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Március idusán  megkezdődik  a gasztrokulturális feszti-
válok idénye is Hajdúszoboszlón a Toros Napokkal! A ven-
déglátók egyesületének rendezvényéről részletes infor-
máció a plakátokon, a hajduszoboszlo.hu oldalon vagy a 
facebookon.
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Dózsa György u. páros oldala vízelvezetés
Szakaszonként tervezik a problémamegoldást

Továbbadja tudását az ifjúságnak 
Bagossy Sándor kerámiái a múzeumban

Kultúrházak éjjel-nappal
Fánkversennyel és sok más programmal 

A  Magyar Ápolók Napján
Önkormányzati ünnepség a helyi dolgozóknak

1.265.796 vendégéjszaka
Budapest után Hajdúszoboszló a topon!
Elkészült a kereskedelmi szálláshelyek forgalmát kiegészítő, az egyéb szálláshelyek - 
fizetővendéglátók - adatait is tartalmazó összegzés Hajdúszoboszló turizmusának 2017. évi 
mutatóiról.  A töretlenül nagy népszerűséget jelzi, hogy az előző évhez képest is  3,3%-kal több 
vendégéjszakát töltöttek  el itt a vendégek. A fővárost kivéve tehát mindenkit beelőzött fürdő-
városunk. 

Az elemzések szerint 2016-ban már megközelítette, tavaly meghaladta a 750 ezret  a belföldi vendég-
éjszakák száma, a külföldiek tekintetében pedig tavaly lépett 500 ezer fölé. A magyar vendégek által itt 
eltöltött éjszakák aránya pici csökkenést mutat,   59% volt.  A szálláshelytípusokat illetően leginkább a 
magánszállás-
helyeken és a 
kempingekben 
n ö v e k e d e t t 
a forgalom, 
mindkét eset-
ben több mint 
10%-kal, a szál-
lodákban 1,1%-
kal,  a panziók-
ban 3,5%-kal. Csökkenést az ún. üdülőházakban tapasztaltak. Az átlagos tartózkodási idő  3,3 nap volt.
A külföldi vendégek között  továbbra is a lengyel vendégeket köszönthetjük legtöbbször, 212.114 ven-
dégéjszakát töltöttek nálunk tavaly.  Közel 100 ezer román vendég, több mint 60 ezer szlovák,  54 ezer 
német, 30 ezer ukrán, 14 ezer cseh  is felkereste fürdővárosunkat, ez a - belföldet nem számítva -  TOP7-
nek mondható náció a nemzetiség szerinti statisztika alapján. 
Az ideérkező vendégek számát tekintve is minden korábbit felülmúltak az adatok, a szállásadók 384 
ezer 70 főt regisztráltak a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal igazgatási irodavezetőjének, dr. 
Sléder Tamásnak elemző adatai szerint. 
Így a 2017-ben befizetett 485 millió 172 ezer forint idegenforgalmi adó is minden idők legmagasabb  
bevétele ebben az adónemben. 

A télnek vége lesz!  Jön: 

Évtizedes hagyomány városunk kulturális életében a több mint 
egyhónapos rendezvénysorozat, melynek kínálatát a szervező 
művelődési központ úgy állítja össze, hogy kicsiknek, nagyok-
nak egyaránt alkalmat kínáljon egy-egy remek programra. 

- Törekszünk a műfaji sokszínűségre,  hogy minden korosztály talál-
jon kedvére valót,  sőt, hogy a családok számára nyújtsunk kultu-
rális szabadidős programlehetőségeket, idén  a  Családok Évére is 
figyelemmel - derült ki Berényiné Szilaj Ilona, a művelődési köz-
pont igazgatójának ismertetőjéből. 
Hagyományos események és újdonságok is szerepelnek a művé-
szeti napok sorában,  melynek nyitánya március 2-án a Kárpát-me-
dence  alkotó kézműveseinek  nemezkiállítása.  Rockzenei találko-
zó és verseny is újra lesz, különleges fődíjjal.  A kisgyermekeseket 
játszóházba  várják.  A színházlátogató, irodalomkedvelő, a humor-
rajongó  közönség sem marad élmény nélkül. Jön Szabó Kimmel 
Tamás és Jordán  Adél, Vámos Miklós, Galla Miklós, közkívánatra 
pedig fellép Kökény Attila.  A programok egy része ingyenes, egy 
része  - más helyekhez képest - szolid belépődíjas. (Részletes prog-
ram lapunk 4. oldalán).
- A művelődési központ emellett pályázati projekt keretében az 
egész életen át tartó tanulás megvalósulását biztosító szolgáltatá-
sok, tevékenységek, új tanulási tartalmak támogatását is felvállal-
ta, új típusú tanulási formák  indultak el ebben az évben intézmé-
nyünkben. S készülünk a nyárra  is - tudtuk meg az igazgatónőtől. 

