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A városközpont-felújítás projektjének megvalósítása és a 
Szoboszló-Ebes kerékpárút megépítése - belterületen a 
Dózsa György - Nádudvari - Bajcsy-Zs. u. kereszteződésig  
teszi szükségessé a forgalomkorlátozásokat. A fejlődés ér-
dekében a közlekedők türelmét kérik!

XXIX. (XLIV.) ÉVFOLYAM  6. szám  2018.  június   ingyenes

Pedagógusnapi köszöntés
A nyugdíjas pedagógusok klubjában

„Bocskai 120”
A Bocskai Istvánról elnevezett iskola jubileuma

Új, különleges ovi sportpályák
Szoboszló három óvodája gazdagodott

Modern technikák
Tanévet  zárt kiállítással a művészeti iskola

A Hungarospa legújabbik szolgáltatásának 
leginkább a családok örvendhetnek. A gye-
reknapon úgymond hivatalosan is birtokba 
vehették a fürdőzők a strand leghátsó ré-
szén, az omega és a tanmedence szomszéd-
ságában a két új, árnyékolóval is felszerelt 
gyermekmedencét, s egy remek kis játszó-
teret! A családosok számára rendelkezésre 
álló vízfelület ezáltal 250 négyzetméterrel 
gyarapodott. 
A cég egyik fontos híre még: megújult a 
honlapjuk, a www.hungarospa.hu

A kétnapos Bizonyítványbulival meg-
kezdődött a nyári turisztikai, szünidei  
főszezon kulturális programsorozata!

A nagy hagyományú rendezvények, fesztiválok mellett változa-
tos programkínálattal várja a Hajdúszoboszlóra érkező vendé-
geket, és természetesen  az itt élőket is az önkormányzat intéz-
ménye, a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár.  A 
rendezvényeket még szokásosan  a strandfürdő főbejárata mel-
lett tartják meg, de érdemes lesz a kulturális központ épületébe 
is be-bekukkantani. Friss információk folyamatosan olvashatók 
az intézmény Facebook-oldalán és a plakátokon, szórólapokon 
- ismertette lapunk kérdéseire Berényiné Szilaj Ilona igazgató.

Június „középső” hétvégéjén az Anna&The Barbies (képünkön) 
koncertjével „debütált” a főszezoni programsor. A második es-
tén pedig „Az Év Felfedezettje” díjat elnyert Dánielfy Gergő és 
az Utazók zenekar lemezbemutató koncertjén szórakozhatott a 
közönség a szabadtéri színpadon.
23-án, szombaton a Táncoljuk át az éjszakát! - programjával 
várják ugyanott az érdeklődőket,  28-án a parkavató bulira jön 
Demjén Ferenc.  Júliusban itt lesz Caramel, majd Király Linda 
és Viktor. 
A  kulturális központban eközben  Világkóstolóval, a Muzikális 
Klubbal,  Nyári Kölyök Klubbal, tárlatokkal is hívogatják  a beté-

rőket, s a könyvtár a szo-
kásos nyitva tartással.  
Az intézmény rendezi 
meg ebben az évben 
is, a szünidő kezdetétől 
a nyári napközis tábort 
gyerekeknek! 
Július végétől fesztivá-
lok!  A 23. Szoboszlói 
Folkhétvégét tartják 
meg, augusztus elején 
pedig a 37. Kösely-
kupa lovasnapot, s a 22. 
Szoboszlói Dixieland 
Napokat. Augusztus-
ban jönnek virágkar-
neváli fellépők, meg-
emlékezünk nemzeti 
ünnepünkről, szeptem-
berben pedig a város 
napja (2-a) után 6 nap-
pal kapcsolódóan a 18. 
birka- és slambucfőző 
örömnap a repülőtéren. 
Szeptember 14-16-án 

a nagysikerű bioétel- és borfesztivállal már az őszi programok 
szezonja jön!  Figyeljék az információkat, válogassanak, szóra-
kozzanak idejük és kedvük szerint a SZOBOSZLÓI NYÁRBAN! 

A dolgok alakulása úgy hoz-
ta, hogy 2016 óta most  jut-
hatott a látványos építkezés 
szakába a város két,  közte-
rületeket érintő EU-pályázati 
nyertes beruházása. A bürok-
ratikus folyamatok következ-
tében „összeszaladtak” a pro-
jektek, hiszen e hónapban 
kezdődhetett meg az Arany 
János utcai óvoda európai 
uniós projektjének kivitele-
zése is. Emellett a helyi ön-
kormányzat saját pénzere-
jéből fizetett beruházások is 
tartanak (színpad, szabadidő 
park).  A  kerékpárút-építési 
és a  városközponti projekt 
(Kálvin tér, Gönczy Pál u., az 
Ady Endre utcáig) fontos ele-
me a közlekedési csomópon-
tok átépítése. 
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Polgármesterek eszmecseréje         
szeptemberben Szoboszlón! 
A szeptember 14-re tervezett országos program fénypontja 
pedig a Szféra  által alapított díjak (Év Polgármestere, Év Al-
polgármestere, Év Jegyzője) átadása lesz - jelentették be a 
Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. tanácstermében megtartott 
sajtótájékoztatón június 19-én. 

