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Két év után végre korláto-
zások nélkül kezdhette meg 
a szezont a hajdúszoboszlói 
strandfürdő. A május else- 
jei hétvégén a hajdúszobosz-
lói lakcímkártyával rendel-
kezők ingyen csobbanhat-
tak a vízben.

A hagyományoknak megfe-

ingyenes városi lap

A kiemelt bűncselekmények 
száma az elmúlt évben to-
vább csökkent a városban.  
Ezzel ellentétben több bal-
esetet okoztak, főként a sze-
mélygépkocsi-vezetők alap-
vető közlekedési szabályok 
be nem tartása miatt.
A rendőrök felkészültségének, 
az önkormányzattal és a kü-
lönböző szervezetekkel való 
egyre hatékonyabb együttmű-
ködésnek betudhatóan Haj-
dúszoboszló közbiztonsága 
kiemelkedő. Ez egyaránt fon-
tos a lakosság és az ide érkező 
turisták számára is – többek 
között ezt is hangsúlyozta dr. 
Gali Sándor rendőr ezredes, 
rendőrségi főtanácsos, a Haj-

Hajdúszoboszlón kiemelkedően jó a közbiztonság

Elindult a strandszezon Európa legnagyobb fürdőkomplexumában

lelően a tradicionális strand 
medencéit, köztük a pezsgő-, 
a hullám- és az 1-es számú 
gyermekmedencét töltötték 
fel a strandolni vágyóknak. 
2019 óta átalakult a fürdő 
vendégköre – mondta Czegle-
Pinczés Enikő. A fürdő le-
endő vezérigazgatója hozzá-
tette, hogy akkor a magyar 

vendégek aránya még csak 
30-35 százalék volt, a többit 
a külföldiek tették ki, tavaly 
azonban megduplázódott 
a magyar vendégek száma. 
Április 30-án este hagyomá-
nyosan a Hungarosparty-val 
köszöntötték a szezont a me-
diterrán tengerparton.

Folytatás a 8. oldalon

dúszoboszlói  Rendőrkapi- 
tányság vezetője.

- Kapitány Úr, a beszámoló-
jához fűzött szóbeli kiegé-
szítésében a képviselő-testü-
let márciusi tanácskozásán 
szólt arról, hogy 14 olyan 
cselekményt különböztetnek 
meg, amelyek a lakosság biz-
tonságérzetét a leginkább 
befolyásolják. Hogyan ala-

kult 2021-ben a közbizton-
ság ezek tükrében?

- Ez a 14 bűncselekmény olyan 
eseteket ölel fel, amelyekkel az 
állampolgárok, mint termé-
szetes személyek találkozhat-
nak, így ezek alkalmasak arra, 
hogy a biztonságérzetüket lé-
nyegesen befolyásolják, ezért 
kezeljük külön ezeket a bűn-
cselekményeket. Ezeken kívül 
számos olyan bűncselekmény 
is van, aminek nincs termé-
szetes személy sértettje. A 14 
kiemelt cselekmény száma ta-
valy csökkent, arányuk pedig 
nem érte el az összes bűncse-
lekmény 40 százalékát.

Folytatás a 4. oldalon

Interjú dr. Gali Sándor rendőr ezredes, kapitányságvezetővel

Az Aqua-General Kft. építi 
a rendezvényközpontot 

Néptánccal köszöntötték 
a fürdőzők húsvétját

Közel hárommillió forint 
gyűlt össze a városbálon

3. oldal  u

5. oldal  u

8. oldal  u
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Hajdúszoboszló Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete elfogadta az 
önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaságok 2021. évi tevékenységeiről 
szóló beszámolókat, valamint Kircsi 
Lajos vezérigazgatói tisztségéről való 
lemondását is, és ezzel egyidejűleg tá-
mogatták Czegle-Pinczés Enikő vezér-
igazgatói kinevezését a Hungarospa 
Hajdúszoboszlói Zrt. élére.

34 napirendi pontot tárgyalt Hajdúszo-
boszló Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete április 21-én. A testület 
egyhangúlag elfogadta a helyi menet-
rend szerinti autóbusz-közlekedéshez 
kapcsolódó 2021. évi közszolgáltatási 
beszámolót.

Az önkormányzati (többségi) tulajdonú 
gazdasági társaságok 2021. évi tevékeny-
ségeiről szóló beszámoló mellett elfo-
gadták a Hungarospa Hajdúszoboszlói 
Zrt. 2021. évi beszámolóját, és annak 
2022. évi, rendkívül takarékosan össze-
állított üzleti tervét is.

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasz-
nú Nonprofit Kft. 2021. évi egyszerűsített 
beszámolóját és közhasznúsági jelentését 
is támogatták, emellett meghosszabbí-
tották Lévay Enikő ügyvezető megbí-
zását is. Kérésére hozzájárultak további 
munkavégzésre irányuló jogviszony lé-
tesítéséhez, tolmácsolási, fordítói és ide-
genvezetői tevékenységek végzéséhez is. 

Az önkormányzat pénzügyi helyzete és 
fizetőképessége stabil volt. Gazdálkodá-
sa a jogszabályi előírásoknak megfelelő 
volt, az intézmények működtetése és az 
önkormányzati feladatellátás finanszí-
rozása biztosított volt, így a Hajdúszo-
boszló város 2021. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló beszámolót vita és 
hozzászólás nélkül jóváhagyta a képvise-
lő-testület.

Elfogadták Hajdúszoboszló város 2021. 
évi költségvetésének és a belső ellenőr-

zési tevékenység végrehajtásáról szóló 
előterjesztéseket.

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű 
Szolgáltató Zrt. alapszabályának mó-
dosításait is elfogadták, amely szerint 3 
felügyelő bizottsági tagot 5 évre megvá-
lasztottak.
 
Egyhangúlag elfogadták a támogatási 
szerződések megkötésére irányuló elő-
terjesztést is, amely szerint biztosítják 
azokat a szállásadókat és szolgáltatókat, 
akik szállást és étkezést adnak a váro-
sunkba érkező ukrán menekülteknek.

Jóváhagyták a Bocskai István Múzeum 
2021. évre vonatkozó beszámolóját és a 
2022-es munkatervét, emellett elfogad-
ták a 2019. és 2022. között készült teljes 
körű és összgyűjteményi műtárgy-reví-
ziójáról szóló jegyzőkönyvet is.

Több 2021. évi beszámolót is elfogadott a testület

A pénzügyi és gazdasági bizottság vé-
leményének figyelembevételével támo-
gatták azokat a civil szervezeteket és 
egyesületeket, akik a 2022. évi kiírásra 
eredményes pályázatot nyújtottak be a 
kulturális, sport és turisztikai, valamint 
a civil szervezetek és intézmények támo-
gatási alapra.

A 2022. évi költségvetésből elkülönített 
ötmillió Ft köznevelési alapot meghir-
dették oktatási alapítványok támogatá-
sára.

Elfogadták a Társ Egyesület fenntartásá-
ban, a Baross utca 25/A. alatt működő 
Társ Szociális Intézmény pszichiátriai 
betegek nappali ellátásáról szóló 2021. 
évi szakmai beszámolóját is.

A képviselő-testület hozzájárult ahhoz, 
hogy a III. számú felnőtt fogorvosi kör-
zetben dr. Kunkli Eszter az egészségügyi 
szolgáltatási tevékenységét egyszemélyes 
kft. formájában lássa el. 
Hajdúszoboszló Város Klímastratégiá- 
ját a 2020-tól 2050-ig tartó időszakra vo-
natkozóan, illetve a 2021-2026. évekre 

szóló környezetvédelmi program végre-
hajtását szolgáló előterjesztést is elfogad-
ták.

Támogatták a pályázati részvételt a 
MOL-Új Európa Alapítvány VárosFa 
programjában is, mely szerint 70 db 10-
14 cm törzskörméretű fa igénylésére nyí-
lik lehetőség.

A Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Böl-
csőde telephelyén lévő konyha kivitele-
zési munkálataihoz szükséges önerőhöz 
további bruttó több mint 15 millió forin-
tot biztosít a képviselő-testület a 2022. 
évi költségvetés intézményfelújítási keret 
terhére.

Támogatták a Major zug és Szabó László 
zug átkötését, a zugok közötti kerítés el-
bontását, hulladékok, gallyak, törmelék 
elszállítását, tereprendezést és az utca 
gépjárműforgalom előli lezárását. A 
munkálatok elvégzésével a Hajdúszo-
boszlói Városgazdálkodási Nonprofit 
Zrt.-t bízták meg, mintegy bruttó 867 
ezer forint értékben.

A képviselő-testület elfogadta Kircsi La-
jos vezérigazgató lemondását, egyben 
támogatta Czegle-Pinczés Enikő vezér-
igazgatói kinevezését. A vezérigazgatói 
megbízatás 2025. január 31-ig szól. A 
napirendi pont tárgyalását eredetileg az 
érintett személyek zárt ülésen kérték a 
különféle politikai támadások és össze-
tűzések elkerülése érdekében, azonban 
az ülés folyamán megváltoztatták véle-
ményüket és hozzájárultak a nyílt ülésen 
való tárgyaláshoz. 

