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HAJDÚSZOBOSZLÓ

A tartalomból:

A IV. Schnitta gasztronómiai versenyen 
2. a Bocskai-iskola csapata

Elkergették a telet
Remek farsangi mulatság volt!

Rekord vendégforgalom!
Elkészült a 2016. évi statisztika

Köszöntötték a Járóbeteg-ellátó Centrum ápolóit
2014 óta február 19-e hivatalosan is a Magyar Ápolók Napja. Ebből az alkalomból köszöntötte a Járóbeteg-ellátó Centrum dolgozóit dr. Varga Tamás, az intézmény igazgató főorvosa, 
valamint az önkormányzat nevében Marosi György Csongor képviselő, a gazdasági bizottság elnöke és Kunkliné Dede Erika egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes február 24-én 
az egészségház épületében.

 „A város szerény ajándékával szeretnénk hálánkat kifejezni nélkülözhetetlen munkájukért…Hajdúszoboszló városa ugyanis elkötelezett az egészségügyi dolgozóinak segítésében”- jelentette 
ki Marosi György Csongor, aki külön köszönetét fejezte ki, amiért  bár egyre többen külföldön keresik a szakmájukban a megélhetést, addig az itthon maradók áldozatos munkával segítenek 
fenntartani az egészségügy zavartalan működését. Hangsúlyozta, hogy a jövőben még szervezettebben kívánják megünnepelni ezt a napot a városban. A díjazottak között volt, aki közel 50 éve az 
egészségház dolgozója. Dr. Sóvágó László polgármester és Kocsis Róbert szakbizottsági elnök - akik nem tudtak részt venni az ünnepségen - köszöntését is tolmácsolták az ápolóknak, akik közül 
sokan az  ajándék átvétele után siettek is vissza ellátni a betegeket. 

Minden idők legmagasabb vendégéjszaka száma!
Ismét remek turisztikai évet zárt Hajdúszoboszló. Az alföldi fürdőváros önkormányzatának adatai alapján – amelyek a kereskedelmi szálláshely adatai mellett már az egyéb szálláshelyek eredményeit 
is tartalmazzák – a statisztikák több csúcseredmény elérését mutatják.

Történelmi csúcsot ért el Hajdúszoboszló 2016-ban, hiszen a statisztikai adatok alapján 1 millió 222 ezer 145 vendégéjszakát regisztráltak a szállásadók, ami 82.000 éjszakával több a 2015. évinél. A rendelkezé-
sünkre álló legkorábbi adatok óta még sohasem volt ennyi vendégéjszaka regisztrálva a fürdővárosban. A teljes vendégforgalmat figyelembe véve várhatóan ismét Hajdúszoboszló  Magyarország legnépszerűbb 
vidéki települése 2016-ban. Továbbra is kiemelkedően népszerű a belföldi piacon Hajdúszoboszló, hiszen a vendégéjszakák 61%-át magyarok töltötték el. Rekorderedmény született a hozzánk érkező turisták 
számában is, mivel a 361.440 fő minden idők legmagasabb vendégszáma lett.
Az egymást követő évek közötti változásokat figyelve is rendkívül sikeresnek tekinthető a tavalyi, hiszen az elmúlt két évtized  legnagyobb  vendégéjszaka- és vendégszám növekedését könyvelhette el a népszerű 

fürdőváros.
Hajdúszoboszló a külföldi küldő területek többségén is nagyszerűen teljesített. A lengyeleknél minden idők legmagasabb vendégszáma lett regisztrálva, a 2015. évi rekordot túlszárnyalva 12,6%-kal nőtt az általuk 

eltöltött vendégéjszakák száma, és javult az átlagtartózkodás is. Kiemelkedően nőtt a szlovák vendégéjszaka- és a vendégszám, 21,2%-kal, illetve 16,3%-kal. A román 
vendégek körében továbbra is kedvelt célpont Hajdúszoboszló, az elmúlt évhez képest további 7%-os emelkedést mutatnak az összesített adatok. Az ukrán turistákról  
regisztrált számok kiemelkedőek, hiszen a tavalyi csökkenés ellenére a vendégéjszakák száma 26,2 %-kal, a vendégek száma 20,5%-kal nőtt, valamint az átlagos tar-
tózkodási idő is 4,7 éjre emelkedett. Örvendetes tény, hogy legtöbb szálláshelytípusnál nőtt a vendégéjszakák száma, a legnagyobb növekedés a hoteleknél 11,3%-kal 
és a kempingeknél 7,3%-kal következett be. (Forrás: TDM)
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VÁROSHÁZA
Huszonnégy napirendi pont
Sokféle téma került terítékre a képviselő-testület február 23-i tanácskozásán.  Ve-
zetői megbízások, a polgármesteri hivatal elmúlt évi tevékenysége, az új önkor-
mányzati építésügyi feladatok, óvodaalapítás támogatása, általános iskolai körzet-
határok  véleményezése, a főtéri nagy támfal pannókkal díszítése,  ingatlanvásár-
lások, a környezetvédelmi proram, a turisztikai adatok megismerése mellett még 
többek között pályázatok benyújtásáról is tárgyaltak, illetve döntöttek.

VEZETŐI PÁLYÁZATOK

Az elmúlt évben létrehozott Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény ve-
zetői állására egy pályázat érkezett. A képviselő-testület a feladat ellátásával öt évre 
Nagyné Dede Adélt  bízta meg. Amint azt Antalné Tardi Irén képviselőnő hangsú-
lyozta, a múlt évben ismét olyan helyzet állt elő, hogy a törvényi változások miatt új 
gazdasági szervezetet hozzanak létre. A vezető nem könnyű feladatot kapott, illetve 
vállalt, melyet az is mutat, hogy egyetlen pályázat érkezett.
(Képünkön balról Lőrincz László gazdasági irodavezető, Korpos Szabolcs mb. jegy-
ző, Nagyné Dede Adél intézményvezető, Varga Imre humán közszolgáltatási iroda-
vezető-helyettes).

A  turisztikai nonprofit kft. (TDM) éléről múlt év végén  távozott az eddigi ügyve-
zető.  A meghirdetett  pályázat alapján kettő pályamunka felelt meg a kiírásnak. Az 
a másik pályázó kérésére zárt ülés keretében született döntés. Az előzetes bírálattal 
egyetértve  a képviselő-testület  Medgyesi Szilvia, a szervezet eddigi munkatár-
sa, megbízott vezetője kinevezését támogatta a 40%-os önkormányzati tulajdonban 
lévő marketingszervezet élére.  

