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HAJDÚSZOBOSZLÓ
Útépítések városszerte 

A tartalomból:

Könyvbemutató:
Gyógyfürdőzés és vízi élmények....

Rácz György 72 éves lenne:
Emlékkiállítás a művész tiszteletére

Interjú a képviselőkkel:
Kocsis Róbert, Fidesz

A település legkülönbözőbb utcái-
ban  néhol már el is készült, van, 
ahol még nem lehet hozzákezdeni, 
de a legtöbb helyen gőzerővel tar-
tanak az útépítések.  A beruházás 
az államtól kapott 200 millió fo-
rintból, továbbá az önkormányzat 
saját erejéből történik. 

A Hőgyes utca  Luther és Kossuth 
közötti szakaszán, a Kossuth utca 
Csontos és Határ utca közötti részén 
elkészültek a munkálatok. Tart az 
árok kiépítése azért, hogy a Rákóczi 
utcai Bambínó óvodához épülő par-
kolókban ne álljon meg a csapadék-
víz. E fejlesztések építési költsége 
23,9 millió, 23,5 millió, illetve 15,8 
millió forint. 

Az idén útépítésekre további 53 
millió forintot különített el a képvi-
selő-testület a költségvetésben.  Azért 
jóval kevesebbet, mint tavaly, mert  
2016-ban felhasználják az államtól 
kapott  pénzt. Mint ismeretes, az ál-
lam néhány éve átvállalta az eladó-

sodott önkormányzatok tartozását. A 
szoboszlói önkormányzat azonban a 
kevesek közé tartozott, nem volt hi-
tele.  A jól gazdálkodó önkormányza-
tok berzenkedtek, míg megszületett a 
döntés, kompenzációban részesülhet-
nek.  Hajdúszoboszlónak 200 millió 
forint jutott, melyre pályázni kellett, 
bizonyos feltételek szerint. Az elmúlt 
év nyár végén gyorsan kellett határoz-
ni,  hogy a lehetséges pályázati témák 

közül mit választ az önkormányzat. A 
testület az úthálózat fejlesztése mel-
lett tette le a voksát. 

A kiválasztott utcák közé azok ke-
rülhettek be, amelyek már rendelkez-
tek építési  tervvel és költségvetéssel.
Az állam késő ősszel ideutalta a pénzt. 

A közbeszerzési eljárással kivá-
lasztott kivitelezők, az építési enge-
délyes terv-köteles utcák esetében 
az  Aqua-Generál Kft., egyébként a  
Cívis Út Kft.  A kivitelezést június-
ban kell befejezniük.

Az idei útépítések nyomán tizenkét 
utcában, zugban, egy főutcai lakóte-
lepi garázssoron és egy parkolóban, 
valamint egy óvodai parkolóban ja-
vulnak jelentősen a közlekedési fel-
tételek.  (Folytatás a 2. oldalon)

Képeinken: fenn: A Galgócz sor fel-
újítása 50,5 millióba kerül. Balra:  A 
Szilfákalja 13-17. sz. garázssor előtti 
út már jóformán nem is volt út, most 
megújulhat 11,5 millió forintból

A polgármesteri hivatal működteti 
Festést és némi átalakítást követően újra a Hajdúszoboszlói Polgármesteri 
Hivatal használja a Bocskai utca felőli régi épületet. A Hajdúszoboszlói Járás, 
illetve az oda tartozó Kormányablak (mely az Okmányirodából alault át), a 
Rákóczi utcai háromszintes épületben van, és a főtér felől megközelíthető.

Az önkormányzat információs pultot működtet az átjárószerű helyiségben. 
A volt Okmányiroda helyiségeit pedig megkapta a B  (3 szintes) épületből 
kiszorult polgármesteri hivatali egészségügyi és szociális igazgatás csoport, 
hátsó részében pedig a közterületfelügyelet irodáját helyezték el. Szociális 
kérelmekkel ebben az épületben természetesen csak az önkormányzathoz tar-
tozó ügyek esetében foglalkoznak. 

Száz fejfát szedtek ki a Bocskai István Múzeum szakemberei közfog-
lalkoztatottak és a városgazdálkodási nzrt. által nyújtott segítséggel 
a napokban, a felszámolás alatt álló Soproni temetőből. A  fejfákat a 
múzeumba szállítják. Képünkön: Bihari-Horváth László és Nagy 
István muzeológusok  a terepen (Cikkünk a 3. oldalon)
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A Kossuth utca Csontos és Határ u. közötti szakasza elkészült

A Kemping utcán  javában dolgoznak 
(Felvételeink május 20-án és 23-án készültek) 

A Bem utcán is hozzákezdtek az útépítéshez

A Fertő zugban is rendbehozzák az utat

Amint azt hírül adtuk márciusban, az önkormányzat ez évben 
10 millió forintot költ  újabb útépítési tervek készíttetésére.  
Újra megjelent egyébként adósságkonszolidációs pályázat is, 
melyre elvileg a szoboszlói önkormányzat ismét jogosult. A kép-
viselő-testület várhatóan júniusban dönt arról, hogy milyen céllal 
nyújt be pályázatot. 

a város

Útépítések városszerte 
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Önkormányzat

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK
Az önkormányzatok mellett a járásokhoz is tartoznak ilyen teen-
dők. Ezért a jogszabálynak megfelelően, a hagyományos évi be-
számoló ez alkalommal a  polgármesteri hivatal, a szociális szol-
gáltató központ mellett  a járási hivatal  számadását is tartalmazta 
arról, hogyan sikerült ellátni e terület feladatait az elmúlt évben.

LEZÁRULT A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS VÉLEMÉNYE-
ZÉSI SZAKASZA.
2004-ben készült az előző építési szabályozás a városra, melyet időnként 
módosítottak, a jogszabályokhoz igazítottak. Az önkormányzat most  új 
településszerkezeti, valamint szabályozási terveket készíttetett, és új helyi 
építési szabályzatot (HÉSZ). A terv lakossági fórumát is megtartották, s  a 
szakhatósági véleményeztetéseken is túljutottak. Az önkormányzat szakbi-
zottságának májusi ülésén felvetődött építési homlokzatmagassági korlá-
tozást enyhítő javaslatot végül a képviselő-testület kombinált módon elfo-
gadta legutóbbi ülésén, egyúttal lezárva a véleményezési időszakot.    Az új 
szabályozás jóváhagyását  a lapzártánkat követő május 26-i tanácskozására 
tűzte  napirendre az önkormányzat. 

A WALDORF EGYESÜLET HASZNOSÍTHATJA
A Szoboszlói Waldorf Egyesület nyolcadik éve működteti a 
Ciróka Napköziotthont városunkban. A szervezet óvodai csoport 
alapítását tervezi, melyhez kérték a a Bajcsy-Zsilinszky u. 20. sz. 
önkormányzati ingatlan használatbavételét. Az épületet Széche-
nyi 2020  európai uniós pályázat segítségével tennék a célra al-
kalmassá.  A képviselő-testület hozzájárult a kérelemhez, a szak-
bizottsági javaslattal is egyetértve 5 év időtartamra.

KÖZTERÜLETI FELÚJÍTÁSOK
Az e célokra rendelkezésre bocsájtott keretet a körzeti képvise-
lőkkel egyeztetve, s tervezői munka alapján osztották fel az idén. 
Összesen 39,1 millió forintot fordítanak a nyolc körzetre. Az igé-
nyek most is meghaladják a rendelkezésre álló keretet, ezért a 
polgármester kapott testületi felhatalmazást az esetleges átcsopor-
tosításokra. Egyúttal a képviselő-testület  elfogadta a  közterület-
felújítási előterjesztést választókörzetenkénti részletezés szerint.

MÓDOSÍTÁSOK
Jogszabályi előírás alapján módosította a hulladékszállítási köz-
szolgáltatási szerződést az önkormányzat.  Ugyancsak korrigálták 
a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendeletet a kormány-
hivatal felhívására. Igaz, a teljes csatornázottság óta elvétve akad 
kibocsátó, aki ilyen díj megfizetéséhez bevallást nyújtana be - de-
rül ki az előterjesztésből. 

KULLANCSIRTÁSI LEHETŐSÉGEK
Az előző ülésen Majoros Petronella a kullancsok miatti veszélyekre 
tekintettel érdeklődött a települési szintű védekezési lehetőségekről. A 
városfejlesztési csoport írásos válasza szerint  létezik egy magyar talál-
mány, amely semmiféle vegyszert nem tartalmaz, és így környezeti kárt 
nem okoz,  ám a gyártása még nem kezdődöttt el.  Magyarországon je-
lenleg nincs csak megelőzési védekezési forma (ruházat, riasztó szerek, 
védőoltás), ugyanis 2007-től az egyetlen permetezőszer, az Actellic 50 
EC  engedélyét az Országos Tisztifőorvosi Hivatal visszavonta.

NEM KAPNAK PÉNZT
Előző lapunkban tévesen írtuk, hogy 2 millió forint támogatást 
kapnak a polgárőrök. A képviselő-testület az egyéni képviselői 
indítványt nem vette napirendre. 

HOGY IS ÍRJUK? - UTCANÉV
Lakossági felvetés alapján nyújtott be egyéni képviselői indítványt 
Jónás Kálmán képviselő. Indítványozta, hogy a kormányhivatal 
nyilvántartásában változtassák meg a Pávay-Vajna utca  elnevezést 
a helyes írásmód szerint.  A jegyző írásban válaszol a felvetésre. 

A „B” épületben az egészségügyi, 
szociális igazgatás
A polgármesteri hivatal egészségügyi, szociális igazgatásához tartozó ügyfajták:
► települési támogatás (lakhatási, gyógyszer, temetési, rendkívüli)
► rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
► gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény
► beiskolázási támogatás
► Bursa Hungarica
► Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása
► Gondozási kiadások támogatása

A csoport a Bocskai utcai, „B” épületben található. Ügyfélfogadási idő: hétfőn 8-12 és 13-16 óra, szer-
dán 8-12 és 13-17 óra, pénteken 8-12 óra között.  A csoport telefonos elérhetőségei az átköltözéssel nem 
változtak. 

Tájékoztató
a nyári szünet időtartamára a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségeiről

Ez évben is ingyenesen biztosítja az önkormányzat az 1997. évi XXXI. tv. szerint a szülő, törvényes 
képviselő kérelmére a déli meleg  főétkezést (ebédet)  a hátrányos helyzetű gyermekek és a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. Az 
étkezést formanyomtatványon kérelmezhetik a jogosultak, amely benyújtható a polgármesteri hivatal 
egészségügyi, szociális  igazgatásánál, a „B” épületben. 
Az étkezést a  Pávai-iskola helyett idén a Rákóczi u. 76-1. sz. alatt, a Joy Presszóban, valamint a Gönczy 
Pál u. 15. sz. helyett a  Debreceni u. 6. sz. alatt, a Viktória Szállodában biztosítják. Az ételt  saját étel-
hordóban 11-12 óra között lehet elvinni.
Az étkeztetés időtartama: oktatási intézménybe járó gyerekeknél:  június 16-tól augusztus 31-ig, óvodá-
soknál augusztus 8-19. bölcsődések esetén augusztus 8-26. 

