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A békés otthonunkból kö-
vethetjük a szomszédunkban 
dúló háborút, mely sok ártat-
lan civil áldozatot is követel. 
Az alábbi felhívással fordu-
lok valamennyi jóérzésű haj-
dúszoboszlói lakoshoz. Aki 
tud, segítsen akárcsak egy ke-
vés tartós élelmiszerrel! – az 
Ukrajna ellen indított orosz  
támadás másnapjának reggel 
posztolta kérését a város kö-
zösségének Czeglédi Gyula 
polgármester  a Facebookon. 

A helyi önkormányzat rögtön 
csatlakozott a Tiszántúli Re-
formátus Egyházkerület ado-
mánygyűjtéséhez. Czeglédi 
Gyula keretéből százezer fo-
rintot, az Anna Idősek Otthon 
és a Gönczy Refi szintén 100-
100 ezer forintot adott élelmi-
szeradományok vásárlására. 
Egy szállítmány hétfőn útnak 
indult. Az önkormányzat in-
tézményében, a kistérségi szo-
ciális szolgáltató központ Kos-
suth u. 15. sz. alatti székhelyén 
várja a felajánlásokat. Kedden 
a Hajráanyu Egyesület is elin-
dult egy nagy szállítmánnyal 
Tiszabecs felé. Náluk és a re-
formátus gyülekezetben is ön-
kéntesek közreműködésével 

Folytatás a 4. oldalon

folyik a humanitárius munka. 
A város önkormányzata ope- 
ratív, naponta egyeztető mun- 
kacsoportot alakított, folya-
matosan növekszik a felaján-
lások száma. A városi tulajdo- 
nú ingatlanok között a közép-
iskolai kollégiumban 40-50 főt 
tudnak elszállásolni. A krízis-

szállón egy 15 fős családot kis- 
babákkal, gyermekekkel he-
lyeztek el. 
Egyre több vállalkozás tesz fel- 
ajánlást. Az IN Hotelt felaján-
lotta a tulajdonos, így ott 160 
fő fogadható. A felügyeletet a 
polgárőrök és a Vitézi Rend 
helyi önkéntesei vállalták. 
Több magánszálláshely is je- 
lentkezett, március 1-ig ösz-
szesen 90 férőhely-lehetőséget 
jelentettek be. A Lorena biz-
tosította február 28-án este 90 
főnek az étkeztetését. 
Az egészségügy is csatlakozott. 
A felnőtt és a gyermek házi- 
orvosok, továbbá a Járóbeteg-
ellátó Centrum szakorvosai, 
valamint a védőnői szolgálat 
is bekapcsolódott a humani-
tárius megsegítésbe. Ameny-
nyiben valaki 6 éven aluli kis- 
gyermekkel jön, vagy váran-
dós kismama érkezik, úgy azt 
Holácsik Mariannának, a szo-
ciális szolgáltató központban 
kérik jelezni. 

A szociális szolgáltató köz-
pont adománygyűjtő szám-
laszáma: OTP 11738084-
15376116-10710748.

Tibai Irma

Egészségügyi gazdasági 
szakembert választott a he- 
lyi önkormányzat pályá- 
zat útján a Járóbeteg-ellátó 
Centrum igazgatójának. 
Böcsödi István december 
31-én kezdte meg intéz-
ményvezetői munkáját. 
Célja a helybeni szakellátás 
színvonalának javítása. 

Úgy gondoltam, az egész-
ségügyben eltöltött közel 
20 év vezetői gyakorlatom, 

Húsz év után itthon vállalja a szakmai kihívást
kapcsolatrendszerem biztosí-
ték arra, hogy szeretett lakó-
helyem járóbeteg-ellátását is 
magas szinten tudjam vezetni. 
Kb. három éve fogalmazódott 
meg bennem a gondolat, hogy 
amikor meghirdetik, megpá-
lyázom a magasabb vezetői 
beosztást. Az idő elkövetke-
zett, köszönöm a bizalmat. 
Számomra a járóbeteg-ellátó 
vezetése döntően nem a pozí-
cióról, hanem a mögötte álló 
megtisztelő, viszont komoly 

kihívásokkal járó feladattö-
megről szól – nyilatkozta az új 
igazgató, akinek munkáját a  
továbbiakban is közvetlenül  
dr. Sóvágó Judit szakorvos, ed-
digi igazgatóhelyettes segíti. 
A lakosok által Egészségház-
nak hívott intézményben az 
évkezdet szervezési refor-
mokkal kezdődött, s a szak-
orvosi ellátottság feltételeiben 
pozitív változások várhatók 
márciustól.

ingyenes városi lap

Óriási összefogás az ukrán bajba jutottak 
megsegítésére!

Majdnem tökéletes
tavaszi rajt

11. oldal   u

Vadonatúj autóbuszok a 
helyközi közlekedésben

6. oldal u

Romantika és szerelem
a korcsolyapályán

6. oldal u



Közélet

1. Közterületek 

A képviselő-testület 2021. május vé- 
gén hagyta jóvá az elvégzendő feladato-
kat a rendelkezésre álló keret erejéig. A 
vállalkozási szerződés teljesítési végha-
tárideje: 2022. május 31. Többnyire jár-
da-felújításokat tartalmazott a javaslat, 
melyek készültsége február hónap végé-
vel az alábbi: 

Elkészült:

- Szívós zug vízelvezetés 
- Megsüllyedt burkolat javítása a mű- 
velődési központ előtt 
- Móricz Zs. u. 1. egy db hársfa vágása, 
járdajavítás 
- Móricz Zs. u. 38. előtti összekötő jár- 
da 
- Kovács Gyula utca 22. járdajavítás 
- Kereszt u. járdajavítás a Bethlen utca 
 felől a SPAR üzlettől 55 fm hosszon 
- Hősök tere millenniumi tölgy mellett 
2 méter széles 4 lépcsőfok kialakítása 
- Isonzó utca 1-től a belső kör felé veze-
tő beton járdáig 54 m betonjárda építése  
- Isonzó utca 5-től a  belső kör felé a be-
tonjárdáig 45 m betonjárda építése 
- Major utca 5-től a 14-ig meglévő be-
tonjárda bontással 50 m betonjárda épí-
tése 

Várhatóan 2022.  
május 31-ig készül el: 

-  Kovács Gy. u. 13/2. járdajavítás 
-  Luther utca 8. és 10. vízelvezetés 
-  Rákóczi utca, Tűzoltóság előtt aszfalt-
járda-javítás 
-  Nádudvari u. - Bordángát sarok járda-
javítás páros oldal 
-  Nádudvari u. - Bordángát sarok járda-
javítás páratlan oldal 
-  Dózsa - Hamvas u. sarok csapadékvíz- 
elvezetés 
-  Rákóczi u. 153/A - 159. sz. ingatlanok 
előtt 200 m2 aszfaltjárda-építés 100 fm 
padkafolyókával  
- Vak Bottyán - Klapka György utca út-
burkolat-ívbővítés
- Kodály Z. u. 13. aszfaltos járda javítása

Tervezési munkálatok  
készültsége:

- Erzsébet utcai gyalogoshidak felújítási 
terve 2021. december 30., elkészült. 
- Rácz Farkas utca végén út- és csapa-
dékvíz-építési terv készítése 2022. janu-
ár 31., elkészült
- Ady Endre utcai kerékpárút belterüle-
ti szakasz felújítási terv készítése 2021. 
december 3., elkészült
- Orgona u. útburkolat, parkoló, csapa-
dékvíz-elvezetés tervezése 2022. január 
31., elkészült

A dűlőutakhoz kapcsolódóan jóváha-
gyott közvilágítás-bővítési munkákra 
tavaly  júliusban kötött szerződést az 
önkormányzat, a tervezés elhúzódása 
miatt a módosított március 31-i ha-
táridő várhatóan ismét módosításra 
szorul. A helyszínek: Vénkert dűlő 2 
db, Csipkés dűlő 1 db, Kocsis Pál utca 
vége 1 db, Fazekas Mihály dűlő végén 
1 db, Fácán dűlő bevezető szakaszán 2 
db. A Csatornakertben összesen 15 db, 
a Pityeri, Barack, Cseresznye, Körte és 
Meggy dűlőkön meglévő oszlopokon. 

Napvitorlára különítettek el keretet a 
Major utcai játszótéren. A nyári napo-
kon a csúszdák védelmére helyezik ki az 
árnyékolókat.

Ügyességi játékok készültek el a Major 
utcai lakótelep belső körében az új be-
tonjárda felületére. Vállalkozói közre-
működéssel egy műanyag „tyúkanyó 
csibékkel” elem került a felületre. Festé-
si technikával ez év tavaszán folytatód-
hat a játékos járdák fejlesztése.

A Galgócz sori játszótéren a kézilabda-
pálya mellé 5x36 méteres labdafogóhá-
lót telepítettek.