Hazánk egyik legnagyobb hagyományú önkormányzati ren-
dezvényét 24. alkalommal fogják megrendezni, ezúttal az al-
földi fürdővárosban.  A Városi polgármesterek randevújának 
fővédnöke Pintér Sándor belügyminiszter, s 1995 óta rendezi 
meg évről évre a Szféra. Ügyvezetője, az ötletgazda és főszer-
vező Oltványi Tamás - mint említette - mindig szívesen jár e 
vidéken, hiszen debreceni kötődésű.  A gyógyfürdők számának 
gyarapodása, a gyógykezelésekben alkalmazott magyar mód-
szerek hasznossága ösztönözte a rendezőket, hogy idén Ma-
gyarország legnagyobb gyógyfürdőjét válasszák helyszínként, 
melynek kapcsán  örömének adott hangot dr. Sóvágó László 
polgármester és Czeglédi Gyula vezérigazgató. 
Az eseményhez kapcsolódó díjakat azoknak nyújtják majd át a 
házigazda Hungarospa szörfépületének konferenciatermében, 
akik az augusztus 1-jétől szeptember 6-áig tartó szavazáson - a 
www.szferaeuropa.hu honlapon -   a legtöbb voksot kapják.  A 
díj  Szász Endre alkotása. 

Az egészséges életmódra neve-
lést nem lehet elég korán kezdeni 
- új sportlétesítmények a Liget, 
a Lurkó és a Bambínó ovikban

A sportolást nem lehet elég 
korán kezdeni. Fedett műfüves 
pályákat telepített az Ovi-Sport 
Alapítvány három hajdúszo-
boszlói óvodában. Az ünnepé-
lyes átadókra június 5-6-7-én 
került sor a Liget, a Bambínó 
majd a Lurkó óvodákban.

Az ovisok igényeinek megfelelően 
kialakított pályák a társasági nyere-
ségadóból (tao) juttatott pályázat 
útján befolyt pénzből, és  az önkor-
mányzat által biztosított 30% ön-
részből valósulhatott meg. Az ala-
pítvány megálmodója, Buzánszky 
Jenő, az Aranycsapat tagja, a 
Nemzet Sportolója szívügyének 
tekintette a sportszeretet átadását 
a legkisebbeknek is - tudtuk meg a 
megnyitókon. A pályatípus   is az ő 
becenevét - ’’Kazal’’ - kapta. 
A pálya mérete 6 x 12 méter, amely 
a nagyobb sportpályák arányainak 
felel meg, burkolata 3 rétegben 
szőtt töltetlen műfű, rugalmas alj-
zattal. Komplex jellegéből adódóan 
számos sport, kézilabda, labdarú-
gás, kosárlabda, röplabda, tenisz és 
lábtenisz művelésére alkalmas. Dr. 
Sóvágó László polgármester kö-
szönetét fejezte ki a vállalkozóknak, 
akik a gyerekek sportolási lehetősé-
geinek szélesebb skálára emelését 
támogatták a tao-pénzekkel, nagy 
elismeréssel szólt a pedagógusok 
munkájáról. Ifj. Buzánszky Jenő 
kiemelte, édesapjának olyan fon-
tos volt az alapítvány, hogy halála 

előtt megígértette vele, életben 
tartja az Ovi-Sportot. Az eredmé-
nyeket látva ez sikeres is, hiszen a 3 
szoboszlói pályával együtt már 274 
Kazal pitch található az országban 
(kettő pedig az albániai Tiranában). 
A Hajdúszoboszlói Egyesített Óvo-
da vezetője, Nagy Marianna mind-
három avatóünnepségen köszöne-
tét fejezte ki a közreműködőknek, 

kijelentette, pedagógus szemmel 
minden pályában a fejlődés, fejlesz-
tés lehetőségét látja. Minden élet-
korban nagyon fontos a sportolás 
– jelentette ki Bodó Sándor foglal-
koztatáspolitikáért felelős államtit-
kár, szerinte már egész korán ki kell 
alakítani a gyerekekben a sport-
szeretetet.  Dr. Molnár Andrea, az 
alapítvány kuratóriumának elnöke 
elmondta, 2010-ben Buzánszky 
Jenővel közösen álmodták meg 
az alapítványt, azóta pedig már 
több mint 45 ezer gyereknek biz-
tosítják a napi szintű sportoláshoz 
szükséges alapvető strukturális 
feltételeket. Több mint 2500 
óvodapedagógus végezte el 
azt a képzési programot, mely-
nek segítségével elsajátították 
a pálya és az eszközök szak-
szerű használatát. A gyerekek 
az avatókon kis ünnepséggel, 
sportbemutatókkal készültek a 
vendégeknek. 

NYÁRI GYERMEKÉTKEZTETÉS 

A Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Egészség-
ügyi és Szociális Igazgatása tájékoztatja az érintett 
szülőket, törvényes képviselőket, hogy nyári szünidei 
étkeztetésre jogosult gyermekek részére az étel a:
- Hotel Korona (József Attila u. 8-12.)
- Karikás Panzió és Étterem (Hőforrás u. 33.)
egységekből, saját ételhordóban, 11-12 óra közt vi-
hető el.
Az oktatási intézménybe járó vagy nem járó gyer-
mekeknél június 16. és augusztus 31. közt, óvodai 
nevelésben részesülők esetén augusztus 6-20. közt, 
bölcsődei ellátásban részt vevőknek augusztus 6-24. 
közt, munkanapokon.
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Mi indokolta a park megújí-
tását? – kérdeztük dr. Sóvágó 
Lászlótól, Hajdúszoboszló 
polgármesterétől.

Szeretjük hangoztatni, hogy 
a mienk egy európai szintű és 
hírű város, Európa legnagyobb 
fürdőjével. Ezt kinyilatkoztatni 
édeskevés. A várost folyamato-
san olyanná kell formálni, hogy 
ezt az európaiságot saját sze-
mével is lássa, megtapasztalja 
a vendég és a városlakó közös-
ség tagjai is.  Bőven van mindig  
fejlesztenivalónk. Ne dugjuk a 
fejünket a homokba, nagyon 
sokat kell tennünk azért, hogy 
emelkedjen a színvonal. Ez a 
park e fejlődéssorozatnak egy  
ékes példája. A város lakosai is 
megérdemlik, hogy egy ilyen 
parkban gyönyörködhessenek, 
sétálhassanak. Mi, szoboszlóiak 
is olyan helyekre szeretünk pi-
henni járni, amelyek igényesek, 
szépek, rendezettek.

