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HAJDÚSZOBOSZLÓ
A Szoboszlói Tavaszi Művészeti Napok nyitányaként rendezték meg a kulturális központ művészeti csoportjainak gála-
műsorát március 4-én.  A 14 csoportnak közel 300 tagja van, így az este igen sok érdeklődőt vonzott.

„Szép estét mindenkinek”- e szavakkal köszöntötte Sóvágó László polgármester a közönséget, szavait pedig nem csak 
üres szófordulatnak szánta, hanem, mint elmondta, az intézmény csapata többször is bizonyította, hogy színvonalas 
programokkal szórakoztatja a kultúrára éhes szoboszlói embereket és a vendégeket.  Kiemelte, hogy a művelődé-
si központ ez évben elnyerte a Minősített Közművelődési Intézmény címet, ami hatalmas eredmény, hiszen 

országosan mindössze 
11-en kapták meg ezt az 
elismerést. Ez természete-
sen nem azt jelenti, hogy 
hátradőlnének, mert bár a 
„körülmények rendezet-
tebbé tételével, az épület 
felújításával sokkal több 
látogatót vonzanak a prog-
ramok, azért még van hova 
fejlődni” - szögezte le a 
polgármester -,  „vannak 
ötletek, téli színházi esték 
megrendezésén is gondol-
kodunk”. 

A tartalomból:

Közgyűlés választással
Új elnök a fizetővendéglátóknál 

Tavaszi művészeti napok:
Interjú Csányi Sándorral

Évzáró-évnyitó:
A kereskedelmi és iparkamaránál

130 éve, március 6-án született Pávai Vajna Ferenc, a hajdúszoboszlói gyógyvíz felfede-
zője. Az önkormányzat képviselő-testülete Holoda Attila alpolgármester javaslatára a 
’’Hévizek atyjának’’ születésnapját ez év januárjában városi emléknappá nyilvánította. 

Egész évben szerveznek az ünnepi év tiszteletére programokat, melynek keretében májusban 
Pávai Vajna Ferenc új díszsírhelyét is felavatják. Az emléknapon ünnepi megemlékezést és ko-
szorúzást tartottak Pávai mellszobránál a gyógyfürdő bejáratával szemben, majd a köztemető-
ben lévő sírhelyénél. Holoda Attila ünnepi beszédében megjegyezte, soha ennyi ember talán 
még nem emlékezett a főgeológusra születése napján, a rossz idő ellenére is sokan mentek el 
kifejezni tiszteletüket. Felidézte Pávai életútját, kiemelte, hogy „Hajdúszoboszlónak nagyon 
sok nagy embere volt, de ha azokat emlegetjük, akik a város történelmét alapvetően befolyá-
solni tudták, mindenkinek két név jut az eszébe.  Bocskai István fejedelem, aki letelepítette 
a hajdúkat, és Pávai Vajna Ferenc aki Hajdúszoboszlóból nemzetközi hírű várost teremtett, 
megadva nekünk a lehetőséget, hogy büszkén mondhassuk el valamennyien, hajdúszoboszlói 
lakosok vagyunk”. A Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola diákjai névadójuk tiszteletére mű-
sorral készültek az eseményre, erdélyi népdalokkal, a gyógyvíz feltörésének körülményeiről 
készült kis darabbal.  (Képünkön: Holoda Attila tiszteleg a tudós fürdőparki mellszobra előtt)

Működtetné a re-
formátus egyház a 
Gönczy-iskolát

Az engedélyezésre nem az önkor-
mányzat, hanem az állam, illetve 
annak szerve jogosult. Az épületek 
tulajdonosa azonban az önkormány-
zat, ezért került  napirendre a téma. 
A képviselő-testület legutóbbi ülésén  
úgy határozott, hozzájárul a haszná-
lati jog átadásához az egyháznak, 
de csak akkor, ha a szülők 2/3-a 
támogatja az intézmény egyházi-
vá válását. A döntést hosszas vita 
előzte meg, de mint az előterjesztés-
ből  és az elhangzottakból kiderült, 
a kitétel teljesülése esetén  hatályos 
a döntés. Emellett az államnak is a 
hatályos szabályok szerint kell el-
járnia.

Ülést tartott a képviselő-
testület

A város közbiztonságának helyze-
téről, a polgárőr közhasznú egye-
sület munkájáról szóló tájékoztatót 
is megtárgyalta soron következő, 
március 17-i tanácskozásán a 12 
tagú képviselő-testület.

Elfogadták továbbá a telepü-
lés új Integrált Településfejlesztési 
Stratégiáját, döntöttek pályázatok 
benyújtásáról, ingatlanértékesítés-
ről,  rendeletek módosításáról. 

A két önkormányzati társa-
ság vezérigazgatói állásá-
ról is hatáoroztak. E szerint a 
Hungarospa élén a továbbiakban 
is Czeglédi Gyula áll, míg a vá-
rosgazdálkodási nonprofit zrt.-t 
ezután is Nyéki István irányítja. 
(Bővebben lapunk 2. oldalán)  
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ÚJ TAGOK A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGOKBAN
Csak önkormányzati képviselők delegálhatók ezentúl a város többségi tulajdonú gazdasági társaságaiba. E hatá-
rozatot hozta februárban a testület, melynek alapján a március 17-i tanácskozáson jóváhagyták az új feb-tagokat. 
Ennek megfelelően  a Hungarospa zrt.-nél Pinczés Róbert helyett Harsányi István az új tag. A városgazdálkodá-
si nzrt.-ben teljes a felügyelő bizottság cseréje, mert Orosz János eddigi feb-elnök a városfejlesztési, mezőgazda-
sági bizotttság elnöke lett. A társaság új feb-elnökének javasolják Németi Attila Sándort, tagoknak megválasztot-
ták (Gönczi Lajos és Széles Krisztián helyett) Majoros Petronellát és Kanizsay György Bélát. A megbízások  
2016. március 17-től öt évre szólnak. 

GORKIJ UTCA MARAD A NÉV
Szakmai javaslat tárgy megjelöléssel írt levelet a megyei kormányhivatal, melyben ajánlják, hogy a képviselő-
testület mégis változtassa meg a Gorkij utca elnevezését. Hivatkozással a Mötv. 13 § (2) bekezdésére, mely 
szerint közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a múlt századi önkényuralmi 
politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében, fenntartásában részt vett. A képviselők  közül a márciusi 
tanácskozáson azonban csak ketten támogatták azt a jegyzői javaslatot, mely szerint egyetértenek az utca nevé-
nek megváltoztatásával, és az új névről egy későbbi ülésen döntenek.  Heten a javaslat ellen szavaztak, hárman 
tartózkodtak a szavazástól.

