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HAJDÚSZOBOSZLÓ

A tartalomból:

A Szejdi-dúlás emléknapján
Hagyományőrző rendezvények

Képek Szárhegyről 
A világ 100 legjobb alkotótábora közt

Főnix mazsorettek
Fényes sikerek az országos versenyen

A gyermekek mosolyánál nincs értékesebb erőforrás! - hirdeti az a tábla mostantól a város szívében, amelyet annak megörökítésére állítottak, 

hogy a Földgázszállító Zrt. felajánlásának köszönhetően játszóteret fejlesztettek, illetve a dolgozóik és a helyi hivatali dolgozók, önkéntesek 

munkájának eredményeként játszóterek környezete szépült meg Hajdúszoboszló belvárosában.  (Cikkünk a 3. oldalon)

Az önkormányzat májusi ülésén:
- Támogatták a Hungarospa  középtávú fejlesztési tervét
- Mihez ígér pénzt a kormány?
- Fejlesztési dilemmák a pályázati bírálatok miatt
- Kevesebb pénz a Zöld város projektre
- Egy éve függőben, nyer-e  a gyógyhelyfejlesztési pályázat?
(Bővebben lapunk 2. és 3. oldalán)



Hajdúszoboszló 3. oldalHajdúszoboszló2. oldal fókusza város

VÁROSHÁZA
A pályázati bí-

rálat eredménye: 

Szoboszló az igé-

nyelt 624,9 millió 

helyett 372,1 millió forintot kaphat  a Zöld 

város kialakítása projektre 

Húsz témát tűzött napirendre a város képviselő-testülete legutóbbi, soron kö-
vetkező tanácskozásán. A legkülönfélébb témákban meghozott döntések között 
kiemelkednek  a város, valamint  a fürdő fejlesztéseihez kapcsolódók. 

Mint kiderült, az elmúlt év május 17-én benyújtott „(H)ősök terein - Kálvin tér és 
környezetének megújítása” elnevezésű, az európai uniós TOP-2.1.2-15 pályázatát 
nyertesnek minősítették. 2017. május 4-én érkezett meg a támogatói döntés. Ez 
alapján azonban  az igényelt 624 millió 967 ezer 705 forint támogatással szemben 
csak 372 millió 147 ezer 800 forintot ítéltek meg Hajdúszoboszlónak.  Emiatt a pá-
lyázat tartalmának csökkentésére tárgyalások folynak  a Magyar Államkincstárral.  
A következő önkormányzati ülésre az egyeztetések alapján készül előterjesztés a 
képviselő-testületnek.
Az ún. Zöld város projekt  keetében településünk a következő fejlesztések megva-
lósítását tervezte, mely gyakorlatilag a városközpont eddigi megújulásának szerves 
folytatása lett volna:
► a Kálvin tér és környezetének rekonstrukciója (a tér, a Gönczy Pál utca felújítása, 
a Fogthüy utca eleje és a mozicsarnok átkötése, parkolók, zöldterület kialakítása
► helyi termék- és kézműves piac kialakítása  a kertmozi területén a színpad és a 
vetítővászon meghagyásával; egységes tér kialakítása jégpályaként is működtethető 
kiépítéssel, illetve fedett tér kialakítása  a hajdani Alföldi étterem részbeni bontásá-
val, az épületrész felújításával
► parkoló- és játszótér-átépítés egészségház mögötti területen
► Major utcai szabadidős fejlesztés (belső kutyafuttató, valamint futópálya)

FELHÍVÁS
városi kitüntetések adományozásának javaslattételére

Tisztelt Polgárok!

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata ez év szeptember 2-án is elismerni és honorálni 
igyekszik mindazon személyek és közösségek teljesítményét, akik a helyi közügyek va-
lamely területén kimagasló teljesítményt nyújtottak, tevékenységükkel hozzájárultak vá-
rosunk anyagi, szellemi értékeinek gyarapodásához, nemes hagyományai megőrzéséhez. 
A kitüntetésekre bárki (személy, szervezet, közösség) tehet javaslatot. 

Képviselő-testületünk önkormányzati rendelet alapján az alábbi kitüntetéseket adomá-
nyozhatja az arra érdemes személyeknek, szervezeteknek:
1. Hajdúszoboszló Város Díszpolgára
2. Hajdúszoboszló Városért
3. Kovács Máté Díj Hajdúszoboszló Város Közszolgálatáért
4. Gönczy Pál Díj Hajdúszoboszló Város Pedagógiájáért
5. Szép Ernő Díj Hajdúszoboszló Város Kultúrájáért
6. Kenézy Gyula Díj Hajdúszoboszló Város Egészségügyéért
7. Pávai Vajna Ferenc Díj Hajdúszoboszló Város Idegenforgalmáért
8. Kovács Gyula Díj Hajdúszoboszló Város Fejlesztéséért
9. Hüse Károly Díj Hajdúszoboszló Város Sportjáért
10. Tessedik Sámuel Díj Hajdúszoboszló Város Mezőgazdaságáért és Környezetvédelméért

Kérem városunk polgárait, valamint a Hajdúszoboszlót ismerő és szerető nem helyi lako-
sokat is, hogy írásos javaslataikat indoklással  2017. június 16. napjáig szíveskedjenek 
megtenni. 
A javaslattételhez szükséges formanyomtatványok beszerezhetők a polgármesteri hivatal 
ügyfélszolgálatán, valamint letölthetők a www.hajduszoboszlo.eu weboldalról. 

Dr. Sóvágó László
                                                                                  polgármester Nagyszabású fejlesztési tervek a Hungarospa zrt.-nél

Az FGSZ Zrt. anyagi támogatásával:

Megszépültek a belváros játszóterei, új játékokat telepítettek
”Energiát viszünk a jövőbe, az élet minden pillanatában.” - Jelmondatához híven, 
rendszeresen támogatja a működési területén található települések természet- és kör-
nyezetvédelemmel, kultúrával, oktatással, sporttal, valamint egészségügyi és szociális 
tevékenységgel foglalkozó intézményeit és civil szervezeteit a Földgázszállító Zrt. 

