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Épül az útszakasz a Gábor Áron utcán
A Bánomkertben található utca fürdőhöz közeli szakaszá-
nak felújítását határozta el az önkormányzat a múlt év vé-
gén. A munkálatokat végzi a kivitelező, a főszezonra bizto-
san elkészül a beruházás.

Az önkormányzat eredetileg pályázatot nyújtott be ezen útsza-
kasz rekonstrukciója érdekében, de a pályázat előbb tartaléklis-
tára került, végül nem nyert.  Így saját erőből valósítják meg az 
útrekonstrukciót a frekventált területen. 
180 méter hosszon 
úttest, útpadka, 
csapadékvíz-elve-
zető, a bal oldal-
ban járda (eddig 
nem volt) és új 
parkolók is épül-
nek a Szent Anna 
és a Pávai Vajna 
Ferenc utca között. 
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Újra közös kiállításon
Szoboszlói alkotók művei láthatók

Ukrán katonák
A harmadik rehabilitáció városunkban

A magyar költészet napján
Nagyváradi művészek  műsora

Új létesítmény a köztemetőben
Iroda és kegyeleti áruk bemutatóterme is

Május elsején a művelődési központ melletti 
Halasi Fekete Péter térre várják a kikapcso-
lódni, szórakozni vágyókat rendezvényére. 
Az önkormányzat és intézménye kínálta gaz-
dag programccsokorban lesznek helyi fellé-
pők és országos,  sőt, határon túli hírességek. 

A műsorok 9 órakor kezdődnek. Délelőtt például élő dínó show is lesz, továbbá helyi iskolai cso-
portok és a Derűs Alkony Népdalkör is szerepel.  Délután jön Balázs Klári és Korda György,  fellép a 
Molodist ukrán néptánccsoport, majd a Happy&Band koncertezik.  Este fél 8-kor pedig REPUBLIC 
koncert zárja  a napot! 
Az események időrendjéről, a kísérő programokról a művelődési központ plakátjairól, vagy a 
facebook.com/szoboszlokultura oldalról tájékozódhatnak!  Mindenkit szeretettel várnak a rendezők!

Felkészülten várja a Hungarospa a 2018. 
évi strandszezon megnyitását
Az idén a hosszú hétvégére 
tekintettel április 28-án nyit-
ják meg a strand főkapuját 
a vendégek számára. 1927. 
július 26. óta ez a 91. strand-
szezon Hajdúszoboszlón!

A társaság a jó időre elké-
szült a Thermal Camping-
ben a mobilházak kivite-
lezésével, mely által  új, 
minőségi szálláshelyeket 
kínálnak  a Debreceni útfél 
menti volt kemping régi, 
leromlott állagú, elbontott 
faházai helyett.
Jó hír azoknak, akiknek hi-
ányérzete támadt a főbe-
járati hullámos kupola fel-
újítása óta, hogy újra sárga színű lesz a kupola teteje, amint korábban.  A Törülköző nő c. 
szobornál  pedig divatos újdonság várja a látogatókat, lehet fotózkodni!  (képünkön)
A hajdúszoboszlói lakosok - érvényes személyi okmányok igazolásával - a nyitás napján a 
hagyományokhoz híven ingyenesen kereshetik fel a strandot!

Újra a FIDESZ-KDNP jelöltje,  
Bodó Sándor a választókerület 
országgyűlési képviselője
Hajdúszoboszlón nem történt rendkívüli esemény április 8-án, az 
országgyűlési választások napján. A választókerület választási bi-
zottságában 3 tag dolgozott, a 25 jelölt közül pedig mindössze há-
rom személynek, illetve szervezetnek (a FIDESZ-KDNP-nek, a Job-
biknak s az MSZP-PM-nek) volt delegáltja a bizotságban - tudtuk 
meg a bizottság elnökétől. Farkasné dr. Ungvári Ilona ezúton fe-
jezi ki köszönetét valamennyi szavazatszámláló bizottsági tagnak 
a helytállásért, a  gördülékeny, gyors munkáért. 
Mint elmondta, a jelöltállítás időszakában találtak gyanús esete-
ket, előfordult ugyanis például, hogy rég nem az adott helyen lakó 
személy szerepelt aláírásgyűjtő íven, valakik 2014-es ívek adatait 
felhasználhatták,  továbbá feltételezhető volt az is, hogy bizonyos 
aláírások ugyanazon személytől származhattak. Ezért a bizottság 
feljelentést tett az illetékes megyei rendőrfőkapitányságon. Ez 
azonban a választás eredményét egyáltalán nem befolyásolta - 
nyilatkozta a választási bizottság elnöke. 
A 71069 választópolgár közül 1739 átjelentkezett volt, 290 kül-
képviseleten akart szavazni.  Összesen a választók 64,81 %-a já-
rult az urnák elé, ez 46.062 főt jelent. A 45.450 érvényes szavazat 
közül (592 érvénytelent találtak)   Bodó Sándor 23.444-et kapott 
(51,58%).  A jobbikos Rigán Istvánra 13.542-en, Dede Tamásra 
5.111-en voksoltak.  (Eredmények az 5. oldalon)
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TELEKÉRTÉKESÍTÉSI HIRDETÉS
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata szociális szempontok alapján értékesítésre jelölte ki az 
alábbi, lakóház építésére alkalmas hajdúszoboszlói ingatlanokat:

A feltüntetett eladási ár az áfát tartalmazza.

Az értékesítés a Képviselő-testület által megállapított eladási áron történik, nyilvános meghirdetést 
követően.
Jelentkezési határidő: 2018. május 9. 17.00 óráig
A jelentkezéshez szükséges nyomtatványok és tájékoztató 1.000,-Ft ellenében átvehető a Hajdúszo-
boszlói Polgármesteri Hivatal, Vagyonkezelési Irodáján (Hősök tere 1. „B” épület 213. iroda).
A vevőket nyilvános meghirdetést követően pályázati úton az Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, 
Szociális Bizottság jelöli ki. Az értékesítés feltételeiről, menetéről bővebb információk kérhetők sze-
mélyesen a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal, Vagyonkezelési Irodáján (Hajdúszoboszló, Hő-
sök tere 1. „B” épület 213. iroda)., vagy a 06-52-557-363  telefonszámon.