Hosszú idő után rendeződik az egykori Soproni temető sorsa
A mintegy 7 hektáros területről 
kiabál az elmúlás. Lehangoló a 
kép, de már nem sokáig. Az önkor-
mányzat 2015 elején elindította a 
folyamatot, mely  látványos fázis-
ba érkezett. A hajdani köztemető 
helyén a mostani körzeti képviselő 
emlékparkot képzel el.

Dolgozik a markoló a hét hajdúve-
zérről elnevezett lakótelep határában 
május 23-án délelőtt.  Száz-százötven 
éves fejfák szomszédságában óriási 
fagyökérmaradványok, -tönkök ki-
fordítva, a gaz már nem sokáig nő 
itt. A tűző májusi napfényben  kéz-
zel hordják-gyűjtik halmokba a régi 
fejfákat a muzeológusok  3-an, és 5 
segítőjük. Bihari-Horváth László 
múzeumigazgató: Minden egyes fej-
fa helyét GPS-koordinátákkal rög-
zítjük. Ez azért nagyon fontos, mert 
egy temető korábban ugyanúgy épült 
fel, mint egy településszerkezet. Sír-
csoportok voltak, köztük kisebb ös-
vények, utcák, előbbiek társadalmi, 
felekezeti hovatartozás szerint is el-
különültek. A tudományos kutatáshoz 
tudnunk kell, hogy a kiemelt fejfák 
pontosan hol álltak. 

- Hány fejfa lehet itt vajon, s hová 
kerülnek innen?

- Hatalmas területről van szó, biz-

tosan akad száz is. A múzeumba visz-
szük be mindet, ahol egy állagmeg-
óvó szerrel kezeljük.  Nem ritka a 150 
éves közöttük, kiszáradtak, roncso-
lódtak. Elképzelhető, hogy később 
kiállítás formájában bemutatjuk, de 
az biztos, hogy a múzeumi évkönyv-
ben tanulmányt közlünk a Soproni 
temető fejfáiról. A szomorú fűzfa 
motívuma például annyi gyönyörű 
változatban megtalálható itt,  igazi 
néprajzi érdekességnek ígérkezik. 

Az évtizedek óta lezárt, elárvult-el-
vadult  terep felszámolásához merni 
kellett felvállalni a döntést, s  lebo-
nyolítani az ilyenkor kötelező eljárá-
sokat.  A meghirdetésre igen kevesen 
- az utóbbi félévben 7-en -  jelentkez-
tek, hogy áthelyeztessék máshová 

hozzátartozójuk földi maradványait. 
Nem csoda, hisz régi temető ez. 

Orosz János, az 5. sz. körzet képvi-
selője: - Igen, különböző fórumokon 
meg kellett hirdetni a tényt és a lehe-
tőséget, s megfelelő időt adni. Múlt 
év novemberében e folyamat is lezá-
rult. Közel húsz évi huzavona után 
megkezdődhetett a teljes felszámolás. 
Minden sírfát kivesznek, a fagyökere-
ket kiemelik, majd a területet elegyen-
getik. Később befüvesítik, s remélem, 
hogy emlékparkot tudunk kialakítani. 
A választási kampányban megígértem 
a lakosságnak az elhanyagolt temető 
rendezését. Nagy munka, de teljesül.

Képünkön:  Ma még ilyen zaklatott 
képet fest  a képviselő mögött látható 
egykori temető 
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Rácz György emlékére
Rácz György tiszteletére nyílt emlékkiállítás a kulturális központ kiállítótermé-
ben május 13-án, születésnapján. A mester e napon lett volna 72 éves.

Berényiné Szilaj Ilona igazgató köszöntötte a látogatókat, majd Cs. Tóth János 
művészeti író beszélt az alkotóról. Minden művész valamilyen formában a létezés 
értelmét keresi, arra kérdez rá.  Rácz György fő ihletőjének, a Hortobágy kiszáradt, 
repedező talajának egyedi ábrázolásában próbálta megadni erre a választ. Szarva-
son született, művészi gimnáziumokat végzett előbb Budapesten, majd Szegeden. 
1969 óta élt és alkotott Hajdúszoboszlón. Büszke volt biofestészetére, amikor a ter-
mészetben talált anyagokat felhasználva gallyakból, levelekből készített képeket. 
Felületmegmunkálásain főleg  homok, fém, textil és akril kombinációját használta, 
ezen alkotásain, mintha a földben nyílt sebeket ábrázolt volna. 

Piroska Mihály, a Rácz György-emlékház egyik létrehozója, a művész szellemi 
hagyatékának ápolója a kiállítás tematikájáról elmondta, címe akár ’’Időrendben’’ is 
lehetne, hiszen a művész életének első alkotásától, a Krisztustól kiindulva eljutunk 
utolsó munkájához, az Elmozduláshoz, melyet az alkotó nyolcrészes sorozatnak kép-
zelt el, sajnos csak négyet tudott befejezni.

(Képünkön: balról: Cs. Tóth János, Piroska Mihály, Berényiné Szilaj Ilona)

Bemutatkozik Ybl Miklós munkássága

Ybl Miklós építészeti munkásságát bemutató kiállítás nyílt a kulturális központ-
ban május 17-én. Az ünnepélyes megnyitón dr. Vincze Ferenc címzetes főjegyző 
köszöntötte a látogatókat.

A kiállítás két részből áll, a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kará-
nak hallgatói által készített építészeti makettekből, valamint korabeli fotók, tervrajzok 
bemutatásából, melyeket az Ybl Miklós tervhagyatékát (több mint 6000 terv) őrző Bu-
dapest Főváros Levéltára bocsátotta rendelkezésre. 

A maketteket a tárolókban kis lyukakon keresztül lehet megtekinteni, sokszor nem 
egész épületeket ábrázolnak, csak egy fontos, kifejező részletüket. Mintha magá-
nak Ybl Miklósnak az elméjébe látnánk bele, miközben megalkotta csodás épületeit. 
Kiss Gyula, habil DLA egyetemi docens,  a SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar 
dékánhelyettese megnyitóbeszédében elmondta, Ybl ugyanolyan nagy változások ko-
rában kezdett el alkotni, mint amiben manapság vagyunk. Most az információdömping 
korában élünk, akkoriban az ipari forradalom kezdődött, így indulása a szakmában ko-
rántsem volt olyan egyszerű, mint azt a későbbi eredményeiből gondolnánk. Ezekben 
az időszakokban kellenek azok a „szinte világítótoronyszerű mesterek, akik által ami 
készül, hihetünk abban, hogy a jövőnek is értékes lesz, nemcsak az adott pillanat ré-
vületében”. A mester ilyen ember volt, minden épülete műemlék, melyek közül sajnos 
sok nagyon leromlott állapotú, most kellene még tenni azért, hogy a jövő generációi is 
élőben láthassák remekműveit.

Képünkön: balról: dr. Vincze Ferenc,  Hidvégi Violetta főlevéltáros és Kiss Gyula

Nem kedvezett az idő a grill-
étel- és sörfesztiválnak sem

Bár az időjárás ezúttal egyáltalán nem volt kegyes a fesztiválozókhoz, az eső-
mentes órákban  ismét sokan látogattak ki május 13-15. között a Grillétel- és 
Sörfesztivál rendezvényeire a Szent István parkba.

Az ünnepé-
lyes megnyitón 
Kanizsay György 
Béla önkormányzati 
képviselő köszön-
tötte a látogatókat. 
Kiemelte, Hajdú-
szoboszló az or-
szágban második  a 
vendégéjszakákat 
tekintve (Budapest 
tudta csak meg-
előzni városunkat), 
a gasztrokulturális 
fesztiváloknak is köszönhetően. Külön köszönetét fejezte ki Máté Lajosnak, a vendéglátók egye-
sülete elnökének, aki a színvonalas rendezvényekkel hozzájárul a város hírnevének öregbítéséhez. 

A színpadon egymást váltották a fellépők, a Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola 
szervezésében május 14-én a fesztivállal párhuzamosan a XIV. Észak-alföldi regionális 
és határmelléki néptánctalálkozót, a  Pünkösdi Sokadalmat - rendezték meg idén is. A 
frissen sült grillételek, a remek kézműves sörök minden látogató igényeit kielégítették.  
A résztvevő főzőhelyek közti versengés eredményhirdetését sajnos most elmosta az eső.

Képek: balra: a borús idő nem szegte kedvét a néptánctalálkozó rétsztvevőinek 
(Fotó: SzLAMI Facebook-oldal). Jobbra fenn: Tartva a hagyományt, a Gépház Udvar 
Oldtimerével érkezett az első hordó, ingyenes sör
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Könyv a fürdőről, a kezelésekrőlTisztújítás a Vöröskeresztnél
A Magyar Vöröskereszt Hajdúszoboszlói Szervezete április 27-én tartotta kül-
döttgyűlését a Városházán, melynek keretében a lejárt mandátumú területi és 
megyei képviselők helyére választottak régi-új tisztségviselőket.

A 24 küldött közül 20-an eljöttek, így a gyűlés határozatképes volt. Egyhangúlag 
fogadták el az előző 4 éves időszak beszámolóját, valamint a 2016. év munkatervét 
is. Kiemelték, Hajdúszoboszlón nagyon sikeresek a havonta megrendezett véradá-
sok, az országos és megyei átlag felett teljesít városunk. Szatmári Margit, a Magyar 
Vöröskereszt Hajdúszoboszlói Területi Szervezetének vezetője a vezetőség nevében 
külön köszönetet mondott az önkénteseknek az elmúlt 4 évben végzett munkájukért, 
elmondta, itt a legaktívabbak a szervezet önkéntesei. Nagy Sándorné korábbi titkárt 
és elkötelezett tagot köszöntötték sokéves áldozatos munkájának elismeréseként. 

Területi elnöknek ismét Nyéki Istvánt, területi vezetőknek Antalné Császi Erikát, 
Berényiné Szilaj Ilonát, Szűcsné Vágási Ilonát és Zabos Péternét, megyei kül-
dötteknek Berényiné Szilaj Ilonát, Nyéki Istvánt, Szűcsné Vágási Ilonát és Szatmári 
Margitot választották meg újabb 4 évre.