Hogyan is lehetne könnyebben energiát fektetni a jövőbe, mint a gyerekek által? Ener-
gikus Település Programjuk szerint  játszótereket építenek és újítanak fel helyi civil szer-
vezetek önkénteseinek segítségével. A programra az elmúlt 8 évben 33 millió Ft-ot, és 
mintegy 2300 önkéntes munkaórát fordítottak. 
Ez év tavaszán, amint azt márciusban hírül adtuk,  városunk önkormányzatához fordultak 

3 millió forintot felajánlva a Szent István parki játszótér bővítésére. A terület azonban füg-
gőben lévő pályázat tárgya, s  a társaság  akceptálta a képviselő-testület másik helyszínre 
irányuló  javaslatát.  
Május 19-én Hajdúszoboszlón több helyszínen (Szilfákalja 16., 37.) rendbe tették az ott 

található játszóterek környezetét, valamint a Szilfákalja 20. alatt új játékokat is telepítet-
tek. A nap nyitányaként dr. Sóvágó László polgármester, valamint Terhes Kristóf, az 
FGSZ Zrt. vezérigazgatója üdvözölte az önkénteseket, és köszönte meg a munkájukat. A 
város polgármestere hangsúlyozta: megtiszteltetésnek tekinti, hogy épp Hajdúszoboszlót 
választották a programhoz, öröm, hogy nagy és gazdag cégek sem „csak a pénzt hajkurásszák, hanem igenis gondot fordítanak arra, hogy segítsék az adott településeket”. Terhes 
Kristóf kifejtette, Hajdúszoboszló, mint az olaj-és gázipar egyik bölcsője, igen fontos állomás volt a programban. A szorgos munka után, néhány  órával később egy megszépült 
játszóteret próbálhattak ki  a Manókert óvoda nagycsoportosai, akik műsorral kedveskedtek a gyermekek jótevőinek. Képünkön jobbról  a társaság  vezérigazgatója városunk 
polgármesterével a Szilfákalja 20. sz. előtti játszótéren 

Még mindig nincs válasz
Pályázatbírálattól függetlenül megkezdődik a 
szabadtéri színpad megvalósítási folyamata
A szabadtér színpad megépítésének gyorsítása érdekében készített előterjesztést a város 
polgármestere a május 18-i önkormányzati tanácskozásra. Az önkormányzat tavaly be-
adott gyógyhelyfejlesztési pályázatot ugyanis mindeddig nem bírálták el. 

Szóbeli kiegészítésében dr. Sóvágó László hozzáfűzte: egy éve benyújtotta a város a gyógyhely-
fejlesztési pályázatot, melynek része lenne a szabadtéri színpad átépítése. Nemcsak Hajdúszo-
boszló, hanem „színtiszta” fideszes városok kérelmét sem bírálták el azóta. - Egyfajta szorításban 
vagyunk - mondta hozzátéve: szakértőktől állásfoglalást kértek, mely alapján nincs akadálya an-
nak, hogy a pályázat elbírálása előtt meghirdethető legyen a közbeszerzési eljárás.  A polgármester 
leszögezte továbbá: nem lehet elodázni az építést, cselekedni kell. Ugyanakkor kérjük a Kormányt, 
mondjon igent vagy nemet a pályázatra.  Úgy látom, nem lesz pozitív a gyógyhelyi pályázat bírálata 
-  jegyezte meg. 
Az előterjesztés szerint - miután korábban is szóba került,  hogy a felújítandó szabadtéri színpad 

a városgazdálkodási zrt.-hez kerül üzemeltetésre -  a legcélszerűbb a társaság közreműködése a 
beruházásban. Ennek formája egy konzorciumi - együttműködési megállapodás a zrt. és az önkor-
mányzat között. A megvalósításhoz szükséges fedezet a városgazda előző években képződött ered-
ményeiből eredménytartalék formájában rendelkezésre áll.  Majoros Petronella  szerint számos 
kérdést felvet, ha az önkormányzat cégét bízzák meg. Ha nem sikerül megvalósítani pályázattal,  
nem lenne szerencsés új tervet készíteni nagyobb nézőtérrel, a helyszín megválasztásának átértéke-
lésével? Emlékeztetett, 10 éve készült a terület felújítására egy terv a városgazda részéről, melyet 
ő most is támogathatónak tartana. Az üzemeltetése egy ilyen létesítménynek veszteséges. Jónás 
Kálmán is úgy vélte,  jó ötlet, hogy mindenképp építsék meg, „menjenek elébe”, mégis azt mondja, 
várják meg a pályázat lezárultát, s szerinte is meggondolandó egy ezer fősnél nagyobb nézőterű 
építmény létesítése.  Válaszában dr. Sóvágó László elmondta,  számos, nem hasznot hozó tevé-
kenységgel van megbízva a városgazdálkodási nonprofit zrt. -  ilyenek a temető, a lakásfenntartás, 
parkfenntartás. Nincs értelme továbbhúzni a fejlesztést. A fő paramétereit mindenki megszavazta a 
szabadtéri színpadnak a pályázathoz kapcsolódva - emlékeztetett.  Ha nem nyerünk, építsünk egy 
még nagyobbat?  - tette hozzá. Máté Lajos debreceni példákat is említve úgy vélte, az ezer fős 
befogadóképesség közelebb van a valós igényekhez. Két tartózkodás mellett a képviselő-testület 
elfogadta az előterjesztést. 

Szeptembertől napi 3 buszjárat a „Hétvezér telepen”
Egyhangúlag megszavazta a képviselő-testtület május 18-án, 
hogy szeptember 1-jétől  december 31-ig, kísérleti jelleggel  he-
lyi autóbuszjáratok közlekedjenek a város ezen részében.

