 
párton belül. Viszont a párt kor-
mányra kerülése esetén mindent 
el fogok követni a cigányzene 
– ami hungarikum – megmenté-
se érdekében, mert még élnek a 
nagy öregek és át tudnák adni a 
tapasztalataikat a briliáns tehet-
ségű fiataloknak.

2010 őszén külső bizottsági tag 
lettél az akkori oktatási, kul-
turális és sport bizottságban.  
Innen belülről vehettél részt 
a helyhatósági munkában.  
Javaslataidat, illetve a párt-
szervezet javaslatait, a párt 
irányvonalát miként próbáltad 
érvényre juttatni, és milyen si-
kerrel?

► Mivel nem készültem politi-
kusnak, ebbe a munkába is bele 
kellett tanulnom. Ismerni kell az 
ügyrendet, az önkormányzat mű-
ködési szabályait és a törvénye-
ket is egy kicsit. Mindig megvá-
dolnak azzal, hogy csak a párt 
programját képviselem, de ez 
pont fordítva igaz. A saját szilárd 
értékrendem alapján politizálok, 
ami történetesen egybeesik a 
Jobbik által képviselt irányvo-
nallal. Egy városi képviselőnek 
nem is szabad pártkatonának 
lennie, viszont csak a pillanatnyi 
érdeküket figyelembe vevő poli-
tikai szélkakasok igen veszélye-
sek a közéletre.

Helyi politikusi pályaíveden 
folyamatosan rendkívül aktív 
vagy. Ez egyfelől megnyilvánul 
a Facebookon, a Panaszláda-
csoportban, aminek megalapí-
tása ügyes lépés volt a jobbikos 
helyi vezetés részéről. Sok jó 
hozzászólás, javaslat leíródik 
a virtuálisra, noha némelyek 
mintha inkább az örökös békét-
lenségüket élnék ki ott. Vonsz-e, 
vontok-e mérleget időnként a 
Panaszláda-oldalról? 

► A Panaszláda Kiss László 
barátom kiváló ötlete volt, aki 
azóta befejezte az aktív közéleti 
tevékenységét. A célunk az volt, 
hogy a lakossági panaszok, ész-
revételek minél gyorsabban és 
politikamentesen eljussanak az 
önkormányzat különböző szint-

jeire, illetékesekhez, döntésho-
zókhoz. Ez maradéktalanul tel-
jesült is, hisz sokan még ma sem 
tudják, hogy mi állunk az oldal 
mögött. 

A politikai kapcsolódású ki-
írásoktól elzárkózunk, azokat 
mi magunk töröljük. Jelenleg 
3.300, szigorúan hajdúszobosz-
lói kötődésű felhasználónk van, 
köztük képviselők, városi cégek 
irányítói, különböző habitusú 
emberek, akik gyakran össze is 
szólalkoznak, de még talán ez 
is belefér. A Panaszláda ered-
ményei viszont megkérdőjelez-
hetetlenek. A mindennapjainkat 
befolyásoló kisebb dolgoktól 
egészen az egészségügyi kerek-
asztal összehívásáig sorolhatók 
ezek.

A listás, pártlistás képviselők-
höz nem tartozik választókör-
zet.  Mit veszel figyelembe a 
képviselői munkádban – az 
internetes kapcsolattartások,  
feljegyzéseid – mellett?

►  Ami hátránya a listás kép-
viselői mandátumnak, az az 
előnye is: lehetőségünk van rá, 
hogy javaslataink, ötleteink ki-

terjedjenek a szerves egységként 
kezelt városra.

Számít-e a munkádban, hogy 
egyéni jelöltként 2014-ben a 8-as 
körzetben indultál? 

► Természetesen. Azt vallom, 
hogy abban a körzetben kell 
megmérettetnie magát egy kép-
viselő-jelöltnek, amelyikben 
lakik, vagy valahogyan kötődik 
hozzá, mert így látja az ott lakók 
mindennapjait, az őket érintő 
problémákat. Én ebben a körzet-
ben nőttem fel, és 2010-ben is 
ezért költöztem vissza ide.

A legutóbbi önkormányzati vá-
lasztáson olyasmi történt, ami 
talán sosem az előző alkalmak-
kor: abszolút többségbe került 
egy civil szervezet, s kisebbség-
be szorult a jobboldal. Épp ek-
kor lettél a Jobbik listás önkor-
mányzati képviselője.  Kezdő 
képviselőként ezt megtapasztal-
va is aktivizálod magadat, sok 
a javaslatod, indítványod. A le-
szavazások nagyon bántanak?

► A javaslataim mindig igye-
keznek korrigálni az uralkodó 

A hajdúszoboszlói képviselő-testület egyik új tagja, 2010-től az önkormány-
zati munka részese, a később átszervezett Oktatási, Kulturális és Sport Bi-
zottság külső tagjaként.  2014 októberében a Jobbik Magyarországért Moz-
galom mandátumával került be az önkormányzatba.  A párt helyi elnöke .
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 Szerintem nem jól használjuk ki a más 
településekhez képest jobb lehetőségeinket

többség szerintem hibás irány-
vonalát. Ilyen volt például az 
állami keretek munkahelyterem-
tésre fordításáról, a polgárőrség-
nek szánt extra forrásról vagy a 
közterületi padok kényelmesebb 
modellekre cseréléséről szóló. 

