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HAJDÚSZOBOSZLÓ

A tartalomból:

Ünnepség a köztemetőben
12 hadisírt újítottak fel 

Szoboszlainé Kádár Anikó művei
Tárlat január 14-ig a múzeumban

Krízisszálló nem csak hajléktalanoknak
Az önkormányzat  4. éve működteti

15 éves, koros fák: öt tölgyfa, két törökmogyoró, továbbá  tizennyolc kisebb, szaknyelven 
szólva koros fa érkezett novemberben a strand főbejárata előtti parkba - ezen kívül: 
alacsony, középmagas cserjéket, virágzó évelőket is telepítenek. 

November 4-én megérkeztek, s  helyükre kerültek a legnagyobb megrendelt 
fák a Szent István park megújulás alatt álló területére. November 22-én  
pedig a megrendelt további fő növényzetet is leszállították. Amint azt Nyéki 
István, a városgazdálkodási nzrt. vezérigazgatója lapunknak elmondta, a 
területet előkészítették  az új jövevények számára, a régi, megrongált he-
lyett az új öntözőrendszer alapelemei is elkészültek.  

Nagyocska „facsemeték”  fejlődhetnek mostantól Hajdúszoboszlón. Ezeket a 
fákat speciálisan nevelték, s ún. eredési garanciát vállalnak rájuk - tudtuk meg. 
A legnagyobb fásszárúak 9-10 méteresek, kb. 15 évesek, 60 cm törzskerületűek, 
szabályos lombkoronájúak, gyökérzetüket mintegy 2,5 tonna földlabda óvta. 
A további 18 fa, mint képünkön is látható,  kisebb, 30-35 cm törzskerületű, 

ezek is ún. koros fák. Fajtájukat tekintve nagylevelű és kislevelű hárs, oszlopos 
törgy, oszlopos gyertyán, gömbkőris, díszkörte kerül a megtervezett helyére.  A 
kivitelező, a fák megrendelője, a Parkertech Kft. speciálisan ilyen növényekkel, 
adott esetben külföldről való megrendelésükkel, illetve telepítésükkel foglalko-
zik. A fákon kívül  első körben kettőezer kisebb növényt is elültetnek. A park-
építéssel  az időjárás függvényében haladnak. A munkák a fagyok beállta után 
tavasszal folytatódnak. 

Adventi városi ünnepség, karácsonyi vásár, hangulat-
világítás,  műkorcsolyapálya
December  3-án 16 órakor kigyúlnak a fények a város karácsonyfáján. Ekkor tartják meg az immár hagyományos 
ünnepséget a kulturális központnál. A városgazdálkodási nzrt. itt állítja fel a város karácsonyfáját, mely idén egy 
hajdúszoboszlói „származású”, 10 méteres ezüstfenyő.

Ezen a napon nyitják meg az Összefogás Hajdúszoboszlóért és Jövőért Egyesület képviselőinek kezdeményezése alapján a  450 
négyzetméter alapterületű műkorcsolyapályát a kulturális központ parkolójában. A pálya fedett lesz, és  ingyenesen használható. 
Korcsolyák bérelhetők, s  december 3-tól kezdődően a tervek szerint január végéig nyitva tart. 
A művelődési központ előtt újra lesz karácsonyi vásár,  a már tavalyról ismert, kedves kis faházaknál nézelődhetnek, válogathat-

nak az érdeklődők.
A város központi részein, amint azt Nyéki István, a városgazda vezérigazgatója lapunk kérdésére elmondta, igyekeznek tartani az 

adventi hangulatvilágítás színvonalát. A szerelésekkel lapzártánk idején a két szökőkút kivételével már elkészültek. 
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VÁROSHÁZA
Kondiparkja lesz a Gönczy-iskolának is
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete  november 23-
án, lapzártánkat követően tartotta meg soron következő 
tanácskozását. E napra hirdették meg a közmeghallga-
tást is.  A nyilvános ülésen 25 napirendi pont szerepelt. 

Az ezt megelőző napon együttes ülést tartott az önkor-
mányzat gazdasági, valamint városfejlesztési, műszaki bi-
zottsága.  A képviselő-testületi ülés elé kerülő anyagokon 
kívül tárgyaltak a helyi menetrend szerinti autóbusz-közle-
kedés  ez év első 9 hónapi működéséről, a közterületeken 
lévő régi információs táblák megszüntetéséről. 
Döntés született többek között arról, hogy a Gönczy-
iskolában támogatják kondipark létrehozását  500 ezer fo-
rinttal. A tankerület tájékoztatása szerint az  intézményben 
az idén 17 db,  nem üzembiztos konvektort kell kicserélni, 
aminek költsége  3,8 millió forint. Ezen túlmenően a torna-
teremben kicserélik a sportpadlót, közel 4,9 millió forint ér-
tékben. További kültéri kondiparkot szeretnének, melynek 
2,5 millió forintnyi összköltségéhez járult hozzá az önkor-
mányzat két bizotttsága.
Egy energiatakarékosságot szolgáló döntés is született. 

Támogatták a gondozási központ mintegy 1 millió forintos 
kérelmét. Ez alapján a Bocskai u. 35. sz. alatti, nagy belma-
gasságú klubhelyiségbe álmennyezetet építenek be. 

Amióta Hajdúszoboszló ivóvízel-
látása regionális vízműhöz tarto-
zik, hogyan történik a felújítások, 
nagy karbantartások tervezése?
► A HBVSZ Zrt. nem regionális 
vízmű, hanem 11 település által lét-
rehozott önkormányzati tulajdonban 
lévő víziközmű-társulás. A felújítá-
sok és karbantartások tervezése az 
eddigi gyakorlatnak megfelelően 
történik, az éves hálózat karbantar-
tás alkalmával tapasztalt problémák, 
hibák kerülnek ütemezetten pioritási 
sorrendben kijavításra.

Ki finanszírozza ezeket a munká-
latokat?
► A HBVSz Zrt. a beszedett vízdíj-
ból finanszírozza az ivóvíztermelés, 
-elosztás valamint a szennyvíz-el-
vezetés és -tisztítás üzemeltetési 
költségét, valamint a hibaelhárítást.  
A felújítási, pótlási, valamint beru-
házási költségeket az önkormány-
zatnak fizetett bérleti díj terhére 
végezzük el.

Milyen jelentősebb, illetve a szol-
gáltatás szempontjából fontos be-
ruházásokat végeztek el az idén?  
Látványosak is voltak közöttük: a 
Kossuth utca főtéri torkolatánál a 
nyáron, az Arany János utca főut-
cai torkolatánál az ősz elején.

