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Megismétlődött 2013. március idusának időjárása!
E sorok megjelenésekor a meteorológiai előjelzések szerint 10 °C körüli hőmérsékletre számíthatunk. Az ember és a természet is vágyja  már a 
szép tavaszt.  Nemzeti ünnepünk idei megtartásához - az 5 évvel ezelőtti havas, zord idővel szemben még - kedveztek a természeti erők, az után viszont 
keményen összeveszett felettünk a szibériai hideg és szél, s a mediterrán képződmény.  Eső, ónos eső,  szélvihar, hófúvás. Lefagyott minden,  majd a 
20-ára virradó éjjel még szaporán, halkan peregve befedte mindezt fehér lepellel egy újabb havazás.  
Nehéz közlekedés, a város különböző pontjain különböző hosszúságú áramszünetek akadályozták a megszokott mindennapokat.  S persze legin-
kább a 100-as vasúti fővonalon késtek a vonatok...  Lelassult s felbolydult  az élet. Szerencsére senki nem fagyott meg  a mi  településünkön sem 

most, sem az előző hónapokban. 
Az időjárás meglepetését sokan sokféleképpen fogadták, 
ki fekete humorral, iróniával, ki türelmetlenséggel, aggoda-
lommal, dühhel. A tanulsága ezeknek a napoknak is ugyan-
az, mint a szélsőséges, lokálisan le-lecsapó nyári viharoknak. 
Amik a klímakutatók szerint, nem titkoltan,  szaporodni fognak.  
Fel kell készülni ezekre az  időjárási anomáliákra, s az álmélko-
dás,  türelmetlenség, düh helyett vagy mellett nem árt gondol-
kodni azon, hogyan vészeljük át  a megszokott  kényelmes városi 
életünkben ezeket a hirtelen bekövetkező eseményeket. Nem csak 
a szolgáltatóknak adja fel a leckét  tehát a kényszerű, kiszámíthatatlan  
feladat, nekünk, lakosoknak is.   Diagram: idokep.hu, Aero Club
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Március tizenötödikén
Ünnepség és koszorúzások a főtéren

Pezsdítő felvonulással kezdtek
Az év első  gasztrokulturális fesztiválján

Szoboszlói Tavaszi Művészeti Napok
A Kárpát-medence gyöngyszemei...

Elhunyt Vida Lajos
A város díszpolgárát március 9-én búcsúztatták

Hungarospa üzleti terv
Teljesíthető, bár  feszített
Minden idők legeredményesebb éveit zárta legutóbb és azt megelőzően az önkormányzat 
többségi tulajdonú gazdasági társasága, a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egész-
ségturisztikai Zrt. A cég üzleti tervét ez évre is elkészítette, s január végén a többségi tulajdono-
si jogokat gyakorló képviselő-testület elfogadta azt.  A terv szerint 596 millió forintot szánnak 
saját beruházásokra 2018-ban.

A Hungarospa küldetését, jövőképét és cégértékeit szem előtt tartva az üzleti tervben figyelembe vet-
te az idegenforgalmi vonzerő fenntartásának folyamatosságát. Emellett tényező a zrt.-nél az újabb, 
jogszabály szerinti béremelésnek megfelelés, a dolgozók további bérrendezése, valamint  a több mint 
500 munkahely megtartása. 
A  saját erőből  tervezett beruházások között a legnagyobb volumenűek az Aqua-Palace mellé ter-
vezett fedett csúszdapark tervezési költségei, valamint új  vendéglátó egységek  tervezése, kivitele-
zése a strandon.  Mobilházak beszerzésével a Thermal Kemping kapacitását bővítik, telepítésük  már 
megkezdődött.  Befejezik   a II.  sz. trafóház kialakítását. Számottevő összeget költenek továbra is a 
kamerarendszerek bővítésére. Figyelemre méltó, hogy a  zrt.  egy saját napelemes erőmű megépíté-
sének lehetőségeit is megvizsgáltatja. Mindemellett a fürdő befizetője az önkormányzatnak,  jelentős 
területhasználati díjat fizet az idén is a terv szerint.   
Az üzleti terv teljesüléséhez természetesen fontos a pénzügyi egyensúly megőrzése, a szükséges erő-
források megtermelése. A Hungarospa menedzsmentje felkészülten várja  továbbá a strandfürdőben 
tervezett fejlesztés elindításának lehetőségét  is.  

Háromszor állhatott fel   dobogóra 
az Európa-bajnokságon 
A svédországi Helsingborgban rendezték meg március 6-11. 
között a „Powerlifting Championship for Masters” RAW Erőeme-
lő Európa-bajnokságot. Városunk „fia”, Pánisz László ezúttal a 
skandináv országban 
öregbítette hazánk és 
városunk hírnevét. A 
magyar válogatott 5 
versenyzőjének egyi-
keként kategóriájában 
aranyérmet szerzett 
felhúzásban, ezüstöt 
guggolásban, össze-
tettben  (772,5 kg-mal)  
pedig bronzérmes. 

Képünkön: a felhúzás 
verseny legjobbja az  
M1-120 kg súlycsoport-
ban,  korosztályában
Fotó: magánarchívum
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HIRDETMÉNY

A TAVASZI SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTE-

TÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE

A Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Egészségügyi, Szociá-
lis Igazgatása tájékoztatja a tavaszi szünidei étkeztetésre jogosult 
gyermekek szüleit, törvényes képviselőit, hogy az étkeztetést az ön-
kormányzat az alábbi napokon és helyen biztosítja:
 
Gönczy Pál u. 15.  Kollégium (hátsó, gazdasági bejárat)
Hőforrás u. 143. sz.  Pávai  Vajna F. Ált. Iskola (konyha hátsó bejárat)
 
A tavaszi szünetben az étkezés időtartama: 
Oktatási intézménybe járó és intézménybe nem járó gyermek ese-
tében: 2018. 03. 29.; 2018. 04. 03. 
Az Egyesített Óvodai Intézményben és a Hajdúszoboszlói Gyermek-
sziget Bölcsődében tavaszi szünet nincs.

Az ételt saját ételhordóban, a fent meghatározott napokon 11.00-
12.00 óra között van lehetőség elvinni.

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
Egészségügyi, Szociális Igazgatás

a város

„Az értelmiségi lét küldetéssel, feladattal jár”
Búcsú Vida Lajostól
Vida Lajosra emlékezünk, akinek egész élet-
műve  meghatározta e település szellemi és  
kulturális arculatát, s egyben olyan értéket 
teremtett, amely meghozta számára az or-
szágos elismertséget is - többek között ez az 
életútösszegző gondolat hangzott el búcsúz-
tatásán, március 9-én a városi köztemetőben. 