További fejlesztések a Bocskai-sporttelepen

13,934 millió forint önrészt biztosít az önkormányzat a Hajdúszoboszlói Sportegyesület-
nek a Sport utcán használatukban lévő  telep lelátójának részbeni lefedéséhez, a székek 
cseréjének folytatásáho, az új öltözőépületbe bútorok vásárlásához, karbantartó traktor 
és számítástechnikai eszközök beszerzéséhez. Az önerő 30 %. Dr. Sóvágó László polgár-
mester a döntés kapcsán kiemelte az előterjesztés azon mondatát, mely szerint a beszerzés 
és a beruházás elindítása az elmúlt évben nem, illetve csak részben történhetett meg, mert 
a HSE nem tudott kellő számú támogatót szerezni a vállalkozási szférából, akik társasági 
adójukat e célra ajánlották volna fel. Hozzátette, a sporttevékenységeknek itt a legfőbb 
érdemi támogatója az önkormányzat. 

A  köztemető fenntartásának legutóbbi két évéről készített beszámolót az önkormányzatnak 
az üzemeltető, a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.  Az előterjesztést, vala-
mint a társaság díjakról szóló javaslatát rendeletbe foglalva, továbbá a kegyeleti közszolgálta-
tási szerződést, mely március 1-jétől lép hatályba, elfogadta  a képviselő-testület.

A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján a jegyző évente beszámol a képviselő-
testületnek a polgármesteri hivatal tevékenységéről. A 2016. évi munkáról, eredményekről 
készült összefoglalót jóváhagyták a február 23-i ülésen.

Településképi kézikönyv és településképi rendeletet készíttet az önkormányzat. A munka 
fedezetére a költségvetési tartalékból biztosítanak 5 millió forint keretet.  A többletfeladat a 
településkép védelméről tavaly júniusban elfogadott, majd decemberben módosított törvény 
alapján vált szükségessé. 
Az önkormányzatok eddig a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ), s egyéb rendeletekkel 
szabályozhattták a településképet befolyásoló elemeket. A HÉSZ a jövőben a terület-felhasz-
nálásra, a területi, illetve övezeti besorolásra fog kiterjedni. A kialakítást, minőséget, helyi 
értékvédelmet, a reklámhordozók elhelyezését az új rendeletben kell szabályozni, még ez év 
őszétől.

Újjáalakult a Szoboszlói  Waldorf Egyesület, amely 2000 óta működtet családi napközit, ez 
év 1-jétől pedig  tevékenysége családi bölcsődévé alakult át a jogszabályi változások követ-
keztében.  A Szoboszlói Gyermekekért Egyesület elnevezésű szervezet egy kis magánóvodát 
hoz létre a tervek szerint ez év őszétől a Rákóczi utca 55. sz. alatt. E tevékenység közfel-
adatnak minősül, ezért szükség volt a helyi képviselő-testület elvi támogatására. A Bóbita 
Magánóvoda  működéséhez, mely két óvónőt és egy dadát tervez foglalkoztatni, a képviselők 
elvi hozzájárulásukat adták.

A HBM-i Kormányhivatal kérésében foglaltak szerint a testület  áttekintette a város köz-
igazgatási területén lévő általános iskolák beiskolázási  körzeteiről szóló anyagot. Egyben 
javasolták, hogy a kormányhivatal a Berettyóújfalui Tankerületi Központtal egyeztetve, a de-
mográfiai változások figyelembe vételével szükség esetén a körzethatárokat módosítsa. 

Hajdúszoboszlói származású művész 
pannói ékesíthetik a főtéri támfalat

Medgyessy-Kovács Gyula, a hajdúszoboszlói kötődésű festőművész az önkor-
mányzat egyetértése alapján elkészítette az előzetes vázlatokat a főtéri támfalra 
tervezett, történelmi témájú, hat,  színes pannóra, melyek 1,4x1,5x2,5, illetve 
3 méteresek lennének. A város idei költségvetésében 16 millió forint áll rendel-
kezésre az eddig poszterekkel, illetve nyaranta muskátlikkal díszített hatalmas 
falfelület méltó ékesítésére.  A képviselő-testület a pannókkal kapcsolatos tájé-
koztatással egyetértett, mely alapján folytatódnak a tárgyalások, s a kivitelezést 
megelőzően megállapodás-tervezet készül. 

Gönczy Pál Emlékév

Gönczy  Pál Emlékévvé nyilvánította az önkormányzat a 2017-es esztendőt. Az országos 
jelentőségű oktatáspolitikus  200 éve született Hajdúszoboszlón, és 125 éve hunyt el.  Te-
vékenységével hozzájárult ahhoz, hogy 1868-1913. között 48%-ról  93%-ra nőtt hazánkban 
az iskolába járó gyermekek aránya.  Az emlékévvé nyilvánítást még januárban Majoros Pet-
ronella önkormányzati képviselő indítványozta. A turisztikai, kulturális és sport bizottság 
előterjesztését elfogadva, a program kialakítására, az ünnepi megemlékezések megszerve-
zésére  a képviselő-testület felkérte közreműködésre a településen dolgozó szakembereket, 
a kulturális és oktatási intézményeket, civil szervezeteket.

Pályázat a Visegrádi Alaphoz

Thököly Imre születésének 360. évfordulója alkalmából közös megemlékezést és tudomá-
nyos konferenciát tartana Hajdúszoboszló testvérvárosával, Késmárkkal.  A jubileumra egy 
elektronikus  „Thököly történelmi turisztikai térkép” is készülne. A helyszín városunk, a 
programhoz cseh, lengyel és erdélyi testvérvárosaink is csatlakoznak. A megemlékezéshez 
„Múlttunkról - jövőnkért - testvérvárosi együttműködés megerősítése történelmi tanulságok 
alapján” címmel  nyújtanak be pályázatot a maximálisan igényelhető 13 ezer euróra. 

Ápolók munkájának elismerését támogatták
A Magyar Ápolók Napjának alkalmából  a Járóbeteg-ellátó Centrumban és az egészség-
ügyi alapellátásban, a kistérségi szociális szolgáltató központban ápolói végzettséggel 
rendelkezőket és hasonló munkakörben dolgozókat köszönthették februárban.   A 30 ápoló 
a gazdasági bizottság 500 ezer forint hozzájárulásának köszönhetően vásárlási utalványt 
és virágot kapott. 
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Gönczy Pál emlékezete
A Hajdúszoboszlói Gazdakör és a Hajdúszoboszlói Polgári Olva-
sókör - amely elsőként nyilvánította a 2017. évet Gönczy Pál Em-
lékévnek -  közös megemlékezést tartott Gönczy Pál születésének 
200. évfordulója alkalmából január 11-én a Bocskai Rendezvény-
központban a szokásos gazdaköri esték keretein belül.

