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Új szabadtéri színpad a nyárra
Télen is dolgoznak az időjárás függvényében

Az eredményes közbeszerzési eljárást és szerződéskötést követően, a munkaterület átadással 
2017. november végén megkezdődött a „Hajdúszoboszló, szabadtéri színpad és környezetének 
kialakítása” megnevezésű beruházás. A kivitelezést a Szilasi és Társa Kft. végzi, a várható befe-
jezés 2018 nyár eleje.

Az új szabadtéri színpad a József Attila utca elején, a  régi közvetlen környezetében épül meg. Főépü-
lete egy színpadtérből és a hozzákapcsolódó öltöző épületrészből áll. Három oldalról körbe zárt, 15x12 
m-es  fedett színpad készül. A színpad kialakítása alkalmas a mai kor követelményeinek megfelelő 
hang- és fénytechnikai eszközök illetve díszletek elhelyezésére.
A nézőtér háromkaréjos kialakítású, a két oldalsó szektor befordított lesz a kedvezőbb látási viszo-
nyok érdekében. A nézőtér ülőhelyeinek száma bővül a régihez képest, a 642 db ülőhellyel szemben 
1040 ülőhelyet alakítanak ki, melyből 4 
akadálymentesített. A nézőtér hátsó ka-
réja alatti térben büfé és szociális blokk 
létesül, kiegészítve ezzel a már meglévő 
és felújítandó szociális részt.
A létesítmény kapukkal, kerítésekkel 
zárt, a színpad épülete mellett kialakí-
tott személyzeti parkolókkal és rakodó-
térrel. Az új létesítmény tehát  alkalmas 
lesz belépődíjas rendezvények meg-
tartására is.  Képünk január derekán 
készült a József Attila utcában

Az idén is lehet támogatást elnyerni 
Februárban lehet pályázni

„Ablak a végtelenre”
Fenséges kiállítással kezdődött az év

Szabó László művészeti iskola
Ahol 200 kreatív gyermek alkot 

Soós Sándor elköszönt
Orosz tulajdonosa van a Barátságnak

Kik lesznek jelöltek?
Részben nem hivatalos információink szerint már több je-
lölt neve forog a HBm. 5. sz. országgyűlési egyéni válasz-
tókerületet illetően.

A Jobbik sajtótájékoztatón hozta nyilvánosságra, hogy Rigán 
Istvánt indítják. A Fidesz jelöltje a jelenlegi országgyűlési kép-
viselő, Bodó Sándor. 
Az MSZP a Párbeszéddel állít jelöltet a  helyi, „Párbeszédes”   
Dede Tamás személyében.  Az LMP szórólapja szerint  a szin-
tén szoboszlói  Radics Pétert indítják.  További, nem hivatalos 
információink szerint az  Együtt jelöltjét Rutz Tamásnak hív-
ják. A  Momentumét pedig Gyuris Dórának.

Lefedik  a piacot, 
és még számos 
beruházás megvaló-
sulhat 2018-ban is 
Decemberi tanácskozásán a város képviselő-
testülete  6,89 milliárd főösszeggel elfogadta 
a 2018. évre szóló költségvetési tervét. A költ-
ségvetés előterjesztője jogszabály szerint a te-
lepülés polgármestere. Dr. Sóvágó Lászlót a fő 
irányokról kérdeztük.  (Interjúnk a 2. oldalon)
Képünkön: a  zöldség-gyümölcspiac, ahol  majd a  nyitott részeket fedik be

Országgyűlési választások:  
2018. április 08. 
A választási kampány február 17-től április 8-án 19 óráig tart

Magyarország Köztársasági Elnöke a húsvétot követő va-
sárnapra kitűzte a következő országgyűlési választásokat.  
Hajdúszoboszló a Hajdú-Bihar megyei 5. sz. választókerület 
részét képezi.  Itt 71364 fő volt  a kitűzéskor a választásra jo-
gosultak száma. 
A választókerület települései: Báránd, Ebes, Egyek, Földes, 
Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Hortobágy, Kaba, Nádudvar, 
Nagyhegyes, Püspökladány, Sárrétudvari, Szerep, Tetétlen, 
Tiszacsege.
A Nemzeti Választási Irodától kiadott  választási értesítőket 
február 9-től várhatják a szavazásra jogosult lakosok arról, 
hogy szerepelnek az adott névjegyzékben, s melyik válasz-
tókerület mely szavazókörében voksolhatnak majd. 
A képviselőjelölt-állításhoz  most sem ajánlócédulák lesznek,  
hanem jelöltajánló íveken gyűjtik majd a jelölőszervezetek, 
illetve a jelöltek és megbízottjaik az ajánlásokat a hivatalos 
jelöltként való nyilvántartásba vételhez.  Jelöltet ajánlani 
február 19. és március 5. között lehet. Egy választópolgár 
több jelöltet is ajánlhat, egy jelölt viszont csak egy ajánlással 
támogatható. Az ajánlás nem vonható vissza.

A részletes információkat hirdetményeken is közlik. További 
részletek: a valasztas.hu megújult oldalán. 

Önkormányzati pályázatok 2018
- kulturális és közművelődési célkeret
- városi sport és utánpótlás célkeret

- civil szervezetek és intézmények 
támogatása keret

- turisztikai célkeret és városmarketing
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Új tető kell az egészségház tüdőgon-
dozójának épületére
Megérett a felújításra a  JEC Tüdőgondozó Intézet tetőzete. A teljes átfedésről 
lapzártánkkor tárgyaltak a szakmai bizottságok. A  A komplex munkálatok, 
melyek az épület régi bejárata fölötti lapos tetőt is tartalmazzák, a jelenle-
givel megegyező színű zsindellyel együtt 8,7 millió forintba kerülnek. Mint 
ismeretes, az épület földszintjén működik a központi orvosi ügyelet is.

a város

Tíz éve nem változott az illetményalapjuk

Sztrájkoltak a hajdúszoboszlói köztiszt-
viselők is
A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók 
Szakszervezete (MKKSZ) felhívására ismét sztrájkoltak a szoboszlói pol-
gármesteri hivatalban is. Az önkormányzatoknál foglalkoztatott tisztvi-
selők bérrendezésére ugyanis 10 éve nem került sor.

2016. június 22-én már tartott országosan egy figyelmeztető sztrájkot a szak-
szervezet. A kormány akkor elismerte követelésük jogosságát.  A 2017. évi 
költségvetésbe az illetményalap helyi szintű lehetőségének emelését építet-
ték be.  2016 szeptemberében újra sztrájkba léptek az emberek, a béremelés 
forrásának biztosításáért 30 %-os  mértékben.  Az állami tisztviselőknél 2016. 
július 1-jén ugyanis emelték a fizetéseket. 
2017. július 17-én ismét sztrájk következett. Ekkor a kormány egyeztetést 
kezdett az MKKSZ-szel, de két forduló óta ajánlat nélküli hallgatás van. Az 
önkormányzati terület bérrendezésére ígéret sincs.  A szakszervezet ezért kö-
veteli a tárgyalások folytatását!
2018. január 12-én és 15-én tartottak legutóbb munkabeszüntetést, köve-
telve a 2008 óta 38.650 forint illetményalap 60.000 forintra felemelését.  A 
sztrájkhoz most is csatlakoztak 
a hajdúszoboszlóiak. A két nap 
fegyelmezetten, rendben és 
törvényesen zajlott. Az érintet-
tek egy része dolgozott, hogy 
a jogszabálynak megfelelve a 
halaszthatatlan ügyeket intéz-
hessék, néhányan pedig szabad-
ságukat töltötték, vagy beteg-
szabadságon voltak - mondta el 
kérdésünkre Pásztor Miklósné, 
az MKKSZ helyi szakszervezeti 
vezetője.  
Amennyiben a kormány tovább-
ra sem teljesíti az MKKSZ kö-
veteléseit, februárban három-, 
márciusban négynapos munka-
beszüntetést hirdetnek meg.