ÚTÉPÍTÉSI TERVEK KÉSZÜLNEK AZ IDÉN IS
10 millió forint áll rendelkezésre az idén ilyen tervek készítésére és engedélyeztetésére az önkormányzat költ-
ségvetésében. A beérkezett javaslatokat is figyelembe véve, s az előzetes bizottsági állásfoglalást követően a 
képviselő-testület egyetértett: a Bányász, a Bródy Sándor utca Pávai Vajna és Szent Erzsébet utca közti szakasza, 
a Szívos utca és zug, a Kádár utca, a Szurmai utca, az Arany János utca, a Bordángát utca Nyugati sor és külterület 
közti szakasza, a Rózsa utca, a Szabadság utca Szedres és Alkotás utca közti szakasza, valamint  a Szilfákalja 
20/A - Daru zug közti rész és a Szurmai zug terveztetésével. 

Közösségi szolgáltató irodák a kul-
turális központban
Közösségi szolgáltató irodák működnek a megújult kulturális közpon-
tunk földszintjén,a„(H)ősök terein – város és kultúrközpont revitalizáció 
Hajdúszoboszlón” című önkormányzati pályázat keretében [ifjúsági-ci-
vil információs, valamint az infomentor iroda]. Szerepük az önként vál-
lalt közösségi és lakossági szolgáltatások körének bővítése, minőségének 
javítása. 

Ifjúsági-civil információs iroda:
Célja egyrészt a fiatalok társadalmi integrációjának erősítése, másrészt segíti 
a civil szervezetek működését. Az ifjúsági munka fő feladata – a 15-28 év 
közötti korosztályok érdekeit, szabadidős szokásait szem előtt tartó – segítő 
szolgáltatások szervezése. A civil szervezetek számára - velük kötött megál-
lapodás alapján - iroda- és tárgyalóhelyiség-használatot, egyes hasznos irodai 
szolgáltatásokat biztosít. Működése hozzájárul a civil szervezetek közötti 
kapcsolattartáshoz és kommunikációhoz is. 

Infomentor iroda:
A hazánkban egyedinek minősülő egység segítséget nyújt az elektronikus 
ügyintézésben, tanácsadással /a ház internet-szobájában számítógép hasz-
nálat is lehetséges/. Egyfajta kihelyezett hivatali e-ügyfélszolgálati pontként 
működik, a polgármesteri hivatalétól eltérő félfogadási időszakkal.. Fogyasz-
tói tanácsadás is zajlik, szakértők ingyenesen a vásárlással és a szolgáltatá-
sokkal kapcsolatos információkat adnak. Amit nem tud, vagy nem talál, ami-
vel nehezen boldogul – adatért, információért, tippért, tanácsért hétköznapi 
ügyekben-bajokban keresse az infomentor irodát.
Az irodák félfogadási ideje: kedden és csütörtökön 10.00 órától 
18.00 óráig.
További információ kérhető: Kovács Máté Városi Művelődési Köz-
pont és Könyvtár (lulturális központ)
Postai cím: 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 2.
E-mail cím: szoboszlokultura@gmail.com
Telefonszám: 06-52-558-800/108, illetve 109 mellék

Az 1848-49-es szabadságharc 
168. évfordulójára emlékeztek 
a város főterén március 15-én. 
A szemerkélő eső és a hideg 
miatt az előző éveknél keveseb-
ben mentek ki a nemzeti ün-
nepre, kabátjukon kokárdával.

Az összefogás erejére hívta fel 
a figyelmet ünnepi megemléke-
ző beszédében Németi Attila 
önkormányzati képviselő. „Már 
most pártkülönbség köztünk nem 
leend, hanem mindnyájan hazafi-
ak, s hazafiságunk érzetében egy 
párt vagyunk”- idézte Kossuth 
Lajos szavait. Hozzátéve, hogy 
ha annak idején félre tudták ten-
ni esetleges nézetkülönbségeiket 
hazánk felelős államférfiai egy 
közös célért, akkor erre nekünk 
is képesnek kell lennünk. „Én 
hiszem, hogy mai magyarok sem 
vagyunk kevesebbek a régieknél: 
Kossuthnál, Damjanichnál, Vé-
cseynél” - jelentette ki a szónok, 
aki szerint „Magyarországnak a 
jelenkorban nem a külföldi ha-
talmak között, nem a nagytőke 

berkeiben, és 
legkevésbé sem 
a saját soraiban 
kell a bennünket 
hátravető ellen-
séget keresnie”, 
- ’’csak’’ a saját 
kishitűségével 
kell szembenéz-
nie az ország-
nak. A nemzeti 
ünnepek alkal-
mával ez talán 
könnyebben is 
sikerülhet, hi-
szen „a hazasze-
retet az ünnepen 
az összetartozá-
sunkat, magyar 
mivoltunk meg-
becsülését élteti. És valljuk meg, 
ilyenkor élesebben és reményke-
dőbben látjuk önmagunkat” - fo-
galmazott.

 Az ünnepi műsorban közre-
működtek a Thököly Imre Két 
Tanítási Nyelvű Általános Is-
kola diákjai, valamint a Zichy 
Géza Zeneiskola Fúvószene-

A közös célokért akkor is félre tudták 
tenni a nézetkülönbségeket...

kara. A program zárásaként 
az önkormányzat nevében 
Holoda Attila alpolgármester 
és Németi Attila, valamint 
civil közösségek,  szervezetek 
és pártok képviselői helyeztek 
el az 1848-49-es emlékhelye-
ken koszorút, virágot.

 

Tájékoztatás
TISZTELT HAJDÚSZOBOSZLÓI LAKOSOK !
Tájékoztatjuk Önöket, hogy  a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, 
Család- és Gyermekjóléti Központ keretén belül 2016. január 01-jétől 
létrejött a járási illetékességű CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
KÖZPONT.

A központ, az eddigi szolgáltatási feladatain túl - családgondozás, 
adományok közvetítése, hivatalos ügyek intézésének segítése, infor-
mációnyújtás, szabadidős programszervezés stb. -  speciális szolgál-
tatásokat biztosít, melyek a járás településeinek lakossága számára is 
elérhetők:.
A speciális szolgáltatások:
► Kapcsolattartási ügyelet - gyámhivatali, bírósági határozatban 
szabályozott, gyermek és szülő találkozására alkalmas hely és fel-
ügyelet biztosítása. Helye: Hajdúszoboszló, Kossuth u. 15.  Szolgál-
tatás időpontja: az intézmény nyitvatartási idejében, vagy szombaton: 
9-től 12 óráig igény és előzetes egyeztetés esetén a településen.
► Jogi, pszichológiai, pedagógiai tanácsadás biztosítása
Jelzőrendszeri készenléti szolgálat telefonos elérhetőség biztosításá-
val +36-30-733-7110 (nyitvatartási időn kívül felmerülő, krízishely-
zetekben azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása) 
Ügyfélfogadás:    
Hétfő:  8.00-16.00
Kedd:  nincs ügyfélfogadás
Szerda:  8.00-16.00
Csütörtök: 8.00-18.00
Péntek:  8.00-10.00 
Forduljon munkatársainkhoz bizalommal!
További információ:  06-52-557-791;  www.hkszszk.hu

Nyert a múzeum pályázata
A Bocskai-múzeum által készített „Együttműködés a körösrévi 
értéktár létrehozására” című pályázat a földművelésügyi minisz-
tertől elnyerte a kért 2,8 millió forintos támogatást. A városunkban 
sikeresnek bizonyuló módszerek erdélyi pályázati partnertelepü-
lésünkön is működni fognak, amelynek eredménye lesz az ottani 
értéktár létrehozása a szoboszlói önkormányzat segítségével. A 
programban mindkét településről egy-egy kiadvány, a szoboszlói 
értékekről pedig egy hordozható kiállítás is készül.