Örvendi László, a gazdakör elnöke köszöntötte a megjelenteket, 
köztük Bodó Sándor országgyűlési képviselőt. A rendezvény első 
részében dr. Kovács Béláné, az olvasókör elnöke (képünkön) felele-
venítette városunk híres szülöttének életét, munkásságát. Kiemelte 
szerteágazó tudományos és közéleti tevékenységét. Sikeres tudós és 
elismert politikus volt, tagja a Magyar Tudományos Akadémiának. 
Szülővárosáról mindig szeretettel és tisztelettel emlékezett meg. 

Ezüstös hely a Schnitta 
Sámuel Emlékversenyen 
A mesterfogásokat mesteri módon kellett tálalni és felszolgálni is a csapatoknak ahhoz, hogy igazán jó 
eredményt érjenek el a  IV. Schnitta Sámuel Emlékverseny kelet-magyarországi elődöntőjén, melyet 
január 25-én tartottak a Bocskai István Szakgimnázium és Szakközépiskola tankonyháján. 

A helyi indulóknak, a Bocskai Iskola csapatának 2. helyezést sikerült elérnie a Nyíregyházáról érkezett Sipkay 
Barna Szakgimnázium csapata mögött, így idén márciusban a nyírségiek képviselik a régiót a veszprémi orszá-
gos döntőben. A szakácsokat, cukrászokat és pincéreket felvonultató megmérettetésen nagyon komoly szakmai 
szempontok alapján döntött a zsűri. Mivel ezzel a versennyel –is – célja a Schnitta Egyesületnek a tanulók pro-
fivá nevelése, ezért a zsűrizés után mindenkivel külön ismertették, mire figyeljen oda jobban a felkészülésben, 
miben kell még esetleg fejlődni. A diákok és felkészítő tanáraik is egyet értettek abban, hogy mérföldkő lehet 
egy ilyen rangos elismerés egy a szakmába belépni készülő fiatalnak. A hajdúszoboszlói csapat tagjai, Hódos 
Katalin, Kaszás Gábor, Jenei Gábor, Borsos Bence, Kovács László, szakmai felkészítő tanáraik Bese Gyula 
ás Máténé Hódos Emma. 

A 2016. évi hajdúszoboszlói turisztikai statisztika 
összesített adatai (kereskedelmi és egyéb szállás-
helyek együttesen (Forrás: TDM)
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Thököly Imre, a névadó emlékezete
Idén is színvonalas produkcióval emlékeztek Thököly Imre fejedelemmé 
választására január 9-én a nevét viselő általános iskola tanulói. A Thö-
köly-iskola aulájában a hagyománynak megfelelően kosztümös diákok 
mutatták be az 1690. év eseményeit, majd koszorút helyeztek el az em-
léktáblánál.

Bemutatták Vida Lajos legújabb könyvét
Még december 12-én mutatta be „A bosszú napja, kedd” című legújabb történelmi regényét Vida Lajos író, 
helytörténész a közönségnek a lulturális központban.

A „Palló a Köselyen” címet viselő ugyancsak történelmi regénye után jelentkezett újabb könyvvel az író. Hajdú-
szoboszló és szülővárosa, Pocsaj is közel áll a szívéhez, mostani alkotása az utóbbihoz kapcsolódik. A bemutatón 
részt vett Pocsaj község polgármestere, Kecskés Gyula (képünkön balról) is. Erdei Sándor újságíró köszöntötte 
a vendégeket, méltatta Vida Lajos írói és helytörténészi kvalitásait. Kiemelte szerénységét, hiszen a könyv borító-
ján,- mely Gonda Zoltán munkáját dícséri – is szinte csak megbújik az alkotója neve. Műve „nem szerzői önmuto-
gatásról szól, hanem egy történetet mesél el” tisztán érződik benne, hogy „ szerelmes nemcsak az irodalomba de a 
történelembe és Biharba, a szülőhazájába is”. 

Farsang a jégen - amikor még tombolt a tél

Mire e sorok megjelennek, enged a hosszan tartó tél szorító fagya, 
kezd érződni a kikelet közeledte. A hó, a jég nem túl kellemes, de 
a téli sportok kedvelőinek öröme. Hagyomány a  Thököly Imre Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskolában hideg időben jégpálya készí-
tése az udvaron. Így volt ez idén is, ráadásul a pálya tartósan mű-
ködhetett. Január 31-én Jégfarsangot tartottak az iskola parkjában 
üzemelő korcsolyapályán. Az egész napos program közben csakis 
jelmezben léphettek pályára a korizó gyerekek. Aknay János kiállítása a magyar kultúra 

napja tiszteletére
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én, a kézirat tanúsága szerint ugyanis Kölcsey 
Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnuszt. Ehhez kapcsolódva rendezett programokat 
január 20-23. között a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár, melynek részeként Aknay 
János, Kossuth díjas festőművész munkáiból nyílt kiállítás éppen január 22-én.

Meleg Vilmos színművész megindító Himnusz előadása után Novotny Tihamér művészeti író nyitotta meg a 
kiállítást, melyen csakis a művész legfrissebb, építészeti motívumos képeiből összeválogatott alkotások szerepel-
tek. „Átszellemített képarchitektújának, ’’új Jeruzsálemének’’ absztrakt geometrikus elemeit olyan vízszintes és 
függőleges, valamint ferde egyenesekkel, olykor színes félkörökkel határolt kemény élek mentén meghúzott tiszta 
színmezőkkel kitöltött mértani síkformákból alkotja meg, amelyek úgy állnak össze alkotásain, mintha örökkön en-
nek a szentháromságos emlékezésnek a kaleidoszkópjába nézne.”-foglalta össze Novotny Tihamér a tárlat képeinek 
különleges hangulatát. A kiállítás március 1-ig tekinthető meg.  (Képünkön balról: Meleg Vilmos, Berényiné Szilaj 
Ilona igazgató, Aknay János, Novotny Tihamér) „Út a könyvért”

A magyar kultúra napja programsorozat zárásaként egy fiatal írónő, 
Nagy Angéla első, „Út a könyvért” című könyvét mutatta be a közön-
ségnek január 23-án a Kulturális Központban.

A fiatal hölgy a  HVTV munkatársaként lehet ismerős a szoboszlói kö-
zönségnek. Könyvének bemutatásában Vida Lajos író, helytörténész volt a 
segítségére. A könyv rövid bemutatása 
után Vida Lajos reményét fejezte ki, 
hogy ha „lesz elég ambíciója és nem 
bántják”, akkor lesz folytatása köny-
vének. Egy ponton igen érzelmessé 
vált a hangulat, amikor megkérdezte 
a közönség egyik tagja, mit érzett az 
írónő, amikor a kész művet a kezében 
tarthatta. Kiderült, hogy sokáig nem 
tudta, mihez kezdjen az életében, így 
most, hogy körvonalazódik számára a 
jövő, nagyon örül, hogy az írásban is 
megtalálta önmagát.
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Télbúcsúztató „szoboszlaiasan”

Harmadik alkalommal rendezett nagysikerű hagyományőrző napot február 11-én a Kovács Máté Városi  
Művelődési Központ és Könyvtár a Hajdúszoboszló Jövőjéért Egyesülettel karöltve, ezúttal a ’’Kultúrházak 
éjjel-nappal’’ országos programsorozathoz kapcsolódva. A téma a hagyományos farsangi mulatság, szoká-
sok voltak, a rendezvényre már ’’hagyományosan’’ most is nagyon sokan voltak kíváncsiak.