Lefedik a piacot, és még számos 
beruházás megvalósulhat 
INTERJÚ A KÖLTSÉGVETÉSI TERVRŐL 

DR. SÓVÁGÓ LÁSZLÓ POLGÁRMESTERREL  

Polgármester Úr! A költség-
vetés talán a legfontosabb 
döntése az adott évnek. Bár 
a polgármester terjeszti elő, 
de megvitatják a bizottsá-
gok, és komoly egyezteté-
sek előzik meg. Most is igaz 
a megállapítás, a bevételek 
és kiadások egyensúlyban 
vannak?

Hajdúszoboszló városára 
hosszú ideje igaz a megál-
lapítás, pénzügyi helyzete 
stabil, kiegyensúlyozott, 
így most sincs ez másként. 
Ez persze nem jelenti azt, 
hogy minden jogos kérést 
teljesíteni lehetett, inkább 
azt, hogy az adott körülmé-
nyek közepette jó gazdálkodást folytatunk.

Kevés intézmény maradt önkormányzati hatáskörben, de azért ezek na-
gyon fontosak. Ez a rendszer stabilnak tekinthető, illetve biztosítottak mű-
ködésük anyagi feltételei?

A bölcsődék, óvodák továbbra is nálunk maradtak, de a művelődési köz-
pont és könyvtár is önkormányzati intézmény, sőt, a szociális központ 
működtetésének terhei is vállunkat nyomják. Ezen intézmények jobb kö-
rülmények között működnek, mint amilyen az országos átlag. A meglévő 
színvonalat nemcsak megőrizni, hanem emelni akarjuk. A pénzek elosztá-
sát is úgy kezdjük, hogy először az intézmények jó színvonalú működésé-
nek feltételeit teremtjük meg, ezt követően gondolhatunk fejlesztési elkép-
zeléseink megvalósítására.

Pályázataik elbírálása hogyan alakult? Számíthatnak állami, esetleg uniós 
támogatásokra?

Indokolt pályázatainkat kedvezően bírálták el, több ebben az évben induló 
fejlesztés jelentős része is így valósul meg. Sokszor mondtam már, azokkal a 
pénzekkel van gondunk, amelyeket egyes települések nem megindokolt mó-
don, számunkra érthetetlenül kapnak. Itt nem az a gond, hogy miért kapnak, 
hanem, hogy mi miért nem. 2,5 milliárd jut Kisvárdának lovak gyógyvizes re-
habilitációjára, miközben az évi 1,8 millió forgalmat teljesítő fürdőnknek 2,5 
milliárdot ígértek 2030-ig. Azt viszont világosan közölték velünk, hogy multi-
funkcionális sportcsarnokra nem kapunk pénzt, szerintük ez Hajdúszobosz-
lón nem lenne kihasználva, fenntartása aránytalan terheket róna a városra.
 
Milyen fejlesztésekkel gyarapodik  Hajdúszoboszló városa?

A költségvetés számtalan beruházás pénzügyi feltételeit teremti meg. Ezek 
kivitelezése részben már megkezdődött, részben megkezdődik, míg átadá-
suk az év második felében, illetve a jövő év elején várható. Néhányat emlí-
tenék a teljesség igénye nélkül. Részben befedjük a városi piacot, mely 60 
millió forint.  A város úthálózatainak javítására 180 milliót fordítunk.. Elké-
szül az új szabadtéri színpad, a fürdő előtti park, megkezdték a szabadidő-
park építését. Pénzügyi akadálya biztosan nincs az Ebes-Hajdúszoboszló 
kerékpárút megépítésének, a Puskin utcai kereszteződés átépítésének. A 
városközpont rehabilitációjára (ideértve egy állandó műjégpályát is) ren-
delkezünk a szükséges mintegy 500 millió forinttal, a tervezési munkák be-
fejezés előtt állnak. 
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Önkormányzati gondoskodás a kis-
gyermekekért

Húszéves a fizetővendéglátók egyesülete
Fennállásának 20. jubileumát ünnepelte meg a város egyik fontos, nagy létszámú civil  
érdekvédelmi közössége, a  Hajdúszoboszlói Fizetővendéglátók Egyesülete  múlt év  
november 24-én.

Sokan együtt ünnepeltek a város egyik meghatározó érdekvédelmi szervezetének  szüle-
tésnapi összejövetelén a helyet adó Aqua-Palace szörfépületben. A  fennállása alatt számos 
eredményt elért egyesületet köszöntötte dr. Sóvágó László polgármester, Bodó Sándor or-
szággyűlési képviselő,  Czeglédi Gyula, a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. vezérigazgatója 
is, hiszen nem véletlenül nevezik a magánszálláshelyeket a „fürdő szállodájának”. 
A hőskort - a kezdeteket -,  a sok feladatvállalást, küzdelmeket, sikereket, az örömteli rendez-
vények emlékeit az elnökök, sorrendben: Bakó Antal, dr. Cseh Magdolna, majd Pinczésné 
Loós Vilma idézték fel. Kanizsay György Béla jelenlegi elnök az utóbbi évekről szólt, melyek 
a TDM-szervezet működése óta - melyben a HFE 20%-ban tulajdonos, könnyebb időszaknak 
mondhatók, a TDM sok terhet levett az egyesület válláról. Az egyesület egy ciklusban az ön-
kormányzatban közvetlenül 
képviseltetni is tudta magát 
Cseh Magdolna személyé-
ben. Tartalmas visszaemlé-
kezések, a segítő tagtársak, 
külső támogatók méltatása, 
köszöntések jellemezték az 
ünnepélyes részt. 
Az est vacsorával, és zenés-
táncos mulatsággal zárult. 
Képünkön balról: Bakó Antal, 
dr. Cseh Magdolna, Kanizsay 
György Béla, Pinczésné Loós 
Vilma. 

Decemberi döntések
A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. tevékenysé-
géről készült tájékoztató a képviselő-testület december 21-i 
tanácskozására. Az ügyvezetőváltás és a jogszabályi változá-
sok is indokolták az átvilágítást, mely vizsgálta a nonprofit 
jellegnek megfelelést is. A  TDM ügyvezető igazgatója, Med-
gyesi Szilvia által adott összegzést a képviselő-testület elfo-
gadta. 

Hosszú évek után jelentkező akadt az önkormányzat tulaj-
donában álló, Hőgyes u. 35. sz. alatti, már sokszor árverés út-
ján értékesítésre szánt, de eredménytelenül meghirdetett  in-
gatlanra. A területet most sikerült 22,27 millió forintért eladni. 