A több mint 20 éves főépítészi múlt után 
leköszönő Tokai-Kiss Gábor helyett dr. 
Kálmánné Hunyadi Györgyit választot-
ták meg városi főépítésznek, aki szintén 
megváltoztatta eredeti álláspontját és 
nyílt ülést kért. 

A tanácskozás kérdések elhangzásával és   
interpellációval zárult.

Ónodi Orsolya, Fotó: Tóth Imre

Vida Sándor 06-20/485-4256
06-20/597-8265

Ha szükséges 
házhoz szállítom, 
hibásakat 
beszámítom!

illetve felújítottak 
garanciával 
eladók.

Centrifugák, keverőtárcsás mosógépek 
javítását, burkolatcseréjét is

garanciával vállalom, 
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Aláírták a megállapodást a multi-
funkcionális konferenciaközpont ki-
vitelezésére. 

Újabb mérföldkőhöz érkezett Hajdú-
szoboszló önkormányzata a multifunk-
cionális rendezvényközpont létesítése 
kapcsán, ugyanis Czeglédi Gyula és 
Katona Imre április 26-án aláírták a 
hajdúszoboszlói multifunkcionális ren-
dezvényközpont feltételes kivitelezési 
szerződését. 
Bodó Sándor országgyűlési képviselő 
kiemelte, hogy ezt a fejlesztési lehető-
séget a lakossági igények, illetve a város 
fejleszthetőségének motivációja alapoz-
ta meg. A multifunkciós rendezvény-
központ megépítésére egy helyi cég, az 

A z  A q u a - G e n e r a l  K f t .  é p í t i  a  m u l t i f u n k c i ó s  r e n d e z v é n y k ö z p o n t o t
Hajdúszoboszló

emelkedése és a funkciók bővülése mi-
att ez az összeg megnövekedett. Katona 
Imre ügyvezető hangsúlyozta a beruhá-
zás hasznosságát, magas műszaki mi-
nőségi színvonalát, valamint azt, hogy 
ez a multifunkciós csarnok a rendelke-
zésre álló szállodák segítségével, azok 
kihasználtságával egy újabb lehetőséget 
nyit a város számára. Czeglédi Gyula a 
Hajdúszoboszlói Városi Televíziónak 
elmondta, hogy a hazai szaktekintélyek 
által összeállított megvalósíthatósági 
tanulmány jelentős jövedelemtermelő 
képességet prognosztizál a létesítmény 
működtetéséből.

Ónodi Orsolya
Fotó: Tóth Imre

A hagyományoknak megfelelően a 
május elsejei hétvégén, április 30-án 
kinyitotta kapuit a hajdúszoboszlói 
Hungarospa-fürdőkomplexum strand-
ja. Szombat reggel 9 órakor elsőként 
egy helyi lakos, Csahóczi Lajosné lépte 
át a hajdúszoboszlói strandfürdő kapu-
ját. A hétvégi nyitással megkezdődött 
a strandszezon a fürdővárosban, az 
esős hétköznapok után még az időjá-
rás is kegyes volt a szezonindításhoz. A 
nyitáskor az úgynevezett tradicionális 
strandrészeket vehették igénybe a für-
dőzők, köztük a pezsgő-, a hullám- és az 
1-es számú gyermekmedencét töltötték 
fel. A nyár felé közeledve folyamatosan 

I t t  a  s t r a n d s z e z o n  E u r ó p a  l e g n a g y o b b  f ü r d ő k o m p l e x u m á b a n

B o d ó  S á n d o r  s z e r z e t t  m a n d á t u m o t  a z  á p r i l i s  3 - a i  v á l a s z t á s o n
A szavazatok százszázalékos feldol-
gozásával hivatalossá vált és jogerő-
re emelkedett, hogy a következő or-
szággyűlési ciklusban Bodó Sándor, 
a Fidesz-KDNP jelöltje lesz a Hajdú- 
Bihar megyei 5-ös számú választóke-
rület képviselője.

Hajdúszoboszlón a részvételi arányo-
kat tekintve a választópolgárok több 
mint 67 %-a adta le a voksát. Az április 
9-én meghozott végeredménnyel kap-
csolatban meghozott határozat április 
12-én emelkedett jogerőre, hiszen nem 
érkezett a végeredményt közlő határo-
zattal szemben fellebbezés, illetve más 
jogorvoslat sem. A 100 %-os feldolgo-
zottság alapján választókerületünkben 
Bodó Sándor, a FIDESZ-KDNP képvi-
selőjelöltje kapta a legtöbb szavazatot, 
ő szerezte meg a mandátumot, így a 
következő parlamenti ciklusban ő lesz 
választókerületünk képviselője. 

Aqua-General Kft. adta a legjobb aján-
latot. A hajdúszoboszlói vállalat ugyanis 
nettó 22 milliárd 840 millió forintért vál-
lalta a munkát. Az első elképzelések sze-
rint 8 milliárd forintból épült volna meg 
a konferenciákat, sporteseményeket és 
egyéb rendezvényeket is fogadni tudó 
létesítmény, azonban az építőanyagárak 

nyitnak a kedvelt területek is. A strand 
területén lévő Aquapark várhatóan jú-
nius 4-től, a tavaly hatalmas sikert ara-
tott Prémium Zóna pedig június 11-től 
lesz nyitva. 
 
– Emlékezzünk vissza, hogy 2020-ban 
sokkal később tudtuk megnyitni a stran-
dot, és tavaly is több korlátozás befolyá-
solta az üzemeltetésünket  – mondta 
lapunknak Czegle-Pinczés Enikő, aki 
hamarosan a Hungarospa Hajdúszo-
boszlói Zrt. új vezérigazgatója lesz. 

A nyárias időben sokan belemerészked-
tek a hűvösebb vízű medencékbe is, de a 

legtöbben még a meleg vizes medencé-
ket keresték. Az április 30-i nyitónapon 
ingyenes koncertekkel kedveskedtek a 
vendégeknek, ahol a fellépők között ott 
volt Sipos F. Tamás, Janicsák Veca, DR 
BRS, Varga Viktor és Heinz Gábor Biga 
is.

Hajdúszoboszlón a szavazatok 100%-os 
feldolgozottsága alapján az alábbi ered-
mények születtek az április 3-ai válasz-
táson:

Bodó Sándor országgyűlési képviselő 
április 26-án, Hajdúszoboszlón vette át 

Ónodi Orsolya, Fotó: Tóth Imre

a következő négy évre szóló megbízó-
levelét. A képviselő harmadik ciklusát 
kezdi meg a térség képviselőjeként az 
Országgyűlésben, akinek már erre a 
ciklusra is világos elképzelései vannak 
a választókerület fejlesztése kapcsán. 
Bodó Sándor a megbízólevél ünnepé-
lyes átadóján elmondta, hogy többek 
között a nemzeti értékek, a család és a 
magyar gazdaság olyan értékek, ame-
lyek nem ciklusokhoz köthetők. Eze-
ket a folyamatokat tovább kell vinni, és 
természetesen tovább kell vinni azokat 
a fejlesztéseket is, amelyek a választóke-
rület 15 településén elindultak és terve-
zés alatt vannak.
Az április 3-ai gyermekvédelmi népsza-
vazás érvénytelen lett, a magas részvé-
teli arány ellenére nem tudta elérni a 
szükséges 50 százalékos érvényességi 
küszöböt. A leadott voksok 30 százaléka 
ugyanis érvénytelen volt.

Ónodi Orsolya, Fotó: Tóth Imre

Bodó Sándor

Kiss László

Dr. Tóth Sándor

Tóth Ferenc

Czifra Levente István

Sipos Sándor

26982 szavazat

13529 szavazat

3159 szavazat

410 szavazat

332 szavazat

102 szavazat

60.61 %

30.39 %

7.10 %

0.92 %

0.75 %

0.23 %
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Hajdúszoboszlón kiemelkedően jó a közbiztonság (folytatás)

mint a sebességnek nem az adott út- és 
látási viszonyoknak megfelelő megválasz-
tását, továbbá harmadik fő baleseti ok a 
kanyarodási szabályok megszegése.

- Milyen az együttműködés a különböző 
társszervekkel annak érdekében, hogy 
Hajdúszoboszló minél biztonságosabb 
település legyen?

- Kellenek segítők. Szükséges azonban az 
állampolgárok megfelelő magatartása is, 
mert mindenki felelős a saját cselekmé-
nyéért, akár közlekedik, akár egy vagyon-
tárgyat birtokol. Törekedtünk szoros és 
jó együttműködést kialakítani az önkor-
mányzattal, a polgárőrséggel, az önkor-
mányzati intézményekkel, ezen belül a 
mezőőrséggel, a közterület-felügyelettel, 
és mindenki mással, aki érdekelt a jó köz-
biztonságban.
 