Azzal kezdtük, hogy viharo-
san indult a parképítés. Pör-
gessük vissza az időt, a 
parkrekonstrukció 
kezdetétől. 
 

Viharosan indult, szép befejezéssel 
zárult. Elkészültét június utol-
só hetének közepén avatóbuli 
keretében ünnepelhetik meg 
az érdeklődők: mert 28-án 
átadják a több évtized után 
újjáépített, a fák, cserjék és 
virágok szépségét kiemelő, han-
gulatos parkot a strand főbejáratánál. 

Örülök, ha azt tapasztalom, 
hogy az  emberek féltik a ter-
mészetet, óvják a fákat.  Itt fel-
kopaszodott, elöregedett fákat, 
burjánzó cserjéket vágtak ki, és - 
amint immáron áttekinthetően 
látszik -  az egészséges, vagy a 
szakemberek szerint még meg-
tartható, kezelhető - ilyen pl. a 
vadgesztenyefa is a Szilfa-sarok-
nál  - növények megmaradtak. 
Ugyanakkor a kivettek helyett 
életerős, úgynevezett koros 
fákat, nem egy esetben 15-20 
éves példányokat ültettek el. 
Sokan csak a fák kivágását 
hangoztatták, azt nem néz-
ték, mit mutatnak a  tervek. 
Vannak természetesen, név 
szerint meg tudnám nevezni 
őket, akik összetévesztették 
a parképítést a politikával, jó 
alkalomnak vélték személyem 
alaptalan támadására. De - 
mint mindig - az emberek vé-
leménye e park megújítását 
illetően is különböző, a kritika, 
sőt, csúnya szitokszavak mel-
lett rengeteg biztatást kaptam, 

nagyon sokan örömmel néze-
getik a munka eredményét. 

A parképítés itt befejező-
dött, avagy maradt teendő? 

Aki otthon kertészkedik, jól tud-
ja, egy kert építése soha nincs 
befejezve. A kisebb hiányossá-
gokat kijavítják, az esetleg be 
nem vált növényeket cserélik. 
Évről évre szebb lesz ez a park, 
mert  az „aljnövényzet” felnő, a 
fák tovább erősödnek. 
Védjük meg ezt a parkot! Őriz-
zük, hogy az évek múltával is 
szemet gyönyörködtető lát-
vány legyen. Aki például fűben 
szeretne játszani, napozni, ku-
tyát sétáltatni, az 50 méterrel 
arrébb,  a Szent István park 
másik részén  megteheti.
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Győztesek köszöntése 
A Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola leg-
szebb hagyományai közé tartozik a Győztesek köszön-
tése, amikor a tanévben kiemelkedő tanulmányi vagy 
sporteredményt elért diákok és felkészítő tanáraik ki-
állnak az iskola, társaik és kollégáik elé. 

Idén június 11-én sorolták fel az iskola büszkeségeinek remek 
eredményeit mind a tanulmányok, mind a sportok terén.. Sok 
diák már szeptemberben arra készül, hogy a tanév végén 
részt vehessen az ünnepségen. Idén is több tanuló tett sike-
res nyelvvizsgát, de több megyei, országos, sőt nemzetközi 
verseny helyezettjeit is megtapsolhatták a jelenlévők.

120 éves a BSzC Bocskai István Szakgimnáziuma  és Szakközépiskolája
A gazdasági, politikai válto-
zások mellett minden idő-
szakban kiemelt jelentősége 
volt a szakmunkásképzés-
nek. Ez napjainkban még 
jobban felerősödött, számos 
területen nincs elegendő 
szakember - mondta Harsá-
nyi István tagintézmény-ve-
zető, a Bocskai István nevét 
viselő hajdúszoboszlói szak-
képző jubileumi ünnepsé-
gén május 30-án. 

Az eseményen részt vett Bodó 
Sándor országgyűlési képvise-
lő és Papp Gábor,  a Berettyó-
újfalui Szakképzési Centrum 
(BSzC) szakmai főigazgató-he-
lyettese is.  
Amint azt ünnepi beszédében 
Harsányi István végigvezette, 
1898-ban is a szakemberhi-

ányt: a mezőgazdasági képzés 
iránti igényt ismerte fel a város. 
Ezért alapították meg az elsők 
között az ún. Gazdasági Ismét-
lő Iskolát, amely immár korsze-
rű, sikeres szakképzést folytató 
intézménnyé fejlődött. Nap-
jainkban egyik legfontosabb 
tevékenységük a vendéglátó-
ipari szakmai képzések,   2010-
ben modern képzőhellyel gya-
rapodtak. Az intézményben 
egyébként jelenleg mezőgaz-
dasági gépészeket, épület- és 
szerkezetlakatosokat, asztalo-
sokat, szakácsokat, eladókat, 
cukrászokat és pincéreket ké-
peznek. Köszönetét fejezte ki 
az igazgató a fenntartóknak: az 
önkormányzatnak és a  BSzC-n 
keresztül a Nemzetgazdasági 
Minisztériumnak.  Bocskai Pla-
kettel ismerték el a képzéshez 

nyújtott támogatását: id. Pin-
czés Károly vendéglátóipari 
szakembernek,  a Hajdúszo-
boszlói Vendéglátók Egyesü-

letének, s a Hungarospa Haj-
dúszoboszlói Zrt.-nek.
A 120. jubileum alkalmából ju-
bileumi rajzpályázatot hirdet-

tek a tanulóknak, a legjobbnak 
ítélt munkákat díjazták. A Cs. 
Nagy Zoltán nevével fémjel-
zett Bocskai István nevű Ha-
gyományőrző Egyesület által  a 
110. jubileumra adományozott 
zászlóra szalagot kötött az is-
kola egyik - ma városunkban 
pedagógusként dolgozó - volt 
tanulója. 
A programban közreműkö-
dött a helyi néptáncegyüttes, s 
a  Bocskai-kort megidéző Hol-
lóének Hungarica együttes. 
A jubileum tiszteletére három 
emlékfát ültettek az iskola ud-
varán.  Végül felszelték a szüle-
tésnapi tortacsodát. 