A 2A jelű helyi autóbuszjárat a hajdú kapitányokról elne-
vezett városrészbe ez évben is közlekedik a képviselő-testü-
let döntése értelmében. A Volántól bekért 4 variáns  közül a 
bizottság javaslata alapján módosított  útvonaltervet hatá-
roztak meg, a tanítási időszakokra odafigyelve.  
Az indulási időpontok:  a buszállomástól 7:05 óra, 12.00 óra,   
16.10 óra iskolai előadási napokon.  

e-Mobi töltőállomások telepítéséhez járult hozzá a város 
vezető testülete két  parkolóhely rendelkezésre bocsájtásá-
val.  Egyrészt a Szent Erzsébet utcán, s a Huba utcán, a reptér 
felől. Mint az ülésen elhangzott, az elektromos csatlakozási 
lehetőség kiépítését is figyelembe vették.  A telepítő  az ál-
lami tulajdonú e-Mobi  nonprofit kft., de egyébként az ön-
kormányzat is fog a városközpontban két ilyen töltőállomást 
elhelyezni.

A hulladékszállítási szolgáltatásra a Debreceni Hulladék 
Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel (DHKN) kötött szerződést 
tíz évre az önkormányzat.  A szoboszlói városgazda immáron 
alvállalkozóként tevékenykedik. 

A reklámok és reklámhordozók elhelyezéséről új szabá-
lyozás lépett életbe január 1-jétől.  Az új önkormányzati ren-
delet megalkotását jogszabályi előírás indokolta.  A kapcso-
lódó kormányrendelet alapjaiban megváltoztatta a reklámok 
megjelenési formájának, elhelyezhetőségének szabályait.
Így például, a teljesség igénye nélkül, nem lesz lehetőség 
reklámok közzététellére, reklámhordozók, reklámhordozót 
tartó berendezések elhelyezésére  a Szilfákalja, a Hősök tere, 
a Mátyás király sétány egyik oldalán sem, a Gábor Áron ut-
cán a Damjanich utca - Platán Hotel közti szakaszon a fürdő 
felőli oldalon, a Szent István parkban, a Debreceni útfél - Für-
dő utca - Sport utca által határolt területen. 

Hosszabb lett a Bánomkerti utca. A képviselő-testület a 
Kösely Zrt. területéhez közvetlenül csatlakozó részt is így ne-
vesítette meg ugyanis mostantól. Az ott lakók  megkeresésé-
nek tettek ezzel eleget,  ez ugyanis már 2009 óta belterület. 

A város főutcájának megnevezése viszont marad 
Szilfákalja. A képviselők 5 nem és 6 tartózkodás mellett ha-
tároztak így,  mivel mint Marosi György Csongor elmondta, 
nem célszerű az előterjesztésben javasolt „utca” megneve-
zés hozzátétele, mert magánszemélyeknek, vállalkozások-
nak egyaránt módosíttatni kellene a lakcímüket. Ha 27 évig 
megfelelő volt a főutca neve, akkor nem kell változtatni. 

Jóváhagyta az ún. Helyi Esélyegyenlőségi Program fe-
lülvizsgálatát a képviselő-testület. Az önkormányzatnak ezt 
jogszabály alapján kellett megalkotnia először 2013-ban. A 
különféle állami, uniós és egyéb pályázati támogatásoknak 
ugyanis feltétele, hogy rendelkezzenek a települési önkor-
mányzatok ilyen programmal.  A felülvizsgálat ötévenként 
esedékes. 

2018-ban is kiemelt szerepet kap a gyermek-
védelmi és gyermekjóléti ellátások megerő-
sítése. Ezen alapelveknek megfelelve Haj-
dúszoboszló Város Önkormányzata két új 
gyermekvédelmi, gyermeknevelési ellátás 
támogatását biztosítja 2018. január 1-jétől  a 
város kisgyermekei számára.  

A bárányhimlő elleni védőoltás 

ingyenes biztosítása 

A bárányhimlő elleni védőoltás jelenleg nem 
szerepel a kötelező védőoltások között, ezért té-
rítéses oltóanyag formájában kérhették eddig a 
szülők. A bárányhimlő olyan gyermekkori fertőző 
megbetegedés, melynek esetleges súlyos szö-
vődményei miatt javasolták a szakemberek és a 
házi gyermekorvosok az oltás beadását. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata részt kí-
ván venni a város kisgyermekeinek egészségügyi 
prevenciójában, egészségmegőrzési program-
jában, ezért a 2017. december 31. után a 18 hó-
napos korukat elérő, 30 hónapot be nem töltött 
kisgyermekek számára térítésmentes oltóanya-
got igényelhetnek a szülők, a gyermekek részére. 
A jogosultság feltétele, hogy a szülő és gyermeke 
bejelentett lakcímmel rendelkezzen és életvitel-
szerűen is a városban éljen  A védettség eléré-
séhez, két oltás beadása szükséges. A védőoltás 
iránti kérelmet, a Gólyahír Bt. Védőnői Szolgálat-

hoz kell benyújtani a Járóbeteg-Ellátó Centrum 
épületében. 
Az esetleges kérdéseket a 06-52-362-851 telefon-
számon lehet feltenni. 

Az iker- és többes ikergyer-

mekek támogatása

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2018. 
január 01-től az iker- és többes ikergyermekek 
születését és gondozását egyszeri és rendszeres 
pénzbeli támogatással segít.A támogatás két 
részből áll: 
Az ikergyermekek születésekor adott egyösszegű, 
gyermekenként 70.000.-Ft támogatást nyújt az ön-
kormányzat, a jogosultsági feltétel a hajdúszobosz-
lói bejelentett lakcím és életvitelszerű itt lakás.
Azon családok számára, ahol iker- és többes iker 
gyermekek születnek, és életvitelszerűen (beje-
lentett lakcímmel rendelkeznek) a városban él-
nek, valamint a gyermekeket saját családjukon 
belül gondozzák, rendszeres 6 hónapon át tartó, 
pénzbeli gondozási támogatást nyújt az önkor-
mányzat. A támogatás összege gyermekenként, 
havonta 30.000.-Ft. Az ikergyermekek 1 éves 
koráig kérhető a támogatás, de csak folyamato-
san, maximum 6 hónapon keresztül. A kérelmet 
a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal, Egész-
ségügyi, Szociális Igazgatásánál, Hajdúszoboszló, 
Hősök tere 1. „C” épület lehet benyújtani. 
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Vizsgakiállításon a gyerekek művei
Közel 200 gyermek műveit 
mutatták be január 15-én a 
Szabó László Alapfokú Művé-
szeti Iskola képzőművészeti 
ágán tanuló diákjainak félévi 
vizsgakiállításán a kulturális 
központban.