- Az önkormányzati ülésen elhang-
zottak alapján Czeglédi Gyula polgár-
mester a jövőre nézve három területen 
fogalmazta meg az előrelépés szüksé-
gességét: a közlekedési kultúra fejlesz-
tése, az illegális hulladéklerakás vissza-
szorításának folytatása, a hajléktalanok 
közterületi jelenlétének kérdése.

- Azon munkálkodunk, hogy a polgár-
mester úr által megfogalmazott célok 
megvalósuljanak. Hajdúszoboszlón már 
működnek köztéri kamerák, de Debre-
cen mintájára szükséges lenne a nagyobb 
csomópontokban, valamint a ki- és beve-
zető utakon térfigyelő kamerák telepítése, 
mert ezzel jelentősen javítható lenne a vá-
ros köz- és közlekedésbiztonsága.
Az illegális hulladéklerakással kapcsolat-
ban a hulladékról szóló törvény kijelöli a 
felelős szervet, mely a HBM-i Kormány-
hivatal, de a rendőrkapitányság ettől füg-
getlenül eddig is megtett és ezután is meg-
tesz minden olyan intézkedést, amellyel 
csökkenthető az illegális hulladéklerakás, 
valamint az alapfeladataink sérelme nél-
kül minden eszközzel segítjük az önkor-
mányzat e területen végzett tevékenységét. 

-  Melyek a főbb jellemzők?

- A testi sértések száma jelentősen csök-
kent, kevesebb mint a felére esett vissza.  
A lopásoknál kismértékű emelkedést ta-
pasztaltunk. Az adatoknál figyelembe kell 
venni, hogy 2020-at tekintjük bázisévnek, 
amikor a járvány miatt hosszabb ideig 
éjszakai kijárási korlátozások voltak. Így 
jelentősen lecsökkent a bűncselekmények 
száma a 2019-es évhez képest, és javult a 
város közlekedésbiztonsága is. Tavaly már 
nem voltak ilyen markáns korlátozások. 
Megemlítenék viszont egy nem túl régi 
példát, 2010-ben több mint 500 lopásra 
derült fény, most 54 eset volt. Hangsú-
lyozom, mindannyiunk érdeke, hogy a 
cselekmények száma alacsony maradjon. 
Ha tehát az emberek felelősen cseleked-
nek, s ehhez társul egy hatékony rendőri 
tevékenység, akkor véleményem szerint 
alacsonyan lehet tartani a bűncselekmé-
nyek számát.  

- A betörők, a besurranó tolvajok meny-
nyire ténykedtek Hajdúszoboszlón?

- Ez utóbbi régen nagyon nagy gond volt, 
hiszen főleg az idegenforgalmi szezonban 
a nyaralók nyitott ajtajain, ablakain gyak-
ran besurrantak az elkövetők. Egy idő 
után már név szerint tudtuk, kik járnak 
ide ilyen bűncselekményeket elkövetni, 
jelenleg ebből a családból is ketten sza-
badságvesztés büntetésüket töltik.  Tavaly 
nem fordult elő ilyen cselekmény.
A lakásbetörés a másik fajsúlyos kategória 
a lopások között, ebből mindössze öt tör-
tént. Én még emlékszem, amikor 40-50, 
sőt 70 lakásbetörés volt egy szezonban.
A közterületi lopások száma elenyésző, ál-
talában kerékpárok, vagy más közterüle-
ten hagyott értéktárgyak esnek áldozatul.

- A baleseti statisztikák szerint romlott 
a közlekedésbiztonsági helyzet.

- Több mint negyven százalékkal nőtt a 
személyi sérüléses közlekedési balese-
tek száma a 2020-as évhez képest. A 34 
baleset az elmúlt 12 évet tekintve átlagos 
számnak tekinthető. Sajnos három halá-
los baleset történt, mely során négyen éle-
tüket veszítették.
A tendenciákat nézve, míg korábban 
meghaladta a 20%-ot a kerékpárosok 
okozta balesetek száma, ez most 10% alat-
ti, s kevesebb balesetet okoznak a gyalo-
gosok is. Ezzel szemben évről évre egyre 
több személygépkocsi-vezető okoz bal-
esetet. A balesetek 40%-a kereszteződé-
sekben következett be. Komoly kockázati 
tényező az elsőbbség meg nem adása, a 
második fő ok a sebesség nem megfelelő 
megválasztása, mely magában foglalja a 
sebességhatár abszolút túllépését, vala-

A szemetelés, az illegális hulladéklerakás 
társadalmi probléma, ezért ellene fellépés 
sem képzelhető el széles társadalmi ösz-
szefogás nélkül. A külterületi felderítést 
hatékonyan segíthetik az önkormányzat 
által beszerzett vadkamerák, valamint a 
szorosabb együttműködés a közterület-
felügyelettel és a mezőőrséggel.  
A balesetek visszaszorítása érdekében az 
idén még több, változatos helyszíneken 
végzünk sebességmérést. Motoros rend-
őrrel nem rendelkezünk, de megteszek 
mindent, hogy ilyen ellenőrzések is meg-
valósuljanak a városban. Kisfilmek ké-
szítésével, felhívásokkal is megpróbáljuk 
erősíteni a felelős közlekedési magatar-
tást, különös tekintettel a személygépko-
csi-vezetőkre. Az iskolákban eleget te-
szünk az előadásokra való felkéréseknek, 
és tervezünk játékos, családi vetélkedőket 
is.

- Elérhető-e, hogy a hajléktalanok köz-
területi magatartása javuljon?

- Mindenkivel szemben fel tudunk lépni, 
ha valamilyen jogsértést követ el. A kérés 
szerint azt kellene elérni, hogy a fedél nél-
küliek, főleg a fürdő környezetében, ne a 
közterületen éljék a mindennapjaikat, ne 
foglalják el a padokat. Ez már egy nehe-
zebb feladat, és ez egy nagyon érzékeny 
terület. A hajléktalanság döntő részben 
szociális és társadalmi probléma, így itt 
is, csak úgy, mint az illegális hulladékle-
rakásnál széles körű összefogásra, együtt-
működésre van szükség az önkormány-
zattal és annak intézményeivel, valamint 
a helyi közbiztonság megvalósításában 
részvevő szereplőkkel.

- Hogyan készül a kapitányság a turisz-
tikai főszezonra?

- Július és augusztus hónapban újra román 
kollégákkal megerősítve tervezünk ide-
genforgalmi gyalogos szolgálatot a fürdő 
környékére. Ezen kívül szervezünk bűn-
ügyi portyaszolgálatot, hogy a turisták 
szállásai is biztonságban legyenek. Úgy 
gondolom, hogy Hajdúszoboszló nép- 
szerűsége részben annak is köszönhető, 
hogy jó a közbiztonsága.
Az idegenforgalmi feladatokat alapvető-
en a saját állománnyal oldjuk meg. Ezen 
kívül a Készenléti Rendőrségtől szoktunk 
igényelni megerősítő rendőri erőket. E 
mellett a közterület-felügyelettel és a pol-
gárőrökkel szeretnénk szorosabb együtt-
működést, valamint több közös szolgála-
tot szervezni a nyári hónapokban.  Ezáltal 
mintegy meg tudnánk duplázni a közte-
rületi jelenlétet.

Tibai Irma
Fotó: Tóth Imre



Márciusban és áprilisban útra keltek a 
Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. 
járművei, és összeszedték a ház körül 
keletkezett gallyakat, ágakat. A szemét-
szállítási napokon gyűjtötték a dolgo-
zók a zöldhulladékot. Ennek a meny- 
nyisége legfeljebb két köbméter lehetett. 
A gallyak vastagsága nem haladhatta 
meg az 5 cm-t,  hossza az egy métert, 
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s mindezt kötegelve kellett kitenni az 
ingatlanok elé. A Városgazda vezérigaz-
gatója, Nyéki István sikeresnek nevezte 
az akciót, hiszen a hajdúszoboszlóiak 
többsége betartotta az előírásokat. Több 
helyi lakos elárulta, hogy fontos a sze-
lektív hulladékgyűjtés, így mindent 
megtesznek ennek érdekében. A fahul-
ladék gyűjtése ugyan tavasszal befeje-

Vastapsot kapott a Hajdú Táncegyüt-
tes felnőtt tánckara a Hungarospa 
gyógyfürdőjében megtartott színvo-
nalas műsoráért húsvét vasárnap dél-
után. 

A debreceni táncosok gyönyörű öltö-
zékben léptek a fürdőző közönség elé, 
akik a medencékből vagy a partról néz-
ték végig a fergeteges műsort.
Az együttes egy kalotaszegi legényessel, 

Néptánccal köszöntötték a fürdőzők húsvétját

Együtt zenéltek testvérek vagy épp test-

illetve csárdással kezdett. A program 

további részében rábaközi táncokat, fe-
ketelaki férfi, illetve páros táncokat, ha-
zai, hajdúsági műsorszámokat láthatott 
a közönség. A táncosok invitálására a 
táncházban több fürdőző együtt ropta. 
A remek hangulatnak köszönhetően 
rengetegen jókedvre derültek április 17-
én. Délutánra a nap is előbújt. 