Tanár, népművelő, szerkesztő, író, helytörténet-
kutató, irodalomtörténész. Hajdúszováti, másfél 
évtizedes pályafutás  után került a szoboszlói 
művelődési központ élére 1978-tól. Öt évvel 
később igazgatóhelyettes, majd 1998-tól nyug-
díjba vonulásáig a Szép Ernő Középiskolai Kollé-
gium igazgatója. „Az értelmiségi lét küldetéssel, 
feladattal jár” - fogalmazta meg már népművelő-
ként életfilozófiáját.   Szervezései, cikkei,  kutatá-
sai, irodalmi, valamint helytörténeti jelentőségű 
könyvei, Szép Ernő iránti rajongása, s mindemel-
lett természetesen hőn szeretett családja körül 
forgott élete.  75 éves korában, a 2017. szeptem-
ber 2-i városi  ünnepségen az önkormányzat a 
díszpolgári címet adományozta részére. 
A teljesség igénye nélkül, hogyan is megragad-
ható röviden az ő élete? Úgy, hogy ő egy köny-
vet író élet volt - mondta búcsúztatóján Czető 
Norbert református lelkipásztor. 
Vida lajost díszsírhelyen helyezték örök nyu-
galomra, a Köztemető új részében. Útja végén,  
immár dr. Juhász Imre díszpolgár, néhai múze-
umigazgató mellett pihen.  

Augusztus 17-én a hí-
res-neves Tour de France 
magyarországi változata 
elevenedik meg városunk-
ban.  Ide érkezik a Tour de 
Hongrie tíz megyét és ki-
lenc települést érintő ver-
senye.

A képviselő-testület februári támogató hozzáállása nyomán március 13-
án egyeztetést tartottak a polgármesteri hivatal szakemberei, képviselők, 
a rendőrség illetékese a verseny fő szervezőivel. Amint azt Eisenkrammer 
Károly elmondta, a világ különböző részeiből 20 csapat, 140 fő érkezik az 
idei megmérettetésre, ahová csak profikat hívnak meg.  Hozzánk Cegléd-
ről indul a mezőny, a több mint 200 km-t 45 km/h átlagsebességgel teszik 
meg.  Hajdúszoboszlóra a 33-as főút felől érkeznek meg. A marketing ér-
dekében tesznek egy tiszteletutat a városban a várhatóan az új szabadtéri 
színpadnál kijelölt célba érkezők. A karavánt 100 jármű is alkotja.  Aznap 
mintegy 500 személynek szükséges szállás. A versenyhez  különböző prog-
ramok kapcsolódnak majd, ügyességi versenyekkel, bemutatókkal, és lesz 
show is.
(A Tour de Hongrie profi országúti kerékpárverseny Magyarországon. Először 1925-ben 
rendezték meg. Az első versenyt a magyar Jerzsabek Károly nyerte, a jelenlegi címvédő 
a kolumbiai Daniel Jaramillo. A Tour de Hongrie jelenleg a UCI Europe Tour része.  
Forrás: internet)  

• Felelős szerkesztő: Tibai Irma • A szerkesztőség címe: 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja  2. földszint, folyosón balra  • 
Telefon/fax: 06-52-558-692• E-mail: hajduszoboszlolap@gmail.com, szoboszlolap@t-online.hu 
 • Kiadja: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal • Felelős kiadó: Dr. Korpos Szabolcs  jegyző ˙ •  

Alapította: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata   web: hajduszoboszlo.eu
Nyomás: Litográfia Nyomda, Debrecen • Felelős vezető: Vécsey Tibor  • Terjeszti: a Lapcenter Kft. • 
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HAJDÚSZOBOSZLÓ

VÁROSI LAP

Földbérleti felhívás
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata az alábbi külterületi ingatlanok haszonbérbe adását nyilvános 
árverésen hirdeti meg:
Sorsz. Hrsz. Művelési ág, min. o.  Ak érték Terület (m2) Bérleti díj (Ft/év)
1. 099/2 szántó,              2  66,01 21825   189.690
2. 0243/5 szántó,                 2  20,27   5826     76.260
3. 0357 nádas ,                 3  25,94 57651
  gyep (rét),           6  0,80   4216
            Össz.: 61867     50.000
4. 0359/2 nádas,                  3  0,86        179681
  rét,                    0,46   2441
  szántó                 4  5,68   3120 
        Össz.:  185242    100.000
Az árverés  időpontja:  2018. április 12. délelőtt 10 óra
Helye: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal „A” épület földszint Gönczy Pál terem, Hősök tere 1. 
Fenti földterületeket Hajdúszoboszló Város Önkormányzata öt év bérleti időre haszonbérbe adja, a haszonbérleti 
díjak évente az előző évi inflációval megnövelve kerülnek kiszámításra. Amennyiben egy földterület haszonbérbe 
vételére több jelentkező is van, úgy licitálásra kerül sor, és a magasabb haszonbérleti árat ajánlóval kerül a haszon-
bérleti szerződés megkötésre.
A licitáláson csak az vehet részt, aki a szabályosan kitöltött jelentkezési lappal legkésőbb 2018. április 11-én 17.00 
óráig bejelentkezett. A jelentkezési lap, valamint a haszonbérbe adás feltételeiről szóló részletes TÁJÉKOZTATÓ 
1.000 Ft ellenében átvehető személyesen a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda Vagyonkeze-
lésén. Cím: 4200 Hajdúszoboszló Hősök tere 1. „B” épület, II. emelet 213. iroda. Tel.: 06-52-557-363.     
          Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Hajdúszoboszló
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„Nem is annyira a szavak számítanak,  hanem a tettek, a fe-
lelősséggel vállalt döntések és a közös erőfeszítések”

Tombol a 
kampány
A hagyományos módo-
kon és a Facebookon kü-
lönösen tombol a válasz-
tási kampány  ezekben a 
hetekben. A komolynak 
mondható képviselőjelöl-
tek, illetve jelölő szerve-
zeteik rendezvényeket is 
szerveznek, noha ebből 
Hajdúszoboszlón eddig 
keveset számlálhatunk.  

Internetes információink szerint 
az aláírásgyűjtés időszakát rész-
ben a „piacozás”, vagyis a piac-
nál való megjelenés jellemezte, 
fórum, bemutató alig volt. 
A miniszterelnök-jelöltek 
közül ketten tisztelték meg 
városunkat, Vona Gábor, a 
JOBBIK elnöke, aki  a piacon 
és a piac bejáratánál találko-

zott az emberekkel. Továb-
bá Karácsony Gergely, az 
MSZP-PÁRBESZÉD közös je-
löltje, a Párbeszéd társelnöke. 

Lapzártánkat követően értesí-
tésük szerint a Jobbik még biz-
tosan tart rendezvényt.  Bodó 
Sándor Facebookon közzétett 
márciusi fórumprogramjában 
még nem szerepelt Hajdúszo-
boszló.  Egy közterületi molinó 
szerint március  26-án tart fóru-
mot a FIDESZ részéről Novák Ka-
talin a Családok Éve jegyében. A 
választókerület jelenlegi képvi-
selője március 15-én egy körzeti 
csoporttal a fővárosi Békemenet 
rendezvényén, s az azt követő 
ünnepségen vett részt. 