Sajnos ki kell jelentenem, hogy 
egyik csoportosulásnak sem tesz 
jót, ha túlnyeri magát. Országos 
szinten a Fidesz, míg a városban 
az Összefogás ellensúly nélküli 
működése okozhat károkat. Ér-
dekes, hogy többször felszólal 
a polgármester úr a kormány 
módszerei ellen, majd ha jól 
megnézzük, azokat helyi szin-
ten ugyanúgy alkalmazza. Talán 
már elég sokan olvassák a városi 
honlapunkon minden hónapban 
közzétett Városházi Levelemet, 
melyben a saját szemszögemből 
írom le az önkormányzati mun-
kámban tapasztalt történéseket.

A Jobbik – akár előzőleg – egy 
képviselői mandátummal jele-
nik meg a képviselő-testület-
ben. Milyen a hátszeled, értem 
ez alatt, hogy a tagtársaid, 
szimpatizánsok mennyire se-
gítik, támogatják, kritizálják a 
tevékenységedet?

► Az előző ciklusban legfiata-
labb képviselőként Tóth Attila 
képviselőtársam magasra tette a 
mércét, az ő munkáját folytatom 
2014 óta. Fontosabb kérdések-
ben mindig kikérem a vélemé-
nyét, de nem csak az övét, hisz 
a Jobbik helyi szervezetében 
nagyon jó képességű emberek-
kel dolgozom együtt. Ráadásul 
a Jobbik Ifjúsági Tagozatának a 

legdinamikusabban fejlődő fiata-
lokból álló csapat, akik önállóan 
is sokat dolgoznak, másrészt ha-
tékonyan segítik a felnőtt szerve-
zet tevékenységét. 

A 2014-es választási kampány-
ban, ha jól emlékszem, elsőként 
publikáltátok programotokat 
a városi célokat illetően.  Az is 
igaz, ezek között nem kizárólag 
önkormányzati hatáskörűek 
akadnak, mint az egészségügyi 
intézmény helyzetének újra-
gondolása, hiszen az erősen 
függ az állami finanszírozástól 
és jogszabályoktól. Mik azok 
a fő, a város, a lakosság jövő-
je szempontjából kiemeltnek 
tartott céljaitok, amelynek ér-
vényt szeretnél szerezni az el-
következő években? 

► Hajdúszoboszló legnagyobb 
problémájának az egy lábon állást 
látom. Annyira csak a fürdőtől és 
a rá épülő vendéglátóipartól vár-
juk a bevételeket, hogy egyetlen 
üzem, kisebb, nagyobb gyár le-
települése érdekében sem tesz a 
vezetés lépéseket gyakorlatilag 
a rendszerváltás óta. Ráadásul 
a megkereshető bérszínvonal is 
rettentően alacsony épp emiatt. 
Pedig a munkahelyek mindennél 
fontosabbak. Ha munka van, min-
den van. A fiatalok ezek hiánya 
miatt mennek el a városból, mert 
munkásként vagy diplomásként 
nem találnak megélhetési lehető-
séget. Ez öngerjesztő folyamat. A 
fiatalok elvándorlása miatt nem 
születik elég gyerek, így nem lesz 
szükség óvodákra, iskolákra, vég-
ső soron elöregedik a város. 

Fontos programpontunk volt a 
gyógyszertári ügyelet rendbeté-
tele. Igyekeztem lépéseket tenni 
ez irányba, de sajnos ezzel meg 
kell várnunk a Jobbik-kormányt, 
mert jelenleg önkormányzati 
szinten nincs sok lehetőségünk 
ebbe beleszólnunk. Bár azért 
nem lenne lehetetlen…

Hogyan fogalmaznád meg rö-
viden a képviselői hitvalláso-
dat? 

► Egy élhetőbb, büszke Hajdú-
szoboszlóért szeretnék dolgozni a 
szebb jövőbe vetett töretlen hittel!

Ez a település azért az igencsak 
élhetők közé tartozik az ország 

3200 települését tekintve. Mit 
értetek, mit értesz az élhetőbb 
alatt?

► Szerintem nem  jól használjuk 
ki a más településekhez képest 
jobb, saját pénzügyi lehetősége-
inket, valamint a kormányzattal 
szembeni dacos hozzáállás mi-
att nagyon sok pályázati forrást 
nem, vagy nem jó célra igény-
lünk meg. 

Például sokan nem tudják, hogy 
- ha lett volna rá önkormányzati 
akarat - 10 millió forintért két 
műfüves dühöngőt biztosított 
volna a városnak az MLSZ, csak 
egyszerűen nem pályáztunk rá. 
Ezen kellene szerintem villám-
gyorsan változtatni, mert félő, 

hogy a környező települések el-
száguldanak mellettünk. Ezért 
fogalmazok úgy - amint válasz-
tási szlogenként is meghirdettük 
-, hogy  dolgozok egy élhetőbb, 
büszke Hajdúszoboszlóért!