Tibai Irma
Fotó: Tóth Imre

Újra tarthatott családi hangversenyt a zeneiskola
vérek és szüleik, tanáraik a Zichy Géza 
Zenei Alapfokú Művészeti Iskola ha-
gyományos rendezvényén. Sőt akár egy 
egész család is, mint Ferencziék. A há-
rom év pandémia miatti kihagyás után 
április 12-én megtartott családi hang-
versenyen a tizenöt produkciót felölelő 
műsorban sokféle zenei műfajt szólal-
tattak meg a fellépők a legkülönfélébb 
hangszereken.

A pandémia idején az iskola pedagó-
gusai az internet segítségével tartották 
a kapcsolatot a tanulóikkal és szüleik-
kel. Ebben az időszakban sokan, köz-
tük egykori zeneiskolás szülők is kedvet 
kaptak a közös muzsikáláshoz – mond-
ta el Hellné Kádár Edit igazgató.  

Írta és fotózta: Tibai Irma

Sikeres a zöldhulladék gyűjtése
ződött, viszont a tudatos szemétlerakás 
folytatódik: aki rendelkezik hulladék-
gyűjtési közszolgáltatási szerződéssel, 
az díjmentesen kivihet napi két köbmé-
ternyi hulladékot a lerakótelepre a Nád-
udvari útfélen. A következő akció ősszel 
lesz, akkor a városgazdálkodási zrt. a 
faleveleket gyűjti be. 

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal

A pályázat célja a hulladékkezelés elősegítése, a saját tevékenységből 
származó bio- és zöldhulladék (konyhai nyers növényi hulladék, 

levágott fű) komposztálása, valamint a kész komposzt saját 
(házi komposztálás) tulajdonban lévő ingatlanon tör ténő felhasználása.
Az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre álló saját forrásból, 

annak mértékéig, ingatlanonként egy darab, 300 literes 
komposztáló ládát biztosít, pályázat útján.

Érvényesen pályázni a pályázati adatlap kitöltésével és az arra jogosult 
aláírásával lehet.  A pályázati adatlap átvehető a Hivatalban található 

Infopont-on vagy az Önkormányzat honlapjáról letölthető.

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy megjelent az Önkormányzat 

„KOMPOSZTÁLÓ LÁDÁK BIZTOSÍTÁSA LAKOSSÁG RÉSZÉRE"
című pályázati felhívása.

A komposztáló ládák átvételére a készlet erejéig, a pályázatok 
beérkezésének sorrendjében van lehetőség. A készlet kimerülése 

esetén a pályázatok beadásának végső határideje előtt a pályázat kiírója 
felfüggeszti a pályázatok benyújtását illetve elbírálását.

A pályázatok benyújtása I. ütemben:
2022. május 02.-2022. június 30. között folyamatosan lehetséges. 

A pályázatokat postai úton vagy személyesen lehet benyújtani 
az alábbi címen:

Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. „B” épület, II. emelet, 213.sz. iroda

Ingyenes komposztáló program a lakosság részére

Mosó- mosogató és szárítógépMosó- mosogató és szárítógép

PRÉM TAMÁS ( 20-213-3633

• javítás,

• szerelés,

• karbantartás,

• beüzemelés

• javítás,

• szerelés,

• karbantartás,

• beüzemelés

SZŐNYEGMOSÁS
PLÉD, ÁGYTAKARÓ

PAPLAN, PÁRNA MOSÁSA

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

Hétfő-Péntek
08.00-15.00
Szombat:

08.00-10.00

Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 190.

06 30 493-8650

Nyitvatartás:

Varga Emese



A Kovács Máté Városi Művelődési Köz-
pont és Könyvtár mazsorettcsoportja, a 
Fitnesz Mazsorett remek eredmények-
kel tért haza a Hóvirág kupáról. A mi-
nősítő versenyt március 19-én rendez-
ték Nyíracsádon. A minik és nagyok 1 
kiemelt arannyal, 1 arannyal, 2 ezüsttel, 
1 bronzzal és 3 különdíjjal tértek haza. A 
csoport vezetője, Czeglédi Stefánia egy 
oktatói különdíjat kapott. Két éve vette 
szárnyai alá a lányokat, s azóta töretlen 

A Fitnesz Mazsorett díjakban úszott
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Országos versenyen bizonyíthatnak a Főnix-mazsorettek

A szabadidőpark mind a mai napig 
népszerű a fiatalok körében, igazi 
közösségi tér lett. 

A tavasz beköszöntével ismét élettel 
telt meg a város közkedvelt szabadidő-
parkja. Vannak olyan gyerekek, akik 
mindennap itt töltik szabadidejüket 
az iskola után. Ez a park egy modern 
és izgalmas játszótér, amely különle-
ges játékokkal, például mászóvárral 
és mászófallal vár mindenkit. Ugyan-
akkor többféle szórakozási és pihenési 
lehetőséget tartogat, például van egy 
több mint 160 méteres kerékpárpálya, 
és egy közel 400 méteres görkorcsolya-

Húsz koreográfiával jogosult részt venni 
a Hajdúszoboszlói Főnix Látványtánc és 
Mazsorett Sportegyesület a május 13-ai 
országos versenyen. Az érettségi időszak 
miatt 18 produkcióval versenyeznek. A 
Főnix-mazsorettek előbb a tiszaújvárosi 
minősítő versenyen bizonyítottak, majd 
a debreceni Év Tánca versenyen értek el 
szintén kiemelkedő eredményeket. 

Két kupát, nyolc arany- és tizenegy 
ezüstérmet nyertek, és egy 4. helyezést 
is elértek a Hajdúszoboszlói Főnix Lát-
ványtánc és Mazsorett Sportegyesület 
leányai az idei első versenyükön.  A 
Magyar Látványtánc Sportszövetség 
április 8-ai tiszaújvárosi kvalifikációs 
versenyén 52 szoboszlói mazsorett, ösz-
szesen húsz koreográfiával bizonyította 

lelkesedéssel próbál minden héten csü-
törtökön az apróságokkal. A versenyre 
hónapokig készültek, s ennek meg is lett 
az eredménye: “Szuperek voltak ahhoz 
képest, hogy ez volt az első versenyük 
a kicsiknek és a nagyoknak is. Nagyon 
ügyesek voltak, és nagyon szép ered-
ményeket értek el” - mondta boldogan 
Czeglédi Stefánia.

Varga Emese

tudását. Három korcsoportban, kadett, 
junior és a kis seniorok. Az Amaril-
lisz csoport Batman, és a Zafír csoport 
Nightwish produkciója különdíjat is ki-
érdemelt.
Ez a megmérettetés az idei első megerő-
sítés volt számukra úgy, hogy rég nem 
szerepeltek versenyszínpadi körülmé-
nyek között a lányok – mondta el Óno-
di Orsolya oktató.  A tavaszi karanténos 
időszak sem könnyítette meg a felké-
szülést, s a másik oktató, Tóthné Békési 
Zsuzsa pedig anyai örömök elé nézett, 
közben megszületett kisfia, így ifjú asz-
szisztensek segítettek a próbákon. 
Az Év Tánca versenyen 69 mazsorett 
mutatta be tudását április 23-án. Erről 
a debreceni versenyről öt arany, hat 
ezüst és három bronz minősítéssel tér-

tek haza a lányok. Az óvodás csoportok 
először mutatkoztak be nagy közönség 
előtt, elkápráztatva oktatókat, szülőket, 
s meghódították a szakmai zsűrit, amely 
különdíjjal jutalmazta őket. 

Tibai Irma

I smé t  gyermekzs iva j t ó l  hangos  a  szabad időpark
pálya, ahol a gyerekek megállás nélkül 
róhatják a köröket. A szabadidőpark 
nem csak a gyerekek körében népszerű, 
számtalan kikapcsolódási lehetőséget 
biztosít a felnőttek és az aktív sportok 
szerelmeseinek is. Többen a munkával 
töltött hétköznapok után feltöltődni 
járnak ki, azért, hogy egy nagyot sétál-
janak vagy éppen piknikezzenek a lige-
tes, fákkal beültetett területen. A tavasz 
beköszöntével hosszabb nyitvatartási 
idővel üzemel a szabadidőpark, így 
mindennap reggel hattól este kilencig 
várja a gyerekeket és a családokat.

Ónodi Orsolya

A húsvéti park 
idei üzenete 

a feltámadás, 
hit és béke

A kulturális központ melletti park 
virágvasárnapra húsvéti köntösbe 
öltözött, ahol az óriástojások mellett 
színpompás installációk, tojásfák, a 
feltámadás parkja és az egyéb díszí-
tőelemek fejezték ki Hajdúszoboszló 
újraszületésének kezdetét. Nyugdí-
jasok, gyerekek és civil szervezetek 
tagjai keze munkájának gyümölcse 
díszítette a kulturális központ mellet-
ti parkot.