A további - még várható ese-
ményeket -, programokat, 
esetleges jelöltváltozásokat 
április 8-ig a szórólapokon, vá-
lasztási pártlapokban, a médi-
ában, s persze az interneten 
követhetik nyomon, illetve 
tájékozódhatnak a választók. 

„Ennek az ország-
nak több jár”
Karácsony Gergely február 
23-án jött el Dede Tamás 
bemutatására-ajánlására. Az 
érdeklődők élő Facebook-
közvetítésen keresztül is kö-
vethették az eseményeket. 
Az első előadó városunk 
polgára, Holoda Attila, volt 
energetikai helyettes állam-
titkár,  energetikai szakem-
ber arra hívta fel a figyelmet, 
hogy ez a választási rendszer 
már nem olyan, mint a régi 
kétfordulós, így mindenkinek 
el kell menni április 8-án a 
szavazófülkékbe erre a „sors-
döntő eseményre”, mert aho-
gyan ő látja, most az a tét, 
hogy „lesz-e még Magyaror-
szágon szabad választás”. 
Karácsony Gergely elmond-
ta, azért kezdett el politizál-
ni, mert úgy érezte, „ennek 
az országnak több jár”, és bár 

2010 előtt is voltak megol-
dásra váró problémák, azért 
mégiscsak demokráciában 
élhettünk. Volt egy „jól vagy 
rosszul, de működő egész-
ségügy, oktatás”, a politika 
pedig nem a lopás szinoni-
mája volt. 
Kijelentette, hogy az volt a 
helyes célkitűzés, amit a ré-
gebbi kormányok (köztük 
még az első Orbán kormány 
is) képviseltek, miszerint mi-
nél több fiatal tanulhasson 
egyetemen. „Hiszen ponto-
san tudjuk, hogy olyan vi-
lágban élünk, fogunk élni, 
ahol az oktatás, a tudás 

lesz a legfontosabb, amit a 
gyerekeinknek adhatunk, a 
legfontosabb tőke, amivel a 
gazdaságot és az ország si-
kerességét húzhatjuk fölfelé.” 
A hallgatóságból hozzá in-
tézett kérdésekre válaszolva 
elmondta, a kormánypárti 
kampány állításával szem-
ben nem bontaná le a ha-
tárzárat, a felelős posztokra 
pedig sokkal több szakem-
bert és nőt képzel el a mos-
taninál. 

Képünkön: Holoda Attila, Ka-
rácsony Gergely és Dede Ta-
más a rendezvényen

Legszebb nemzeti ünnepünk egyike, március 15. napján a ha-
gyományokhoz híven ebben az évben is megrendezték a városi 
ünnepséget a városháza előtti téren.  Az eseményen közre-
működött a zeneiskola fúvószenekara,  megható és látványos 
műsorral készültek a Gönczy Pál  Sport és Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola tanulói. 
Az ünnepség koszorúzással zárult, a Petőfi-emléktáblánál 
az önkormányzat nevében Holoda Attila alpolgármester és 
Kanizsay György Béla önkormányzati képviselő, az ünnepség 
szónoka helyezték el a tisztelet koszorúját. Itt, továbbá a Har-
sányi Bálint-emlékműnél és a Kossuth-emléktáblánál koszorúz-
tak a különféle szervek, szervezetek, intézmények képviselői.

A XIX. század, a re-
formkor, az 1848-
49-es forradalom 
és szabadságharc 
nagyjai példát 
adtak nekünk a 
haladást akaró, el-
kötelezett, s egy-
ben áldozatkész, 
önfeláldozó haza-
szeretetből. Egy 
fejlettebb világ út-
jára bocsájtották a 
gyászos harcvesz-
tés dacára is nem-
zetünket - mutatott 
rá beszédében az 
ünnepség szónoka. 

A példával és tanulságokkal 
szolgáló történések napja-
inkra is kihatnak - emlékez-
tetett.  Felidézte a 170 évvel 
ezelőtti, történelmet meg-
rengető eseményeket, s ki-
fejtette: a dicső elődök céljai, 
tettei biztatólag hatnak. Ne-
künk, ma élő magyaroknak 
is szükségünk van arra, hogy 
erőt merítsünk elődeink bá-
torságából.

Beszéde további részében 
az elkövetkező országgyűlé-
si választásokról, a részvétel 
fontosságáról szólt. - Tekint-
sünk vissza múltunkra, néz-
zük jelenünket, semmikép-
pen ne hagyjuk figyelmen 
kívül magunk és utódaink jö-
vőjét, és éljünk demokratikus 
jogunkkal - hangzott el. 
Beszédét Kossuth-idézettel 
kezdte, Széchenyi Istvántól 

vett gondolattal zárta:  Tiszteld 
a múltat, hogy érthesd a jelent, 
és munkálkodhass a jövőn!
Beszéde során felhívta a fi-
gyelmet: a reformkor két nagy 
alakja olykor éles hangon bí-
rálták, keményen támadták 
egymást, de nem esküdt el-
lenségek, hanem politikai el-
lenfelek voltak. Tisztelték egy-
mást, tudván, a rivális jót akar, 
s nem a nemzet ellensége. 
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Országgyűlési választások 2018. április 8.
Lapzártánkkor a valasztas.hu hivatalos adatai szerint választókerületünkben 25! 
egyéni országgyűlési képviselőjelölt szerepel a nyilvántartásban. Emellett 23 lista kö-
zül  választhatnak a szavazók, akik húsvét után egy héttel, reggel 6 és 19 óra között 
járulhatnak az urnák elé. 

Hol és hogyan szavazhatunk? 
A választásra jogosultaknak a  postán megküldött választási értesítő tartalmazza a szavazó-
kör pontos címét.  A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben 
szerepel. A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazono-
sító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi 
azonosítóját (pl. lakcímkártyával). A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett 
szavazólapokat, az átvételt a névjegyzék aláírásával igazolja.   A lejárt érvényességű okmá-
nyokkal rendelkezők nem szavazhatnak, őket a szavazatszámláló bizottság köteles vissza-
utasítani. 
Átjelentkezési kérelmet azok nyújthatnak be, akik a szavazás napján Magyarországon, de 
a lakóhelyüktől eltérő helyen kívánnak szavazni. A kérelmet a választópolgár lakcíme szerint 
illetékes helyi választási irodában (de személyes ügyintézés esetén a bejelentett tartózkodá-
si hely szerinti helyi választási irodában is) lehet intézni legkésőbb április 6-án 16 óráig. 
A helyi választási iroda vezetője (vagyis a jegyző) nem papíralapú igazolást ad ki, hanem 
közvetlenül felveszi a választópolgárt az érintett szavazókör névjegyzékébe. Fontos, hogy 
átjelentkezéskor is a lakóhely szerinti jelöltekre lehet szavazni!
Érvényesen szavazni csak a szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet. A felsorolt jelöltek, 
listák közül csak egyet lehet választani, több választása esetén a szavazat érvénytelen lesz. 
Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti, illetve a lista neve feletti körbe tollal írt két, egy-
mást metsző vonallal lehet (X vagy +).
A szavazólapot a kitöltést követően borítékba kell helyezni, és a borítékot a szavazóurnába 
kell dobni (a szavazólap borítékba tétele belföldi szavazásnál – az átjelentkezés kivételével 
– nem kötelező). 
Nincs kampánycsend, de a szavazás napján: nem lehet választási gyűlést tartani, a sza-
vazókör bejáratától számított 150 méteren belül (közterületen) tilos mindenféle kampány-
tevékenységet folytatni, mozgóurna igénylésére és a szavazóhelyiséghez történő szállításra 
nyilvános felhívás nem tehető közzé, szavazóhelyiséghez autóbuszos személyszállítás nem 
végezhető, televízióban és rádióban politikai reklámot nem lehet közzétenni.