Felhívás ingyenes részvételi 
lehetőségre a Nyugdíjas Expon!
Felhívjuk a tisztelt hajdúszoboszlói lakóhellyel rendelkező 50+ 
éves és nyugdíjas lakosság, illetve a nyugdíjasklubok figyelmét, 
hogy Hajdúszoboszló Város Polgármestere  támogató jegy vá-
sárlásával lehetőséget biztosít ingyenes részvételre a  Nyugdíjas 
Expon, melyet december 8-9-én rendeznek meg a budapesti 
SYMA Rendezvényközpontban. 
Az ingyenes belépéshez szükséges a résztvevők személyi igazol-
ványa és lakcímkártyája. 
A rendezvényről és a programról részletesebben információ:  a 
www.nyugdíjasexpo.hu oldalon. 

► Az ivóvízellátás területén pó-
toltuk 2  ivóvíztermelő kút sze-
relvényeit, elvégeztük az Arany 
János – Szilfákalja kereszteződés 
(képünkön), valamint  a Hősök tere 
– Kossuth u. kereszteződésben a 
csomópont-rekonstrukciót, felújí-
tottuk az UV-berendezést a telepen. 
A szennyvízelvezetés és -tisztítás 
területén: felújítottuk a X. sz. áteme-
lőt, vásároltunk 4 új szivattyút, 2 új 
szennyvízkeverőt, s felújítottunk 5 
szivattyút.  
 
Mennyit költöttek az idei beruházá-
sokra, felújításokra, pótlásra?
► Az eddig megvalósult felújítások, 
pótlások illetve beruházások költsége 
meghaladja a nettó 18,5 millió Ft-ot.

Milyen állapotban van jelenleg a 
város ivóvízrendszere?
► Sajnos a városi ivóvízrendszer 
életkora magas. Ebből adódik, hogy 
a meghibásodások száma évről évre 
magasabb. 2017-ben eddig - október 
30-ig  -  59 db csőtörésünk volt.  A 
jelentkező hibákat próbáljuk minél 
gyorsabban elhárítani.
A nyersvízvezetékek és az ivóvíz-

hálózat állapota a korának megfele-
lő, azonban hamarosan elérjük azt 
az állapotot, amikor a teljes hálózat 
rekonstrukciója szükségessé válik.

Melyek a rövidtávon szükséges re-
konstrukciók a rendszerben?  Ho-
gyan ütemezett a megvalósításuk, 
s milyen nagyságrendet képvisel-
nek forintálisan?
► Ebben az évben még megvalósul: 
az ivóvíz-szolgáltatás érdekében a  
klórozó rendszer vezetékeinek fel-
újítása, a hálózati szivattyúk frek-
venciaváltó vezérlőjének pótlása, a 
kutak URH-s kommunikációjának 
kiváltása korszerű internetkapcsolat-
ra. A  szennyvíz-elvezetés és -keze-
lés terén pedig:  az iszapcentrifuga 
vezérlőjének cseréje, 2 db szenny-
vízszivattyú és 1 db szennyvízkeve-
rő beszerzése, az ún.  II. számú fúvó 
pótlása. Ezek költsége kb. 9 millió 
forint.
A képviselő-testület által elfoga-

dott Gördülő Fejlesztesi Terv alap-
ján 2018-ban is folytatjuk a pótlási, 
felújítási, valamint beruházási mun-
kákat. Különösen nagy hangsúlyt 
fektetve a városi ivóvízhálózat kri-
tikus pontjainak felújítására, annak 
érdekében, hogy az ivóvíz-szolgál-
tatást zavartalanul tudjuk biztosítani 
a lakosság részére.  Mindezen túl 
a következő év talán legfontosabb 
megoldandó problémája, a vízto-
rony-felújítás lehetőségének megte-
remtése, aminek költsége kb. nettó 
47 millió forint.

Vízi közműveink üzemeltetése: 

karbantartások felújítások

Hajdúszoboszló ivóvíz- és szennyvízcsatorna-szolgáltatását 1993-tól közel két évtizedig a Hajdú-
szoboszlói Közüzemi Kft. végezte. Központi intézkedések nyomán 5. éve a  Hajdúkerületi és Bihari 
Víziközmű  Szolgáltató Zrt. látja  el. A társaság üzemelteti a város tulajdonában lévő rendszereket 
a 2012. július 14-től hatályos szerződés, illetve a kapcsolódó törvény alapján.  A helyi önkormányzat  
időről időre határozatot hoz a rendszer ún. gördülő fejlesztési tervéről. Legutóbb szeptemberben fo-
gadta el   Hajdúszoboszló képviselő-testülete a  vízi közmű vagyonnal kapcsolatos hosszútávú terv 
aktualitásait. A vízi közművek megléte, a szolgáltatás  természetes a lakosság számára. A felelősség-
teljes feladatkörhöz tartozik a karbantartás, felújítás is. A nyáron és szeptemberben két nagyobb 
rekonstrukciónak is szemtanúi lehettek a lakosok.  Hogyan történik mindez; milyen állapotban van a 
rendszer? - ezekről kérdeztük Harangi Viktort, a Hajdúszoboszlói Üzemigazgatóság üzemvezetőjét. 

Mikulás-váró a Kulturális Központban 
december 6-án  
9.30 órától  MiKuláS-PArty a Pöttöm Klubban
10.00 és 15.00 órától  Csalóka Péter – a MAtyi Műhely BáBSzínház elő-
adásában
16.30 órától  Mikulás korcsolyaélen – A deBreCeni JégKArC egyeSÜlet 
BeMutAtóJA a műjégpályán
17 óra Mikulásváró dudaszóval – a hePehuPA gyereKzeneKAr MűSorA

Az előadások ingyenesen látogathatók, de regisztrációhoz kötöttek! Regisztrációs 
jegyek a Kulturális Központban igényelhetők! (06-52-558-800)

11 órától Mikulás-napi dottózás (indulás 30 percenként a Kulturális Központ 
parkolójából) 
 továbbá: Kézműves játszóház - Mesesarok - lufihajtogatás - Bohócparádé  - 
találkozás Meseország lakóival - Közös fotó a Mikulással! 
    Szeretettel vár a Mikulás! 

A programok támogatója: hajdúszoboszló Város Önkormányzata
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Kegyeletteljes megemlékezés
Befejeződött az  I. világháborús hadisírok felújítása

A Hajdúszoboszlói Városi Köztemető XIV. parcellájában  novem-
ber 1-jén ünnepélyes keretek között mutatták be  a ’’Hajdúszo-

boszló város I. világháborús katonahőseinek nyomában’’ című pályá-
zat keretében felújított hadisírokat.