Az elmúlt 5 év vendégéjszaka számadatai:
   összesen belföldi külföldi
2013   1.013.809 631.633 382.176
2014   1.063.721 638.365 425.356
2015   1.130.113 694.799 435.314
2016   1.225.663 747.606 478.057
2017   1.265.796 750.716 515.080

VAN SZÍVED!
Valaki nagyon kedves gesztussal 
készült az idei Valentin(Bálint)-
napra. 300 piros szívecskét horgolt, 
s elrejtette őket Hajdúszoboszló 
különböző pontjain. Ezt a példányt 
két tündéri kisleány találta meg egy 
lépcsőházban, és nagyon-nagyon 
örültek  neki. Íme egy ékes  példa, 
hogy nem hunyt ki még a kedves-
ség és  szeretet a világból. 
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Gorkij-dráma ötödik XXI. századi felvonás
A neves orosz író  tényleg írt drámát, az első címe, a Kispolgárok 1901-ben készült el. A helyi lapban 
azonban most nem ezért téma újra. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata immáron ötödször tűzte 
napirendre a Kormányhivatal intelmeire tekintettel a Makszim Gorkij nevét viselő kis déli városrészi 
utca nevének megváltoztatásának fajsúlyos kérdését.  A vélemény  azonban most sem változott, mert 
a 12 városatya közül csupán1 nyomott igen gombot a háborgatott utcaelnevezés likvidálására.
Kanizsay György, a körzet képviselője újra elmondta, hogy a lakosság ellenzi, továbbra sem támo-
gatja a névváltoztatást.  Hozzátette: nem talált az íróról olyan információt, amiért ennyire el kellene őt 
ítélni.  Mellesleg van más településen is róla elnevezett utca. Bizony! Mégpedig Debrecenben is. Máté 
Lajos  kijelentette: csatlakozik az előtte szólóhoz. A Kormányhivatal fogja fel mintegy polgári engedet-
lenségként a dolgot, s nyugodjon bele, hogy az ott élők nem akarnak változtatást. Jobb a békesség. 

a város

Elkészülhet a város első körforgalma!
Kis körforgalmat terveztet az önkor-
mányzat a Kossuth – Hőgyes utcai ke-
reszteződésbe a balesetek miatt
Hiába a  múlt évben kiépített  zebra és a sárga villogó figyelemfelkeltő 
lámpa, azóta is   előfordult itt baleset . A statisztikák szerint ebben a 
kereszteződésben történik a leggyakrabban baj, amiről persze a közle-
kedők, és nem a kereszteződés tehet. 

Németi Attila, a körzet önkormányzati képviselője szorgalmazására a képvi-
selő-testület ez év  január 25-én egy még hathatósabb megoldás lehetősé-
géről döntött, ha már a közlekedők nem okulnak a történésekből, s mindig 
akadnak, akik nem tartják be a szabályokat.  
Ez a kereszteződés alkalmas egyszerű körforgalom kialakítására a szakembe-
rek előzetes véleménye szerint. Nem nagyot    építenének tehát - nem is fér-
ne-, de a biztonságot elősegítve, s a teherautóknak sem jelentene az előzetes 
felmérések szerint akadályt.
Egy körforgalom azonban építési engedélyköteles tevékenység, így  tervez-
tetni kell. A képviselő-testület valamennyi tagja támogatta, hogy a költség-
vetés tartalékának segítségével 1,5 millió forint keretösszegből elkészüljön 
az engedélyes terv.  Ezt követően, várhatóan még ebben a félévben döntés 
születik a megvalósításról. 
A becsült költség 8-10 millió forint ennél az egyszerű kis körforgalomnál.  S 
elindulhat egy kedvező folyamat  a jövőre nézve, miszerint  városi útjaink ve-
szélyes csomópontjaiban, természetesen  az önkormányzat  anyagi lehetősé-
geitől és az adott hely műszaki paramétereitől függően másutt is kiépülhet-
nének a  jövőben körforgalmak Hajdúszoboszló   közbiztonsága érdekében. 