Főképp orvosi és egészségügyi ismeretterjesztő könyvek kiadásával foglalkozik a 15 éve fennál-
ló SpringMed kiadó, amely most arra vállalkozott, hogy a gyógyfürdőzés világába is elvezesse a 
laikus közönség azon részét, akik egészséges életmódot kívánnak folytatni, egészségmegőrzéssel 
próbálják életük minőségét javítani - tudtuk meg Böszörményi Nagy Klára kiadóigazgatótól. 

Így jött létre a gyógyfürdőzéssel kapcsolatos sorozat, melynek következő kötetét a szoboszlói strand 
nyitásának napján, április 30-án mutatták be. Az első szerző, Gömöri Béla, a reumatológia emble-
matikus professzora, a második dr. Oláh Mihály, a Hungarospa orvos igazgatója. A szaktekintély 
büszke erre a kiadványra. Hangsúlyozta, a mi vizünk kiemelkedően magas gyógyerejű, mégis keve-
sen ismerik hatásait. E könyv nagyrészt azt tartalmazza, milyen kezelésekre van lehetőség, mi a ha-
tásuk, s milyen a víz hatása. Alkalmas elmélyültebb tájékozódásra a gyógykezeléseket igénybevevő 
betegeknek. Ugyanakkor nem csak a gyógykezelésekről, hanem a Hungarospa   által nyújtott vízi 
élményekről, wellness kínálatról is szól. A megoldatlan stresszhelyzet a betegségek alapja, ám itt a 
rekreációs lehetőség. A könyv kapható többek között a Hungarospa utazási irodájában.

Május elseje előtt egy nap-
pal szombat következett az 
idén, ezért határozott úgy a 
Hungarospa menedzsmentje, 
hogy a hagyományosnál ha-
marabb kinyitják a strandot.A 
szoboszlói állandó lakosok in-
gyenesen látogathatták azon 
a hétvégén, este pedig újra a 
Hungarospartyn szórakozhattak 
a vendégek. 

- Erre a hétvégére sok turista be-
jelentkezett a városba. Elsősorban 
románok, és  lengyelek is, akik  
nemzeti ünnepük miatt jellemzően 
több időt tudnak ilyenkor itt eltöl-
teni - mondta el érdeklődésünkre 
Czeglédi Gyula vezérigazgató.

- Hogyan zajlott az idei fel-
készülés a nyitásra, tekintettel 
arra, hogy a Hungarospa javas-
latára a tulajdonos önkormány-
zat  ezúttal már nem az áprilisi 
zárszámadáskor, hanem még 
múlt év végén jóváhagyta a tár-
saság üzleti tervét?
- Hozzátartozik ehhez, hogy a 

tavaly szeptemberi képviselő-tes-

tületi ülésre bevittük a 2015. évi 
üzleti terv módosítását. Felhatal-
mazást kértünk olyan beruházá-
sokra, amelyekre a fedezetet az 
eredményeink megteremtették. En-
nek elfogadásával tulajdonképpen 
októberben hozzákezdtünk a fel-
készüléshez. Előnyös volt ez azért, 
mert tavasszal mindig időszűkében 
vagyunk. 

Felújíttattuk a strand főbejára-
tának kupoláját és annak szerke-
zetét, valamint a pénztárakat is 
még az ősszel, melyhez több hó-
napra  volt szükség. Mindemellett 
új beléptetőrendszert alakítottunk 
ki itt is, a nyitást megelőző  he-
tekben. Bevezetjük májustól az 
online jegyvásárlási lehetőséget, 
és automatákat is kihelyezünk a 
sorbanállás elkerülésére. A József 
Attila utcán két új bejáratot építet-
tünk, ami a  Bródy Sándor utcán  
szeptemberben valósulhat meg.

Felújítottuk a belső sétányokat,   
a női napozót, s több helyen csú-
szásmentes burkolatot raktunk 
le. Felújítottuk továbbá az északi 
kabinsort. A delfin medencébe ra-

gasztott műanyag burkolat került. 
Az összes medence természete-
sen ez évben is a vendégforgalom 
emelkedésével fog üzemelni. 

- Addig a  csúszdapark is idő-
szakosan  működik?

- Hétvégeken  jó idő esetén nyitva 
tartunk, s a vendégigények függvé-
nyében, csoportos érkezés esetén. 
1-1 hétköznapon is kinyitjuk.

- A strandfürdőzés  terén 
emelt-e árat a Hungarospa?

-  Csak a strandbelépő árát, 100 
forinttal emeltük meg.

- Milyen forgalomra számíta-
nak?

- Ismert, hogy tavaly 10 százalék-
kal több látogatót fogadtunk. Ezt a 
kiugróan magas forgalmat szeret-
nénk megismételni. A visszajelzé-
sek mind bel-, mind külföldről erős 
érdeklődést mutatnak. Jó szezon-
ban reménykedünk. Természetesen 
a szabadtéri fürdőzéshez szép nyá-
rias idő is szükséges. 

Képeinken: az új beléptető a fő-
bejáratnál. Lenn: a József Attila - 
Lovas utca saroknál is átépítették 
a bejáratot

Kinyitott a strand április 30-án
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Interjú a képviselőkkel 10. rész:
Kocsis Róbert (Fidesz)

Tősgyökeres hajdúszoboszlói 
vagy, mindig büszkén vallottad.   
Ez egy más szemléletmódot  is 
kifejez,  akár az  erősebb elkö-
teleződést is  jelenti véleményed 
szerint? 

► Igen, így igaz. A Luther utca 
elején lévő házunkban nőttem fel. 
Még emlékszem arra is, amikor a 
szomszédban lévő 70 lakásos ház 
nem takarta el a kilátást a „Piacra” 
(ahogy akkoriban még a Hősök te-
rét hívták).  Jó szívvel emlékszem 
a  mai játszótér helyén, a nagyapám 
telkének a másik felén álló  öreg 
házra is, amiből azért nem telepí-
tették ki a nagyszüleimet az ötve-
nes években, mert nem volt olyan 
komfortos, hogy érdemes legyen 
kiutalni valamelyik jó elvtársnak. 
Én még oda születtem, és amikor 
megérkeztem, Dóró nagyapám kiült 
a kispadra mindenkinek eldicseked-
ni, hogy fiú unokája született. Min-
denkit ismerek a környéken. Isko-
lába előbb a 4-esbe, majd a 2-esbe, 
aztán a gimibe jártam. Itt nőttem fel, 
és gyökereim itt tartanak.

Miért választottad annak idején a 
tanári pályát? 

► Nagyon szerettem a földrajzot 
és a történelmet, s  a szülői támo-
gatást is megkaptam a tanulmányi 
céljaimhoz. Az egyetlen bökkenő az 
volt, hogy ezzel a „párosítással” ak-
koriban csak földrajz-népművelés 
szakra lehetett jelentkezni, de tet-
szett az utóbbi is, így belevágtam. 
Nem csalódtam, mert szerettem azt 
a mozgalmas, változatos világot 
amit a nyíregyházi főiskolán ismer-
tem meg ezen a szakpáron.

Mindig itt éltél? Nem vágytál 
– különösen a filmes szak után – 
más irányba? A filmvilág, a film-
művészet ismerete, az az iránti 
érdeklődés ugyancsak egy látás-
módot fejleszt ki az emberben.

► Igen, az első „másod” diplo-
mámat az 1989-ben indult film-
terjesztés szakon szereztem, ez az 
esztergomi főiskolán a népművelés 
szakból „nőtt ki”, és igazi szerelem 

volt. Nekem való dolognak érez-
tem a nagy klasszikusokkal és az 
új filmekkel ismerkedni, azokat ele-
mezni és kritikákat, tanulmányokat 
írni róluk. Szélesedett a látóköröm, 
mélyült a műveltségem, és sok új 
embert ismertem meg, rengeteg 
élménnyel gazdagodtam. Szeret-
tem ezt, de sohasem fordult meg a 
fejemben, hogy emiatt elvágyjak 
Szoboszlóról.

Amikor 1993 elején felkértelek az 
újság szerződéses külső munka-
társának, milyen latolgatásokat 
követően döntöttél, hogy vállalod 
ezt a kihívást? 

► Az írás közel állt hozzám. Gye-
rekként is faltam a könyveket, 8 
éves korom óta a városi könyvtárba 
járók közé tartozom. Az olvasottság 
és a szókincs tehát megvolt hozzá. 
A főiskolán néhányan indítottunk 
egy filmes újságot „Montázs Film-
lap” címmel, ez hozta meg igazán a 
kedvet az íráshoz. Az első igazi új-
ságcikkem egyébként a Kelet-Ma-
gyarországban jelent meg, amelyet 
egy hallgatótársammal szervezett 
orosi szüreti bálról írtam. Amikor 
vállaltam a külsős megbízást neve-
lőtanárként dolgoztam, és sok sza-
bad idővel rendelkeztem. Kedvem 
is, időm is volt, és ahogy mondtad, 
kihívásnak éreztem, egyfajta ön-
megvalósításnak.

Utólag  mit gondolsz, milyen idő-
szaka volt életednek az a közel 
egy évtized, amikor e szakmában 
dolgoztál? 
 
► Nagyon szép időszaka ez is az 
életemnek. Sokat dolgoztam, ekkor 
ismertem meg igazán a várost. Nem 
mellékesen engem is megismertek. 
Rengeteg tapasztalat és élmény kö-
tődik ezekhez az évekhez.

Tanárként, majd újságíróként 
hogyan tekintettél szülőváro-
sodra?  Különösen utóbbi pályán 
töltött hosszabb idő és megfelelő 
készségek valóban rendkívüli al-
kalmat nyújtanak - esetünkben 
- egy település életének alapos 
megismerésére, a szájhagyo-

mánynál pontosabb információk 
birtoklására. 

► Abszolút így van. Alapos isme-
reteket szereztem az itt élőkről, a 
város meghatározó személyiségei-
ről, és az egyszerű „szoboszlai” em-
berek gondolkodásmódjáról. Min-
den aktuális eseményt ismertem, 
tájékoztatnom kellett az olvasókat 
- ez volt a dolgom. Ami akkor aktu-
ális volt, ma már a múlt egy szelete, 
történelem. Furcsa belegondolni. 

Nem sokkal azt követően, hogy a 
lapnak is dolgozni kezdtél, beje-
lentetted, máig emlékszem, hogy 
megválasztottak a FIDESZ helyi 
elnökének. 1993-ban  történt ez is, 
a párt akkor még más pályaíven 
járt. Miért kezdtél el politizálni? 
Akkor is gondoltál rá már, hogy 
politikusi pályára térsz?