A kulturális központ előtt meggyújtották a látványos farsangi máglyát, a kiszebábot és gondűző cédulákat eléget-
ve pedig hivatalosan is elkergették a telet, elűzték a bajt. (A téltemetés régi népszokás,  amely úgy zajlik, hogy 
készítenek egy bábot, az úgynevezett kiszebábot, télűző rigmusokat kiabálnak, majd amíg meggyújtják a tüzet, 
gondűző cédulákra ráírják amitől szeretnének megszabadulni, pl. betegség, félelmek, ezeket ráerősítik a bábra és 
azzal együtt elégetik). A gyerekeket kézműves foglalkozással várták, a Gazdaház jóvoltából saját farsangi álarcot 
szőhettek maguknak. Friss kacsazsíros bárándi kenyérrel és hagyományos farsangi fánkkal kínálták a vendégeket. 
Németi Attila Sándor önkormányzati képviselő kívánt kellemes időtöltést a szoboszlóiaknak, kiemelve hogy az 
önkormányzat fontosnak tartja az ilyen közösségerősítő rendezvények támogatását. A nap zárásaként a  Bürkös 
Zenekar és a Hímes Néptáncegyüttes tartott táncházat kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

                   

életképek

A népszerű hagyományok egyike: 
az Életerő Nap
Az Életerő Napon egyik szervezője, a helyi  Életerő Egyesület ne-
vében köszöntötte a vendégeket az egyesület elnöke, Makláry Zol-
tán január 28-án a Kulturális Központban.

Az egyesület 23 évvel ezelőtt alakult meg városunkban, az ezotériára fogé-
kony emberek számára. Az eltelt évek alatt tevékenységük egyre bővült, az 
egészséges életmódra neveléstől kezdve a természetgyógyászat és gyógy-
növények megismertetésén át egészen a munkanélküliek munkába való 
reintegrációjának segítése is a palettájuk részét képezi. A nap első előadása-
ként dr. Simon Zsuzsa és Joó Imre méhész különleges előadását hallgathat-
tuk meg az apiterápia és a méhméreg biológiai és terápiás hatásairól. A doktor-
nő egy különleges rendelőt, ’’Méhesházat’’ alakított ki Joó Imre segítségével, 
melyben 4 méhkaptár található, egyenként 40-50 ezer méhecskével. A kaptáro-
kon rácsos furatok találhatóak, a beteg a négy kaptáron fekszik, és a furatokon 
egyenletesen áramlik fel a propolisz-gyanta –illóolaj diszperziót tartalmazó levegő. Ez a terápia kiválóan elősegítheti 
nemcsak a légúti betegségektől szenvedők -mint amilyen az asztma, kruppos köhögés-gyógyulását, de mint elhang-
zott, stresszoldásra, levertség ellen és 
alvászavarokra is kiváló.
Az ebédszünetet követően Gaz-
dag Katalin kineziológus, Barta 
Éva numerológus valamint Kiss J. 
Zsolt asztrológus, műsorvezető elő-
adásai következtek, zárásként pedig 
Kövi Szabolcs: A nagy meditációs 
kör című lemezbemutató koncertjét 
hallgathatták a vendégek. Egész nap 
ingyenes állapotfelméréssel és gyó-
gyító ásványok, ezoterikus könyvek, 
bio almaecet, aszalt gyümölcsök, 
gyógynövények vásárával várták a 
látogatókat.

Konferencia az oktatásról
„Egy nagyon tudatos elit-
építés történik!”
Az Agora Oktatási Kerekasztal és a Le Monde Diplomatique magyar 
kiadója igen figyelemre méltó oktatási konferenciát szervezett „Az okta-
tás jövője, a jövő oktatása” címmel a közelmúltban a Hotel Viktóriában. 

A magyar oktatásban fennálló zaklatott állapotokat jól mutatja, hogy bár az 
előzetes egyeztetések alapján a Nemzeti Pedagógus Kar, a szakszervezetek 
és a testület együtt ültek volna le tárgyalni, az előbbi kettő csak a kerek-
asztal ’’mellett’’ lett volna hajlandó beszélni. „Mi hiszünk abban hogy a 
párbeszédre szükség van, … de most olyan mintha siketek beszélgetnének 
egymással”- jelentette ki Totyik Tamás általános iskolai tanár, közoktatá-
si szakértő, a konferencia egyik szervezője (képünkön: állva). Elmondta, 
mindezen előzmények ellenére úgy döntöttek, megtartják a konferenciát. 
Kíváncsiak voltak ugyanis a gyakorló pedagógusok mindennapjaira, arra 
hogy a gyermekeiken és unokáikon keresztül érintettek hogyan élik meg 
a helyzetet, valamint a 2018-ra tervezett közoktatási reformról alkotott vé-
leményükre. 
A szervező szerint, a látszat ellenére - vagyis, hogy úgy tűnik, a kormány 
nem tudja mit tett az oktatásban - nagyon is „átgondolt koncepció mentén 
hajtja végre az egész közoktatás átalakítását. Egy tudatos társadalom építés 
folyik az oktatás átalakításával, egy új elitnek a kinevelése történik, a lesza-
kadó rétegeket pedig nagyon nehéz helyzetbe hozzák.” Az előadók (többek 
között dr. Nahalka István oktatáskutató, ELTE PPK) olyan fontos témákat 
érintettek mint: iskolafenntartás, finanszírozás, iskolaszerkezet, tantervek, 
tankönyvek, esélyegyenlőtlenség, pedagógus életpálya.