Hajdúszoboszló  Város Önkormányzata

Az ingatlan címe Megnevezés Hrsz.
Terület

(m2)

Bruttó eladási ár

(Ft)

1.
Hajdúszoboszló,

Rácz F. u. 94.

Beépítetlen 

terület
7642/130 504 1.300.000

2.
Hajdúszoboszló,

Rácz F. u. 98.

Beépítetlen 

terület
7642/132 504 1.300.000

3.
Hajdúszoboszló,

Rácz F. u. 100.

Beépítetlen 

terület
7642/133 504 1.300.000

4.
Hajdúszoboszló,

Földesi u. 42.

Beépítetlen 

terület
7642/159 502 1.300.000

5.
Hajdúszoboszló,

Földesi u. 44.

Beépítetlen 

terület
7642/160 501 1.300.000

6.
Hajdúszoboszló, 

Földesi u. 26.

Beépítetlen 

terület
7642/151 524 1.350.000

A hajdúszoboszlóiak 
ingyenes parkolásáról
Tisztelt Gépjármű-tulajdonosok!

Hajdúszoboszlón 2015. február 1-jétől a helyi lakosoknak 
lehetővé tette a Képviselő-testület a városi fizetőparkolók 
ingyenes használatát az idevonatkozó önkormányzati ren-
deletben foglaltak szerint. A lehetőség alapján eddig közel 
6000 gépjárművet regisztráltak, és továbbiakban is lehet 
kérni a kedvezményt a következő címen: 
http://www.szoboszlovarosgazda.hu/parkolo2
Az Önkormányzat a rendeletben foglaltakat folyamatosan ellen-
őrzi, és sajnálatos módon azt lehet megállapítani, hogy a gép-
járművek tulajdonosai a díjkedvezmény megszűnésének okáról 
(pl. eladás, végleges kivonás a forgalomból, hajdúszoboszlói 
lakóhely megszűnése) sok esetben nem értesítik a fizetőparko-
lókat üzemeltető Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási NZrt.-t.

Jelen felhívás útján kérjük mindazokat:
akik regisztrált gépjárművüket a regisztrálás óta eladták, vagy 
véglegesen kivonták a forgalomból, vagy lakóhelyüket Hajdú-
szoboszlón megszüntették, és ezen tényt nem jelezték a parko-
lóinkat üzemeltetőnek, hogy az üzemeltető munkájának segíté-
se érdekében - a változást haladéktalanul jelentsék be: 
ht t p : / / w w w. s zo b o s z l ova ro s g a zd a . h u / PA R KO LO K-
UZEMELTETESE-Elerhetosegek

Közreműködésüket köszönjük!

Egyre látványosabb az építkezés
A márciusi kemény tél után gőzerővel folytatódik az új szabadtéri színpad építése.  Az átadásáig 
nem bontják el a régi szabadtéri színpadot, a szabadban szokásos  rendezvények megtartása ér-
dekében. 

A „Hajdúszoboszló, szabadtéri szín-
pad és környezetének kialakítása” 
beruházás  kivitelezője - közbeszer-
zési procedúrák után - az elmúlt év 
utolsó hónapjában kezdte meg a 
munkálatokat.  A kései tél beállta 
előtti hetekhez képest a tavaszi időben látványossá vált a beruházás. Képünkön bal felől az új színpadi rész és a mögötte 
készülő épület látható, míg jobbról a már „megformázott” lelátó.  Az új szabadtéri színpad tervezett elkészülési határideje 
augusztusnál előbb nem várható. A kései kezdés oka egyébként az, hogy az önkormányzat nem talált kivitelezőt, sok a 
beruházás országosan, s emiatt meg is drágultak az építkezések. 

Magánberuházásban talán megépülhet 
az első ötcsillagos hotel a városban
Három évvel ezelőtt 254 millió forintért vásárolta meg az ál-
lamtól az önkormányzat felhatalmazására a városgazda a 
bánomkerti volt Honvédségi Üdülőt  10 hektáros területével.  

Az ingatlanra most befektető jelentkezett, ötcsillagos szállodát épí-
tenének, melyhez a hamarosan ilyen célra megnyíló Kisfaludy Tu-
risztikai Fejlesztési Program EU-s pályázati lehetőséggel  kívánnak 
élni. A befektető cég megbízottainak közreműködésével az április 
18-án megtartott együttes városfejlesztési, műszaki és gazdasági 
bizottsági ülésen lehetett megtekinteni a látványterveket, megis-
merni az elképzeléseket. 
A bizottságok az előszerződést a város érdekeit szolgáló módosítá-
sokkal javasolták elfogadni a képviselő-testületnek. Az április 19-i 
önkormányzati ülésen a képviselők ezzel egyetértve zöld utat ad-
tak az előszerződésnek. Kikötve a visszavásárlási jogot, illetve azt, 
hogy a megállapodás jövő év június 30-ig él, hosszabbítható közös 
megegyezéssel. Amíg a vételárat - megszabott határidőig - nem 
fizetik meg, nem kerül birtokba az ingatlan. Amennyiben a terület-
re az adásvételi szerződése létrejöhet, illetve a szálloda megépül-

hetne a befektető által, 
úgy Hajdúszoboszló 
egy minőségi szállás-
hely-kategóriával gya-
rapodik, amely munka-
helyteremtést is jelent, 
a terület eladásából 
pedig jelentős bevétel 
származna az önkor-
mányzatnak, illetve tár-
saságának. 

Újabb 3 helyre kerülnek forga-
lomtechnikai tükrök

Az Ady Endre u. - 
Nap u., az Álmos 
u. - Malom sor út-
torkolatokba és a 
Manókert ovi bejá-
rójához helyeznek 
ki a forgalom biz-
tonságát szolgáló 
tükröket  májusban  Harsányi István javaslatára, 
a gazdasági bizottság keretéből finanszírozva.  
(Képünk, illusztráció, a szolgáltatóháznál készült)

Ismét útépítési pályázati lehető-
séggel  él az önkormányzat

A Wekerle utca rekonstrukciójára pályázik az ön-
kormányzat, áprilisi döntése alapján. A téma kap-
csán Antalné Tardi Irén felvetette, hogy a hosz-
szabb utcákkal is kellene foglalkozni a jövőben, 
akár szakaszosan megoldani a rekonstrukcióju-
kat, ha nem lehet pályázatot nyerni rájuk, mivel 
egyszerre felújítani őket nagyon drága lenne.  Az 
egyik ilyen a Nyugati sor, ahol az egyik oldalban 
lakóházak sorakoznak, a másikban pedig iparte-
lepi létesítmények. Így az utcában hol a por, hol a 
sár okoz gondot. 
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Fenntartható 
közlekedésfejlesztés 
Hajdúszoboszlón
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2016-ban si-
keres pályázatot nyújtott be  a Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett, 
„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című pályázati felhívásra, melynek köszönhetően a TOP-3.1.1-
15-HB1-2016-00007 azonosítószámú, „Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” című projekt 
427.913.475,- Ft összegű elszámolható költséggel támogatásban részesült. A támogatás forrását az Európai Re-
gionális Fejlesztési Alap biztosítja, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával.

A támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 100%-a, melyhez Hajdúszoboszló Város Önkormányza-
ta  31 millió Ft saját forrást biztosít.

A projekt fő célja egy élhető városi és települési környezet kialakítása, az éghajlatváltozás mérséklése és a széndi-
oxid-kibocsátás csökkentése, továbbá a közösségi és környezetbarát közlekedés fejlesztése, és a balesetvédelem.
A teljes hálózat megteremtéséhez a település meglévő kerékpárútjainak összeköttetése még nem valósult meg, 
szakaszok hiányoznak, a projekt azonban mind a belterületi, mind a külterületi szakaszok megépítésével lehető-
séget teremt a kerékpáros hálózat kialakulásához, és a települések összeköttetésével hozzájárul a megyei hálózat 
fejlesztéséhez is.

Hajdúszoboszló a pályázat megvalósítása során Hajdúszoboszló - Ebes között a belterületi Fürdő utcától a köz-
igazgatási terület határáig, a Dózsa György utcán a Hősök terétől a Bajcsy-Zsilinszky u. - Nádudvari u. kereszte-
ződéséig, valamint az Ady Endre u. – Kenézy u. - Gönczy Pál u. és a Kálvin tér - Hősök tere közötti szakaszokon 
kíván kerékpárutat építeni, illetve kijelölni mindösszesen 4,431 km hosszban. A fejlesztés érinti a Hősök tere 
- Dózsa György utcai közlekedési csomópontot is.  A tervezett kerékpárutak megvalósításával biztonságosan, 
kényelmesen és közvetlenül kerékpározhatóvá, azaz kerékpárosbaráttá válik a beavatkozási terület valamennyi 
közlekedési útvonala.
A projektben tervezett tevékenységek továbbá: a kerékpárforgalmi hálózati terv készítése, kiviteli tervkészítés, 
forgalomszámlálás, környezeti állapotfelmérés, ingatlanszerzés, engedélyezési eljárás lefolytatása, közbeszerzési 
eljárás lefolytatása, műszaki ellenőrzés, kommunikációs tevékenység megvalósítása, szemléletformálás lebonyo-
lítása. A támogatási szerződés 2017. június 6. napján került aláírásra; a tervezettek szerint a pályázat megvalósítá-
sának fizikai befejezési határideje 2019. július 31.
A projektben megvalósítandó kerékpárút-építések az alábbi műszaki tartalommal valósulnak meg:

1. Dózsa György utcai kerékpárút-építés és közlekedési csomópont-fejlesztés projektelem a Dózsa György u. – 
Nádudvari u. - Rákóczi utca közötti szakaszon valósul meg. Egyesített rendszerű gyalog- és kerékpárút-építéssel 
337,68 m hosszúságban, valamint járulékos beruházásként közvilágítási oszlopok áthelyezése, távközlési kábel 
védelembe helyezése, a Rákóczi utca - Puskin u. - Hősök tere csomópontban közlekedési lámpák, gyalogátke-
lőhely áthelyezése, illetve a fejlesztéssel érintett szakaszon növénytelepítés, közúti sávok átépítése is tervezett. 
2. Gönczy Pál utca - Erzsébet utca - Ady Endre utca közötti szakaszon elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút-
építés valósul meg, 143 m hosszban, valamint gyalogátkelőhelyhez közvilágítási oszlop elhelyezése tervezett, és 
távközlési kábel védelembe helyezése is szükséges tevékenység.
3. Kossuth utca - Hősök tere – Kálvin tér közötti szakaszon kerékpárút-kijelölés projektelem esetében meglévő 
térkövön történő felfestés, és gyalogátkelőhelyen történő átvezetés kialakítása tervezett,77,4 m hosszban.
4. Hajdúszoboszló – Ebes közötti kerékpárút megépítése a belterületi Fürdő utcától az ebesi közigazgatási határig 
tart, 3570,69 m hosszúságban.  
A projektelemben elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Tessedik utcától a külterületen 
egyoldali, kétirányú kerékpárút kiépítése tervezett, távközlési kábel védőcső elhelyezésével, belterületen zárt csa-
padékcsatorna-építéssel, külterületen vízelvezető árok kialakításával, pihenőhelynél napelemes megvilágítással.

A projekt megvalósítása jelenleg a közbeszerzési eljárás lefolytatásának, és a fejlesztéssel érintett, nem önkor-
mányzati tulajdonú területek megszerzésének tevékenységénél tart.

Utazzanak a 2A midi helyi 
autóbuszjárattal!
Erre biztatja elsősorban a hajdúkapitányokról elneve-
zett, ún. Hétvezér lakótelep városrész időseit, diákjait, 
s mindenki mást is, akinek előnyös a múlt év ősze óta 
közlekedő midibusz helyijárat, Orosz János önkor-
mányzati képviselő.
  
Az autóbusz naponta háromszor jár, reggeli, déli és délutáni 
időpontban, az iskolaidőtől függően két útvonalon, melyről 
az autóbusz-megállóhelyeknél kihelyezett menetrendek 
alapján tájékozódhatnak a lakosok.  A nyári menetrend júni-
us közepétől várható.
A 2A járat hosszú távú megmaradása a lakosok igénybe vé-
telétől függ! (A mellékelt menetrend illusztráció. Forrás: me-
netrendek.hu)

Megnyitották az új bemutató-
termet és irodát a köztemetőben

A régi, rossz állapotú kis 
iroda helyett a 15 éve nem 
használt volt ravatalozó át-
alakításával és bővítésével 
modern és színvonalas be-
mutatótermet, köztemetői 
irodát és mellékhelyisége-
ket alakított ki a városgaz-
dálkodási nonprofit zrt. 