 A folyamat már három éve elkezdődött, amikor az I. világháborús emlékmű 
megújulhatott, majd a Harsányi Bálint és a II. világháborús emlékmű is - 
mutatott rá Marosi György Csongor önkormányzati képviselő. Köszönetét 
fejezte ki a Honvédelmi Minisztériumnak és a városnak is, hogy anyagi tá-
mogatással is segédkeztek ebben, a Bocskai Múzeumnak pedig, hogy felku-
tatták a hősöket, történetüket..  A felújításra nyert egymillió forintot 900 ezer 
forinttal egészítette ki az önkormányzat. 
A mostani pályázat  keretében és az önkormányzat támogatásával összesen  

tizenkettő I. világháborús hősnek a síremlékét  újították meg. Bodó Sándor országgyűlési képviselő hangsúlyozta, Magyarország hatalmas veszteségeket szenvedett az akkor még csak nagy világ-
háborúként emlegetett világégésben 1914-18. között. „Felvetődhet a kérdés, hogy miért csak 12 sírkő felújításáról beszélek, hiszen az I. világháborús emlékmű 1051 szoboszlói hősi halott nevét 
tartalmazza. Ennél nyilvánvalóan  jóval kevesebb lehetett az egységes kinézetű katonai típussírkövek száma, és közülük is ez a 12 maradt fenn napjainkig, 10 a temetőkben 2 pedig a Bocskai István 
Múzeumban. Bár a 12 elhunyt életútja nem volt azonos, sorsukban sok a közös vonás. Mindenekelőtt az, hogy besorozták őket az Osztrák–Magyar Monarchia haderejébe.” - mondta el Nagy István 
történész-muzeológus, aki az alapos kutatómunka eredményeként a nehézségek dacára (az elhunytak – egy kivételtől eltekintve – nem rendelkeztek katonai rendfokozattal, magasabb kitüntetést sem 
szereztek a harctéren, valamint az I. világháború legénységi állományú magyar katonáinak katonai anyakönyvi lapjai megsemmisültek), részletesebben is be tudott számolni a hősi halottak némelyi-
kének viszontagságos életéről, általuk pedig megrázó képet festett a háború borzalmairól. Az ünnepségen katonai hagyományőrzők díszőrsége tisztelgett a hadisírok mellett, és a rendelkezésre álló 
anyagokból összeállított helyszíni dokumentumkiállítással is gondoskodtak a kegyeletteljes emlékőrzésről.  
Képünkön: jobbról: Bodó Sándor, Marosi György Csongor, Nagy István,   Farkas Gábor százados, MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvánttartó  Parancsnokság Debreceni Központja

ezen a télen is krízisszállót működtet az 
önkormányzat
A szociális törvény kitételeinek maximálisan eleget téve, a rendkívüli időjárásra tekintettel új helyen, jobb 
körülményekkel működteti a hajdúszoboszlói krízisszállót az önkormányzat. A menedékotthon  időjárástól 
függően, november 15. - április 15. között tart nyitva. 

Három évben működött eddig a krízisszálló. 2014. november 14-én nyitott ki először a Rákóczi u. 11. szám alatt. 
2016. december 13-án az önkormányzat áthelyezte a Gönczy Pál  u. 6. szám alá, mivel az egyre nagyobb számú 
igénybe vevő miatt szűknek bizonyult a rendelkezésre álló hely. Már december közepén egyértelművé vált, hogy 
szükséges a bővítés. A legnagyobb helyiséget alakították ki, illetve rendezték be krízisszálláshelynek még karácsony 
előtt. Tizennégy személy befogadására alkalmas. 2017  január közepén 11-en vették igénybe - mondta el érdeklődé-
sünkre Dede Erika egészségügyi és szociális igazgatás irodavezető-helyettes. 
Csak felnőtteket fogadnak itt. Éjjel-nappal felügyeletet tart a működtetés szakmai hátterét is nyújtó Hajdúszoboszlói 

Kistérségi Szociális Család- és Gyermekjóléti Központ. A szálló házirend szerint működik, a jelentkezőknek kö-
zösséget látogatható igazolás szükséges,  a Járóbeteg-ellátó Centrum, illetve dr. Borbás Viktor vezető háziorvos 
koordinálásával végzik el a vizsgálatokat.  
A szállót reggel 7-ig, illetve 18 órától, de ha nagyon hideg van (mínusz 15 C°), akkor 24 órában, különösen hétvégi 

időszakban vehetik igénybe a rászorulók. Akik nem csak hajléktalanok, ugyanis azokat is fogadják, akik fűtetlen 
ingatlanban, nem jó egészségi állapotban élnek, és a kihűlés, fagyás veszélye fenyegeti őket. Az ellátottak a Bocskai 
u. 35. sz. alatt egyszeri melegételt is kapnak, a térítési 
díj  szabályok szerint, de ha nincs jövedelmük, akkor 
ingyenesen. Szintén a Gondozási Központ ezen épüle-
tében fürdési lehetőséget is biztosítanak számukra.  A 
krízisszálló adományt is kapott már, egy mosógép-fel-
ajánlónak köszönhetően mosás is lehetséges. 
A szálló november 15. - április 15. között működik 

az időjárástól függően. Az ügyeletre és egyéb költsé-
gekre  az önkormányzat gazdasági bizottsága – 2017. 
október 18-i ülésén -  745.785.- forintot különített el 
az idei működésre.  

F e l h í V á S
azon családoknak/személyeknek,  akik korábban 
első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásá-
ban 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 személyesen 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. december 31-ig van 
lehetőség.
A visszafizetést követően a jelzálogjog törlését a Hajdúszoboszlói Pol-

gármesteri Hivatal Igazgatási Iroda Egészségügyi, Szociális Igazgatásnál 
kel kérelmezni.

További  tájékoztatást az érintettek a 06-52-557-314 telefonszámon kaphatnak.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
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Tíz év után újra Thököly-konferenciát tartottak 
„A hazájáért, a nemzet önállóságáért harcolt, e mellett a magasztos ügy mellett pedig minden 
más eltörpült.”
Thököly és kora címmel rendezett konferenciát Hajdúszoboszló Város Önkormányzata valamint a Bocskai István Múzeum október 20-án a múzeumban. A fejedelem 
születésének 360. évfordulójának  (1657. szeptember 25.) méltó megünneplésére neves előadókat hívtak meg többek között Késmárkból, Thököly Imre fejedelem szülő-
városából és síremlékének helyszínéről is.