Az eseményen részt vett a tan-
kerület igazgatója, Kapornai 
Judit és szakmai helyettese, 
Majosi Pálma, valamint Antal-
né Tardi Irén önkormányzati 
képviselő is. Szoboszlainé Ká-
dár Anikó, a SZLAMI igazgatója 
megköszönte a gyerekek áldozatos munkáját, elmondta, a hagyományos vizsgakiállításra minden ki-
állító a mesterművét hozza el. Az intézmény tanárainak és tanulóinak együttes munkája pedig tavaly 
is meghozta gyümölcsét, hiszen a 177 diák 82 helyezést ért el különböző pályázatokon, köztük számos 
nemzetközi illetve országos megmérettetésen. Komiszár János Holló László- és Csokonai-díjas festő-
művész nyitotta meg a tárlatot, ahol a festményeken, grafikákon rajzokon kívül kerámiákat is kiállítot-
tak. A művész elmondta: „a gyermekek alkotásaikon keresztül szólnak hozzánk, igen megszólítanak 
bennünket ezek a képek, azt mondják, lássatok itt vagyunk, színesek és szépek, akárcsak az alkotók”. 

Legendás fejedelem az iskola névadója

1680. január 8-án Thököly Imrét - mindössze 23 évesen - a kuruc csapatok fővezérévé válasz-
tották Szoboszlón. A jubileum alkalmából a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
minden évben emlékműsorral készül a fejedelem tiszteletére. A műsorban felelevenítik Thökö-
ly életének fontos állomásait, megidézik személyét. A hagyománynak megfelelően a program 
végén megkoszorúzzák az iskola falánál a fejedelem emléktábláját. Így történt ez 2018-ban is. 

Az évzáró ünnepségen 
köszöntötték a díszok-
leveles pedagógusokat  
A Hajdúszoboszlói Nyugdíjas Pedagógus Klub tagjanak  2017. 
december 13-án karácsonyi ünnepséget szerveztek  a Bocskai 
Rendezvényközpontban. Meghívták azokat a pedagógusokat 
is, akik 2017-ben díszoklevelet kaptak.
 
A rendezvény első részében a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola 3. osztályos tanulóinak színvonalas műsorát tekin-
tettük meg. Sokunk szemébe könny szökött, miközben figyeltük a 
lelkes kisdiákokat és felkészítő nevelőiket. Köszönjük szépen, hogy 
megható, kellemes perceket szereztek nekünk.
Rendezvényünk második részében dr. Sóvágó László polgármes-
ter  köszöntötte a klub tagjait és a meghívott jubiláló pedagóguso-
kat.  Ajándékot (vásárlási utalványt) nyújtott át azoknak a pedagó-
gusoknak, akik 2017-ben vas-, gyémánt-, aranyoklevelet vehettek 
át, akik 70, 65, 50 évvel ezelőtt kapták meg tanítói, illetve tanári 
diplomájukat.
Klubvezetőnk tolmácsolta a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógy-
fürdő vezérigazgatójának, Czeglédi Gyula úrnak a jókívánságait. 
Rendezvényünk anyagi fedezetét dr. Sóvágó László polgármes-
ter és Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Igazgatási, Nevelési, 
Egészségügyi, Szociális Bizottsága biztosította, amelyért köszö-
netünket fejezzük ki - tájékoztatta lapunkat a Hajdúszoboszlói 
Nyugdíjas Pedagógus Klub vezetősége.        

F E L H Í V Á S

Kedves Nyugdíjas Pedagógusok!

Tanítók, Tanárok, Óvónők!

A Hajdúszoboszlói Nyugdíjas Pedagógus Klub vezetősége 
azzal a kéréssel fordul azokhoz a kollégákhoz, akik Hajdúszo-
boszlón folytattak pedagógusi tevékenységet, és 2018-ban 
valamilyen díszoklevelet igényelnek abból az alkalomból, 

hogy 50, 60, 65, 70, 75 évvel ezelőtt vették át a pedagógusi 
diplomájukat, jelentkezzenek a következő  telefonszámon: 

06-52-557-800 vagy 06-52-271-816, illetve e-mail címen: 
beresm@fibermail.hu vagy  galmagdi52@freemail.hu.

Klubunk minden év decemberében összejövetelre hívja meg 
a jubiláló pedagógusokat, 

 egy kis megemlékezésre, baráti beszélgetésre.
Az összejövetel lebonyolításához anyagi támogatást szoktunk 

kapni Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
 Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális Bizottságától és 

dr. Sóvágó László polgármester úrtól.

2018 decemberében is szeretnénk meghívni azokat a kollégá-
kat, akik 2018-ban valamilyen díszoklevelet vettek át abban 

az intézményben, ahol a diplomájukat kapták anno.
A díszoklevelek igénylését mindenkinek saját magának kell rendeznie.

A jubileumi diploma igényléséhez szükséges dokumentumok:
- adatlap (letölthető az intézmény honlapjáról)

- a diploma fénymásolata
- rövid szakmai önéletrajz

Az igénylés beadási határideje intézményenként változhat: 
2018. március 31. - 2018. május 31.

Ezt meg kell érdeklődni az adott intézménynél.

                                                       A klub vezetősége

Mesemondók versengtek 
a Bárdosban
Második  alkalommal rendezte meg a Bárdos-iskola  múlt év 
november 30-án az alsósok járási mesemondó versenyét. 

Négy iskolából 8 versenyző fogadta el a meghívást, hogy 
bizonyítsa, ő a legjobb mesemondó ebben a tanévben. Ez-
úttal  sem volt könnyű dolga a  zsűrinek.  Az 1-2. osztályosok 
között a legügyesebbnek Bertli Csenge a Bárdos-iskolából 
(képünkön), a 3-4. osztályosok között Dobi Kinga  Nagyhe-
gyes iskolájából bizonyult - tudtuk meg Czeglédiné Ku-
kucska Katalin szervező pedagógustól. 
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Egyházművészeti kiállítás a kulturális központban
Az ’’Ablak a végtelenre’’ című kiállítással zárult a művelődési központban január 6-án  az adventtől vízkeresztig tartó programsorozat.

Az intézmény számára mindig is fontos volt hogy a történelmi egyházak helyi képviselőivel jó kapcsolatot tartsanak fenn  - hangsúlyozta köszöntőjében  Berényiné Szilaj Ilona igaz-
gató.  Ennek ékes példája e kiállítás is, melyet Fekete András görögkatolikus parókussal közösen szerveztek meg. Megnyitóbeszédében Fekete András (képünkön jobbról)  személyes 
örömét fejezte ki az alkotóknak és a szervezőknek,  amiért a kiállítás létrejöhetett. Elmondta, Hajdúszoboszlón ez az első olyan tárlat, „melynek mondandója az, hogy az egy forrásból 
merítő alkotók meg tudják mutatni, különböző módokon hogyan kapcsolódnak a spiritualitáshoz, az Istenhez, a kinyilatkoztatáshoz”.  Nem országos, hanem helyi, régióbeli művészek 
munkáin keresztül tervezték bemutatni azt,  hogyan tesz hozzá szellemi és lelki életünkhöz az egyházművészet. „Hiszen tudjuk, a művészet éppoly szükséges az ember számára,  mint 
az evés és az ivás”  - idézte Dosz-
tojevszkij gondolatait. 
A kiállító művészek: Aknay Já-
nos, Bessenyei Valéria, Dom-
ján Judit, Gyöngy Enikő, Kiss 
Ferenc, Kóczián Melinda, Ko-
miszár János, László Ákos, 
Latorcainé Újházi Aranka, 
Magyar Zita, Mátyási László, 
Monostory Viktória, Morelli 
Edit, Őri Borbála, Rácz Imre, 
Sallai Géza, Szilágyi Imre, 
Urgyánné Tószegi Erika, Kiss 
Tünde, s a hajdúdorogi Szent 
Bazil Művészeti Kör diákjai voltak. 