Először a Dózsa György utca pá-
ros oldalán:   felülvizsgáltatják és 
engedélyeztetik a vizesárkok zárt 
rendszerűvé átépítésének terveit

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

Alapította: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata   web: hajduszoboszlo.eu
Nyomás: Litográfia Nyomda, Debrecen • Felelős vezető: Vécsey Tibor  • Terjeszti: a Lapcenter Kft. • 
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Antalné Tardi Irén, a kör-
zet képviselője örömének 
adott  hangot, amiért elin-
dulhat végre egy folyamat 
a Dózsa György utcai prob-
lémák megszüntetésére.  
A felszíni vízelvezetés hi-
ánya, vagy épp mély, ve-
szélyes, a járdákhoz  közeli 
árkok, számos részen az 
útpadka hiánya  jellemzik 
az utcát, különösen a pá-
ros oldalon.  A január 25-i 
képviselő-testületi tanács-
kozáson meghozott terv-
felülvizsgálattal kapcsola-
tos  egyhangúlagos döntés 
eredményeként változhat 
a  sokéves állapot. 

Felülvizsgálják a 2013-2014-ben kerékpárút-
építésre készített azon terveket, amiknek ré-
szeként a nyíltárkos vízelvezető rendszer zárttá 
tételének dokumentációja is elkészült. Akkor 
anyagi forrás hiányában megrekedt a folyamat. 
Pályázati kiírás nem várható kerékpárút-fejlesz-
tésre  a közeljövőben - rögzíti az írásos előter-
jesztés.  A polgármesteri hivatal szakirodájának 
szakmai csoportja ezért javasolja a megvalósítás 
szakaszolását. Elsőként az utca páros oldalában 
(a főtér felől tekintve a bal oldalában), a Bajcsy-
Zsilinszky - Olajmalom utca közötti árokszakasz 
kiváltását javasolják a Magyar Közút Nzrt. előírá-
sainak figyelembevételével.  
A képviselő-testület egyetértett a folyamat 
megkezdésével,  az előkészületekhez 1,5 millió 
forint keretösszeget szavaztak meg. A tervek és 
a jogerős engedély meglétekor határoz majd a 
képviselő-testület a konkrét megvalósításról. 
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Folytatódik az erős városmarketing

Pályázat a Fazekas Mihály 
dűlőre
Egyetlen zártkerti dűlő felel meg annak a pályázati 
kiírásnak, melyre január végén benyújtotta anyagát 
az önkormányzat. Nyertesség esetén javulhatnak a 
közlekedési feltételek a Fazekas Mihály dűlőn.

540 méter út épülhetne meg itt, ha nyer a város pá-
lyázata. A 10 millió forint projektköltségből 9 millió 
költhető útra, a maradék pedig - a közben módosított 
pályázati  kiírás szerint vadáthaladást jelző táblákra, 
térfigyelő infrakamerákra vadszámlálási céllal, illetve 
villanypásztorok céljára pályázható meg.  Az utóbbi 
módosulás miatt egy 2. célterület bevonását is javasol-
ta a polgármesteri hivatal. A Földművelésügyi Minisz-
térium ezen pályázata kizárólag zártkertekre szólt. 

Városháza,  döntések
Jóváhagyták a képviselők január végi tanácskozásukon a 
három önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társa-
ság, így a Hungarospa, a Városgazda és a TDM 2018. évi üz-
leti terveit.

Módosították az idei költségvetési rendeletet. Az utób-
bi években ugyanis mintegy „duplán” alkot az önkormány-
zat költségvetést, mert az ún. normatív állami támogatások 
(amelyeket meghatározott feladatokra adnak a települések-
nek), csak a következő év januárjában válnak elérhetővé  az 
önkormányzatok számára.  

Az önkormányzatoknak magához az oktatáshoz immá-
ron nincs közük, néhány ilyen bókolás kivételével,  így ha 
bárkinek problémája van, az illetékesekhez forduljon - fejtet-
te ki dr. Sóvágó László annak kapcsán, hogy az általános 
iskolai körzethatárokat még véleményezhetik a települések.
Szoboszlón jelenleg a Bárdos, a Gönczy, a Pávai, a Thököly-
iskola és az Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium műkö-
dik.  A képviselők egyetértettek a szakiroda-vezetőhelyettes 
határozati javaslatával, miszerint áttekintették a körzeteket, 
s javasolják, hogy a kormányhivatal egyeztetve a Berettyóúj-
falui Tankerületi Központunkkal, a demográfiai változásokat 
figyelembe véve, a körzethatárokat szükség esetén módo-
sítsa. 

A Tour de Hongrie verseny egy magyar kerékpáros körver-
seny,  2015 óta rendezik meg, de összességében 38. ízben. 
Az idén a városi önkormányzat is úgy döntött, csatlakozik a 
programhoz. A nagy költségű versenyhez (melyet augusztus 
14-19. között tartanak ez évben) a rendezőnek a szervezői 
díj-hozzájárulást biztosítják tartalékból, bizottsági keretek-
ből, valamint a Hungarospa segítségével.