Pályázati partnerséggel épülhetne Szoboszlón
többfunkciós rendezvényközpont és balneote-
rápiás egészségügyi központ
Rév (Vadu Crisului) az eddigi több sikeres közös pályázat alapján 
szívesen szegődik Szoboszló partnerévé  az új INTERREG V-A 
Románia – Magyarország Együttműködési Program (RO-HU) 
tavasszal megjelentetni tervezett pályázati felhívásaiban is. A me-
gyei önkormányzat elnökének kérésére határidőben, február 25-én 
két közös RO-HU pályázati projektjavaslatot nyújtott be a két te-
lepülés (a második a Hungarospa zrt.-é elsősorban):
► A hajdúszoboszlói „Génius Palace” kulturális örökséget nép-
szerűsítő többfunkciós turisztikai rendezvényközpont létrehozása, 
határon átívelő módon. (Ez tulajdonképpen a városunkban régóta 
tervezett multifunkciós csarnok, a pályázati felhívás tervezetéhez 
igazítva.) 
► Balneoterápiás egészségügyi központ Hajdúszoboszlón, 
gyógyászati know-how és kapacitásfejlesztés, határon túli kiter-
jedéssel. (A Hungarospa ennek megépítését korábban a debreceni 
egyetemmel közös kutatás-fejlesztési pályázattal próbálta.)

Hajdúszoboszló további pályázatokra is készül

Az eddigi egyeztetések alapján pályázatok előkészítése tart 
már megjelent felhívásokra (a nagybetűs rövidítések a külön-
böző európai uniós pályázati források elnevezéséből adódó meg-
nevezések):
► a TOP zöld város kiírásra a városközpont-revitalizáció II. üte-
mét (kb. 5-600.000 millió forint értékben), melynek benyújtási 
határideje április 27.
► a GINOP gyógyhelyfejlesztési kiírásra a fürdő közvetlen kör-
nyezetének megújítását (maximum 1 milliárd forint támogatás el-
nyerésére), - tervezett benyújtása 2016 nyarán.
► a TOP kerékpárút-fejlesztés (Nagyhegyestől) – Ebes (Debre-
cen) irányú eleméreis, amelynek révén a belterületi közlekedés-
biztonsági (Dózsa Gy. u.) is támogatásra esélyesnek tűnik, mert 
önmagában belterületi kerékpárút-szakasz építést nem kívánnak 
támogatni. (Kb. 600 millió forint támogatást célozhat meg a két 
elemre összesen a város.), benyújtási határideje: április 27.
► a TOP fenntartható turizmusfejlesztést célzó kiírásra a Szép 
Ernő – Tessedik Sámuel utca  közötti területen attrakciós parkerdő 
létesítésére (kb. 200 millió forint összegben),  benyújtási határide-
je: április 27.

Szakértők segítségével vizsgálja a polgármesteri hivatal az 
egyéb (nemzetközi) pályázati lehetőségeket is. Eddig három 
egyeztetést tartottak, amelyek alapján rövidesen a konkrét 
projektötleteket állítják össze. Érdekesnek tűnik ezek közül 
(azzal a megjegyzéssel, hogy ezek építést nem támogatnak): a 
Duna Transznacionális Program, testvérvárosi, illetve város-
hálózati együttműködés, Visegrádi Alap, valamint esetleg a 
fürdő kutatás-fejlesztési terveihez az ilyen jellegű felhívások. 

► Terítéken szerepel az energetika is. A polgármester és az al-
polgármester tárgyalt a megyei energiaügynökség vezetőjével. E 
szerint részt vesz az önkormányzat a geotermális energia hasz-
nosítását célzó, megyei települések összefogásával benyújtott 
ELENA-programban. A tárgyalás közvetlen, rövidesen tárgyia-
suló eredménye együttműködési keretmegállapodás megkötése, 
referenciahelyükként, amelyet a konkrét programokra, fejleszté-
sekre szolgáló egyedi szerződések töltenek ki tartalommal (straté-
giáink felülvizsgálatára, pályázati projektek készítésére).

Befogják a galambokat

Többször szóvá tette lakos-
sági megkeresésre Holoda 
Attila képviselő a városköz-
pontban elszaporodott ga-
lambok okozta panaszokat. 

A képviselő-testület ez ügy-
ben intézkedést kért a hiva-
taltól. A gazdátlan galambok 
befogására egy helyi galam-
bász vállalkozóval szerződött 
a város, galambonként 1.000 
Ft  díjért. Ennek alkalmas 
időszaka a tél vége, amikor-
ra a galambok kiéheznek és 
meglátogatják az élelmet kí-
náló csapdát. Március elején a 
munkálatok elkezdődtek. 

Csak külterület pályázható...
Félreértést okozhatnak a megjelenő vidékfejlesztési pályázati kiírások, amelyekre  Hajdúszoboszló 
jellemzően csak külterületével jogosult pályázni. A Hajdúszoboszlói Járás a kedvezményezettek kö-
zött ugyan szerepel, mert komplex mutatója kisebb, mint az összes járás komplex mutatójának átlaga 
– de nincs az ebből a forrásból fejlesztendő járások között.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Szent 
István park és Mátyás király sétány területén kijelölt közterüle-
ti ideiglenes árusítóhelyek, valamint játszó-, és szórakoztató te-
vékenység végzésére kijelölt ideiglenesen hasznosítható helyek 
közterület hasznosítására vonatkozóan.

A pályázatok beadása folyamatos, a beérkezés véghatárideje:
2016. március 29. (kedd) 9.00 óra

A nyilvános árverés lebonyolítása és eredményhirdetés várható 
időpontja: 2016. március 29. (kedd) 9.15 óra
A pályázati anyag 2016. március 16. napjától átvehető szemé-
lyesen a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda 
Városfejlesztési Csoport 210. irodájában (Hajdúszoboszló, Hősök 
tere 1.) ügyfélfogadási időben.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni lehet az  06-52-557-329 
telefonszámon Széles Orsolya témafelelősnél.
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A legtöbben  a csülkös slambucra voksoltak
Március 12-14. között ismét to-
ros napokat tartottak Hajdú-
szoboszlón, a gyógyfürdő előt-
ti parkolóban. Az idő kegyes 
volt a fesztiválozókhoz, bár 
érződött a kora tavasz, azért 
többnyire szépen sütött a nap, 
így nagyon sokan kilátogattak 
megkóstolni a finom ételeket-
italokat.

Máté Lajos, a Hajdúszobosz-
lói Vendéglátók Egyesületének 
elnöke köszöntötte a vendégeket 
a toros napokon, amely az első 
gasztrokulturális fesztivál az évben. 
A mi városunk rendezi a legtöbb 
ilyen jellegű eseményt évente az or-
szágban. Mint mondta, a szállodák 
teljesen megteltek a fesztivál idejére, 
amit a vendéglátók igyekeztek meg-
szolgálni, a vendégek igényeit 100 
százalékosan kielégíteni. 