Iveco midibusszal oldja meg a Volán a városrész helyi autóbusz-közleke-
désbe bevonását az önkormányzat döntése alapján. A járatok reggel 7:05-
kor,  12:00 órakor és 16:10 órakor indulnak a buszállomástól. A tervezett 
útvonal:  Autóbuszállomás - Debreceni útfél - Szilfákalja - Hősök tere -  

Rákóczi u.  -  Tokay utca - Földesi utca - Rácz Farkas utca - Szováti u. - Rákóczi u. -  Hőforás 
u. - Kossuth u. - Keleti u. - Rákóczi u. - Hőgyes u. - Bocskai u. - Hősök tere - Szilfákalja - Debre-
ceni útfél - Autóbuszállomás.  Az útvonalon a jelenlegi megállóhelyeket használják, a „Hétvezér 
telepen” pedig 3 ideiglenes megállóhely lesz: a Tokay u. 67. sz., a Rácz Farkas u. 54. sz., a Rácz 
Farkas u. 2. sz. ingatlanok előtt. 
A járat beindítására 1,6 millió forintot biztosít az önkormányzat a költségvetési tartalékból. 

A város önkormányzatának 
Pávai Vajna Ferenc-tervéhez 
illesztve, a Hungarospa Haj-
dúszoboszlói Zrt. elkészítettte 
közép-hosszútávú fejlesztési 
programját.  A program fő cél-
ja: a Hungarospa turisztikai 
komplexum szolgáltatásainak 
átfogó minőségfejlesztése, a 
turisztikai kínálat élmény- és 
látványközpontú fejlesztése, 
valamint a szálláshelykínálat 
piaci rés betöltésését célul tűző 
bővítése. 

A Hungarospa középtávú fej-
lesztési tervét bemutató összeál-
lítás  a  tulajdonosi jogokat gya-
korló önkormányzati képviselő-
testület május 18-i ülésén került 
terítékre. Ezt megelőzően meg-
tárgyalták a szakmai bizottságok. 
Czeglédi Gyula Hungarospa-

vezérigazgató összegzés-
ként rámutatott: a koncepció 
azért született, mert a társaság 
menedzsmenttje időről időre 
előretekint. A tapasztalatok tük-
rében határozott javaslatuk a 
magas minőségű szolgáltatások 
fejlesztése, olyanoké, melyek 
magasabb vendégigényeket tel-
jesítenek, s nagyobb jövedelme-
zőségre nyújtanak lehetőséget.  

A Magyar Turisztikai Ügynök-
séggel való tárgyalások alapján 
a tervezetben  prioritás szerint 
elsőként szerepeltetett Tahiti 
Beach élménystrand, továbbá a 4 
évszakos csúszdapark - az Aqua-
Palace Fedett Élményfürdő ka-
pacitásbővítéseként támogatás-
sal megvalósulhat, bekerülhet 
kormányhatározatba. 
A Hungarospa további tervei 

között szerepel az Aquapark 
élménykínálatának bővítése, 
fejlesztése kalandcsúszdákkal. 
Ezt 2 ütemben valósítanák meg. 
Elsőként a legkorszerűbb ele-
meket építenék meg a meglévő 
parkban, valamint bővítenék azt 
a kemping felől, hogy a kisebb 
gyermekeknek tematizált gyer-
mek vízi játszóvárat, interaktív 
sprayparkot alakítsanak ki.
 A 2. ütem elképesztően látvá-

nyos lenne. A csónakázótó part-
ján lévő kihasználatlan területé-
nek bevonásával, s a hátsó sziget 
beépítésével, a tó fölött átívelő 
csúszdák készülnének el.  
A Hungarospa tervei között sze-

repel a volt Széchenyi-kollégi-
umból egy ifjúsági szálláshely és 
villapark megépítése a piaci rést 
képező ifjúsági turizmus felélén-
kítésére. 

Szükségesnek  tartja a menedzs-
ment az Árpád uszoda energiaha-
tékonyságának további javítását 
is a nyílászárók és a légtechnikai 
berendezések cseréjével. 
A  fejlesztési terv összértéke 

mintegy 8,7 milliárd forint.  Eb-
ből - ha a kormány valóban hatá-
roz róla - a Tahiti Beach 1,5 milli-
árd forint bruttó értékű beruházá-
sa 100%-os  állami támogatással 
elkészülhet.  A fedett élményfür-
dő bővítése (fedett csúszdapark) 
2 milliárd forint értékű fejlesztés 
lenne, ennek 50%-os támogatása 
elképzelhető. 
Kérdésre válaszolva  Czeglédi 

Gyula azt mondta, a támogatás 
mértéke párját ritkítja, ezért ér-
demes a Tahiti Beach építésével 
a kormányzat döntését megvárni. 
A kiviteli tervek egyébként erre a 
fejlesztésre rendelkezésre állnak.  
A megvalósítás 2018. harmadik 
negyedévére lehetséges, míg a 
4 évszakos fedett csúszdapark 
2018. negyedik negyedévére. 
Utóbbinál a kormányzat támo-
gatása esetén a Hungarospa egy-
milliárd forint beruházási költsé-
get áll. 
A tervet a képviselő-testület 

egyhangúlag tudomásul vette. A fürdőfejlesztési elemeket tartalmazó átnézetes helyszínrajz
(részlet a képviselő-testületi előterjesztésből)

Az országgyűlési képviselőhöz fordulnak
Hajdúszoboszlónak szüksége lenne egy többfunkciós sportcsarnokra, mely helyi és turiszti-
kai célokat, sport- és kulturális rendezvények céljára egyaránt megfelelne. Saját ereje nincs 
rá az önkormányzatnak, pályázati lehetőségre nincs módja.  Igaz, hogy pályázati kiírások 
nincsenek, sportcsarnokok állami támogatással mégis épülnek az országban. Ezért is indítvá-
nyozta Holoda Attila alpolgármester: a hajdúszoboszlói önkormányzat kérje az országgyűlé-
si  képviselő közbenjárását, hogy itt is megvalósulhasson e fontos cél. A terek szerint mintegy 
1,5 milliárd forint értékű beruházás 1500-2000 fős multifunkciós létesítményt eredményez-
hetne. Ehhez a becsült költség 15%-ának megfizetését tudná vállalni a városunk. 
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A főnix mazsorettek országos sikerei
A  XVII. Magyar Mazsorett Bajnokságot a Magyar Mazsorett Szövetség és a Szendrői Százszorszép Mazsorett Csoport szervezésében május 12-14. között rendezték meg Kazincbarci-
kán. Az országos versenyen 18 település 540 versenyzője vett rész. A 2016 szeptemberében megalakult Hajdúszoboszlói Főnix Mazsorett Sportegyesület 35 fővel vett részt ezen a megmé-
rettetésen. A lányokat felkészítette: Ónodi Orsolya és Tóthné Békési Zsuzsa.