Új lelkészházaspár 
a református gyü-
lekezet élén
Megüresedett a református lelkészi állás városunkban 
Takács Tamás július 31-i nyugdíjba vonulásával. A pres-
bitérium pályázatot hirdetett lelkész házaspárok részére. 
November 12-én igen nagy többséggel Czető Norbertet 
és feleségét, Czető Viktóriát választotta meg a gyüleke-
zet, akik december 7-én vették át a hivatalt. Életpályá-
jukról,  hitvallásukról, hajdúszoboszlói jövőterveikről 
beszéltek lapunknak. 

Czető Viktória: A férjemmel mindketten Debrecenben végez-
tünk hittudományi egyetemet, megismerkedésünk is ehhez 
kötődik, egyetemi tanulmányaink kezdetén találkoztunk, majd 
pár év után 2010-ben kötöttünk házasságot. Kolozsváron egy fél 
évet töltöttünk az ottani teológiai tanulmányok megismerésére, 
utána pedig, - szintén együtt - Németországba is kaptunk egy 
ösztöndíjat. Ott a Halle an der Saale nevű Szász-Anhalt tarto-
mánybeli városban tanultunk. Majd Hajdúszoboszlóra jöttünk, 
az 5 év elmélet elvégzése után itt töltöttük ugyanis a gyakorla-
ti évünket, a férjem pedig még egy évet beosztott lelkészként. 
2012-ben született meg nagyobbik lányunk, Luca. 2013 augusz-
tusában önálló szolgálati helyet kaptunk Tiszacsegén, ahol a 
férjem lett a megválasztott lelkipásztor, amihez két kis missziói 
gyülekezet is tartozott. 
Én a tiszacsegei évek alatt tanítottam az iskolában, Luca születé-

se után ugyanis tanítói oklevelet szereztem. 2017 
augusztusában pedig megszületett második kislá-
nyunk is, Édua. Nagyon jól éreztük ott magunkat, 
éltük a magunk kis életét gyermekeinkkel, amikor 
az Isten kimozdított bennünket  kényelmes állapo-
tunkból és visszavezetett ide.
Férjemmel a találkozásunkig az életünk egészen 
külön utakon mozgott, fizikálisan és lelki tarta-
lomban is. Én Szolnokon születtem, de a Nagy-
kunságban, egy Kengyel nevű faluban nőttem 
fel, egész gyerekkoromat ott töltöttem, katoli-
kus családban. Szüleim így is jónak látták, hogy 
református iskolákba járjak, általános majd kö-
zépiskolába (a Debreceni Református Kollégium 
Gimnáziumába) is.  Mindaz az idő, melyet ezek-
ben az iskolákban töltöttem, az emberek, akikkel 
találkoztam, rávezettek arra, hogy református 
szeretnék lenni, mely saját döntésem volt. Ez volt 
az első fontos lépés az életemben, melyben már 
látom az Isten vezetését. Innen már egyenes út 
vezetett számomra a teológia felé. 
A szolgálatra mi vezetett? Belenőttem. Nem családi 
oldalról, hanem az iskolák, tanáraim, a közösségetk ál-
tal. Sok lelkész családnál megfordultam, láttam az éle-
tüket, a miliőt, amiben élnek, engem ez arra indított, 
hogy én is így szeretném. Ettől függetlenül visszanéz-
ve a mögöttem lévő 3 évtizedre, minden egyes lépé-
sem és döntésem mögött az Isten vezetését érzem. 

Czető Norbert: Egy szabolcsi kis faluban, Gyürén szület-
tem, egy ideig ott éltem nagymamámmal és a szüleimmel 
együtt. Egy református közösséghez kapcsolódtam szerve-
sen, ami a gyermekkoromat meghatározta. Aztán elköltöz-
tünk a közeli kisvárosba, Vásárosnaményba. A református-
ság ekkoriban számomra egy kicsit tartalmát veszítette. Ez 
nem azt jelenti, hogy nem jártunk időnként istentiszteletre, 
de a kamaszkoromnak nem volt annyira szerves része. 18 
éves koromban viszont történt egy olyan belső változás az 
életemben, egy hitbeli kiforrottság, amely, én hiszem, hogy 
az Isten munkája. Ez indított arra, hogy magam mögött 
hagyjam a pénzügyi-számviteli középiskolát, és egy óriási 
változás keretében a teológiára jelentkeztem Debrecenbe. 
A teológia nekem is életem egyik csodálatos időszaka volt, 
mérhetetlen sok áldást kaptam az Istentől, megismertem a 
feleségemet, barátokat, példaértékű professzorokat, közös-
ségi élményeket, külföldi utazásokat. 
Új gyülekezetünk egy nyitott gyülekezet, úgy gondolom, 
hogy nyitottak az újra, ezért is választottak meg bennün-
ket. Egy irányvonal mellett köteleződtek el a választással, és 
esélyt adtak  nekünk, fiataloknak. Többen megfogalmazták 
azt, hogy a fiatalok megszólítása, fiatal családok gyülekezetre 
találása lehessen már elsődleges célkitűzésünk, feladatunk. 
Nekem ugyanez a véleményem, ugyanis 4-5 év után vissza-
térve azt látom, hogy az átlagéletkor erősödött. A gyülekezet 
szeretete, odaadása ugyanakkor töretlen irántunk, mi ezért 
nagyon hálásak vagyunk, és úgy érezzük, mindenki várja, 
hogy milyen következő lépéseink lesznek a lelki és a szakmai 
élet, valamint a gyakorlati megvalósulás területén. Örülök an-
nak, hogy az én lelkipásztorságom mögött, hittel elmondha-
tom, hogy van hivatástudat. Érzem az Isten akaratát, áldását 
az életemen, a múltbeli történések irányításán. Ez egy olyan, 
mindennapi megerősítő impulzus, egy olyan potenciál, 
amely segít abban, hogy helytálljunk. A lelkipásztorság nem 
egy 8-tól 16 óráig tartó munka, hanem hivatás és életforma. 
Ha a gyülekezetnek az a meghatározott vágya, hogy fiatalod-
jon a közösség, és fiatalokat, fiatal családokat érintsünk meg, 
akkor az csak úgy lehet, ha fiatalos lendülettel és fiatal csalá-
dos példaként állunk meg a közösségben. Hajdúszoboszlón a 
református közösség rendelkezik a legnagyobb számú gyüle-
kezettel, a felelősség mellett kiváltság és kihívás is vezetni, de 
hiszem, ha az embernek van erre elhivatása, akkor ez a három 
fogalom eggyé olvad a hivatástudattal. 
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Tenni  a kábítószerek ellen
  
A Hajdúszoboszlói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum december 14-én tartotta soron 
következő ülését. A fórum delegált tagjai számba vették a 2017-es év tapasztalatait, 
valamint támogatták a művelődési központ felvételét a delegáltak sorába. 