Dr.  Bihari-Horváth László múzeumigazgató köszöntőjében kiemelte, Hajdúszoboszlón mindig nagy hangsúlyt fektettek a fejedelem kultuszának ápolására, Thököly Imrét 
ugyanis városunkban választották a kuruc hadak főgenerálisává. Elmondta, „amellett hogy autentikus forrásokból és szakértői tolmácsolásban a lehető legjobban sajátíthatjuk 
el az információkat, számunkra az is nagyon fontos, hogy népszerűvé tegyük a városhoz kapcsolódó történelmi személyeket, eseményeket, hagyományokat”. Egy európai uniós 
TOP-pályázat keretein belül a múzeum hamarosan létrehoz egy ún. kincstárat is az egyik épületszárnyban, melybe több fejedelmi méltóságjelvény másolata készül majd el a lehető 
leghitelesebben. 
„Nemcsak funkciómból adódóan, de magánemberként is kíváncsi voltam az előadá-

sokra és igyekszem segíteni abban, hogy ne csak itt, értő közönség előtt hangozzanak 
el, hanem a publikálása is megtörténjen a konferencia anyagainak” - jelentette ki dr. 
Vincze Ferenc, Hajdúszoboszló ny. címzetes főjegyzője, aki eddig minden – a város-
ban tartott -Thököly-konferencián részt vett. Nagy István, a Bocskai István Múzeum 
muzeológusa utolsó előadóként Thököly hajdúszoboszlói kultuszáról beszélt az eddigi 
konferenciák tükrében. Az 1978-ban, 2005-ben és 2007-ben megtartott konferenciák 
sokszor ellentétes véleményeket ütköztettek a fejedelemmel kapcsolatban - ez így van 
manapság is. Minden konferencia árnyalni szerette volna a Thökölyről kialakult nega-
tív (törökök eszköze, keresztény ügy elárulója) véleményeket, és bemutatni, hogy egy 
hazájáért tenni akaró reálpolitikus volt ’’csupán’’. A muzeológus szerint a fejedelem-
nek köszönhető végső soron, hogy „a Habsburgok kiűzték Magyarországról a törökö-
ket, megerősítették Erdély státuszát, valamint 1681-ben ismét összeült az Országgyű-
lés Sopronban. A hazájáért, a nemzet önállóságáért harcolt, e mellett a magasztos ügy 
mellett pedig minden más eltörpült.”
Képünkön: jobbról dr. Vincze Ferenc, Bihari-Horváth László mögött Thököly Imrét 

ábrázoló festmény 

világunk

október 23.Tisztelgés a világháborús emlékhelyeken
A Hajdúszoboszlói Városszépítők Egyesülete hagyományos halottak napi megem-

lékezést szervezett  november 1-jén.

A református templomkertben lévő első világháborús emlékműnél Laub János tör-
ténész (képünkön balról) tartott ünnepi beszédet a háború katonai és civil áldozataira 
emlékezve. Mindenkihez közel áll ez az ünnep, hiszen ahogyan a történész mondta, „ez 
a nap lelkünkben a különböző érzések felkavarodásának napja… ilyenkor előre nézünk, 
és azon gondolkozunk hogy hova távoztak el e földi létből szeretteink”. Őz Lajos re-
formátus helyettes lelkész, majd Fekete András görög katolikus parókus imája és az 
elesett katona szobrának megkoszorúzása után a megemlékezők átvonultak a második 
világháború áldozatainak emlékművéhez. Itt dr. Lipták József római katolikus plébá-
nos fohászát hallgathatták meg az egybegyűltek.

Az 1956. október 23-i forradalom és 
szabadságharc eseményeire emlékez-
tek Hajdúszoboszlón is. A városi ün-
nepségre a Hősök terén, délután várták 
az ünneplőket.

„Mindössze 12 nap, de a magyar törté-
nelem talán legkiemelkedőbb 12 napja 
zajlott 1956-ban Magyarországon.”- je-
lentette ki Kapornai Judit, a Berettyó-
újfalui Tankerületi Központ tankerületi 
igazgatója ünnepi beszédében. Pontosan 
felidézte a forradalom történéseit, annak 
következményeit. Kiemelte, a történel-
münk e fontos eseményéről csak az 1989-
es rendszerváltás óta beszélhetünk szaba-
don, hőseit azóta ünnepelhetjük. Mint az 
igazgatónő elmondta, azért is volt rend-
kívüli a forradalom, mert „egy aprócska, 
de elszánt nemzet felemelte fejét,  nemet mondott az elnyomásra, a diktatúrára, és 
szembeszállt a világ akkori legnagyobb birodalmával”. Tette mindezt bármilyen je-
lentős külföldi támogatás nélkül. 
Az ünnepi műsor részeként a Hőgyes Endre Gimnázium diákjai mutattak be elkép-

zelt korabeli koncepciós tárgyalásokat. A rendezvény végén az ’56-os kopjafánál 
az emlékezés koszorúit helyezték el az önkormányzat nevében dr. Sóvágó László 
polgármester, valamint Holoda Attila alpolgármester, majd pártok, egyházak, rend-
védelmi és civil szervezetek képviselői.
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Az idősek napján
Ebben az évben október 5-én rendezte meg a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család-, és 
Gyermekjóléti  Szolgáltató Központ  az idősek 
napi nagyrendezvényét, amelyen 220 hajdúszo-
boszlói nyugdíjas korú lakost láttak vendégül.

Kocsis Róbert, az önkormányzat szakbizottsági 
elnökének köszöntője után műsorral kedveskedtünk 
időseinknek, Szabó Eszter előadóművész szórakoz-
tatta a megjelenteket. A vacsora után zene, tánc kö-
vetkezett, amelyen nagyon jól szórakoztak a meghí-
vottak. Az este folyamán a 90 éven felülieket külön 
köszöntöttük, apró ajándékkal kedveskedtünk nekik 
- tájékoztatta lapunkat Holácsik Marianna, az intéz-
mény vezetője.
Képünkön: az ünnepelt idősekkel megtelt a nagy he-
lyiség. Fotó: kistérségi szociális szolgáltató központ 

életünk

26 unokával és 44 dédunokával büszkélkedhet
Abdai Istvánné (Kovács Róza) 
Hajdúszoboszlón született 
1927. november 04-én. 90. szü-
letésnapja alkalmából köszön-
tötte őt az önkormányzat nevé-
ben Kunkliné Dede Erika szo-
ciális és egészségügyi igazgatás 
irodavezető-helyettes valamint 
Kanizsay György Béla önkor-
mányzati képviselő.

A Wesselényi utca egyik házá-
ban született, a városhoz ezer 
emlék fűzi. Sokan voltak test-
vérek, hamar dolgoznia kellett, 
cselédkedett. Férjhez Csornába 
ment, 1949-ben. Öt lánya és egy fia született, akik 26 unokával és 44 dédunokával örvendeztették meg! 
A Szabadság étteremben dolgozott, utána az ÁFÉSZ különböző vendéglátóhelyein, így a ’’régiek’’ közül 
többen emlékezhetnek rá a Kulacs, a Tóth és a Lajtos kocsmákból. Nyugdíjba viszont a vasúttól ment, 
egész családja ’’vasutas’’, még unokái között is van, aki ezt a hivatást választotta. 