A háromnapos versenyre a csoportjaink nagyon sokat készültek, hiszen a színpadi számok mellett 100 méteren menettáncokat is be kellett mutatniuk. A felkészülési időszak kezdetén hetente 2 
napon,  másfél órában próbáltak a lányok, a hajrához közeledve viszont heti 3-4 alkalommal emelt óraszámban folytatódtak az edzések, amelynek a helyszínt a G3-as tornaterem és a Galgócz soron 
található sportpálya biztosította - tudtuk meg Ónodi Orsolyától, a csoport egyik művészeti vezetőjétől.  A kemény munkának meglett az eredménye a szoboszlói versenyzők számára: 2. helyen 
végzett a Senior Pompon Team és a Senior Mini Mix,  3. lett a Junior Show Team, emellett több szóló, duó, trió és mini koreográfiákkal a 4., 5., 6. helyet szerezték meg. Nagyon büszkék vagyunk 
a lányokra, hiszen egy ilyen hosszú versenyen, és ilyen  erős ellenfelek között maximálisan teljesítették azt a szintet, amit mi elvártunk tőlük. A versenyre a felkészülést  megkönnyítette számunkra 
a szülők belénk vetett bizalma és támogatása is, amelyet ezúton  szeretnénk megköszönni nekik. Továbbá szeretnénk köszönetet mondani Kiss Klárának, illetve a Hajdúszoboszlói Porszem Lovas 
Egyesületnek, hogy hittek bennünk és támogattak minket az egyesületté alakulásunk kezdetén.
A verseny végével azonban nem következik nyári pihenő  a főnix mazsoretteknél, hiszen a nyár nagyon sok fellépési lehetőséget tartogat a számukra. Nemcsak Hajdúszoboszlón, többek közt a 

Grillétel- és Sörfesztiválon, a Hajdúsági Ízek Fesztiválján, a Kösely-kupa Lovasversenyen, hanem a környéken, s az ország több településén, a Tiszafüredi Halas Napokon is.  (Nóra Fotó)

Erdélyi művésztábor alkotásaiból
Szárhegy 40 címmel nyílt kiállítás a kulturális központban május 20-án. Dr. Vincze Fe-
renc nyugalmazott címzetes főjegyző, valamint Czimbalmos Attila, a Gyergyószárhegyi 
Kulturális és Művészeti Központ menedzsere köszöntötte a vendégeket. 

1977-ben került először kapcsolatba a művészteleppel egy romániai látogatás alkalmával 
Vincze Ferenc, aki reméli, hogy lesz a kiállításnak folytatása. „Azon fogok továbbra is dolgoz-
ni, hogy a 2000 körüli alkotásból minél több eljuthasson Szoboszlóra” - jelentette ki a főjegyző.  
„Próbáltuk a válogatást úgy összeállítani, hogy minél hívebben tudjuk bemutatni azt, valójában 
mit is jelent az a Szárhegyi Alkotóközpont, és hogy mi is történt ott az elmúlt 40 év alatt” 
- mondta  Czimbalmos Attila, majd ismertette, hogyan nőtte ki magát a helyi szerveződés 
nemzetközi művészteleppé. A Szárhegyi alkotótábor mára fogalommá vált, a világ 100 legjobb 
alkotótábora között tartják számon. A négy évtizedes működése során összegyűlt képzőművé-
szeti alkotásokból összeállított válogatást június 20-ig tekinthetik meg a látogatók. 

Hajdúszoboszlói pásztorművészt díjaztak
A Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület a tavaly elhunyt Mihalkó Gyula kalapkészítő mester emlé-
kének megőrzésére alapított,  ”A pásztorkultúra éltetéséért” díját adták át május 6-án Debrecenben. A díjat 
elsőként a hajdúszoboszlói Szabó István pásztorművész kapta meg. A karikás ostor készítésének mestere, de 
berakásos nyelű baltáinak, pásztorbotjainak, szarukürtjeinek és kobaktökjeinek is ’’csodájára járhatnak’’.

„A tavaly elhunyt Mihalkó Gyula a Népművészet Mestere volt, egy csendes, nyugodt ember, aki szerette a munkáját. 
Jó barátok voltunk. Én kaptam meg először a díjat, ami nagy megtiszteltetés. Amikor megtudtam, megilletődtem, 
nagyon jól esett” -  nyilatkozta lapunknak a művész, majd elmesélte, hogyan alakult ki nála ez a szenvedély a pászto-
rok becses tárgyai iránt:  Gyerekkoromban, hogy nőjenek a gyerekek, édesanyám otthon volt, nem dolgozott. Apám 
kitalálta, hogy édesanyám nevére karikásostor-készítő tevékenységet váltanak ki. Ő mutatta meg először, hogyan kell 
8 ágban fonni. Nekem asztalos a szakmám, de közben hivatásos jogosítványt szereztem, dolgoztam, vezettem. Sza-
badidőmben készítettem a népművészeti tárgyakat, egészen 1985-ig, amikor szívinfarktusom után nem kaptam vissza 
a jogsimat, így elkezdtem intenzívebben foglalkozni a dolgokkal. Mentem utána, csináltam a berakásokat, az intarziá-
kat, ami kicsit hasonló is, mint az asztalos munkában. A pásztorokhoz, a könyvtárba jártam anyagot gyűjteni, lerajzol-
tam a könyvekből, ami kellett. Egy idő után - mások biztatására -, elkezdtem zsűriztetni a munkáimat. 1990-ben megkaptam a Népi Iparművész címet, ami egy nagy löketet adott. Akkor már 
foglalkoztam a kobaktökkel, majd jött a szaru is. Ma már legalább 100 zsűrizett munkám van, köztük 30 ’A’ kategóriás, sok ’B’ kategóriás. Rengeteg a közjogi méltóságoknak, minisztereknek 
készített munkám is. 2000-ben megkaptam a Szép Ernő-díjat, aminek kapcsán Martonyi János akkori külügyminiszternek csináltam egy szép berakásos ostort. Minden évben van 1-2 ember 
akiket tanítok, ha megkeresnek, megmutatom, elmagyarázom akárhányszor. Nem zavar. Én amit tudok, szívesen átadom nekik. Nyíltan, bátran fordulhatnak hozzám szakmai dolgokért. Ez a 
minimum, hogy segítsünk, mert egyszer élünk. Ha én valakit megtanítok, az alap megvan nála. De valószínű, hogy az ő kézügyessége és kézmunkája másabb, egy picit már alakít rajta. Ez így 
megy tovább, és ez egy nagyon jó dolog. Büszke vagyok arra, hogy ennyi mindent megtanultam. Úgy szoktam mondani: a kormányok jönnek-mennek, de a népművészet örök.”

