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A tartalomból:

Olimpiai fáklyás futás
Hajdúszoboszló is részese lehetett!

HAJDÚSZOBOSZLÓ
Fejlesztések a fürdőben
Elkészült az új játszótér és a fogadótér-bővítés

Szépkorú lett a szoboszlói foci doyenje
Egri Sámuel köszöntése

Megkezdődtek az útépítések, forgalmirend-változások lesznek!
Az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatoknak nyújtott juttatások keretében tavaly újabb 200 millió forint támogatásban részesült pályázata alapján a hajdúszoboszlói önkormányzat. A pénzből ez év őszére
elkészül három fontos útrekonstrukció. Az építések júniustól szeptemberig tartanak, a forgalomkorlátozások miatt a lakosság türelmét kérik.
A Luther utca teljes, 500 méter hosszon újul meg. Az új útburkolat mellett végre lesz zárt csapadékvíz-elvezető rendszer is ebben az utcában. A projekten kívül az önkormányzat anyagi forrásával a Bárdos Lajos Általános Iskolánál 128
méter hosszon térkövezett leállósáv is létesül. Az építés 2 szakaszban történik: július 17-ig először a főtértől a Bányász utcáig tartó szakaszt zárják le. Közben a főtéri társasház megközelítése érdekében a Sas utcán át a Kígyó utca egy
szakasza kétirányú lesz. Ezt követően a hosszabbik rész következik a
Luther utcán. A fákat megkímélik, legfeljebb 1-2 kivágása szükséges mondta el kérdéseinkre Szilágyiné Pál Gyöngyi irodavezető-helyettes,
főmérnök.
A lakótelepen lapzártánk idején már hozzáfogtak a kivitelezéshez, a
Thököly-iskola előtt kezdték a munkát. A Kölcsey utcai szakaszon 120
méter, a Major utca belső körének útszakasza mentén 300 méter hos�szon készül el új aszfaltburkolat, továbbá az Isonzó utcához hasonlóan
a parkolók és a garázsok előtti területek térkövezése.

A Hajdúszoboszló - Ebes kerékpárút-építési projekt Rengeteg programmal várja a
keretében átépül egy közlekedési csomópont is lakosságot és a vendégeket a
hajdúszoboszlói nyár!

Megépül a kerékpárút a Fürdő utcáig tartó szakasz folytatásaként a szomszéd településig, a másik irányban pedig a főtértől
a Bajcsy-Zsilinszky - Nádudvari u. kereszteződésig. A projekt keretében átépül
a Hősök tere - Dózsa Gy. u. - Rákóczi u.
- Puskin u. kereszteződés is. Megvalósul
az Ady Endre utcát a Hősök terével összekapcsoló kerékpárútszakasz. A beruházás értéke 457,9 millió forint, melyből 30
millió forint önkormányzati saját forrás.

Közel egy éve nyújtotta be pályázatát az
önkormányzat a TOP-3.1.1-5 pályázati felhívásra. A „Fenntartható közlekedésfejlesztés
Hajdúszoboszlón” c. pályázat a 2017. május
3-i értesítés szerint nyert. A pályázat elhúzódása miatt az előkészítés folyamata is megváltozik. Ehhez igazodva a képviselő-testület
június 15-i tanácskozásán elfogadta azt az

előterjesztést, miszerint biztosítják a megvalósításhoz (közműegyeztetés, építési engedély hosszabbítása, kisajátítások, telekalakítás) szükséges teendők pénzügyi fedezetét a
költségvetésben elkülönített tartalék terhére.
Amint azt Szilágyiné Pál Gyöngyi városi

főmérnök elmondta, a tényleges kivitelezés
valószínűleg 2018-ban lehetséges. Ezáltal
azonban újabb számottevő javulás lesz a helyi közlekedésben. Az ominózus csomópontban például a zebra a polgármesteri hivatal
udvari bejáratával egy vonalba kerül át.

Az önkormányzat intézménye, a művelődési központ mintegy 30 nagy rendezvényt tart szeptember
elejéig, és táborokat is szervez. A Hungarospa is
még több eseménnyel készült, hiszen a fürdő megnyitásának 90. évfordulóját ünnepeljük július 27én! A kulturális és szórakoztató programjaink részese a Bocskai István Múzeum, mely ugyancsak az
önkormányzat intézménye. A TDM is újra szervez
programokat. (Körképünk a 6. oldalon)

2. oldal

a város

Hajdúszoboszló

VÁROSHÁZA
Pályázatokhoz kapcsolódó témákban, ingatlanvásárlásról, szabadidőpark létrehozásáról határoztak többek között a képviselők a legutóbbi, június 15-i ülésen. Határozat született továbbá
balesetveszélyes járdaszakaszok felújításáról a városban.

18 millió forint balesetveszélyes járdarészek
felújítására, 4,5 millió forint útpadkarendezésre
Tervezővel mérették fel a balesetveszélyes helyszíneket városszerte. A
felmérés alapján elkészült dokumentáció szerint az idei költségvetésben
elkülönített keretből minden választókörzet számos pontján renoválják a
veszélyes járdaszakaszokat.
Padkarendezést is tervezett az önkormányzat, a Debreceni útfél mentén,
a Hunyadi utcán, az Álmos utcán, a
Csontos utcán, a Makkos Ferenc utcában, a Földvár utcán, a Szik utcán, Tokay utcán,
illetve az ezekben az utcákban szükséges részeken.