Azon a telken él ma is, ahol született
Szabó Imre november 8-án 
ünnepelte 90. születésnapját. 
Ebből az alkalomból az önkor-
mányzat nevében Kunkliné 
Dede Erika szociális és egész-
ségügyi szociális igazgatás iro-
davezető-helyettes és Kocsis 
Róbert önkormányzati képvi-
selő köszöntötték.

Hajdúszoboszlón született, ab-
ban az udvarban, ahol a mai na-
pig is él. Nagycsaládba érkezett, 
tizenöt testvére volt. Tízéves 
korában már elment cselédnek, 
megkereste az ’’irkára és cipőre 
valót’’. 1950-ben vette feleségül Sándor Piroskát, aki már 9 éve elhunyt. Jó házasságban éltek, két 
tanyán is, ahol jószágot neveltek, abból éltek. Három gyermekük született, 5 unokája és három déduno-
kája is van már. 38 évig állattenyésztésben dolgozott az állami gazdaság munkatársaként, nyugdíjba is 
onnan ment. 

roma hagyományok
A Hajdúszoboszlói Roma Egyesület még szeptember 23-án meg-
tartotta hagyományőrző roma napját a volt ifjúsági házban.

Az esős idő ellenére is sokan mentek el a jó hangulatú délutánra, 
ahol a bográcsban finom pörkölt, a teremben pedig igazi roma muzsi-
ka és táncbemutató várta a vendégeket. Lakatos Géza, az egyesület 
elnökének köszöntője után Kanizsay György Béla önkormányzati 
képviselő beszédében kifejtette, „a gazdasági bizottság – melynek 
tagja vagyok - a civil szervezetek rendezvényeit, kezdeményezéseit 
mindig nagy lelkesedéssel támogatja”,  ezért is vett részt örömmel a 
programon. Hozzátette, hogy nagyon fontos szerepet játszanak ezek 
a rendezvények a kisebbségek kultúrájának az ápolásában. 

ADVENT HAVÁBAN - HAGYOMÁNYŐRZŐ NAP
December 9., szombat, a kulturális központban

15 órakor Pásztorviseletek és -eszközök kiállítása, adventi nép-
szokások, hagyományok. Pásztorművészet a hortobágyon. A 
betlehemjárás története. Közreműködik: a művelődési központ 
citerazenekara és a hajdúszoboszlói lovasbarátok egyesülete.
házigazda: gencsi zoltán, hortobágy alpolgármestere

16 órakor Betlehemes játék - a nádudvari népi Kézműves Szak-
középiskola betlehemes csoportjának előadása
16.30 órakor Fahéjas gyümölcstea- és mákosbejgli-kóstoló

17 órakor „isten nevét dicsérem” - a Flaska Banda koncertje. 
Köszöntőt mond: orosz János, a rendezvényt támogató hajdú-
szoboszló Jövőjéért egyesület elnöke, önkormányzati képiselő. 
Az egyesület grillázsból készült kézműves karácsonyi díszekkel 
kedveskedik a látogatóknak. 
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Anyakönyvi hírek
2017. oKTóBER

Házasságkötés:
Dr. Getző Gabriella Zsuzsanna  -  Dr. Nagy Zoltán;  Makula Zsanett  -  Nádasdi József; Koroknai Adrienn  
-  Csiki Tamás;  Pál Emese Réka  -  Suba László András;  Abdai Emese  -  Lengyel Szabó György.

Újszülöttek:
Lantos Hanna, Zsákai Botond, Apagyi Léda, Szoboszlai Hanna Zoé,  Kovács Eszter Adél, Komódi Noel, 
Tóth Linett Lujzi, Pál Petra Adél, Kerékgyártó Kende, Hajdu Dávid, Csiszár Balázs, Ledniczky László Noel, 
Budai Péter, Bíró Bence.

Akiket gyászolunk: 
Ilonczai Imre 51, Feda Gábor 89, Pál Józsefné 74, Eszenyi Gábor László 62, Holb Leoné 84, Dr. Joó Zoltán 
Antal 61, Zagyva Gáborné 87, Dede János 80, Bíró Istvánné 92, Lajter József 69, Nagy Lászlóné 86, Márton 
József Gyula 94, Nagy János 78, Jákob Lajos 73, Kircsi Lajos 87, Katona Pálné 77, Vértesi Károly 77, Ko-
lompár Mihályné 69, Fejér János 71, Kígyós Gábor 83, Loós Lajosné 92, Török Józsefné 75, Lukács Valéria 
64, Kovács Gáborné 95, oláh Lajos 92 éves.

innen-onnan

Rendőrségi hírek

Balesetek mellett az őszi-téli közlekedés biztonságosságáról is nyilat-
kozott lapunknak Karácsony Béla rendőr százados, a Hajdúszoboszlói 
Rendőrkapitányság munkatársa.

tolatás közben, udvaron ütötték el az idős hölgyet

Közlekedési baleset történt november hatodikán, a Hőforrás utcában. Egy 
Toyota típusú tehergépkocsival tolatott a sofőr, egy intézmény udvarán. A 
hátramenet során, figyelmen kívül hagyta a mögötte gyalogosan közlekedő 
idős hölgyet, akit elütött. A baleset során a gyalogos könnyű sérüléseket szen-
vedett, őt a mentők kórházba szállították.

halálos baleset a rácz Farkas utcában

Halálos baleset helyszínén kellett intézkedniük a rendőröknek november 17-
én, kora délután. Egy tehergépkocsi tolatott a Papp István utca végéből a 
Rácz Farkas utca felé. Eközben sajnos nem észlelte a mögötte, az úttesten 
gyalogosan átkelni szándékozó személyt, akit így elütött, majd maga alá so-
dort.  Az ütközés következtében a 62 éves nő olyan súlyos sérüléseket szen-
vedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A baleset körülményeit a rendőrség 
szakértők bevonásával vizsgálja.

legyenek óvatosabbak,  körültekintőbbek az utakon!

Az ősz beköszöntével fel kell készülniük a járművezetőknek is a megvál-
tozott látási és időjárási viszonyokra. Ennek elmulasztása balesetveszélyes 
helyzeteket idézhet elő, de súlyosabb következményekkel is járhat. 