Elköszön a nyúltenyésztők eddigi elnöke

A Nyúltenyésztők Hajdúszoboszlói Egyesülete 1995-ben alakult Vadász Ernő munká-
jának és elképzelésének köszönhetően. Májusban rendeztük az első kiállítást, mellette 
a vágónyúl-felvásárlást is képviselve komoly létszámot tudtunk felmutatni. Miniszté-
riumi engedéllyel Szlovákiából hoztunk be nyulakat vérfrissítésre az egyesület tag-
jainak. Különböző hazai és külföldi kiállításokat tekintettünk meg, hazai kiállításokon 
mutattuk be nyulainkat. Ernő volt az elnök, én vezetőségi tagként vettem részt a mun-
kában, melyben az országos ismertségem is segített. 
2004-től az egyesület elnökeként tevékenykedtem. Az Unióba belépést követően 

a körülmények egyre nehezedtek a vágónyúl-felvásárlás helyben megszűnt. Ennek 
ellenére az egyesület egyre szűkebben, de sikeresen működik. A korábbi támogatók 
elmaradtak, a Civil Alapból nyert pénz, polgármester úrtól kapott támogatás segített 
anyagi helyzetünkön. Czeglédi Gyula Hungarospa vezérigazgató úrnak köszönhető-
en jutottunk évente kiállítóhelyhez. 
A 25. kiállítás idejére, 2016 októberére jutottam arra az elhatározásra, hogy már 

elfogyott az ambícióm az elnöki tevékenységhez, és 2016. december 31. hatállyal 
lemondtam az tisztségemről. 2017. január 19-én megtörtént a vezetőségi választás a 
tagság Juhász Lajost választotta meg elnöknek, kinek munkájához sok sikert kívánok. 
Köszönetet mondok mindenkinek aki munkámban segített. Köszönöm a támogatóknak, 

hogy egyesület érdekében segítették sikeres tevékenységemet.
Kecskeméti György
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Anyakönyvi 
hírek
2017. JANUÁR
Házasságkötés:
Szabó Viktória Katalin  -  Boros Máté István, Fehérvári Erzsébet 
Andrea  -  Czeglédi Attila.
Újszülöttek:
Kelemen Lilla Panni, Kádár Áron, Kemecsei Dominik, Páll Máté, 
Sápi Nóra, Horváth Gellért, Karászi Gergő, Jónás Márkusz, Takács 
Lilien, Blaskó Dávid, Szabó Fanni Nóra, Kocsor Izabell, Juhász 
Nikol, Vágó Petra, Farkas Balázs, Kovács Dominik, Soltész Balázs 
Antal, Zborovszky Olivér, Salya Máté, Győrfi Dominik, Riz Tamara, 
Serdült Léna Laura.

Akiket gyászolunk: 
Kis Gyula 75, Boruzs Lászlóné 80, Szilágyi Józsefné 85, Szabó Já-
nosné 63, Horog Gyula 60, Rákosi Elemér István 89, Éles Mihály 79, 
Tarsoly Jánosné 83, Kurucz Alfréd 87, Kerekes Árpádné 92, Dányi 
Vesselényi József 72, Szűcs Lajos 92, Rétvári Gyuláné 88, Barbócz 
Gáborné 88, Nagy Istvánné 92, Süveges Lászlóné 90, Feja Sándorné 
70, Domokos Lajosné 93, Szakács Attila 44, Borbély László 59, Varga 
György 85, Jakab Andrea 49, Tóth Gyuláné 86, Hüse Endre 87, Balla 
Imréné 71, Busi János 83, Farkas Gyögy Imre 70, Szatmári Lajosné 
83, Nagy Istvánné 78, Varga László 54, Sándor József 100, Váczi Já-
nosné 72, Kaszás Sándor 77, Balogh Sándorné 75, Szoboszlai Lajos 
55 éves.
GYÁSZ
Péntek István 77 éves  (volt vízvezeték-szerelő) 2016. október 18-án 
hunyt el.  Október 28-án búcsúztatta családja polgári szertartás szerint.

Egy férfit és egy nőt is 
rugdosott

Ok nélkül kezdett rugdosódni a férfi, 
aki hamar rendőrkézre került tette 
után. Az ügyeleti híreket Karácsony 
Béla rendőr százados, a Hajdúszo-
boszló Rendőrkapitányság munka-
társa tolmácsolta lapunk olvasóinak.
Súlyos testi sértés bűntett kísérlete 
miatt indult eljárás 

KÉKINFO
Egy hajdúszoboszlói lakossal, L. 
Csabával szemben indult eljárás a 
súlyos testi sértés kísérlete miatt.
Az eddig rendelkezésre álló adatok 
alapján február tizenkilencedikén, 
este hat óra körül a Papp István ut-
cán egy  ház előtt a járdán egy férfi 
szó nélkül többször megrúgta az ott 
lakó sértettet.
A sértett kiabálására a házból kijött 
felesége is, akit az elkövető szintén 

megrúgott, és több alkalommal meg 
is megütött. A támadó végül a hely-
színről elmenekült. 
A járőrök a sérültekhez mentőt 
hívtak, akik sérüléseik miatt őket 
kórházba szállították. Az elkövető 
azonosítását követően a nyomozók 
hajdúszoboszlói lakásán elfogták és 
a rendőrkapitányságra előállították, 
ahol gyanúsítottként hallgatták ki, 
majd bűnügyi őrizetbe vették. 

R. G.

Szépkorban is aktívan él
Valu Sándort 90. születésnapja alkalmából köszöntötték az önkormány-
zat nevében Kunkliné Dede Erika egészségügyi, szociális igazgatás iro-
davezető-helyettes és Kocsis Róbert önkormányzati képviselő, bizottsá-
gi elnök február 14-én.

Nyírtasson 
s z ü l e t e t t , 
1927. feb-
ruár 12-én. 
S z ü l e i n e k 
hentesboltja 
volt, ő is ezt 
a szakmát 
tanulta meg, 
de sosem 
helyezkedett 
el benne. 
Nagykani -
zsán kato-
naiskolába 
járt, onnan helyezték később Szegedre, a Honvéd Kórházba az élelmezés-
hez, ahol összeismerkedett későbbi feleségével. A Borsodi Szénbányák Vál-
lalatnál dolgozott közel 30 évig, nyugdíjba is onnan ment. 
1 millió kilométert vezetett baleset nélkül, amiért érdeméremet is kapott. 
1988-ban költöztek Hajdúszoboszlóra. 
A hosszú élet titkáról kérdezve csak mosolyog, de a rokonok megjegyzik, 
hogy a türelmes feleség nagyon fontos. Valóban, feleségével 1953 óta alkot-
nak egy ’’egészet’’, jóban-rosszban. Két lányuk született, három unokával 
és két dédunokával is büszkélkedhetnek már. Sándor bácsi a mai napig igen 
aktív életet él, szenvedélye a képek gyűjtése, amihez ő maga restaurálja a 
képkereteket. Teljesen autodidakta módon elsajátította a bútorkészítés forté-
lyait, melynek nem egy kézzel fogható produktuma is látható saját és barátai 
házában. 

Előadás az áldozatok világnapja 
alkalmából 
 
Karácsony Béla rendőr  százados egy hajdúszoboszlói 
idősek otthonában járt. A Hajdúszoboszlói Református 
Egyházközség Anna otthonában nyugdíjasoknak tartott 
előadást. 