2. Intézményfelújítás

- Hőforrás u. 143. sz. elektromos háló-
zat átépítése 8,123 millió Ft
- Bölcsőde konyhafelújítására önerő biz- 
tosítása 12,805 millió Ft
- Kossuth utcai tornaterem tetőfelújítás 
2,750 millió Ft
- Kossuth utcai tornaterem tetőfelújítás 
műszaki ellenőrzés 45 ezer Ft
- Liget Óvoda melegítőkonyha önerő 
biztosítása 5 millió Ft
- Hivatal felújításához kapcsolódó több-
let 13 millió Ft
- Aprónép Óvoda elektromos felújítása 
6,722 millió Ft
- Óvodakonyha kapacitásbővítése 2,220 
millió Ft
- Elektromos munkák műszaki ellenőr-
zése 300 ezer Ft
- Liget Óvoda pótmunkák fedezése – 
gipszkartonozás 365,8 ezer Ft
- Mesevár Óvoda tervezése 1 millió Ft
- Polgármesteri Hivatal iroda kialakí-
tása és lámpatestek cseréje 3,5  millió 
forint

3. Külterületi utak 
fejlesztése pályázat

A 2019. decemberi támogatói döntés 
után a képviselő-testület januárban 
hozott határozatot a műszaki tartalom-
módosítás előkészítéséről és benyúj-
tásáról. A pályázat így tizenkét helyen 
tartalmaz földút-stabilizációt, meglévő 
szilárd burkolatú útszakaszok felújí-
tását. A közbeszerzési eljárás lefolyta-
tásra került, a kivitelezésre vonatkozó 
vállalkozási szerződések január hónap-
ban aláírásra kerültek. A munkálatok 
az időjárás függvényében kezdődnek, 
a szerződéses teljesítési véghatáridő: 
2022. 08. 10.

4. Liget Óvoda melegítő-
konyha felújítása pályázat

A Hőforrás u. 145. sz. óvoda melegí-
tőkonyhájának komplex felújítása az 
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 
támogatása pályázati forrásból valósult 
meg a 2021-22-es nevelési évkezdetre. 
A beruházás nettó 24,4 millió forintba 
került, ehhez 10 millió Ft támogatás tár-
sult.
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- Hunyadi utca járdajavítás több helyszí-
nen 
- Hamvas utca páratlan oldal járdajavítás 
több helyszínen 
- Nádudvari u. 63/a vízelvezetés 
- Tury utca mindkét oldalán járdafelújítás 
több helyszínen 
- Attila u. 34/b diófák gallyazása kosaras 
autóval 
- Liget u. 18., 18a és 20. előtti járda felújí-
tása a Diófa sarokig 
- Attila utca 10. szám előtt 
- Attila utca 4.-6.-8. és 10. számok előtt 
járdajavítás 
- Vörösmarty 1/a. sz. előtt járdajavítás 
- Tessedik – Bánomkerti sarok járdajaví-
tás a Bánomkerti 100/a irányába 
- Diószegi S. u. 8. járdajavítás
- Hőforrás u. 5. járdafelújítás
- Kálvin u. 1. járdajavítás



3Közélet

5. Bölcsőde főzőkonyha 
felújítása

Az Önkormányzati étkeztetési fejleszté-
sek támogatása pályázati felhívás kere-
tében nyert az önkormányzat  a konyha 
teljes körű felújítására. A megvalósítás-
sal a Rákóczi u. 70. sz. alatt épülő Ap-
rócska bölcsőde igényeit is ki tudják 
szolgálni. A projektet  51,1 millió forint 
összköltséggel, ebből 38,4 millió pályá-
zati támogatással tervezik megvalósíta-
ni  2022 nyarán. 

6. Fedett buszvárók 
felújítása, áthelyezése, 

megállók felújítása

Új utasvárókat telepített magáncég múlt 
év júniusában. A leszerelt régi várókat 
a városgazda ez év tavaszán tudja áthe-
lyezni, felújítást követően.  Ezek a kö-
vetkező helyekre kerülnek: Bánomkerti 
u. 124. sz. buszváróba, Angyalházi út 
kimenő oldalába, Angyalházi út bejövő 
oldalába, Ady Endre u. 102. számmal 
szembeni buszmegállóba, köztemető 
kapuja előtti, Tokay u. 67. sz., Nádudva-
ri u. 49. sz. előtti buszmegállóba.

7. Debreceni útfél felújítása

(Tessedik S. utcai csomóponttal együtt) 
A Hóvirág u. és a 4. sz. főút elkerülő sza-
kasza keleti felhajtóig. 
A tervek rendelkezésre állnak,  pályáza-
tot a tulajdonjogi viszonyok rendezése 
után lehet benyújtani. 

8. Harsányi és Korpos 
utcák felújítása

A beruházás december 6-ra megvaló-
sult, az utcák és a csapadékvíz-elvezető 
rendszerek felújítását tartalmazta.

Főszerkesztő: 
A szerkesztőség címe: 

Telefon: 
E-mail: 
Kiadja:

Bánhegyi Zoltán
4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 7.
06-30-579-21-81
szoboszlotv@gmail.com
Hajdúszoboszlói Városi Televízió

Alapította: 
web: 

Tördelőszerkesztő: 
Nyomda: 
Terjeszti: 

Eng. szám:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, 
www.hajduszoboszlo.eu
Kovács Zsolt
Litográfia Nyomda, Debrecen
PRB Consulting Kft.
ISSN 0864-7089

Hajdúszoboszló

HajdúszoboszlóHajdúszoboszló
ingyenes városi lap

Impresszum:

9. Harangház oszlopfőinek 
megerősítése

A képviselő-testület nyújtott hozzá költ-
ségvetési forrást.

10. Mesevár Óvoda 
melegítőkonyha felújítása

A képviselő-testület 2021 szeptemberé-
ben döntött arról, hogy az idén kiírásra 
kerülő Önkormányzati étkeztetési fej-
lesztések támogatása pályázatban részt 
vesz a melegítőkonyha felújítása érdeké-
ben. A tervezési megbízást is megadták, 
mely folyamatban van.

Tibai Irma
Fotók: Tóth Imre

ÓRIÁSI KABÁT, ÖLTÖNY,
NŐI DZSEKI CSEREAKCIÓ!

! LEÁRAZÁS !

most 
10.000 
Ft-ért

Egy megunt 
öltönyét, 
kabátját, 

kosztümjét,

beszámítjuk, 
ha újat vásárol!

ÓRIÁSI FAZON ÉS 

MÉRETVÁLASZTÉK!

Helyszín: 
Dátum: 

• Női, férfi télikabátok 
    fiatalostól  az idősebb 
    korosztályig mindenkinek
    (EXTRA méret is)!
• Öltönyök normál, telt és 
    EXTRA  méretben is!
• Kosztümök (hétköznapi 
    és alkalmi) zakók,  
    szövetnadrágok 

A HELYI IGÉNYEKRE SZABVA!
SZOBOSZLÓ-VAS KFT

SÍKHÁLÓK

BETONACÉLOK

LEMEZEK

IDOMACÉLOK

NÉGYZETACÉLOK

ZÁRTSZELVÉNYEK

NYITOTT SZELVÉNYEK

MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK

MUNKARUHÁZAT

LAKATOSSZERSZÁMOK

MÉRETRE VÁGÁS 
MEGOLDHATÓ!

Hajdúszoboszló, Tokay utca 77. • 
Nyitvatartásunk: hétfőtől péntekig 7-16 óráig.

(+36202855251HAJDÚSZOBOSZLÓ, Bocskai Rendezvényközpont 
MÁRCIUS. 10. (csütörtök) 9-14 óráig.

séz gs éé rg e!E
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Büszke hajdúszoboszlóiságá-
ra az anyai ágon tősgyökeres 
hajdúvárosi Böcsödi István.   
„Számomra a tökéletes lakó-
hely, nyáron nyüzsgő, élette-
li, télen csendes.” Négyéves 
kora óta itt él. Itt végezte ta-
nulmányait, majd a TIGÁZ-
nál dolgozott évtizedig, a- 
hol végigjárta a ranglétrát. 
Munkája mellett gazdasági 
mérnöki diplomát szerzett, ill- 
etve vállalkozói mérlegképes 
könyvelői képesítést. Hu-
szonnyolc éve házas, két le-
ánygyermekük már „kiröpült 

Hajdúszoboszló

hez a fenntartó hozzájárulhat. A mesterképzésre jelentkez-
tem, saját költségemen végzem el. 

Új év, új munkakör, új kihívás. Hogyan kezdődött az új 
igazgató számára a 2022-es év?

Az első hetekben a kollégáimmal személyesen beszélgettem, 
informálódtam a meglévő szakmákról. A recepció munká-
ján azonnal változtattam, két mobiltelefont kaptak, így sokak 
megelégedésére könnyebben elérhető az intézmény telefonon. 
Nagyon fontosnak tartom a kommunikációt a lakossággal, a 
betegekkel, ezért mondhatni naprakész információközlésre 
törekedünk a JEC Facebook-oldalán. Két hónap alatt ezerrel 
többen, már 3800-an követik az ott közzétett információkat. 
Az elmúlt hetekben áttekintettük a rendelkezésre álló finan-
szírozást, szakorvosi órákat. Pótolni kell szakorvosokat, és 
szakrendelések bővítése, új szakrendelések bevezetése is na-
pirenden szerepel. Rengeteg volt a panasz, ezért már a kez-
detekkor változtattunk a laborba beutaltak várakozási idején. 