Képek: jobbra fenn: Erdélyben 
párjával, Gaál Melindával és 
kutyájukkal, Marcipánnal. Bal-
ra lenn: kampány Vona Gábor 
országos pártelnökkel. Jobbra 
lenn: Egy ugyancsak számára 
nagyon kedves felvétel: Sarádi 
Krisztinával, Tóth Attilával, 
Bodnár Attilával, a Pop Secret 
Band tagjaival a Miskolci Egye-
tem idei Jogász, Gazdász Bálján

Fotók: magánarchívum
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Egy évszázada él Hajdúszoboszlón
100. születésnapja alkalmából köszöntöt-
ték Sándor Józsefet az önkormányzat ne-
vében Lockár Zsuzsa szociális igazgatási 
kiemelt ügyintéző és Kocsis Róbert szak-
bizottsági elnök május 23-án.

„Szabad levegőn sokat kell lenni, jöjjön-
menjen az ember és dolgozzon is egy kicsit, 
mert az növeli az életerőt”- így foglalta ösz-
sze Jóska bácsi 100 évének bölcsességével 
a hosszú élet titkát. A mai napig elmegy a 
sarki dohányboltba lottózni, gondozza a kis 
előkertet, korához képest aktív életet él. 

Feleségével közel 70 évig voltak házasok, 
sajnos Piroska néni már elhunyt. Józsi bácsi mindvégig mellette volt, fogta a kezét, támasza volt élete végéig. Ők 
ketten az elsők között foglalkoztak vendégtartással, de Jóska bácsi sokáig zöldségkereskedő volt, majd a TIGÁZ-nál 
dolgozott raktárosként. Elmondta, örömmel látja, mennyit szépült a város és a fürdő az utóbbi évtizedekben. 

Lánya és fia, unokái és dédunokái is nagy szeretettel vették őt körül a többnapos születésnapi ünnepségén.

Élettapasztalata szerint fontos a tanulás
Aranyos Ferencet június 13-án köszöntötte 90. születésnapja alkalmából az önkormányzat nevében 
Kunkliné Dede Erika egészségügyi, szociális igazgatás irodavezető-helyettes és Orosz János önkor-
mányzati képviselő.

Balmazújvároson született, hárman vol-
tak testvérek. Már bánja, hogy sokat járt az 
’’iskola mellé’’, mai fejjel fontosnak tartja 
a továbbtanulást. 1951-ben házasodtak ösz-
sze feleségével, akivel ketten tanyán laktak 
1956-ig, ekkor beköltöztek Hajdúszobosz-
lóra. Gazdálkodással is foglalkozott, majd a 
Búzakalász Tsz-nél dolgozott traktorosként 
35 évig, onnan ment nyugdíjba. Csodaszép 
kiskertjét mindig nagyon szerette gondozni, 
de egy ideje már meghaladja az erejét a fel-
adat. Házasságából egy fia született, 4 uno-
kája és ugyancsak 4 dédunokája van, akik 
mind imádják a papát.

Hat és fél évtizede együtt jóban-rosszban
Június 3-án ünnepelte 90. születésnapját 
Kátai János. Az önkormányzat nevében 
Kunkliné Dede Erika egészségügyi, szo-
ciális igazgatás irodavezető-helyettes és 
Kocsis Róbert szakbizottsági elnök kö-
szöntötték őt.

Hajdúszoboszlón született, hárman voltak 
testvérek, gyerekkorát is itt töltötte. Nagy 
szegénységben éltek, cselédként és libapász-
torként is dolgozott iskola után. 1944-ben el 
akarták vinni katonának, de többedmagával 
megszökött, majd később mégis besoroz-
ták. Ausztriába került rendfenntartónak egy 
évre, a háború végét is ott élte meg, Graz mellett, mai napig emlékszik hogy örültek az emberek. Ezután 
még két évig szolgált katonaként, majd hazakerült Hajdúszoboszlóra. Az útépítő vállalatnál dolgozott 
23 évig, nyugdíjba is onnan ment. Feleségével, Amáliával 16 éves kora óta ismerték egymást, 1950-ben 
összeházasodtak, azóta is kitartanak egymás mellett jóban-rosszban.

Szépkorúakat köszöntöttek

A trianoni békeszerződés aláírásá-
nak 96. évfordulójának alkalmából 
tartottak megemlékezést a refor-
mátus templomnál található I. vi-
lágháborús emlékműnél a Nemzeti 
Összetartozás Napján, június 4-én.
 

Dr. Bihari-Horváth László, a 
Bocskai István Múzeum igazgatója 
mondott beszédet, melyben kiemel-
te, „a magyar történelem sorsfordító 
eseményei közül talán a legtragi-
kusabb ennek a békediktátumnak a 
megkötése volt... Rendkívül arányta-
lan és súlyos az a veszteség, amit a 
Monarchián belül is a Magyar Királyság egykori területe, a magyar nemzet 
elszenvedett.” Elmondta, a békeszerződés feldolgozatlan maradt nemcsak 
gazdasági, társadalmi, de lelki szempontból is. Beszélt a szerződés megköté-
séhez vezető történelmi eseményekről, a következményekről, melyek között 
egyik legfontosabb a határon kívül rekedt magyarok helyzete, hozzájuk való 
viszonyunk. Felsorolt számos meghatározó egyéniséget, akik magyarként a 
mai határainkon túl születtek, köztük Szép Ernőt (Huszt), Bocskai Istvánt 
(Kolozsvár) és Pávai Vajna Ferencet (Csongva). Feladatunknak azt jelölte 
meg, hogy lehetőségeink szerint segítsük a határon túli magyarokat, ismerjük 
el őket nemzetünk egyenértékű tagjának. 