Február 21-én Karácsony Béla rendőr  százados bűnmegelő-
zési tanácsadó az áldozatok napja alkalmából. Az előadáson a 
városban élő nyugdíjasokon kívül az otthon lakói vettek részt. 
Szó volt a trükkös tolvajok, a telefonon elkövetett csalók elleni védekezés lehetőségeiről. A szakember felhívta a figyelmet 
azokra az óvintézkedésekre, amelyeket magunk érdekében megtehetünk, hogy ne váljunk bűncselekmények áldozataivá.
Az előadáson a résztvevők személyes tapasztalataikat is megosztották egymással, így elmondták velük is előfordult, 
hogy egy csaló nagy nyereménnyel kecsegtető ajánlattal kereste meg, illetve volt, akit azzal kerestek meg, hogy unokája 
balesetet szenvedett és egy nagyobb összegért, elintézik a rendőrségi eljárást, és segítenek a rokon hazaszállításában. 
Szerencsére ezekben az esetekben az idősek nem váltak csalás áldozatává,  hiszen tudták mit tegyenek. (Forrás: Hajdú-
Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság)

  

Égett a ház tető-

szerkezete,

egy súlyos sérült

Január 30-án délután tel-
jes terjedelmében égett egy 
melléképület tetőszerkezete 
Hajdúszoboszlón a Seres ut-
cában. A helyszínre érkezett 
hajdúszoboszlói és debreceni 
tűzoltók megkezdték a lán-
gok eloltását. Az épületből 
kihoztak továbbá két gázpa-
lackot is. 
A tűz nem terjedt tovább.  
A mentőszolgálat tájékoz-
tatása alapján egy személy 
szenvedett súlyos sérüléseket 
- tájékoztatott a Hajdú-Bihar 
Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság.
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Jól indul a tavasz a HSSE-nél
A csapatbajnokság első két tavaszi fordulója lényegesen jobban sikerült, mint az őszi be-
fejezés. Ez a mindent felülmúló eredményesség részben annak köszönhető, hogy a csapat 
rendelkezésére állt néhány – átmenetileg leállt – sajátnevelésű éljátékos, másrészt a csapat 
többi tagja is komolyabban vette a téli felkészülést. (A végelszámolásnál elsősorban nem a 
csapatgyőzelem, hanem az azon belül szerzett egyéni pontok összessége dönt.)

A HSSE az őszi játékrend végével a középmezőny végén „kullogott”, de most ezzel a kitűnő 
rajttal  és a várható folytatással a középmezőny elejére is kerülhet. A lényeg tehát az, hogy ez 
a jó szereplés ne csak ideiglenes valami legyen, hanem a mindenkori fejlődést szolgálja úgy 
a saját nevelés, mint az igazolások tekintetében. Ehhez kell megteremteni azokat az anyagi 
forrásokat, amelyek méltók a nemzeti bajnokság szintjéhez és a játékosállomány minőségi já-
tékosokkal való feltöltéséhez. Ilyen lehet a jobb játékosok megtartása (főleg saját nevelésű), új 
erők egyesülethez való igazolása.
Táblánkénti eredmények:
Edelény – HSSE 7:5
Győzött: Hercz, Szűcs M. Döntetlen: Tóth, Kósa, Szabó, Ecsedi, Daróczy, Kiripolszky. Vesz-

tett: Borsavölgyi, ifj. Baranyai, Máté, Szűcs A.
HSSE  -  Nyíregyháza 6:6
Győzött: Hegedűs, Kósa, Daróczy. Döntetlen: Borsavölgyi, ifj. Baranyai, Tóth, Ecsedi, 

Kiripolszky, Hajdó. Vesztett: Máté, Szabó, Hercz.
Baranyai Szabolcs

Új év, új edzővel

Női kézilabda-utánpótlás

Jelenleg a dobogón
Az első három fordulóban három győzelemmel nyitotta a bajnokságot a HKSKE, a megyei 
női kézilabda utánpótlás-bajnokságban. Az ezt követő mérkőzéseken kevesebb sikert je-
gyezhetett a Zagyva-csapat, de továbbra is éremért küzdhet.

A nádudvariak két vereséggel kezdték az ifi szezont, a HKSKE elleni meccsüket megelőző-
en sikerült csak nyerniük egyszer. Az előzetes erőviszonyok azonban felborultak a pályán, a 
hajdúszoboszlói kislányok nem voltak egyenrangú ellenfelei most a Nádudvarnak (HKSKE – 
Nádudvar DSE 7-29).
Az ősz utolsó meccsén, a listavezető Téglás ellenében kellett volna javítani, de nem sikerült 
(Téglás VSE – HKSKE 31-15). A három győzelmet és két vereséget hozó őszi idény után a 
negyedik helyen állnak Zagyva Tamás lányai a bajnokságban.
A tavasz első összecsapásán városi rangadóra került sor. A csapat tagjai végig uralva a meccset, 
négygólos félidei előnyüket a végére kilencre tornázták fel (KK Hajdúszoboszló – HKSKE 18-
27). A Létavértes otthonába esélyesként érkezett a csapat, tekintve a hazai gárda egyetlen pontot 
sem szerzett a korábbi fordulókban. A siker azonban elmaradt, háromgólos vereség lett a vége 
(Létavértes SC 97 – HKSKE 24-21).
Eddigi négy győzelmükkel és három vereségükkel a harmadik helyen állnak a lányok a megyei 
utánpótlás-bajnokságban!

-hor-

Egyszer sikerült csupán

A KK Hajdúszoboszló lányai, három vereség után találtak magukra a bajnokságban, de az őszt 
csak vereséggel zárták. Ráadásul a tavaszi folytatásban is elkerülték a győzelmek a gárdát.

Egy öt-, egy tíz- és egy négygólos vereséget követően a Létavértesen verte le addigi bosszú-
ságait a Sándor Tamás edzette ificsapat. A sereghajtó ellen húszgólos sikerrel gyűjtötték be az 
első két bajnoki pontot (KK Hajdúszoboszló – Létavértes 30-10).
A lendület azonban nem tartott ki az utolsó őszi fordulóra, a Püspökladány ellen hatgólos vere-
séggel zárták az őszt a kislányok (KK Hajdúszoboszló – Püspökladány 18-24).
A tavasz első összecsapását a helyi rivális ellen elbukták (KK Hajdúszoboszló – HKSKE 18-
27), majd a listavezető és veretlen Téglás ellen sem sikerült javítani statisztikáikon (Téglás – KK 
Hajdúszoboszló 35-27).
Hét fordulót követően, a 5. helyen áll a csapat. Előrelépésre van még lehetőségük, hiszen két 
közvetlen riválisukkal (Létavértes és Püspökladány) is játszanak.