A műsorok összeállításánál próbál-
tak minden korosztályra odafigyelni, 
így a gyerekműsorok és nótacsokrok 
mellett például blues-együttesek és 
dj-k is helyet kaptak a színpadon. A 
disznótoros ételek kiegészítéseként 
pedig kézműves sörök és pálinkák, 
igazi ínyenc borok is megtalálhatók 
voltak a  sátrakban. 

A fesztivál legjobb ételeit most is 
a látogatók szavazatai alapján hir-
dették ki, így idén a 3. helyezett az 
alföldi batyu (Alföldi Batyu Kft.), a 
2. helyezett a ’’papa kolbásza’’ (Ke-
mencés Csárda) és az 1. helyezett a 
csülkös slambuc (Lorena Étterem) 
lett. 

Szokásos módon a zárás után még 
nem ért véget a mulatság,  folytató-
dott a nagysátorban, majd a Rock 
Cafeban.

Képünkön: A díjazottak képviselői 
Máté Lajossal

Évzáró közgyűlés a gazdakörben

életünk

Egy világjáró művész alkotásai Szoboszlón
Burai István grafikus és képzőművész alkotásaiból nyílt kiállítás a kulturális központban március 
11-én. A művész nem tudott részt venni a megnyitón, ugyanis éppen azzal egy időben vehetett át ma-
gas színvonalú munkája és példamutató tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt 
polgári tagozat kitüntetést Budapesten.

Cs. Tóth János művészeti író köszöntötte az érdeklődőket, felelevenítette az idén áprilisban 65 éves 
művész eddigi pályájának fontosabb állomásait. 1969-1985 között a Medgyessy Ferenc Képzőművészeti 
Kör és Stúdiónak, majd 1988-től pedig a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete grafikus szakosz-
tályának, illetve Országos Választmányának a tagja. 1998-ban a Magyar Képzőművészek Szövetségének 
a festőszakosztályába is felvették. Burai István artisztikáját szerinte leginkább a groteszk jelzővel lehet 
leírni, ami ebben az esetben a drámának és a komédiának az ütköztetését jelenti, a bizarrnak, különösnek 
az ábrázolását a művein. A leggyakrabban használt formája a T betű, ebből alakítja aztán tovább ember-, 
állatalakjait is.  Igazi világjáró művész, alkotásait több országban is megcsodálhatták már, többek között 
Ausztria, Kuvait, India és Japán kiállítótermeiben. 

A tárlatot április 3-ig tekinthetik meg az érdeklődők.

A Szoboszlói Tavaszi Művésze-
ti Napok alkalmából a neves 
művészek sorában újra  egy 
igazi sztárvendég látogatott 
el városunkba március 17-én. 
Csányi Sándort önálló estjén, 
az  „Avagy miért ne próbál-
juk megérteni a nőket?’’ című 
előadáson majdnem teltház fo-
gadta a kulturális központban. 
A darab előtt rövid interjút 
készíthettünk a Kontroll és a 
Csak szex és más semmi című 
filmek főszereplőjével.

Az előadás címében a kérdés mintha a férfiakhoz szólna inkább, mégis sokkal több hölgy jelezte hogy eljön a 
műsorra, máshol is így van ez? Több nő ül a nézők között?
►  Alapvetően ez ugyanúgy van, mint a vásárlással, a nők jönnek színházba és cipelik magukkal a férjüket. A nők 
mennek el mondjuk kanapét választani, viszik a férjüket, hogy valamit szóljon hozzá, de az csak a látszat, úgyis a 
nők döntenek. Mi hisszük, hogy a férfiak, de valójában a nők döntenek. A színházba járó közönség tulajdonképpen 
javarészt a 30 év feletti nők, a fiatalok inkább moziba járnak és ahogyan érnek meg, úgy váltanak a színházra. De 
egyébként a darab nem is annyira a nőkről, inkább a két nem közötti különbségről szól… a végén pedig kiderül hogy 
nincs is akkora különbség. Amikor a nők azt mondják, hogy ’átöltözöm, egy perc’, az úgy másfél óra, mint amikor mi 
mondjuk azt a kocsmában, hogy „csak megiszom a sört és megyek”.

Egy internetes oldalon azt a címet olvastam: „Csányi Sándor megfejtette mire vágyik a nő”. Ez nyilván csak 
egy figyelemfelkeltő címadás, de mégis a darab hozzásegíthet ehhez? Jobban érthetik egymást utána a part-
nerek?
► Nem, szerintem nem fogják egymást jobban érteni, de legalább az nagyon jó, ha a két ember hülyeségeit valaki 
kimondja és ezen együtt nevetnek. Aztán hirtelen ráeszmélnek, hogy ezek nem akkora nagy bajok. Amikor a nők 18 
féle dologról beszélnek egyszerre, az nagyon tudja idegesíteni a férfiakat… de a nőknek meg az a bajuk, hogy a férfiak 
ha újságot olvasnak, akkor egyáltalán nem hallanak semmit, nem tudnak egyszerre két helyre figyelni. Ezek olyan 
dolgok, amikről érdemes beszélni, mert tulajdonképpen ezek a különbségek nagyon mulatságosak. 

Egyedül van a színpadon, minden szerepet Ön játszik. Nehezebb ez, mint a hagyományos többszereplős dara-
bok? Mennyire kell máshogyan készülni egy ilyen előadásra?
► Nagyon izgalmas teljesen egyedül megfogni azt a rengeteg embert aki itt van. Azt biztosan lehet érezni a színpa-
don, hogy lankad-e a figyelem vagy nem.  Tudni kell, hogy olyankor mit tegyél, hogyan hozod azt vissza. Lehet nagy 
szünetet tartani, vagy el kell kezdeni tempózni, és ez minden este más. Van egy előadás a Thália színházban amiben 
Schell Judittal játszom, a ’’Ketten egyedül’’, azért abban nagyon jó, hogy akármi történik, vagy a Juci viszi tovább, 
vagy én. Olyan mint amikor az ember teniszezik, ha én melléütöm, akkor ő utánaszalad, visszahozza.

A Duna TV-ben nemrég fejeződött be a Csak színház és más semmi című sorozata, miben lehet majd a közel-
jövőben látni?
► Az első évadnak lett vége, de megrendelték a másodikat is, azt idén nyáron csináljuk, ami egy 60 napos forgatás 
lesz, úgyhogy amellett mást nem nagyon tudok a nyáron csinálni. 
(Képünkön: A művész Kulcsár Bélával, a kulturális központ igazgatóhelyettesével)

Czigony Krisztina

Évértékelő az iparkamaránál
A Hajdúszoboszlói Kereskedelmi és Iparkamara februárban megtartotta évérté-
kelőjét egy kellemes vacsorával egybekötött taggyűlésen a Korona Hotelbe

n. Az eseményen  Miklóssy Ferenc, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara elnöke és Skultéti Éva főtitkár is tiszteletét tette.