Kisorsolta a választókerület választási bizottsága a 
jelöltek szavazólapra kerülésének sorrendjét
A jogszabályi előírás szerint március 5-én, a jelöltállítás lezárásának napján, 17 órától kezdődő-
en a választókerület választási bizottságának állandó tagjai: Farkasné dr. Ungvári Ilona, Nagy 
Imre,  dr. Pál Miklós  a média jelenlétében megtartotta a sorsolást a szoboszlói polgármesteri 
hivatalban, mely a választási iroda székhelye is egyben.

Amint azt Farkasné dr. Ungvári Ilona ismertette: a  törvény szerint biztosítani kell az esélyegyenlősé-
get. A határidőig 53 országgyűlési képviselő-jelölt jelölt nevét tartották számon. További 10-en nem 
jelentkeztek az elvitt gyűjtőívekkel.  (Ekkor még nem volt természetesen ismert, illetve  jogerős, hogy 
kik azok, akik megfelelnek a hivatalos jelöltként nyilvántartásba vétel feltételeinek.) A jelöltek neve 
borítékban került az urnába, ahonnét egyenként sorsolták ki a sorrendet. A sorsolásra igen kevés jelölt, 
illetve érdeklődő-megfigyelő jött el.

A 2014. évit is felülmúlja a 
körzetben a jelöltek száma!
Alapvetően változott az előző időszaktól a választási rend-
szer. Egy választópolgár azóta akárhány jelöltre ajánlást ad-
hat, mégpedig ajánlásgyűjtő íven. Mint néhányan talán még 
emlékeznek, korábban ajánlócédulán lehetett jelöltet aján-
lani stb. 
Az új idők eredménye, hogy az 500 hitelesnek tekinthető alá-
írást megszerzők az adott körzetben hivatalosan jelöltté vál-
hatnak. A jelölteknek egymillió forint „apanázs” jár, de nem 
mindenki vette igénybe 2014-ben sem.  Akik pártszínekben 
indulnak, felajánlhatják a szervezetüknek a felhasználást.  A 
pénz felhasználásáról a jelöltnek - vagy a pártjának -  elszá-
molást kell benyújtania a Magyar Államkincstárhoz (MÁK), 
és ehhez csatolnia kell a kifizetéseket igazoló bizonylatok 
másolatát. 

Választókerületünkben március 20-án tehát 25 egyéni  jelölt 
szerepelt a hivatalos nyilvántartásban (2014-ben 21).  Néhá-
nyan ismert pártok, szervezetek jelöltjei, a többségük kisebb 
szervezetek jelöltjei, avagy függetlenként bejelentett jelöltek.  
Hajdúszoboszló, mint közzétettük, az átalakítás utáni (2011. 
évi CIII. törvény)  5. sz. körzet része megyénkben.  Ide tartozik 
még: Báránd, Ebes, Egyek, Földes, Hajdúszovát,  Hortobágy, 
Kaba, Nádudvar,  Nagyhegyes, Püspökladány, Sárrétudvari, 
Szerep, Tetétlen, Tiszacsege (összesen 15 település). 
Március 20-án 70.679 választót tartottak nyilván.  A választó-
kerület 89 szavazókörből áll. Ebből Hajdúszoboszlón most is 
20 szavazókör van. A választókerületi választási iroda Hajdú-
szoboszlón található. 

Országgyűlési képviselő-jelöltek a Hajdú-Bihar 
megye 5. sz. országgyűlési egyéni választókerü-
letben, a szavazólapon várható sorrend szerint:

NÉV   Jelölő szervezet 
Marosi Mónika  Független
Oláh Dávid  SZP 
Glatz János  SZEM Párt
Mikula Erzsébet  Független
Lakatos Gizella  Független
Örvendi Cintia Nóra SEM
Drotár Adrienn  ÚMF
Varga Réka  Független
Lakatos Miklós Erik Magyarországért Demokratikus Párt
Kovács Klaudia Éva KÖSSZ
Makula Krisztián  Független
Szemők Zoltán  EGYÜTT
Balogh Lajos  Független
Horváth Tibor  FKGP
Rigán István  JOBBIK
Dede Tamás   MSZP-PÁRBESZÉD
Lakatos János  MCP
Varga Réka  Független
Radics Péter  LMP
Kovács Katalin  Független
Bodó Sándor  FIDESZ-KDNP
Budaházy Áron  MIÉP
Cseri Melinda  NP
Kovács Imre Krisztián MOMENTUM
Kárai Imre  HAJRÁ MAGYARORSZÁG!
Sipos Sándor  MUNKÁSPÁRT

(Az összeállítást a választási bizottság sorsolása és a valasztas.hu  
március 20-i nyilvántartása alapján készítettük.)
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Minden kedves 
olvasónknak 
nagyon szép 
húsvéti ünnepet 
kívánunk!

hétköznapok

Múzeumpedagógiai foglalkozások
a Bocskai István Múzeumban
 
Napjainkban egyre szorosabb 
a múzeumok és az iskolák kap-
csolata, az együttműködés 
azonban nem új keletű. Külö-
nösen igaz ez az állítás Hajdú-
szoboszlóra, mivel itt már az 
első kiállítás, ami 1958-ban Dr. 
Juhász Imre gimnáziumi tanár 
vezetésével jött létre, elsősor-
ban oktatási célokat szolgált. 
Az alapítás óta eltelt évtize-
dekben több ezer óvodás és 
iskolás vett részt a múzeum ál-
tal szervezett rendezvényeken 
és foglalkozásokon. 