A Hajdúszoboszlói Nyugdíjas Pedagógus Klub pedagógusnapi  
ünnepséget rendezett június 6-án.

Az ünnepelteket  Béres Miklósné Jucika klubelnök üdvözölte, majd dr. 
Sóvágó László polgármester sorolta  kedves ünnepi gondolatait. - Úgy 
éljünk a világban, hogy nyomot hagyjunk..., hogy legyenek, akik hálával 
gondolnak ránk. A jó pedagógusokra még jobban illik ez a mondás. Fur-
csa az élet, jómagam inkább szerettem a szigorú és igazságos, rendköve-
telő tanárt, mert az ember gyerekkorában rájön, az a jó, ha tanul. Rámuta-
tott, hogy a jelenlévők szellemiségi értelemben mennyit tettek a városért. 
Nem feltétlenül egy nagy ház az igazi kincs az életben, hanem aki szellemi 
értékben nagyot teremt. Nagy dolog, ha valaki megmarad az utána követ-
kező nemzedék életében, emlékeiben. 
A jelenlévőket néptáncos ifjak, s Polacsek Istvánné és T. Kiss Endre szó-
rakoztatták, majd kötetlen beszélgetés következett, ahol Mihályné Mar-
gó elénekelte az Ave Mariát azok tiszteletére, akik már nem lehetnek itt. 
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Trianon mementója
A Nemzeti Összetartozás Napján, júnus 4-én az I. világháborús emlékműnél gyülekeztek az emlékezők. Magyarország egyik 
leggyászosabb eseményének 98. évfordulóján megrendezett városi emlékünnepélyen dr. Szálkai Tamás főlevéltáros idézte 
fel percnyi pontossággal a versailles-i történéseket, a szerződés tartalmát. - Az öt szerződés egyike volt ez a békediktátum, 
mind közül a legsúlyosabb, és legigazságtalanabb - mutatott rá.  Imát mondott Czető Viktória református lelkész, majd Me-
leg Vilmos színművész megható szavalataival és koszorúzással zárult a szomorú megemlékezés. Az önkormányzat nevében 
a mementó koszorúját dr. Sóvágó László polgármester és Németi Attila önkormányzati képviselő helyezte el. 

Évről évre hagyomány, hogy április végén ünnepélyes állománygyűlést tart a katasztrófavédelem. Idén a rendezvénynek Balmazújváros adott otthont. Délelőtt 
megemlékeztek Szent Flórián személyéről, a tűzoltók védőszentjéről, majd a környező városok polgármestereinek, a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság igazgatójának és a Tűzoltószövetségnek köszönhetően a megye kiemelkedően bizonyító tűzoltóit kitüntetésben részesítették. Kovács Ferenc tűzoltó 
dandártábornok, a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója beszédében elmondta, hogy a segíteni akarás, a bátorság és a bajtársiasság, 
azok az erények, a bennük rejlő erő, ami az embert a szakma felé tereli, a tűzoltói pályára állítja, hogy aztán a hivatás soha többé ne eressze el. Kiemelte a megyé-
ben szolgáló hivatásos, önkormányzati, önkéntes és létesítményi tűzoltók fontosságát a mindennapokban.  
Április 26-án közel hatvan tűzoltó kapott elismerést. Köztük három hajdúszoboszlói tűzoltó, Tóth László,  Mezei József, Tóth Gyula c. főtőrzsőrmesterek.

„Őértük szólok, akik nyugalmunkat naponta őrzik”

Grill&sör
Idén már a 14. Grillétel- és Sörfesztiválra látogathattak ki a vendé-
gek. A gasztrokulturális rendezvényt május 18-20. között a Szent 
István parkban tartották meg. Folytatás szeptemberben a „leg-
klasszikusabb” szoboszlói fesztivállal...

A főszerepet természetesen a 
grillételek és a sörkülönleges-
ségek kapták, mindenki megta-
lálhatta a neki legjobban tetsző 
étkeket-italokat. Máté Lajos 
a szervezők részéről kiemelte, 
városunkban a fesztiválszezon 
elkezdődik márciusban, és majd 
csak novemberben fejeződik 
be, szinte minden hónapra jut 
egy-egy gasztrokulturális ren-
dezvény. Minden este sztárfellé-
pők szórakoztatták a színpadon 
a vendégeket, többek között 
a P.A.S.O., a Péterfy Bori & Love 
Band, valamint a Gesarol is élő 
koncertet adott a vendégeknek.
Képeinken: finomságok tárháza a 
fesztivál; Harley Davidsonokban is gyönyörködhettek a térre kilátoga-
tók, egy ilyen szép példányon érkezett az első hordó sör

Tóth Gyula: 1992 óta vagyok tűzoltó. Azért választot-
tam elsősorban ezt a hivatást, mert már gyerekkorom 
óta szeretek önzetlenül segíteni az embereken, má-
sodsorban pedig nálunk ez már évtizedek óta családi 
hagyomány. Pályám éveiből a legemlékezetesebb 
esemény: 10 évvel ezelőtt Debrecenben voltam a Fé-
nyes udvari tűzesetnél. Az életmentés során a bérház 
6. emeletéről kosaras tűzoltó járművel mentettem le 
egy kislányt és az édesanyját, s nem sokkal ezután a 8. 
emeletről a nagymamát és a lányát. (Tóth Gyula helyben, dr. 
Sóvágó László polgármestertől vette át az elismerést.)