„Szerencsére egyre többen vagyunk az egyesületben, a kilépő és kizárt tagokkal 
együtt is nagyobb volt a létszám év végére mint az év elején”- jelentette be Tóth Ist-
ván elnök. Egyúttal kifejtette, szeretnének megfelelni azoknak a feladatoknak, amik 
a tagsággal járnak, szélesíteni az együttműködésüket és olyan dolgokban képviselni 
a vállalkozóikat, amik mindenkit érintenek és érdekelnek. Minden évben kiosztják az 
Év Üzlete Díjat, melynek odaítélésében nemcsak kamarai tagok, hanem egy szakértői 
testület is részt vesz. 

Elmondta, a városfejlesztési elképzeléseket megismerve, megpróbálnak ezekbe a pro-
jektekbe a vállalkozások beintegrálódni, a fejlesztésekben is közreműködni. Miklóssy 
Ferenc szerint az elmúlt 5 évben is jelentősen erősödött a kamara, gyakorlatilag egyet-
len szervezetként képviseli megfelelő súllyal a gazdaságot, a kormány is nagyon sok 
javaslatát figyelembe veszi. 

Képünkön: jobbról: Miklóssy Ferenc, Skultéti Éva, Török István, a HBKIK vidéki 
alelnök és Tóth István

„Mi hisszük, hogy a férfiak, de valójában a nők döntenek”
Interjú Csányi Sándor színművésszelTisztújítás 

a fizetővendéglátók egyesületében

Beszámoló és tisztújító 
közgyűlést tartott márci-
us 9-én a Hajdúszoboszlói 
Fizetővendéglátók Egyesülete 
a Bocskai Rendezvényköz-
pontban. A választás eredmé-
nyeként a leköszönő Pinczésné 
Loós Vilma eddigi elnök helyett 
Kanizsay György Béla került a 
szervezet élére, és részben új 
tagokból áll a 6 fős elnökség.

Évértékelőjében Pinczésné Loós 
Vilma eddigi elnök kifejtette, hogy 
az egyesület az elmúlt évben 3  tu-
risztikaii kiállításon vett részt ideha-
za és külföldön. Ott voltak a szakmá-
hoz kapcsolódó városi fogyasztóvé-
delmi fórumon is június 30-án. Az 
egyesület a jelentősnek mondható 
tagdíjbevétel mellett pályázatokkal 
is nyer támogatást céljaihoz, emel-
lett a Hungarospaval is együttműkö-
dik. A turisztikai nonprofit kft.-ben 
(TDM) 20 százalékos a részesedésük 
100 ezer forinttal, a jogszabályban 
előírt alaptőke-emeléshez tavaly 500 
ezer forinttal járultak hozzá. 

A beszámolókat követő vezetőség-
választáson a jelenlévők gyakorla-
tilag egyöntetűen megválasztották 
a jelölteket. Az új elnökség ezután 

rövid ülést tartott, s bejelentették a 
tisztségviselők személyét. Az egye-
sület elnöke így Pinczésné Loós Vil-
ma helyett Kanizsay György Béla 
lett, helyettese Bényei Sándor, a 
szervezet titkára továbbra is Gargya 
Tamás. Elnökségi tagok: Sala-
mon Sándorné, Guglenkó Márk, 
Kanizsay Róbert. 

Az új elnök a tervek között kiemel-
te, hogy a pályázatokra helyezik 
a hangsúlyt, hiszen a városi TDM 
működésével  lecsökkent a munka 
az egyesületben. A városmarketinget 
illetően az új debreceni repülőjára-
tokban lát további lehetőségeket, 
különösen, ha megépül az M35 au-
tópálya folytatása. Fontosnak tartja 
továbbá a gyógy- és sportturizmus 
erősítését a városban, s jó ötletnek 
a fürdőzés kezdeteinek megelevení-
tését az utókor számára.  Kifejezte 
reményét továbbá, hogy születtnek 
olyan megállapodások a jövőben, 
amely szerint a külföldiek gyógyke-
zelését támogatná országuk. A hatá-
ron túli magyarok esetében szerinte 
a kormánynak kellene ezt vállalni,  
mert az egyéb költésekben (szállás 
és más szolgáltatások), illetve azok 
áfájában ez mintegy megtérülne az 
országnak. 

Hagyományos, immár a 23.  évzáró közgyű-
lését és bankettjét tartotta meg február első 
péntekén a 102 éves múltú Hajdúszoboszlói 
Gazdakör a Kösely Zrt. nagy ebédlőjében.

Az egybegyűlteket és a megjelent vendé-
geket Örvendi László elnök üdvözölte, aki 
rámutatott, a múlt feltárása - melyért sokat 
tett a gazdakör - és a hagyományok ápolása 
fő feladataik közé tartozik. 1912-ben épp egy 
ilyen bálon vetődött fel a gazdakör megala-
pításának gondolata, s 2 évvel később létre 
is hozták azt. A hagyományokon alapul az 
idei téli hónapokban is megtartott, 80-100 
főt vonzó gazdaköri esték sorozata, ahol 
megannyi hasznos információkat nyújtanak.  
Ugyancsak a tradíciók sorába tartoznak a 
július eleji határszemlék, még akkor is, ha 
úgymond „változnak az idők”.  A gazdakörök 
számos célt elértek, de szükség van a szerve-
zetre továbbra is: nem másnak, hanem saját 
érdekünkben - fogalmazott. 

A közgyűlésen jelenlévő Jakab István or-
szágos elnök hangsúlyozta: azért küzdöttek, 
hogy a gazdaember visszakapja vidéken a be-
csületét. Összefoglalta, mi mindent sikerült 
kivívniuk ennek érdekében, rámutatott: ami-
ről 90-ben csak álmodtak, töretlenül vitték és 
viszik tovább, kiszámítható, erős szövetséget 
alkotnak. Ha a gazdaember kezet nyújt, az 
tartja a szavát. Mint kifejtette,, jelenleg 700 
falugazdász dolgozik az országban, 1300 
milliárd forint jut az EU-ciklusban vidékfej-
lesztésre. 

A rendezvényre eljött Kis Miklós szakál-
lamtitkár is, aki egyebek közt elmondta, ez 
az államtitkárság az egyetlen, amely nem a 
fővárosban, hanem Kecskeméten  dolgozik. 
Feladataik közé tartozott az előző időszak 
lezárása és a 2020-ig szóló vidékfejlesztési 
program megfelelő előkészítése. 

Képünkön: balról: Kis Miklós, Jakab Ist-
ván, Örvendi László, Bodó Sándor ország-
gyűlési képviselő, Obreczán Ferenc főtitkár
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TAVASZI MŰVÉSZETI 
NAPOK
Március 25. (péntek) 19 óra
MÁGA ZOLTÁN 
KONCERTJE
Belépődíj: 5.500 forint 
és 5.000 forint

Március 26. (szombat) 
17 óra
„Öröm a zene”
X. SZOBROCK
Amatőr Rockzenekarok 
Tehetségkutató Versenye
Belépődíj: 700 forint

Április 3. (vasárnap) 17 
óra
NÓTAGÁLA

Fellépnek: Gyulai Er-
zsébet, Farkas Rozi-
ka, Csizmadia János, 
Liszter Sándor és a Vad-
rózsák
Belépődíj: 1.900 forint 
és 1.500 forint

A rendezvények helyszí-
ne: Szilfákalja 2.