Az elmúlt év folyamán  a KEF-nek több alkalommal is sikerült felhívnia a figyelmet tevékenységük-
re. A helyi Vöröskereszttel és a Család- és Gyermekjóléti Központtal közösen szórakoztató családi 
napot szerveztek. A művelődési központban egy hétig lehetett megtekinteni „Az élet labirintusa” 
kiállítást, ahol a drogfogyasztás komoly veszélyeire hívták fel a figyelmet. A megnyitón a Miskolc 
környékén komoly munkát végző Juhászné Koós Edit - saját pályázatuk keretében készített - do-
kumentumfilm-vetítéssel egybekötött előadást tartott, mely megrázó perceket okozott olykor a 
hallgatóságnak. 
Kitelepültek az örömnapra is, s a helyi drogmegelőzési stratégia elkészítéséhez kérdőívek kitöltésére 
kérték nemcsak a diákokat, hanem a felnőtt lakosokat, s megkérdeztek néhány itt nyaraló személyt is 
a drogfogyasztásról. A stratégia elkészítése lesz a 2018-as év legfontosabb feladata, melybe tapasz-
talattal rendelkező külső szakembereket is bevonnak.  
Természetesen számítanak minden helyi, a témában tájékozott, s a feladat iránt érdeklődő szakem-
berre, véleményükre,  hogy olyan célokat tűzhessenek ki rövid és hosszú távon, mellyel vélhetően 
eltéríthetik a bajban lévőket a drogfogyasztástól, illetve iránymutatást nyújthatnak azoknak  a sze-
mélyeknek, vagy a  nekik segítséget  kérő  környezetüknek,  akik már komoly problémával küzdenek. 
A KEF-ek munkájának segítésére az illetékes minisztérium országos szinten  pályázatot  írt ki.  A 
feladatok megvalósításához a helyif fórum is benyújtott pályázatot, melyen örömükre közel 1 
millió forint támogatást nyertek.
A témában érdeklődők, segíteni szándékozók, esetleg segítségre szorulók 
a  kefhszob@gmail.com  elektronikus címen fordulhatnak a fórum tagjaihoz. 

Borús kép a baleseti helyzetről
A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság égisze alatt működő, együttműködő szervek által 
delegált tagokból álló Hajdúszoboszlói Területi Baleset-megelőzési Bizottság soron követ-
kező tanácskozását elnöke, dr. Gali Sándor rendőrkapitány december 7-ére hívta össze. 

Az értékelés alapján az elmúlt év november 20-ig 69 személyi sérüléssel járó közlekedési 
baleset történt a kapitányság illetékességi területén. Ez hattal több, az előző év hasonló idő-
szakában volt.   Jelentősen megnőtt ugyanakkor az anyagi kárral járó balesetek gyakorisága,  
2006 hasonló időszakához képest pontosan 110  ilyen esettel kellett foglalkozniuk rendőre-
inknek tavaly november végéig. Ebből 86 eset hajdúszoboszlói.
Halálos baleset 3-szor fordult elő, ebből egy Nádudvaron, kettő városunkban. Az előző év-
ben nem volt a kapitánysághoz tartozó öt településen halálos  baleset. A súlyos sérüléssel 
járó 18 eset fele is a fürdővárosban következett be.  A balesetek  közül 48  esetben volt ta-
pasztalható könnyű sérüléssel járó.
Az ittasság is szerepet játszik továbbra is, 4-ről 6-ra emelkedett az ilyen balesetek száma a 
vizsgált időszakban.  Az ittasan vezetők között 3-an személygépkocsit vezettek, 1 személy 
tehergépkocsit, s 2 alkalommal kerékpáros idézett elő ittasan balesetet.
A balesetek okai között még mindig a gyorshajtás áll az élen (14 eset), a kanyarodás szabá-
lyainak be nem tartása a második a sorban (12 alkalom),  az elsőbbség meg nem adása  is 
„dobogós”, mert 8 ilyen baleset volt emiatt. Nem utolsósorban 4 alkalommal az előzési sza-
bályok meg nem tartása okozta a bajt. 
Érdekeség, hogy a hét napjait elemezve a rendőri szerv szakemberei megállapították, hogy  
elsősorban hétfőn fordulnak elő balesetek.  További gyakoriság szerint a keddi és a csütör-
töki napok is „veszélyesek”. 
A kapitányság a tapasztalatok alapján  kiemelten figyelmet szán a az elsőbbségi és kanyaro-
dási szabályok betartatására, a gyorshajtók kiszűrésére. 

A Jobbik bemutatta ország-
gyűlési képviselő-jelöltjét
Január 11-én sajtótájékoztató keretein belül mutatta be Kul-
csár Gergely országgyűlési képviselő a Jobbik Hajdú-Bihar me-
gyei 5. számú választókerületben induló országgyűlési képvi-
selő-jelöltjét, Rigán Istvánt.

Elmondta, „országgyűlési képviselőnek teljes mértékben alkalmas 
jelöltet indítunk a körzetben, aki azért indul, hogy megnyerje ezt 
a körzetet”.  Hozzátette, nem titkolt céljuk a jelenlegi kabinet levál-
tása. 
Rigán István 1959-ben Kisvárdán született, 2006 óta Püspökladány-
ban él. Évtizedek óta a MÁV-nál dolgozik, jelenleg a Debreceni Igaz-
gatóságon, mint forgalomszakértő. Már 2014-ben is a Jobbik színei-
ben, ebben a választókerületben indult. Fontos pontnak nevezte az 
egészségügy helyzetét, az elvándorlás hatalmas mértéke - ezáltal a 
szakemberhiány -, az ’’évtizedes problémák felhalmozódása’’ mind 
ennek a területnek a megoldásra váró gondjai. A munkahelyterem-
tés feladatát összefüggésbe hozta a Jobbik béruniós kezdeménye-
zésével, kiemelte, hogy valódi, értékteremtő munka létrehozása a 
cél, mely a ’’társadalom felemelkedéséhez járul hozzá’’.  
Képünkön balról Rigán István, jobbról Kulcsár Gergely

Köszönet
 
Hajdúszoboszló város, és a járás valamennyi ne-
héz sorsú lakosa nevében ezúton mondunk köszö-
netet - a legtöbbször névtelenséget kérő -   vállal-
kozóknak, intézményeknek, civil szervezeteknek, 
magánszemélyeknek, s nem utolsósorban városunk 
önkormányzatának, hogy pénzbeni és természetbe-
ni, nem kevés adományukkal egész évben, karácsony 
környékén kiemelten is segítették a rászorulókat, 
igyekeztek szebbé tenni számukra az ünnepet. Min-
denkinek nagyon boldog, sikerekben gazdag új évet 
kívánunk, remélve későbbi önzetlen támogatásukat! 

A HKSZK dolgozói

Adó 1%
Tisztelettel megköszönjük felajánlásukat azoknak az 
adózó polgároknak, akik a 2016. évi adójuk 1%-át a 
BAMBÍNÓ ÓVODAI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNYNAK 
(4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 84.) utalták. 
A befolyt összeg 146.153.-Ft, melyből  udvari játékokat 
vásárolunk. 
További támogatásukra számítunk. 
Adószámunk: 18558900-1-09

Tisztelettel: 
Az alapítvány kuratóriuma
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Erős csapatok a felkészülés során
A HSE megyei I. osztályú labdarúgói a korábbi évek gyakorlatának megfelelően  janu-
ár elején elkezdték a felkészülést a tavaszi idényre. Az edzések monotonitását, a nyolc 
betervezett edzőmérkőzéssel törik meg. Sarkadi Zoltánt, a csapat edzőjét kérdeztük 
a részletekről.