Érettségi 2017
Városunk három középfokú tan-
intézményében természetesen 
idén is rendben zajlanak a 2017-
es érettségi vizsgák.  A május-jú-
nius a végzősök számára mindig 
stresszes időszak, hiszen jövőjük 
szempontjából meghatározó, 
hogyan szerepelnek a vizsgá-
kon. Az előző évekhez hasonlóan 
emelt szintű érettségire ismét 
szép számban vállalkoztak, hi-
szen a továbbtanuláshoz feltét-
lenül szükségesek az esetleges 
többletpontok.

A Hőgyes Endre Gimnázium és 
Szakgimnáziumban 110 végzős 
tanuló van, az előrehozott vizs-
gázókkal együtt 133-an kezdték 
meg az érettségi vizsgát. A diákok 
közül 46-an tesznek összesen 53 
emelt szintű vizsgát (magyar, tör-
ténelem, matematika, informatika, 
angol, német, francia, biológia, fi-
zika, kémia, földrajz, társadalom-
ismeret, testnevelés tárgyakból.) 
Felsőfokú intézménybe a végző-
sök kb. 80%-a jelentkezik - tudta 
meg lapunk az intézménytől. 
A Közgazdasági Szakgimnázi-

umban összesen 64 tanuló érett-
ségizik, köztük olyanok is, akik 
előrehozott, esetleg szintemelő 
vagy javító vizsgát tesznek. Emelt 
szinten 22 diák maturál angol, bi-
ológia, egészségügyi ismeretek, 
kémia, magyar nyelv és irodalom, 
matematika, történelem és közgaz-
dasági ismeretekből. 
A Bocskai István Szakgimnázium 

és Szakközépiskola 27 diákja tesz 
érettségi vizsgát. A 22 „rendes” 
vizsgázó mellett akadt, akinek ja-
vító vagy pótló érettségit kellett 
tennie. Emelt szintű vizsgára idén 
senki nem vállalkozott.
Diákokat kérdeztünk meg a 

vizsgákról, valamint további cél-
jaikról:
Suba Tamás a Hőgyes 12. c 

osztályos tanulója: „Megoldható 
volt eddig az összes feladat, ha az 
ember rendesen felkészült, akkor 
meg lehetett ezt írni. Voltak köz-
tük könnyebb és nehezebb részek 
is. Nekem a matek, a magyar és 
az angol jobban ment, a történe-
lem számomra bonyolultabb volt. 
A Debreceni Egyetem műszaki 
szakára szeretnék menni, informa-
tikából teszek még vizsgát, emelt 
szintet nem választottam egyik 
tárgyból sem.”
Török Kitti szintén a 12. c. osz-

tályba jár: „Szerintem a matek volt 
a legnehezebb. A történelem és a 
magyar is nehéz volt, de a mateknál 
meg kellett szenvedni. A Nyíregy-
házi Egyetem szociálpedagógia 
szakára jelentkeztem, informatikát 
és angolt választottam. Emelt szin-
tet terveztem magyarból, de végül 
másképp döntöttem.” 
Gajdos Annamária a Közgáz 12. 

a osztályából: „Nekem a matek 
ment a legjobban, az angolt és a 
törit nehéznek találtam. Történe-
lemből sajnos pont olyan esszé-
ket húztam, amire egyáltalán nem 
számítottam, a görög hitvilágot, 
így ez nehezebben ment. Jövőre itt 

maradok 5. évre, azután szeretnék 
a Corvinus Egyetem nemzetgazda-
ság szakán továbbtanulni. Emelt 
szintet most nem terveztem, leg-
feljebb 5. év után szintemelőket, 
ha kellene még a pont.”
Máté Gergő Attila ugyancsak 

a 12. a tanulója: „Történelemből 
emelt szinten érettségiztem, én ott 
nehezebbre számítottam. A matek 
első része nem volt vészes, a máso-
dik részben már volt egy-két érde-
kesebb feladat, amire nagyon oda 
kellett figyelni. A magyarban a szö-
vegértés volt a nehezebb. A Pécsi 
Tudományegyetemre adtam be a 
jelentkezésemet, régészet szakra.” 

Madárreptetés a Madarak és Fák Napján
Déva és Helén, a két szalagos álölyv volt a sztár a Madarak és Fák Napján, melynek 
helyi eseményét május 13-án rendezték meg a Bocskai Rendezvényközpontban.