Helyre szóló belépője-
gyek válthatók a kulturá-
lis központban.

Anyakönyvi hírek
2016. február

Házasságkötés:
Leel-Őssy Gabriella  -  Viski Ferenc, Czeglédi Edina  -  
Madarász Zoltán, Magyar Edina Krisztina  -  Radócz 
Tamás.

Újszülöttek:
Szarvas Máté, Budai Attila,  Kaszás Hédi, Harmati Ben-
ce, Székely Zoltán, Zavicsár Ádám, Borsos Máté, Kollát 
Berill, Kéri János, Bakó Dominik, Elek Fruzsina.

Akiket gyászolunk: 
Bordán Sándorné 84, Szoboszlai béláné 88, Varga Imre 
51, Nagy Lászlóné 59, Szabó Zsigmond 78, Bézi Józsefné 
91, Hangácsi Viktorné 74, Tóth István 62, Hüse Péter 88, 
Szabó Lídia 88, Takács Gergely 92, Magyari Ferencné 
83, Magyar Józsefné 73, Szatmári Gyula 91, Jenei József 
68 éves.

SEGÍTENEK A 
FOGYASZTÓVÉDŐK!

További sok jó tanács: 
 www.nfh.hu

innen-onnan

KÉKINFO
Rablás, verés, kerítéslopás
Elvette ismerőse pénzét

A hajdúszoboszlói rendőrök 
rablás elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt bűnügyi 
őrizetbe vették a helyi férfit.

Egy hajdúszoboszlói férfi értesítet-
te március 16-án dél körül a Hajdú-
Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 
Tevékenység-irányítási Központját 
arról, hogy ismerőse elvette a pénzét. 

A rendőrök a helyszínen megálla-
pították, hogy a sértett egy söröző-
ben együtt italozott G. Zsolttal, majd 

Féltékenységből ütöt-
te meg

A hajdúszoboszlói rendőrök vád-
emelési javaslattal fejezték be a 
nyomozást a megyei rendőr-főka-
pitányság február 25-i információi 
szerint azzal a férfival szemben, 
aki az utcán bántalmazta volt élet-
társát.

A nyomozás adatai szerint egy 
állampolgár tett bejelentést 2015. 
október 16-án 6 óra 34 perckor a 

átmentek az egyik Bányász utcai 
parkba, ahol az ismerős azt követel-
te a sértettől, hogy adja át neki a nála 
lévő készpénzét, amire a férfi nem 
volt hajlandó. G. Zs. ezért egy pad-
ra lökte, leszorította, nadrágjának 
zsebét leszakította, és kivette az ott 
lévő készpénzét. A sértett közölte is-
merősével, hogy ha nem adja vissza 
neki a pénzt, akkor hívja a rendőr-
séget. Elővette a mobiltelefonját, de 
támadója kivette a kezéből és össze-
törte, majd a kerékpárjával elhagyta 
a helyszínt.   Közben megfenyegette 
a 45 éves férfit, hogy ha szól a rend-

őrségnek, akkor nagyon rosszul fog 
járni. A sértett ezután visszament a 
sörözőbe, ahonnan telefonált a rend-
őrségnek.

A rendőrök a 24 éves G. Zsoltot 13 
óra 15 perckor az Isonzó utcán el-
fogták, és előállították a rendőrkapi-
tányságra, ahol a nyomozók gyanú-
sítottként kihallgatták, majd bűnügyi 
őrizetbe vették, és kezdeményezték 
előzetes letartóztatását.

A Hajdúszoboszlói Rendőrkapi-
tányság a helyi lakos ellen rablás 
bűntett elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt folytatja a nyomozást.

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főka-
pitányság Tevékenység-irányítási 
Központba arról, hogy Hajdúszo-
boszló, Sport utcában egy férfi bán-
talmaz egy nőt. A bejelentést köve-
tően a járőrök azonnal a helyszínre 
mentek, ahol megállapították, hogy 
az 56 éves férfi a volt élettársát ököl-
lel szájon ütötte. A rendőrök B. Ele-
mért elfogták. és bűncselekmény el-
követésének megalapozott gyanúja 
miatt előállították a Hajdúszoboszlói 
Rendőrkapitányságra.  A helyi lakos 
kihallgatásakor a bűncselekmény el-

követését elismerte, elmondta, hogy 
a nőt féltékenységből ütötte meg. A 
megalapozott gyanú szerint a férfi az 
esetet megelőző napon, az esti órák-
ban is bántalmazta a sértettet.

A Hajdúszoboszlói Rendőrkapi-
tányság a gyanúsított ellen súlyos 
testi sértés bűntett kísérlet elköve-
tésének megalapozott gyanúja mi-
att folytatott nyomozást februárban 
befejezte, és az iratokatvádemelési 
javaslattal az illetékes ügyészség ré-
szére megküldte.

Lezárt ügy: Kerítés-
léceket lopott

A gyanúsított házáig vezette a haj-
dúszoboszlói rendőröket Mira, a 
nyomkövető kutya. A nyomozók 
bíróság elé állítási javaslattal feb-
ruárban  fejezték be a nyomozást 
a 19 éves fiatalemberrel szemben.

A Hajdúszoboszlói Rendőrkapi-
tányság Bűnügyi Osztálya lopás 
vétség elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt folytatott nyomozást 
B. Nándor hajdúszováti lakossal 
szemben.

A nyomozás adatai szerint egy nő 
tett bejelentést február 11-én 8 óra 
12 perckor a Hajdú-Bihar Megyei 
Rendőr-főkapitányság Tevékenység-
irányítási Központjába arról, hogy a 
hajdúszováti családi házának kerí-
téséről ismeretlen tettes 10 db lécet 
lefeszített és ellopott.

A rendőrök a bejelentést követően 
a helyszínre mentek, ahol elsődleges 
intézkedésként nyomkövető szol-
gálati kutyát is alkalmaztak. Mira 
szagot fogott, és a bűncselekmény 
elkövetésével megalapozottan gya-

núsítható helyi lakos házáig vezette 
a rendőröket.

A 19 éves fiatalember otthonában 
a nyomozók házkutatást tartottak, 
ahol megtalálták és lefoglalták a ke-
rítésléceket. A rendőrök B. Nándort 
elfogták és előállították a Hajdúszo-
boszlói Rendőrkapitányságra, ahol 

kihallgatták. A gyanúsított a bűncse-
lekmény elkövetését elismerte.

A rendőrség a nyomozást febru-
árban befejezte, az iratokat bíróság 
elé állítási javaslattal továbbította az 
illetékes járási ügyészségnek.

Képünkön: Mira, a nyomozókutya 

Info: Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya

sport

kézilabda

Eddigi összes tavaszi mérkőzé-
sét elveszítette a Hajdúszoboszlói 
KSKE az NB II-es kézilabda-baj-
nokságban. Az külön fájó, hogy 
háromszor hazai pályán maradt 
nyeretlen a csapat.