Mi fér bele abba a hat hétbe, amit a felkészülésre fogtok fordítani?
Edzések és edzőmérkőzések egyaránt. A kezdeti szakaszban három, később négy tréning 
van betervezve a hetente. Emellett természetesen felkészülési mérkőzéseken is gyakoroljuk 
a taktikát.
Hol voltak, illetve lesznek ezek a mérkőzések?
Mindegyiket idehaza játsszuk le, a műfüves labdarúgó pályánkon.
A listát elnézve komoly ellenfelekben sem lesz hiány.
Valóban. A Tiszafüred ellen már túl is vagyunk az első meccsen. Mondjuk úgy, hogy 
szezoneleji formát mutattunk, de azért itt-ott bíztató volt a játékunk. A DASE azonban sajnos 
lemondta a tervezett meccset, így a második hétre kimaradt a mérkőzés terhelés.
Ezt követően azért lesz még erőpróba, hiszen a megyei élvonal gárdái mellett romániai 
csapatokkal is találkoztok.
Így van. A kolozsvári CFR Cluj II, az ottani NB 
III-as osztályban szerepel. Nagyon várom 
ezt a találkozót, hiszen igazi erőfelmérő le-
het számunkra. De jön még a szintén romá-
niai Érmihályfalva, vagy éppen a hazai me-
gyei élvonalból a Hajdúböszörmény vagy a 
Nyíradony. Ezek is mind remekül szolgálják 
majd a felkészülést.
Mi a helyzet a kerettel? Lesznek változá-
sok?
Erről még egyelőre nem szeretnék konkré-
tumokat mondani, mert semmi sem biztos. 
Visszatérünk rá később.
Legyen így. Akkor annyit árulj el még, 
hogy mindenki egészséges-e a keretben?
Egy kivétellel igen. Kálmán Zoltán a szezon végén megsérült a térdén. Jelenleg ő az egyet-
len, aki nem végezhet teljes értékű munkát. (Képünkön: Kálmán Zoltán akcióban, archív felvétel)

A kötelezőt hozták
Az NB III-as asztalitenisz-bajnokságban szereplő Hajdú-
szoboszlói Asztalitenisz Klub, megnyerte utolsó mérkő-
zését az egy hónapnyi téli szünet előtt, ezzel pedig be-
biztosította második helyét a folytatásra. Azóta pedig 
már  sikerrel vették az újabb akadályt is.

A VITKA SE Vásárosnamény otthonába a Lévai László, Ke-
lemen József, Takács Zoltán, Boros István alkotta négyes 
utazott el. A december közepén megrendezett utolsó őszi 
játéknap felemásan indult a párosokkal. A Lévai-Kelemen 
duó elvesztette, a Takács-Boros kettős megnyerte a kiírt pá-
ros találkozókat. A győzelmet az egyéni meccsekkel kellett 
bebiztosítani.
Ezekből Takács Zoltán négy, Boros István és Lévai László há-
rom-három, míg Kelemen József egy sikerrel vette ki részét. 
Összességében tehát 12-6-ra hozták a találkozót, amellyel az 
őszi második helyüket megerősítették.
Egy hónapnyi szünet után pedig ott folytatták, ahol abba-
hagyták. A Hódos Imre SE ellen szintén idegenbe utazott a 
gárda. A különbség annyi volt, hogy Kelemen József helyett 
ezúttal Bertli István volt a kvartett negyedik tagja. A páro-
sokban ugyanúgy egyszer sikerült nyerni a Boros-Takács pá-
ros révén.
Egyéniben is majdnem ugyanaz volt a forgatókönyv: Takács 
Zoltán négyszer, Boros István háromszor győzött. A maradék 
négy pontot Lévai László és Bertli István testvériesen meg-
osztva gyűjtögette a csapatnak. Így aztán a végeredmény 
megint csak 12-6 lett ide.
Az éllovas Debreceni Asztalitenisz SE is nyert, így továbbra 
is a második helyen áll a HAK. Legközelebb februárban, Zá-
honyban folytatódik a bajnoki évad.

Élen is, meg nem is
A megyei ifjúsági női kézilabda-bajnokságban, akárcsak 
a felnőtteknél, két hajdúszoboszlói csapat küzd a me-
zőnyben. A Hajdúszoboszlói KSKE az élen áll, míg a KK 
Hajdúszoboszló sereghajtó a sorozatban.

Amint véget ért a felnőttek őszi idénye, a fiatalok vették át 
a terepet a női kézilabdában. Sajnálatos módon a felnőttek 
hétcsapatos mezőnyéből, csak két egyesület képviseli a fia-
talokat is. A további résztvevők a Téglás és a Hajdúszoboszlói 
KSKE együttesei, akiknek viszont felnőtt keretük nincs jelen-
leg a női szakágban.
Örömteli viszont, hogy két hajdúszoboszlói egyesület egy-
aránt részt vesz. A két szoboszlói csapat közül a Hajdúszo-
boszlói KSKE a sikeresebb. Ők mindhárom meccsüket meg-
nyerték eddig. Zagyva Tamás csapata a Létavértest 21-19-re 
verte meg a nyitányon, hazai pályán. A másik két találkozót 
félig-meddig idegenben zárták sikerrel. Előbb valóban nem 
hazai pályán, Tégláson győztek 25-19-re. Majd a Városi Sport-
házban, de nem pályaválasztóként, a KK Hajdúszoboszló el-
len nyertek 30-13-ra. A három sikerrel természetesen az élről 
várhatják a kislányok a márciusi folytatást.
A KK Hajdúszoboszló előbb hazai környezetben kapott ki a 
Téglástól 39-16-ra, majd idegenben a Létavértestől 32-14-re. 
A fent említett városi derbin sem termett babér Zelizi Mik-
lós csapatának. Így ők három vereségükkel a tabella utolsó 
helyén állnak jelenleg.
A tavaszi fordulókat márciusban rendezi a megyei szövetség.

Egy hangulatos téli sport, a korcsolya
Hajdúszoboszlón óriási népszerűségnek örvend
Városunkban december óta töretlen a népszerűsége a művelődési központ parkoló-
jában felállított  fedett műjégpályának. Rengetegen járnak le egy-egy kört megtenni 
a suli vagy munka után. A pálya mellett kérdeztünk pár ’’melegedőt’’, mi a vélemé-
nyük az új sportolási-kikapcsolódási lehetőségről.