Tóth László: 2009. január. 1. óta vagyok hivatásos 
tűzoltó. Azért választottam ezt az életpályát, mert 
2004-ben a polgári szolgálatos  katonaság időmet is 
a hajdúszoboszlói tűzoltóságon töltöttem. Itt tetszett 
meg ez a többrétű hivatás, amit azóta is szeretek csi-
nálni, mivel egy tűzoltó nem csak tüzet olt, hanem 
különböző műszaki mentéseken is helyt kell állni (bal-
eset, favágás, ajtó nyitás stb.). Ez egy olyan szakma, 
amit csak szívvel, 
lélekkel  lehet jól 
végezni. Mi, tűzol-
tók oda megyünk 
be, ahonnan más 
menekül.  A leg-
emlékezetesebb 
eset számomra 
egy személygép-
kocsi és egy kami-
on balesete volt 
a 4. sz.  főúton 
Szoboszló és 
Ebes között.

Mezei József: Azt gondolom, hogy ezt az elis-
merést bármelyik bajtársamnak adhatták volna, 
mert mindenki megérdemelné a kemény, aláza-
tos munkáért. Az engem ért megtiszteltetést ez-
úton is szeretném megköszönni feletteseimnek. 
2009. január 1-jén szereltem fel hivatásos tűzol-
tónak. A  hivatástudat miatt választottam. 
Mindig megvolt bennem az a késztetés, hogy em-
bereken tudjak 
segíteni, több 
alkalommal ezt 
civilként is meg-
tettem. Minden 
eset más, sok 
bajba jutott em-
beren tudtunk 
már  eredménye-
sen segíteni leg-
jobb tudásunk 
szerint kollégá-
immal. És ez a 
legfontosabb!

Lengyelországi partnervárosunkból látogattak el hozzánk autóbusszal május 2. hetében 
- kikapcsolódni, ismerkedni városunkkal, a fürdővel - az ottani nyugdíjas klub szervezésé-
ben. A kapcsolat a Hajdúszoboszlói Fizetővendéglátók Egyesületével fokozatosan fejlődik.  
Az alsó-sziléziai Dzierżoniow-ból érkezett vendégek jókat kirándultak, fürdőztek, a HFE 
tagjaival és a Derűs Alkony Népdalkör dalos-táncosaival is eltöltöttek egy jól sikerült közös 
vacsoraestet. Mint kiderült, akadtak köztük, akik régen, de jártak már városunkban. 
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PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS
Hajdúszoboszló Város Önkormány-
zata III. forduló keretében pályázatot 
hirdet az Aqua-Palace élmény-
fürdő bejáratával szemben nép-
művészek, népi iparművészek, 
kézművesek, hagyományőrző 
népi kismesterségek őrzői, ezen 
termékeket értékesítők részére 
elhelyezett 2 db árusító pavilon 
használatára vonatkozóan 

A pályázatok beadása folyama-
tos, a beérkezés véghatárideje: 
július 2. (hétfő) 10.00 óra

A nyilvános árverés lebonyolí-
tása és eredményhirdetés vár-
ható időpontja:
2018. július 2. ,hétfő 10.30 óra

A pályázati anyag kizárólag elektro-
nikusan tölthető le június 19. nap-
jától,  a www.hajduszoboszlo.eu  ol-
dalról.  A pályázati anyag személyes 
átvételére nincs lehetőség.

Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata

TÁJÉKOZTATÁS  HAJDÚSZOBOSZLÓN VÉGEZHETŐ DIÁKMUNKA-
LEHETŐSÉGEKRŐL - 50 DIÁKOT TUDNAK FOGADNI!
Diákok jelentkezését várják intézményeink meghatározott feladatok végzésére.  A diákmunka keretében 16-25 év közötti, nappali ta-
gozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező, és azt igazolni tudó tanulók egy hónapra szóló, határozott idejű, négyórás 
munkaviszony keretében dolgozhatnak 2018. július 01. és 2018. augusztus 31. között a foglalkoztató által meghatározott időpontban.
Az érdeklődők mielőbb:
- keressék fel a helyi Foglalkoztatási Osztály (régebben Munkaügyi Kirendeltség) Hajdúszoboszló, Dózsa György utca 14. szám alatti 
irodáját, és közvetítést kérőként regisztráltassák magukat. (Ehhez szükségesek: személyes okmányok, valamint érvényes diákigazolvány 
vagy iskolalátogatási igazolás.) 
- válasszanak az intézmények közül, és egyeztessenek az intézmény kapcsolattartó személyével (fényképes önéletrajz is szükséges). 

Intézmény neve  ---- Feladatok      --- Hol lehet jelentkezni? ---- Kinél  és m ikor lehet jelentkezni?

Bocskai István Múzeum   adatrögzítés, látogatók informálása   Bocskai u. 12.   Nagy István muzeológus , tel.: 06-52-362-165 
          Hétfőtől péntekig: 8:30-16:00 óra között
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  adminisztrációs, irattár-rendezési feladatok  Hősök tere 1.   Szoboszlai Lilla személyügyi referens
          Tel.: 06-52-557-308 
          H-P: 9:00-12:00, H-Cs 13:00-16:00 óra  között 
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda  takarítási, csoportszoba-rendezési feladatok Rákóczi u. 14.   Nagy Marianna óvodavezető    
          Tel.: 06-52-273-180,   H-P: 8:00-12:00 óra között 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális,   irattár, ruhatár rendezése, adminisztráció Bocskai u. 35.   Holácsik Marianna  intézményvezető- helyettes
Család- és Gyermekjóléti Központ szabadidős programokban közreműködés     Tel.: 06-52-273-023, H-P:  9:00-12:00, H-Cs: 13:00-16:00
Kovács Máté Városi   napközis táborban vetélkedők szervezése, Szilfákalja 2.   Nagy Kálmánné munkatárs 
Művelődési Központ és Könyvtár  gyermekfelügyelet      Tel.: 06-52-558-800,  H-CS:  10:00-17:00 óra között
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget gyermekfelügyelet, kisebb takarítási feladatok Rákóczi u. 23-25.  Szoboszlainé Zabos Petra  intézményvezető
Bölcsőde    (pl. játékmosás), kertgondozás (homokásás, locsolás)    Tel.: 06-52-361-352, H-P: 9:00-11:00, H-Cs: 13:30-15:00

Hajdúszoboszló, 2018. június 14.  