► Ha valaki gyerekként ezt jósolja 
nekem, kinevettem volna. A főisko-
lán 1990-ben szereztem diplomát. A 
rendszerváltás előtti években, főleg 
a fiú csoporttársaimmal gyakran po-
litizáltunk. Természetes volt, hogy 
érdekelt bennünket, mi lesz az or-
szág sorsa, és benne a mienk. A kö-
zéletiség pedig az újságírással jött. 
A másik oldalról láttam, a dolgokat, 
és fokozatosan kialakult bennem a 
vélemény arról, hogy én miként is 
csinálnám, ha a városatyák helyé-
ben lennék.

Miért határoztad el, hogy indulsz 
az 1998-as helyhatósági választá-
sokon? Szabad akarat? Pártelvá-
rás? Mindkettő?

► Már 1994-től külső tagja voltam 
a kulturális és sport bizottságnak, 
így belülről láttam az önkormány-
zati munkát, természetes volt a 
vágy, hogy lépjek egyet előre. Ek-
kor nyertük meg az országgyűlési 
választásokat, szerettünk volna 
nagyobb beleszólást a helyi ügyek-
be. Úgy gondoltam, hogy a Fidesz 
elnökeként az a szerencsés, ha tag-
ja vagyok az önkormányzatnak. 
Örömmel töltött el, amikor sikerült 
megnyerni az 1-es körzet képviselői 
mandátumát.

1998-ban a helyi médiában dolgo-
zók körében egyébként is felme-
rült, hogy miért ne lehetne politi-
zálni is. Az én véleményem azóta 

más, a média, szerintem, mint az 
ún. negyedik hatalmi ág, nem fér 
össze a döntéshozó hatalomban 
való részvétellel. Igaz, sokáig nem 
mondták ki a jelenlegi szigorral 
az összeférhetetlenséget, bár úgy 
gondolom, ma sem elfogadható 
a média jogi szabályozása. Tehát 
1998. Az 1. sz., városközponti 
körzet önkormányzati képviselő-
je lettél. Hogyan változott tovább 
az életed, a szemléleted? 

► Innen kezdve a közéleti munká-
nak szentelhettem minden időmet. 
Az újságírással már nem is tudtam 
volna úgy foglalkozni, mint koráb-
ban, így könnyebbséget jelentett a 
váltás. Országgyűlési képviselői 
titkárként óriási szervezőmunkát 
végeztem az akkori megyei 7-es  
körzet felépítésében. A munka 
meghozta a várt eredményt, hiszen 
Márton Attila a listás mandátum 
után először (és aztán még kétszer) 
megnyerte az egyéni mandátumot. 
Önkormányzati képviselőként pe-
dig sikerült bedolgoznom magam 
a testületi munkába, és újra nyerni 
a körzetben. 

2002-ben nem csak újra elnyer-
ted a választók bizalmát, hanem 

a FIDESZ megyei listájáról be-
kerültél az Országgyűlésbe. Mi-
képpen telt az a négy esztendő, az 
élet iskolájában mit nyújtott ez az 
időszak?

► Ismét egy nagy előrelépés kö-
vetkezett ezáltal számomra. Megis-
mertem a parlament munkáját, mű-
ködését, és mindezt ellenzéki szem-
pontból. Igazán az Országgyűlés 
Idegenforgalmi Bizottságában folyó 
munkát szerettem, - mert ez kötődött 
legjobban Szoboszlóhoz. Ebben a 
ciklusban voltam itthon alpolgár-
mester is, ami ismét új feladat volt 
számomra. A legnagyobb tapaszta-
lás pedig ez időszakból, hogy eze-
ken a posztokon a közéleti szereplő 
bizony már ki van téve klasszikus 
politikai támadásoknak is, amivel 
talán a legnehezebb együtt élni.

Közben bekerültél a megyei ön-
kormányzatba. Mikor is? Aztán 
megyei közgyűlési alelnökként is 
sokáig ténykedtél. Milyen felada-
tokat kellett ott teljesítened? Nem 
szorult-e háttérbe a hajdúszo-
boszlóiság ezáltal? 

► 1998 óta vagyok tagja a megyei 
önkormányzatnak, egy ciklus meg-

A  képviselő-testület tagja 1998 óta.  Négy cikluson keresztül egyé-
ni körzeti képviselő, mindvégig ugyanabban a körzetben.  2014 
őszén  a Fidesz két listás mandátumának egyikét elnyerve került 
be a képviselő-testületbe.   
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„A korábbi ciklusokban kiegyensúlyozottab-
bak voltak az erőviszonyok”

szakítással. Az első négy évben a 
legnagyobb kihívást az jelentette, 
hogy az önkormányzat engem de-
legált az Észak-Alföldi Regionális 
Idegenforgalmi Bizottság elnöké-
nek. E két év alatt a számos támo-
gatott pályázat mellett a Hajdúszo-
boszlói Gyógyfürdő strandjának 
teljes megújulását eredményező 
első Széchenyi-tervi nyertes pályá-
zat előmozdításában is segíthettem. 

2006-tól voltam két cikluson át 
alelnök. Ebből a pozícióból is segí-
tettem, az akkor még megyei fenn-
tartású helyi intézményeket, amely-
nek példája, hogy a Bocskai István 
Múzeum állandó kiállítása egy or-
szágos pályázaton nyert 35 millió Ft 
támogatásból megújulhatott. Az én 
közbenjárásomnak köszönhető, hogy 
egy ingatlancsere kapcsán a Tessedik 
utcai erdő a város tulajdonába került, 
amivel nagy tervei vannak az önkor-
mányzatnak. Bátran állítom, hogy 
ebből a tisztségből is tudtam előre-
mozdítani városunk fejlődését.

Négy önkormányzati ciklusban, 
összesen 16 évig  voltál az 1. sz. 
körzet önkormányzati képviselő-
je. Még az 1998-as, első kampány-
szövegedben, a Hajdúszoboszló 
lapban az olvasható: „Elsődleges 
feladatomnak azt tekintem, hogy 
segítsek a városközpont „arcán” 
található sebeket begyógyítani.” 
Mennyire sikerült jutni? Mik be-
folyásolták az eredményességet?

► Jó, hogy emlékeztetsz rá, mert 
nem vagyok maradéktalanul elége-
dett. Ebben az időszakban sok min-
den történt a városközpontban: Meg-
újult a mozicsarnok, a Hősök tere, az 
egészségház, a  művelődési központ, 
s az erődfal. Ezek a legnagyobb 
eredmények, amelyekhez én is hoz-
zátettem a magam munkáját. Meg-
történt a körzet utcáinak szennyvíz-
csatornázása, parkolók, utak, járdák 
épültek. Nagyban befolyásolták 
mindezt az anyagi korlátok is, to-
vábbá néhány fenntartásra és nem 
lebontásra irányuló vezetői akarat. 
Ha valami tervet részleteiben kifo-
gásoltam, mindig azt kaptam, hogy 
ezzel kell beérni, mert csak erre van 
pénz, erre elég a pályázati keret. Az 
előző ciklusokban sok minden meg-
valósult elemeiben, de sajnos nem 
mondhatjuk el, hogy olyan egységes 
arculatot nyert a főtér, mint amilyen 
például a hajdúböszörményi.

Mire vagy a legbüszkébb, amit 
sikerült megvalósítani a körze-
tedben, amiért kiálltál, harcoltál, 
hogy legyen rá, illetve megszavaz-
zanak képviselőtársaid is pénzt? 

► Az erődfal felújítása az én javas-
latomra került be a városközpontot 
megújító pályázati projektbe. A 
mellette lévő mini játszóteret én 
mentettem meg a lebontástól. Ha 
arra sétálok, mindig örülök annak a 
fasornak, ami a Bárdos-iskola olda-
lában díszíti a Luther utcát, és talán 
ma már csak nekem jut eszembe, 
hogy a Dankó utca esővíz-elveze-
tésének megoldásáért mennyit har-
coltam. A legbüszkébb életemben 
egyébként mindettől függetlenül a 
családomra vagyok.

A FIDESZ 2014 októberében tu-
lajdonképpen vereséget szenve-
dett,  hasonlóan a többi párthoz, 
de nagyobb volt ez a pofon,  hiszen 
a polgári oldal mindaddig mintegy 
50-60 %-ban volt jelen a helyi kép-
viselő-testületben. Milyen konzek-
venciákat vontál le ezt követően? 

►A választási kudarcnak nagyon 
sok összetevője volt, itt most bár-
mit is kiemelni ezek közül helytelen 
lenne, mert akkor nem teljes a kép. 
Egy irodalmi hasonlattal, olyan volt 
a legutóbbi önkormányzati válasz-
tás mint egy shakespeare-i király-
dráma, annak szinte minden kellé-
kével. Az általam levont tanulságok 
nem egyeztek meg az elnökségével, 
ezért úgy döntöttem, hogy nem je-
löltetem magam elnöknek az újabb 
ciklusra. 

Listás képviselőként kerültél be  
legutóbb a helyi önkormányzatba. 
Mi változott számodra mindezzel? 

► Most igyekszem szóvá tenni az 
zavaró dolgokat, de sajnos kevés 
foganatja van. Gyakran megkapom 
a listásból frissen egyénivé lett kép-
viselőktől, hogy az nem az én kör-
zetem, nem az én dolgom, de azért 
én nem adom fel. Egyenrangú kép-
viselőként azt gondolom, bármit fel 
vethetek az önkormányzatban, mert 
már nem kötnek a körzethatárok.

A jobboldal jelenleg mindössze a 
3 fideszes és az 1 jobbikos kép-
viselő személyében van jelen a 
helyhatóságban, és  csak a 3. sz. 

körzetben sikerült egyéni mandá-
tumot szerezni Harsányi István-
nak. Hogyan alakította át a helyi 
politizálás színterét ez a Hajdú-
szoboszló önkormányzatában ed-
dig sosem látott új helyzet? 

► A korábbi ciklusokban kiegyen-
súlyozottak voltak az erőviszonyok. 
Volt helye vitának és a kompro-
misszumoknak, mert nem lehetett 
mindent erőből keresztülvinni. Mi-
vel túlnyerte magát az Összefogás, 
most a „győztes mindent visz” elve 
érvényesül. Azt tapasztalom, hogy 
politikai érdekek gyakran felülírják 
a szakmaiságot, és volt rá példa, 
hogy a törvényességet is. A jelenle-
gi rendszert valaki „civil terrornak” 
nevezte, én pedig azt gondolom, 
hogy olyan sajátosságokkal bír, 
amiről azt hittük, hogy úgy 26-27 
éve magunk mögött tudhattuk.

Érezhető nálad is a hosszú egyéni 
körzeti képviselőség hatása. Job-
ban odafigyelsz a körzet dolgaira 
jelenleg is? Miért? 

► Én továbbra is itt élek. Válasz-
tóim változatlanul megkeresnek ké-
réseikkel, és ha megtisztelnek bizal-
mukkal, én a jövőben is képviselni 
kívánom az érdekeiket.