A kommunikáció nagyon fontos a betegelégedettség érde-
kében, ha baj van, az emberek óhatatlanul türelmetleneb-
bek, amit az egészségügyben nem lehet figyelmen kívül 
hagyni. Melyek még azok a legfontosabb tényezők, amelye-
ket pályázatában is elővezetett?

Az elmúlt év április 1-jétől az egészségügyi finanszírozásban 
az ún. tervezett éves keretek, röviden a TÉK a meghatározó. 
A JEC fejlődésének, szakmai tervem megvalósításának tehát 
alapfeltétele a járóbeteg- és laborteljesítmény-keret, azaz a 
TÉK növekedése. Előzetes kalkulációm szerint legalább 30-
50%-os növekedés szükséges a fejlődéshez, az új szakellátások 
bevezetéséhez, hogy ezek által a lakosság érdemi változást ta-
pasztaljon.
Pályázatom része volt természetesen az orvosszakmák átte-
kintése, a hiányzókat pótolni szükséges. Az előjegyzési, be-
tegbehívó rendszer gyakorlatias, a kor követelményeinek 
megfelelő kialakítása és működtetése szintén fontos a gördü-
lékeny ellátásban. Tudni kell, hogy az egészségügyi intézmé-
nyek a finanszírozási szabályok alapján meghatározott számú 
beteget láthatnak el. Ahhoz, hogy mindenki részesüljön az 
egészségügyi szolgáltatásban, betegfogadási listát kell képez-
ni. Ez alól kivételek a sürgős esetek. Ehhez a háziorvosokkal 
együttműködés is elengedhetetlen, ezáltal a betegutak opti-
malizálhatók.

A betegeket legfőképp a mielőbbi szakorvoshoz jutás ér-
dekli egy járóbeteg-szakellátó intézményben. Milyen fejle-
ményekről tud beszámolni a lakosságnak?

Az egyik belgyógyászunk kardiológiai szakvizsgát tesz, ezért 
Debrecenben folytatja munkáját. Helyette március 1-jétől dr. 
Páll Alida adjunktus, heti 30 órában erősíti a JEC csapatát. 
Bőrgyógyász érkezése várható, jelenleg tárgyalási fázisban 
tartunk.
Örömmel jelenthetem be, hogy márciustól ismét van ultra-
hang szakrendelés. Dr. Kiss Egon általános UH-szakrendelését 
szintén a Facebook-oldalunkon követhetik.  Előrehaladott 
tárgyalásokat folytatunk nőgyógyászati UH indításáról.
Várhatóan májustól érkezik a régi-új kardiológus, Dr. Kenéz 
Gáspár személyében. Szintén májustól várható allergológiai 
szakrendelés indítása. A rendelésre az előjegyzés beutalók 
alapján, a recepción történik. 

Tibai Irma

Két évtized után itthon vállalja a szakmai kihívást

a családi fészekből, a saját útjukat járják” - mondja.

Miképpen váltott a szakmai ágazatok között, hogyan ke-
rült kapcsolatba az egészségüggyel? 

Invitáltak, így a gázszolgáltató után négy évig a pénzügyi 
szektorban dolgoztam bankműveleti vezetőként. Akkoriban 
keresett gazdasági igazgatót a Nagyerdei Gyógyfürdő Kft. 
Felkértek. Új kihívás, új terület, igent mondtam. Az egészség-
ügyi pályafutásom 2004-ben kezdődött, amikor a debreceni 
járóbeteg-szolgáltatás átalakult és kht., kft. formában mű-
ködött. Olybá tűnhet, hogy ezután sokszor váltottam mun-
kahelyet, holott a jogszabályi környezet változásai nyomán 
bekövetkező átszervezések szerint, jogutódlással folytattam 
munkámat, egészen múlt év december 30-ig.

Minek tudható be ez a kitartás?

Az egészségügy sajátossága, specialitása számomra nagyon 
szimpatikus volt, még akkor is, ha sokszor a túlélésért küz-
döttünk. Nagyon sok emberi kapcsolatot, barátot, kollégát 
köszönhetek ennek az időszaknak. 

Kisvárosban élünk. Amikor elterjedt a hír, hogy Ön lesz az 
új igazgató, egyik érvként azt mondták, korábban másutt 
három egységet is úgymond rendbe tett. Mi a feladata egy 
gazdasági szakembernek a gyógyászatban?

Köszönöm az elismerést, de mint szinte minden vállalkozás, 
szolgáltatás, ez is csapatmunka. Amennyiben minden terüle-
tén a megfelelő, szakmailag felkészült szakemberek vannak, 
garantálható a siker. Én ilyen helyeken dolgoztam. 
Az egészségügy gazdasági területe nagyon összetett. Elég csak 
a speciális finanszírozásra gondolni, másrészt az állandó jog-
szabályi változások is felkészült szakembert kívánnak. 

A pozitív fogadtatások mellett sok támadás is érte szemé-
lyét. A gyógyászatban szerzett sokéves szakmai jártasság-
gal rendelkezik, de nem orvos, nincs egészségügyi szakme-
nedzseri papírja, mondták az ellenlábasok. Mi az áthidaló 
megoldás? 

Igen, nem vagyok orvos és egészségügyi menedzser. Magyar-
országon nem példa nélküli, hogy nem orvos vezet járóbeteg-
ellátó intézményt, a nyugati országokban pedig igen gyakori 
a gazdasági végzettségű felsővezető.  A törvény lehetőséget ad 
az egészségügyi menedzser végzettség megszerzésére, mely-



Elkészült a 2021. évi hajdú-
szoboszlói turisztikai sta-
tisztika, amely a Központi 
Statisztikai Hivatal keres-
kedelmi szálláshely-adatai 
mellett a magánszálláshe-
lyekét is egybefoglaló kimu-
tatásokat tartalmaz. Előb-
biek alapján itt töltötték el 
a vendégek a legtöbb ven-
dégéjszakát a vidéki üdülő-
helyek közül, míg a magán-
szállásokat is figyelembe 
véve csak Siófok előzte meg 
a vendégéjszakák számá-
ban Hajdúszoboszlót. Az 
önkormányzat a pandémia 
miatt csak a második fél-
évtől számolhatott az ide-
genforgalmi adóbevétellel. 
Összesen 250 millió 56 ezer 
forint érkezett be. 
Czeglédi Gyula polgármes-
ter értékelésében nehéz 
szívvel szólt az orosz-ukrán 
háború miatt, miután min-
den ilyen konfliktus negatív 
hatással van a turizmusra. 
A turizmus a béke iparága. 

Megtörtént a múlt évi adatok 
összesítése a polgármesteri 
hivatalban is, az előterjesz-
tést elfogadta február 24-én 
a képviselő-testület. Milyen 
következtetések vonhatók le 
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Dobogós helyen zárta az évet a város turizmusa
az adatokból?
- Jelentősen növekedett a 
város turisztikai potenciálja 
és teljesítménye. Az itt eltöl-
tött vendégéjszakák száma 
több mint 100 ezerrel több 
az előző évihez képest. Szám 
szerint tekintve 798.569 ven-
dégéjszakát töltöttek nálunk 
a turisták – mondta el kérdé-
sünkre Czeglédi Gyula. Hoz-
záfűzte, ez nagyon messze 
van minden idők legmaga-
sabb vendégéjszaka számá-
tól. A pandémia előtti, 2019-
es évben ugyanis ez a mutató 
1 millió 354 ezer 603 volt.   
Az összesített adatokból ki-
tűnik, hogy jelentősen meg-
változott a bel- és külföldi tu-
risták aránya.  Ez legfőképp a 
vírushelyzetre vezethető visz-
sza, hiszen többször volt or-
szághatár-lezárás, s a hagyo-
mányos küldőterületekről, 
Lengyelországból, Szlová-
kiából lényegesen keveseb-
ben érkeztek.  Ugyanez a 
helyzet a román küldőpiacot 
illetően, illetve a most hábo-
rús helyzetben lévő Orosz-
országból és Ukrajnából 
is kevesebb vendég jött. A 
pandémia előtt 60-40% volt 
a hazai és külföldi vendégek 
aránya Hajdúszoboszlón, ez 

mostanra 78-22%-ra módo-
sult. – Egy szakmai fórumon 
korábban kihangsúlyoztam, 
milyen nagyszerű teljesít-
mény az, hogy az elmaradó 
külföldi vendégek miatti ki-
esést sikerült belföldi turis-
tákkal ilyen mértékben ellen-
súlyozni. Ennek köszönhető, 
hogy Hajdúszoboszló turiz-
musában jelentős visszaesés 
nem történt. Ellentétben más 
településekkel, például Héví-
zen hatalmas kiesést okozott 
a külföldi turizmus megtor-
panása – mutatott rá a város-
vezető. 
A szálláshelyek típusait te- 
kintve szintén mindenütt nö- 
vekedés tapas talható a szo- 
morú 2020-as évhez képest. A 
szállodák 10, a fizetővendég- 
látók 20, a panziók közel 50%, 
a kempingek 30%-kal több 
vendégéjszakát regisztráltak. 
Az országos adatokat tekint-
ve a kereskedelmi szállás-
helyek tekintetében minden 
idők legnagyobb eredményét 
érte el Hajdúszoboszló azzal, 
hogy Budapest után a máso-
dik, míg a kereskedelmi és 
magánszálláshelyek együttes 
forgalmát tekintve vidéken 
csak Siófok előzi meg.  – 
Eredményeinkért köszönet-