-rob-

Súlyemelés: Eredményes év a szebb napokat 
is látott, 50 éves egyesületnél

Az ünnepek után szinte rögtön munkába 
álltak labdarúgóink. A január elején meg-
kezdett felkészülést már az új vezetőedző, 
Sarkadi Zoltán irányította. De nem csak ez 
az egyetlen változás a HSE gárdájánál.

A HSE labdarúgóit a január 5-ei első edzésen  
már az öltözőben meglepetés várta, hiszen az 
ősszel a csapatot irányító Habi Ronald helyett  
Sarkadi Zoltán vette át a csapat vezetőedzői 
posztját. Habi családi okok miatt állt fel a kis-
padról, a vezetőség pedig házon belül oldotta 
meg a pótlást a klub korábbi játékosával, az 
eddig utánpótlásedzéseket vezető Sarkadival. A 
felnőttek trenírozása mellett továbbra is ő tartja 
majd az U12-es korcsoport tréningjeit.
A változás a játékoskeretet is érinti a tavaszi 

idényre. Távoztak Bíró Tamás László kapus, 
valamint Kremiczki Ferenc és Bozsányi Tamás 
mezőnyjátékosok.  Az érkezési oldalon Csobán 
István kapus (eddig Polgáron védett), és Pap 
László támadó (Érmihályfalváról jött csapa-
tunkhoz) nevével találkozhatunk. A kerethez az 
utánpótlásból is csatlakoztak tehetséges fiatalok.
A csapat heti három edzés plusz az edzőmér-

kőzések ritmusában készült, illetve készült 
volna a március elején esedékes bajnoki rajt-
ra. Az időjárási körülmények miatt ugyanis 
néhány edzőmeccset törölni kellett. A leját-
szottak viszont mindenképpen hasznosnak 
bizonyultak a felkészülés szempontjából. 
Legyőzték a Nyíradony (1-0) és a Tiszafüred 
(3-2) csapatait, ellenben kikaptak Újfehértótól 
(2-4) és Érmihályfalvától (1-3).
Sérülések ugyan nem hátráltatták a munkát, 
de a vírusos betegségek a labdarúgókat sem kí-
mélték. Emiatt mindig akadt egy-két hiányzó 
az edzésekről. Sarkadi Zoltán segítségére volt 
a tavaszi rajtig Mógor Zoltán, aki az erőnléti 
gyakorlatok levezetésében segített.
A tavaszi idényben kissé speciális helyzetben 
lesz a csapat. A tizenöt bajnoki találkozójá-
ból ugyanis tizenháromszor itthon játszik a 
HSE. Ez egyrészről előny lehet, hiszen nem 
kell utazgatni, ám ugyanakkor túlzott elvárá-
sok is megfogalmazódhatnak a játékosokkal 
szemben. A cél az első négy hely egyikének 
megszerzése. A feladat nem könnyű, hiszen a 
8. helyről indul a gárda.

Horváth Róbert

A 2000. esztendő meghatározó volt a Gázláng 
SE súlyemelői számára. Abban az évben kellett 
elhagyniuk addigi otthonukat, a Gázláng utcai 
sporttelepet, s ezt a kényszerű változást a mai na-
pig szenvedi az egyesület. Az előző esztendőben 
azért, a régi sikerek emléke is felsejlett.

Amikor a bevezetőben említett esztendőben kvázi 
otthontalanná vált az egyesület, akkor nagyon sok ver-
senyző abbahagyta a súlyemelést Hajdúszoboszlón. 
Egy részük azért, mert ekkor már túl volt a zeniten, 
míg a fiatalabb generációból is sajnos sokan lemorzso-
lódtak. Ládi Imre edző a megmaradt ifjakkal próbálta 
továbbvinni a súlyemelés hagyományát.
Az Árpád Uszodában ugyan új otthonra leltek a kö-

vetkező években, ám a régi fényét már nem tudta visz-
szaszerezni az egyesület. De mind a mai napig létez-
nek, versenyekre járnak, s nem is akármilyen eredmé-
nyeket szállítanak városunk dicsőségére. 2001 őszén 
tehát a Hungarospa nyújtott segítőkezet az egyesület-
nek. Egy alagsori helyiséget biztosított  az edzésekhez. 
Ennek teljes kialakítása 2002 nyarán fejeződött be. In-
nentől kezdődhetett újra az érdemi munka.
Napjainkban nyolc versenyző van a Gázláng SE 

berkeiben. Ennyi maradt, a hajdan szebb napokat lá-
tott egyesületből. Kicsi, ám annál lelkesebb társaság 
az övék, akik az előző esztendőben szebbnél szebb 
eredményeket tudnak felmutatni. Az edzésekre ki 
rendszeresebben, ki kevésbé szisztematikusan tud 
járni, ám ez sem Ládi Imrét, sem segítőjét Süveges 
Ferencet nem riasztja el. Ők ketten vezénylik a heti 
két-három tréninget. A főszerep Ládié természe-
tesen, aki nélkül már rég nem létezne súlyemelés 
Hajdúszoboszlón!
Az egykori kiváló hajdúszoboszlói súlyemelő, 

Dóró Antal emlékét versennyel őrzi az egyesület. 
Sajnos ennek már évek, évtizedek óta Tégláson van 
az otthona! A 2016. év februárjában is itt kezdődött a 
versenyszezon. Jagodics Attila a felnőttek 85 kilo-
grammos mezőnyében második helyezést ért el, míg 
a 94 kilósok között Török Dániel első lett. Varga 

Enikő a lányok versenyében, míg Varga Henrietta a 
serdülő lányok között végzett az élen. A két ifjú hölgy 
ráadásul korcsoportjaik legeredményesebbje is lett.
Márciusban már Biharnagybajom várta a csapatot. 

A Juhász Sándor-emlékversenyen Varga Henrietta 
a serdülő lányok +63 kilogrammos kategóriájában 
győzött. Áprilisban a Masters Országos Bajnoksá-
gon, Jagodics Attila egy újabb ezüstérmet gyűjtött 
be. A férfiak negyven év feletti korcsoportjában je-
gyezte az újabb hajdúszoboszlói sikert.
Május elsején a Szabadidős Magyar Kupán dr. 