A bizottsági átalakítások nyomán 
személyedet választották meg az 
ügyrendi, szociális és egészségügyi 

bizottság elnökének. Mivel foglal-
kozik az összevont bizottság? 

► Azóta már a nevelési feladatkör-
rel is kiegészült, tehát a közszféra 
nagyobbik felét lefedi a tevékeny-
sége. Dióhéjban: bizottságunk na-
pirendjén szerepel minden fontos 
előterjesztés. Külön feladatunk a 
különböző szociális támogatások, 
segélykérelmek elbírálása.

Jól ismered a város életét,  több 
évtizedes fejlődését. Ez alapján 
miképp tekintesz Hajdúszoboszló  
jövőjébe?  Jól haladunk tovább, 
vagy kevésbé, mire kell odafigyel-
ni változó világunkat is szemlélve?

► A város gyógyvízre alapozott 
viszonylagos jóléte sokak számá-
ra megnyugtató, mások számára 
irigylésre méltó. Ezt kihasználva 
törekedni kellene gazdasági több 
lábon állás feltételeinek kialakításá-
ra. Máshol ipari parkok jöttek létre, 
míg nálunk a hagyományos ágaza-
tok is megszűntek. Ipartelepítésre 
alkalmas területeinket inkább el-
adtuk, mint újat vásároltunk volna. 
Gazdaságunk a fürdőre alapozott, 
és egyre többen akarnak a vendé-
gekből megélni. Sokan feladják, 
de ez nem zavarja az illetékeseket, 
mert mint mondják „a kicsik és a 
versenyképtelenek adták vissza a 
könyvet”. A sokat kárhoztatott ven-
dégfogás pedig mintha legitimitást 

nyert volna a legutóbbi önkormány-
zati választás eredményével. 

A magát a város vezető erejeként 
aposztrofáló Összefogás képviselő-
inek megnyilvánulásai magabizto-
sak, hatalmi gesztusai határozottak, 
kommunikációja erőtől duzzad, de 
én nem látom az irányt, merre kor-
mányozzák a várost. Úgy érzem, 
hogy sodródunk. Az üléseken néha 
mintha az Országgyűlésben ülnénk, 
annyi a kormánykritika és a pártos 
megnyilvánulás. Magam sem gon-
dolom, hogy a kormány hiba nélkül 
teszi a dolgát. Ez a kormány sem 
hibátlan. 

Városunk azért volt sikeres a múlt-
ban, mert diplomatikusan minden 
kormánnyal megtalálta a hangot, 
és kihasználta az adódó fejlődési 
lehetőségeket. Az utóbbi és a jelen-
legi ciklusban viszont a „valakinek 
meg kell mondani” szerep dominál 
Szoboszlón. Ennek az eredménye 
pedig az, hogy bezárkózunk, elszige-
telődünk. Ezzel a  felfogással lehet 
választást nyerni itt, és még néhány 
városban, például Hajdúdorogon, 
Polgáron, de  pusztán ettől nem lesz 
több munkahely és olyan fiatal csa-
lád, aki itt képzeli el  a jövőjét, és 
gyermekeivel képes lesz megtölteni 
ennyi játszóteret és tömegsport-léte-
sítményt, ami az utóbbi időben épült.
(Képünkön: jobbra fenn, feleségével, 
Magdikával, és három gyermekükkel, 
Krisztina Jázminnal, Gergővel,  Ro-
bikával. Fotó: magánarchívum)
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Április 29-én, 90. születésnapján köszöntötte Pes-
ti Lajosné Kóta Irént az önkormányzat nevében 
Kunkliné Dede Erika egészségügyi és szociális 
igazgatás  irodavezető-helyettes, valamint Kocsis 
Róbert bizottsági elnök.

Polgáron született, de gyermekéveit Tiszacsegén 
töltötte. 13 testvére közül ő volt a 2. legidősebb, így 
nagyon sok feladat hárult rá, kisebb testvéreiről ő 
gondoskodott. „ Egyik kezemmel a bölcsőt ringattam, 
a másikban meg a tankönyvet tartottam” –emlékezett 
vissza Irénke néni a szép, de nehéz időkre. Tiszacsegéről Debrecenbe költözött, ahol a kenyérgyárban 
dolgozott, majd a Gyógypedagógiai Intézetben mint hivatalsegéd helyezkedett el. Két fia született és két 
unokája. Férje halála óta,- akivel 40 évig voltak házasok-, egyedül élt előbb Debrecenben, majd Hajdú-
szoboszlóra, az idősek otthonába került, egyik gyermeke ugyanis korán meghalt, másik fia pedig Német-
országban él. A jeles napra természetesen sokan összegyűltek a családból hogy megünnepeljék Irén nénit, 
nagy szeretettel vették őt körül. Nagyon kedveli az éneklést, annak idején édesanyjánál citeraszó mellett 
nótázott a család. 

Május 1-jén ünnepelte 90. születésnapját Bundik 
Julianna. Az önkormányzat nevében Kunkliné 
Dede Erika egészségügyi és szociális igazgatás iro-
davezető-helyettes, valamint Harsányi István ön-
kormányzati képviselő köszöntötték.

Nagyváradon született, ahhoz közel, 
Hegyközújlakon nevelkedett ötgyermekes család-
ban. A háború, mint sok más családét, az ő életüket is 
felbolygatta. Két fiútestvérét elvitték katonának, a 3. 
Kanadába emigrált. Ketten maradtak a húgával. „Túl-
éltem a nagy háborút, meg a zsidók deportálását. Azt 
túlélni és meglátni… az embernek úgy fájt a szíve, 
a lelke, hogy emberek mit cselekszenek egymással.” 

Húszévesen férjhez ment, de első házassága nem sikerült, elváltak. Másodjára is párt talált magának, 
akivel tökéletes boldogságban éltek a férje 67 évesen bekövetkezett haláláig, 41 évig. Egy lánya született, 
aki Bukarestben végzett egyetemet. Az ő unszolására települtek ki az Egyesült Államokba, kérte Julika 
nénit hogy kövessék külföldre (a lánya akkor már 2 éve kint élt). Így kiköltöztek ők is, Los Angelesben 
élt és dolgozott 12 évig. Európában Hajdúszoboszlóra tért vissza 1992-ben. Nagyon szeret itt élni, eljárni 
a piacra. Két unokája és öt dédunokája van, fényképük díszíti a vitrineket. Minden évben meglátogatja 
Julika nénit a családja, nagy szeretettel veszik őt körül. 

Május 6-án 90. születésnapja alkalmából köszöntötte Kállay Béláné Deák Juliannát az önkormány-
zat nevében Schmiedtné Mónus Erika szociális igazgatási ügyintéző és Máté Lajos önkormányzati 
képviselő. 

Kenderesen született, s mivel ott középiskola 
nem volt, ezért Budapestre költözött a nővéréhez, 
aki akkor már egy ideje ott élt. Középiskolai ta-
nulmányinak befejeztével elvégezte a Radnai-féle 
gyors- és gépíró-iskolát, utána hazaköltözött Ken-
deresre, ahol elhelyezkedett a jegyző mellett. Ott 
ismerkedett meg férjével, akivel a háború miatt 
igen nehéz körülmények között tudtak összeháza-
sodni 1945-ben. 

Fontolgatták azt is, hogy esetleg külföldön pró-
bálnak boldogulni, de Julika néni úgy gondolta itt 
vannak otthon, „úgy gondoltam, itt élned és halnod kell, én nem megyek sehová sem”. A Rákosi-rendszer 
’’következett’’, férjét, - családjának kicsike földje miatt - elbocsájtották iskolaigazgatói állásából. Nehezen 
éltek meg ezek után, de egymás támaszai voltak a bajban. 

Julika néni végül az ezt követő politikai érában kapott újra szakmájához méltó állást Hajdúszoboszlón, 
az óvodák élelmezésvezetője lett. Hivatását nagy elkötelezettséggel és hozzáértéssel végezte közel 2 évti-
zedig. Két fia született, egyikük már elhunyt. Unokája és dédunokája egy héttel korábban köszöntötték a 
jeles nap alkalmából.

Szépkorúakat köszöntöttek Megemlékezés az erődfalnál
A Szejdi dúlás 356. évfordulójára emlékeztek április 29-én a re-
formátus templom mellett, az erődfal maradványánál. 

A Himnusz közös eléneklése után Szabóné Bordán Róza köszön-
tötte az egybegyűlteket és Balassi Bálint: Egy katonaének című ver-
sét szavalta el. Ezután Takács Tamás református lelkész mondott 
imát, melyben áldást kért az egykori áldozatokra és a megemléke-
zésre is. Kocsis Róbert önkormányzati képviselő megemlékező be-
szédében két helytörténeti tanulmányból olvasott fel szemelvénye-
ket, Kiss József Zoltán, valamint Borók Imre munkáiból. Először a 
dúlás történetét elevenítette fel, hogyan vívták meg utolsó harcukat 
Kecskeméthy Balázs hadnagy vezetésével a hajdú katonák, feltartóz-
tatva ezzel a török sereget, „így a város lakosságának nagyobb ré-
sze megmenekült”. Majd az élet -harcok utáni feléledéséről beszélt: 
„Már a dúlás évtizedében újraszerveződött a hajdútelepüléseken a 
református egyház. Hamarosan újraindult a mezőgazdasági termelés 
is, főként az állattenyésztés. …az élet nem állt meg teljesen”. Az ün-
nepség végén Kocsis Róbert a Fidesz nevében megkoszorúzta az 
emléktáblát, majd a jelenlévők egy-egy szál virággal fejezték ki tisz-
teletüket. 

A Jobbik nyitott irodát 
Sajtótájékoztató keretein belül mutatták be a Dózsa György utca 
7. alatt újonnan megnyitott Jobbik-irodát május 8-án.

Kulcsár Gergely, a párt Hajdú-Bihar megyei országgyűlési kép-
viselője elmondta, az iroda természetesen nemcsak neki, de a helyi, 
illetve a megyei önkormányzati képviselőknek is funkcionál majd, ők 
is tartanak ott fogadóórákat a jövőben. A Jobbik ebben az évben meg-
hirdette a Valódi Nemzeti Konzultációt, még inkább hangsúlyt fektet-
ve az emberekkel való közvetlen kapcsolattartásra, amire remek le-
hetőség adódhat az új irodában. Kifejtette a konzultáció legfontosabb 
témáit, elmondta, szakmai szervezetekkel vették fel a kapcsolatot, az 
egészségügyi szakszervezet felhívására pedig ő maga is kórházi ön-
kéntes munkát vállal majd. Jónás Kálmán helyi elnök beszámolt az 
önkéntesség évében eddig véghezvitt akcióikról, többek között élel-
miszert gyűjtenek szegény sorsú szoboszlói családoknak. 
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KÉKINFO
Besurrant, de tetten érték

Besurranásos lopások, trükkös 
csalók és közlekedési balesetek ese-
teiről számolt be lapunknak Kará-
csony Béla rendőr százados, a Haj-
dúszoboszlói Rendőrkapitányság 
munkatársa.