 Dr. Sóvágó László

polgármester

 
 
 

LAKOSSÁGI ÉRTESÍTŐ 
 

Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy 
 

2018. június 04. – 2018. október 15. között 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata megbízásából az AQUA - GENERAL Kft. (Hajdúszoboszló) végzi a 
Hajdúszoboszlót Ebessel összekötő kerékpárút Hajdúszoboszló közigazgatási határáig eső szakaszának építését. 
A beruházás eredményeként létrejövő érték mind az itt élő lakosok, mind a turisták számára jobb minőségű és 
komfortosabb infrastruktúrát jelent a jövőre nézve. 
 
A munkálatokat a Vállalkozó úgy szervezi, hogy az itt élőknek minél kevesebb problémát okozzon. Ennek ellenére 
számolni kell azzal, hogy az építési munkák  lassítani, korlátozni fogják a megszokott gépjármű közlekedést, 
valamint az építés munkák idejére a Debreceni útfél ingatlanok gépjárművel való megközelítését is 
nehezíteni fogják, - amelyért szíves elnézésüket, türelmüket kérjük.  
 
A kivitelezési munkálatok több ütemre kerülnek bontásra.  
I. ütem: Debreceni útfél mellett a Hőforrás utca – Tessedik S. utca közötti szakasz. 
II. ütem: Debreceni útfél mellett a Tessedik S. utca – Hajdúszoboszló közigazgatási határa közötti szakasz. 
III. ütem: Debreceni útfél, Hőforrás u. csomópontja 
 
Az I. ütem ideiglenes forgalomtechnikai táblázása 2018. június 4-ig megtörténik, amely után megkezdődnek a 
belterületi kivitelezési munkálatok.  
 
A II. ütem ideiglenes forgalomtechnikai táblázása 2018. június 15-re fog megtörténni. A kivitelezési munkálatok 
fakivágási, irtási munkálatokkal fognak kezdődni.  
 
A III. ütem várható kezdése 2018. szeptember 17. 
 
A konkrét kivitelezési helyszínek további mozgó forgalomtechnikai táblázással kerülnek biztosításra 
sebességkorlátozás, előzési tilalom bevezetésével. A két forgalmi sávos szakaszokon félpályás lezárással, a négy 
fogalmi sávos szakaszokon a szélső fogalmi sáv lezárásával. 
 
Az építési munkák gyors, mielőbbi befejezése érdekében tisztelettel kérjük Önöket, hogy ha tehetik, kerüljék el az 
építési munkák közvetlen környezetét, a gépjármű forgalom csökkentése érdekében.  
 
Továbbiakban tisztelettel kérjük, hogy a kivitelezési munkák okozta kellemetlenségeket türelemmel és megértéssel 
fogadják, hisz a kerékpárút építése mindnyájunk számára közös érdek. Türelmüket, megértésüket és 
segítőkészségüket előre is köszönjük! 
 
 Az építési munkák ideje alatt, kérdésük esetén a helyszíni vezető illetve az Önkormányzat megbízott műszaki 
ellenőre állnak rendelkezésükre: 
 
 Demkó Tibor Tel: +36 20/335-3440  
 Mészáros Sándor Tel: +36 30/985-7303 (műszaki ellenőr) 
 
 
 Hajdúszoboszló,2018.05.30.        
 
          
 
          AQUA-GENERAL Kft.  
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HAJDÚSZOBOSZLÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI 
NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5., Tel.: (52) 557-400, 
Fax.: (52) 362-629, e-mail: varosgazda.rt@t-online.hu

HIRDETMÉNY

A Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. tájékoztatja 

az ingyenes parkoláshoz regisztrált járműtulajdonoso-

kat, hogy június 15-től augusztus 31-ig a  

Gyógyfürdő termál bejárata előtti, 

a Mátyás király sétány illetve a József Attila u. 1. 

(Fesztivál tér előtti) fizető parkolók csak  

díjfizetés ellenében vehetők igénybe!

innen-onnan

Határokon átívelő művészet
A JÁRÓBETEG-ELLÁTÓ 
CENTRUM FONTOS KÖZLEMÉNYE:
Június hónapban az egészségügyben is megkezdődött 
a Kjt. szerint járó évi rendes nyári szabadságok kötele-
ző kiadásának augusztus végéig tartó időszaka. 

Az ismert tragikus, egyre kilátástalanabb egészségügyi 
humán-erőforrás helyzet miatt az érintett szakrendelésre 
másik szakorvost intézményünk sajnos csak a legritkább 
esetben tud  biztosítani. Kérjük, hogy a honlapunkon, 
telefonon vagy személyesen mindig tájékozódjanak a 
szünetelő szakrendelésekről. 
A Hajdúszoboszlói Járás betegei esetében a területi el-
látási kötelezettség alapján a Kenézy Gyula Kórház az 
illetékes.  
   Javasoljuk, hogy időben szerezzék be a fogyóban lévő 
fontos gyógyszerek receptjeit, a leleteket, és a szakorvosi 
javaslatokat. 
   
   A háziorvosi szabadságolásokról és helyettesítésekről 
minden esetben csak a háziorvosuktól érdeklődjenek! 
   