Tóth Attila ért el dobogós helyezést. A +105 kilo-
grammosok között lett Második, az amerikai foci-
ból, a Hajdúszoboszló Rhinos Amerikai Futball 
Egyesületből „átruccant” versenyző.  Május vé-
gén a Kelet-magyarországi Tini OB-n ismét Varga 
Henrietta sikereinek örülhettünk. Úgy lett második, 
hogy a korábbi versenyeihez képest ismét fejlődött 
az összeredménye. Júliusban a téglási Narancs 
Kupán újabb elsőség Henriettától és egy-egy ezüst 
Jagodics Attila és Török Dániel révén. Augusztus-
ban Henrietta a tamási serdülő OB-ról jöhetett haza 
a legfényesebb éremmel, amit a szeptember végi te-
rületi minősítő versenyen megismételt Tégláson. Itt 
Jagodics Attila is első lett. Elmondható tehát, hogy 
nem volt olyan versenye az egyesületnek, ahol nem 
lett volna sikeres a csapat.
Az évet december közepén zárták, a VIII. Hajdú 

Zrt. kupán, ahol erős volt a mezőny. A magyar vá-
logatott utolsó válogatóversenye volt ez, az Európa-
bajnokság előtt. Varga Henrietta itt is egyéni győ-
zelemmel zárt. S ha már szóba került a válogatott, 
akkor nem szabad kihagyni azt sem az eredmények 
felsorolásából, hogy augusztus elején Henrietta részt 
vehetett a Magyar Súlyemelő Szövetség utánpótlás 
edzőtáborában.
Ha tehát az a bizonyos régi fény már nem is tündö-

köl úgy, de a Gázláng SE létezik és versenyről ver-
senyre bizonyít. Idén pedig, ötvenéves fennállását 
ünnepli!

H. R.
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HAJDÚSZOBOSZLÓ
VÁROSI LAP

Állatorvosi ügyelet

Február 25-26.
DR. POLGÁR IMRE 
Debrecen, Simonffy u. 8/a.
Telefon: 06-70-376-1141
és
DR. CZIRJÁK ANDRÁS
Hajdúszoboszló, Széchenyi 
u. 1./c
Telefon: 06-30-935-3184

Március 04-05.
DR.  NYÍRI SÁNDOR 
Derecske, Malom u. 2.
Telefon: 06-70-376-1148
és
DR. GALAMBOS GÁBOR 
H-szovát, Maklári u. 10.
Tel.: 06-20-974-3139

Március 11-12.
DR. HANZÉROS ÁDÁM 
Nagyhegyes, Kölcsey u. 6.
Telefon: 06-30-949-6008

Március 15.
DR. SASS GERGŐ 
H-szoboszló, Attila u. 23.
Telefon: 06-70-708-5352

Március 18-19.
DR. JÓNÁS SÁNDOR 
Pocsaj, Árpád u. 108. 
Telefon: 06-70-376-1147
és
DR. KÁLMÁN ATTILA 
H-szoboszló, Erkel F. u. 79.
Telefon: 06-30-9-250-391

Március 25-26.
DR. ILKU MIKLÓS 
Sáránd, Bagosi u. 44.
Telefon: 06-70-376-1149
és
DR. MELEGHEGYI BALÁZS 
H-szoboszló, Gönczy P. u. 9-11.
Telefon: 06-30-240-9246

Február 24-től
FÜRDŐ PATIKA
Szilfákalja u. 26.
Tel.: 557-946

Március 03-tól
KAMILLA PATIKA
Bethlen u. 30.
Tel.: 270-157

Március 10-től
KÍGYÓ PATIKA
Luther u. 4.
Telefon: 06-52-
557-670

Március 17-től
KATALIN PATIKA
Major u. 26. 
Tel.: 06-52-557-
805

Március 24-től
ARANY PATIKA
Hőgyes u. 31.
Tel.: 06-52-359-
431

Ügyeleti idő: 
hétfőtől péntekig 
munkanapokon 
az ügyeletre 
kijelölt gyógysz-
ertár 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 gyógy-

szertár 08.00-tól 
12.00 óráig ny-
itva tart. 
A köztes 
időszakokban 
készenléti 
szolgálatot lát 
el az ügyeletes 
gyógyszertár (te-
lefonos 
elérhetőség 
az ügyeletes 
orvos részére, 
sürgős szükség 
esetére).Ezen 
szolgálati rend 
megállapításáról 
a 3638-20/2009 
és 2052-4/2010-
es iktatószámú 
ÁNTSZ határozat 
rendelkezik.

Gyógyszertári ügyelet
alma   160-350 Ft/kg
narancs  350-600 Ft/kg
vérnarancs           400 Ft/kg
mandarin   420-580 Ft/kg
banán           400 Ft/kg
citrom  490-650 Ft/kg
körte           700 Ft/kg
szilva           850 Ft/kg
vöröshagyma 150-200 Ft/kg
lilahagyma                            250-400 Ft/kg
fokhagyma                       1800-2000 Ft/kg
burgonya  120-280 Ft/kg
paradicsom  950-990 Ft/kg
paprika                       1000-1500 Ft/kg
kígyóuborka           850 Ft/kg
sárgarépa  180-200 Ft/kg
petrezselyem 480-750 Ft/kg
karfiol           650 Ft/kg
karalábé  240-250 Ft/db
cukkini         1000 Ft/kg
brokkoli                                     600 Ft/kg
zeller  400-500 Ft/kg
kelkáposzta  140-250 Ft/kg
lila káposzta  300-350 Ft/kg
fekete retek          250 Ft/kg
cékla  250-280 Ft/kg
sütőtök          350 Ft/kg
gomba                                   750 Ft/kg
tojás     33-40 Ft/db

PIACI ÁRAK
február 16.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Tagtársak!

A Hajdúszoboszlói Fizetővendéglátók Egyesülete soron következő 
közgyűlését 2017. március 6-án, hétfőn, 16.30 órától tartja a Bocskai 
Rendezvényközpont kistermében. Amennyiben a közgyűlés nem hatá-
rozatképes, a megismételt közgyűlést 17.00 órától tartjuk változatlan 
napirendi pontok mellett. Felhívom a tagok figyelmét, hogy a megis-
mételt közgyűlés a kiküldött napirendi pontokkal a tagok számától füg-
getlenül határozatképes, az ott meghozott döntések teljes mértékben 
törvényesek.

Javasolt napirend:
1. Szakmai beszámoló a HFE 2016. évi munkájáról
előadó: Pinczésné Loós Vilma, Kanizsay György Béla
2. Pénzügyi beszámoló HFE 2016. évi gazdálkodásáról
előadó: Pinczésné Loós Vilma, Kanizsay György Béla
3. Mérlegfőösszeg elfogadása, előadó Kanizsay György Béla
4. Alapító okirat módosítása, előadó Dr. Pál Miklós ügyvéd
5. HFE 2017. évi tagsági díjának megállapítása, Kanizsay György Béla
Javaslat (változatlan tagdíj, 10.000.-Ft / tag / év)
6. HFE 2017. évi gazdálkodási terve, Kanizsay György Béla
7. Egyebek, tagdíjfizetés

Hajdúszoboszló, 2017. 02.25.

Feltétlen megjelenésében és aktív közreműködésében bízva,
tisztelettel:
    
      HFE elnöksége