Ebben az időszakban a balesetek jelentős részének oka az, hogy a gépjár-
művezetők nem az időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően közleked-
nek. A legtöbb problémát a gyakran csúszós út és a romló látási viszonyok 
jelentik. A csúszós úton a  közlekedés valamennyi járműkategóriára veszélyt 
jelent.  Ha valahol csillogó az út burkolata, és a jármű kerekei azon szaka-
szon sercegő hangot adnak, akkor vizes az útfelület, de ha nem hallunk ilyen 
hangot, akkor lefagyott útszakaszon közlekedünk. Ilyenkor a hirtelen irány-
változtatást és fékezést kerülni kell.
Ősszel gyakran találkozhatunk olyan útszakaszokkal - akár nappal is -, ahol 

a foltokban előforduló köd korlátozza a belátható útszakasz hosszát. A száraz 
és nedves útszakaszok hirtelen válthatják egymást. A nyári útviszonyokhoz 
képest nagyobb követési távolságot kell tartani, lassabban kell vezetni.
Lényeges, hogy a járművezetők felkészüljenek a megváltozott körülmé-

nyekre, valamint a gépjárműveket, járműveket műszakilag a KRESZ-ben 
foglaltaknak megfelelően felkészítsék.  A kötelezően előírtakon túl nem árt 
ellenőrizni az akkumulátor állapotát. 
Menet közben is gyakran előfordul, hogy a szélvédő belülről párásodni 

kezd. Nagyon veszélyes, ha a jármű vezetője nem lát ki jól a szélvédőn, ezért 
a párát lefújó berendezésnek is megfelelően kell működni. Fontos a szélvédő 
tisztasága is. Ne hagyjuk teljesen elhasználódni az ablaktörlő lapátot, mert túl 
nagy árat fizethetünk. Kiemelten kell kezelni a szélvédő, az oldalsó ablakok 
jég- és hómentesítését is a fagyos időjárás beköszöntével, továbbá használ-
junk az évszaknak megfelelő ablakmosó folyadékot!

Vegyen részt Ön is!
Az orFK-országos Balesetmegelőzési Bizottság  az idén is meghirdette 
a látni és látszani országos baleset-megelőző kampányt. ennek kereté-
ben 2017. október 16. és december 8. között az akcióhoz csatlakozott 
szervizekben a személy- és haszongépjárművek, a motorkerékpárok és 
a kerékpárok vezetői ellenőriztethetik járművük láthatóságért felelős al-
katrészeit és a szélvédőt, a regisztrált optikai szaküzletek pedig díjmen-
tes látásellenőrzéssel és hasznos tanácsokkal várják a járművezetőket.
Az akcicióban résztvevő optikusok és szervizek listája a  www.
latnieslatszani.hu oldalon  megtalálható.

A lángokat  egy szemközti telephely portása vette észre
Két embert hoztak ki a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók november 17-én pénteken késő este egy lángoló házból Hajdúszoboszlón. 
A mentőszolgálat egy embert kórházba szállított, társa azonban a helyszínen életét vesztette. A háznál a katasztrófavédelmi műveleti 
szolgálat  azonnal tűzeseti helyszíni szemlét tartott, a vizsgálat tart - tudtuk meg Papp-Kunkli Nórától, a HBM-i Katasztrófavédelmi 
Szolgálat mb. szóvivőjétől.

 A tűzoltók és a rendőrök ezen kívül a kiégett ház mellé épült lakóépületből összesen tizenegy embert - köztük gyerekeket - menekített ki, 
ők sérülés nélkül kijutottak. Az éjszakát hatan rokonoknál, öten pedig lakosságvédelmi intézkedés keretében a közeli kollégiumban töltötték. 
A háznál a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat tűzeseti helyszíni szemlét folytatott le, a tűz keletkezési okát vizsgálják. A lángokat az  
L-alakú házzal szemben,  egy telephely éjszakai portása látta meg, ő riasztotta a tűzoltókat.

Kutyák és gazdik remek találkozója
Immár  ötödik alkalommal rendezték meg október 1-jén a Szoboszlói Kutya Vasárnapot, a szervezők 
pedig idén is kitettek magukért, hogy a gazdik és állatszerető emberek az állatok világnapja apropóján is  
megtartott programon minél több hasznos dolgot tudhassanak meg négylábú kedvenceikről.

A kulturális központ parkolójában megtartott rendezvényen a színpadra a nap folyamán többször is felhívták a 
standokon bemutatkozó különböző szervezetek képviselőit, mondják el tapasztalataikat, ötleteiket az állattartásról. 
Megtudtuk, hogy sajnos még mindig elég siralmas állapotban van Magyarországon az állattartási kultúra, bár talán 
pozitív irányba történnek változások manapság. Máté Lajos, az esemény egyik szervezője maga is nagy állatbarát, 
az állatvédelmi törekvések híve. 
A legnagyobb érdeklődés idén is 

a kutyaszépségversenyt övezte, 
három kategóriában (baby:0-1 
évig, felnőtt:1-7 évig és 7 évtől 
senior) hirdettek győzteseket. 
A Hajdúszoboszlói Ász Sport 
Kutyaiskola kutya-agility bemu-
tatója osztatlan sikert aratott a 
gyerekek körében, akik közül a 
vállalkozó szelleműek akár be is 
állhattak, ’’élő akadályként’’ se-
gíthették a show látványosságát.



7. oldalHajdúszoboszló sport

A HSE labdarúgói számára befeje-
ződtek az őszi küzdelmek a megyei I. 
osztályú labdarúgó-bajnokságban. Az 
utolsó öt mérkőzésen, akárcsak egész 
ősszel, felemás teljesítményt nyújtott 
a gárda.

Az utolsó öt fordulót, a hetedik hely-
ről kezdhette meg együttesünk, abban 
a reményben, hogy sikereket elérve, a 
dobogó közelébe küzdhetik magukat. 
Ehhez rögtön a Hajdúnánás otthonában 
győznie kellett volna futballistáinknak, 
ám a pontszerzés a 92.  percben elúszott. 
(Hajdúnánás – HSE 2-1, gólszerzőnk: 
Kökényesi Ádám)
A tizenkettedik játéknapon az éllovas 

DVSC II ellen kellett volna a bravúr 
(képünkön). A 6. percben Tóth Lajos 
révén sikerült megszerezni a vezetést, s 
egészen a 44.  percig őrizni az előnyt. A 
szünet után sem került alárendelt szerep-
be a HSE, de hátrányba igen, s ezzel újra 
elmaradt a siker. (DVSC II – HSE 2-1)
Hazai pályán lehetett volna javítani, 

de egy újabb debreceni csapat, ezúttal a 
DASE hiúsította meg a győzelmünket. 
Ráadásul kétgólos hátrányból kellett 
felállni a második félidő végén. (HSE – 