A kéményseprők egykori ingatlana a városé lehet.  Jog-
szabályok lehetőséget nyújtanak rá, így az önkormányzat 
kezdeményezi és kéri a Gönczy Pál u. 13. sz. ingatlan térí-
tésmentes tulajdonba adását, melyet  szociális szolgáltatási 
tevékenységek érdekében hasznosítana a jövőben a város.

Új megállóhelyet építhet ki a városnéző nosztalgia kis-
vonatnak - melyet elektromos üzemeltetésűre cseréltek 
-  üzemeltetője, a Sarkcsillag Invest Kft. Az önkormányzat 
támogattta a kérelmet a Szent Erzsébet utca Gábor Áron 
és Bródy János u. közti szakaszára. A  tervezett elektromos 
villámtöltőt a szakmai bizottságok inkább a Mátyás király 
sétánynál javasolnák a vállalkozásnak. A konkrétumokról a 
kész tervek ismeretében dönt a képviselő-testület.

Az új gasztrotérrel összeköttetés, a könnyebb elérhetősé-
get is jelentheti, ha a kisvonat állomása a szomszédságába 
kerül. Mindazonáltal a gasztrotér üzemeltetésére első kör-
ben meghirdetettt önkormányzati pályázatra nem akadt 
érdemi jelentkező, így annak újbóli meghirdetéséről hatá-
roztak.  

Újra intézkedést rendelt el - újabb pályázatot hirdet - az 
önkormányzat a városközpontban megsokasodott galam-
bok miatt.  Becslések szerint akár ezerre is tehető már a szá-
muk, s ez messze túllépi a még  tolerálható mennyiséget. 
A befogásuk  - ezzel már próbálkozott vállalkozónak megbí-
zást adva a város - viszont nem eredményes, mivel van, ahol 
etetik  is a galambokat.  
A probléma egyelőre örökzöld, s megváltoztathatatlannak 
tűnik, de keresi a város a megoldást. Egyelőre a galambgu-
anó miatti gyakori közlekedési felületi tisztítás enyhíthet a  
súlyosbodó helyzeten. 

A hatalmas turisztikai versengésben  a kiemel-
kedő eredményeknek sok összetevője van. 
Fontos a jól „eltalált” turisztikai marketing. 
Hajdúszoboszló városának marketingjét  a 
TDM-szervezet állítja össze, vezényli, termé-
szetesen a tulajdonosok véleménye és egyet-
értése szerint. A másik legjelentősebb mar-
ketingfunkciót kétségtelenül a Hungarospa 
produkálja.  Mik az idei tervek a TDM-nél? - er-
ről nyilatkozott Medgyesi Szilvia, a turisztikai 
nonprofit kft. vezetője. 

- A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. a 
2018-as évben is több külföldi piacra koncent-
ráltan tervezi a városi turisztikai marketing akti-
vitásokat. A belföldi kampányok mellett a külföldi 
piacokat érintően a lengyel, román és szlovák 
kampányok vannak tervezve nagyobb költségve-
téssel. Ezek mellett orosz, ukrán, német, osztrák 
és cseh kampányokat is tervez a szervezet ebben 
az évben. A kiállítások, kitelepü-
lések, study tour és workshop 
szervezések tekintetében a ko-
rábbi évek megszokott gyakor-
lata szerint tervez a TDM- szer-
vezet. 
Új a 2018-as részvételi tervben 
viszont a február 6-7. Tel-Aviv 
Izael, a február 21-24.  F.re.e 
München kiállítási részvételek, 
melyek azért kerültek bele a 
2018-as tervbe, mert a deb-
receni repülőtérről mindkét 
terület közvetlenül elérhető. 
Továbbá az elmúlt évben nagy 

érdeklődés övezte a Tour Eurocentre Zakarpattia 
tuisztikai vásáron való részvételünket Ungváron, 
melyet a 2018-as évben ismét beterveztünk. 
Mindhárom kitelepülés vendégszám-növekedést 
eredményezhet Izrael, Németország és Ukrajna 
területeiről, a közvetlen közlekedésnek és a ví-
zummentességnek köszönhetően. 
A városmarketing tevékenység keretében a TDM-
szervezet kiemelten online alapú megjelenéseket  
tervez, ezek mellett továbbá nyomtatott hirdeté-
seket, google- és facebook-kampányokat. Újként 
egy sajtóesemény szervezése is folyamatban van, 
melyen a sajtó munkatársai mellett influencerek  - 
véleményvezérek, a befolyásoló marketing egyik 
formájának - bevonását is tervezzük. 