tel tartozunk a szektorban 
dolgozóknak és a közvetlenül 
vagy közvetve érintetteknek, 
hogy e nehéz időszakban ezt 
a szép teljesítményt városunk 
felmutathatta – nyugtázta 
Czeglédi Gyula.
A pandémiában is jelentősé-
ge volt a turisztikai marke-
tingnek. Az önkormányzat, 
a TDM, a Hungarospa, sőt 
a tavaly átadott új Prémium 
Zóna fürdő is hozzájárult a 
sikerhez. – Ezek mind-mind 
összeadódnak. De ha elő-
retekintünk, még inkább a 
koordinációra törekszünk. A 
TDM-szervezet üzleti tervé-
ben szezonnyitó kampányra 
is elkülönítetünk 12 millió 
forintot. A Hungarospa is 
készíti üzleti, illetve marke-
ting-akciótervét. Ezeket a 
közösségi pénzeket szeret-
nénk a vállalkozói források-
kal összehangolva megjelen-
ni a küldő piacokon, hogy a 
veszélyhelyzetet kivédhes-
sük. Fontos célunk a belföldi 
forgalom megtartása, s a tra-
dicionális külföldi vendégek 
visszacsábítása. Így 2022-ben 
is növekedést érhetünk el 
Hajdúszoboszló turizmusá-
ban. 

Tibai Irma

Napjaink egyik legérzékenyebb témája: a biztonság

A hajdúszoboszlói egészségügyi ellátásban, gondozásban 
asszisztensi, ápolói szolgálatot teljesítő dolgozókat, vala-
mint az OMSZ helyi mentőállomásának munkatársait is 
köszöntötték február 21-én a jeles nap alkalmából.  

Az önkormányzat nevében Czeglédi Gyula polgármester kö-
szöntötte a szakdolgozókat először a mentőállomáson, majd 
a járóbeteg-ellátó intézményben megtartott kis ünnepélyen. 
Felidézte Kossuth Zsuzsa cselekedeteinek jelentőségét. Szólt 
arról, hogy a magyar ápolók napja 2014 óta február 19-e, 
Kossuth Lajos legkisebbik húga születés- és névnapja. Ő volt 
az, aki a 48-49-es szabadságharcban 72 ápolási pontot hozott 
létre a sebesült katonák gyógyítására, és fáradhatatlanul fel-
ügyelte azokat.  – Akkor az ápolók a sebesült katonákért küz-
döttek, míg életünk elmúlt két évében egy láthatatlan ellen-
séggel folytatott küzdelemben vesznek részt a mentőszolgálat 
és a helyi egészségügyben dolgozók – mutatott rá beszédé-
ben. Végül köszönetet mondott valamennyiüknek az ember-
próbáló helytállásért, és kifejezte reményét, hogy Magyaror-
szág Kormánya a jövőben tovább növeli anyagi elismerésüket. 
Az önkormányzat nevében Czeglédi Gyula és Biró Anita, a 
szociális és egészségügyi bizottság elnöke jelképesen vásárlá-
si utalványok és kis ajándékcsomagok átadásával ismerte el 
mentőseink és a helyi intézmények ápolóinak tevékenységét. 

A jelenlévőket köszöntötte Dede Erika, a polgármesteri hi-
vatal szakirodájának vezetője, s megtisztelte az ünnepségeket 
jelenlétével Böcsödi István, a szervező JEC igazgatója. 
A köszönet azoknak is szólt, akik munkájuk, elfoglaltságuk 
miatt nem tudtak jelen lenni. Az állami fenntartású helyi 
mentőállomáson összesen 35 ember munkáját méltatta a he-
lyi önkormányzat.  Az ápolók napi rendezvényt megszerve-
ző Járóbeteg-ellátó Centrumban pedig 28 szakellátásban, 11 
alapellátásban, 3 fogászati ellátásban, 4 gyermekgyógyászati 
ellátásban dolgozó, valamint a kistérségi szociális szolgáltató 
központ 4 munkatársa részesült a jelképes elismerésben. 

Írta és fotózta: Tibai Irma

Köszönetek a magyar ápolók napján



Valentin-napon a zene és a 
korcsolya szerelmesei csúsz- 
káltak a jégpályán. 

Az első hajdúszoboszlói jég-
diszkó - amelyet a művelődé- 
si központ és a Hajdúszobosz-
lói Fiatalok Fóruma szerve-
zett - elsöprő sikert aratott, 
hiszen egy fantasztikus szó-
rakozási lehetőséget biztosí-
tott a fiataloknak és a felnőt-
teknek egyaránt. A sötétbe 
borult jégpályán több LED 
lámpa, látványos fényjáték, 
extra hangtechnika és DJ 
Audrey gondoskodott a szu-
per hangulatról. A legna-

A helyközi utazás kényel-
mét szolgálják azok az új 
autóbuszok, amelyeket feb-
ruár 15-én ünnepélyes kere-
tek között a Volánbusz haj- 
dúszoboszlói autóbusz-állo- 
másán adtak át. A megyében 
most négy Mercedes-Benz 
Reform típusú járművet ál- 
lítottak forgalomba, ezek  
közül három Hajdúszo-
boszló térségének autóbusz- 
tömegközlekedését segíti.

Megérkeztünk! – hirdették az 
autóbuszok, amelyeket deb-
receni üzemben szereltek ösz- 
sze a Volánbusz megrende-
lésére. Az eseményen Bodó 
Sándor államtitkár, a térség 
országgyűlési képviselője 
megköszönte azt a figyel-

Tisztelt Szépkorúak! Romantika és szerelem 
a korcsolyapályán Szeretettel várjuk a Derűs 

Alkony Nyugdíjas Klub 
tagjai közé!
Az elmúlt két évben a 
Covid-19 világjárvány mi-
att nagyon sok társunk ma-
radt a városban egyedül, 
akik magányosan vészelik 
át a pandémiás időszakot. 
Szeretnénk megszólítani 
őket, illetve valamennyi 
szépkorú hajdúszoboszlói 
nyugdíjast, hogy ne egye-
dül, magányosan töltsék a 
szabadidejüket! 
Az elmúlt években taglét-
számunk sajnos megfogyat-
kozott, ezért is szeretnénk 
minél több nyugdíjas tár-

Három vadonatúj autóbusz a helyközi közlekedésben
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sunkat arra biztatni, hogy 
jöjjenek közénk, szeretet-
tel hívjuk, várjuk Önöket! 
Gyűléseinket kéthetente 
tartjuk a Kovács Máté Vá-
rosi Művelődési Központ-
ban. 
A klubunk jól működő kö- 
zösség, ahol szívesen lát-
nánk a nóta-, és néptánc- 
kedvelő új tagjainkat. Je-
lentkezni lehet Bak János-
né klubvezetőnél az alábbi 
telefonszámon: 06-30-979-
2106. További felvilágosítás 
kérhető személyesen a mű-
velődési központban. 

Bak Jánosné klubvezető

met, amely Hajdú-Bihar és 
Hajdúszoboszló közlekedé-
sére irányul. – A fürdőváros 
buszállomásáról rengeteg 
diák, munkavállaló ingázik 
Debrecenbe, és sokan innen 
indulnak dolgozni. Szoros 
kapcsolat fűzi össze a két te-
lepülést, szükségesek tehát a 
kényelmes, biztonságos autó-
buszok – mutatott rá. Emel-
lett felhívta a figyelmet arra 
is, hogy ezeket a színvonalas 
járműveket a térségben élő 
munkavállalók építik meg. 
Amint azt Czeglédi Gyula 
polgármester hangsúlyoz-
ta, a Volánbusz fejlesztése 
nemcsak a helyi és a környe-
ző településének életét teszi 
jobbá, hanem a minőségi 
turisztikai kínálatban is nagy 

jelentőségű. Mint elmondta, 
tárgyalások folynak arról, 
hogy néhány Debrecen-Haj-
dúszoboszló közötti járat a 
vasútállomásig közlekedjen. 
A Volánbusz Zrt. az idén 
nyár közepére összesen 88 
új autóbuszt indít el Magyar-
ország útjain, közülük 44-et 
Hajdú-Bihar megyében. Az 
autóbuszflotta megújítását a 
környezetbarát közlekedésre 
is tekintettel, a Magyar Kor-
mány támogatásával 2018-
ban kezdték meg, eddig 1700 

új busz került forgalomba, s 
megkezdték az elektromos 
buszok üzembe állítását is. 
Az újak mellett egyébként 
autóbuszok felújítása is meg-
történik. 
Jó hír az utazóknak, amint 
azt Pafféri Zoltán, a Volán-
busz elnök-vezérigazgatója 
ismertette, hogy ez évben 
megkezdődik a szoboszlói 
buszállomás külső felújítása, 
és tervezik a debreceni hely-
közi autóbusz-állomás felújí-
tását. 
Az új autóbuszok alacsony 
belépésűek és akadálymentes 
kialakításúak, klimatizáltak, 
utastájékoztató rendszerrel 
és üléspáronként egy USB-
csatlakozóval is felszereltek. 