Ónodi Orsolya
Fotó: Tóth Imre

Hajdúszoboszlón, város közeli telephelyen
szoba, konyha, fürdőszobás lakás

teljes berendezéssel hosszútávra kiadó.

ALBÉRLET

(  06-30 9789-403

Nem italozó, szenvedélyektől mentes 
házaspárok előnyben.

Ár: megegyezés szerint.

Konyhakések, séf ések, o
fűnyíró kések, kertészeti eszközök 

élezését vállalom korrekt áron!
  
 

k llók, 

Varga János  
Hajdúszoboszló, Puskin u. 14. 

( 06 (30) 244-6971

E ZL  Ő É

Hajdúszoboszlón!
Élezés



A költészet napját József Attila szüle-
tésnapjára emlékezve 1964 óta minden 
évben április 11-én ünneplik Magyar-
országon. Hajdúszoboszló idén is a he-
lyi értékekre támaszkodva ünnepelt.

Versekkel és idézetekkel teleírt abla-
kok és kirakatok késztették megállásra 
a járókelőket a város főutcáján. A civil 
szervezetek tagjai és a helyi önkéntesek 
azért fogtak össze április 11-én, hogy a 
költészet napja alkalmából néhány hétre 
díszesebbé tegyék Hajdúszoboszló közte-
rületein található üvegfelületeket. Nem-
csak a helyi civilek, hanem a kulturális 
központ munkatársai is különleges prog-
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ramokkal készültek ebből az alkalomból.  
A könyvtár kezdeményezésére egy felolva-
só maratonnal indították a napot a műve-
lődési központban. Ez a program Nemes 
Nagy Ágnes életművéhez kapcsolódott, 
hiszen éppen 100 éve született, és most 
számos kulturális intézményben adóztak 
ennek a kerek jubileumnak. A felolvasó 
maraton közben a művelődési központ 
citeraegyüttese előadott néhányat Nemes 
Nagy Ágnes megzenésített verseiből. 
A nap megkoronázása Tóth Tibor, a Jászai 
Mari-díjas színművész által rendezett és 
szerkesztett műsor, a Tetemrehívás volt, 
amely a helyi középiskolásoknak és a köl-
tészet iránt érdeklődő helyi lakosoknak 

Hajdúszoboszló komplex turisztikai fej-
lesztése elnevezésű pályázatával nyert az 
önkormányzat összességében 2 milliárd 
77 millió forintot az Európai Unió és a 
Magyar Állam támogatásával. Ennek kö-
szönhetően hatalmas közterületi beruhá-
zás készül a strand főbejáratától a Mátyás 
király sétány végéig. A munkálatok az 
elmúlt év szeptember 10-én kezdődtek, 
és 12 hónap alatt kell befejeződniük – 
mondta el a beruházást, illetve annak 
készültségét bemutató Mészáros Sándor 
építési műszaki ellenőr. 

A röviden sétányprojektként emlegetett 
fejlesztéssel teljesen megváltozik az érintett 
terület képe. Számos élménypont- és szá-
mos térelem, így például szökőkutak, pihe-
nőhelyek, bronzszobrocskák, fémmadarak, 
új világítás és növényzet is a fejlesztés ré-
szét képezi.  Méltó emléket állít a város a 
fürdő fennállásának 95. jubileuma évében 
a tudós geológus Pávai Vajna Ferenc, hévi-
zünk „atyjának” egész alakos szobrával. 

A projekt három részből tevődik össze. Két 
kisebb eleme közül az egyik az új, kényelmi 
elemekkel is felszerelt, kamerával védett, 
fedett kerékpártároló a Sport és a Fürdő 
utca sarkán, melynek műszaki átadása áp-
rilis 8-án megkezdődött. A másik egység a 
gyógyfürdő főépülete mellett egy szociá-

A Hajdúvárosok Szövetsége 1992-ben dön- 
tött az 1604. október 15-i győzelem helyé-
nek megjelöléséről a magyarországi részen. 
Az Álmosd községtől 2 km-re található Al-
más-tó szélén hatalmas sziklatömböt for-
mált meg Győrfi Lajos szobrász, melyet fa- 
ragott jelképek vettek körül. Az 1994. évi 
jubileum alkalmából avattuk fel.
A 400. évfordulóhoz közeledve Bihardió-
szegen is megünnepeltük a nagy győzelmet. 
Kopjafákat, tölgyszobrot helyeztünk el a 
község főterén. Javasoltam, hogy keressük 
meg a diószegi határban a csata záróhelyét. 

lis blokk, ahol baba-mama váróhelyiség is 
található, továbbá árusítóegység. A legna-
gyobb és egyre ígéretesebben kibontakozó 
fejlesztés a Szent István parkban és a Má-
tyás király sétányon készül. Az áttervezés 
következtében műszaki okokból a sétány 
helyett a strand főbejárata elé egy külön-
leges szökőkút épül. Az 1999-ben átadott, 
jól ismert szökőkút a múlté, a Harangház-
zal szemben egy modern, látványszökőkút 
váltja fel. A gyógyfürdő előtti parkrész 
szintén a projekt területe. Kishajó úsztató 
várja majd a gyermekeket, mellette tér-
burkolt, kanyargó sétaterület, információs 
pontok, s a föld hangja installáció is várja 
majd az arra járókat. Ebben az egységben 
kap helyet a városkapu, a település betűivel. 
Itt kezdődik a Mátyás király sétány.
- Visszatekintve a kezdetekre, rendkívül 
nehéz helyzetben kezdett az építéshez a 
kivitelező. A téli időszak sok gondot oko-
zott, például a 300-as ivóvízvezeték kivál-
tása, mely december végére, január elejére 
készülhetett el. A tavasz is szeszélyes, de 
szépen haladnak a munkálatok. - A fősze-
zon kezdetére célunk a közmegelégedésre 
szolgáló állapot megteremtése. A kétoldali 
járdát biztosítjuk a gyalogosoknak, hogy 
könnyen megközelíthessék a szállodákat. 
Mindazonáltal megkérünk minden köz-
lekedőt, mivel a járda mellett közvetlenül 
munkaterület van, hogy nagy odafigyelés 

Látványos szakaszban a sétányfejlesztési projekt

mellett közlekedjenek – hangsúlyozta Mé-
száros Sándor.
A Mátyás király sétányon középről az utca 
két vége felé haladva az útalap készítése és 
a térkövezés is jó ütemben halad. Többfélét 
használnak.  Térkő képezi a járdát, a szál-
lodákhoz behajtó területeket, a leendő att-
rakciók, látványpontok felületeit, és az ezek 
között kanyargósra tervezett gépkocsiutat. 
A projekt egyik célja ugyanis a gépjármű-
forgalom csillapítása, a sétányfunkció erő-
sítése. 
A munka a határidőre tekintettel a fősze-
zonban sem szünetel. Az attrakciók, utca-
bútorok kihelyezése, a közvilágítás, a par-
kosítás lesz a befejező szakasz feladatsora. 
Tíz élménypont készül el. Köztük meg-
valósul az a projekttel szembeni elvárás, 
miszerint Hajdúszoboszló szimbólumain 
kívül megjelenjen Debrecen, Hortobágy és 
térsége is. 

Tibai Irma

A költészet sosem veszíti el aktualitását 

Bocskai első győzelme Álmosd-Diószegen

engedett bepillantást Arany János balla-
dáiba, illetve Őszikék lírájába. Ehhez a 
jeles naphoz kapcsolódva három kima-
gasló alkotó-előadó is dúdolt és mesélt 
a népdalok, a jazz és az élet nagy törté-
neteinek közös gyökeréről és nevezőjéről 
a kulturális központban április 13-án. A 
pódiumesten minden más fénytörésbe 
került, ahol Balogh Kálmán cimbalom-
játéka kísérte a Bognár Szilvia hangján 
megszólaló Grecsó Krisztián szövegeit. 
Az együttműködésükből az élő népzene, 
dalolt vers, lírikus próza montázsa kör-
vonalazódott.

Ónodi Orsolya

Gellért Gyula érmelléki esperes és Jakab 
László egyházi főgondnok társaságában 

felmérték a császáriak vonulásának irányát. 
Megtaláltuk a Nyúzóvölgyben a leküzdött 
császáriak szekérvárának a helyét. A bihari 
hegyekből hozott többmázsás kősziklával 
jelöltük meg a pontot, ráfestve: 1604. X. 15.  
Ezt követően több mint tíz éven keresztül 
itt ünnepeltük meg nyaranta, búzaaratás 
után csatajátékkal, műsorral, mindig több 
ezer ünneplő jelenlétében a szabadságharc 
végső győzelmét is jelképező szép békena-
pot. 

Cs. Nagy Zoltán
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Újabb munkahelyekkel bővült a családi vállalkozás
A Lénárd család palacko-
zóüzeme újabb 10 munka-
helyet teremtett Hajdúszo-
boszlón.