Nem újdonság tehát, hogy múzeumpedagógiai foglalkozásokat rendez a múzeum. Új lendületet adott 
azonban ezeknek, hogy 2017-ben a Berettyóújfalui Tankerületi Központ több mint ezer diák múze-
umlátogatását támogatta anyagilag. Tavaly tavasszal tíz foglalkozást ajánlottunk az oktatási intéz-
ményeknek, amelyek néprajzi és történelmi hagyományokat (húsvét, böjt, pásztorkodás, Bocskai, az 
1848-49-es szabadságharc) dolgoztak fel. Ezeken 62 csoportban 1160 iskolás és 164 óvodás vett részt 
Szoboszlóról és a környező településekről. 
A rendhagyó múzeumi órák az őszi félévben is folytatódtak. A tematika kiegészült a régészettel, vala-
mint a nagy sikerű Használd az időt! Gönczy Pál, a sokoldalú pedagógus című időszaki kiállításunkhoz 
készített foglalkozások is igen népszerűek voltak. Ezen az alsó tagozatosok a reformer pedagógus tér-
képeivel ismerkedtek, és megtudták azt is, milyen módszerrel tanították a betűvetést másfél évszá-
zaddal ezelőtt. A felső tagozatosok kis méretű földgömböt készítettek a múzeumban őrzött eredeti, 
Gönczy Pál által tervezett glóbusz mintájára. Ősszel összesen 31 csoportban 713 főt fogadtunk.
Idén tavasszal öt foglalkozást ajánlunk az óvodásoknak, az iskolások pedig tíz rendhagyó óra közül 
választhatnak. Az ajánlat érdekességei közé tartozik az a „tanösvény”, amelyet a reformáció 500. évfor-
dulója alkalmából a helytörténeti kiállításban helyeztünk el, és nagyon tömören mutatja be a reformá-
tus egyháznak a város történetében játszott szerepét. Ezen kívül természetesen ismét választhatók a 
korábban is népszerű, a tavaszi évkör ünnepeihez kapcsolódó órák. 

Nagy István
muzeológus

NYOMDATECHNIKAI HIBA VOLT

Februári újságunkat  először sajnálatos módon a januári lap első és utolsó 
oldalával nyomtatták ki.   A terjesztést pedig a megrendelt időpontnál ha-
marabb megkezdték néhány utcában,   így viszont ennek, s egy kedves ol-
vasónknak köszönhetően, aki azonnal jelezte, hogy valami nincs rendjén, 
még február 24-én, szombaton visszahívattuk a rosszul kinyomott újságot.  
A nyomdában sajnos a járvány miatt heten hiányoztak, ez is közrejátszhatott 
abban, hogy hiba csúszott a folyamatba. 
A lapot gyorsan újranyomtatták, s a terjesztő 10980 példányban megkapta  
így viszont a következő, hétvégi terjesztési periódusba kerülhetett be.
A jövőben kérjük kedves olvasóinkat, hogy ha a lap terjesztésében problé-
mát észlelnek, jelezzék részünkre minél hamarabb, mert reklamálni, pótolni 
csak záros határidőben lehetséges. 
A lap terjesztése vagy a hét első három napján (mint ez is), vagy a hét utolsó 
három napján történik. Kizárólag valós név, cím, telefonos, vagy valós sze-
mélyhez kapcsolódó Facebook-cím elérhetőségről érkező bejelentéseket 
fogadunk. Kérjük, hogy ezt tartsák tiszteletben a mai világban sajnos -meg-
meg tapasztalható álságok, a kamuzók, a rosszindulat, az áskálódások  miatt.  
E jelenségek dacára vannak még, s talán többségben a jó szándékú emberek, 
akiknek mi is megköszönjük segítségüket munkánkhoz. 

Hibaigazítás Nem ahogy mondani szokás volt rég: a  „nyomda ördöge” okoz-
ta, kollégánk sajnos kifelejtett egy „z” betűt a kávéházi kulturális rendezvényről szóló 
tudósításból. Egy kedves olvasónk írta:  „Kérlek, helyesbítsétek majd a dalszerző nevét, 
mely pontosan írva: Marczi Mátyás.” 

Új hagyomány teremtődhet: sportbál Hajdúszoboszlón
Február 3-án rendezték meg az I. Hajdúszoboszlói sportbált a Karikás Étteremben  sportolói kezdeményezésre. A rendezvényhez kapcsolódóan 
szintén első alkalommal lett meghirdetve az év helyi sportolója, sportegyesülete közönségszavazás is. 

A helyi sportegyesületek jelölhettek a díjakra arra érdemes személyeket, csapatokat és a nevezettekre szintén a helyi sporttársadalom szavazhatott. A 
díjakat a következők érdemelték ki:  utánpótlás leány: Mészáros Petra (Hajdúszoboszlói Tollaslabda SE), utánpótlás fiú: Kígyós Keán (Hajdúszoboszlói Tol-

laslabda SE), felnőtt női: Nagy Mariann (Amatőr Női Kézilabda SE), felnőtt férfi: Holoda 
Péter (Hajdúszoboszlói Árpád SE) és Katona Imre westernlovas,  csapat: Hajdúszobosz-
lói Kézilabda Közhasznú Egyesület megyei ifjúsági leánycsapata.
A bál résztvevőit és a díjazottakat Máté Lajos, az önkormányzat turisztikai, kulturális és sport  
bizottságának elnöke  köszöntötte  Hajdúszoboszló Város Önkormányzata nevében. A vacso-
rát követően jó hangulatú táncos est vette kezdetét. 
A  szervezők a részt vevő sportolókkal (többek között labdarúgók, kézilabdások, úszók, 
karatésok, mazsorettek, sakkozók, tollaslabdázók) beszélgetve megállapíthatták, hogy a 
rendezvény hiányt pótol, így érdemes 
lehet a jövőben is megszervezni azt.

Képek: balra: kétoldalt: Ludmány László, 
az Árpád SE részéről (a jelenleg USA-ban 
tanuló Holoda Péter edzője), és Katona 
Imre díjazott. Jobbra: Kígyós Keán legfőbb 
rajongójával, sikereinek fáradhatatlan  
támogatójával, édesanyjával, Szilvivel  és 
a jól megérdemelt kupával  a bálon
Fotók: magánarchívum
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Lévy Imréné Pirike nénit köszöntjük 
Jeles dátumhoz érkezett Lévy Imréné,  90 éves. Február 29-én született. Ha tehát  „szigorúan” 
számolunk,  a szökőévek szökőnapjára tekintettel, úgy eddig 22 alkalommal volt  valójában 
születésnapja, ez a 22,5.   Pirike néni szerető családja körében ünnepelte a kerek évfordulót, 
természetesen egy másik naptári napon. 