A hozzáépítéssel együtt mint-
egy 300 négyzetméter terü-
leten balra található az iroda, 
szemben a kegyeleti árukat 
áttekinthetően bemutató he-
lyiség.  A dolgozók számára 
kulturált szociális helyisége-
ket alakítottak ki, továbbá 
raktárat. Ezen kívül az épület 
bal oldalán kívülről megkö-
zelíthető, a temető látoga-
tói által télen is használható, 
mozgáskorlátozottakakat is 
kiszolgáló WC-csoport  készült. 
A komplex, a kor követelmé-
nyeihez illő fejlesztés 50 millió 
forintba került, s a társaság elő-
ző évi üzleti tervében szerepelt.
A régi köztemetői iroda sorsáról 
statikai állapotfelmérés alapján 
fognak határozni. 

A görpálya is átköltözik majd a Böszörményi 
út mellől a készülő városi szabadidőparkba
Április  10-én átadták a mun-
katerületet a kivitelezőnek 
a volt Hajdú Kemping város 
felőli részén, megkezdődött 
a városi szabadidőpark I. 
ütemének építése.

A tervek szerint még a nyáron 
elkészülhet az I. ütem, így az 
új, 700 méteres rekortán fu-
tópálya, a BMX-hullámpálya,   
lengőteke, pingpongasztal, 
szabadtéri sakkpálya, take ball 
asztal (asztali lábtenisz, melyre 

a HSE nyert pénzt), továbbá a 
parkolók (köztük akadálymen-
tesítettek). Ide kerül a címben 
jelzett extrém görpálya, melyet 
kívánságra egy elemmel 
kiegészíttet az önkor-
mányzat.
A területen lévő sétányt 
leaszfaltozzák, hogy 
görkorizásra alkalmas 
legyen, s rendezik a park-
felületet, utcabútorokat, 
kerékpártárolókat he-
lyeznek el. 

Az önkormányzat egyébként 
pályázatot nyújtott be egy ún. 
integrált játszótér telepítésére. 
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Iskolahívogató
A szeptemberben 
első osztályt kez-
dők beiratkozása 
idén is áprilisban 
volt esedékes az 
általános iskolák-
ban. Minden in-
tézmény két első 
osztályt indíthat 
a 2018/19-es tan-
évben. 

Sokszor nehéz a 
döntés a szülők-
nek, hiszen szinte lehetetlen előre megmondani, hogy vajon 
melyik intézmény illik leginkább a gyermekükhöz, hova tud 
legkönnyebben beilleszkedni. Az iskolák az idén is igyekez-
tek megkönnyíteni a döntést, ezért nyílt napokkal várták 
leendő elsőseiket és természetesen szüleiket, bemutatva 
nekik az adott intézményt, s az ott folyó munkát. A Thököly 
Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola lapunkat is megin-
vitálta betekintésre. Február végén és márciusban is tanóra-
bemutatókkal, játékos kézműves és sportfeladatokkal várták 
a gyerekeket. 

A hagyományos megyei rajz-
verseny legszebb képeit díjazták
A Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola megyei rajzversenyt 
hirdetett óvodás és általános iskolás gyerekeknek ’’A magyar 
népdalok illusztrációja’’ címmel. Az elismeréseket a közel 300 
beküldött alkotás díjazott képeinek tárlatmegnyitóján adták 
át április 16-án a kulturális központban.

„Egészen születésünktől a halálunkig végigkísérnek bennünket a 
népdalok”, a bölcsődaloktól a siratókig, „a kettő között pedig maga 
az életünk”- jelentette ki Szoboszlainé Kádár Anikó, az iskola igaz-
gatója. Elmondta, már hagyomány a megyei verseny, jó alkalom ez 
arra, hogy megnézhessék, „a megye iskoláiban, óvodáiban, milyen 
szépen rajzolnak a gyermekek, milyen témák foglalkoztatják őket”. 
Bodó Sándor országgyűlési képviselő megnyitóbeszédében el-
mondta, nem az eredmény a fontos a művészetben, hanem hogy 
„belső érzéseinket ki tudjuk fejezni”. „ A gyerekeket nem kell biztat-
ni a rajztevékenységre, hiszen szeretnek rajzolni”- tette hozzá, majd 
kifejtette, hogy ezáltal nemcsak a gyerekek kézügyessége fejlődik, 
hiszen „egy rajz mindig szellemi alkotás is”. Különböző korcsopor-
tokban hirdettek nyerteseket, Hajdúszoboszlóról a Bárdos Lajos 
Általános Iskola tanulója, Kutasi Napsugár (képünkön) a 3-4. osz-
tályosok között a 2. helyezést érte el.

Szakmák éjszakája 
Országos pályaorientációs rendezvény
Hajdúszoboszló két szakképesítést is biztosító középfokú intézménye, a BSZC Bocskai 
István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája valamint a BSZC Közgazdasági Szak-
gimnáziuma idén is csatlakozott az egész országban egyre nagyobb népszerűségnek 
örvendő Szakmák Éjszakája rendezvényhez április 13-án.

A program lényege, hogy testközelbe hozza a diákoknak a szakmákat, melyeket az adott 
iskolában választhatnak. Ehhez igazodva a Bocskai-iskola tankonyháján többek között cuk-
rász, szakács és pincér szakos diákoktól leshetik el, hogy mit is tanulnak a szakmáról a suliban. 
A Közgázban pedig gazdasági társasjáték, GPS-kincskeresés és LEGO robotika-bemutató is 
várta a pályaválasztás előtt álló fiatalokat. Az élményszerűségen van a hangsúly, hogy mi-
nél vonzóbbá tegyék a szakképzéseket a leendő diákok számára. A rendezvényre évről évre 
egyre többen kíváncsiak, ami nem csoda, hiszen családi programként is megállja a helyét.

Lángeszű gyerekek az FGSZ vetélkedőjén
Magyarország tizenhét iskolája, a meghívottak közel negyede vett részt az FGSZ Földgázszállító 
Zrt. VIII. Lángész kerestetik! vetélkedőjén, ahol nyolcadikos diákokból álló háromfős csapatok 
mérhették össze tudásukat többek között elsősorban matematikából, fizikából, földrajzból,  va-
lamint a versenyre való felkészülés során a földgázról és az FGSZ-ről tanult ismeretekből.  Az 
elődöntőben szereplő 3 hajdúszoboszlói iskola közül a Hőgyes Endre Gimnázium tanulói jutot-
tak be a döntőbe, ahol végül az 5. helyezést érték el.