Az ünnepség koszorúzással ért véget, az önkormányzat nevében Marosi 
György Csongor és Németi Attila Sándor képviselők rótták le kegyeletüket. 

Elhunyt dr. Garai Zsigmond
Hetvenöt éves korában elhunyt 
dr. Garai Zsigmond, az Egyesített 
Egészségügyi Intézmény (Egész-
ségház) nyugalmazott igazgató-
főorvosa.  

1978-ban lett városi főorvos 
Hajdúszoboszlón, röviddel ez 
után igazgató.    Ő hozta létre az 
üzemorvosi ellátás új formáját or-
szágosan egyedülállóan. A realitá-
sok embere volt. Garcia Marquez 
gondolatai vezérelték elveit, aki 
szerint: „ne hazudj, mondj igazat, mert azt nem felejted el”.  Büszke 
volt arra, hogy életeket menthet.  

Kétszer részesült kiváló munkájáért egészségügyi miniszteri elisme-
résben. 2002-ben pedig az önkormányzattól is megkapta a Kenézy 
Gyula-díj Hajdúszoboszló Egészségügyéért kitüntetést. 

Dr. Garai Zsigmondot június 27-én helyezték örök nyugalomra a 
hajdúszoboszlói temetőben. 

A békeszerződés feldolgozatlan 
maradt nem csak gazdasági, társa-
dalmi, hanem lelki szempontból is
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Lopott gépkocsi-
val menekült
Lőfegyvert is használtak a haj-
dúszoboszlói rendőrök a 31 éves 
sofőr elfogásához. Az eset során 
személyi sérülés nem történt.

Egy férfi tett bejelentést június 
1-jén 15 óra 16 perckor a rendőr-
ségre arról, hogy aznap a hajnali 
órákban egy hajdúszoboszlói panzió 
előtt leparkolt gépkocsijával, amit 
ismeretlen tettes ellopott. A rend-
őrök a helyszíni adatgyűjtés eredmé-
nyeként azonosították a bűncselek-
mény elkövetésével megalapozottan 
gyanúsítható 31 éves helyi lakost. A 
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság 
elfogatóparancsot adott ki Cs. Nor-
bert ellen, valamint elrendelte a Nis-
san típusú terepjáró körözését.

A helyi körzeti megbízottat június 
2-án 18 óra körül egy állampolgár ar-
ról tájékoztatta, hogy Hajdúszováton 
látott egy férfit, aki azzal a gépkocsi-
val közlekedett, amit előző nap Haj-
dúszoboszlón elloptak. A rendőrök 
ellenőrizték a környező utakat, ami-
kor meglátták a velük szemben közle-
kedő körözött gépkocsit, amit követni 
kezdtek. Az egyenruhások hangosbe-
mondón keresztül többször felszó-
lították a sofőrt, hogy álljon meg, ő 
azonban ennek nem tett eleget. 

A 4805-ös számú úton a menekülő 
gépkocsi egy földútra kanyarodott, 
ahol a szántóföldre lesodródott, 
majd megfordult és elindult a rend-
őrautók irányába. Az egyik járőr a 
szolgálati gépkocsiból kiszállt, és 
többször felszólította Cs. Norbertet, 
hogy álljon meg, aki ekkor gázt adott 
és a gépjárművel a rendőr irányába 
hajtott. A járőr az ütközés elkerülé-
se érdekében hátralépett, majd saját 
élete és testi épsége védelme érdeké-
ben egy lövést adott le a menekülő 
autó jobb első kerekére, amelyet el is 
talált. A lövés következtében szemé-
lyi sérülés nem történt. A gépkocsi 
31 éves sofőrje még ekkor sem állt 
meg, hanem próbált elmenekülni, de 
egy vízelvezető árokban elakadt. A 
járőrök ekkor Cs. Norbertet elfogták.

A Hajdúszoboszlói Rendőrkapi-
tányságra előállított férfival szem-
ben alkalmazott kábítószer gyors-
teszt pozitív értéket mutatott. A 
nyomozók a terepjárót lefoglalták, 

majd Cs. Norbertet lopás bűntett el-
követésének megalapozott gyanúja 
miatt kihallgatták és bűnügyi őrizet-
be vették. A nyomozóhatóság meg-
állapította, hogy korábban a bíróság 
a gyanúsított elővezetését rendelte 
el szabadságvesztés-büntetés letöl-
tésének megkezdése miatt, ezért a 
rendőrök a férfit átadták a büntetés-
végrehajtási intézet munkatársainak.

Cs. Norberttel szemben hivatalos 
személy elleni erőszak bűntettének 
és közúti veszélyeztetés bűntett elkö-
vetésének gyanúja miatt a Debreceni 
Járási és Nyomozó Ügyészség jár el.

Lezárt ügy: orv-
halászat
A hajdúszoboszlói rendőrök orv-
halászat vétség elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt foly-
tattak nyomozást egy nádudvari 
férfival szemben.