Beregszászon látta meg a napvilágot. A település akkor Csehország, majd Magyarország, utána a Szov-
jetunió, jelenleg Ukrajna városa. A családba hatodik lányként érkezett, nála  később született az egyetlen 
fiú. A szeretetben eltöltött gyerekévekre már 13 éves korában  rávetült a háború árnya, két legidősebb 
nővérét Kamenec Podolskba vitték, ahonnan soha nem tértek vissza. Őt 1944-ben  családjával együtt 
deportálták. Betegen és legyengülve, két másik nővérével együtt tértek vissza, de a borzalmak emléke 
egész életét végig kísérte. Legidősebb nővére - már Tiszabecsre -  hamarabb visszaért, így nála maradt, 
közben lezárták a határt. Két nővére így a Szovjetunióban ragadt, ketten Tiszabecsen. 
1947 nyarán  Hajdúszoboszlóra küldték erősítő gyógykezelésre, és itt meglátni és megszeretni egy pillanat 
volt. Megismerkedett   jövendőbelijével, Lévy Imrével. A szeretet,  kölcsönös szimpátia házasságkötéssel 
végződött, és 1947. szeptember 3-án elkezdődött a közös életük. A kornak megfelelően nehéz, küzdelmes 
évek következtek, de a hétköznapokat beragyogta a család gyarapodása, két szülés, három lány, és máris 
kicsi lett a lakás. A hatvanas évek elején új otthonba költöztek, Pirike néni napjainkban is itt él. 
Nevelte a családot,  és vendéglátósként dolgozott. Először a mozi büféjében, majd  a  szükséges 
vizsgák letétele után középvezetőként  Hajdúszoboszló első  nagy szállodájának,  a Hotel Délibáb-
nak a helyetteseként. Sok  szakács, cukrász , felszolgáló kezdte nála a pályafutását, akik közül még 
néhányan a vendéglátásban dolgoznak. Férje korai halálán túllendítette a kiteljesedő család nyújtotta 
boldogság,  a sorba jövő unokák 
és dédunokák, 6 unoka,  15 déd-
unoka, és még lehet, nincs vége 
a sornak. Gyermekeit és unokáit 
is a szeretetre, tiszteletre, a másik 
megbecsülésére tanította, ezért 
aztán a nagy család számára a 
mai napig ő az etalon, a viszonyí-
tási pont.  
Természetes, hogy  a 90. szüle-
tésnapon mindenki megjelent,   
Angliából, Finnországból, Hol-
landiából, Izraelből. A kéthóna-
pos dédunokát is elhozták ünne-
pelni. A boldog órákat áthatotta  
a szeretet, dédunokája verssel , 
legidősebb lánya megemléke-
zéssel köszöntötte. Mi is köszönt-
jük a 71 éve városunkban élő 
Pirike nénit. Találkozunk a jubi-
leumi 25. születésnapon!  Isten 
adja, hogy úgy legyen.
Képünkön: A fiatal Lévy házaspár 
gyermekeikkel (A fotót köszönjük 
a családnak)

A fizetővendéglátók közgyűlésén
A Hajdúszoboszlói Fizetővendéglátók Egyesülete március 
12-én tartotta meg szokásos évi közgyűlését. A  tagság elfo-
gadta az egyesület 2017. évi szakmai és pénzügyi beszámo-
lóját. 

Jóváhagyták ezt követően a 2018. évre szóló  gazdálkodási ter-
vet. A meglévő és az idei bevételből reklámköltségekre, esetleges 
TDM-pályázati önerőre, és tartalékkal kalkulálnak.  
A jelenlévők tájékoztatást kaptak az elmúlt évi turisztikai számok-
ról, az adatkezelési szabályzatról, városi fejlesztésekről.  Szó volt 
az őszre tervezett szakmai kirándulásról, s az új tagtoborzási ösz-
tönzésről, mely szerint, aki három tagot beszervez, kupon formá-
jában visszakapja az éves tagdíját, amit a turisztikai nonprofit kft. 
szolgáltatásaira, pl. hirdetésre felhasználhat. 
További döntés szerint a  tagdíj mértékén az idén sem változtat-
nak,  tagonként évi  10.000.-Ft, melyhez csekk a  TDM-irodában 
igényelhető, vagy a HFE számlaszáma átutaláshoz: 11738084-
20020787. A számlákat  a befizetésekről az eddigiek szerint min-
denkinek eljuttatják. 
Kanizsay György Béla elnök  mindenkinek jó munkát kívánt, a 
szezonra sok sok vendéget, és nem utolsósorban jó egészséget!

Az ősi kelme - nemezkiállítás a művelődési központban
Március 2-án, a Szoboszlói Tavaszi Művészeti Napok nyitórendez-
vényén nemezkelméket csodálhattak meg a látogatók a kulturá-
lis központban.  A lenyűgöző tárlat április 6-ig megtekinthető.

Az ősi kelme – Nemezkincsek a Kárpát-medencéből című kiállítás nyitógondola-
tait  Hoppál Mihály, az MTA doktora, professzor emeritusz foglalta össze. Mint 
a nemezről, nemezelésről kifejtette:  „minden bizonnyal az összes nomád társa-
dalomnak, népnek ez egy nagyon fontos mestersége, illetve szigetelőanyaga 
volt”. Úgy hallotta, a mai modern korban már a jurták is műanyagból készülnek, 
azonban pont a nemez  „varázsát’’ nem tudja visszaadni a mesterséges anyag. A 
nemez ugyanis kiváló szigetelő, télen hűt, nyáron fűt. Berényiné Szilaj Ilona, a 
művelődési központ igazgatója elmondta, az intézmény 18 évvel ezelőtt kezdte 
el a nemezmunkák bemutatását. ’’Nagykorúvá’’ ért a kezdeményezés, köszönhe-
tően a művészeknek és segítőknek” - jegyezte meg, külön kifejezve köszönetét 
Vetró Mihálynak, aki munkájával évről évre hozzájárul, hogy e tárlat hagyomá-
nya fennmaradhat.  Képünkön: a jelenlévő alkotókat is „kiállították” 

Farsang és nőnap a látássérülteknél
A Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete Hajdú-
szoboszlói Körzeti Csoportja hagyományos farsangi és nőna-
pi ünnepségére hívta tagjait március 3-án a Hotel Hőforrásba.

Az ebéd elfogyasztása előtt az előzetesen felkért de megbetege-
dett előadót „helyettesítve” a tagok maguk daloltak jókedvűen. 
Az egyesület elnökségi tagjai közül Bora Sándor és Varga Géza 
apró ajándékkal kedveskedtek minden megjelent hölgytagnak. 
A rendezvényt Hajdúszoboszló Város Önkormányzata támogatta. 
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Példaértékű a helytállása
Március 7-én köszöntötték 90. születésnapja alkalmából Széll 
Józsefné Kovács Etelkát. Az önkormányzat nevében Antalné 
Tardi Irén képviselő, valamint Kunkliné Dede Erika irodaveze-
tő-helyettes is  tolmácsolták jókívánságaikat az ünnepeltnek.