A gyönyörű ragadozó madarakat  Kiss Balázs, a Magyar Környezetgazdálkodási és 
Vidékfejlesztési Társaság elnöke ’’röptette meg’’.  A felkínált ínyencfalatokért a ma-
darak a terem egyik végéből a másikba is szívesen átrepültek, a látogatók legnagyobb 
örömére. Az előadás során számos érdekességet megtudhattunk a madarakról, táp-
lálkozásuk, emésztésük sajátosságairól. A bemutató végén a bátrabbak  akár karra is 
vehették a szelíd Dévát. 
A gyermekeket további remek programokkal várták. Bagolyköpetet vizsgáltak át rág-

csálócsontokat azonosítva, de tollfelismerésben és kézműves foglalkozáson is kipró-
bálhatták magukat a lurkók. 
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Kígyós Keán és Mészáros Petra sikerei a 
horvát tengerparton
Az Európai Tollaslabda Szö-
vetség az U13-as és az U15-ös 
korosztály számára 2  rangos 
nemzetközi versenyt is ren-
dezett a horvát tengerpar-
ton: Dubrovnik (Yonex Youth 
International 2017.), majd 
Opatija (Adria Youth Inter-
national 2017.) adott otthont 
ezeknek. Szoboszlóról Kígyós 
Keán U13-as, Mészáros Petra 
U15-ös válogatott, valamint 
Tóth Levente (U15) és Szalon-
tai Dominik (U15) vett részt. 
Dubrovnikban a  mintegy har-
minc ország játékosaiból álló 
rangos mezőnyben kiválóan 
szerepelt a Hajdúszoboszlói 
Tollaslabda SE két kiválósága. 

Kemény meccsek, izgalmas pá-
rosok küzdelme volt ez a 3 nap. 
Kígyós Keán (aki 2x-es U13-as magyar bajnok fiú egyéniben és fiú párosban is)  3 
számban is indult, és sikerült érmeket szereznie: egyéniben a megtisztelő 2. helyen 
végzett, fiú párjával, a nyíregyházi Szentpáli Marcell-lel sima győzelmet arattak fiú 
párosban, majd vegyes párjával, a debreceni Orosz Teklával is a döntőig meneteltek, 
ahol elfáradva, de az előkelő 2. helyen végeztek.
Mészáros Petra vegyes párosban a Debreceni Sportiskola kiválóságával, Tóth Kris-

tóffal aranyéremmel zárták a horvátországi versenyt. A leány duóban a szegedi Bozsogi 
Anna társaságában állhatott fel a dobogó második fokára.
Opatijából fejenként 2 arany, 2 bronzzal tértek haza az ifjú titánok. Keán U13 fiú pá-

rosban az előkelő 1. helyen végzett a nyíregyházi Szentpáli Marcell oldalán, a debreceni 
Orosz Teklával U13 vegyesben pedig 3. helyezést értek el. Mészáros Petra ismét a deb-
receni Tóth Kristóf oldalán lett 1. helyezett U 15-ben, majd U15 női vegyesben a szege-
di Bozsogi Annával a bronzérmet szerezték meg. Tóth Levente és Szalontai Dominik 
is nagyszerűen helytállt, képviselve a Hajdúszoboszlói Tollaslabda SE-t.
A munka folyik tovább, mert júniusban várja őket Szerbia (Novi Sad), egy igen komoly 

szervezésű nemzetközi verseny, ahol hasonló sikereket várunk fiataljainktól!

Tisztelt 
Ebtulajdonosok!
Az elmúlt időszakban több megkeresés is érkezett Hivata-
lunkhoz kutyák közterületen sétáltatása kapcsán, így szüksé-
gesnek érezzük, hogy az idevonatkozó szabályokat röviden az 
ebtulajdonosok számára is megismertessük.

A szabálysértésekről, szabálysértési eljárásról és a szabály-
sértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 
értelmében:

„193. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, 
vagy kóborolni hagyja,
b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen 
- a vadászkutya és a triflakereső kutya kivételével - póráz nélkül 
elengedi vagy kóborolni hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön - 
segítő kutya kivételével - szállítja,
d) vendéglátó üzlet kivételével élelmiszer-elárusító üzletbe, köz-
fürdő területére vagy játszótérre - segítő kutya kivételével - been-
gedi, illetve beviszi,
szabálysértést követ el.
(2) Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez 
el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyel-
meztető táblát, szabálysértést követ el.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a 
közterület-felügyelő, … továbbá a mezőőr is szabhat ki helyszíni 
bírságot.”

„196. §  (1) Aki
a) a közterületen, a közforgalom céljait szolgáló épületben, vagy 
közforgalmú közlekedési eszközön szemetel, ezeket beszennyezi,
b) a felügyelete alatt lévő állat által az a) pontban megjelölt he-
lyen okozott szennyezés megszüntetéséről nem gondoskodik,
szabálysértést követ el.
…
(3) Az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott szabálysértés mi-
att a közterület-felügyelő, … , az önkormányzat közigazgatási te-
rületéhez tartozó termőföldeken a mezőőr is szabhat ki helyszíni 
bírságot.”

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testüle-
tének 13/2013. (V.09.) önkormányzati rendelete a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jog-
következményeiről

„2. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő maga-
tartást követ el, aki …
(d) játszóteret, parkot, ligetet, vagy egyéb zöldterületet meg nem 
engedett módon vagy célra használ, …”
6. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást 
követ el, aki …
d./ ebet nem az erre kijelölt helyen futtat.”

Kérjük a Tisztelt Ebtulajdonosokat, hogy kutyáikat közterü-
letre a fenti szabályok betartása mellett vigyék ki, melyet a 
jövőben a közterület-felügyelet kiemelten kíván ellenőrizni 
mások egészségének, valamint a köztisztaság megőrzése ér-
dekében.