A nyomozás adatai szerint egy hal-
őr tett bejelentést a rendőrségre 2016. 
május 16-án 16 óra 30 körül arról, 
hogy a Keleti-főcsatorna nagyhegyesi 

szakaszánál orvhalászaton értek tet-
ten egy férfit. A bejelentést követően 
a rendőrök a helyszínre mentek, ahol 
megállapították, hogy az 52 éves fér-
fi május 15-én 17 óra körül halászat 
céljából a főcsatorna teljes szélessé-
gében kifeszített egy körülbelül 30 
méter hosszúságú hálót. 

A nádudvari lakos másnap 4 óra 30 
perc körül egy csónakból megpró-
bálta a hálót felszedni, amikor a hal-
őrök tetten érték és bejelentést tettek 
a rendőrségre. A járőrök Sz. Lászlót 
elfogták, és bűncselekmény elköve-
tésének megalapozott gyanúja miatt 
a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitány-
ságra előállították. A nyomozók 
gyanúsítottként hallgatták ki a nád-
udvari férfit, aki a bűncselekmény 
elkövetését elismerte. A rendőrök az 
orvhalászathoz használt eszközöket 
lefoglalták.

A Hajdúszoboszlói Rendőrkapi-
tányság Bűnügyi Osztálya a gyanú-
sított ellen orvhalászat vétség elkö-
vetésének megalapozott gyanúja mi-
att folytatott nyomozást 2016. május 
24-én befejezte és a keletkezett ira-
tokat bíróság elé állítási javaslattal a 
járási ügyészség részére megküldte.

(Forrás: police.hu)

Anyakönyvi 
hírek
2016. május

Házasságkötés:
Bihari Kitti   - Navratil Ádám, Bardi Renáta  -  Vaskó 
János, Mészáros Orsolya  -  Somogyi Gyula, Koncz 
Renáta  -  Tomcsik Péter, Tóth Zsanett  -  Németi At-
tila Sándor, Kovács Ágnes  -  Agócs József, Luczi Tí-
mea - Schreiner Zsolt, Balázs Szilvia - Sándor Mihály, 
Barbócz Nikolett  -  Csákó István, Tóth Edit  -  Ungai 
Balázs, Nagy Dóra  -  Kállai János, Gál Erika  -  Mé-
száros Ferenc Maxim, Lipcsei Ilona Mária  -  Kocsis 
László, Csige Melinda Klára  -  Gulyás György, Szabó 
Rita - Budai Gábor, Szám Orsolya  -  Karika Róbert, 
Virág Mónika  -  Karika Károly Tamás, Nagy Erzsébet 
Margit  -  Kovács János, Fekete Judit  -  Nagy Károly, 
Szűcs Katalin  -  Nagy István.

Újszülöttek:
Tóth Olivér, Hegedűs Döme, Cseke Emília Dóra, Végh 
Mór Kristóf, Kis Juliána Stefánia, Radics László, Rácz 
Gyula, Varga Marcell, Horogh Gábor, Kovács Emília 
Réka, Sóvágó Klára Lili, Szilágyi Ádám Noel, Kövér 
Izabella, Hunyadi Sándor, Berta Natasa, Czeglédi Tün-
de, Kaszás Martin, Szatmári Félix, Sarkadi Gréta, Mile 
Nadin Edit, Balla Dóra, Mógor Áron, Nagy Balázs.

Akiket gyászolunk: 
Molnár Károlyné 85, Boros Ferencné 86, Kovács Já-
nos 99, Katona Lajos 65, Kőpataki Jánosné 61, Jakab 
Zoltánné 82, Balogh Zoltánné 90, Varga Sándorné 79, 
Németi Sándor 83, Gönczi László 61, Váradi Lajos 84, 
Barbócz Mihály 67, Kincses László 52, Szakács János 
82, Horogh Gyula 84, Mátrai Istvánné 81, Papp Imre 
88, Csendom Miklós 83, Lenger Lajosné 62, Marton 
Andrásné 57, Széll Lajosné 89, Kovács Istvánné 88, Ke-
serű Ferencné 66, Bangó Károly 66, Kovács Andrásné 
88, Császi Sándor 69, Kalló Imre 53, Végh Károly 52 
éves.

SEGÍTENEK A FOGYASZTÓ-
VÉDŐK!

További sok jó tanács a 
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján: 

    www.nfh.hu
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Tájékoztatás AZ ÉV ÜZLETE cím meghirdetéséről
A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hajdúszoboszlói Szervezete ez évben is oda-
adományozza

AZ ÉV ÜZLETE címet.

Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan az idén sem várunk nevezéseket. Az értékelő bizottság 
tagjai nagy helyismerettel rendelkeznek,saját, illetve összegyűjtött információk, tapasztalatok 
alapján választják ki azokat a kereskedelmi-, szolgáltató- és vendéglátóegységeket, amelyek ér-
demesek lehetnek e címre.
A véleményeket összegezve alakítják ki döntésüket, hogy mely vállalkozó vagy vállalkozás veheti 
át ez évben a megtisztelő címet és az azzal járó értékes elismerést, valamint oklevelet.
A cím és a vele járó díj elnyerésére bármely Hajdúszoboszlón működő kereskedelmi, szolgáltató-, 
illetve vendéglátóegység esélyes lehet, amely külső és belső megjelenésében színvonalas, tevé-
kenysége során minőségi szolgáltatást nyújt.