(A kördiagram illusztráció. Forrás: Hajdúszoboszlói 
Polgármesteri Hivatal irodavezetőjének testületi 
ülésre készített előterjesztése a 2017. évi turisztikai 
adatokról)

A menedékotthon fo-
gadja a rászorulókat 
a Gönczy Pál utcán 
T e r m é -
s z e t e s e n 
nyitva tart 
az önkor-
m á n y z a t 
által, a 
s z o c i á l i s 
szolgáltató 
központ se-
gítségével 
működtetett menedékotthon a Gönczy Pál 
u. 6. sz. alatti épületben.

Felnőtteket fogadnak, olyanokat is, akik fűtet-
len ingatlanban, nem jó egészségi állapotban 
élnek, s a kihűlés, fagyás veszélye fenyegeti 
őket. A szállás reggel hétig, s este hattól tart 
nyitva, nagy hidegben viszont folyamatosan. 
Tisztálkodási lehetőséget a gondozási köz-
pontban biztosítanak. Az ellátottak egyszeri 
melegételt is kaphatnak a Bocskai u. 35. sz. 
alatt.  14 személyt tudnak egyszerre elhelyez-
ni. A működést felügyelik, házirend van. 
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Az elszökő pillanatok megörökítője
Január 22-én, a magyar kultú-
ra napján nyílt kiállítás Máthé 
András fotóművész munkái-
ból a kulturális központban. 
Az ’’Álomkergetők’’ című tár-
laton meglepetésvendégek is 
köszöntötték a művészt.

Ráckevei Anna Jászai Mari-díjas 
színművész, a Csokonai Színház 
igazgatója nyitotta meg a kiállí-
tást, nem véletlenül, hiszen Máthé 
András 1987 óta a színház fotósa, 
ahol ’’eddig közel 400 előadás leg-
emlékezetesebb pillanatait örökí-
tette meg’’. „Illékony és törékeny a színművészet, nem az örökkévalóság, hanem a pillanat művészete” - osztotta 
meg gondolatait Ráckevei Anna a vendégekkel, hozzátéve, hogy Máthé András fotóival örökkévalóvá teszi a 
színház szinte dokumentálhatatlan, elszökő pillanatait. „Képeiről sugárzik a tisztelet, a szeretet, amit a színház 
és a művészet iránt érez.” . Varga Klári Jászai Mari-díjas, Foto-Art díjas, valamint Szakács Hajnalka Foto-Art 
díjas színművészek Dargó Gergő harmónikakíséretével a közönség soraiból előlépve sanzonokkal, dalokkal 
köszöntötték a fotóművészt, s szórakoztatták a vendégeket. A kiállítás február 16-ig volt látható.

SZOBOSZLÓI TAVASZI 
MŰVÉSZETI NAPOK 

A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár programjai
2018. március 2 – április 6.

Március 2. (péntek) 17 óra
A Kárpát-medence gyöngyszemei nemezkiállítás megnyi-
tója. A kiállítás megtekinthető: április 6-ig
A belépés ingyenes!

Március 3. (szombat) 19 óra
Dixie Kings of Hungary koncert
Belépődíj: 1.000 Ft

Március 9. (péntek) 19 óra
Mondok sok szóvicc-est! - Galla Miklós önálló estje
Belépődíj: 2.000 és 1.500 Ft

Március 11. (vasárnap) 16 óra
„Töredelmes vallomások” - Beszélgetés Vámos Miklós íróval
Belépődíj: 1.000 Ft

Március 14. (szerda) 19 óra
Kökény Attila önálló estje
Belépődíj: 3.500 és 3.000 Ft

Március 18. (vasárnap) 15 óra
Farkasházi Réka és a Tintanyúl zenekar
Belépődíj: 1.000 Ft

Március 22. (csütörtök) 17 óra
Világkóstoló – Brazília - Szabó Miklós hivatásos világjáró 
ételkóstolóval egybekötött előadása
A belépés ingyenes!

Március 28. (szerda) 19 óra
Bill Manhoff: Bagoly és Cica. Szereplők: Jordán Adél, Sza-
bó Kimmel Tamás. Rendező: Pelsőczy Réka
Belépődíj: 3.000 és 2.500 Ft

Március 29. (csütörtök) 10 óra
Húsvéti készülődés – kézműves foglalkozás gyerekeknek
A belépés ingyenes!

Március 31. (szombat) 17 óra
SzobRock – XII. Hajdúszoboszlói amatőr rockzenei találko-
zó és verseny
Belépődíj: 500 Ft

Április 4. (szerda) 18 óra
A Zichy Géza Zeneiskola művésztanárainak hangversenye
A belépés ingyenes!