Tibai Irma

gyobb slágerek mellett finom 
meleg tea is várta a jégre lé-
pőket. A jégpálya különösen 
népszerű a fiatalok körében, 
egy igazi közösségi tér lett. 
Vannak, akik mindennap is-
kola után itt töltik szabadide-
jüket.

Ónodi Orsolya

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2022. 
évi költségvetés civil szervezetek és intézmények támoga-
tására elkülönített alapjából elnyerhető önkormányzati támoga-
tásra. Pályázni lehet legfeljebb 200.000 Ft-os összegig műkö-
dési költségek támogatására 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a 2022. évi költségvetésben 
elkülönített Kulturális, Sport és Turisztikai pályázati alapból el-
nyerhető támogatásokra pályázatot hirdet.

Beérkezési határidő: 2022. április 1. (péntek) 12.00 óráig 
A pályázat beadásának helye, illetve címe: 
a) Molnár Viktória ügyintézőhöz személyesen a Hajdúszoboszlói Pol-
gármesteri Hivatal A/102. sz. szoba (tel: 06704894671)
b) illetve postai úton a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal, 4200 
Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. címre a „Kulturális, Sport, Turisztikai 
pályázat 2022” megjegyzés feltüntetésével az adott határidőig történő 
beérkezéssel.

Bővebb információ: Molnár Viktória ügyintézőtől személyesen vagy a 
+36-70-489-4671-es telefonszámon kérhető.

Bővebb információ: Fehér Adrienn ügyintézőtől személyesen 
vagy a +36-70-489-4639-es telefonszámon kérhető.

Beérkezési határidő: 2022. április 1. (péntek), 12:00 óra
A pályázat beadásának helye, illetve címe: 
a) Személyesen Fehér Adrienn ügyintézőhöz (Hajdúszoboszlói 
Polgármesteri Hivatal A/108. sz. szoba). 
b) Postai úton a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal, 4200 
Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. címre a „Civil2022” megjegyzés 
feltüntetésével az adott határidőig történő beérkezéssel.



Harminchat napirendi pontot tárgyalt 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-tes-
tülete a februári munkaterv szerinti 
ülésen február 24-én. 

- Első napirendi pontként tárgyalták, és 
egyhangúlag elfogadták Hajdúszobosz-
ló város 2022. évi költségvetését. A költ-
ségvetés főösszege mintegy 8,8 milliárd 
Ft. Megállapítható, hogy városunk költ-
ségvetése fedezetet nyújt az összes köte-
lező és önként vállalt feladatokra. Ezen 
belül a működési jellegű kiadások mint-
egy 64%-ot tesznek ki, míg fejlesztésre a 
költségvetés 36%-a fordítható.
- Hajdúszoboszló Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete támogatta, 
hogy a Volánbusz Zrt. pályázatot nyújt-
son be a Zöld Busz Program keretein 
belül a hajdúszoboszlói helyi menet-
rend szerinti autóbusz-közlekedés fej-
lesztése érdekében.
- A testület vita nélkül egyhangúlag sza-
vazta meg a jogszabály által meghatáro-
zottak szerint a polgármester, az alpol-
gármesterek és a képviselők díjazását.
- Elfogadták a Hajdúszoboszlói Turisz-
tikai Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti és 
marketingkommunikációs tervét, va-
lamint jóváhagyták a 2022. I. félévre 
tervezett marketing akciókat és a forga-
lomélénkítő kampányt is, amely össze-
sen 32 milliós forint költséget jelent.
- Egyhangúlag támogatták a képviselők 
a zöld hulladék házhoz menő gyűjté-
sével kapcsolatos előterjesztést, mely 
szerint a tavaszi és az őszi lombhullatás 
időszakában házhoz menő hulladékgaz-
dálkodási rendszert vezetnek be a vá- 
rosban.
- A testület megválasztotta az április 
3-ai választásra a szavazatszámláló bi-
zottságok tagjait, valamint a póttagokat 
is. Közülük többen már az előző ciklus-
ban is közreműködtek a szavazatszám-
láló bizottságok munkájában.

Elfogadták Hajdúszoboszló 2022. évi költségvetését
7KultúraHajdúszoboszló

- A testület úgy döntött, hogy vissza-
kerülnek az eredeti helyükre a pannók.   
Thököly Imre és Zrínyi Ilona mellszob-
ra a Bocskai Rendezvényközpont előtti 
téren kapnak helyet.
- Hajdúszoboszló Város Önkormányza-
tának 2022. évi költségvetése a Kulturá-
lis, Sport és Turisztikai pályázati alapra 
40 millió forintot, a Civil szervezetek és 
intézmények támogatására 7 millió fo-
rintot különített el.
- A Karácsony Sándor Pedagógiai 
Egyesület kérelmét támogatta a testü-
let, Jónás Kálmán képviselő javaslatára 
a támogatási összeget 50000 forintról, 
100000 forintra emelték.
- Módosították a szociális rendeletet, 
így lényegesen javult az egy főre eső 
jövedelmek alapján juttatható támoga-
tások lehetősége, valamint az első lakás-
hoz jutók támogatása és a Bursa Hunga-
rica ösztöndíjat is megemelték. 
- A Gólyahír Védőnői Bt. kérelmére a 
védőnői szolgáltatás ez év május else-
jétől a Járóbeteg-Ellátó Centrum része-
ként működik egészségügyi szolgálati 
jogviszonyban. 
- A több mint egy évtizedes mulasztá-
sos törvénysértés felszámolására külön 
30 milliós beruházási keretet határo-
zott meg a testület tagjai a hajléktala-
nok, szenvedélybetegek és fogyatékosok 

Kegyeletüket rótták le a Kommu-
nizmus Áldozatának Emléknapján 
dr. Kovács Gergely alpolgármester 
és Kocsis Róbert önkormányzati 
képviselő február 25-én.

A vörös terror három hajdúszobosz-
lói áldozatának emléktáblájánál és 
a kopjafánál, melyen az 56-os meg-
torlás áldozata, Zabos Ádám neve is 
szerepel, hagyományteremtő szán-
dékkal helyezték el a mementó ko-
szorúit. 

Emlékezzünk, hogy emlékeztessünk!

nappali ellátására. Erre a célra a Dózsa 
György u. 7. szám alatti Horogh-házat 
újítják fel.
- A 2022-2024. közötti időszakra meg-
választották a Települési Értéktár Bi-
zottság tagjait, melynek elnöke Dr. Bi-
hari-Horváth László, tagjai, Dr. Korpos 
Szabolcs, Varga Imre és Dr. Sós Csaba 
lettek.
- A testület tagjai elfogadták a gyer-
mekvédelmi, szociális rendeletek mó-
dosítására és térítési díj felülvizsgálatá-
ról szóló előterjesztést, hiszen a hivatal 
munkatársai is tapasztalják, hogy egy 
bizonyos rászoruló társadalmi rétegnek 
nem tudnak segíteni, mert a nyugdíj-
szerű ellátások, minimálbér emelkedé-
se miatt többen kiszorulnak a jogsza-
bályok által előírt, támogatható körből 
annak ellenére, hogy a továbbiakban is 
szükségük lenne a támogatásokra.
- Hajdúszoboszló Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete támogatta a 
református templom melletti közterü-
leten található millenniumi kocsányos 
tölgy védetté nyilvánítását. A helyi je-
lentőségű természeti értékké nyilvání-
tást indokolja a fa kora, amely alapján 
valószínűsíthetően a város legidősebb 
fája lehet, továbbá a kocsányos tölgy ha-
zánk őshonos növénye.
- A testület tagjai nem támogatták a 
Monte Krisztó Sport Egyesület előter-
jesztését éjszakai autós gyorsulási ver-
sennyel kapcsolatban.
- Hajdúszoboszló Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete elfogadta a 
Kovács Máté Városi Művelődési Köz-
pont és Könyvtár 2022. évi kiemelt ren-
dezvényeiről szóló tájékoztatót.
- A testületi ülés végén a kérdések fel-
tétele mellett interpellációval zárták a 
nyilvános tanácskozást. A napot pedig 
zárt üléssel folytatták.

Ónodi Orsolya, Fotó: Tóth Imre

A kommunista diktatúrák halálos 
áldozatait világviszonylatban 100 
millióra becsülik. Kelet-Közép-Eu-
rópában a számuk eléri az 1 millió 

főt. Ennyien vesztették életüket éh-
ínségben, kényszermunkatáborban, 
vagy kegyetlen kivégzések során.

Írta és fotózta: Tibai Irma
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Szépen halad a kivitelező a munká-
latokkal a református templom tető-
zetének délnyugati részén. A Bethlen 
Alapból sikerült támogatást elnyerni 
ahhoz, hogy a súlyos problémák egy 
részét megoldhassa a szoboszlói egy-
házközség. Közben sajnos még na-
gyobb bajra is fény derült, a fő tartó-
gerendák alól valamikor kivették az 
alátámasztásokat, így azok megeresz-
kedtek, s húzták magukkal a többi 
ácsolatot. Mihamarabb megoldás kel-
lene, hogy a helyzet ne súlyosbodjon. 