DASE 2-2 (gólszerzőink: Kereki Márk és 
Éder Gergő)
Az utolsó előtti játéknapon az őszi baj-

noki címet szerző Hajdúböszörmény ott-
honába látogatott el csapatunk. A HTE 
igazolta hírét, s nagyon könnyedén lépett 
át Sarkadi Zoltán alakulatán.  (HTE – 
HSE 4-0)
A zárás viszont szépre sikerült. Talán 

a korábbi fordulókban felgyülemlett fe-
szültség jött ki játékosainkból, talán a 
téli szünet előtt szerettek volna szépen 
búcsúzni az ősztől, tény, hogy a Hajdú-
sámsont hét góllal múlták fölül labda-
rúgóink. Márton Dávid és Pap László 
egy-egy alkalommal, Kovács Győző 
egy duplával, míg Tóth Lajos mester-
hármassal terhelte meg a sámsoni kaput. 
(HSE – Hajdúsámson 7-0)
A HSE a megszerezhető 45 pontból 

20-at gyűjtött be. Öt győzelme mellé, 
öt döntetlent és öt vereséget jegyezhe-
tett fel. Pozitív gólkülönbséget értek el, 
ráadásul úgy, hogy a negyedik legtöbb 
gólt rúgta a csapat, s csak az ötödik leg-
kevesebbet kapta. Ezen mutatók mellett, 
a 9. helyen állnak a tizenhat csapatos 
mezőnyben, így a tavasz feladata csak a 
javítás lehet.                                   H. R. 

egy győzelemnyire a téli 2. helytől Megtartották a 2. helyet a férfi kézisek
A dobogó második fokáig jutott az őszi teljesítménye alapján a Hajdúszoboszlói 
KSKE férfi kézilabda-csapata a megyei bajnokságban. Ehhez az utolsó négy 
fordulóban három sikerrel járultak hozzá a játékosok.

A Hajdúnánás KSE II korábban legyőzte a mieinket, így a hazai visszavágón kellett 
revansot venni ellenfelükön. Juhász Károly csapata ezt magabiztosan tette meg, 
hiszen a szünetbeli hétgólos előnyéből ötöt megtartott a lefújásig (HKSKE – Hajdú-
nánás 35-30). Bár a mezőny legeredményesebbje az ellenfél embere volt tizennégy 
góljával, de a mieinket erősítő Remenyik Zsolt is tíz találatig jutott.
Október végén játék nélkül szereztek két pontot kéziseink. A Polgár csapata nem 

jött el a Sportházban esedékes bajnokira, így 10-0 eredménnyel írták jóvá a mieink-
nek ezt a meccset.
Novemberben a Földest is hazai pályán fogadhatta a HKSKE. A 39-31-re megynyert 

rangadón Takács Péter tízszer, míg Tóth Attila és Remenyik Zsolt kilen-kilenc al-
kalommal iratkozott fel a góllövők közé.
A záráson már abban a tudatban léphettek parkettre kéziseink Hajdúböszörmény-

ben, hogy egy győzelemmel is csupán a második helyen telelnek. A vezető Hajdú-
nánás II pontelőnye ugyanis már behozhatatlan volt. Ráadásul a győzelem is elma-
radt az utolsó fordulóban, mert a böszörményiek 32-28-ra legyőzték csapatunkat. A 
HKSKE négy pontnyira van az éllovas nánásiak mögött.

Közepes teljesítmény

Az első négy fordulóban három siker 
és egy vereség volt a Hajdúszoboszló 
ANKSE mérlege. A második négy for-
dulóban sikerült megismételni ezt a tel-
jesítményt, s ezzel egy helyet javítva a 
második helyre ugrani.

Az ötödik játéknapon a listavezető 
Berettyóújfalu otthonában volt jelené-
sük a lányoknak. Bár a félidőben még 
csak egy gól volt a hátrányuk Nagy 
Mariannéknak, a folytatásban nem si-
került megfordítani a találkozó menetét, s 
végül néggyel kaptak ki. (Berettyó MSE 
– ANKSE 23-19)  
A Nádudvar ellen zárták az első kört a 

lányok,  nem is eredménytelenül. A félidő-
ben itt is egygólos volt a hátrány, ám itt 
sikerült fordítani a második harminc perc-

ben. A háromgólos győzelemhez a Nagy 
lányok góljai kellettek: Mariann hat,  
Ágnes és  Hajnalka négy-négy találatig 
jutott. (Nádudvar ASK – ANKSE 19-22)
A sorban az újabb városi rangadó követ-

kezett. A Kézilabda Klub Hajdúszoboszló 
ellen most sem volt kétséges a találko-
zó végeredménye. 31-13-ra nyertek az 
ANKSE játékosai.
Legutóbb a Püspökladány csapatát fo-

gadhatták a Sportházban, s a győzelem 
ezúttal is fölényes volt. A 33-19-es győ-
zelmükkel megerősítették a második he-
lyüket a táblázaton a lányok.

Csak felfelé van már út

A Kézilabda Klub Hajdúszoboszló játé-
kosai, továbbra sem élhettek át győztes 

meccset. Pedig az utóbbi öt fordulóban 
játszottak szorosabb eredménnyel is.

A Püspökladány csapatát, a közös mér-
kőzés előtt, még jobb gólkülönbségük 
miatt megelőzték a lányok. A 25-23-as 
vereség után azonban helyet cserélt a két 
gárda, s a KK Hajdúszoboszló immáron 
a tabella aljáról figyelhette a többieket.
A további négy mérkőzésen is elkerülte 

a győzelem a csapatot. A MEAFC gár-
dájától 20-14-re, az ANKSE alakulatá-
tól 31-13-ra, a Létavértestől 28-22-re, a 
Berettyó MSE csapatától pedig 40-24-re 
kaptak ki.
A bajnokságból ugyan még hátravan 

egy őszi játéknap, de azon a Nádudvar el-
len kellene győzni legalább tizenkét gól-
lal, hogy elkerüljenek az utolsó helyről. 

Versenyről versenyre  járnak a 35 éves szoboszlói 
kyokushin egyesület karatékái
Szép eredményekkel öregbítették 
városunk hírnevét országhatáron 
innen és túl az elmúlt hónapokban 
a szoboszlói karatékák.  