A zsűrizés július 1. és  július 20. között várható.

Információ: HBKIK TERÜLETI IRODA: Hajdúszoboszló, Hősök tere 3/c. 
Váczi Gáborné, Tel./Fax: 06-52-270-832, e-mail: vaczi.gaborne@hbkik.hu

Harmadik alkalommal játszhatott a 
rájátszásban az ANKSE Hajdúszo-
boszló a megyei női kézilabda-baj-
nokság küzdelmeiben. Először ren-
dezték meg viszont a zárást a Városi 
Sportházban. A hazai pálya előnyé-
vel sajnos nem tudtak élni a lányok.

A rájátszás kérdése nem az volt, 
hogy a DELKE veretlen marad-e, hi-
szen annak elvesztésére vajmi kevés 
esély mutatkozott. A debreceni csapat 
ugyanis annyira kiemelkedett a me-
zőnyből, hogy ez a kérdés fel sem me-

A hazai pálya nem jelentett előnyt
rülhetett. Ellenben a másik két résztve-
vő, a Nádudvar és az ANKSE egymás 
között eldönthette az ezüstérem sorsát. 
A mieink végre hazai pályán játszhat-
tak, s végre jó eséllyel pályázhattak az 
eddigi két bronznál  fényesebb éremre.

A napot a DELKE és a Nádudvar 
csapatai kezdték. A bajnok 30-17-re le-
lépte a Nádudvart, így a második mér-
kőzésen már „csak” a mi lányainknak 
kellett volna hasonlóan cselekedni.Az 
első félidő ideges és néhol kapkodó já-
téka még 10-10-es döntetlennel zárult, 
tehát még nem volt minden elveszve. 

De ahogy telt a második félidő, úgy 
veszett el a lehetőség. A végére 24-22-
re a Nádudvar nyert, és ezzel elvitte az 
ezüstérmet is.

A játéknap harmadik mérkőzésén 
szép játékkal ugyan, de egy újabb 
vereséggel búcsúztak lányaink a 
bajnoki évadtól. 30-26-ra kaptak ki 
a DELKE csapatától. De hogy ne le-
gyen teljesen sikerélmény nélküli az 
évad, Nagy Mariann révén legalább 
a gólkirálynői cím az ANKSE tarso-
lyába került.

H. R.

A Hajdúszoboszlói KSKE NB 
II-es férfi kézisei a tizenegye-
dik helyen kezdték el a tavaszi 
küzdelmek sorát, és sajnos ott 
is fejezték be. 

Tizenegy mérkőzésen pró-
bálkoztak a pontszerzéssel a 
HKSKE játékosai a tavasszal. A 
tizenegyedik helyről való ellé-

péshez minél több győzelemre 
lett volna szükség.

Amikor február huszadikán 
Kiskőrösön játszott a csapat, s 
nyert 26-21-re, akkor még biza-
kodóak lehettünk a bennmaradást 
illetően. Ám ezt követően néhol 
szoros, néhol „zakó” jellegű mér-
kőzéseken, de mindannyiszor ve-
reséget szenvedett a gárda.

A legfájóbb talán az utolsó ha-
zai mérkőzés, ahol a hátul kul-
logó Karcaggal szemben is két 
góllal maradt alul együttesünk.

Összességében két győzelem, 
három döntetlen és tizenhét vere-
ség lett a felnőtt csapat mérlege. 
No, meg az újra kiesést jelentő 
tizenegyedik hely.

-rob-

Nem hozott változást a tavasz

Madarak és fák napja
A kulturális központ parkjában szórakoztató programokkal vár-
ták az érdeklődőket a Madarak és fák napján, május 21-én.

Évről évre egyre növekszik a világon az erdőirtások mértéke, ezzel 
együtt zsugorodik a madarak és más állatok élőhelye. Mi itt hely-
ben nem sokat tehetünk a Föld más pontjain végbemenő tragédiáért, 
legfeljebb felhívhatjuk a figyelmet a természet megóvásának fontos-
ságára. Erre volt remek alkalom a színes programokkal tarkított ren-
dezvény. A kézműves foglalkozások, hímző- és kosárfonó-bemutató 
témája is a madármotívumok voltak a művészetekben. A játékos szó-
kereső során a parkban elrejtett betűkből lehetett kirakni 2016 ’’Év 
madarát’’, a harist. Az ’’Év fája’’ pedig a mezei szil, mely városunk-
ban mindig is nagy tiszteletnek örvendett.

Boross Károly, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesü-
let hajdúszoboszlói önkéntese különleges távcsővel felszerelt stand-
jával hívta fel magára a figyelmet. A parkban megbújt madarakat a 
műszerrel testközelbe hozva döbbenhettünk rá, mennyivel több rejtő-
zik a természetben (szó szerint is), mint amit sokszor észreveszünk. 
Elmondta, városunkban a galambok és verebek mellett a fekete rigón 
kívül a búbos pacsirta az egyik leggyakoribb madárfajta, de erdei pin-
tyek, tengelicek, zöldikék, cinegék is előfordulnak. Nagyon jól alkal-
mazkodtak a városi környezethez, amit segíthetünk azzal is, ha etetőt, 
itatót helyezünk ki számukra (lehetőleg macskabiztos) helyre. 