Szécsi Laura: Imádom a pályát, gyakran le szoktunk járni az osztálytársaimmal, most is velük jöt-
tem. Előtte is koriztam már Ukrajnában. Nagyon tetszik az ötlet, hogy a kertmozi helyén műjégpá-
lya épül. Sokan fognak eljárni oda is.
Szűcs Adrienn: Én Karcagról jöttem, ott nem volt jégpálya, tetszik hogy itt működik. Idén tanultam 
meg korcsolyázni, egész jól megy, nem sokszor estem. Az új pályára is biztos sokszor mennék. 
Patkós Elizabet: Főként hétvégente járok le a barátokkal Emellett karatézom és hip-hop táncolok, 

jó kiegészítő mozgás a korcsolyázás. Na-
gyon jó lenne ha megépülne az állandó pá-
lya, sok fiatal van itt is, jó a hangulat. 
Lengyelné Abdai Emese és kisfia,  Milán: 
Szoboszlóiak vagyunk, tetszik a pálya. In-
kább a barátnőimmel szoktunk lejönni, 
most vagyok először a kisfiammal. Mindig 
nagyon sokan vannak, a nagyobb fiatalok 
pedig elég gyorsan mennek, még a szélén 
is veszélyes a kicsivel menni. Sokkal jobb 
lenne egy állandó pálya.

Jó hír a korisoknak!
A nagy érdeklődésre tekintettel 
február 28-ig  várja a korcsolyázókat 
a kulturális központ parkolójában a 
koripálya!
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VÉRADÁS
A Magyar Vöröskereszt Hajdúszoboszlói Terü-
leti Szervezete lakossági véradást szervez. 

Helye: KULTURÁLIS KÖZPONT, Szilfákalja 2. 

Ideje: 2018. január 31., szerda 9:00 -17:30 óra 
között

Személyi igazolványát, lakcímkártyáját, és 
tajkártyáját feltétlenül hozza magával!

Kérjük, segítsen véradással 
beteg embertársainkon!

Az egylakásos 
ingatlanba ja-
nuártól kérés-
re érkezik a 
kéményseprő
Az Országgyűlés döntése nyomán 
január elsejétől megváltoztak a 
kéményseprés szabályai. A tör-
vénymódosítás lényege, hogy az 
egylakásos épületek tulajdonosai 
az általuk használt tüzelő-, fűtő-
berendezés fajtájától függően 
évente, vagy kétévente, továbbra 
is ingyenesen, a nekik megfelelő 
időpontban maguk igényelhetik a 
kéményseprőipari ellenőrzést. 

A változás lényege tehát az, hogy 
az egylakásos – jellemzően családi 

házban – ingatlanban élők 2018. ja-
nuár elsejét követően nem kapnak 
a kéményseprőipari szervtől, illetve 
egyes településeken az önkormány-
zati közszolgáltatótól a kéményellen-
őrzés időpontját megajánló értesítést. 
A kéményseprő az ingatlantulajdonos 
kezdeményezése nyomán érkezik 
majd, és végzi el a sormunkában elő-
írt feladatokat. Az ingatlanhasználó 
tehát szabadon egyeztetheti a terü-
leti szolgáltatóval a kéményellenőrzés 
időpontját és nem függ a szolgáltató 
munkavégzésének menetrendjétől. 
A lakossági szektorban továbbra is 
kizárólag a kéményseprőipari szerv, 
vagy a szerződéses közszolgáltató vé-
gezhet kéményellenőrzést, tisztítást, 
vizsgálatot, így a sormunkában meg-
határozott feladatokat is, amelyek to-
vábbra is ingyenesek maradnak. 

Egylakásos épület nem kizárólag csa-
ládi ház lehet, minden olyan lakóin-
gatlan annak minősül, amely nincs tár-

sasházként, vagy lakásszövetkezetként 
bejegyezve. A több lakást tartalmazó, 
többemeletes lakóház is ide sorolandó, 
amennyiben nem alakult társasházzá.
A lakossági körön kívüli, azaz gazdál-
kodó szervezethez tartozó ingatlanok 
– egyéni vagy társas vállalkozások 
székhelyeként, telephelyeként vagy 
fióktelephelyként bejegyzett ingatla-
nok – füstelvezetőinek ellenőrzését 
– ahogy jelenleg is – az adott me-
gyében, illetve ellátási területen nyil-
vántartásba vett kéményseprőipari 
egyéni vállalkozóktól vagy szolgáltató 
cégektől kell megrendelni, a szakem-
berek a vizsgálatot díjfizetés ellené-
ben végzik el.

Nincs változás a társasházakat és lakó-
szövetkezeti ingatlanokat illetően:  a 
kéményseprők továbbra is tervezett 
sormunka keretében, a megajánlott 
időben érkeznek és vizsgálják meg az 
épülethez tartozó égéstermék-elve-
zetőket.

Január 26-tól
KÍGYÓ  PATIKA
Luther u. 4.. 
Tel.: 06-52-557-670

Február 02-től
FÜRDŐ  PATIKA
Szilfákalja u. 26. 
Tel.: 06-52-557-946

Február 09-től
GYÓGYFORRÁS GYÓGYSZERTÁR
Hősök tere 3.
Tel.: 06-52-557-945

Február 16-tól
KAMILLA PATKA
Bethlen u. 30.
Tel.: 06-52-270-157

Február 23-tól
KATALIN PATIKA
Major u. 26. 
Tel.: 06-52-557-805

Ügyeleti idő:
 
Hétfőtől péntekig munkanapo-
kon az ügyeletre kijelölt gyógy-
szertár 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 elérhe-
tőség az ügyeletes orvos részére, 
sürgős szükség esetére).

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Február 03-04.
DR. JÓNÁS SÁNDOR
Pocsaj, Árpád u. 108.
Telefon: 06-70-376-1147
és 
DR. CZIRJÁK ANDRÁS
H-szoboszló, Széchenyi u. 1/C 
Telefon: 06-30-935-3184

Február 10-11. 
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

Február 17-18.
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

Február 24-25. 
DR. POLGÁR IMRE 
Debrecen, Simonffy u. 8/A
Telefon: 06-70-376-1141
és
DR. CZIRJÁK ANDRÁS
H-szoboszló, Széchenyi u. 1/C 
Telefon: 06-30-935-3184

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

PIACI ÁRAK
január 20.

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK A KULTURÁLIS KÖZPONTBAN 
Január 30-ig 
A Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola félévi vizsgakiállítása
Január 22-től február 20-ig 
„Álomkergetők” - Máthé András fotóművész kiállítása

alma  200-390 Ft/kg
narancs                            200-350 Ft/kg
mandarin   400-450 Ft/kg
citrom                                     750 Ft/kg
banán  250-550 Ft/kg
kiwi           550 Ft/kg
körte    450-490 Ft/db
vöröshagyma 120-150 Ft/kg
lilahagyma  250-400 Ft/kg
burgonya  100-180 Ft/kg
paradicsom   900-950 Ft/kg
paprika                       1100-1200 Ft/kg
kápia paprika                     1100-1200 Ft/kg
sárgarépa  200-250 Ft/kg
petrezselyem 600-700 Ft/kg
kígyóuborka  750-850 Ft/kg
karfiol  550-650 Ft/kg
karalábé  250-280 Ft/db
brokkoli  480-650 Ft/kg
zeller  250-380 Ft/db
fokhagyma                       1800-2000 Ft/kg
gomba   750-800 Ft/kg
sütőtök           200 Ft/kg
dióbél                      2200-2800 Ft/kg
mák                                                  1200 Ft/kg
tarkabab                         800-1200 Ft/kg
akácméz                                   2200 Ft/kg
vegyes méz                                  1500 Ft/kg
tojás       45-55 Ft/db
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