A hajdúszoboszlói Golden 
Hungary Kft. százszázalékos 
tulajdonú családi vállalko-
zás, amely egy újabb példa 
arra, hogy a mikro- és kis-
vállalkozások is számíthat-
nak Magyarország segítségé-
re. 
Ebben a palackozóüzem-
ben egy magyar fejleszté-
sű gépsor végzi a ballonok 
töltését, amely óránként 
akár 6000 litert is képes pa-

A TOP_PLUSZ pályázat ke-
retében fejlesztik a Hajdú-
szoboszlói Egyesített Óvoda 
Manókert és Bambínó tag-
óvodák épületeit. Az elnyert 
pénzből az Európai Unió és 
a Magyar Állam támogatá-
sával hőszigetelésre és nyí-
lászárócserére nyílik lehe-
tőség. Továbbá, a 21. század 
követelményeinek megfelelő, 
új kondenzációs kazánt, hő-

Óvodásoknak alakítanak ki 
sószobát a hajdúszoboszlói 
városbál bevételeiből.

Két év után ismét megszer-
vezték Hajdúszoboszlón a 
város bálját, amely idén is 
jótékonysági célokat szolgált. 
A városbál bevételének egy 
részét a tombolafelajánlások, 
a támogatói jegyek, az auk-
ciós bevételek és Czeglédi 
Gyula ötszázezer forintnyi 
felajánlása, valamint Katona 
Imre további egymillió fo-
rintja egészítette ki. Az ösz-
szegyűlt bevételből a báli 
költségek leszámítása után 
2.700.000 Ft maradt a kasz-
szában. Ezen összegből 
2.300.000 forintot különítet-
tek el a szervezők arra, hogy 

lackozni. A gyártósorhoz 
tartozik egy modern tisztí-
tó- és töltőállomás is a pa-
lackok újratöltéséhez. Az 

a Hajdúszoboszlói Egyesített 
Óvoda két tagóvodájában 
sószobákat alakítsanak ki. 
A támogatók sorát Bozóky 
Dénes és felesége Vilma asz-
szony is gazdagította, akik 
többmilliós felajánlásával 
kiegészülve 2 db berendezés 
megvásárlását tették lehető-

vé. A báli bevételből fennma-
radó 400.000 forintot Czeg-
lédi Gyula a polgármesteri 
keretből kiegészítette. Az így 
kapott körülbelül egymillió 
forintot készségfejlesztő esz- 
közök beszerzésére fordítják 
városunk óvodái számára. 
A bál résztvevői és támoga-

üzemben kiemelt figyelmet 
fordítanak a környezetvéde-
lemre, ezért elsődlegesen új-
ratölthető palackokban for- 

K ö z e l  h á r o m m i l l i ó  f o r i n t  g y ű l t  ö s s z e  a  j ó t é k o n y s á g i  v á r o s b á l o n

A  megkezde t t  munka  f o l y t a t ód ik ,  ú j abb  s ikeres  pá lyáza t  Ha jdúszobosz lón 

galmazzák az ásványvizüket. 
Egy ilyen ballont ötvenszer is 
újra lehet mosni, ezáltal kör-
nyezetkímélő és nincsen mű-
anyaghulladékuk. Alacsony 
ásványianyag-tartalma miatt 
minden korosztály korláto-
zás nélkül fogyaszthatja az ás- 
ványvizet, hiszen enyhe lú-
gosságának köszönhetően 
kedvező hatást gyakorol az 
emésztésre is. Ezt az enyhén 
lúgos ásványvizet a telephe-
lyen lefúrt kútból nyeri a pa-
lackozóüzem.

Ónodi Orsolya
Fotó: Tóth Imre

tói nagy lépést tettek a hajdú-
szoboszlói óvodáskorú gye- 
rekek egészségének megőrzé-
séért és képességeik fejleszté-
séért. Köszönet minden ado-
mányozónak.

Ónodi Orsolya
Fotó: Tóth Imre

szivattyút és napelemet épí-
tenek be a hűtés-fűtés és a 
használati meleg víz biztosí-
tása érdekében. 
A projekt elnyeréséről szóló 
tanúsítványt Czeglédi Gyula  
polgármester április 12-én 
vette át Pajna Zoltántól, a 
megyei közgyűlés elnökétől a 
megyeházán.

279.000.000 forint 
támogatás a gyermekeknek!

Ónodi Orsolya
Fotó: Tóth Imre



Ügyeleti idő: 
hétfőtől péntekig, munkanapokon 
az ügyeletre kijelölt gyógyszertár 

zárásától 21 óráig. 
Szombaton (pihenőnapokon): 

17-től 19 óráig. 
Vasárnap és ünnepnapokon: 

8-tól 12 óráig és 17-től 19 óráig.
Szombaton az ügyeletes gyógy-

szertár 8-tól 12 óráig nyitva.
A köztes időszakokban 

készenléti szolgálatot lát el 
az ügyeletes gyógyszertár 

(telefonos elérhetőség 
az ügyeletes orvos részére, 
sürgős szükség esetére). 

Major u. 26. 
( 52-557-805

Május 27-től
Katalin Patika

Április 29-től

Bethlen u. 30. 
( 52-270-157

Kamilla Patika
Május 6-tól

Szilfákalja 26. 
( 52-557-946

Fürdő Patika

Hőgyes u. 31. 

( 52-359-431

Május 13-tól

Arany Patika

Május 20-tól

Hősök tere 3. 
( 52-557-945

Gyógyforrás 
Gyógyszertár 

GYÓGYSZERTÁRI 
ÜGYELET

2022. március hónapban 
kötött házasságok:

Szörnyi Mária – Kálmánczhelyi Sándor
Kiss Zsuzsa – Holecska Gábor

Havasi Henrietta Tímea – Kircsi Ákos Tamás
Szöllősi Éva Katalin – Hegedüs Lajos

Magyar Xénia – Kádár Gyula
Dr. Tóth Brigitta – Hermann Norbert Miklós

Sajtos Dóra – Zsákai Szabolcs Csaba

2022. 05. 10. 

2022. 05. 11. 

2022. 05. 12.

2022. 06. 04.

2022. 05. 09. 

Pótoltás:

 - Hőforrás u. (Coop melletti tér) 
 - Nádudvari út (Vadász Söröző)

 - Táncsics utca 2.
 - Vásártér 

- Bordángát utca 24.
- Álmos u 5. 

- Galgócz sor (játszótér) 
- Malomsor u. 6. 

- Malomsor u. 6.
- Róna ipartelep (Szováti út vége sorompó előtt)

Dr. Török Zsuzsanna
Dr. Meleghegyi Balázs

Dr. Török Zsuzsanna
Dr. Meleghegyi Balázs

Dr. Török Zsuzsanna
Dr. Meleghegyi Balázs

Dr. Török Zsuzsanna
Dr. Meleghegyi Balázs

Dr. Meleghegyi Balázs
Dr. Török Zsuzsanna

Veszettség ellen csak mikrochippel megjelölt kutyát lehet beoltani, ezért ha az nem rendelkezik chippel, 
azt az oltás előtt, ott helyben behelyezik az állatba, aminek plusz költsége 5.000 Ft kutyánként. A meglévő 
oltási könyvet mindenki hozza magával! Az oltásból kimaradt és időközben a 3 hónapos kort betöltött ebek 
oltását, valamint chipezését az állatorvosok az állat tar tási helyén, valamint a Sasfészek Állatorvosi 
Szakrendelőben az év során folyamatosan végzik.

Dr. Czirják András  ((06/30-9-353-184) 
Dr. Meleghegyi Balázs  ((06/30-240-9246)
Dr. Kálmán Attila  ((06/30-925-0391)

Dr. Török Zsuzsanna  ((06/30-305-8498)
Dr. Sass Gergely  ((06/70-708-5352)
Dr. Sass Imre  ((06/30-239-7885)

Oltásra 
jogosult
orvosok:

A szervezett kötelező veszettség elleni oltás helye és ideje: Oltást végző állatorvos:
14.00-18.00

14.00-18.00

14.00-18.00

14.00-18.00

10.00-14.00

Az oltás ára 5.000 Ft/kutya.   Udvarnál történő oltás ára 6.000 Ft/kutya.   Microchip ára: 5000 Ft/kutya.

Eboltás Hajdúszoboszlón! 
2022. május

A HELYI IGÉNYEKRE SZABVA!
SZOBOSZLÓ-VAS KFT

SÍKHÁLÓK

BETONACÉLOK

LEMEZEK

IDOMACÉLOK

NÉGYZETACÉLOK

ZÁRTSZELVÉNYEK

NYITOTT SZELVÉNYEK

MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK

MUNKARUHÁZAT

LAKATOSSZERSZÁMOK

MÉRETRE VÁGÁS 
MEGOLDHATÓ!

Hajdúszoboszló, Tokay utca 77. • 
Nyitvatartásunk: hétfőtől péntekig 7-16 óráig.