  Az orvosi ügyeleti szolgálat a nyári hónapokban is válto-
zatlan helyen és időben üzemel. Az ügyelet nem a házior-
vosi rendelés meghosszabbítása!  A szolgálatot teljesítők 
csak és kizárólag sürgősségi ellátást végezhetnek.
   Feladatuk ellátása közben – mivel fontos közfeladatot 
látnak el – számukra a törvény a kötelezettségek mellett 
különleges jogi védelmet biztosít. 

   Az ügyeletet valóban csak indokolt esetben vegyék 
igénybe. Ellenkező esetben olyan betegtől vonják el az 
ügyeletes orvost, akinek valóban szüksége lenne a sür-
gősségi betegellátásra. 

   
Az érintett lakosság szíves türelmét és megértését kérjük.

Amikor újabb trópusi hőhullámok közelítenek!
Az éghajlatváltozás fokozódó hatásait mindinkább megtapasztalhatjuk éle-
tünk minden terén. Az Egészségház (Járóbeteg-ellátó Centrum) a nyári hóna-
pokra  szedett csokorba megszívlelendő egészségügyi tanácsokat:

► 11:00 és 15:00 óra között lehetőleg ne men-
jenek a napsütéses helyekre, húzódjanak ár-
nyékba, fedett helyre! Percek alatt le lehet égni 
az erős ibolyántúli sugárzás miatt. Fájdalmas 
bőrégések keletkezhetnek, az anyajegyek ráko-
san elfajulhatnak.
► Ha mégis ki kell menniük a közvetlen nap-
sütésbe, akkor a fedetlen testrészeken használ-
janak bőrt nem irritáló, magas faktorszámú, UV 
sugárzás ellen védő krémet, és viseljenek köny-
nyű, széles peremű nyári fejfedőt.
► Igyanak nagyon sok folyadékot, csapvizet (a 
tiszta csapvíz a legjobb!), gyengére főzött kof-
feinmentes teát, szénsavmentes ásványvizet, s 
ha betegség miatt nem tiltott, akkor tegyenek 
bele egy csipetnyi cukrot és konyhasót.
► A kiszáradás különösen veszélyes  a csecse-
mőknél, a kisgyermekeknél és az idős, beteg 
embereknél.
► Ha szomjúságot éreznek, az minden esetben 
már a szervezet kétségbeesett figyelmeztető 
reakciója!  
► Különösen veszélyes az a tény, hogy idősebb 
életkorban az agy szomjúságot érzékelő köz-
pontja nem, vagy csak túl későn jelez!
► A szív- és érrendszeri, vérkeringési beteg-
ségben szenvedő betegek előrelátóan gondos-
kodjanak gyógyszereikről,  a szakorvosi javasla-
taikról.
► Otthon napközben többször pihenjenek le, 
tegyenek homlokukra és tarkójukra hidegvizes 
borogatást. 
► Naponta többször zuhanyozzanak szappan 
és tusfürdő nélkül. Ezután csak felületesen tö-
rölközzenek meg. A nedves test kipárolgása 

ugyanis hőelvonással jár, ami kellemesen hűsít, 
ezáltal csökkenti a testhőrmérsékletet. 
► Kora reggel és késő este szellőztessenek, 
napközben tartsák zárva az ablakokat, sötétít-
sék be a helyiségeket!
► Bánjanak óvatosan a szúnyogirtó füstölők-
kel, szprékkel! A füst, illetve a flakon hajtógáza 
a helyiség levegőjében bedúsulhat, arra érzé-
keny egyéneknél nemkívánatos állapotromlást 
előidézve.
► Kora reggel vagy késő este induljanak vásá-
rolni, ilyenkor vigyenek magukkal kis üveg hi-
deg vizet és néhány szem kockacukrot.
► Kerüljék a nagy fizikai megerőltetéssel járó, 
kimerítő tevékenységeket. Ilyenkor az izom-
munka önmagában is hőt termel, ami tovább 
rontja a közérzetet. 
► Óvatosan bánjanak otthon a nagy teljesít-
ményű ventilátorokkal és a klímaberendezé-
sekkel!
► Ha mégis a városban van dolguk, közben 
keressenek fel olyan közintézményt - például a 
Járóbeteg-ellátó Centrum épületét -, ahol kelle-
mes, klimatizált környezetben felfrissülhetnek, 
megpihenhetnek, beszélgethetnek, és hideg 
vízhez juthatnak.
 ► Akinek igénye és lehetősége van rá, a Já-
róbeteg-ellátó Centrumban az intézmény által 
biztosított ingyen WIFI-t is használhatja.
► A javaslatainkat osszák meg, beszéljék 
meg szomszédaikkal, ismerőseikkel, család-
tagjaikkal.
   
   Jó egészséget!
 KÉRJÜK, VIGYÁZZANAK MAGUKRA!

Az I. Révi alkotótábor 
munkáiból készült ki-

állítást ünnepélyes keretek 
között nyitották meg a kul-
turális központban június 
12-én. A mintegy 130 km-
re található Körösrévvel 
hosszabb  ideje többoldalú 
együttműködés alakult ki, 
emlékeztetőül: közös pro-
jekt keretében épülhetett 
meg a szoboszlói TDM-
iroda. Hajdúszoboszlóról 
többen visszajáró túrázók a 
vadregényes Révi-szoros és 
környékén. 

Az eseményen városunk pol-
gármestere, dr. Sóvágó Lász-
ló mellett jelen volt  Dorel 
Cosma, aki Rév település, és  
testvérvárosunk, a távolabbi 
Dicsőszentmárton polgár-
mestere, Sorin Meghesan. 
- Örömömre szolgál, hogy ezt 
a szép kiállítást Rév után most 
Hajdúszoboszlón mutathatjuk 
meg - kezdte köszöntőjét  dr. 