Leomlott a vakolat a református temp-
lom déli részén. Ez a durva omlás jelezte 
a hosszú ideje rejtett tetőbeázás súlyos 
következményeit. Az egyházközség ta-
valy a Bethlen Alapból nyert 15 millió 
forint pályázati támogatást, segítségével 
most rendbe hozatja a tetőzet ezen ré-
szét, vagyis a tető egynegyedét. A mun-
kálatokhoz januárban fogtak hozzá a 
szakemberek. A feltárások nyomán tel-
jes átvizsgálás kezdődött, s megállapí-
tották, hogy nagy a baj a több mint 800 
négyzetméter tetőfelületet tartó szerke-

Hajdúszoboszló

zettel is, az ugyanis megereszkedett. A 
két fő kötőgerenda alátámasztás híján 
nem tudja megfelelően betölteni fon-
tos funkcióját.   Hajdúszoboszló egyik 
szimbóluma a református templom, 
tetőzetének megmentéséhez sürgősen, 
jelentős anyagi forrás szükséges. 
A tetőzetet a torony lábánál kezdte 
megbontani a kivitelezéssel megbízott 
Kujbus Mihály nyíradonyi bádogos 
mester és munkatársai. A hibákat az 
egyházkerület építési osztályának fő-
építészével vizsgálva határozták meg a 
feladatokat. Így a műemlék templom 
tetőszerkezetében először az ácsmunkát 
javították ki. Most megújul az állókor-

Meg kell menteni a műemlék városszimbólum tetőzetét
cos acélfedés, egységes, nemesebb anya-
got használnak. 
A mester szerint évekig rejtve marad-
va ázhatott a tetőzet, meghibásodott az 
összefolyó csapadékvizet összegyűjteni, 
levezetni hivatott hajlat, a vápa is. A 
probléma eredője, hogy a fémfedésen 
régebben végzett munkálatok során 
kevés rögzítést használtak, így a szél 
könnyen kiszedegette a szegeket, a ke-
letkező lyukakon pedig bejutott a víz. 
Következményként tönkrementek a 
méteres vastagságú falakban a szarufák, 
gerendák végei. Így a sok ideje ázó fal 
lefagyott állapotban való leomlása már 
csak a jéghegy csúcsa volt. 
A mester szerint kár volna elbontani a 
kb. 200 köbméter faanyag alkotta tető-
szerkezetet, mert az ázástól tönkrement 
részek kivételével egészséges. A sérült 
részek kijavítása, s a fő tartók alátá-
masztásának visszaépítése feltétlenül 
szükséges, hogy a tetőzet hosszú távon 
fennmaradjon. Mindehhez azonban 
nem kevés anyagi forrás szükséges.
 

Írta és fotózta: Tibai Irma

A téma szakavatott értőjét hívta meg 
Bodó Sándor országgyűlési képviselő 
a Szoboszlói polgári esték keretében, 
hogy bemutassa az átalakuló globá-
lis világrend konfliktusait, Európa és 
hazánk helyzetét, az összefüggések 
láncolatát.  Február 14-én a világpo-
litikai és hazai aktualitásokról is kér-
dezhették gondolatébresztőnek szánt 
előadása után a jelenlévők Nógrádi 
György biztonságpolitikai szakértőt, 
egyetemi tanárt. 

Elöljáróban Bodó Sándor, az ITM ál-
lamtitkára elmondta, az apropó világos, 
nem babra megy a játék. A cél az, ho-
gyan tudnánk a leginkább hiteles infor-
mációkat eljuttatni Önökhöz. Úgy, hogy 
egy felkészült, hiteles szakembert kell 
meghívni – mutatott rá. 
Előadásában Nógrádi György először 
arra hívta fel a figyelmet, hogy 1945. 
szeptember 2-a, a kapituláció óta nem 
volt békés nap. Tíz-tizenöt éve napi 15-
20 háborút jegyeztek a világban, jelen-
leg napi 30-40-et. 
Bemutatta napjaink három globális 
főszereplőjét, az USA-t, Kínát, Orosz- 
országot és törekvéseiket, elemezte az 
érdekszférákat. Beszélt a NATO keleti 
bővítési eshetőségeiről, illetve Belorusz- 

szia és 
Ukrajna 
kilátása-
iról. 
B e s z é l t 
továbbá 
a közelgő 
magyar-
o r s z á g i  
választá-
sokról. 

Napjaink egyik legérzékenyebb 
témája: a biztonság

– Gyakorlatilag az ország egy kulcskér-
dés előtt áll, hogy az elmúlt 12 év stra-
tégiailag sikeres politikája folytatódik-e, 
vagy jön egy olyan ellenzék, amely 
rendkívül nehezen átlátható.
Gondolatindító előadását követően 
özönlöttek a legkülönbözőbb kérdések. 
A választás kimeneteléről érdeklődőnek 
azt mondta: látni kell, hogy minden ve-
zetés követ el hibákat. A mostani kor-
mány is, de a stratégiája jó. Itt most élet-
halál kérdése lesz, haladnak-e tovább a 
reformok. A Visegrádi Együttműködést 
érintő kérdésre a szakértő azt mondta, 
az együttműködés létrejöttének célja a 
migránsok megállítása volt. Az EU-ból 
kilépést firtatóknak azt mondta, értel-
metlen kilépni, az EU tőkéje nélkül ez 
az országcsoport életképtelen. 

Írta és fotózta: Tibai Irma

Országjáró fórum
A választási felkészülésről és a fonto-
sabb tervekről tartott lakossági fóru-
mot a Mi Hazánk Mozgalom.

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozga-
lom elnöke a hajdúszoboszlói lakossági 
fórumon ismertette az országos prog-
ramjuk legfontosabb elemeit. Kiemelte, 
hogy a 2022-es választásokon mind a 
106 választókerületben indítanak jelöl-
tet. A párt sem a Fidesszel, sem a balli-
berálisokkal nem működik együtt. 

Toroczkai László: „Mi senkivel nem 
akarunk koalíciót kötni vagy szövetsé-
get kötni. Azért hoztuk létre a Mi Ha-
zánk Mozgalmat, mert sem a Fidesz, 
sem pedig a balliberális útját nem lát-
juk jónak. Mi egy gyarapodó, fejlődő 
Magyarországot és magyarságot szeret-
nénk.”
Az elnök kiemelte olyan jelölteket vá- 
lasztottak ki, akik fiatalok és ambíci-
ózusak. A találkozón bemutatkozott 
Tóth Sándor is, Hajdú-Bihar megye 5. 
választókerület képviselőjelöltje.

Írta és fotózta: Ónodi Orsolya
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Vida Sándor 06-20/485-4256
06-20/597-8265

Ha szükséges 
házhoz 
szállítom, 
hibásakat 
beszámítom!

illetve felújítottak 
garanciával 
eladók.

Centrifugák, keverőtárcsás
mosógépek javítását, 
burkolatcseréjét is

garanciával vállalom, 

Köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk

"Legszebb emlék a szeretet, 
melyet mások szívében 
hagyunk magunk után." 

Cicero

Gyászoló családtagok és Emőke

temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek 

és osztoztak fájdalmunkban.

DÖRGŐ KÁROLY SÁNDOR

Szolnoki Lolita – Takács Gyula
Fajraoui Lobna – Szigetváry Balázs Bátor

Kállai Diána Vivien – Bara Dávid
Margitai Éva Eleonóra – Faragó Attila

Kenyeres Barbara – Balogh Ádám
Veres Ilona – Iklódi Imre Endre
Balazs Doris – Pavlovits Szilárd

Szőke Anita – Nagy János

2022. január hónapban 
kötött házasságok:

2022. januári 
újszülöttek 

Borbély Benett
Janitor Panka
Horog Máté
Balogh-Nagy Csenge
Kozma Martin
Nemes László

Szilasi Gergő
Papp Ádám
Petrovics Olivér
Rácz Renátó Zente
Csébi Ádám
Nagy Balázs

Elhunytak 
2022. január

Jónás Endréné                                 

Boda János                                       

Kecskés Ferencné                            

Földiák Jenő Iván                             

Szerbák Györgyné                           

Kakucsi János                                   

Katonáné Árva Irén                         

Kovács Sándorné                             

Farkas Bernát                                  

Varga Józsefné                                 

Majer János                                     

Nagy Lajos                                       

Bódi László                                     

Griger Mihály                                  

Rácz Béláné                                     

Horváth Sándorné                          

Makai Sándor                                  

                                        

                  

                                76 év

                                     69 év

                            75 év

                             87 év

                          97 év

                                   76 év

                        74 év

                            92 év

                                 85 év

                                 92 év

                                    86 év

                                     74 év

                                     75 év

                                  85 év

                                     85 év

                         68 év

                                 75 év

                

                       

 55 év.Vékony Zsolt Attila      

Kiss-Erdei Istvánné                         

Koroknai Lajos                                

Éles Attila                                        

Piroska Lajosné                              

Szabó László                                    

Kovács Lajosné                               

Rácz Sándorné                               

Török K. Gyuláné                            

Horváth Lászlóné                           

Nemes László                                 

Erdős Lajos                                     

Szabó Lajos Sándor                       

Nagy Károlyné                                

Csépán Ferenc                               

Szabó József                                  

Cseh Imre Antal                            

Nagy Pál

         71 év

                               60 év

                                      41 év

                             75 év

                                   59 év

                               78 év

                              79 év

                           90 év

                           70 év

                                68 év

                                    66 év

                      77 év

                               89 év

                               79 év

                                 65 év

                          67 év

                                        74 év

Kérjük, támogassa 
alapítványunk munkáját Ön is! 