Szabadidőpark létesítése kezdődik meg
a Debreceni útfél melletti kemping területének egy részén
A régi kempingből négy
hektárt hasznosít az önkormányzat legutóbbi döntése
értelmében szabadidőpark
létrehozására, mely lakossági és turisztikai célokat egyaránt szolgálhat. Először ezt
a létesítményt a Böszörményi út felőli, kijjebb eső volt
honvédségi üdülő területére
tervezték, a különféle egyeztetések, vélemények alapján azonban kiderült, hogy a városi
sporttelep (közismert nevén Bocskai-sporttelep) melletti megvalósítás több okból ésszerűbb. Ezért a képviselő-testület június 15-i ülésén erről határozott.
A kemping területén található motelt és apartmanokat kerítéssel elválasztják. A főépületet
először felújítják, 2. ütemben a bővítése is lehetséges. Az említetteken túlmenően az összes
épületet lebontják. A tervek szerint a motelrész továbbra is vendégfogadási célra szolgál,
később akár ifjúsági táborként.
Az önkormányzat a különválasztott 4 hektár területre áttelepíti a Böszörményi út mentén
található extrémpálya mobil elemeit, s kiegészíti a kerékpárosoknak egy 30x80 méteres BMX
akadálypályával. Parkolók is épülnének, szintén két ütemben. Szabadtéri sakk, lengőteke, padok, csobogók, új úthálózat, világítás, megújult növényzet, azaz rendezett szabadidős terület
alakulna ki. A park kialakítására 350 millió forintot biztosítanak a költségvetési tartalékból.
A terv másik része egy kisméretű, többfunkciós rekortán pálya megépítése. A Magyar Labdarúgó Szövetség ismét nyílt pályázatot hirdetett meg, mely kiírásnak a szoboszlói önkormányzat megfelel. Egy 20x40 méteres, körben egyméteres ún. viakolor járdával, palánkkal
és labdafogó hálóval, világítással és két kisméretű kapuval felszerelt, de két kosárlabdapalánkkal és két kézilabdakapuval kiegészített beruházást terveznek. Mindez a városi sporttelephez kapcsolódva épülne meg. A műfüves futballpályához hasonlóan itt is a TAO-támogatás
igénybevételével. A költségek 30%-ára, de legfeljebb 15 millió forintra önerőként az önkormányzat vállal kötelezettséget.

Thököly Imre születésének jubileuma
Hajdúszoboszlón választották a kurucok vezérükké 1680.
január 8-án Thököly Imrét. A fejedelem születésének 360.
évfordulója alkalmából, szeptember 25-én, majd 26-án
ünnepi konferenciát rendez testvérvárosunk, a szlovákiai
Késmárk, rangos szlovákiai és magyarországi előadókkal. Ezt követően immár 4. alkalommal szervez konferenciát a szoboszlói kulturális központ, most a késmárki
folytatásaként, szeptember 28-29-én. Emellett gyermekeknek hirdetnek rajzpályázatot. A jubileum megünneplésére az ún. Visegrádi Alaphoz benyújtott pályázat nem nyert, saját forrásból finanszírozza az önkormányzat a
tervezett 2 millió forint költséget.

LEVÉL a Miniszterelnöknek
A képviselő-testület május 18-i határozata alapján dr. Sóvágó László polgármester levelet küldött Orbán Viktornak, Magyarország Miniszterelnökének, sportcsarnok építésének támogatása ügyében.
Mintegy 1,5 milliárd forintba kerülne egy új, a kor követelményeinek megfelelő sportcsarnok, amely kulturális és más célokra is kihasználható volna. Polgármesterünk érvei
között szerepel Hajdúszoboszló turisztikai jelentősége hazánkban. Azt is szóvá teszi,
hogy pályázati lehetőség sport-, illetve rendezvénycsarnok építésére nincs, de a Kormány egyedi döntéseivel több településnek adott már pénzt sportcsarnok építésére. Így
2016-os határozattal Bicskének 900 milliót, Dunakeszinek futsalcsarnokra szintén 900
milliót, Kisvárda 3,5 milliárdot kapott multifunkciós csarnokra, plusz 900 milliót fedett
futballcsarnokra, és a sor folytatható.
Kéri ezért az önkormányzatunk, hogy a Kormány Hajdúszoboszlónak is biztosítson
pénzt a tervezett multifunkciós sportcsarnok megépítéséhez. Szándékának komolyságát az önkormányzat a becsült költség 15%-ának, 225 millió forintt önerővel bizonyítja.
A levél egy példányát a polgármester Bodó Sándor országgyűlési képviselőnek is
megküldte.

Midibusz helyi járat a délnyugati városrészbe
Szeptember 1-jétől négy hónapig kísérleti jelleggel közlekedik
naponta 3 helyi autóbuszjárat az 1606-os hajdútelepítés idején Szoboszlón kiváltságjogokat és földet kapott hajdúk hét
századosáról elnevezett délnyugati városrészben.
Orosz János, a körzet önkormányzati képviselője egy éve kezdeményezte a buszközlekedés megoldását a nagy területen elhelyezkedő, a
központtól és intézményektől távoli városrész azon lakossága érdekében,
akik időjárási, egészségügyi vagy más helyzetükből adódóan nem tudnak másképp orvoshoz,
iskolába stb. eljutni. Tette ezt azért, mert többen kérték, erre is járhatna-e helyi autóbusz.
Egy Iveco midibusszal oldja meg a Volán a városrész helyi autóbusz-közlekedésbe bevonását
az önkormányzat döntése alapján. A járatok reggel 7:05-kor, 12:00 órakor és 16:10 órakor
indulnak majd a buszállomástól. Ha az új helyi tömegközlekedési lehetőséget a lakosság
mégsem használja ki, akkor jövőre megszüntetik. Orosz János reméli, hogy valóban lesz igény
erre a hiánypótló, kis helyi járatra.