A Lángész kerestetik! célja a természettudományok népszerűsítése és a cég tevékenységének megis-
mertetése mellett a pályaorientáció segítése volt az FGSZ működési területén található oktatási intéz-
ményekből nevezett csapatok tanulói számára.  A döntőt a vállalat székházában rendezték meg 2018. 
március 27-én. 
A fiatalok ezúttal is rengeteg olyan új ismerettel gazdagodtak a felkészülés során, amelyeket az iskolá-
ban nem sajátíthattak volna el, elsősorban a szénhidrogéniparral, a földgáz termelésével, szállításával 
és felhasználásával, valamint az FGSZ Zrt.-vel kapcsolatosan. Teljesítményüket az FGSZ munkatársaiból 
álló szakmai zsűri értékelte. 
Az  ünnepélyes díjátadón az elért helyezés szerint gazdára talált a 3.300.000 forintnyi pénznyeremény, 
amivel az iskolák gazdagodtak, valamint az értékes utalványok, amelyekkel a diákokat jutalmazták. A 
cég a csapatvezető tanárok munkáját is megköszönte egy-egy ajándékcsomaggal.
A hajdúszoboszlói döntős HEG-GAS 4.0 csapatot Károly Kinga, Kiss Bianka és Tóth Dominik alkotta, 
felkészítő tanáruk ezúttal is Tóthné Koncsik Ágnes volt. A diákok remek eredményükkel 350.000 Ft-ot 
nyertek iskolájuknak, egyéni nyereményük pedig egy-egy 5.000 Ft-os INTERSPORT-utalvány volt.
Képünkön: a Hőgyes csapata a zsűrivel (Forrás: FGSZ sajtóközleménye)



5. oldalHAJDÚSZOBOSZLÓ hétköznapok

A magyar költészet gyöngyszemei 

A magyar költészet napjának tiszteletére április 10-én a nagyváradi M. M. Pó-
dium Színház két tagjának, Meleg Vilmos és Meleg Attila színművészeknek 
előadóestjét tekinthették meg a vendégek a művelődési központban.

Az ’’Akarsz-e 
játszani?’’ - vá-
logatás a ma-
gyar költészet 
g y ö n g y s z e -
meiből című 
előadás nyitá-
nyaként Me-
leg Vilmos 
köszöntötte a 
közönséget. 
E l m o n d t a , 
olyan gyak-
ran és szíve-
sen jönnek 
hozzánk, hogy úgy érzik, mintha hazatérnének. Nagyon örült a költészet napi fel-
kérésnek, hiszen mióta „Nagyváradon is létezik József Attila-szobor, minden évben 
létrehozunk egy-egy költői összeállítást”. „Hál’ Istennek a magyar irodalom tárháza 
olyan gyönyörű”, hogy bőségesen szolgáltat nekik anyagot a műsorok összeállításá-
hoz - tette hozzá a színművész. Programjukban megzenésített és játékos formában 
előadott versek is helyet kaptak. A közönség soraiban osztatlan sikert arattak, a két 
színész remekül váltogatta a könnyedebb és a komolyabb hangvételű produkciókat.

Sorszám A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes %
szavazat

1 Marosi Mónika Független jelölt 120 0,26 %
2 Oláh Dávid SZP 37 0,08 %
4 Glatz János SZEM PÁRT 36 0,08 %
5 Mikula Erzsébet Független jelölt 0 0,0 %
6 Lakatos Gizella Független jelölt 0 0,0 %
10 Örvendi Cintia Nóra SEM 162 0,36 %
12 Drotár Adrienn ÚMF 130 0,29 %
14 Varga Réka Független jelölt 0 0,0 %
15 Lakatos Miklós Erik MAGYARORSZÁGÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT 39 0,09 %
18 Kovács Klaudia Éva KÖSSZ 39 0,09 %
20 Makula Krisztián Független jelölt 40 0,09 %
24 Szemők Zoltán EGYÜTT 91 0,2 %
28 Balogh Lajos Független jelölt 0 0,0 %
30 Horváth Tibor FKGP 94 0,21 %
32 Rigán  István JOBBIK 13542 29,8 %
33 Dede Tamás MSZP-PÁRBESZÉD 5111 11,25 %
39 Lakatos János MCP 76 0,17 %
45 Radics Péter LMP 1571 3,46 %
46 Kovács Katalin Független jelölt 0 0,0 %
47 Bodó Sándor FIDESZ-KDNP 23444 51,58 %
48 Budaházy Áron MIÉP 122 0,27 % 
49 Cseri Melinda NP 50 0,11 %
50 Kovács Imre Krisztián MOMENTUM 574 1,26 %
51 Kárai Imre HAJRÁ MAGYARORSZÁG 47 0,1 %
52 Sipos Sándor MUNKÁSPÁRT 125 0,28 %

Megkezdődött a fesztiválszezon
A Szoboszlói Toros Napokkal vette kezdetét a gasztrokulturális fesztiválsze-
zon Hajdúszoboszlón. A toros ételek és a finom borok március 15-17. között 
várták a vendégeket a Szent István park parkolójában. A sorozat  az április 
28-án kezdődő Hajdúsági Ízek Fesztiváljával folytatódik. 

A március 15-i ünnepre  tisztelgésként huszárfelvonulással kezdődött meg a 
fesztivál. A sátorban aztán verbunkos dalokkal toboroztak katonákat, majd 
együtt járták a táncot. Máté Lajos, a Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egye-
sületének elnöke, a fesztivál szervezője megnyitóbeszédében köszöntötte 
a jelenlévőket, elmondta, évről évre sikeresen rendezik meg az immár hat 
gasztroturisztikai eseményt, melyek mindegyikét más és más „témára fűzik fel”. 
A street food kínálaton kívül négy fő standról választhattak ételt a vendé-
gek, a három szoboszlói,a Lorena Étterem és Panzió, a Mátyás Király Gyógy- 
és Wellness 
Szálloda, s 
a Kemencés 
Csárda (képün-
kön) mellett 
idén először 
egy debreceni, 
a Barabás Étte-
rem is elhozta 
kiváló menü-
sorát. 
A fesztivál ide-
je alatt több 
mint 30 pro-
dukcióval is 
várták a láto-
gatók apraját-
nagyját. 