Megkezdődött az országos 
szúnyoggyérítési program

Június 13-án megkezdődött az 
állami finanszírozású országos 
szúnyoggyérítési program azo-
kon a területeken, ahol e leg-
több vérszívó rovar található 
- adta hírül a HBM-i Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság mb. 
megyei szóvivője. 

A program aktuális heti ütemterve 
júniius 16. óta folyamatosan elérhető 
a katasztrófavédelem honlapján.  A 
gyérítés az időjárás függvényében 
történik.

Az önkormányzatok az országos 
program mellett önállóan is gyé-
ríttethetik a szúnyogokat, illetőleg 
jelezhetik a BM Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóságának - a 
megyei ügyfélszolgálatokon -,  ha 
a szúnyogok jelentős elterjedését 
tapasztalják.  Az érintett területeken 
kiemelt figyelmet fordítanak arra, 

hogy a méhészeket értesítsék a gyé-
rítési időpontokról és helyszínekről.  
A gyérítést az esti órákban végzik el. 
A szerek a melegvérű élőlényekre 
nem veszélyesek. 
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Kiengedett dobogó
Az utolsó két bajnoki mérkőzésén felemás teljesítményt nyújtott a 
HSE a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban, így nem sikerült 
végül dobogón zárni.

Az utolsó előtti játéknapon a harmadik helyen állt a Hajdúnánás, negyedi-
ken a HSE. Pontszámban azonos volt a két gárda, így a győzelem a mieink-
nek nagyon kellett volna. Csakhogy a nagy akarásnak, a legpocsékabb első 
félidő lett a vége. Az Ebesen lejátszott találkozón negyvenöt perc játék után 
0-4 volt az állás a Hajdúnánás javára.

A második félidő már csak formalitás volt. Ugyan Galgóczi Péter szépí-
tett, de még egy vendéggóllal alakult ki az 5-1-es hajdúszoboszlói vereség. 
Ezzel pedig végleg elszállt a remény a dobogó megszerzésére.

A zárónapon Püspökladányban a becsületéért is küzdött együttesünk. Ke-
vés esély volt arra, hogy előrébb lépjenek a tabellán. Rontani már nem tud-
tak ötödik helyezésükön. Kálmán Zoltán két és Tóth Zoltán egy góljával 
végül 3-1-re nyert csapatunk, s a téli ötödik helyét megtartva zárta az évadot.

H. R.

A kupában sem sikerült
Egy éve a megyei kupadöntőben játszhatott és írt történelmet a 

HSE. A Nagyerdei Stadionban most is pályára léphettek játékosaink, 
de most egészen másképp.

Együttesünk szépen menetelve, eljutott idén is a legjobb négy közé. Az 
elődöntőben a tavalyi fináléban legyőzött Sárrétudvarival találkoztak ösz-
sze László Richárdék. Az ellenfél „kegyetlen” bosszút állt az előző év 
sérelméért, ugyanis 6-1-es mérkőzésen ütötte el egyletünket a címvédés 
lehetőségétől. A döntő helyett maradt a bronzmérkőzés, ahol a Hajdúsám-
son várt a mieinkre. A csapatnál úgy döntöttek, hogy nem az első keret fog 
pályára lépni teljes egészében, hanem azok a megyei III. osztályban ját-
szó HSE- játékosok is lehetőséget kapnak, akik egész évben rendszeresen 
jártak az edzésekre és mérkőzésekre. A bronzmeccset 4-1-re veszítették 
el labdarúgóink.

labdarúgás

Hazai rendezésű versenyek, itt-
honi és külföldi megmérettetések. 
Mindenhol sikerek az Árpád SE 
úszóitól.

A legnagyobb verseny, ahol az 
Árpád SE egyik úszójának szorít-
hattunk, természetesen a Londonban 
megrendezett Úszó Európa-bajnok-
ság volt. Holoda Péter váltóban és 
egyéniben is a válogatott rendelke-
zésére állt. A 4x100 méteres férfi 
gyorsváltók döntőjében a Holoda 
Péter, Takács Krisztián, Bohus 
Richárd, Kozma Dominik összeté-
telű magyar négyes 3:16.55-ös ma-
gyar csúccsal ötödik lett.

Péter nem titkoltan az olimpiai 
kvótáért is utazott Londonba. A 100 
méter gyorson próbálta megúszni az 
olimpiai A-szintet. Az előfutamból 
sajnos nem került be a döntőbe. Bár 
remek időt úszott, a 49.59-es ered-

Sikersorozat külföldön és itthon
mény egyelőre kevésnek bizonyult 
az olimpiai részvételhez.

Péter mellett természetesen más 
úszókért is szoríthattunk az Árpád 
SE versenyzői közül. Április végén 
a hazai rendezésű Árpád-kupán re-
mekeltek úszóink. Harmincnégy 
csapat közül a harmadik helyen 
zártak az egyéni sikereket halmozó 
úszók.