Hajdúszoboszló

fókusz
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„Az élet labirintusa”
avagy kiállítással a
drogok ellen
A Hajdúszoboszlói Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum szervezésében nyílt egy különleges, az
élet labirintusát bemutató kiállítás a kulturális
központ színháztermében június 1-jén.
„Az életben sokszor állunk olyan helyzetben amikor döntenünk kell, a szerencsésebbek, a bölcsebbek,
az okosabbak általában a jó irányba mennek tovább… aki viszont elvéti a döntés helyességét, vagy
enged a csábításnak, bizony nehéz helyzetbe kerülhet”- foglalta össze megnyitóbeszédében a kiállítás
megtekintése utáni gondolatait dr. Sóvágó László polgármester, a KEF védnöke.
A vándorkiállítás ugyanis egy labirintus, mely az életünk különböző szakaszait, az azokban meghozott döntések súlyát mutatja be. Az egyes helyiségekben sokszor megrázó képekkel szembesülhettek a
látogatók a kiskori bántalmazástól kezdve a droghasználat következményein át a - sokszor - idő előtt
bekövetkező halálig. A rendezvény vendége, Juhászné Koós Edit, a Miskolc városában zajló „Legyetek jók ha tudtok!” komplex bűnmegelőzési projekt referense festett reális, de annál megrázóbb képet
napjaink droghasználati szokásairól. Elmondta, hogy gyakran nem csak a droghasználók, de a drogot
árusítók sem tudják, hogy mi az a szer, amit használnak-eladnak(felhígítják a tiszta bódítókat bármivel,
ami könnyen hozzáférhető, de még magánál az alapanyagnál is veszélyesebb). Munkája során olyan
emberekkel, gyerekekkel (a legfiatalabb droghasználó, akiről tudnak mindössze 5! éves!) találkozik,
akik elé muszáj hiteles mondanivalóval közelíteni, mert különben nem veszik komolyan az egészet.
Márpedig a ’’híd’’ szerep nagyon fontos a szakemberek és a ’’drogozók’’ között. Ezért is van olyan
programjuk, melynek során egykori kábítószerhasználók, akik mára ’’lejöttek a szerekről’’, tartanak
előadást a fiataloknak.
Készítenek dokumentumfilmeket is (az egyiket a megnyitón be is mutatta), amik szintén nagy hatással
szoktak lenni a közönségre. Az egyik ilyen filmben a börtön egyik legkeményebb kábítószeres bűnözője
fakad sírva a kamera előtt, amikor az életéről beszél. Ezekkel a módszerekkel, a határozott üzenetekkel
úgy gondolják, talán sikerül visszaszorítani a kábítószerek használatát.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
- a 40. életévüket betöltött személyek, évente egyszer, térítésmentesen vehetnek részt tüdőszűrésen. Az éves tüdőszűréshez beutaló
nem szükséges, azonban – tekintettel a több száz sürgős, kötelező,
határidős szűrővizsgálatra – feltétlenül időpontot kell egyeztetni a
Járóbeteg-ellátó Centrum Tüdőgondozójával a 06-52-557-841 telefonszámon. A tüdőszűrés helye: Rendelőintézet régi épület, főutca
felőli bejárat/I. emelet. A tüdőszűréshez érvényes taj-kártya, személyi igazolvány, lakcímkártya szükséges.
- a 40. életévüket nem betöltött személyek szűrésére , illetve alkalmassági szűrővizsgálatra a tüdőgondozóban 2017. június 12től kezdődően csak előjegyzés alapján van lehetőség. Előjegyzést
a tüdőgondozó telefonszámán: 06-52-557-841, délután: 13.30-tól
14.30-ig lehet kérni.
A szűrővizsgálat díja 1.700.-Ft, melyet a szűrés napján kell befizetni az intézmény pénztárában. Szűrés: naponta 10 órától 12 óráig
Eredmény kiadása: 13.30-tól 14.30-ig
Felhívjuk figyelmüket, hogy előjegyzés nélkül nincs lehetőség a
szűrés elvégzésére!
Tekintettel a tüdőgyógyászat rendkívüli leterheltségére, kérjük
Önöket, hogy szíveskedjenek a nem sürgős vizsgálatokat szeptember elseje utánra halasztani.
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
Egészségügyi/Szociális Igazgatás

Fejlesztés az „örökségturizmus” területén
A Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (TOP-1.2.1-15) pályázati
program keretében 2016 májusában egy hajdúsági önkormányzatokból álló konzorcium pályázatot
nyújtott be a „Magyar Szürkék
Útja – kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében” című
projekt megvalósítására. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
által vezetett konzorciumban Hajdúszoboszló Város Önkormányzata mellett további hat települési
önkormányzat vett részt. A nyolc
konzorciumi tag összesen 975 millió forint értékű támogatást nyert
el, melyből 100 millió forint fordítható a hajdúszoboszlói projektrész megvalósítására.
Mivel a projekt célja a kulturális
vonzerőkön alapuló térségi hálózatok – tematikus utak – kialakítása,
a projekt tematikája pedig a hajdúmúlt, a marhatartó és -hajtó hajdú
közösségek közös kulturális öröksége lett, ezért az önkormányzat a
szoboszlói projektrész tervezésébe
a helyi kulturális örökség gondozá-

sának közfeladatát ellátó Bocskai
István Múzeumot vonta be. A múzeum három projektelemet dolgozott
ki, felhasználva több olyan ötletet
is, melyek régóta foglalkoztatják a
helyi közösséget, s részét képezik a
lokális identitástudatnak.
Az első projektelem egy Fejedelmi
Kincstár létrehozása, melyben bemutatjuk Bocskai István fejedelem
koronájának, és több más, Bocskaihoz, Thökölyhez kapcsolódó
méltóságjelvénynek a másolata. (A
korona „hazahozatalának” gondolata 1926-ban vetődött fel először,
amikor városunkban megalakult a
Bocskai Koronaszövetség.)
A jelen pályázat keretében el fog
készülni a korona hiteles másolata, amely egy hozzá és elsősorban
Bocskai István fejedelem emlékéhez méltó új múzeumi épületrészben
kerül elhelyezésre. Ez a 160 m²-es
épületszárny a Bocskai utca 14.
alatti múzeumépület bővítésével, utcafronti hozzáépítéssel fog megvalósulni. A két fejedelemhez köthető,
fennmaradt eredeti ereklyék másolatainak kiállítása egy csodálatos
kincstár létrehozását eredményezi,

amely a korabeli ötvösművészet (és
egyéb luxusipar) remekeit mutatja
majd be, s reményünk szerint – például az esztergomi Főszékesegyházi
Kincstárhoz hasonlóan – sok turistát
fog városunkba vonzani. E projektelem részeként egy 3D-animációs
film is készül Szoboszlóról, különös
tekintettel a templomerőd-maradványra, amely az utolsó, eredeti állapotban fennmaradt „hírmondója”
a hajdúk korának. A film célja, hogy
rekonstruálja e számunkra jelentős
műemléki érték hajdani állapotát,
vagyis hogy az animáció segítségével szemléltesse, hogy milyen
lehetett az erőd és a város például a
Szejdi-dúlás időszakában. (Ilyenforma film több magyarországi örökséghelyszínről készült már, például
az egri várról is, amely rendkívül
népszerű az oda érkező turisták körében.)
Szintén a templomerődhöz kapcsolódik a második projektelem.
Ennek keretében egy kisebb állandó kiállítást rendezünk az erődfal
megmaradt tornyában, melyet egy
történelmileg hiteles, hajdú őrségváltás fog még látványosabbá tenni,