Hatan voltak testvérek, Hajdúszoboszlón született. Édesapja hamar elhunyt:  
„félárva gyerekek voltunk, nem éltünk nagy lábon, sokat szenvedtünk”- 
mondta el lapunknak Etelka néni.   „De még mindig itt vagyok” - tette azért 
hozzá igazi életkedvvel. 
1944-ben házasodott össze férjével, ő már több mint tíz éve meghalt. Három 
fiuk született, a legkisebbik sajnos 54 évesen elhunyt. 
Mindig nagyon erős, szívós asszony volt, mielőtt megszülte egyik fiát, még fel-
takarított és begórta a kukoricát. Nyolc unokája és tíz dédunokája is van, akik 
szokták látogatni. Háztartásbeliként dolgozott, de mellette jószágoztak is. - So-
kat kellett dolgoznunk, mert alulról jöttünk én és a férjem is. Mikor összeszedtük 
magunkat, tudtunk venni egy kis házat, először a  Bercsényi utca sarkán laktunk. 
Tavaly januárban baleset érte, leesett a lépcsőn, azóta kissé nehézkesen mozog, 
de előtte több mint 20 évig nem járt orvosnál, a mai napig nem kell gyógyszert 
szednie. 

„Amim van, azt tovább adom: fogadjátok az áldást”
Bojtor István Debrecenben, 1928. február 29-én született, egy Bocskai István által letelepített hajdú nemesi család második 
gyermekeként. Az önkormányzat nevében 
március 3-án  Kocsis Róbert, a szakbizottság 
elnöke és Kunkliné Dede Erika egészségügyi 
és szociális igazgatás irodavezető-helyettes  
köszöntötték.

A hajdúszováti család nemesi címerét máig 
őrzik a leszármazottak. Gyermek- és ifjúko-
rának színes és gazdag története határozta 
meg egész életét - tudtuk meg. Édesapja 
Bihar vármegye tűzoltó parancsnoka volt, 
alezredesként ment nyugdíjba. Anyai ágon a 
debreceni Hungária malom tulajdonosai vol-
tak. Aztán jött a háború, és a család elvesztett 
mindent. „Gyerekkorom nagyon szép volt, 
szüleimmel éltünk. A diákévek a szerelemről szóltak, s a tanulásról. Aztán az ember kezd komolyodni, az ’’érettségi után hova 
menjek’’ kérdés fogalmazódik meg benne. Nem akartam lelkész lenni, de Isten ide hívott, a lelkészi szolgálatra.” Közép- és 
zeneiskolái után, 1946-ban szintén Debrecenben, folytatta tanulmányait a református teológia szakon, melyet Sárospatakon 
fejezett be. Ösztöndíjasként egy évig, majd további három évig volt Sárospatakon lelkész. Eközben kötött házasságot Toókos 
Uzonkával.  Két gyermekük született: Emese, aki  városunk lelkipásztora volt hosszú évekig, és István, aki 3 évesen elhunyt. 
1956-tól Göncruszka, majd emellett Zsujta és Fony települések lelkipásztora. Mindig pezsgett az élet körülötte: Bibliai törté-
netekből színdarabokat írt, és évtizedeken át fiatalok adták elő szilveszter esténként a műveit. Ifjúsági táborokat szervezett 
nemcsak itthon, de a határon túl is, Erdélyben, a Felvidéken és Lengyelországban. Mindezt akkor, amikor még nem volt 
szabad megtenni, többször is nehéz helyzetbe került emiatt. Zenetanárként is tevékenykedett, zongorát oktatott. Orgonát 
épített a templomba, s rendszeresen neves előadókat hívott meg, ifj. Bartók Bélát is. 
1965-66. között az Egyesült Államokban ösztöndíjasként tanult. Tanulmányokat, cikkeket, bibliai alapú könyveket írt. 13 mű-
vét adták ki, az utolsót 89 éves korában, de jelenleg is dolgozik élettörténetén. Nyugdíjas évei alatt Fonyba költözött, ekkor 
sem tétlenkedett, gyerekeket táboroztatott, lánya és veje, Takács Tamás vezetésével. Munkáját, életstílusát gyermeke és 
unokái folytatták. 2016 februárja után, amikor elektromos zárlat miatt leégett fonyi háza, Hajdúszoboszlóra jött. Fizikai álla-
potának romlása miatt a református  Anna Idősek Otthonában él feleségével együtt. „Három életcélom volt. Első, hogy az em-
berek Krisztusban való hitre jussanak. Második, hogy keresztyének hitben erősödjenek, egyénileg és családban erősödjenek. 
Harmadik cél, magyar nemzetünk erősítése egy pici helyen, feleségemmel.”

Régi  nemesi család leszármazottja
Március 12-én köszöntötte Tóth 
Gyulát 90. születésnapja alkal-
mából az önkormányzat nevében  
Antalné Tardi Irén  önkormányza-
ti képviselő és Kunkliné Dede Eri-
ka egészségügyi, szociális igaz-
gatás irodavezető-helyettes.

„Hajdúszoboszlón születtem mó-
dos gazdacsaládba, ahol mindig is 
a földszeretet és a gazdálkodás volt 
a meghatározó. Őseim: Tóth Pál, 
Tóth Mihály és Tóth Balázs Báthory 
Gábor erdélyi fejedelemtől kapták 
nemesi oklevelüket testőri szolgá-
latukért 1610-ben.”  Az eredeti, bőrre írott nemesi oklevelet máig őrzik. A család leszármazottai szoboszlói birtokaikon 
gazdálkodtak. A későbbi időkből rájuk maradt 7 ablakos családi ház még mindig áll a Baross utca 2. szám alatt, de már 
más tulajdonában. 
„Tanyasi gyerekként korán, már kisiskolás koromban megtanultam lovagolni saját lovainkon. A lovaglás szenvedélye 
végigkísérte fiatalságomat olyannyira, hogy 15 évesen már részt vettem a városi lóversenyen. 1943-ban tagja lettem az 
akkori lovasbandériumnak. Rendszeresen felvonultunk  minden városi és nemzeti ünnepségen, rendezvényen. Még ma 
is őrzöm azt a bandériumi ruhámat, amelyről a mai lovasegyesületi ’’bőgatyás’’ egyenruhát készíttette a város. Jelenleg 
én vagyok a legidősebb tagja a Lovasbarátok Egyesületének.”  2016-ig rendszeresen részt vett a lovasrendezvényeken. 
„Öt testvér közül már csak ketten vagyunk Gábor öcsémmel. Az ’50-es évektől vállalati dolgozó lettem. A legtöbb 
időt, 26 évet a Vízügynél töltöttem, onnan mentem nyugdíjba. Munka mellett rendszeresen a kertben és a szőlőben 
tevékenykedtem, soha nem unatkoztam. A jó erőnléthez feltétlenül szükséges a tartalmas táplálkozás. A mai napig a 
hagyományos, igazi jó hajdúsági ételeket kedvelem. Úgy gondolom, az életkort nemcsak a genetikai adottságok és az 
életmód határozzák meg, hanem a szeretetteljes családi légkör is, ami hála Istennek nekem megadatott. 1959-ben kö-
töttem házasságot, feleségem pedagógus, akivel az elmúlt év karácsonyán ünnepeltük házasságunk 58. évfordulóját. 
Egy leányunk van, aki gyógyszerész, és egy fiúunokánk, aki jogász.”