Február végén a Békéscsaba ellen 
indult a tavasz a férfi kézisek szá-
mára. Az első félidőben „elaludt” 
együttesünk, így nem csoda, hogy a 
vendégek ötgólos előnybe kerültek. 
Innen sikerült ugyan visszakapasz-
kodnia csapatunknak – 28-27-re 
még vezettek is Juhász Károly ta-
nítványai –, de a végjátékban újra 
fordítottak a vendégek (HKSKE – 
Békéscsabai BDSK 30-31).

Egy héttel később a dobogós Me-
zőtúr ellen már nehezebb mérkőzés-
re kellett számítani. A mieink végig 
hátrányban ugyan, de szorosan tar-
tották az eredményt. Mindössze egy-
két gól volt a különbség a két alaku-
lat között. Sajnos a vezetést átvenni 
nem sikerült, s a legvégén háromgó-
los különbségnél fújták le a meccset 
(HKSKE – Mezőtúri AFC 31-34).

Az első idegenbeli mérkőzésén 
sem tudott változtatni a HKSKE. A 
makói túra ráadásul egy jókora za-
kóval ért véget. Igaz, az eredetileg 
szombatra kiírt találkozót áttették 
vasárnapra, így aztán felforgatott 
kerettel, és jó néhány tizenéves játé-
kossal állt ki együttesünk. A két pont 
sorsa már az első félidőben eldőlt, 
a második játékrész már csak for-
malitás volt (Makói KC – HKSKE 
43-20).

A rossz sorozat a legutóbbi fordu-

Négyből semmi
lóban sem szakadt meg, amikor a 
Kunszentmárton vendégeskedett a 
Sportházban. A bajnoki címre törő 
vendégek ellen sikerült megismétel-
ni a Mezőtúr elleni jó játékot. Hogy 
a vége mégiscsak hétgólos különb-
ség lett, annak újfent az volt az oka, 
hogy a cserékkel frissítő csapatunk 
nem tudta útját állni a kunszentmár-
toni rohamoknak a második félidő 
második felében (HKSKE – Kun-
szentmárton 27-34).

A biztos bentmaradást jelentő 9. 
hely még mindig nincs elérhetetlen 
távolságban. Mindössze négy pont 
kellene, hogy ugyannyija legyen 
együttesünknek, mint a jelenleg ott 
lévő Kiskőrösnek. De ahhoz min-
denképpen sürgősen el kellene kez-
deni gyűjtögetni a pontokat.

H. R.

Küzdelem a dobo-
góért
A juniorok háromszor nyertek, 
egyszer botlottak. Ez utóbbi pont-
vesztés viszont a dobogós helybe 
került.

A Békéscsaba ellen 29-27-re, a 
Makó ellen 29-25-re, míg a Kun-
szentmárton ellen 28-21-re nyertek a 
fiatalok. A Mezőtúr viszont 30-26-ra 
megtréfálta a mieinket.

Ráadásul ez utóbbi mérkőzés na-
gyon fontos lett volna a dobogó 
szempontjából, hiszen a Mezőtúr 
most két ponttal megelőzi fiatalja-
inkat. Javításra azonban lesz még 
lehetősége az ificsapatnak.

Veretlenül 
haladnak
Négy mérkőzésen is veretlen 
maradt a HSE a megyei I. osz-
tályú labdarúgó-bajnokság ed-
digi tavaszi játéknapjain. Há-
romszor győzelemmel zártak 
labdarúgóink.

Nagyon készült a tavaszi rajt-
ra a HSE. A felkészülési időszak 
rengeteg meccse után, február 
végén, végre tétmérkőzésen lép-
hettek pályára a labdarúgóink. 
Az ötödik helyről indult a tavasz 
egyesületünk számára.

A tavaszi első fordulóban rög-
tön egy rangadón bizonyíthattak 
László Richárd játékosai. A má-
sodik helyen álló Nyíradony ér-
kezett a Sport utcába. Jól indult 
a találkozó, mert Kunkli Bence 
és Éles Zoltán góljaival már 
az első negyedórában kétgólos 
előnyre tett szert a csapat. A szü-

net után azonban szépített a ven-
déggárda, de nem sokkal később 
egy öngóllal visszaállt a kétgólos 
különbség, ami meg is maradt a 
végéig (HSE – Nyíradony 3-1). 
A győzelemmel a második hely-
re ugrott a HSE.

A következő fordulóban azon-
ban megtorpant csapatunk. Haj-
dúdorogon a hazaiak első félidei 
vezető góljára Kiss Zoltán révén 
válaszolt együttesünk. Sajnos ez 
is maradt a vége (Hajdúdorog – 
HSE 1-1). Így aztán rögtön egy 
helyet rontva, de még mindig a 
dobogón volt a gárda.

Az újabb hazai mérkőzés 
megint csak győzelmet hozott. 
A Debreceni EAC ellen mindig 
is nehéz meccseket játszott csa-
patunk az elmúlt években. Most 
is hasonlóra számítottak László 
Richárdék, annak ellenére, hogy 
a DEAC csupán a középmezőny-
ben foglalt helyet. Az első félidő 
megint két gólt hozott, ám ez-
úttal testvériesen elosztva: Kál-
mán Zoltán szerzett vezetést, 
de három perccel később egyen-
lítettek a vendégek. A második 

játékrészben előbb büntetőből 
ismét Kálmán Zoltán volt ered-
ményes, majd a találkozó utolsó 
percében, Csuka Tamás biztosí-
totta be a három pontot (HSE – 
DEAC 3-1).

A tavasz negyedik meccsére 
ismét utazott a gárda No, nem 
messzire, hiszen a szomszé-
dos Nagyhegyesig kellett csak 
menni. Pintér Péter szép meg-
oldásával került előnybe a HSE 
a szünetre. A fordulás után egy 
védelmi megingásból egyenlített 
a Nagyhegyes, de a hajrá már 
megint csapatunké volt. Előbb 
Kiss Zoltán, majd Kálmán Zol-
tán volt eredményes, így megint 
kétgólos sikert jegyezhetett ala-
kulatunk (Nagyhegyes – HSE 
1-3).

Az újabb három ponttal a má-
sodik helyre jött fel a HSE. Ápri-
lis elején akár még az első helyre 
is felléphetnek, amennyiben ha-
zai pályán sikerült legyőzniük 
a jelenleg listavezető Hajdúbö-
szörmény együttesét.

Horváth Róbert

labdarúgás

sakkAsztalitenisz
A Hajdúszoboszlói Asztalite-
nisz Klub továbbra is a har-
madik helyen áll a bajnok-
ságban, s jó esélye van annak 
megtartására.

HAK – Vámospércsi ASE 13-5
Győzött párosban: Takács Zol-
tán - Holb Angéla. Győzött 
egyéniben: Takács Zoltán há-
romszor, Holb Angéla három-
szor, Lévai László háromszor, 
Boros István háromszor.