megfelelő alaki formákkal (vonulás, sorakozás, tisztelgés, posztolás,
stb.). Az őrségváltáshoz a Bocskai
fejedelem egykori testőrségét alkotó „kék darabontok” viseletének,
fegyverzetének rekonstruálása is
megtörténik. (A hagyományőrzés e
formája szintén az 1920-as évektől,
a Hajdúszoboszlói Lovas Bandérium megalakulása óta foglalkoztatja
a városi közéletet.)
A harmadik projektelem a múzeum néprajzi gyűjteményének pásztorművészeti anyagát bemutató,
„Pásztorkincsek” című néprajzi
kiállításához kapcsolódó interaktív

fejlesztésből áll. Ennek keretében
multimédiás eszközök, kipróbálható
műtárgymásolatokat és múzeumpedagógiai kellékeket szerzünk be.
Ezáltal a hajdúmúlt pásztorkodással
kapcsolatos elemei is bekerültek a
hajdúszoboszlói projektrészbe.
A projekt előkészítése 2017 decemberéig tart, megvalósítása pedig – a
tervek szerint – 2019 tavaszára fejeződik be. Reményeink szerint tehát
két éven belül jelentős fejlesztés valósul meg Hajdúszoboszló kulturális
örökségi turizmusa területén.
Dr. Bihari-Horváth László
múzeumigazgató
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Szívesen emlékszik vissza a régi időkre a szoboszlói
foci 90 éves doyenje, aki kiváló volt a szakmájában, s
még mindig párját ritkítóan gondozza kertjét!
Június 14-én ünnepelte 90. születésnapját Egri Sámuel. Az önkormányzat nevében Kunkliné Dede Erika
egészségügyi és szociális igazgatás irodavezető-helyettes és Kocsis Róbert képviselő köszöntötték két nappal
később Samu bácsit otthonában.
Hajdúszoboszlón született, a 6 elemi elvégzése után kereskedelmi tanulónak állt Hajdúszoboszló egyik legnagyobb
kereskedelmi boltjában. Aztán 1951-ig a „Hangya” Fogyasztási és Értékesítő szövetkezetnél dolgozott, majd a Népbolt Vállalat debreceni dekorációs csoportjánál helyezkedett el mint dekorációs csoportvezető, később osztályvezető
lett. Innen ment nyugdíjba 1985-ben.
Háromszor nyert országos kirakatrendező versenyen Budapesten. A hajdúszoboszlóiak közül sokan ismerhetik focista múltja miatt, hiszen a szoboszlói foci aranykorában közel 20 évig játszott a pályán. Mára legendássá vált a történet, ahogyan focista becenevét, a ’’Köcsög’’-öt kapta, sokan még most is így ismerik. Fiatalon kerámia edényeket is
árusított, és amikor egy meccs közben megsérült, Török Zoltán karnagy bekiabált: „Na, ez sem árul többé köcsögöt!”
Hiába hívták többször nagyobb csapatokhoz, ő azt a szeretetet, amit itthon kapott, nem adta volna semmiért. Az
utcán, a boltokban előre köszöntek neki az emberek, és sokszor ’’jó tanácsokkal’’ is ellátták a közelgő focimeccsel
kapcsolatban.
Felesége sajnos már nem él, egy fiukat és lányukat nevelték fel szeretetben. Két unokája és négy dédunokája is
van Samu bácsinak. Bejárta szinte egész Európát, 50 ezer km-t repült Malév-járatokkal ezért lehetősége nyílt egy
ingyenes útra az általa választott bármely városba. Így repültek el ketten feleségével Frankfurtba, a számára kedves
városba ahová 27 évig évente két alkalommal járt ki nemzetközi kiállítási vásárokra rendezni.
A mai napig ő gondozza hatalmas kertjét, ahol természetesen most sem lehet találni gazszálat! Szőlőjéből saját bort is készít. A hosszú élet titkának is a kerti, kétkezi, minőségi
munkát tartja, sokszor viccelődik azzal, hogy a ’’kapazin’’ gyógyszer (a kertben való kapálgatás) tartja fitten.

Jó hangulatban telt a 60 éves érettségi találkozó
A hajdúszoboszlói Irinyi János Gimnázium 1956-57-ben végzett
4. b osztálya tartott 60 éves érettségi találkozót a Major Panzióban június 17-én.
Osztályfőnökük 2 évig dr. Gacsáji Lászlóné volt. Az igazgató, Szathmári Antal is fontos szerepet játszott a közösségé kovácsolódásukban. Ami ezek alatt az évek alatt történt, sportverseny, ballada- és
szavalóversenyek, mindenben nagyon sikeres volt az osztály. Egy
nagyszabású előadás keretein belül Csiky Gergely: Nagymama című
alkotását is előadták, ami akkora siker lett, hogy újabb előadást szeretett volna a szoboszlói közönség. A párttitkár tiltása miatt végül
Hajdúszováton mutatták be újra a darabot, lovaskocsival mentek át
a közeli városba. A 60 év alatt minden 5 évben megtartották a találkozót, egyre fogyatkozó létszámmal. Most a 23 főből 12-en voltak
jelen, egyik tanáruk, Szabó László is eljött. Az összejövetel remekül
sikerült, nótázásba hajlott a jó hangulat. Megbeszélték, két év múlva
újra találkoznak! - tudtuk meg Vatai Istvánnétól, az osztály egykori
diákjától.

50 éve érettségizett a gimnázium egyik első osztálya
Fél évszázados osztálytalálkozóra gyűltek össze június 10-én a
Hőgyes Endre Gimnázium egykori tanulói régi iskolájukban.
„1967-ben érettségiztünk, jeles kerek ünnep ez az 50 év. Még ott
kezdtünk, ahol most a Közgazdasági Szakközépiskola van. A 2.
osztályban mi hordtuk át ide a padokat, amikor az új gimi felépült”
- emlékezett vissza az egyik ’’öregdiák’’, Sári Antal. Osztályfőnökük, Gera János sajnos már elhunyt, tiszteletére a találkozó végén
a temetőbe is kimentek. Az osztályban 26 diák kezdett, páran
kimaradtak, erre a találkozóra 17-en tudtak eljönni.
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Olimpiai fáklya-futás
Szoboszlón is
2017. július 23-29. között Győrben rendezik meg az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált. Az olimpiai láng fogadásába Hajdúszoboszló is bekapcsolódott,
június 10-én érkezett meg városunkba az olimpia egyik legfontosabb szimbóluma. Helyi sportegyesületek sportolóinak lelkes kíséretében a Városi Sportháztól indulva a strand főbejáratáig megtett úton rengetegen követték figyelemmel és buzdították a fáklya-futókat. A célnál Máté Lajos önkormányzati
képviselő fogadta a lángot, és vette át Sári Marianntól, a BSI futónagykövetétől. A képviselő megtiszteltetésnek nevezte, hogy városunk is bekapcsolódhatott az olimpia előkészületeibe. Kiemelte, hogy Győr nem véletlenül nyerte
el – Magyarországon elsőként- a rendezés jogát, hiszen rengeteget áldoznak
mind a felnőtt, mind az ifjúsági sportra. Hozzátette, hogy Hajdúszoboszló is
megpróbál a maga erejéhez mérten tenni a sportért.