Alkoholt lopott

Lopás vétség gyanúja miatt indult 
büntetőeljárás a rendőrkapitányság 
bűnügyi osztályán ismeretlen tettes 
ellen, aki április huszadikán 8 óra és 
18.50  perc közötti időben a Csepűs 
dűlőn egy hétvégi ház udvarára bemá-
szott, és az ott található melléképüle-
téből szeszes italokat tulajdonított el.  

Rotációs kapa tűnt el

Szintén keresik annak a bűncselek-
ménynek az elkövetőjét, aki április 
19-én 16 óra és május 1-jén 10 óra kö-
zötti időben a Fürj dűlőn egy ingatlan 
kerítését kivágva bement, és ellopott 
egy rotációs kapát. A kapa T 25-ös 
típusú, piros színű, 80 cm kapa szé-
lességű, 70 cm magasságú és kétüte-
mű. Fel volt szerelve a gépre, melyet 
ugyancsak elvitt. 

Idős embert lopott meg

Egy ismeretlen nő az egyik Kálvin 
utcai ingatlanba a sértett által nyit-
va hagyott kapun és bejárati ajtón 
besurrant. Az ott lakó 94 éves sze-
mély figyelmetlenségét kihasználva 
a ház konyhájából nagyobb meny-
nyiségű készpénzt tulajdonított el. 

A konyhában tartózkodó elkövetőt a 
sértett tetten érte, kérdőre vonta, hogy 
mit keres a lakásban, de az elmene-
kült a helyszínről. Ezután ellenőriz-
te,  hiányzik-e valami a lakásából. A 
konyhaszekrényében tárolt készpénze 
eltűnt, ezért bejelentést tett a rendőr-
ségre.  A feltételezett elkövető 40 év 
körüli, körülbelül 160 centiméter ma-
gas, sötét árnyalatú, hosszú hajú nő.

A rendőrök ennek a bűncselek-
ménynek a kapcsán is kérik, hogy a 
tulajdonosok az ingatlanok nyílászá-
róit tartsák zárva. Ne engedjenek be 
ismeretlen személyeket a lakásukba, 
és erre hívják fel idős, egyedül élő 
hozzátartozóik figyelmét is. Az ilyen 
személyek rendkívül megnyerő mo-
dorúak, esetenként jól öltözöttek, így 
próbálnak meg az idős, gyanútlan 
áldozataik bizalmába férkőzni. Az 
ismeretlenek egy óvatlan pillanatban 

eltulajdoníthatják áldozataik eseten-
ként több év alatt összegyűjtött kész-
pénzét. 

Az idősek általában nem tudják jól 
megfigyelni az elkövetőket, felje-
gyezni az autó rendszámát, esetleg 
hosszabb idő is eltelik, mire észreve-
szik, hogy megkárosították őket. Az 
elkövetők kilétének kiderítése szem-
pontjából rendkívül értékes percek, 
napok, hetek telnek el, ami jelentősen 
megnehezíti a nyomozók munkáját. 

Telefonos csalók

A hatóság felhívja a figyelmet arra 
is, hogy a telefonon jelentkező, nagy 
nyereménnyel kecsegtető ismeret-
leneknek ne dőljenek be, ne vásá-
roljanak telefonos felhívásra úgy 
feltöltőkártyát, hogy annak a kód-
ját a csalók részére a későbbiekben 
bediktálják. 

Volt olyan sértett, akit úgy károsí-
tottak meg ismeretlenek, hogy arra 
kérték, a nyeremény kiutalásának 
érdekében a bankautomatánál egy 
kódot regisztráljon, ami valójában 
egy mobiltelefonszám, amit a meg-
adott számok begépelése után feltölt 
a megadott pénzösszeggel. Ameny-
nyiben valaki ilyen telefonhívást kap, 
akkor mielőtt bármilyen pénzt utalna, 
tájékozódjon a szerencsejátékok szer-
vezőinél, hogy van-e ilyen telefonos 
nyereményjáték. 

Kérik a lakosságot, hogy segítsék 
a rendőrség munkáját és amennyiben 
az előbbi eseményekkel kapcsolatban 
bármilyen információval rendelkez-
nek, a bűncselekmény időpontjában 
a helyszínen, illetve annak közelében 
jártak, esetleg látták a cselekményt, 
értesítsék a rendőrséget. Személyesen, 
a Rákóczi u. 4. sz. alatt munkaidőben 
tehetnek bejelentést, telefonon non-
stop hívható 06-52-459-040-es tele-
fonszámon, vagy a 112-es segélyhí-
vószámon. A rendőrség a bejelentőre 
vonatkozó adatokat bizalmasan kezeli.

Tolatás közben ütötte el

Közlekedési baleset bekövetkezése 
miatt kellett intézkedni a rendőrök-
nek április ötödikén délelőtt Hajdú-
szoboszlón, a József Attila utcában. 

Egy Fiat tehergépkocsi tolatott, és a 
sofőr a  figyelmetlensége miatt későn 
észlelte a kerékpárúton, elektromos 
kerékpárján közlekedő személyt, aki 
a jármű bal hátsó részének ütközött és 

elesett. Mindkét járműben anyagi kár 
keletkezett. A kerékpárost sérülései 
miatt a mentők kórházba szállították. 
Az elsődleges orvosi vélemény sze-
rint nyolc napon túl gyógyuló sérülést 
szenvedett. 

Tábla volt, de nem állt meg

Április 10-én  délelőtt egy Ford 
személygépkocsi a Keleti utcábana 
Wesselényi utca kereszteződéséhez 
érve figyelmen kívül hagyta az  Állj, 
elsőbbségadás kötelező! táblát. Így 
összeütközött a Wesselényi utcáról ér-
kező Suzuki Swift személygépkocsi-
val.  A Suzuki nekiment az út szélén 
található kandelábernek, s az megron-
gálódott. A Ford sofőrje megsérült, a 
helyszínre érkező mentők kórházba 
szállították. 

Ittasan hajtotta kerékpárját

Egy ittas járművezetővel szemben is 
kellett intézkedniük az egyenruhá-
soknak április 25-én reggel. A sofőr 
délelőtt fél 9-kor a Szováti úton elekt-
romos kerékpárjával közlekedett. A 
rendőrök igazoltatták, az alkalma-
zott alkoholszonda pozitív értéket 
mutatott, ezért előállították további 
mintavétel céljából a Hajdúszobosz-
lói Rendőrkapitányságra. Ellene ittas 
járművezetés vétség elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt indult 
büntetőeljárás. 

Összetörte az autót, majd 
elhajtott

Anyagi káros közlekedési baleset tör-
tént május 17-én a déli órákban. Egy 
Suzuki a József Attila utca végén,  a 
Böszörményi utcai  kereszteződés-
nél balra nagy ívben bekanyaro-
dott, ám közben áttért a menetirány 
szerinti bal oldali forgalmi sávba, 
ahol nekiütközött az ott szabályosan 
közlekedő, vészfékezéssel megálló 
Porschenak. 

A balesetet okozó jármű vezetője az 
ütközés után elhagyta a helyszínt, de a 
szemtanúk követték.  A rendőrök alko-
holszondát alkalmaztak, amely pozitív 
értéket mutatott, ezért a kapitányságra 
előállították. Ellene ittas járművezetés 
vétség elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt indítottak eljárást. A 
rendőrök a baleset pontos körülménye-
it szakértők bevonásával vizsgálják.

R. G.

Anyakönyvi 
hírek
2016. április

Házasságkötés:
Árvai Margit – Rácz Gyula, Kiss Edit – Silye Gábor, 
Kányási Tímea – Molnár Ádám.

Újszülöttek:
Sárosi Bence, Décsei Maja Zsuzsa, Kovács Sára, Gö-
rög Borka, Olajos Attila, Kányási Dominik, Jóna Gréta 
Izabella, Erdős Botond, Vitéz Terka, Hegedűs Cson-
gor, Makhajda Dominik, Balázs Patrik, Búzás Ádám, 
Szerencsi Bíborka, Ferenczi Gabriella Szvetlana, 
Illés-Dudás Donát, Radócz Levente, Humicsku Márk, 
Szováthy Gergely, Bagosi Benjamin.

Akiket gyászolunk: 
Dianiska Gyuláné 80, Décsei Antal 73, Eszenyi Józsefné 
57, Zabos Sándor 84, Csombordi Andrásné 85, Balogh 
Sándor 85, Nagy Lajos 69, Nagy Miklós 78 éves.

Szülei tudta nélkül akart 
Londonba repülni
A határrendészek nem engedték külföldre utazni a fiatalkorú 
lányt.

Egy 17 éves lány egy 19 éves fiatalemberrel május 13-án 16 órakor a Deb-
receni Repülőtérről Londonba akart utazni. Az útlevélkezelőnek az ellen-
őrzés során a fiatalkorú nem tudta bemutatni a szülői engedélyét a külföldi 
utazáshoz. A lány nem akarta megadni a rendőröknek szülei elérhetőségét 
sem. A határrendészek az esetről szóltak a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitány-
ság munkatárasainak, akik értesítették a lány családját. Az édesapa elmondta, 
nem volt tudomása arról, hogy lánya elhagyja az országot, és ahhoz nem 
járul hozzá.

A Nyírábrányi Határrendészeti Kirendeltség rendőrei nem engedték elutaz-
ni a fiatalkorút, hanem gondoskodtak hazaszállításáról. (Forrás: HBMRFK)

SEGÍTENEK A FOGYASZTÓ-
VÉDŐK!

További sok jó tanács a 
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján: 

    www.nfh.hu
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Bemutatkozott a Bee Acoustic
Új kezdeményezés keretében, a muzikális klubban, a kulturális központ kávézójában találkoz-
hatott a közönség  április 23-án városunk egyik feltörekvő zenekarával, a Bee Acoustic-kal, akik 
éppen ezen az estén mutatták be első saját szerzeményüket. Fellépésük előtt adtak rövid interjút 
lapunknak.