(+36202855251

2022. márciusi újszülöttek:
Egri Marcell

Szoboszlai Zsófia
Anda Vivien
Mag Vivien

Habinyák Hanna
Szabó Gréta Zsuzsa

Molnár Benett Norbert
Balkus Alíz Regina

Bara Zétény
Bene Bálint
Buczi Liza

Szörnyi Nóra

Abdai Ádám
Peterman Ágnes

Serdült Mia
Obsitos Krisztina

Borsi Tekla
Erős Bianka
Lajter Áron
Nagy Zalán

séz gs éé rg e!E

Elhunytak 
2022. március

Jeges Sándor Imre          

Bátori Elemérné              

Kovács Mihályné                  

Szoboszlai Sándorné           

Harangi László Sándor         

Szűcs László           

Sain József                                          

Szopó Lajosné                                     

Pető Istvánné                                      

Szilágyi Lajos                                     

Jóga Ferenc                                        

Szűcs Lászlóné                                     

Czeglédi Károlyné                            

Barta József  Zoltánné                        

Szigeti Ferencné                                

Filep Istvánné                                  

Varga Sándor                                      

Erdős Károly                                      

                                    

73 év

93 év

87 év

88 év

68 év

74 év

81 év

76 év

64 év

71 év

75 év

68 év

93 év

63 év

86 év

66 év

92 év

72 év

Szarvas Imréné                                  

Tóth Gyula                                         

Pintye Ferencné                                 

Pap Sándorné                                    

Tar János                                        

Harangi Imre                            

Szilágyi Istvánné                 

Tiszai Terézia                     

Gyera Jánosné                   

Jeges Krisztián                

Horváth Imre                          

Árva Imre                             

Forman Imre                             

Jákób Gyula Károlyné          

Dr.Kiss Károlyné                 

Szőke László                            

Zagyva László                       

Galambos Éva  

65 év

73 év

56 év

90 év

63 év

88 év

88 év

92 év

89 év

44 év

51 év

89 év

75 év

64 év

86 év

58 év

69 év

67 év

 Dörgő Károly Sándor 65 éves
Elhunyt, februárban búcsúztatták:
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10 Sport

A dobogó elúszni látszik

Hajdúszoboszló

2022. május 11-én (szerda) 22.00 órá-
tól május 12. 21.00 óráig lezárásra ke-
rül a Hősök tere Kossuth u. – Luther u. 
közötti szakasza. A Forrás Áruház előt-
ti buszmegálló helyett a Bocskai ABC 
előtti buszmegállót használják a helyi 
és helyközi buszok.
2022. május 12-én (csütörtök) 9.00 
órától 21.00 óráig lezárásra kerül a Hő-
sök tere Kossuth u. – Rákóczi u. közöt-
ti szakasza (Kossuth utca zsákutcává 
válik),
12.00 órától 19.30 óráig lezárásra kerül 
a Dózsa György út Rákóczi u. – Nád-
udvari út közötti szakasza (Puskin utca 
zsákutcává válik) és ezzel egyidőben a 
Rákóczi u. kétirányúvá válik a Csiha ut- 
cáig (azaz a Csiha utca felől a Rákóczi 
utca eleje megközelíthető, de ezen a sza- 
kaszon megállási tilalom lép életbe).
A Szilfákalján (József A. u. – Bethlen u. 
között) már napközben kordonépítési 
munkálatok zajlanak, egy-egy sávon 
azonban a forgalom megengedett, a 
teljes zárásra 15.45-től kerül sor.
Napközben parkolási tilalom lép életbe 
a Hősök terén (lottózó előtt), a Halasi 
Fekete Péter téren (művelődési köz-
pont), a Szilfákalján (Kemencés Panzió 
és a kisposta előtt), a Bocskai utcán a 
Parti utcáig, valamint a József Attila 
utcán és a Huba utcán a repülőtér mel-
lett.
A lezárásokat a rendőrség a szervezők 
és a polgárőrség bevonásával, és bizo-
nyos helyeken fizikai akadályokkal biz-
tosítja.
Az eredményhirdetést és a csapatbu-
szok távozását követően a korlátozások 
feloldásra kerülnek, csak a kordonok 
és egyéb kihelyezett eszközök bontá-
sa fogja korlátozni egyes útszakaszok 
használatát.
A forgalomkorlátozások okán a helyi és 
helyközi autóbuszok menetrendjében 
és megállóinak helyeiben is változások 
várhatók, kérjük figyeljék a Volánbusz 
tájékoztatását az egyes megállókban és 
internetes elérhetőségén.

Sűrű áprilison van túl NB III-as labdarúgó-
csapatunk, hiszen öt bajnoki mérkőzést is 
játszott huszonegy nap alatt. Az ötből azon-
ban csak egyet tudott megnyerni az Aqua-
General HSE. 

Áprilisi eredmények:
Putnok FC – Aqua-General HSE 1-1
Gólszerzőnk: Máté János (5.).
Aqua-General HSE – Jászberényi FC 2-0
Gólszerzőink: Máté János (19.), Lénárt 
Gergő József (64.).
DEAC – Aqua-General 2-0
Aqua-General HSE – BKV Előre 0-1
Kisvárda MG II – Aqua-General HSE 0-0
Putnokon zsinórban harmadik mérkőzésén 
maradt nyeretlen csapatunk. Bár ez a talál-
kozó jól indult, hiszen Máté góljával hamar 
vezetést szerzett együttesünk, a végén mégis 
csak egy pontot tudott elhozni, nem csak 
önhibájából a HSE.
Az öt találkozó egyetlen győztes meccsét a 
Jászberény ellen húzta be a csapat. Az ezt 
követő két összecsapáson a dobogósok el-
len próbált pontot vagy pontokat szerezni 

Hiába ért el értékes döntetlent a bajnok-
ság második helyezettjének otthonában 
NB II-es kézilabda-csapatunk, a folytatás-
ban két nyerhető mérkőzésen maradt alul.

A legutóbbi három mérkőzés eredménye:
Acélváros KK – Opus Tigáz Hajdúszo-
boszló 28-28
Góljaink: Gyimesi Ádám 7, Hornyák Bence 
6, Nagy Ádám 5, Bodnár Máté 4, Szathmári 
Levente 3, Kovács László 2, Leiter Imre 1.
OPUS Tigáz Hajdúszoboszló – Hajdúná-
nás FKK 27-30
Góljaink: Nagy Ádám 9, Kovács László 6, 
Bodnár Máté 4, Hornyák Bence 2, Gyimesi 
Ádám 2, Széles Nándor 2, Szathmári Leven-
te 1, Horváth Imre 1.
Hajdúböszörményi TE - OPUS Tigáz Haj-
dúszoboszló 37-33
Góljaink: Hornyák Bence 9, Szathmári Le-
vente 9, Nagy Ádám 8, Bodnár Máté 3, Rásó 
Tibor 1, Kovács László 1, Leiter Imre 1, Gyi-
mesi Ádám 1. 
Azok után, hogy ősszel a Városi Sportház-
ban nyert az Acélváros a mieink ellen, szinte 
senki nem számított pontszerzésre a mis-
kolciak otthonában. A hét gólig jutó Gyime-
si Ádám vezérletével azonban az utolsó pil-
lanatig sikerült kitartani és pontot rabolni.

együttesünk, ám sajnos rúgott gólig sem 
jutott. A DEAC és a BKV Előre elleni vere-
ségekkel messze kerültek az érmes álmok.
Legutóbb Kisvárdán próbált javítani csapa-
tunk, de hiába voltak meg a helyzeteink, itt 
sem sikerült betalálni. Igaz, ezúttal a véde-
lem remekül helytállt, így legalább egy pon-
tot elhoztak a riválistól.
Májusban hat meccs vár még a csapatra. 
Ezeken kell minél jobban szerepelni, hogy 
legalább a negyedik helyet megőrizzék a 
srácok.

Horváth Róbert

Bravúr  dön te t l en  u tán  bosszan tó  vereségek

Hazai pályán a kieső jelölt Hajdúnánás vi-
szont meglepte a mieinket. A védekezéssel 
kevéssé foglalkozó csapatok hatalmas roha-
násából a nánásiak jöttek ki jobban.
A legutóbbi mérkőzésén pedig a Hajdúná-
násnál jobb erőkből álló Hajdúböszörmény 
szintén meglepte csapatunkat. Az első fél-
időben még volt előnyben együttesünk, de 
a fordulás után már csak az eredmény után 
loholt.
A hátralévő három mérkőzésen az első 
Nyírbátor, a hatodik Kazincbarcika és a har-
madik DEAC II ellen kellene annyi pontot 
gyűjtenie kéziseinknek, hogy megőrizzék 
ötödik helyüket a záráskor.

H. R.

Tájékoztatás a 
Tour de Hongrie 
kapcsán várható 

forgalmi- és  
parkolásirend-
változásokról
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A Hajdúszoboszlói Birkózó SE növen-
dékei az év első hónapjaiban több hely- 
színen is képviselték városunkat. Do-
bogós helyezések és aranyérmek is 
születtek a versenyeken.