Lélekvidámító képek tárlata
a művelődési központban
Június 10-én Baradács Anett festő alkotásaiból nyílt kiállítás a kulturális központban. Lehet-e vajon valaki próféta a saját hazájában, tette fel a kérdést Erdei
Sándor újságíró, amikor bemutatta a festőnő képeit. A fiatal művész ugyanis,
aki saját bevallása szerint csak egy éve kezdett el komolyabban foglalkozni a
festészettel, Hajdúszoboszlóról származik. Bár családjával Kőszegre költöztek, ide még mindig ’’hazajár’’, feltöltődni, kikapcsolódni. Több kiállítása is
nyílt már, de szülővárosában ez volt az első alkalom, így érthetően izgatott volt
ugyan, de nagyon boldog. Képeiben mindig a harmóniára törekszik, nem fél
élénk színekkel ábrázolni az érzéseit. Egy-egy témát általában több változatban
is kibont, így egész sorozatok is születnek a keze alatt. Kedvenc alapanyaga az
akril, de az olajfestészetet is próbálgatja. Az első kérdésre pedig minden bizon�nyal ’igen’ a válasz, a látogatók legalábbis egyetértettek abban, hogy a képek
nagyon szépek, lélekvidámítók. A tárlat június 30-ig látható.

Nem csak fürdő-, hanem fesztiválszezon a szoboszlói nyár!
Megkezdődött a fesztiválszezon Hajdúszoboszlón! A június
2-án kezdődő hétvégén a nyár
első nagy gasztrofesztiváljára, a
Grillétel- és Sörfesztiválra várta a szervező Hajdúszoboszlói
Vendéglátók Egyesülete a látogatókat a Szent István parkba.
Immár 13. alkalommal.
A háromnapos rendezvényen
ismét felvonultatták a grillételek
színe-javát, amiket a fesztivál
szlogenjéhez híven bárki ízlése
és kedve szerint le is öblíthetett
egy pohár hideg sörrel. A színpadon napközben hagyományőrző
csoportok előadásai mellett többek között rock és countrycsapatok is felléptek, majd minden este
egy fergeteges koncerttel zárult a
program. Wolf Kati és a Children
of Distance együttes is nagy tömeg előtt adhatta elő slágereit.
Nagyon fontosak turisztikai
szempontból a fesztiválok a városnak, hiszen ezek hozzájárul-

nak ahhoz, hogy „Hajdúszoboszló neve jól csengjen az ideérkező
turistáknak, és a vendégek úgy
távozzanak tőlünk, hogy érdemes volt idejönni és vissza is
kívánnak ide térni”- fejtette ki

fesztiválzáró beszédében Máté
Lajos, a HVE elnöke, önkormányzati képviselő.
A fesztivál kedvenc ételeit és söreit
idén is a látogatók szavazatai alapján hirdették ki. Ételek között 3. a

Mátyás Király Gyógy- és Wellness
Szálloda zöldséges csülökfalatok ,
2. a Lorena Étterem és Panzió barbecue oldalasa, 1. a Hotel Viktória
bőrös malacsültje lett. A sörök közül 3. a Csíki sör csapata, 2. a Zip’s

brewhouse, 1. pedig az Eggenberg
Švihák barna söre lett.
Képünkön: jobbról Máté Lajos
HVE-elnök, mellette a fesztvál
itala, majd a fesztivál étele helyezettjeinek képviselői
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Hajdúszoboszlói nyár:
fesztiválok, koncertek, születésnapi programok és még sok más
- A város vonzerejének erősítéséhez tartozik, hogy az ideérkező vendégek, s természetesen az itt élők is kulturális élményekben részesülhessenek a
főszezoni időszakban. A kínálat összeállításakor a műfaji sokszínűségre törekszünk, hiszen oda kell figyelnünk a legkülönbözőbb korosztályi, illetve rajongói ízlésre. Ezért van Folkhétvége, dixieland fesztivál, vagy akár nótaest, operett-, orgona- vagy könnyűzenei est. Ismert, illetve népszerű művészeket
hívunk meg. Ez természetesen magában hordozza azt is, hogy nem mindenkinek tetszik egy adott fellépő, mások viszont elkötelezett rajongói egy-egy
előadóművésznek, s ezt tiszteletben kell tartani. A zenés táncos produkciókat fókuszáljuk, mert a külföldiekre is gondolva a nyelvi korlátok, s a szabadtéri
színpad adottságai is határt szabnak. Egy színházi előadás például nem igazán érvényesülne. Fontos hozzátennem, hogy míg számos helyen belépődíjasok
a programok, Hajdúszoboszlón ingyenesen látogathatják a vendégek, mely az önkormányzat kultúrapártoló és turizmustámogató irányvonalát mutatja.
Közel 30 nagy rendezvényt tartunk a nyár folyamán, csak 1-2 példa: itt lesznek a tavalyi Fölszállott a páva gyermekgyőztesei egy gálaesten a Folkhétvégén.
Jön, először Szoboszlóra az Experidence. A Bizonyítványbulival indítottunk, a szezonzáró pedig a birka- és slambucfőző örömnap, s az országos régiségvásár lesz. Emellett gyerekeknek 2x1 hetes, fél napos szabadidős programot szervezünk, s mi rendezzük meg június 26-tól augusztus 18-ig a Bárdosiskolában a nyári napközis tábort is - mondta el érdeklődésünkre Berényiné Szilaj Ilona, a művelődési központ igazgatója.
„Ha nyár, akkor fürdőzés, zene és tánc! A Hungarospa fontosnak tartja, hogy a fürdőzés és pihenés mellett minőségi kikapcsolódási, szórakozási lehetőséget is tudjon nyújtani a strand területén minden korosztálynak. A nyári szezonban színes programokat kínál a hajdúszoboszlói strand az egész családnak.
Június 17-től szombaton és vasárnap kézműves foglalkozás és animáció várja a gyerekeket a Vízipók Meseszínpadnál 10-17 óra között. Június 17-től
mindennap Miki Mini zenés-táncos műsora, Bigyóka bohóc vagy Lóri kalóz szórakoztatja a kicsiket délután 3 órától a Vízipók Meseszínpadon. A felnőtt
korosztálynak minden hétvégére kínálunk színes programokat. Június 18-tól szombat és vasárnap délután 4 órától sokféle zenei műsorral, táncosokkal,
játékos feladatokkal, nyereményekkel. Július 1-jétől minden pénteken és szombaton este 9 órától éjszakai fürdőzéssel várjuk vendégeinket a strandon.
Lesz Születésnapi Fürdőbálunk, augusztus 19-én pedig Rúzsa Magdi koncertjével ünnepeljük meg az államalapításunkat - tájékoztatott Szilágyi Zsuzsa,
a Hungarospa pr-menedzsere.
A turisztikai iroda előtt júliusban és augusztusban tartanak bemutatókat. Fellépnek esténként a mazsorettek, a hastáncosok, a zeneiskola fúvósai, a művelődési központ citerazenekara. Lesznek kézműves foglalkozások, lehet játszani Hajdúszoboszló óriás társasjátékával. Csütörtökönként a Termelői Piac
tart bemutatót. A Vöröskereszt egészségmegőrző programokkal várja a közönséget. A térségből pedig a Kerekerdő Élménypark, az Agora Tudományos
Élményközpont mutatkozik be, és további más szereplők, meglepetések is várhatók - tudtuk meg Forman Annamária munkatárstól.
A Bocskai István Múzeum a júniusi Múzeumok Éjszakájának programrészeként indítja a Zenés nyári esték sorozatát az igényes zene kedvelőinek, a Rácz
György Baráti Körrel közösen - kaptuk a tájékoztatót dr. Bihari-Horváth László igazgatótól.