Április 6. (péntek) 19 óra
Szól a Nóta! – Húzzad csak kivilágos virradatig!
Közreműködnek: Zsadon Andrea, Dömsödi Farkas Bálint, 
Liszter Sándor és a Vadrózsák, Szolnoki Tibor
Zongorán kísér: Körmendi Péter
Belépődíj: 1.500 és 1.000 Ft
Jegyvásárlás: Helyre szóló belépőjegyek válthatók a Kul-
turális Központban (Hajdúszoboszló, Szilfákalja 2.) hét-
köznap 8.30-tól 18 óráig, szombaton 8-12 óra között.

Információ:  06-52-558-800,  facebook.com/szoboszlokultura

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Kávéház és 
kultúra
A Little Charles Café adott ott-
hont február 2-án egy érdekes 
kulturális estnek.

Kocsis Enikő és Kiss István tulajdo-
nosok  mecénásai a művészeteknek. 
Kávéházukban mutatták be Lovas 
Magda festőnő képeit, melyek nagy 
része kávéval készült. A szoboszlói 
festőnek Debrecen után ez már a 
második önálló tárlata. 1962-ben született városunkban. Tanárai már gyerekkorában felfigyeltek tehetségére, ám 
az élet másfelé sodorta. Tavaly kezdett el komolyabban foglalkozni a festészettel, teljesen autodidakta módon. Sok 
technikát kipróbált, aquarell, akril, tempera, vagy a festészetben különlegesnek számító kávé. Tagja több amatőr 
festőcsoportnak.  Ars poeticája: „mindent a szíveddel láss, tárd ki szárnyadat, és engedd magad ringatózni a pozitív 
érzésekben”. Lövei Sándor költő legújabb kötetét mutatta be a közönségnek, melyből ’’Körtefa’’ című versét olvasta 
fel. „Szellemiség nélküli terek vannak, kevés az ilyen, melyet megtölt az irodalom, a kultúra”- jelentette ki, szerinte 
több ehhez hasonló hely kellene a térségbe. Szűcs Judit festőnő Varga Csaba: Istenemberré válás című művét 
mutatta be, Marci Mátyás dalszerző, amatőr költő pedig gitárjátékával szórakoztatta a vendégeket.  

Fazekas remekművek a múzeumban
Bagossy Sándor Csokonai-dí-
jas fazekas mester, a népmű-
vészet mesterének munká-
iból nyílt kiállítás a Bocskai 
Múzeumban február 16-án.

Bihari-Horváth László múze-
umigazgató köszöntötte a láto-
gatókat, kiemelve hogy már első 
találkozásukkor megfogta őt a 
fazekas művész „szerénysége, 
mellyel viseltetik hivatása iránt”. 
Hozzátette, az elmélyülésnek 
olyan szintjét érte el Bagossy 
Sándor művészete, ami lehetővé tette, hogy pályájának csúcsára kerüljön.  Külön köszöntötte Galánfi 
Andrást, valamint Császi Ferencet - a népművészet mestereit -, akik tiszteletüket tették a megnyitón.  
Dr. Vajda Mária néprajzkutató méltatta a művész munkáit, „melyekből jobban esik akár a tej is”, hiszen 
mindegyikben visszaköszön „a művész kifinomult alkotómozdulata”.  A művész hivatása mellett fiatalok-
nak tanítja a fazekasmesterséget. Tanári munkájában igazi kapocs, összetartó erő a múlt, jelen és a jövő 
generációi között. A kiállítás május 13-ig tekinthető meg a Bocskai utca 12. sz. épületben.
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Kultúrházak éjjel-nappal 
Helyben van a sokszínűség!
A helyi alkotó közösségek munkáját bemutató eseményt szerveztek a kulturális központban. Február 3-án várták 
a vendégeket a farsangi programokkal is kiegészített tematikus napon. 

A művelődési központban remekül megférnek egymás mellett a kézműves szakkörök éppúgy, mint a kü-
lönböző kórusok, klubok. A nap folyamán a vendégek ízelítőt kaphattak az itt folyó alkotó munkákból. A 
hagyományos Nagyi legfinomabb fánkjai és legjobb receptjei versenyen az édes kelttészták mellett sósat is 
hozott egy résztvevő, melyek közül szakmai zsűritagok választották ki a legjobban sikerülteket. A színpadon 
a gyermekek citeraszakkörre, a Leánykar, a Keszkenő Tánccsoport és a Derűs Alkony Népdalkör szórakoztatta 
a látogatókat.  

Képeinken: balról a művelődési központ hímző szakköre is bemutatót tartott; jobbról pedig: munkában a fánkver-
seny zsűrije

A „Nap Lányai” beragyogják a koncerttermeket
A Filiae Solaris női kar az 
egyik igazi zenei színfolt 
Hajdúszoboszlón. Tagjai 
mind egykori Bárdos-isko-
lai tanulók, akik életében 
a zene meghatározó elem, 
és mint kiderült,  komoly 
terveik is vannak ’”hob-
bijukkal’’ a jövőre nézve. 
December 11-én, a hajdú-
szoboszlói kórusok 5. közös 
karácsonyi hangversenyén 
- melyen természetesen 
ők is felléptek - beszélget-
tünk a kórus egyik alapító 
tagjával, a Nap Lányai Kó-
rusért Egyesület elnökével, 
Barbócz Anikóval. 