Május elején Brnoban versenyeztek 
legjobbjaink. Tizenegy érem lett a 
„termés”. Nagy Ivett négy arannyal 
lett a csapat legeredményesebbje.

A kecskeméti Úszó Vidékbajnok-
ságon sem maradtak el a sikerek. 
Dancs Márton és Szűcs Kincső is 
dobogóra állhatott. Közben Maros-
vásárhelyen tizenhárom úszónk ti-
zenhat érmet szerezve térhetett haza. 
Andriychuk Alexandra három 
arannyal volt a legeredményesebb.

Harminchat hajdúszoboszlói érem 

született a május végén Szentesen 
megrendezett „Óvodától az Olimpiá-
ig” nevű nemzetközi úszóversenyen.                                                                                                
Itt összesen harminckilenc úszó-
csapat (négy klub volt Erdélyből), 
közel ötszáz versenyzője között ott 
volt a Hajdúszoboszlói Árpád SE ti-
zenöt úszója is. Összesen tizennégy 
arany-, kilenc ezüst- és tizenhárom 
bronzérmet gyűjtöttek be az új fedett 
uszodában. Az sem mellékes, hogy a 
résztvevő csapatok közül az előke-
lő harmadik helyet szerezték meg a 
csapatversenyben.

Ezt a teljesítményt sikerült meg-
ismételni Gyöngyösön júniusban. 
A Parafa Kupa 2016 elnevezésű 
versenyen összességében újra 
harmadikként zártak úszóink a 
csapatok versenyében. Öt arany-, 
egy ezüst- és egy bronzérem volt 
a mérleg.

H. R.

Idén tizenharmadik alkalommal, április 23-án Gödöllőn rendezték meg az Ippon Shobu Karate Diák-
olimpiát. 46 klub részéről 576 nevezés érkezett erre a rangos eseményre. A Shotokan Karate Egyesület 
Hajdúszoboszló karatékái eredményesen képviselték városunkat. A csapat tagjai: Dihen Balázs 1 kyu 
- kata, kumite 2. hely és Gödöllő város különdíja, Szabó Fruzsina 6 kyu - kumite 3. hely, Szabó Re-
beka 2 kyu - kata 3., kumite 4. hely, Dihen Réka 2 dan - kata, kumite 3.hely, Farkas Dominik 4 kyu 
és Szabó Bianka 7 kyu - a legjobb 16-ban szerepeltek.

Befejeződött az OB III-as tenisz csapatbajnokság tavaszi fordu-
lója. A szoboszlóiak a debreceni DUSE-DEAC, a miskolci Junior 
SC és MIVAS SE, a kazincbarcikai Barcikai TC és Gömörsport 
Egyesület, valamint a Rudabányai Bányász SE csapataival szere-
peltek egy csoportban.

A csoport küzdelmeit sikeresen, 5 győzelem mellett 1 vereséggel 
zártuk. Egyetlen vereségünket attól a debreceni csapattól szenvedtük 
el, amellyel hagyományosan szoros párharcokat vívunk. Ezúttal két 
alapember távolléte miatt nem tudtunk a legerősebb összeállításban 
pályára lépni ellenük, ami végül sokba került, csupán 2 egyéni és 
egy páros győzelmet tudtunk szerezni, és 6/3-as vereséget szenved-
tünk. Ezzel a 2. helyen várjuk az őszi folytatást. Bővebben a www.
szoboszlotenisz.hu honlapon.
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VÁROSI LAP

Állatorvosi ügyelet

Július 1-től
KAMILLA PATIKA
Bethlen u. 30, 
Telefon: 06-52-270-157

Július 8-tól
FÜRDŐ PATIKA
Szilfákalja u. 26., 
Telefon: 06-52-557-946

Július 15-től
ARANY PATIKA

Hőgyes u. 31., 
Telefon: 06-52-359-431

Ügyeleti idő: hétfőtől péntekig 
munkanapokon az ügyele-
tre kijelölt gyógyszertár 
zárásától 21 óráig. Szombaton 
(pihenőnapokon): 17-től 19 óráig. 
Vasárnap és ünnepnapokon: 
08.00-12.00 óráig és 17.00-19.00 
óráig.
Szombaton az ügyeletes gyó-

gyszertár 08.00-tól 12.00 óráig 
nyitva tart. 
A köztes időszakokban 
készenléti szolgálatot lát el az 
ügyeletes gyógyszertár (telefonos 
elérhetőség az ügyeletes orvos 
részére, sürgős szükség esetére).
Ezen szolgálati rend megállapí-
tásáról a 3638-20/2009 és 2052-
4/2010-es iktatószámú ÁNTSZ 
határozat rendelkezik.

Gyógyszertári ügyelet

Július 02-03.
DR. NYÍRI SÁNDOR
Derecske, Malom u. 2.
Telefon: 06-70-376-1148
és
DR. TÖRÖK ZSUZSANNA
Hajdúszoboszló, Bordángát u. 24.
Telefon: 06-30-305-8498

Július 9-10.
DR.  HANZÉROS ÁDÁM
Nagyhegyes, Kölcsey u. 6.
Telefon: 06-30-949-6008
Július 16-17.
DR. SASS GERGŐ
H-szoboszló, Attila u. 23.
Telefon: 06-70-708-5352