A hosszú hideg hatása a zöldség-gyümölcs-termesztésre
A kemény tél után kezd nyári hangulatban ’’éledezni’’ a szoboszlói piac is. Az év
elején még arról olvashattunk, hogy nagyon magas zöldség- és gyümölcsárakkal
kell számolnia a vevőknek, különösen a
dél-európai importból származó termények esetében, amikért akár duplaárat is
elkértek tavalyhoz képest. Bár van, aki
tényleg drágulásról beszélt, a csak a saját
áruját értékesítő termelő szerint éppen
ellenkezőleg: olcsóbban kell adnia a finomságokat, hiába nőttek a kiadásai. Az
eperszezon már lecsengett, kezd bejönni
a málna, a szeder, amik egyre megfizethetőbb áron kelletik magukat a standokon.
Magyar Ferenc régóta árulja a piacon saját és import terményeit: „Palántaneveléssel foglalkozok, nehéz tavaszunk volt, még most kezdem a primőrök árusítását. Az árak egy kicsit magasabban indultak a tavalyihoz képest,
de most már kezdenek csökkenni. Nem csak a hazai termékekkel volt gond, nemzetközi szinten is drágaság volt
az idén, az import is drágább - kint az olaszoknál, spanyoloknál is fagyott, a paradicsom most azért is drágább
valamivel. Kevesebb kötött, kevesebb lesz a termés. A paprika is ’’észreveszi’’ a hidegebb időt, úgyhogy az szintén
kevesebbet terem majd. Hogy ez meddig tart, nem tudjuk, minden attól függ, hogy mit hoznak be, milyen importot.”
Sándorné Bánki Gabriella: „Már 30. éve vagyok termelő, 1 hektáron foglalkozunk intenzíven zöldségekkel.
Nagyjából 30 féle terméket állítunk elő egy évben. Az idén az időjárás miatt mindent később kellett elvetnünk, mert
nagy hidegek voltak. A hirtelen nagy meleg, aztán a hirtelen jött hideg, a kevés eső nagyban befolyásolta a termékek
megjelenését a piacon is. Nem lehetett kiszámítani mint eddig, hogy mikor lesznek készen. Ettől függetlenül azt kell
hogy mondjam, hogy az árak szerintem olcsóbbak a tavalyinál, pedig nagyobb a kiadásunk. Lehet, hogy a gyümölcsöknél nem így van, bár ahogy nézem, vannak területek, ahol ott sem kímélte az időjárás a gyümölcsösöket, és nyilván így ők is kevesebbért tudnak értékesíteni. Rengeteget kell dolgozni, sokkal több energiát fektetünk bele, mint
amikor normális az időjárás. A vetőmagvak ára minden évben felmegy, a termékek ára viszont ugyanott van a tízévi
áraknál, legalábbis én ezt tapasztalom. Próbálunk újabb dolgokkal megjelenni, ilyen például a salátahagyma, vagy a
különösen finom fürtös uborka, valamint jövő héten már hozunk csemegekukoricát, és idén először édesburgonyát.”

Ajánló - július
Szent István park
Június 30. - július 2. Hajdúvárosok Találkozója &
Hajdúsági Ízek Fesztiválja & I. Gépész Találkozó
szabadtéri színpad:
Július 06. Gergely Theáter koncertshow
Július 07. Nótaest
Július 13. Rendőrök a színpadon
Július 13. Smith Rock Family koncert
Július 14. Kovács Kati koncert
Július 27. Fölszállott a páva gyermekszereplők gálája
Július 28-30. XXII. Szoboszlói Folkhétvége
Augusztus 01. Experidence
Hungarospa:
Július 1-jétől szombatonként 16 órától: sztárfellépők: Muri Enikő, Bereczki Zoltán, Nagy Adri, Feke
Pál, Kocsis Tibor, Dér Heni, Singh Viki a nagyszínpadon
Július 22. Születésnapi Fürdőbál - Honeybeast
koncerttel
Július 28. Strandok éjszakája - éjszakai fürdőzés,
fellép: Rácz Gergő
Bocskai István Múzeum:
Július 08. A Kovács Tamás Band rockkoncertje
Július 22. A Hernyák Jazz Quartett koncertje
További info: hajduszoboszlo.hu, hungarospa.hu,
https://www.facebook.com/szoboszlokultura
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„AZ ÉV ÜZLETE” cím meghirdetéséről
A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hajdúszoboszlói Szervezete ez évben is odaadományozza AZ ÉV ÜZLETE címet.
Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan az idén sem várunk nevezéseket.
Az
értékelő
bizottság
tagjai
nagy
helyismerettel
rendelkeznek,
saját, illetve összegyűjtött információk, tapasztalatok alapján választják ki azokat a
kereskedelmi, szolgáltató- és vendéglátóegységeket, amelyek érdemesek lehetnek
e címre.
A véleményeket összegezve alakítják ki döntésüket, hogy mely vállalkozó vagy vállalkozás kapja meg ez évben a megtisztelő címet, és az azzal járó értékes elismerést, valamint oklevelet.
A cím és a vele járó díj elnyerésére bármely Hajdúszoboszlón működő kereskedelmi,
szolgáltató-, illetve vendéglátóegység esélyes lehet, amely külső és belső megjelenésében színvonalas, tevékenysége során minőségi szolgáltatást nyújt.
A zsűrizés július 1. – július 20. között várható.