Tegyünk együtt a gyors és 
megbízható mentésért! 

Az élet és egészség megóvása 
közös érdekünk!

SEGÍTSÜNK 
EGYÜTT!

KÖSZÖNJÜK 
TÁMOGATÁSÁT!

Adószám: 
18941407-1-09

K&H Bankszámla: 
10400250-50526869-84571017

Facebook elérhetőség: 
fb.me/hajduszoboszloimentoalapitvany2017

Mosó- mosogató és szárítógépMosó- mosogató és szárítógép

PRÉM TAMÁS ( 20-213-3633

• javítás,

• szerelés,

• karbantartás,

• beüzemelés

• javítás,

• szerelés,

• karbantartás,

• beüzemelés

Ollók, kések, 

konyhakések, bicskák, 

hentes- és vadászkések

élezését vállalom!

E ZL  Ő É

Varga János  

Hajdúszoboszló, 

Puskin u. 14. 

( 06 (30) 244-6971

Élezés Hajdúszoboszlón!

GYÓGYSZERTÁRI 
ÜGYELET

Ügyeleti idő: 
hétfőtől péntekig, 

munkanapokon az ügyeletre 
kijelölt gyógyszertár 
zárásától 21 óráig. 

Szombaton (pihenőnapokon): 
17-től 19 óráig. 

Vasárnap és ünnepnapokon: 
8-tól 12 óráig és 17-től 19 óráig.
Szombaton az ügyeletes gyógy-

szertár 8-tól 12 óráig nyitva.
A köztes időszakokban 

készenléti szolgálatot lát el 
az ügyeletes gyógyszertár 

(telefonos elérhetőség 
az ügyeletes orvos részére, 
sürgős szükség esetére). 

Március 4-től
 

Hőgyes u. 31.
((52) 359-431

 

Arany Patika,

Március 25-től

Szilfákalja 26.
((52) 557-946  

Fürdő Patika,

Március 11-től 

 Bethlen u. 30. 
((52) 270-157

Kamilla Patika,

  
 

Major u. 26. 
((52) 557-805

Március 18-tól
Katalin Patika,
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Kiemelt beruházás lett a multifunkciós csarnok építése

Hajdúszoboszló

Megjelent a közbeszerzési kiírás az Európai Közbeszerzési 
Értesítőben Hajdúszoboszló új multifunkciós csarnoká-
nak teljes körű kivitelezésére. 

Új konferenciaközpont épül Hajdúszoboszlón. A beruházás 
nagyságát mutatja, hogy 2022-ben nemzetgazdasági szem-
pontból is kiemelt jelentőségűvé nyilvánították. Ez azt jelenti, 
hogy az előkészítő munkálatok sokkal egyszerűbbek, gyor-
sabbak lesznek, a határidők esetében a lehető legrövidebb ha-
táridőket alkalmazzák. A kivitelezéssel érintett telek területe 
- mintegy 43 ezer négyzetméter- alkalmas lesz sport- és kul-
turális (színházi és pódiumelőadás, könnyű- és komolyzenei 
koncertek stb.), illetve egyéb rendezvények (konferenciák, 
vásárok, kiállítások, bemutatók, szalagtűzők) megtartására. 
Bodó Sándor államtitkár szerint fontos, hogy a város nyitni 
tudjon egy új irányba. Jelenleg nincs olyan létesítmény, ahol 
jelentősebb kulturális rendezvényt vagy konferenciát meg 
tudnánk tartani, így ez egy nagy hiánypótlás lesz. Hajdúszo-
boszló Budapest és Hévíz után a harmadik legkeresettebb 
turisztikai célpont, amely az egészségturisztikában a legszé-
lesebb kínálatot nyújtja. A fejlesztésnek köszönhetően várha-
tóan Hajdúszoboszló felkerül a konferencia- és a sportturiz-
mus nemzetközi térképére is. Czeglédi Gyula polgármester 

Magyarország választójoggal rendelkező polgárai kilen-
cedik alkalommal dönthetnek szabadon arról, hogy kikre 
bízzák a közös ügyek intézését.

Magyarországon most először a parlamenti választással egy-
időben népszavazást is tartanak. Előbbin az egyéni választó-
kerületek jelöltjeire, valamint az országos pártlistákra (illetve 
helyette nemzetiségi listákra) voksolhatnak, utóbbin pedig a 
gyermekvédelmi kérdésekre válaszolhatnak a szavazók. Az 
április 3-ai választással járó legfontosabb információkról és 
feladatokról a www.valasztas.hu honlapon tájékozódhatnak. 
Ezen az oldalon minden szükséges információ rendelkezésre 
áll, a jogszabályoktól kezdve a  választókerület alap adatain 
túl, a bejelentett jelöltek személyén át, illetve a népszavazással 
kapcsolatos alapvető információkig bezárólag. 
A Nemzeti Választási Iroda februárban postázta ki a választá-
si értesítőket a szavazó állampolgároknak, azonban ha valaki 
nem kapta meg az értesítőt, azt a jegyzőnél, a helyi választási 
irodában jelezheti.
Ha a szavazás napján valaki nem tud megjelenni a lakóhelye 
szerinti szavazóhelyiségben, mert egészségi állapota, fogyaté-
kossága vagy fogva tartása ebben megakadályozza, lehetősége 
van mozgóurnát kérni. Aki a szavazás napján nem tartózko-
dik a lakóhelyén, de Magyarországon egy másik településen 
szeretné leadni a szavazatait, erre is van lehetőség, ennek 
feltétele, hogy ki kell töltenie az átjelentkezési kérelmet. A 
választás napján külföldön tartózkodó választópolgárok Ma-
gyarország nagykövetségein és főkonzulátusain szavazhat-
nak, ők a külképviseleti névjegyzékbe kérhetik a kérelmüket. 
Az országgyűlési képviselők választása most is egyfordulós 
lesz, a választópolgárok pedig ezúttal is két szavazattal ren-
delkeznek. Egyfelől voksolhatnak arra, hogy a saját egyéni 
választókerületükben kit szeretnének képviselőnek. A másik 
íven az országos pártlistáról a pártok valamelyikére húzhatják 
be az x-et. Utóbbi helyett - aki ezt kérte - nemzetiségi listára 
szavazhat.

szerint a hivatal és a menedzsment ősszel több olyan tervet 
ismerhetett meg, amelyek csak részben nyerték el a tetszé-
süket, hiszen ennél a beruházásnál arra kell törekedni, hogy 
az épület fenntartható legyen, illetve megóvja a természe-
ti környezetet. A multifunkciós rendezvényközpont fontos 
célja, a szezonalitás csökkentése, hogy nemcsak a nyári tu-
risztikai szezonban, hanem egész évben otthona legyen a kü-
lönféle kulturális, szabadidős és sportrendezvényeknek Haj- 
dúszoboszlón.

Ónodi Orsolya

Április 3-án lesz az országgyűlési választás 
és a gyermekvédelmi népszavazás is

A hajdúszoboszlói szavazóköröket illetően továbbra is ugyan-
az a területi beosztás marad, mint a korábbi választásoknál. 
Idén is 20 szavazókör várja a választópolgárokat az április 3-ai 
választásokon.
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Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. (Városháza)

Hajdúszoboszló, Kossuth utca 15. (Szociális Szolgáltató Központ)

Hajdúszoboszló, Szilfákalja utca 1-3. (Egészségház)

Hajdúszoboszló, Szilfákalja utca 1-3. (Egészségház)

Hajdúszoboszló, Kölcsey Ferenc utca 2-4. (Thököly Imre Ált. Isk.).

Hajdúszoboszló, József Attila utca 25. (Bocskai István Szakképző Isk.)

Hajdúszoboszló, Gönczy Pál utca 15. (Középiskolai Kollégium)

Hajdúszoboszló, Ady Endre utca 54. (Manókert Óvoda)

Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5. (Városgazdálkodási Zrt.)

Hajdúszoboszló, Törökdomb utca 11. (Lurkó Óvoda)

Hajdúszoboszló, Dózsa György utca 14. (Munkaügyi Központ)

Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 44. (Hőgyes Endre Gimnázium)

Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 58-64. (volt 3. Számú Ált. Isk.)

Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 84. (Bambínó Óvoda)

Hajdúszoboszló, Arany János utca 2. (Bárdos Lajos Ált. Isk.)

Hajdúszoboszló, Hőforrás utca 143. (Pávai Vajna Ferenc Ált. Isk.)

Hajdúszoboszló, Hőforrás utca 105/C. (Szociális Otthon)

Hajdúszoboszló, Hőforrás utca 145. (Liget Óvoda)

Hajdúszoboszló, Attila utca 51. (Szivárvány Óvoda)

Hajdúszoboszló, Oláh Gábor utca 16. (Vízműtelep)

HAJDÚ-BIHAR megye, 05. számú OEVK 
Hajdúszoboszló szavazókörei

 
sor-

számaSzavazókör címe:

Ónodi Orsolya



 Majdnem tökéletes tavaszi rajt

Sport 11Hajdúszoboszló

Az OPUS Tigáz Hajdúszoboszló NB II-
es férfi kézilabda-csapata eddig veretlen 
2022-ben. Két meccsen három pontot 
szereztek, de teljesen elégedettek még-
sem lehetnek a csapat háza táján.