Sóvágó Lász-
ló, hozzátéve 
hogy Hajdúszo-
boszló városa 
az idegenfor-
galomból él, és 
nagy örömmel 
tapaszta l juk , 
hogy az utóbbi 
években egyre 
több Romá-
niából érkező 
vendég tölti 

szabadságát nálunk. Hajdú-
szoboszló és Rév kapcsolata 
közel 7 éve kezdődött, amikor 

egy határon átnyúló közös 
magyar-román EU-pályázat 
keretében a magyar oldalon 
turisztikai iroda, míg Réven 
egy turisztikai - vállalkozói -  
inkubátorház épült.  
- A különböző tájegységek, 
valamint az emberek találko-
zásából pedig gyönyörű ké-
pek születtek - megfogalmaz-
ta gondolatait a kiállításról 

Dorel Cosma. Az alkotótábor 
szakmai vezetője, Csapláros 
László elmondta, a helyi ama-
tőr festők mellett Magyaror-
szágról Valik Zagyva Sándor, 
Bán Tibor, Bimbó Tamás és 
Barnóczky György vett részt 
az alkotótáborban. Magyari 
Brigitta nagyváradi fotómű-
vész pedig gyönyörű fotókon 
dokumentálta az alkotótábor-
ban folyó munkát, Rév község 
szépségeit, melyeket szintén 
kiállítottak. 
A tárlat június 30-ig megte-
kinthető.



8. oldal HAJDÚSZOBOSZLÓ

Június 22-től
GYÓGYFORRÁS GYÓGYSZERTÁR 
Hősök tere 3.
Tel.: 06-52-557-945

Június 29-től
KATALIN  PATIKA
Major u. 26. 
Tel.: 06-52-557-805

Július 06-tól
KÍGYÓ   PATIKA
Luther u. 4. 
Tel.: 06-52-557-670

Július 13-tól
FÜRDŐ   PATIKA
Szilfákalja 26.
Tel.: 06-52-557-946

Ügyeleti idő:
 Hétfőtől péntekig munka-
napokon az ügyeletre 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 
gyógyszertár 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).

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Június 30. - Július 01. 
DR. POLGÁR IMRE
Debrecen, Simonffy u. 8/c
Telefon: 06-70-376-1141
és
DR. CZIRJÁK ANDRÁS
Hajdúszoboszló, Széchenyi u. 1/c
Telefon: 06-30-935-3184

Július 07-08.
DR. HANZÉROS ÁDÁM
Nagyhegyes, Kölcsey u. 6. 
Telefon: 06-30-9496-008

Július 14-15.
DR. NYÍRI SÁNDOR
Debrecen, Kút u. 88.
Telefon: 06-70-376-1148
és
DR. GALAMBOS GÁBOR
Hajdúszovát, Maklári  u. 10.
Telefon: 06-20-974-3139

HÉTVÉGI RENDELŐI ÜGYELET:
DR. SASS IMRE, Hajdúszoboszló, At-
tila u. 23., Tel.: 06-30-239-7885.
Központi rendelői ügyeleti telefon-
szám 06-30-565-9255.   
    
    

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

PIACI ÁRAK
június 16.

alma                             350-550 Ft/kg
narancs                           350-460 Ft/kg
mandarin                            550-750 Ft/kg
citrom                           800-900 Ft/kg
banán                           400-500 Ft/kg
sárgadinnye                            250-390 Ft/kg
sárgabarack                         530-1100 Ft/kg
őszibarack                           580-600 Ft/kg
nektarin                           850-900 Ft/kg
meggy                            400-500 Ft/kg
cseresznye                             650-700 Ft/kg
vöröshagyma                          200-250 Ft/kg
lilahagyma                            300-400 Ft/kg
új burgonya                             300-350 Ft/kg
paradicsom                             400-580 Ft/kg
TV paprika                            490-890 Ft/kg
kápia paprika                     1100-1300 Ft/kg
kaliforniai paprika             1000-1500 Ft/kg
sárgarépa                           220-250 Ft/kg
új sárgarépa                           450-500 Ft/kg
petrezselyem                          590-750 Ft/kg
új petrezselyem                  950-1300 Ft/kg
kígyóuborka                           300-400 Ft/kg
cukkini                            400-500 Ft/kg
patisszon                                     399 Ft/kg
főzőtök                            299-400 Ft/kg
zöldbab                            400-650 Ft/kg
uborka                            250-300 Ft/kg
karfiol                            350-400 Ft/kg
karalábé                           150-160 Ft/db
zeller                           390-400 Ft/kg
fokhagyma                      1500-1900 Ft/kg
gomba                           750-800 Ft/kg
dióbél                      2500-2800 Ft/kg
mák                                 1200 Ft/kg
tarkabab                        800-1200 Ft/kg
akácméz       2200 Ft/kg
vegyes méz      1500 Ft/kg
tojás      35-40 Ft/db

VÉRADÁS
A Magyar Vöröskereszt Haj-
dúszoboszlói Területi Szer-
vezete lakossági véradást 
szervez. 

Helye: 
KULTURÁLIS 
KÖZPONT, 
Szilfákalja 2. 

Ideje: június 28., csütörtök
09:00 -17:30 óra között

Személyi iga-
zolványát, lak-
címkártyáját, 
és taj-kártyáját 
feltétlenül hoz-
za magával!

Kérjük, 
segítsen 
v é r a d á s s a l 
beteg ember-
társainkon!

Tájékoztatás
„AZ ÉV ÜZLETE” cím meghirdetéséről
A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hajdúszoboszlói Szervezete 
ez évben is odaadományozza

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 vendéglátóegysége-
ket, amelyek érdemesek 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, tevékenysége során minőségi szolgáltatást nyújt.
A zsűrizés június 15. – 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