A 2018. április 8-i országgyűlési választás egyéni eredményei a 
Hajdú-Bihar megyei 5. sz. választókerületben 
(A valasztas.hu adatai alapján) 

„Alkotás és kibontakozás’’ városunk művészei által
A Szoboszlói Alkotók Csoportja idén március 24-én tartotta hagyomá-
nyos kiállítását tagjaik legszebb munkáiból, ezúttal a Szabó László zug-
ban lévő Forrás Panzióban.

„Hat évvel ezelőtt alakult Szoboszlón azzal az elhatározással a SZACS, hogy 
a helyi művészeket összefogja, közös, csoportos kiállítások születhessenek - 
mutatott rá Szoboszlainé Kádár Anikó, a csoport egyik tagja. Kiemelte, nem-
csak csoportos, hanem már több önálló tárlaton is megismerhette a közönség 
az alkotók művészetét. Kátay Gyula, a SZACS vezetője betegsége miatt nem 
tudott részt venni a kiállítás megnyitóján. Komiszár János, Holló László- és 
Csokonai- díjas festőművész dícsérte az alkotók összetartását. „Mivel régóta 
ismerem őket, tudom, büszkék arra, hogy számos alkalommal képviselhették 
Hajdúszoboszlót”- jelentette ki, majd részletesen elemezte a kiállított képe-
ket. A tárlat május 1-ig tekinthető meg.

Mazsorett sikerözön a szolnoki 
országos versenyen
A mazsorett versenyszezon 2018-ban is Szolnokon in-
dult, itt rendezték meg az év első rangos versenyét, 
amelyen részt vett a Hajdúszoboszlói Főnix Mazsorett 
Sportegyesület is. 

Mazsoretteseink nagyon sokat készültek a versenyre, és  igazán 
szép eredményekkel tértek haza a lányok, s az idén először verse-
nyen is indított Anya Mazsorettek.  A Szolnok Opent élőben közve-
títették, 34 egyesület képviseletében 749 mazsorett vett részt.  Az 
egyesületünk képviseletében 75-en, 4 korcsoportban, 30 produkci-
óval indultak. A különböző egyéni, páros és csapat kategóriákban 
tíz 1. helyezést, négy 2. helyezést, nyolc 3. helyezést értek el. 
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„Élet a Maros partján” - születésnapi nótaszó
Műsoros délutánra várta a vendégeket a szervező Vörös Sári Magyarnóta Egyesület a Bocskai Rendez-
vényközpontba április 15-én. Az egyesület dalköre remek hangulatot teremtett dalcsokraival, sokszor a 
közönség is ’’besegített’’ a kedvelt nótáknál. A kórust Burai Róbert és cigányzenekara kísérte.

Szabó Eszter nótaénekes, az egyesület elnöke köszöntőjében felhívta rá a figyelmet, hogy két tagjuk is idén 
ünnepli 70. születésnapját, Drágán Lajos az egyesület művészeti vezetője és Bokor János. Mindkettejük neve 
ismerősen csenghet a nótakedvelők körében, igazi sztárjai ennek a műfajnak.  A plakáton meghirdetettek 
szerinnti sztárvendégekben egyébként sem volt hiány, fellépett még többek között Kátai Zsuzsa, Varga Sán-
dor, Topány Ildikó, Kunkli Ferencné, Polacsek Istvánné és T. Kiss Endre is. Délután a megszokottól eltérően 
csakis magyar nótákat adtak elő, hiszen mint Szabó Eszter mondta, jelmondatuk ezúttal az „éljen a magyar nóta 
és éljen a cigányzene” volt. 

A Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde 
felvételt hirdet  a 2018. szeptember 1-jétől kezdődő nevelési évre

A jelentkezés ideje: 2018. május 2-4. 8.00-16.00 óra között.

9.00 és 11.00 óra között az udvaron lehetőség van játékra, ismerkedésre.

Bölcsődénk olyan szociális intézmény, mely 7 csoportban, 90 férőhellyel várja a 
3 év alatti gyermekeket. 

A bölcsődébe az a gyermek vehető fel, aki
- legalább 20 hetes korú,
- 3. életévét 2018. december 31-ig tölti be
 
A bölcsődei ellátást azok a szülők kérhetik, akik:
- munkavégzésük, betegségük,
- munkaerőpiaci részvételüket elősegítő program, képzés miatt
- vagy egyéb hivatalosan igazolt ok miatt (pl. szociális rászorultság)
gyermekük napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni!
A jogosultsági feltételeket minden esetben hivatalos irattal kell igazolni!

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
- felvételi kérelem (bölcsőde által kiadott saját nyomtatvány)+ 2 db felbélyegzett boríték
A beiratkozást követő egy hónapon belül a bölcsődébe jelentkező gyermekek szüleinek 
szülői értekezletet tartunk, melyről írásban értesítjük majd Önöket!

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 23-25.
Tel: 06-52-361-352  Mobil: 06-70-505-8307 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy bölcsődei férőhelyeinket a jelentkezés sorrendjétől és a sür-
gősségi, rászorultsági alaptól, a törvényi feltételeknek megfelelve töltjük fel. 
A bölcsődei felvétellel kapcsolatban keressék bizalommal a bölcsőde vezetőjét.

Vilma néni 18 évig dolgozott a 
középiskolai kollégiumban
Loós Lajosné március 31-én ünnepelte 90. születésnap-
ját. Antalné Tardi Irén képviselő és Kunkliné Dede Erika, 
egészségügyi, szociális igazgatás irodavezető-helyettes 
április 3-án köszöntötték az önkormányzat nevében. 

Bárándon született, öten voltak testvérek. Saját földjeik mű-
velésével, állattartással foglalkozott a családja. Édesapja, 
Ferenczi Lajos 18-20 évig községgazdája volt Bárándnak. 
1949-ben esküdtek meg férjével, akkor kerültek Hajdúszo-
boszlóra, itt is folytatták a gazdálkodást. 1961-től lakik je-
lenlegi lakóhelyén. Három gyermeke született (két fiú és egy 
lány), legidősebb fia 15, férje már 45 éve elhunyt. 1976-ban 
az új Szép Ernő Kollégium megnyitásakor ott helyezkedett el 
mint portás. 18 évig dolgozott a kollégiumban. Három fiú és 
egy lány unokája, valamint négy lány dédunokája is van már 
Vilma néninek. Születésnapját családja körében ünnepelte. 