 - Mutasd be kérlek az együt-
tes tagjait és mondd  el,  miért 
ezt választottátok az együttes 
nevének?
 - Tóth András gitáros, Varga 
Péter szólógitáros, én pedig Je-
ges Barbara, az énekes. A fiúk 
egymást becenevekkel illették, 
ami ’b’ betűvel kezdődött, az én 
nevem is, ebből asszociáltunk a 
bee-re és mivel akusztikus zene-
kar vagyunk, ezért acoustic.
 - Mióta zenéltek együtt, ho-
gyan került össze a csapat?
 – Két éve alakultunk, de régebb ideje zenélünk együtt. Rövid kis történetünk az, hogy egy másik formá-
cióból alakítottuk ki ezt az akusztikus csapatot. Először az RC nevű zenekarban játszottunk együtt, ebből 
formálódott ki végül ez az együttes. 
– Milyen számokat játszotok?
 – Az akusztikus és a lírai műfajra alapozva, de pop-zenét is játszunk. Előadunk feldolgozásokat is, egy 
saját szerzeményünk van, ami most  debütál a nagyközönség előtt, a címe : A Dal. A szövegíró és zene-
szerző is Varga Péter .
 – Mik a terveitek a jövőre?
– Szeretnénk tovább folytatni, ahol van lehetőségünk, fellépünk, nagyon szívesen elfogadunk felkérése-
ket, akár Debrecenben vagy Szoboszlón. 

Ebben az évben is zavartalanul 
zajlottak le városunkban az írás-
beli érettségi vizsgák, ahogyan 
azt a 3 hajdúszoboszlói közép-
iskola igazgatójától megtudtuk. 
A diákok május 2-tól kezdődően 
adhatnak számot megszerzett tu-
dásukról.

32 diák kezdte meg az érettségit 
iskolánkban – tudatta lapunkkal 
Harsányi István, a Bocskai István 
Szakképző Iskola igazgatóhelyet-
tese -, plusz egy fő, aki matemati-
kából tesz pótérettségit. Az angolt 
19-en, míg a németet 13-an válasz-
tották idegen nyelvnek. A választott 
tantárgyak közül természetesen a 
vendéglátós szakmacsoportos isme-
retekből vizsgáztak a legtöbben, 12 
diák. Cukrász és szakács szakmát is 
indít jövőre az iskola az érettségivel 
rendelkezők számára, ahová 12-12 
főt tudnak felvenni, valamint lehe-
tőség van pincér szakmára jelent-
kezni 2 diáknak. 

Biri Imre, a Hajdúszoboszlói 
Közgazdasági Szakközépiskola 
igazgatója elmondta, 2 osztály ta-
nulói végeznek az idén, összesen 
44 diák. Magyarból számos tanuló 

Érettségi 2016
tett emelt szintű érettségit, történe-
lemből sokan, 16-an választották a 
nehezebb vizsgát, matematikából 
viszont senki nem élt ezzel a lehe-
tőséggel. Angolból csak egy osztály 
érettségizett ebben az évben, a má-
sik osztály még tavaly előrehozott 
vizsgát tett az idegen nyelvből. Né-
metből egy fő előrehozott vizsgázó-
ja van az iskolának. Választott tan-
tárgyak közül az informatika volt a 
legnépszerűbb.

A Hőgyes Endre Gimnázium és 
Szakközépiskola 4 osztályának 121 
diákja érettségizett az idei tanévben 
- tájékoztatott Sárkányné Kertész 
Éva. Matematikából 9-en, történe-
lemből 13-an, magyar nyelv és iro-
dalomból pedig összesen 2-en tettek 
emelt szintű vizsgát. A legnépsze-
rűbb választott 
tantárgyak az 
in fo rmat ika , 
biológia és a 
t á r s a d a l o m -
ismeret, ki-ki 
továbbtanulási 
igényei sze-
rint választott 
magának plusz 
tárgyakat, így a 

biztosabb bekerülés érdekében ter-
mészetesen sokan megpróbálkoztak 
az emelt szinttel is.

* * *
Diákokat is megkérdeztünk:
Juhász Enikő és Kovács Zsófia 

12. A osztályos tanulók a Bocskai-
ban. Szerintük az idei érettségi nem 
volt túl nehéz, az előző évekhez 
képest inkább viszonylag könnyű. 
A történelem érettségit mindketten 
kifejezetten nehéznek találták. 

Szeptembertől Zsófi fodrásznak 
fog tanulni Debrecenben, Enikő 
pedig egy kereskedelmi szak, il-
letve a Bocskai István Szakképző 
Iskola cukrász képzése közül fog 
választani. 

„Úgy éreztem, hogy egész jó volt: 
a magyar könnyű, az esszékérdések 

Traktoros gyászmenet
Április 28-án, a bolond ballagás napján jelképesen egy koporsóval temették 
el a Berettyóújfalui Szakképzési Centrumhoz tartozó Bocskai István Szak-
képző Iskolában az ez évben megszűnő mezőgazdasági gépész képzést a szak 
utolsó végzős osztályának tanulói. A hagyománnyá vált traktoros felvonulás 
ebben az évben inkább gyászmenetre emlékeztetett, a 118 éve indított képzést 
méltó módon búcsúztatták a diákok azon a napon, aminek inkább a vidám-
ságról, bolondozásról kellett volna szólnia számukra. 

Az újabb oktatást érintő átszervezések közepette esetleg lehet reménysugár 
arra, hogy  majd újra meghirdethessék ezt a szakképzést. Ez világlott ki Harsányi 
István igazgatóhelyettes, önkormányzati képviselő szavaiból a május 12-i önkor-
mányzati tanácskozáson, amikor az ahhoz kapcsolódó önkormányzati vagyont 
érintő  vagyonkezelési szerződés szerepelt terítéken. A képviselő kérte, ne vegyék 
át, és helyezzék el másutt a képzéshez szükséges eszközöket, az iskola gondosko-
dik arról. (A képviselő-testület nem kívánt még dönteni). Tény, hogy hiába a város 
körüli hatalmas, értékes mezőgazdasági terület. Ez a szakképzés ősztől nálunk 
nem, úgy tudni,  Ladányban és Böszörményben  elérhető. 

pedig kifejezetten tetszettek. Én az: 
egy mű értelmezését választottam. 
A matematikát sem tartottam nehéz-
nek, bár voltak benne olyan felada-
tok, ahol könnyen össze lehetett ka-
varni a dolgokat” – mondta el Husi 
Krisztián Lajos, 12. B osztályos 
Hőgyes-diák, aki a történelemről is 
hasonlóan vélekedik: „Kifejezetten 
tetszett, az esszék pedig nagyon jók 
voltak. Én a  48-49-es forradalmat 
választottam hosszú esszéként, a 
két rövidet pedig a Sztálini diktatú-
ráról és a Rákosi-korszak életszín-
vonaláról írtam.” Krisztián koráb-
ban már középfokú nyelvvizsgát 
tett angolból, így az idegen nyelvi 
érettségi sem okozott gondot neki. 
Biológiából és kémiából szintén 
emelt szinten érettségizik, hiszen 

a továbbiakban komoly tervei van-
nak: a Debreceni Egyetem általános 
orvos, gyógyszerész és biomérnöki 
szakjaira jelentkezett. 

Az idei érettségi a közgazdasági 
végzősének, Szabó Vanesszának 
sem okozott sok gondot: „Szerin-
tem nem volt nehéz. A magyar szö-
vegértés és szövegalkotás része is 
könnyű volt számomra, ugyanígy 
a matek első része. Azonban, ahol 
választani kellett, voltak fogósabb 
feladatok is. A történelem esszé-
írás részénél eleinte aggódtam, de 
utána minden eszembe jutott, így 
azzal sem volt probléma.” – mond-
ta el a 12. A osztályos tanuló. Va-
nessza a Debreceni Egyetem Gaz-
daságtudományi Karán szeretne 
tovább tanulni. 
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női kézilabda

Megvédett bajnoki cím!

sport

Még küzdeni kell a 
bronzért
Két győzelem, egy döntetlen és egy vereség volt a HSE termése az el-
múlt egy hónap során, a megyei I. osztályú labdarúgó bajnokságban. 
A harmadik helyezésért még két döntő mérkőzést kell megvívni.

A 25. fordulóban a Hosszúpályi SE csapatát fogadta a Sport utcában 
a HSE. Egészen hihetetlen eredményt értek el játékosaink, amikor 16-
1-re győzték le a kiesés ellen harcoló ellenfelet. A csapatból kiemelke-
dett Kálmán Zoltán teljesítménye, aki egymaga nyolc gólt szerzett a 
hosszúpályiak nagy bánatára.

A következő fordulóban Balmazújvárosra utazott a HSE. Bár az ellenfél 
csupán a kilencedik a táblázaton, azért hazai pályán mégiscsak veszé-
lyes rivális. A mostani mérkőzés érdekessége, hogy esti villanyfénynél 
játszották le. A küzdelmes mérkőzésen ez a körülmény a mieinket ke-
vésbé zavarta meg, hiszen ha nehezen is, de 1-0-ra nyerni tudtak László 
Richárdék.

A Téglási VSE együttesét hazai pályán kellett volna fogadni. Ám elkez-
dődtek az öltöző épületbővítési és -felújítási munkálatai, ezért a megyei I. 
osztályú csapat a tavasz hátralévő hazai mérkőzéseit Ebesen, albérletben 
rendezi meg. Az első ilyen találkozót nem kísérte szerencse. Kereki Márk 
két sárga lappal a kiállítás sorsára jutott az első félidőben, amit a Téglás 
gólokkal büntetett a második játékrészben (0-2).

Berettyóújfalu várta a legutóbbi fordulóban legjobbjainkat. A hatodik 
helyen lévő BUSE és a harmadik HSE csapatát fogadta, kétségkívül ez 
volt a forduló egyik legnagyobb rangadója. Az eredmény is ennek meg-
felelően alakult. Az első félidőben kétgólos előnyre tettek szert a mieink, 
majd a fordulást követően elég volt egy nyolcperces rövidzárlat, hogy 
egyenlítsen a BUSE. A 2-2-es döntetlen a harmadik helyébe került együt-
tesünknek. Az eddig negyedik Hajdúnánás ugyanis pontszámban beérte 
– ugyanúgy 53 pontos, mint a HSE – csapatunkat, ám mivel eggyel több 
győzelme van, beelőzte őket. A bajnokságból két meccs van hátra. A kö-
vetkező éppen a Hajdúnánás ellen lesz (május 28. szombat 17 óra, Ebesi 
Sporttelep), míg a zárás Püspökladányban (június 4. szombat 17 óra).

A bronzérem sorsa tehát a mieink kezében van. Egy jó hajrával meg 
lehet ismételni a tavalyi sikereket.

Horváth Róbert

Megint a négy között
A Magyar Kupában ősszel indult a selejtező sorozat. Időközben azon-
ban az MLSZ átszervezte a jövő évi versenykiírást, így a mostani so-
rozat megyei győztese nem kerül fel a főtáblára.