                                              Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzatának

                                                                 Közterület-felügyelete

VIRÁGOS SZOBOSZLÓÉRT 2017
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesület az idén is meghirdeti hagyományos virágosítási pályázatát, melyben közös
összefogásra szólítja fel a város lakosságát, intézményeit és vállalkozóit, hogy segítsék elő környezetünk szebbé, 
rendezettebbé, tisztábbá tételét.
A versenyt két kategóriában hirdetjük meg, s értékeljük:
   I. kategória: magánszemélyek
   II. kategória: társasházak, intézmények és gazdálkodó szervezetek
Az értékelés szempontjai:
- az ingatlan, a kert rendezettsége, tisztán tartása, állagának folyamatos megőrzése
- az utcai rész gondozása, lehetőség szerinti parkosítása, virágosítása, csapadékvíz-elvezető árok rendben tartása
- az udvar, kert (gazdasági, veteményes, pihenőrész) tisztán, gondozottan, gyomoktól, allergén növényektől
mentesen tartása
- eltérő korokban épült házaknál a környezet és a felépítmény harmonizálása, összhangja
- a rendezett állattartás környezetet nem zavaró feltételeinek kialakítása és fenntartása
- gazdasági épületek (istálló,  ól, szín) rendszeres tisztán tartása
- megfelelő hulladéktárolás, illetve a hulladék rendszeres elszállítása

Az értékelés során szemléző csoportunk tagjai minden pályázót felkeresnek, a pályázat elbírálása során saját készí-
tésű fotót is elfogadunk. A pályázaton egyéni jelentkezés alapján lehet részt venni a lap alján megtalálható, illetve az 
egyesület honlapjáról: www.varosszepitoegyesulet.hu is letölthető szelvény kitöltésével.
A szelvényt 2017. július 31-ig az egyesület címére: 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. sz. kérjük feladni, vagy a Polgár-
mesteri Hivatal Információján elhelyezett - egyesületi logóval ellátott - gyűjtőládába kérjük bedobni. Jelentkezési lehető-
ség van továbbá az egyesület e-mail címére: hsz.varosszepito.egyesulet@gmail.com eljuttatott elektronikus levélben is.
Díjátadás: 2017. szeptember 01.

Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesület
vezetőség

 Itt levágandó
----------------------------------------------------------------------------------------- 

    JELEnTKEZÉSI LAP

Részt veszek a Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesület által meghirdetett 2017.  évi Tiszta, Virágos Szoboszlóért pályázaton, és
hozzájárulok ahhoz, hogy adataim az egyesület nyilvános fórumain megjelenhessenek.
I. kategóriában pályázok*   II. kategóriában pályázok*  * jelölt rész aláhúzandó
név: …………………………………………………………………………………………………………………………
Telefonszám: ……………………………………………….......                 E-mail cím:………………………………………………………
A pályázattal érintett ingatlan címe: ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………
Pályázó aláírása

F E L H Í V Á S
azon családoknak/személyeknek, akik korábban első lakáshoz jutók 

önkormányzati támogatásában részesültek

Azok az ügyfelek, 
- akik első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásában részesültek, és még visszafizetési kötelezettségük van, 

egyösszegű visszafizetés esetén 25%-os kedvezményben részesülhetnek;
- akik első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásában részesültek, és még visszafizetési kötelezettségük van, 

valamint ingatlanukat bírósági végrehajtás keretében elárverezték vagy a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-n keresztül a 
Magyar Állam tulajdonába került egyösszegű visszafizetés esetén 50%-os kedvezményben részesülhetnek.
Jelen felhívásra a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda Pénzügyi Csoportjánál kell személye-

sen megjelenni és egyeztetni a pontos összeg visszafizetéséről (4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. sz. B épület 
I. emelet 116-os számú iroda).
Jelen felhívás keretében a visszafizetésre 2017. 12. 31-ig van lehetőség.
A visszafizetést követően a jelzálogjog törlését a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda Egész-

ségügyi, Szociális Igazgatásnál kel kérelmezni.
További  tájékoztatást az érintettek a 06-52-557-314 telefonszámon kaphatnak.

Hajdúszoboszló, 2017. 04. 21.
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

„Hej, a hajdúk a legények, csatában, harcban is serények…”

Az idei nagy sikerű hagyomány-
őrző programsorozat utolsó ele-
meként a Szejdi dúlás jegyében 
rendeztek április 29-én hagyo-
mányőrző napot  a kulturális 
központ parkolójában. 

„Örülök annak, hogy nagy népsze-
rűségnek örvendenek ezek a prog-
ramok, és egyben hozzájárulnak a 
hajdúszoboszlóiak, a Hajdúságban 
élők identitásának erősítéséhez” 
-jelentette ki köszöntőbeszédében 
Máté Lajos önkormányzati kép-
viselő. 
A Nánai Sólymos Vitézek-végvári 

hajdú gyalogságának, a Hajdúsági 
Múzeum Baráti Köre és Városi Lő 
egyletnek, valamint a Gölbasi Vité-
zei-Tata Várának Janicsárjai - osz-
mán seregnek köszönhetően korhű 

fegyverzet és viseletek bemutató-
jával várták a látogatókat, majd a 
felállított török és hajdú táborok 
árnyékában részletes bemutatót lát-
tunk, hogyan játszódhatott le egy 
korabeli csata. Az összecsapás köz-
ben azt is elárulta a hajdú vitézek 
egyike, hogy ha más ellenséggel 
csaptak össze, a törökök és a haj-
dúk is ejtettek foglyokat, akiket 
később kiválthattak, ha egymással 
harcoltak, az mindig halálig tartott, 
mert tudták, ha élve esnek fogság-
ba, az ellenség kíméletlenül meg-
kínozza őket. Ilyen komoly volt a 
török-hajdú ellentét. 
A harci kedvet pásztortarhonya-

kóstolóval csillapították a vendé-
gek, a középkori zenéről a Bordó 
Sárkány Régizene Rend gondos-
kodott. 

A Szejdi-dúlás 
emlékezete
Hajdúszoboszló történetének 
egyik legvéresebb eseménye, a 
Szejdi-dúlás 375. évfordulójá-
nak alkalmából tartott megem-
lékezést Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata a református 
templom kertjében található 
erődfalnál április 29-én.

„Ezen a napon, 1660-ban Szejdi 
Ahmed pasa csapatai elpusztítot-
ták Szoboszlót” – emlékeztetett 
dr. Szálkai Tamás levéltáros 
beszédében, aki részletesen fel-
elevenítette a sokszor borzalmas 
korabeli eseményeket. Végül 

felidézte a város 1663-ban újra-
kezdett jegyzőkönyvének első 
bejegyzését:  Boldog város az, 
mely békeidőben emlékezik a 
háborús időkre. 
Az ünnepség végén koszorúi-

kat helyezték el az önkormány-
zat nevében dr. Sóvágó László 
polgármester, majd pártok, egy-
házak és civil szervezetek kép-
viselői.