Információ: HBKIK TERÜLETI IRODA: Hajdúszoboszló, Hősök tere 3/c
Váczi Gáborné, Tel./Fax: 52/270-832, e-mail: vaczi.gaborne@hbkik.hu
Ügyfélfogadás: H-CS: 9-12, 13-15, P: 9-12 óra között
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LAKOSSÁGI ÉRTESÍTŐ

Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy 2017. június 26. és 2017. szeptember 11. között
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata megbízásából az AQUA-GENERAL Kft. végzi a

Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy 2017. június 22. és 2017. szeptember 28. között
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata megbízásából az OCTOPUS-M Kft. végzi a

Luther utcai útburkolat-felújítást, és a
csapadékvíz–elvezető csatorna építését.

Major utca 2-14. szám és a Kölcsey utca 1-7. szám közötti
szakaszának útburkolat-felújítását, valamint az e szakaszon található parkolóhelyek és garázsbejárók
felújítási munkáit.

A beruházás eredményeként létrejövő érték mind az itt élő lakosok, mind a turisták számára jobb minőségű és komfortosabb infrastruktúrát jelent a jövőre nézve. A munkálatokat úgy szervezzük, hogy az itt élőknek a legkevesebb problémát okozzuk, azonban az
itt végzendő munkák lassítani fogják a megszokott közlekedést.

Az építés idejére a környék utcáiban forgalmirend-változásokat kell alkalmaznunk:
- a Luther utcán a gépjármű-közlekedés egyes szakaszokon nem lehetséges.
- A Kígyó utcán az építés idejére kétirányú forgalom lesz érvényben, ezért
az ott lakó gépjármű tulajdonosoknak nem szabad az utcán parkolniuk.
- A Bányász utca forgalmát a Luther utcára mindig csak egy irányba lehet
engedni.
Kérjük, hogy a kivitelezési munkák okozta kellemetlenségeket türelemmel és megértéssel fogadják, mindenki megelégedettségére.
Helyszíni építésvezetőnk rendelkezésükre áll kérdésük esetén:
Román János Tel: +36-70-410-8948
Kovács Gergő Tel.: +36-30-488-1891
Türelmüket és segítőkészségüket előre is köszönjük!
AQUA-GENERAL KFT.

A beruházás eredményeként létrejövő érték mind az itt élő lakosok, mind a turisták számára jobb minőségű és komfortosabb infrastruktúrát jelent a jövőre nézve. A munkálatokat úgy szervezzük, hogy az itt élőknek a legkevesebb problémát okozzuk, azonban az
itt végzendő munkák lassítani fogják a megszokott közlekedést.
Az építés idejére az építési szakasztól függő forgalmirend-változást és forgalomkorlátozást kell alkalmaznunk, egyes építési szakaszokban az építés alatt álló útszakaszt teljes
szélességben lezárjuk. Mivel a garázsbejárók és a parkolók is bontásra kerülnek, ezért
az építés egyes fázisaiban a garázsokba a bejutások és a ház előtti parkolások is
korlátozva lesznek. Ezekről a korlátozásokról a kivitelezést megelőzően szórólapok formájában tájékoztatjuk az itt élőket.
Kérjük, hogy a kivitelezési munkák okozta kellemetlenségeket türelemmel és megértéssel fogadják, mindenki megelégedettségére.
Helyszíni építésvezetőnk rendelkezésükre áll kérdésük esetén:
	Deák Tamás Tel: +36-20-280-4506
Mező Imre
Tel: +36-70-946-4046
Kérjük Önöket, legyenek türelemmel az építési időszak alatt, türelmükkel és megértésükkel segítsék a helyszínen dolgozó kollégáink munkáját. Türelmüket és segítőkészségüket előre is köszönjük!
OCTOPUS-M KFT.

INGATLANÉRTÉKESÍTÉSI
HIRDETÉS
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata nyilvános árverésen értékesíteni kívánja az
alábbi ingatlanok tulajdonjogát:
Sorsz. Helyrajzi szám
Cím			
1.
5592		
Hőgyes u. 35.		
2.
7230/2		
Sóvágó zug 18.		
3.
1206/1		
Vadas u. 39/a		
4.
2398/1		
Szabó László zug 7.		
5.
1130		
Galyatető, Mező Imre út 15.
A feltüntetett eladási ár az áfát tartalmazza.

Terület (m2)
1201		
655		
634		
605		
719		

Bruttó eladási ár (Ft)
22.270.000
5.000.000
5.980.000
26.260.000
2.600.000

Az árverés időpontja:
2017. július 18. (kedd) 9:00 óra
Helye: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal „A” épület Gönczy Pál Terem, 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
Az ingatlanok beépítésére a területre vonatkozó HÉSZ előírásai alapján van lehetőség. Az árverés során az ingatlanok tulajdonjogát az szerzi meg, aki az alapárhoz képest a legmagasabb vételárra tesz ajánlatot.
Az ajánlati kötöttség az árveréstől számított 30 napig áll fenn. A vételár kifizetésének és az ingatlanok birtokbaadásának feltételeit a tájékoztatóanyag tartalmazza.
Az árverésen csak az vehet részt, aki szabályosan kitöltött jelentkezési lappal az árverésre legkésőbb 2017. július
17-én 16:00 óráig bejelentkezik, illetve a tájékoztatóanyagban megjelölt bánatpénzt az eladó számlájára befizeti, és
az erről szóló bizonylatot az irodának bemutatja.
A jelentkezéshez szükséges nyomtatványok és tájékoztatóanyag 5.000,-Ft ellenében átvehető a Hajdúszoboszlói
Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda Vagyoncsoportjánál (Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. „B” épület 213. iroda).
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