- 2010-ben alakultunk, csak 
női karként, 10-14 fővel műkö-
dünk. Elég nagy a forgás, mert 
van 14 és 44 éves tagunk is. Az 
élet pedig közbe-közbe szól, 
van, aki elmegy szülni, elköl-
tözik, egyetemre megy. Nehéz 
tehát összetartani a csapatot 
emiatt. Egy titka van, hogy 
nagyon szeretünk énekelni, ki-
kapcsolódás ez mindannyiunk 
életében, stresszoldás. 
Ezen a szinten,  mivel kis kó-

rusról van szó, olyan mintha 
testvérek lennénk, sok min-
dent együtt csinálunk. Próba 
viszont heti egyszer van, ez 
nem ró akkora terhet a tagok-
ra. Nagyon komoly munkát 
végzünk, de a legtöbbet ott-
hon gyakorolunk. Mindany-
nyian tudunk kottát olvasni, 
felvesszük zongorával a műve-
ket, majd otthon tanulunk. Az 
alapok mindenkinél megvan-
nak, ’’bárdosos’’ mindenki. 
Természetesen ilyenkor pl. ün-
nepi  időszakban nagyon sok 
plusz próbánk van. 

A Nap Lányai kortárs kórus-
ként működik

- Egyházi és világi zene is 
szerepel a repertoárunkban, 
de főleg kortárs művek. Na-
gyon szeretjük Bartók, Kodály,  
Kocsár Miklós műveit. 2016 au-
gusztusa óta a kórus karnagya 
Deményi Sarolta, a Kodály 
Kórus egyik szólamvezetője, 
énektanár, Debrecenben több 
kórus vezetője. Női kart ed-
dig még nem irányított,  ezért 
szerencsések vagyunk, hogy 

minket elvállalt. Nagy megtisz-
teltetés hogy ő a karnagyunk, 
sokat is fejlődtünk a vezetése 
óta. Ő az első, aki az alkalma-
zottunk, nem ingyen tanít 
minket, ehhez, és egész éves 
működésünkhöz a támogatást 
a város önkormányzatának, 
Turisztikai, Kulturális és Sport 
Bizottságának köszönhetjük. 
A művelődési központ és civil 
irodája is segíti munkánkat. 

Nem véletlen a gyönyörű
latin névválasztás

2017-ben rengeteg fellépé-
sünk, négy önálló hangverse-
nyünk is volt. Részt vettünk a 
Nyitott Templomok Napján, 
amikor templomi hangverse-
nyeket rendeznek bizonyos 
témakörökben. Elértük, amire 
a legbüszkébbek vagyunk, má-
jusban a Megyei Kórusfórumon 

megkaptuk  kategóriánk leg-
magasabb minősítési fokozatát, 
az arany diplomát. A jövőben 
pedig külföldön is szeretnénk 
fellépni, ha a létszámunk is 
gyarapodik egy kicsit, ezért is 
választottunk latin nevet, amit 
mindenhol megértenek.

Képünkön: kórustagok a mű-
velődési központ színpadán a 
2017. decemberi hangversenyen

Lemaradt 3 hasábvégi sor a 
páros lelkészi portré aljáról

Technikai okokból legnagyobb bánatunkra 
lemaradtak a hasábok utolsó sorai legutóbbi 
lapszámunkban a református gyülekezet új lel-
kész házaspárának bemutató cikkéből. Ezért azt  
most értelemszerűen, idézőjelben megjelölve 
korrigáljuk.

Czető Viktória tiszteletes asszony azon mon-
datának vége, mely szerint férjével mindket-
ten a Debreceni Hittudományi Egyetemen vé-
geztek:  „megismerkedésünk is ehhez kötődik, 
egyetemi tanulmányaink kezdetén” találkoz-
tunk - mondta.
A második hasáb végén a mögötte álló 3 év-
tizedre visszatekintve: minden lépésem és 
döntésem mögött az Isten „vezetését érzem” 
- fogalmazott.  
A harmadik hasáb utolsó sorának lemaradá-
sa okán pedig  Czető Norbert nagytiszteletű 
zárógondolata szerint: Hajdúszoboszlón a re-
formátus közösség rendelkezik a legnagyobb 
számú gyülekezettel, a felelősség mellett ki-
váltság és kihívás is vezetni, de hiszem, ha az 
embernek van erre elhivatása, akkor ez a há-
rom „fogalom eggyé olvad a hivatástudattal”.
A technikai hibáért, amely nem állt szándé-
kunkban természetesen, elsősorban a lelkész 
házaspár, továbbá kedves  olvasóink szíves 
elnézését kérjük. 
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A hajdúszoboszlói Szabó Tamás az 
országos kyokushin szervezet elnöke
Tisztújító közgyűlést tartott január végén a Magyar Kyokushin 
Karate Szervezet, ahol Shihan Szabó Tamást választották az 
MKKSZ elnökének.