Az utolsó helyezett ellen állt 
asztalokhoz a HAK az NB III-as 
csapatbajnokságban. A találko-
zót végül fölényesen nyerte meg 
a csapat. Igaz, a párosok után 
még döntetlen volt az állás, az 
egyéni meccseken hamar eldön-
tötték a bajnoki pont sorsát já-
tékosaink. Minden játékos egy-
aránt három győzelmet és egy 
vereséget jegyzett a nap végén.
A sikerrel továbbra is a harma-
dik helyen áll a HAK. A hátra-
lévő fordulókban két nehezebb 
és két könnyebbnek ígérkező 
találkozó vár a játékosokra. A 
bronzérem tehát elérhető közel-
ségben van.

-rob- 

Jó nyitány Tégláson
Márciusig kellett várni, hogy a megyei női kézilabda-bajnok-
ság folytatódjék. A hosszú várakozás viszont úgy tűnik, jót tett 
az Amatőr NKSE lányainak.

Az ötödik helyen álló Téglás otthonába utazott a forduló előtt ne-
gyedik ANKSE csapata. A két gárda között két pont különbség 
volt, így egy hajdúszoboszlói siker biztos távolságot jelentett vol-
na az üldözőtől.

Ősszel hazai pályán sikerült legyőzni a riválist (19-16), s most is 
erre készültek a szoboszlói lányok. Az első félidő aztán nem úgy 
alakult, ahogy azt eltervezték. A védekezés és a támadás sem volt 
annyira hatékony, hogy előnybe kerüljenek a lányok. A szünetre 
10-10 volt az állás.
A második félidőre sikerült minden téren feljavulni. Nagy Mari-
ann vezetésével – tizennégy gólig jutott a támadó – begyűjtötte a 
két bajnoki pontot a csapat. Téglás VSE – ANKSE 20-22  (10-10)
A Téglástól így ellépett, de a többiekhez nem került közelebb, 
mert mindhárom rivális egyaránt megnyerte a mérkőzését.

-hor-

Középmezőnyben a HSSE
A januári szünet után februárban folytatódott a nemzeti bajnok-
ság (NB) minden szintjén a 2015/2016. évi pontvadászat. 

Az NB-II-ben érdekelt Hajdúszoboszlói Sakk SE (HSSE) februárban 
két mérkőzést játszott és nyert meg az  inkább középmezőnyhöz, mint 
kiesőkhöz tartozó csapatok ellen. Bár hozzá kell tenni, hogy ezek az 
együttesek nem igazán voltak ellenfelei a HSSE-nek annak ellené-
re, hogy klubunk komolyan gyengült tavalyi önmagához képest. Így 
most a jelenlegi bajnokságban – ami erősebb a korábbinál – sajnos 
csak a biztos középmezőny tartható. Egyébként jönnek fel a fiatalok 
(jelenleg 10-14 évesek), és megoldják azt a problémát ami az élme-
zőnybe lendítheti szép alföldi városunk sakksportágát.
Részletes eredmények a februári fordulóból:
Tiszavasvári – HSSE 5:7
Táblánkénti eredmények: Győzött: Forgács, Szarvas, Máté, 
Kiripolszky, Hercz V. Döntetlen: Ecsedi, Szántó, Hercz R., Sallér. 
Vesztett: Borsavölgyi, Kósa, dr. Orbán.
HSSE -  Sajóbábony 7,5:4,5
Táblánkénti eredmények: Győzött: Borsavölgyi, Hercz R., Sallér, 
Kaszás. Dön-
tetlen: Forgács, 
Szarvas, Tóth, 
Kósa, Ecsedi, 
K i r i p o l s z k y , 
Hercz V. Vesz-
tett: Szántó.

Baranyai Szabolcs
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alma                       140-280 Ft/kg
narancs       270 Ft/kg
banán       450 Ft/kg
körte       350 Ft/kg
citrom       550 Ft/kg
kiwi       680 Ft/kg
burgonya                        150-170 Ft/kg
vöröshagyma        200 Ft/kg
lilahagyma       300 Ft/kg
újhagyma                         120 Ft/csomó
piros retek                          150 Ft/csomó
fehér retek                          390 Ft/csomó
paradicsom                        750-850 Ft/kg
paprika     1600 Ft/kg
karalábé       170 Ft/db
kelkáposzta        400 Ft/kg
sárgarépa        250 Ft/kg
petrezselyem       650 Ft/kg
brokkoli       800 Ft/kg
gomba       700 Ft/kg
fokhagyma     1600 Ft/kg
tojás                             33-45 Ft/db
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HAJDÚSZOBOSZLÓ
VÁROSI LAP

Állatorvosi 
ügyelet

Március 25-től
GYÓGYFORRÁS GYÓGYSZERTÁR
Hősök tere 3.
Telefon: 06-52-557-945

Április 1-től
KATALIN PATIKA
Major u. 26.
Telefon: 06-52-557-805

Április 08-tól
KAMILLA PATIKA
Bethlen u. 30., 
Telefon: 270-157

Április 15-től
ARANY PATIKA
Hőgyes u. 31. 
Telefon: 06-52-359-431

Április 15-től
ARANY PATIKA
Hőgyes u. 31.
Telefon: 06-52-359-431

Ügyeleti idő:
Hétfőtől péntekig munkanapokon az 
ügyeletre kijelölt gyógyszertár zárásától 
21 óráig. Szombaton (pihenőnapokon): 
17-től 19 óráig. 
Vasárnap és ünnepnapokon: 08.00-12.00 
óráig és 17.00-19.00 óráig

Szombaton az ügyeletes gyógyszertár 
08.00-tól 12.00 óráig nyitva tart. 
A köztes időszakokban készenléti szol-
gálatot lát el az ügyeletes gyógyszertár 
(telefonos elérhetőség az ügyeletes orvos 
részére, sürgős szükség esetére).

Gyógyszertári ügyelet

Márciuss 26-27-28.
DR. NYÍRI SÁNDOR
Derecske, Malom u. 2.
Telefon: 06-70-376-1148
DR.  TÖRÖK ZSUZSANNA
Hajdúszoboszló, Bordángát 
u. 24.
Telefon: 06-30-305-8498

Április 02-03.
DR. HANZÉROS ÁDÁM
Nagyhegyes, Kölcsey u. 6.
Telefon: 06-30-949-6008

Április 09-10.
DR. SAS GERGŐ
Hajdúszoboszló, Attila u. 
23.
Telefon: 06-70-708-5352

Április 16-17.
DR. BÍRÓ TAMÁS
Hosszúpályi, Petőfi u. 7.
Telefon: 06-30-239-0230
DR. KÁLMÁN ATTILA
Hajdúszoboszló, Erkel F. 
u. 79.
Telefon: 06-30-925-0391

PIACI ÁRAK
március 19. VÉRADÁS 

A Magyar Vöröskereszt területi szervezete 

március 29-én,  kedden 

10-től 17 óráig 

lakossági véradást 
szervez
a művelődési központban 
(Szilfákalja  u. 2. sz.)

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

Kérjük, segítsen 

véradással 

beteg embertársainkon!