Az eddigi versenyrendszer úgy nézett ki, hogy a megyei csapatok el-
kezdték ősszel a selejtező sorozatot, majd tavasszal eldőlt a megyei győz-
tes kiléte. A következő őszön a győztes (vagy éppen még a második és 
harmadik helyezett is) felkerült a főtáblára. Így aztán két versenyévadon 
keresztül húzódtak a küzdelmek.

Az MLSZ Versenyigazgatósága azért alakította át a rendszert, hogy ne 
legyen ez a két évig tartó sorozat, hanem egy év alatt derüljön ki a kupa-
győztes kiléte. Csakhogy az ősszel már elkezdett selejtezés így „mehet a 
kukába”, mert továbblépésre most nincs lehetőség.

Ennek ellenére, talán a tavalyi Nagyerdei Stadionban lejátszott mérkő-
zés emlékének hatására is, a HSE a mostani megyei mérkőzéseken rendre 
odatette magát. Az eredmény pedig nem maradt el, hiszen újra a négy 
közé jutottak.

Elődöntő május huszonötödikén (lapzártánk után), míg a döntőre elő-
reláthatólag június tizenegyedikén kerül sor. Reméljük, újra a HSE fő-
szereplésével.

labdarúgás

A HSE II csapatának ugyan még van két mérkőzése a megyei III. osztályú labdarúgó bajnokságban, 
ám ezek eredményétől függetlenül már az élen zárják a 2015/2016-os évadot.

Az elmúlt egy hónapban, a HSE II mögött lévő négy mérkőzésen négy győzelmet szerzett a gárda. Közöt-
tük kettőt a 3.  és a 2. helyen lévő ellenfelek ellen. Így aztán nem érdemtelen az első hely. Ha még azt is 
hozzátesszük, hogy ezen a négy találkozón huszonnyolc gólt rúgtak és mindössze egyet kaptak játékosa-
ink, akkor pláne megérdemelt az újabb arany.
Az utolsó bajnoki mérkőzést a Vámospércs ellen kell lejátszani, június negyedikén. Őket már kétszer 
sikerült legyőzni (12-3 és 5-2 arányban), így a szép búcsú az évtől most sem kizárt. Fotó: hsefoci.info

-hor-

A rájátszásra készülhetnek
Az Amatőr NKSE, ha fordulatos 
módon is, de idén újra megszerez-
te az alapszakasz 3. helyét, ezzel 
pedig készülhet a rájátszásra.

Nem indult a legjobban a május az 
A NKSE számára, de a hajrában iga-
zolták tudásukat a lányok, s az idén 
ezzel újra bejutottak a rájátszásba.

Május elsején  Nádudvaron 18-
18-ra végeztek. A második helyezett 
otthonában akár még bravúros is le-
hetne a pontszerzés, de mivel több-
nyire a szoboszlói lányok vezettek a 
találkozón, így inkább egy elvesztett 
pontról beszélhetünk.

A hónap a másik szoboszlói rivális 
ellen folytatódott. A KK Hajdúszo-
boszló (korábban ADKK Hajdúszo-
boszló, még korábban HNKSE) csa-
patától csak egyszer kaptak ki eddig. 
Az első közös mérkőzésükön. Azóta 
hatszor nyert zsinórban az ANKSE. 
Most egy újabb vereség jött 21-17-
es arányban.

A célok eléréséhez a továbbiakban 
győzelmekre volt szükség. A sorso-
lás alapján ezekre jó esély volt, mert 
az élcsapatokon már túljutottak a 
lányok. A két önbizalomnövelő siker 
össze is jött. A Hajdú Rendészeti SE 
otthonában 33-18-ra, a Komádi el-
len idehaza 36-16-ra nyertek Nagy 
Ágnesék.

Jöhetnek a rájátszás mérkőzései!

Csak a bajnok verte 
meg őket

A tavasz szépen indult, hiszen 
négy győzelmet követően, a negye-
dik helyről várhatták a májust a 
KK Hajdúszoboszló kézisei. Sán-
dor Tamás szépen összerakta ezt a  
játékosállományt.

Négy győzelemmel a tarsolyban, 
jöhetett a listavezető DELKE elleni 
mérkőzés. Egy győzelem, de akár 
a pontszerzés is, már az álom kate-

góriába lett volna sorolható. Ám az 
éllovas egy másik dimenzió, s ezt a 
34-11-es vereség igazolja.

A pofon azonban nem fogta meg 
a lányokat, mert Mucsi Zsuzsanna 
vezetésével győzni tudtak a városi 
rangadón (21-17). Erre a csapat (és 
jogelődjei) történetében2012 nov-
ember 6-án volt példa.

A Berettyóújfalu ellen sem a győ-
zelmek jellemezték eddig a csapat 
játékát. Ősszel Újfaluban nyolc gól-
lal maradtak alul, de a tavaszi forma 
alapján nem volt meglepetés a mos-
tani 22-18-as siker.

A záráson a második Nádudvar 
ellen sem hagyták el vesztesen a 
játékteret a lányok. A 24-24-es dön-
tetlennel azt érték el, hogy a tavasz 
folyamán csak egy csapat tudta le-
győzni őket.

Ha együtt marad ez a keret, akkor 
ősztől még inkább nyíltabb lesz a 
megyei bajnokság.

H. R.



alma                           280-300 Ft/kg
banán                            350-450 Ft/kg
citrom                       890-1100 Ft/kg
sárgabarack           1300 Ft/kg
őszibarack             800 Ft/kg
földieper                       990-1000 Ft/kg
egres       750-780 Ft/kg
cseresznye             900 Ft/kg
sárgadinnye             800 Ft/kg
sárgadinnye             180 Ft/db
vöröshagyma             
200 Ft/kg
új hagyma                      130-150 Ft/csomó
burgonya    150-180 Ft/kg
új burgonya    280-350 Ft/kg
paradicsom    480-590 Ft/kg
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HAJDÚSZOBOSZLÓ
VÁROSI LAP

Állatorvosi ügyelet

Május 27-től
ARANY PATIKA
Hőgyes u. 31., 
Telefon: 06-52-359-431

Június 3-tól
FÜRDŐ PATIKA
Szilfákalja u. 26., 
Telefon: 06-52-557-946

Június 10-től
GYÓGYFORRÁS GYÓGYSZERTÁR
Hősök tere 3., 
Telefon: 06-52-557-945

Június 17-től
KATALIN PATIKA
Major u.  26., 
Telefon: 06-52-557-805

Június 24-től
KÍGYÓ PATIKA
Luther u. 4., 
Telefon: 06-52-557-671

Ügyeleti idő: 
hétfőtől péntekig munkanapokon 
az ügyeletre kijelölt gyógyszertár 
zárásától 21 óráig. Szombaton 
(pihenőnapokon): 17-től 19 óráig. 

Vasárnap és ünnepnapokon: 
08.00-12.00 óráig és 17.00-19.00 
óráig.
Szombaton az ügyeletes gyó-
gyszertár 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).
Ezen szolgálati rend megállapí-
tásáról a 3638-20/2009 és 2052-
4/2010-es iktatószámú ÁNTSZ 
határozat rendelkezik.

Gyógyszertári ügyelet

Május 28-29.
DR. POLGÁR IMRE 
Debrecen, Simonffy u. 8/a.
Telefon: 06-70-376-1141
DR. SASS GERGŐ
H-szoboszló, Attila u. 23.
Telefon: 06-70-708-5352

Június 04-05..
DR.  HANZÉROS ÁDÁM
Nagyhegyes, Kölcsey u. 6.
Telefon: 06-30-949-6008

Június 11-12.
DR. ILKU MIKLÓS
Sáránd, Bagosi u. 44.
Telefon: 06-70-376-1149

DR. MELEGHEGYI BALÁZS
H-szoboszló, Gönczy Pál u. 9-11.
Telefon: 06-30-240-9246

VÉRADÁS 
A Magyar Vöröskereszt területi szervezete 

május 30-án, hétfőn 10-től 17óráig 
lakossági véradást 
szervez a művelődési központban (Szilfákalja  u. 2. sz.)

Kérjük, hozza magával személyi igazolványát, taj- és lakcímkártyáját!

Kérjük, segítsen véradással 
beteg embertársainkon!

paprika                      900-1000 Ft/kg
fürtös uborka                      380-400 Ft/kg 
sárgarépa                         200-250 Ft/kg
új sárgarépa                 200-250 Ft/csomó
új petrezselyem           300-350 Ft/csomó
vegyes zöldség            300-390 Ft/csomó
zeller                        250-300 Ft/db
zeller                        500-650 Ft/kg
karfiol       400 Ft/kg
karalábé                       100-180 Ft/db
cukkini       600 Ft/kg
padlizsán       600 Ft/kg
fokhagyma                   1600-1800 Ft/kg
gomba                        650-700 Ft/kg
dióbél                   2600-2800 Ft/kg
tojás   32-40 Ft/db

PIACI ÁRAK
május 21.

PROGRAM-
AJÁNLÓ

Május 28. (szombat) 19 óra
SZOBOSZLÓI  MUZI-
KÁLIS KLUB
Közreműködik a Kovács 
Tamás Band
A belépés ingyenes!
Helyszín: kulturális központ

Május 29. (vasárnap) 9 óra
Városi gyermeknap
Helyszín: szabadtéri színpad

Május 31. (kedd) 18 óra
MI LESZ VELED, EU-
RÓPA? – GLOBÁLIS KI-
HÍVÁSOK AZ ÚJ ÉVEZ-
REDBEN
Dr. Nógrádi György bizton-
ságpolitikai szakértő elő-
adása
A belépés ingyenes!
Helyszín: kulturális központ

Június 14. (kedd) 18 óra
ÜNNEPI KÖNYVHÉT
Közönségtalálkozó Drago-
mán György íróval és T. 
Szabó Anna költővel
A belépés ingyenes
Helyszín: kulturális központ

    
***

KIÁLLÍTÁS:
2016. május 13 – 28.
Rácz György emlékkiállítás

TÁJÉKOZTATÁS A 

HAJDÚSZOBOSZLÓIAK INGYENES 

PARKOLÁSI LEHETŐSÉGÉRŐL

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 5/2012.
(III. 22.) sz. rendelete alapján a hajdúszobosz-
lói lakosoknak lehetőségük van regisztráció után 
ingyenesen igénybe venni a fizetőparkolókat. 
 
Az ingyenes igénybevétel alól kivétel június 15-
től augusztus 31-ig   a   Gyógyfürdő termál be-
járata előtti parkoló,  a  Mátyás király  sétány, és 
a József Attila utca Fesztivál tér előtti szakasza. 
Ezen helyeken a jelzett időben a regisztrált jár-
művek is csak díjfizetés ellenében várakozhatnak. 
 
Az ingyenes parkolás feltételeiről és a regisztrációról 
részletesen a www.szoboszlovarosgazda.hu honla-
pon tájékozódhatnak.