A Kelet-Magyarország Régió Diák I-es 
korcsoportjában, Karcagon rendezték 
meg a kötöttfogásúak versenyét. Itt Mi-
ron Bence 3., Jónás Szabolcs 3., Kiss 
Milán 3., míg Esztári Márton Ákos 5. 
helyet szerzett.
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Impresszum:

A tavaly elmaradt a megyei csapatbaj-
nokság, és az egyéni versenyek nagy 
részét törölték a vírushelyzet miatt. Sze-
rencsére júniustól néhány egyéni nem- 
zetközi megmérettetésen mégis volt le-
hetősége játékosainknak megmutatni 
tudásukat. Ezenkívül meg tudtuk szer-
vezni Pusztafalun július végén a már 
hagyományosnak számító sakktábo-
runkat. Itt egyfajta baráti találkozó is 
volt, visszatért sok korábban egyesüle-
tünkben játszó fiatal is.

Április 23-a mozgalmas szombat 
volt a csapat számára. A nap első 
felében Nyíregyházán, a X. Abi-
gél Országos Minősítő Táncfesz-
tiválon kápráztatták el a lányok a 
szakmai zsűrit és a közönséget. 
Junior korosztályban a Battle for the 
rhythm című produkciójuk arany 
minősítést érdemelt. 
A formáció tagjai: Barkóczi Lilla, 
Bertli Csenge, Bertli Gréta Anna, 
Biró Kamilla, Gere Lara, Harsányi 
Hanna, Hegedűs Hanna, Kiss Léna, 
Kiss Viktória Nóra, Kocsis Emese, 
Komáromi Napsugár, Nagy Regina, 
Szabó Lilla, Széll Panna.

Szintén junior korosztályban, a 
Sunrise at the Ganges című indi-
ai táncuk is aranyat ért. A csoport 
tagjai: Barkóczi Lilla, Bertli Csenge, 
Bertli Gréta Anna, Biro Kamilla, 
Harsányi Hanna, Szabó Lilla.

A délután folyamán Nyíradonyba 
utazott tovább a csapat. A Revo-
lution Dance Cup nemzetközi mi-
nősítőn a Sunrise at the Ganges 
produkció kiemelt arany minősítést 
ért el. 

Birkózósikerek  
országszerte

Kiemelkedő  
sikereket ért el a 

HSE Gimnasztráda

HSI-sakkhírek

A budapesti Kozma István Magyar Bir-
kózó Akadémia volt a helyszíne a kadet 
országos válogatónak. Itt is született egy 
szép szoboszlói siker, hiszen Jónás Le-
vente csak a döntőben kapott ki.
Március végén pedig a Koncz Ferenc 
Emlékversenyen, Szerencsen szere-
peltek a birkózószőnyeg ördögei. Üres 
kézzel innen sem tértek haza, hiszen 
Szatmári Félix 3., Tógyer Máté 1., Jó-
nás Szabolcs 2., Miron Bence 3. és Kiss 
Milán a 2. helyen zárta a szabadfogású 
viadalt.

-rob-

Bátran mondhatjuk, igazán eredmé-
nyesen indult a versenyszezon a  
Gimnasztrádának.

Edzők: Tóth Anita Éva,  
Bárócz Réka

A 2021/2022. évi megyei csapatbajnok-
ság múlt év októberében kezdődött, és 
most áprilisban ért véget.
A Hajdúszoboszlói Sakkiskola Egyesü-
let ebben a szezonban a 4. helyen vég-
zett. A két évvel ezelőtt megszerzett 
bronzéremről most 2,5 ponttal lema-
radtunk. A nyolc együttest felvonultató 
bajnokságban a csapatok 10 fővel ját-
szottak le egy-egy fordulót, így a lehet-
séges 70 pontból a HSI végül 36 pontot 
gyűjtött. A legjobb pontszerző Herka 
Dominik és Kovács Máté voltak.  Do-
minik kiemelkedően szerepelt, mert 7 
partiból 5,0 pontot szerzett, ő az első 
vagy a második táblás játékosunk. Máté 
is kiválóan teljesített, 6 játszmából szin-
tén 5,0 pontot gyűjtött, a negyedik vagy 
az ötödik táblán.
A következő időszakban játékosaink az 
egyéni versenyekre készülnek fel, terve-
ink szerint a szolnoki, egri, debreceni, 
püspökladányi és szerencsi nemzetközi 
versenyeken fognak indulni. Továbbá az 
idei nyáron is szeretnénk megrendezni 
a sakktábort.

Árva Károly
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A humanitárius megsegítésben részt-
vevő hajdúszoboszlói intézmények, 
szervezetek, vállalkozók hetek óta gya- 
korlatiasan együttműködve teszik a dol- 
gukat. A városházán működő koordi-
nációs munkacsoport hetente egyszer 
tart egyeztetést. 
A hajdúszoboszlói szálláshelyeken tar- 
tózkodó ukrán menedékesek napi élet- 
vitelének elősegítésében közreműködik 
a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociá-
lis, Család- és Gyermekjóléti Központ. 
A Hajráanyu Egyesület az adományok 
gyűjtésében, elosztásában vállal orosz-
lánrészt. A Vöröskereszt szintén a se-
gítők között található. Fontos, hogy az 
állam is belépett a segítségnyújtásba. 

Nem könnyű egy menekült élethelyzet. 
Az ukrajnai menedékesek többsége he-
tek óta itt-tartózkodik. Minimális a moz-
gás, a távozók közül néhány nap múlva 
jó néhányan visszajönnek – mondták el 
a szociális szakemberek. A Hajdúszo-
boszlói Kistérségi Szociális, Család- és 
Gyermekjóléti Központ munkatársai az 
orosz-ukrán háború első napjaitól köz-
reműködnek a menekültek ellátásában. 
Miután az első hetekben a lehetséges 
szálláshelyek biztosítása, az étkeztetés, 
a ruházattal való ellátás megoldódott, 
a legfontosabb feladat a mindennapi 

életvitel segítése – mondta el Holácsik 
Marianna intézményvezető. Az adomá-
nyokból, a hozzájuk érkezőkből és a Haj-
ráanyuval együttműködve oda juttatnak, 
ahol hiányt kell pótolni.  Tartós élelmisze-
rek, bébiételek, tisztálkodási, babaápolási 
cikkek kellenek. - Most már a mindenna-
pi problémák kerülnek előtérbe, amik egy 
normál magyar családnál is előfordulnak. 
Tehát a gyerekeknek akár a felügyele-
te, az orvosi ellátás, a gyógyszer, mentőt 
hívjunk, elesett, balesetek történtek, vagy 
épp a kutyusnak állatorvost keresnek. 

Extrém esetek 
A szociális szolgáltató komplikált eseteket 
is megoldott. Például egy kiskorú, törvé-
nyes képviselő nélkül hazánkba utazó, 32 
hetes várandós nőt segítettek egészség-
ügyi, gondozási ellátáshoz jutásban, és 
közreműködtek a jogi helyzet tisztázásá-
ban. Azóta a család továbbállt  - említette 
Pergő Krisztina,  az intézmény Család- és 
Gyermekjóléti Központjának szakmai 
egységvezetője. 

Egészségügyi ellátás
A háziorvosok egymás közötti időbeosz-
tással reggel 7-től este 7-ig fogadnak me-
nedékes betegeket vagy gyógyszert fel- 

A menedékesek mindennapjainak segítése a legfontosabb
íratni szándékozókat – tudtuk meg dr. 
Kovács Petronella vezető felnőtt házior-
vostól. Munkájukat tolmácsok segítik, 
ha kell, telefonon kommunikálnak. Kró-
nikus betegségek miatt és akut problé-
mákkal is felkeresik őket. 
A menekültstátusz kellene ahhoz, hogy 
bizonyos szolgáltatásokból támogatott 
módon részesüljenek a háború elől ha-
zánkba jövők. Így viszont a gyógysze-
reiket 100%-ban kell kifizetni. Nagyon 
megugrott a gyógyszerfelíratások meny-
nyisége, amit adományokból fizet a vá-
ros, ezért szigorúan ellenőrzik az igénye-
ket. 

Kevesen kértek  
menekültstátuszt, félnek

A szociális szolgáltató intézmény autó-
buszos beutaztatást is szervezett Deb-
recenbe, az idegenrendészeti hivatalba 
azoknak, akik kérelmezték a menekült-
státuszt. A menedékeseknek csak egy ré-
sze igényelte. Holácsik Marianna szerint 
az emberek félnek, azt mondják, mielőbb 
szeretnének hazájukba visszatérni. Pedig 
nincs semmilyen hátránya, ha jogilag is 
menekültstátuszba kerülnek. Ellenkező-
leg. Előnyei vannak, amilyen például a 
gyógyszertérítés, mert járna a normatív 
támogatás. T.I.