A hosszú élet titka: sok munka 
és nyugodt élet 
Harsányi Józsefné Prém Mária február 27-én töltötte be 90. életévét. 
Születésnapja alkalmából köszöntötte őt Harsányi István önkor-
mányzati képviselő és Lockár Zsuzsa, a polgármesteri hivatal szociá-
lis igazgatási ügyintézője.

Hajdúszoboszlón,  ahogy megjegyezte, a ’’Libagáton’’ született. Édesany-
ját nagyon hamar, 3 évesen elvesztette. Édesapja és nagyszülei nevelték. 
Gyerekkorában cselédkedett, majd háztartásbeliként dolgozott. 
1946-ban ment férjhez,  de párját Marika néni sajnos már 16 éve elvesz-
tette. Két gyerekük született, három unokája és öt dédunokája is van. 
Nem véletlen, hogy neve és címe megegyezik, a Harsányi egykor fontos 
család volt városunkban, a róluk elnevezett utcán éltek sokan közülük. 
Férje ennek a régen birtokjogot szerzett családnak a leszármazottja volt. 
- Sokat dolgoztam mindig, de nyugodt életet élhettem, ezért adatott 
meg ez a szép kor - vélekedik Marika néni a hosszú élet titkáról. 
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Március 30-tól
GYÓGYFORRÁS GYÓGYSZERTÁR 
Hősök tere 3.
Tel.: 06-52-557-945

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

Április 13-tól
KÍGYÓ  PATIKA
Luther u. 4.. 
Tel.: 06-52-557-670

Április 20-tól
FÜRDŐ  PATIKA
Szilfákalja u. 26. 
Tel.: 06-52-557-946

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Március 30-31.
DR. BÍRÓ TAMÁS
Hoszúpályi, Petőfi u. 7.
Telefon: 06-30-239-0230
és
Dr. Meleghgyi Balázs
H-szoboszló, Malom sor 10.
Telefon: 06-30-240-9246

Április 01-02.
DR. NYÍRI SÁNDOR
Debrecen, Kút u. 88.
Telefon: 06-70-376-1148
és

DR. CZIRJÁK ANDRÁS
H-szoboszló, Széchenyi u. 1/C
Telefon: 06-52-365-861, 06-
30-935-3184

Április 07-08. 
DR. POLGÁR IMRE
Debrecen, Simonffy u. 8/a
Telefon: 06-70-376-1141
és
DR. GALAMBOS GÁBOR
H-szovát, Maklári u. 10.
Telefon: 06-20-974-3139

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

PIACI ÁRAK március  17.

alma                          280-350 Ft/kg
narancs                          300-350 Ft/kg
mandarin                           300-600 Ft/kg
citrom                                   700 Ft/kg
banán                          500-550 Ft/kg
kiwi                                   650 Ft/kg
ananász                  390 Ft/db
eper                       1300-2000 Ft/kg
vöröshagyma                        120-220 Ft/kg
lilahagyma                          250-350 Ft/kg
burgonya                          100-180 Ft/kg
paradicsom                            550-950 Ft/kg
paprika                     1100-1200 Ft/kg
kápia paprika                   1100-1200 Ft/kg
sárgarépa                          200-250 Ft/kg
petrezselyem                        600-750 Ft/kg
kígyóuborka                            650-750 Ft/kg
karfiol                          450-650 Ft/kg
karalábé                          250-280 Ft/db
brokkoli                          480-700 Ft/kg
zeller                          500-600 Ft/kg
fokhagyma                     1500-2000 Ft/kg
gomba                          750-800 Ft/kg
sütőtök         200 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

Anyakönyvi hírek
2018. január-február

Házasságkötés:
Szörényi Ágnes Réka - Gál Márton, Veres Ilona - Simon Attila, 
Széll Bettina - Vágner Attila, Szabó Tímea - Horváth Róbert.

Újszülöttek:
Uhelszky András (január 31.), Szűcs Zoltán, Andrási Norbert, 
Nyilasán Zente Kristóf, Molnár Dóra, Kiss-Erdei Nándor, Hodosi 
Mira, Rácz Marcell, Szoboszlai Attila Levente, Kovács Máté 
Zente, Birizdó Benjamin, Spét Gábor, Bézi Péter, Nagy Lujza 
Szófi, Skrobisewska Zofia Ewa.

Akiket gyászolunk: 
Osvald Lászlóné 88, Bereczki Antal 77, Nagy Ferencné 80, Dobi 
Jánosné 78, Chlebik József 44, Gáll Lajosné 87, Csige Kálmán 67, 
Pindicska Lajos 79, Mohácsi Gyuláné 64, Bodáné Kócsi Mária 
Irma 59, Szatmári Istvánné 82, Menártovics Lajosné 76 éves.

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

Tisztelt Hajdúszoboszlói Vállalkozók!
A Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hajdúszoboszlói Szervezete a helyi vállalkozások 
támogatását kéri egy félautomata defibrillátor - újraélesztő készülék - beszerzéséhez, melyet a Ko-
vács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár, Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 2. sz. alatt szeretne 
elhelyezni. Az intézmény azért került kiválasztásra, mert jelenleg ott ilyen készülék még nincs. Nap-
közben, késő estig nagyon sokan fordulnak meg az intézményben, így egy készülék elhelyezésével 
szükség esetén életet menthetünk!

A beszerzéshez a Hajdúszoboszlói Mentőalapítvány segítségét vesszük igénybe, mely a felajánlott 
támogatás összegének függvényében fogja beszerezni a készüléket úgy, hogy az kompatibilis le-
gyen a Mentőszolgálat által használt készülékekkel. A készülék használata nem igényel különösebb 
szakértelmet, mivel félautomata, de ennek ellenére a szükséges oktatást, a készülék üzemeltetését a 
Mentőalapítvány magára vállalja!

A defibrillátor beszerzéséhez tisztelettel kérjük a helyi vállalkozások, cégek anyagi (pénzbeli) támo-
gatását, melynek legkisebb összege 5.000.-Ft, (a pénzbeli támogatás mértéke nincs maximalizálva). 
Amennyiben lehetősége van, úgy kérjük, szíveskedjen támogatni a defibrillátor beszerzését. A ké-
szülék várható beszerzési ára bruttó: 500.000.-Ft. Pénzbeli támogatásukat az Alapítvány alábbi címé-
re és számlaszámára szíveskedjenek átutalni:

Az alapítvány neve: Hajdúszoboszlói Mentőalapítvány
Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Jókai sor 3.
Adószáma: 18941407-0-09
Bankszámlaszáma: 10400250-50526869-84571017
Számlavezető: K&H Bank
Közlemény: defibrillátor készülék beszerzésére
(A befizetett támogatás összegéről az Alapítvány – kérésre - igazolást állít ki, amellyel a TAO-alap csökkenthető!)!

Támogatásukat várva, maradok tisztelettel:
                                                                                                                 Mészáros Sándor

a HBKIK Hajdúszoboszlói Szervezetének
 elnöke