„Az év wellnessfürdője” a 
Hungarospa 2016-ban
Az Utazó Magazin  május 10-én szervezett  Turizmus és Profit  2017 konferenciáján díjazták  a 
közönség és a szakmai szavazatok alapján a legjobb turisztikai szolgáltatókat. A Hungarospa 
„Az év wellnessfürdője 2016” díjat kapta. A díjat Kállai Zsuzsa, a Hungarospa marketing- és 
értékesítési vezetője vette át nyitrai Zsolt stratégiai társadalmi kapcsolatokért felelős minisz-
terelnöki megbízottól és  dr. Érsek M. Zoltántól, Az Utazó Magazin tulajdonos-főszerkesztőjétől 
a budapesti Hotel Momentsben****.  Fotó:  Fényes Gábor

A fizetővendéglátók egyesületének közgyűlésén 
A Hajdúszoboszlói Fizetővendéglátók Egyesülete, a turizmus egyik meghatározó 

résztvevője március 6-án tartotta meg éves közgyűlését. A 102 fős   civil érdekvé-
delmi szervezet  jelenlévő tagsága a beszámolók után a jogszabályi előírásokhoz 
igazította alapító okiratát. Döntöttek arról is, hogy az eddigi évi tízezer forint tagdíj 
ez évben változatlan marad.  
Újdonság azonban, hogy amennyiben valaki egy adott évtől ki szeretne lépni az 

egyesülettből, azt megelőző év november 30-ig írásban jeleznie kell a TDM szerve-
zetnél, melyben 20% tulajdonnal rendelkezik a HFE.  
Ebben az évben ünnepli fennállásának 20. évfordulóját a fizetővendéglátók egyesü-

lete, melynek megünneplését késő őszre tervezik. 
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HAjdúSzoboSzló
VÁROSI LAP

Állatorvosi ügyelet

Május 27-28.
DR. nYÍRI SÁnDOR
Derecske, Malom u. 2.
Telefon: 06-70-376-
1148
és
DR. CZIRJÁK AnDRÁS 
Hajdúszoboszló, 
Széchenyi u. 1/C.
Telefon: 365-861,
06-30-935-3184

Június 03-04-05.
DR. HAnZÉROS ÁDÁM 
nagyhegyes, Kölcsey u. 6.
Telefon: 06-30-949-6008

Június 10-11.
DR. JÓnÁS SÁnDOR 
Pocsaj, Árpád u. 108. 
Telefon: 06-70-376-
1147
és

DR. MELEGHEGYI 
BALÁZS 
Hajdúszoboszló, 
Gönczy 
Pál u. 9-11.
Telefon: 06-30-240-
9246

Június 17-18.
DR. SASS GERGő
Hajdúszoboszló, 
Attila u. 23. 
Telefon: 06-70-708-
5352

Június 24-25.
DR. ILKu MIKLÓS 
Sáránd, Bagosi u. 44.
Telefon: 06-70-376-
1149
és
DR. GALAMBOS 
GÁBOR 
Hajdúszovát, 
Maklári u. 10.
Tel.: 06-20-974-3139

Május 26-tól
KAMILLA PATIKA
Bethlen u. 30.
Tel.: 06-52-270-157

Június 2-től
FüRDő PATIKA
Szilfákalja u. 26.
Tel.: 06-52-557-946

Június 9-től
KATALIn PATIKA
Major u. 26. 
Tel.: 06-52-557-805

Június 16-tól
ARAnY PATIKA
Hőgyes u. 31.
Tel.: 06-52-359-431

Június 23-tól
GYÓGYFORRÁS 
GYÓGYSZERTÁR
Hősök tere 3.
Tel.: 06-52-557-945

Ügyeleti idő: 

Hétfőtől péntekig mun-
kanapokon az ügyeletre 
kijelölt gyógyszertár 
zárásától 21 óráig. 
Szombaton 
(pihenőnapokon): 17-től 
19 óráig. 
Vasárnap és ünnep-
napokon: 08.00-12.00 
óráig és 17.00-19.00 
óráig.
Szombaton az ügyeletes 
gyógyszertár 08.00-tól 
12.00 óráig nyitva tart. 

A köztes időszakokban 
készenléti szolgálatot 
lát el az ügyeletes 
gyógyszertár (te-
lefonos elérhetőség 
az ügyeletes orvos 
részére, sürgős szükség 
esetére).

Gyógyszertári ügyelet

alma  200-280 Ft/kg
narancs  420-450 Ft/kg
mandarin   520-650 Ft/kg
citrom           650 Ft/kg
sárgabarack                       1100-1200 Ft/kg
görögdinnye           450 Ft/kg
sárgadinnye           550 Ft/kg
őszibarack  500-880 Ft/kg
nektarin              850 Ft/kg
eper                          990-1300 Ft/kg
vöröshagyma 140-150 Ft/kg
lilahagyma  280-350 Ft/kg
burgonya  120-280 Ft/kg
új burgonya           380 Ft/kg
paradicsom   450-650 Ft/kg
paprika                          800-1000 Ft/kg

Piaci árak
május 23.

sárgarépa  180-200 Ft/kg
petrezselyem 600-750 Ft/kg
vegyes zöldség  400 Ft/csomó
uborka  300-350 Ft/kg
karfiol  260-580 Ft/kg
karalábé           150 Ft/db
piros retek                    200-250 Ft/csomó
zeller  400-500 Ft/kg
gyömbér                                        1400 Ft/kg
fokhagyma                      2000-2500 Ft/kg  
gomba  750-800 Ft/kg
dióbél                      2500-3000 Ft/kg
akácméz       2200 Ft/kg
vegyes méz       1500 Ft/kg
tojás      30-40 Ft/db
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VÉRADÁS
A Magyar Vöröskereszt Hajdúszoboszlói Területi Szervezete 
lakossági véradást szervez május 31-én, szerdán 9-től 17.30 óráig a 
művelődési központban.
Kérjük, segítsen véradással beteg embertársain!