Anyakönyvi hírek
2018. március

Házasságkötés:
Seprenyi Mária – Töttös István, Sipos Éva Rózsa – Tyu-
kodi Attila, Szőllősi Anett Eliza – Széplaki Dávid Richárd, 
Juhász Judit Andrea – Nagy Zoltán, Dobozi Petra – Kiss 
Ferenc, Szabó Renáta – Nagy Tamás.

Újszülöttek:
Loós Zente, Nagy Lilien, Bohutinsky Henrietta, Kuszka 
Dániel, Szerencsi László, Dankó Levente Nimród, Szikszai 
Norbert, Kaszás Noémi, Szilágyi Maja, Balla Gábor, Agocs 
Dóra, Pardi Ádám Zsolt, Nagy Izabella, Molnár László Le-
vente, Lendvai Marcell, Horváth Luca, Bagosi Zsombor, 
Zsíros Milán, Farkas Eliza, Borsos Csenge, Kovács Dániel 
Kristóf.

Akiket gyászolunk: 
Nánási Lászlóné 70, Ónadi Józsefné 84, Gál Sándor 64, 
Vida Lajos 76, Tímár Imréné 76, Székely Sándorné 84, Pa-
tai Ferenc 79, Holhos Imréné 93, Balla Bernát 81, Dr. Ka-
kuk Gyuláné 92, Tóth Tibor Imre 60, Bakó József 75, Dé-
csei Sándor 82, Dvornik Gergelyné 104, Dancs Jánosné 
76, Tollas Gábor 96, Simon Sándor 80, Juhász József 96, 
Szilágyi Istvánné 63, Olajos Gábor 81 éves.
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Nagyszabású rendezvény a Bocskai-pályán!
Hazai és külföldi színészek és öreg-
fiúk csapatai mérkőztek
Április 6-án a városi sporttelep műfüves pályáján kispályás labdarúgó-mérkőzéseket tartottak a magyar 
színész válogatott, a szentpétervári színész válogatott az ukrán színész válogatott, valamint a szoboszlói 
öregfiúk részvételével. A programot Nemcsák Károly, a magyar színész válogatott csapatkapitánya szer-
vezte. A mérkőzések előtt az ukrán, az orosz és a magyar himnuszt is elénekelték az egyes csapatok. 

Suba Zsófi bajnok 
az Úszás Diákolimpián
Hódmezővásárhelyen rendezték meg március 24-én az Or-
szágos Úszás Diákolimpia országos döntőjét. A   IV. korcso-
port A-B kategóriában versenyeztek az  Hajdúszoboszlói Ár-
pád SE úszói, közülük a  dobogó felső fokára állhatott Suba 
Zsófi (képünkön).  

Eredmények: „A”  100 m mellúszás: Suba Zsófi  1. hely  (1:14.28 ). 
Hosszú Fruzsina az  „A” 100 m pillangóúszás kategória   8. helye-
zettje (1:10.33),  míg 100 m mellúszásban a 14. (1:23.42).  Varga 
Benedek a „B” korcsoport mellúszó számában szintén a közép-
mezőnyben  ért célba.

OVI-KARATE a ten-shin egyesületben
Bemutatkozó foglalkozás és övvizsga az „aprónépnek”

Március 17-én  nyílt bemutató edzést és kyu vizsgát tartottunk városunkban a Ko-
vács Máté művelődési központ emeleti tükrös termében - tájékoztatta lapunkat Kiss 
László edző, az egyesület vezetője.

A Ten-Shin Karate Sportegyesület KIS-TIGRISEK csapatából a nagycsoportos óvodá-
sok szorgalmasan készültek a megmérettetésre. A rendezvény nyilvános volt, így a roko-
nok, barátok is megtekinthették a tréninget. Az „aprónépnek” a bemutató edzést követő-
en számot kellett adniuk az elméleti tudásukról, a technikai jártasságukról és az erőnléti 
felkészültségükről. Az értékelést követően ünnepélyes eredményhirdetés következett, majd csa-
ládias hangulatban a szülők és gyerekek kölyökpezsgővel koccinthattak a sikeres vizsga örömére. 
- Minden vizsgázónak szívből gratulálok. Egyesületünk az edzéseit a Lurkó Óvodában tart-
ja. Bővebb információt a honlapunkon találhat a kedves olvasó: www.tenshin.atw.hu 
A hajdúszoboszlói KIS-TIGRISEK csapatának következő eseménye egy barátságos házi bajnokság lesz 
június közepén - közölte Kiss László. 

2018. április 29. vasárnap
Hajdúszoboszló, műfüves sportpálya (Sport utca 5.)

A tavaly megrendezett kispályás labdarúgó torna sike-
rére alapozva, hagyományteremtő jelleggel idén újra 
lehetőséget biztosítunk a kikapcsolódást kereső, va-
lamint a labdarúgást kedvelők számára.

Ahogy egy évvel ezelőtt, úgy most is arra törekszünk, 
hogy a tornát magas színvonal jellemezze. A mérkő-
zések egyszerre négy pályán fognak lezajlani, hivata-
los MLSZ játékvezetők közreműködésével. Ezentúl a 
díjazásban és a szervezésben is lesznek újdonságok. 
Az idei tornára 16 csapat nevezését tudjuk fogadni. 

Info: https://www.facebook.com/hajduszoboszloifiatalok

Ünnepi szabadtéri kispályás labdarúgó torna

► Május 1-jén 8.30 órai kezdettel  
► a HSE-pályán, a Sport u. 5. sz. alatt rendezi meg 
► a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Irodája 
► Bogádi Imre szervezésében a hagyományos  
     versenyt. 
Minden csapatot és érdeklődőt szeretettel várnak! 

Info: https://www.facebook.com/events/784438195088941/
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VÉRADÁS
A Magyar Vöröskereszt Haj-
dúszoboszlói Területi Szer-
vezete lakossági véradást 
szervez. 

Helye: 
KULTURÁLIS KÖZPONT, 
Szilfákalja 2. 