FELHÍVÁS

azon családoknak/személyeknek,
akik korábban első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásában részesültek
Azok az ügyfelek,
- akik első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásában részesültek, és
még visszafizetési kötelezettségük van, egyösszegű visszafizetés esetén
25%-os kedvezményben részesülhetnek;
- akik első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásában részesültek, és
még visszafizetési kötelezettségük van, valamint ingatlanukat bírósági
végrehajtás keretében elárverezték vagy a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-n
keresztül a Magyar Állam tulajdonába került egyösszegű visszafizetés
esetén 50%-os kedvezményben részesülhetnek.
Jelen felhívásra a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági
Iroda Pénzügyi Csoportjánál kell személyesen megjelenni és egyeztetni
a pontos összeg visszafizetéséről (4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. sz.
B épület I. emelet 116-os számú iroda).
Jelen felhívás keretében a visszafizetésre 2017. december 31-ig van lehetőség.
A visszafizetést követően a jelzálogjog törlését a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda Egészségügyi, Szociális Igazgatásnál
kel kérelmezni.
További tájékoztatást az érintettek a 06-52-557-314 telefonszámon kaphatnak.
Hajdúszoboszló, 2017. 04. 21.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
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Hajdúszoboszló

Egészségükre!

VÉRADÁS
A Magyar Vöröskereszt Hajdúszoboszlói Területi Szervezete lakossági véradást szervez JÚNIUS 30-ÁN, pénteken 9-től 17.30 óráig a
művelődési központban.
Kérjük, segítsen véradással beteg embertársain!

Anyakönyvi hírek
2017. május

Házasságkötés:
Nagy Timea - Kókai József Zsolt, Lehóczki Szilvia - Csernyánszky Krisztián, Tarsoly
Henrietta - Obsitos Csaba, Gál Beáta - Harangi Barna, Vincze Melinda - Csirmaz Kálmán, Károlyi Bianka - Enyedi Péter Viktor, Hegedűs Ágnes Zsuzsanna - Posta János.

Újszülöttek:

Gálosi Roland, Hornyák Anna Panna, Hosek István, Szalai Kloé Mia, Kurucz Erik,
Hanyecz Balázs, Balogh Tamara, Vámosi Eszter, Víg Levente, Czokoly Roland, Szabó
Bence.
Akiket gyászolunk:
Sándor József 64, Szakács Sándor 61, Lengyel Gábor 80, Szabó Sándor 87, Császi László
69, Simon József 68, Jóna Béla 63, Ónadi Lajosné 78, Reskó János 64, Trázsi Józsefné 91,
Ónadi Gyula 80, Batiz Kálmán Imre 64, Pete Imre 80, Nagy Gyuláné 89, Deres Margit 57,
Magyar Ferenc 80, Mester István 67, Kocsis László Ferenc 81, Barabás Éva 77, Kulcsár
Irén 88, Bíró Bálintné 75, Képe Lajos 73, Takács Péterné 61, Szerbák János 59, Kovács
Jánosné 88 éves.

Gyógyszertári ügyelet
Június 30-tól
KÍGYÓ PATKA
Luther u. 4.
Tel.: 06-52-557-670
Július 7-től
Kamilla Patika
Bethlen u. 30.
Tel.: 06-52-270-157

Piaci árak
június 17.

alma		
narancs		
mandarin 		
citrom		
sárgabarack		
görögdinnye		
sárgadinnye		
őszibarack		
nektarin 		
eper
meggy		
cseresznye		
vöröshagyma
lilahagyma		
burgonya		
új burgonya		
paradicsom 		

200-350 Ft/kg
420-450 Ft/kg
520-650 Ft/kg
650-950 Ft/kg
650-790 Ft/kg
450-550 Ft/kg
600-650 Ft/kg
550-800 Ft/kg
690 Ft/kg
990-1300 Ft/kg
550 Ft/kg
600-800 Ft/kg
140-150 Ft/kg
280-350 Ft/kg
120-280 Ft/kg
140-180 Ft/kg
450-650 Ft/kg

paprika		
sárgarépa		
petrezselyem
uborka		
zöldborsó		
karfiol		
karalábé		
piros retek
zeller		
gyömbér
fokhagyma
csemege kukorica
gomba		
dióbél
akácméz
vegyes méz		
tojás 		

Hajdúszoboszló
VÁROSI LAP

680-900 Ft/kg
180-200 Ft/kg
600-750 Ft/kg
250-350 Ft/kg
400 Ft/kg
260-580 Ft/kg
100 Ft/db
200-250 Ft/csomó
200-400 Ft/kg
1400 Ft/kg
1800-2000 Ft/kg
180 Ft/db		
750-800 Ft/kg
2500-3000 Ft/kg
2200 Ft/kg
1500 Ft/kg
30-40 Ft/db

Július 14-től
fürdő Patika
Szilfákalja u. 26.
Tel.: 06-52-557-946
Július 21-től
Katalin Patika
Major u. 26.
Tel.: 06-52-557-805
Július 28-tól
Arany Patika
Hőgyes u. 31.
Tel.: 06-52-359-431

Ügyeleti idő:
Hétfőtől péntekig munkanapokon 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).

Állatorvosi ügyelet
Július 1-2.

Július 15-16.

Dr. BÍRÓ TAMÁS
Hosszúpályi,
Petőfi u. 7.
Telefon:
06-30-239-0230
és
DR. KÁLMÁN ATTILA
H-szoboszló,
Erkel Ferenc u. 79.
Telefon:
06-30-9-250-391

DR. Nyíri Sándor
Derecske, Malom u. 2.
Telefon:
06-70-376-1148
és
Dr. Czirják András
H-szoboszló,
Széchenyi u. 1/C.
Telefon: 365-861,
06-30-935-3184

Július 8-9.

Július 22-23.

DR. POLGÁR IMRE
Debrecen, Simonffy
u. 8/a
Telefon:
06-70-376-1141

DR. HANZÉROS ÁDÁM
Nagyhegyes,
Kölcsey u. 6.
Telefon:
06-30-949-6008

Dr. Meleghegyi
Balázs
H-szoboszló,
Gönczy Pál u. 9-11.
Telefon:
06-30-240-9246
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