OPUS Tigáz Hajdúszoboszló – Kisvár-
dai KC 24-24 (14-12)
Gólszerzőink: Hornyák Bence (6), Gyi-
mesi Ádám (5), Nagy Ádám (3), Szath-
mári Levente (3), Bodnár Máté (3), Rásó 
Tibor (2), Kovács László, Leiter Imre.
Tiszavasvári SE - OPUS Tigáz Hajdú-
szoboszló 23-26 (13-12)
Gólszerzőink: Hornyák Bence (8), Nagy 
Ádám (6), Szathmári Levente (6), Bod-
nár Máté (3), Széles Nándor (2), Gyimesi 
Ádám.

Három győzelemmel és kapott gól nél- 
kül kezdte a tavaszi szezont az Aqua- 
General HSE az NB III-as labdarúgó-
bajnokság Keleti csoportjában. Ennél 
jobb rajtot álmodni sem lehetett volna.

Aqua-General HSE – Újpest FC II  
1-0 (0-0)
Gólszerzőnk: Karacs Péter (58.)
Tállya KSE – Aqua-General HSE  
0-6 (0-2)
Gólszerzőink: Lukács Zsombor (22.), Ka-
racs Péter (42.), Berdó Péter (70.), Máté 
János (83. és 92.), Csiki Norbert (89.)
Aqua-General HSE – Sényő-Carnifex 
FC 1-0 (1-0)
Gólszerzőnk: Vincze Ákos (20.)

Nehéz meccsre lehetett tehát számítani a 
tavasz első hazai meccsén. Az első félidő-
ben az Újpest kapuja előtt adódott több 
helyzet, ám a legnagyobb ziccert mégis az 
Újpest hibázta el, amikor a kapufa men-
tette meg csapatunkat a bekapott góltól a 
35. percben. Ám a találkozó egyetlen gól-
ját a mieink jegyezték. Egy szabadrúgást 
követően Karacs Péter volt szemfüles az 
újpesti kapu előtt.

Jól kezdte a kisvárdai meccset a Hajdú-
szoboszló, volt amikor öt góllal is vezetett 
a Hornyák-csapat. A szünet után viszont 
feljavultak a vendégek, és a hajrára sike-
rült átvenniük a vezetést. A vége előtt tíz 
másodperccel még mindig ők vezettek, 
ám a küzdeni akarás eredményeként sike-
rült 24-24-re kihozni a végeredményt. 
A Tiszavasvári ellen a mieink az első 
félidő nagy részében csak rohantak az 
eredmény után. Először a huszonkette-
dik percben sikerült átvenni a vezetést 
9-10-nél, de örömünk tiszavirágéletű volt, 
mert a szünetben a hazai csapat vezetett. 
A pihenő jót tett a fejeknek, a negyedik 
percben már Kovács Lászlóéknál volt az 
előny. Olyannyira, hogy többet vissza sem 
adták azt. A legnagyobb különbség hat 

gól volt a két csapat között. A végére ebből 
faragott ugyan a Tiszavasvári, ám még a 
döntetlenhez sem került közel. Két okból 
örülhettek tehát a mieink a lefújás után. 
Egyrészt sikerült a visszavágás az őszi fi-
askóért, másrészt megszületett az első ta-
vaszi siker.

Horváth Róbert

     Három meccs - maximális pontszám

A Tállya ellen 1-0-s vezetésnél a hazaiak 
kapusa mehetett idő előtt zuhanyozni a 
38. percben. A megítélt szabadrúgásból 
Karacs büntetett. A fordulás után szebb-
nél szebb találatokkal alakult ki a hatgólos 
siker. A téli igazolásunk Berdó, vagy Csiki 
hatalmas találata egyaránt élményszámba 
ment. 
A Sényő ellen egy szögletet követően 
Vincze Ákos érkezett a legjobb ütemben. 
Ezzel a góllal győztük le a szabolcsi ellenfe-
lünket. Ez HSE siker már a harmadik volt 
tavasszal, amely igazából a negyedik, mert 
a DVSC II elleni decemberi találkozó is a 
tavaszi idényhez tartozik. Zsinórban pe-
dig a hatodik győzelmét ünnepelhették a 
Csillag-legények.                 Horváth Róbert

• paprika - kápia .........
• paprika - TV .............
• padlizsán ...........................
• petrezselyem ...............
• piros retek ..........................
• sárgarépa ...................
• sütőtök ...............................
• szőlő ........................
• szilva .................................
• tojás ................................
• újhagyma ...........................
• vöröshagyma ..............
• zeller ...........................

 

• paprika - kaliforniai ...........

 
 

1100-1400 Ft 
1400-1700 Ft 

1400 Ft
600-700 Ft 

200 Ft
250-350 Ft 

490 Ft
1500-1800 Ft 

1500 Ft
42-45 Ft 

250 Ft
220-250 Ft 
350-550 Ft 

 
 

1200 FtPiaci árak, 2022. február 26.
• alma ............................
• banán ..........................
• birsalma ..............................
• burgonya .....................
• brokkoli ..............................
• citrom ..........................
• cékla ..........................
• cukkini .......................
• dióbél ......................
• édesburgonya ....................
• fejes káposzta ..............
• fekete retek ..................
• fokhagyma ..............

280-490 Ft 
550-590 Ft 

750 Ft
220-250 Ft 

1300 Ft
550-650 Ft 
290-350 Ft 

990-1300 Ft 
4000-4500 Ft 

1000 Ft
300-350 Ft 
390-500 Ft

1500-2000 Ft

• gomba ...............................
• karalábé .......................
• karfiol ..........................
• kelkáposzta ..................
• kígyóuborka ..............
• kivi ......................................
• körte ...................................
• lilahagyma ...................
• mandarin ......................
• narancs ........................
• paradicsom ..............
• paprika - csípős ..............

1000 Ft
300-350 Ft 
600-650 Ft 
450-550 Ft 

1100-1400 Ft 
780 Ft
790 Ft

350-550 Ft 
500-790 Ft 
390-500 Ft 

1300-2200 Ft 
200 Ft/db

(Ha befogadni nem tudsz, akkor is 
segíthetsz. Akár egy csoki 

árával vagy tárgyi adománnyal.)
 

Számlaszám:
11738084 – 23877447

Kedvezményezett:
Szoboszlói Bársonytalpúak 

Menedéke Alapítvány

Tárgyi adományt a következő 
címre tudtok juttatni:

4200 Hajdúszoboszló, 
Fertő utca 122.

Adószám: 19291499-1-09
( 06-30-139-1514

E-mail: 
barsonytalpuakmenedeke@

gmail.com

Támogass 
bennünket, 
hogy sok 

bársonytalpún 
segíthessünk!
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TAVASZI MŰVÉSZETI NAPOK 
KOVÁCS MÁTÉ VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

HAJDÚSZOBOSZLÓ

MÁRCIUS - ÁPRILIS

Április 9. szombat 10.00 LACI KIRÁLYFI 
 bábelőadás – Márkus színház egyár: 1000 Ft– j

 Március  10. 19.00 GÁJER BÁLINT ÉS ZENEKARA 
  nőnapi  swingkoncert - Színházterem,  jegyár: 2500 Ft

Március 12. szombat  10.00 VITÉZ LÁSZLÓ KALANDJAI 
  Burattino Bábszínház  - Színházterem egyár: 1000 Ft– j

Március 11. 19.00 LITUUS QUINTETT 
  filmzenék - Színházterem - ingyenes előadás

Március 24. csütörtök 19.00 S.Ö.R. - SHAKESPEARE ÖSSZES RÖVIDÍTVE 
   színházi előadás - Kálloy Molnár Péter, Kálid Artúr, Gáspár András
   Színházterem – jegyár: 4000 Ft

Március 19. szombat 10.00 CIRKUSZ MINIMUSZ 
  bábelőadás - Vojtina Bábszínház  -  Színházterem egyár: 1000 Ft – j

Március 16. szerda 19.00 SZERELEM
  a Turay Ida Színház előadása - Színházterem egyár:  4000 Ft– j

Március 25. péntek 19 óra SEGÍTSÉG, MEGNŐSÜLTEM! Pindroch Csaba színházi estje
  Színházterem egyár: 3000Ft– j

Március 26. szombat 10.00 AZ ÉGIG ÉRŐ FA
  Márkus Színház egyár: 1000 Ft– j

Április 1. péntek 19.00  Stand-up előadás Kiss Ádám humorista estje 
   Színházterem egyár: 4000 Ft,  online jegyértékesítés– j

Április 2. szombat 10.00 HAMUPIPŐKE 
  Pesti Művész Színház – Fogi Színház - Színházterem  -  jegyár: 1000 Ft

Április 8. péntek 19.00 MUJAHID ZOLTÁN KONCERT
  Színházterem egyár 2500 Ft–  j
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FELNŐTT ELŐADÁS 
GYEREKELŐADÁS
CSALÁDI PROGRAM
https://www.facebook.com/kulturaszoboszlo