Ideje: ÁPRILIS 27., PÉNTEK  
9:00 -17:30 óra között

Személyi igazolványát, lakcímkár-
tyáját, és taj-kártyáját feltétlenül 
hozza magával!

Kérjük, segítsen véradással 
beteg embertársainkon!

Április 27-től
KAMILLA  PATIKA
Bethlen u. 30.
Tel.: 06-52-270-157

Május 4-től
ARANY  PATIKA
Hőgyes u. 31. 
Tel.: 06-52-359-431

Május 11-től
GYÓGYFORRÁS GYÓGYSZERTÁR 
Hősök tere 3.
Tel.: 06-52-557-945

Május 18-tól
KATALIN PATKA
Major u. 26.
Tel.: 06-52-557-805

Ügyeleti idő:
 Hétfőtől péntekig munka-
napokon az ügyeletre kijelölt 
gyógyszertár zárásától 21 
óráig. 
Szombaton (pihenőnapokon): 
17-től 19 óráig. 
Vasárnap és ünnepnapokon: 
08.00-12.00 óráig és 17.00-
19.00 óráig.
Szombaton az ügyeletes 
gyógyszertár 08.00-tól 
12.00 óráig nyitva tart. 
A köztes időszakokban 
készenléti szolgálatot lát el 
az ügyeletes gyógyszertár 
(telefonos elérhetőség az 
ügyeletes orvos részére, 
sürgős szükség esetére).

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Április 28-29.
DR. SASS GERGELY
H-szoboszló, Attila u. 23.
Telefon: 06-70-708-5352

Április 30. - május 1. 
DR. ILKU MIKLÓS
Sáránd, Bagosi u. 44.
Telefon: 06-70-376-1149
és
DR. KÁLMÁN ATTILA
H-szoboszló, Erkel F. u. 79.
Telefon: 06-30-9250-391

Május 5-6.
DR. BÍRÓ TAMÁS

Hosszúpályi, Petőfi u. 7.
Telefon: 06-30-239-0230
és
DR. MELEGHEGYI BALÁZS
H-szoboszló, Malom sor 10.
Telefon: 06-30-240-9246

Május 12-13.
DR. POLGÁR IMRE
Debrecen, Simonffy u. 8/a
Telefon: 06-70-376-1141
és
DR. CZIRJÁK ANDRÁS
H-szoboszló, Széchenyi u. 1/C
Telefon: 06-52-365-861, 06-
30-935-3184

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

PIACI ÁRAK április 19.

alma                            300-400 Ft/kg
narancs                            350-460 Ft/kg
mandarin                             550-750 Ft/kg
citrom           700 Ft/kg
banán                            490-550 Ft/kg
lime        1200 Ft/kg
eper                         850-1380 Ft/kg
újhagyma                    150-200 Ft/csomó
vöröshagyma                         160-200 Ft/kg
lilahagyma                           300-400 Ft/kg
sonkahagyma        400  Ft/kg
burgonya                           100-180 Ft/kg
paradicsom                            650-750 Ft/kg
paprika                       1100-1300 Ft/kg
kápiapaprika                    1100-1300 Ft/kg
kaliforniai paprika             980-1100 Ft/kg
sárgarépa                           220-250 Ft/kg
új sárgarépa          450 Ft/kg
petrezselyem                         590-750 Ft/kg

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI
KERESKEDELMI ÉS
IPARKAMARA
CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF HAJDÚ-BIHAR COUNTY

Tisztelt Hajdúszoboszlói Vállalkozók!
Nincs türelmi idő!

Május 25-től hatályos a GDPR-rendelet a vállalkozásokra
Felhívjuk a Tisztelt Vállalkozások vezetőinek szíves figyelmét, hogy a GDPR – az EU Általános 
Adatvédelmi Rendelet türelmi idő nélkül lép életbe. Ez a rendelet nem azonos a meglévő 
adatvédelmi törvénnyel, mivel a gyakorlatban jelentős különbségek vannak, és új elemeket 
is tartalmaz.
A GDPR, az EU Általános Adatvédelmi Rendelete, mely szigorú követelményeket támasztott 
a vállalkozásokkal szemben, 2018. május 25-től kötelezően alkalmazandó Magyarországon. 
A rendelet minden vállalkozást, céget érint, ahol személyes adatokat kezelnek (beleértve a 
munkavállalók adatait is), online tevékenységet folytatnak, bármilyen céllal adatbázisokat 
kezelnek. (A papír alapon nyilvántartott adatok is ide tartoznak).
A rendelet 2018. május 25-től valamennyi, a valószínűsíthetően kockázatos új adatkezelési 
tevékenységekre kötelezően előírja az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzését, ezért min-
denképpen javasoljuk a vállalkozásoknak, hogy a rendeletben előírtaknak megfelelően vizs-
gálják, illetve vizsgáltassák felül az informatikai környezetük zártságát biztosító szervezeti és 
technikai intézkedések hatékonyságát.
Nagyon fontos tudni, hogy az új rendelet nem csak a nagyobb vállalkozásokat, hanem ki-
sebb cégeket, egyéni vállalkozókat is érinti (érintheti) amennyiben azok személyes adatokat 
kezelnek!
2018. május 25-től már nincs felkészülési idő! A rendelet be nem tartói súlyos bírságra 
számíthatnak. Ennek megelőzésére javasoljuk a mielőbbi felkészülést, különösen a rende-
letben előírt új elemek, kötelezettségek betartását illetően.

Mészáros Sándor
 HBKIK Hajdúszoboszlói Szervezet
 elnöke

új petrezselyem        950 Ft/kg
kígyóuborka                         500-550 Ft/kg
uborka                         600-650 Ft/kg
kelkáposzta       400 Ft/kg
új káposzta                        450-500 Ft/kg
karfiol                        490-650 Ft/kg
karalábé                        199-280 Ft/db
cékla                        200-250 Ft/kg
gyömbér       999 Ft/kg
zeller                        390-400 Ft/kg
fokhagyma                   1500-1900 Ft/kg
gomba                        750-800 Ft/kg
dióbél                    2500-2800 Ft/kg
mák     1200 Ft/kg
tarkabab                      800-1200 Ft/kg
akácméz     2200 Ft/kg
vegyes méz     1500 Ft/kg
tojás   40-48 Ft/db