Jászberényben  szeptember 9-én 
rendezték meg az I. Y Brand Mo-
tiváció Kupát, amelyen 8-an kép-
viselték az egyesületet. Bodnár 
Norbert Tibor I. helyezett lett, és 
a legtechnikásabb versenyző díját 
is neki ítélték a bírók. Serdült Kíra 
és Lajtos Patrik II. helyezést ért el, 
Patkós Eliza és Magyar Máté pe-
dig a dobogó harmadik fokán zárta a versenyt. 
Szeptember 23-án a Siklóson megrendezett  Damashi kupa nemzetközi karateversenyen három országból 42 

klub 250 versenyzője vett részt..  A szoboszlóiakat  Bodnár Norbert, Lajtos Patrik és Koscsák Péter képviselte. 
Norbert,itt is megszerezte a győzelmet kategóriájában. Az ifjúsági korcsoportban versenyző Koscsák Péternek és 
Lajtos Patriknak pedig a kvóta megszerzése volt a cél a november 11-i U16 Eb-re.  Koscsák Péter végül második lett 
mezőnyében, és így sikeresen kvalifikálta magát.  Első Eb versenyén, a lengyelországi Kielce-ben azonban sajnos 
hiába küzdött kitartón a győzelemért, nem volt elég a továbbjutáshoz. 
A karatékák még  szeptember 30-án, Balmazújvároson egy regionális utánpótlásversenyen vettek részt.  Október 

6-án Budapesten, pedig a „Dream Cup” elnevezésű nemzetközi karateversenyen, ahol Bodnár Norbert 2016. után az 
idén ismét - a junior 65 kg kategóriában - a dobogó legfelső fokára állhatott. November 18-án a II. Debrecen-kupa 
MKKSZ magyar bajnokságon Bodnár Norbert újra begyűjtött egy aranyérmet, Lajtos Patrik és Kovács Julcsi 1-1 
ezüstérmet szerzett, Koscsák Péter bronzérmes lett, míg Borbély Nándor és Herczeg Balázs a legjobb 8 között 
végzett.
Az egyesület  tagjai szakmai napokra is ellátogattak. Év végén a hagyományokhoz híven övvizsgát  rendeznek.  

Nem mellékesen:  idén ünneplik az egyesület fennállásának 35. évfordulóját. 
 Képünkön a három versenyző a Damashi kupán  Szabó Tamás edzővel. Fotó: kyokushin egyesület 

Hajdúszoboszlói  az elnök a szövetség élén 
A Shinkyokushin Harcművész Szövetség szeptember 1-jén megtartott rendkívüli közgyűlésén új elnököt válasz-
tott, ugyanis a korábbi elnök, dr. Karmazin György augusztus 1-én váratlan hirtelenséggel elhunyt. A 42 karate 
egyesület, amely közel 1800 főt számláló országos szervezetként működik 2012. óta, új elnökévé a hajdúszo-
boszlói egyesület vezetőjét, Szabó Tamást választotta. Az elnöki titulus mellett továbbá szintén Szabó Tamást 
terjesztették fel a világszervezethez Japánba a „Branch Chief” kinevezésre, amely a szervezet szakmai vezetését, 
mesterfokozatok vizsgáztatási jogát, valamint nemzetközi képviselet is jelent. 
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Hajdúszoboszló
VÁROSI LAP

VÉRADÁS
A Magyar Vöröskereszt Hajdúszoboszlói Területi Szervezete 

lakossági véradást szervez 
november 30-án, csütörtökön 9-17.30 óra között

a művelődési központban (Szilfákalja 2. sz.).

Kérjük, segítsen véradással beteg embertársain!

alma   250-300 Ft/kg
birsalma  450-500  Ft/kg
banán   420-450 Ft/kg
mandarin  420-450 Ft/kg
narancs  390-450 Ft/kg
citrom            650 Ft/kg
szőlő   680-750 Ft/kg
körte   450-500 Ft/kg
vöröshagyma  140-160 Ft/kg
lilahagyma   250-300 Ft/kg
fokhagyma                        1500-2500 Ft/kg
karalábé            120 Ft/db
cukkini            590 Ft/db
padlizsán  750-800 Ft/kg
kelkáposzta   160-200 Ft/kg
karfiol  250-300 Ft/kg
zeller  550-650 Ft/kg
petrezselyem  450-800 Ft/kg
sárgarépa   200-250 Ft/kg
burgonya  120-140  Ft/kg
paradicsom   590-650 Ft/kg
paprika   250-490 Ft/kg
cékla            570 Ft/kg
gomba   750-800 Ft/kg
sütőtök            150 Ft/kg
mák          1200 Ft/kg
dióbél                        2500-3500 Ft/kg
akácméz          2200 Ft/kg
vegyes méz          1500 Ft/kg
tojás         40-55 Ft/db

Piaci árak
november 18.

A városgazda felhívása
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2017. október 30-tól az Inert Hulladéklerakó és Állatihulladék-kezelő, valamint a komplex 
telep nyitvatartása a következő:

INERT HULLADÉKLERAKÓ ÉS ÁLLATIHULLADÉK-KEZELŐ (törmeléklerakó és gyepmesteri telep hétfőtől szombatig 8.00-17.00 
óra között, vasárnap: zárva
KOMPLEX TELEP (hulladékudvar) a hét minden napján: 8.00-16.00 óra között

Állatorvosi ügyelet
November 25-26.
DR. POLgÁR IMRe 
Debrecen, Simonffy u. 8/a.
Telefon: 06-70-376-1141
és
DR. KÁLMÁn ATTILA 
H-szoboszló, Erkel F. u. 79.
Telefon: 06-30-9-250-391

December 02-03.
DR.  nyíRI SÁnDOR 
Debrecen, Kút u. 88.
Telefon: 06-70-376-1148
és
Dr. Meleghegyi Balázs 
H-szoboszló, Malom sor 10.
Telefon: 06-30-240-9246

December 09-10.
DR. HAnzÉROS ÁDÁM 
Nagyhegyes, Kölcsey u. 6.
Telefon: 06-30-949-6008

December 16-17.
DR. JónÁS SÁnDOR 
Pocsaj, Árpád u. 108.
Telefon: 06-70-376-1147
és
DR. CzIRJÁK AnDRÁS 
H-szoboszló, Széchenyi u. 1/C.
Telefon: 06-52-365-861, 06-30-935-
3184

November 24-től
gyógyfORRÁS gyógySzeRTÁR
Hősök tere 3.
Tel.: 06-52-557-945
December 01-jétől
KATALIn PATIKA
Major u. 26. 
Tel.: 06-52-557-805

December 08-tól
ARAny PATIKA
Hőgyes u. 31. 
Tel.: 06-52-559-431
December 15-től
Kígyó PATKA
Luther u. 4. 
Tel.: 06-52-557-670

Ügyeleti idő: 
Hétfőtől péntekig mun-
kanapokon 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 gyó-
gyszertár 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

Munkatársakat keresünk!
A Debreceni és Nyírségi Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ

NEVELŐSZÜLŐKET keres.

A nevelőszülők foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkeznek, de a már meglé-
vő munka mellett is végezhető ez a hivatás. A képzést biztosítjuk.

Teljes körű felvilágosítás: 
06-30-555-68-16 vagy 06-52-249-667

Cím: 4025 Debrecen, Petői tér 9. 