A shinkyokushin stílusszervezet hazai ernyőszervezetéhez 81 
egyesület, kb. 3100 karatékája tartozik, amely három ún. Branch-
et foglal magába, közöttük a világviszonylatban is az egyik legna-
gyobb taglétszámot számláló Shinkyokushin Harcművész Szövet-
séget (SHSZ).
A szavazás eredményeképpen a következő 5 éves ciklusra Shihan 
Szabó Tamást, az SHSZ elnökét választották meg az MKKSZ elnöki 
pozíciójára.
Shihan Furkó Kálmán, mint a magyarországi kyokushin karate 
egyik oszlopos egyénisége, alapítóként továbbra is aktív részese 
marad az általa létrehozott szervezetnek.

Márciusban a fiataloké a pálya
Február utolsó napján indul a megyei női ifjúsági kézilabda-
bajnokság tavaszi idénye, ám azon a játéknapon a hajdúszo-
boszlói csapatok nem érdekeltek. Márciusban viszont három-
szor is pályán lesznek  a fiatalok.

Március negyedikén 9 órakor egymás ellen kezd a két helyi csapat. 
Egy héttel később a KK Hajdúszoboszló a Létavértes, majd a HKSKE 
a Téglás ellen játszik  Újfehértón.. Március 17-én a  Létavértes várja 
a bajnokság résztvevőit, ahol a HKSKE a hazaiak, a KKHSZ a Téglás 
ellen próbálja begyűjteni a bajnoki pontokat.

Egy nap az egészséges életmódért
12. alkalommal tartotta meg nagysikerű Életerő Nap című rendezvényét az  Életerő Egyesület a 
kulturális központban január 27-én.

Egész nap előadásokkal, bemutatókkal, vásárral várták az egészséges élet, az ezotéria, a természet-
gyógyász iránt fogékony látogatókat. A vásáron a különféle gyógynövények mellett ásványok, ezo-
terikus könyvek, bio aszalt gyümölcsök voltak kaphatóak. Egészségügyi állapotfelmérésre, ingyenes 
shiatzu masszázs bemutatóra is vállalkozhattak a bátrabbak. 
Az Életerő Egyesület, mely 24. 
születésnapját ünnepelte, már 
alapításakor jó partnert talált a 
művelődési központ intézmé-
nyében - emelte ki Makláry 
Zoltán, az egyesület egyik 
alapítója, elnöke. Céljaikat az 
alapító okiratban fogalmazták 
meg, melyet az eltelt években 
folyamatosan bővítettek. Kez-
detektől fogva az egészséges 
élet kialakításának segítését, a 
reformtáplálkozás népszerűsí-
tését, a stresszoldás módsze-
reinek tanítását, a természet 
értékeinek megóvását, sőt, a munkanélküliek visszaintegrálásának segítését is kitűzték célul. 24 év alat 
megközelítőleg 800 előadást tartottak, több százan végeztek tanfolyamaikon, rendezvényeiken közel 
21 ezren vettek részt. 

Önkormányzati köszöntés a magyar ápolók napján
A magyar ápolás létrehozója, a szabadságharcban a tábori kórházak főápolónője, a  katonakórházak megszervezője, Kossuth Zsuzsa, Kossuth Lajos legkisebb 
húga születésnapja - február 19. -  2014-től a magyar ápolók napja. Immár 2.  évben a szoboszlói ápolók is  összegyűlnek egy rövid időre, ahol méltatják munkájuk 
értelmét és fontosságát.

A cél az ápolói munka megbecsülése, presztizsének emelése, az ápolói életpálya fejlődésének elő-
mozdítása. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, illetve annak Gazdasági Bizottsága keretéből nyúj-
tott támogatásból egy-egy szál szép virágot, s 15-15 ezer forint értékű vásárlási utalványt vehettek 
át a jeles napon a Járóbeteg-ellátó Centrumból 29-en, a felnőtt egészségügyi alapellátásból 10-en, 
a gyermek egészségügyi alapellátásból 4-en, a Szociális Szolgáltató Központból pedig 7-en. Az ün-
nepelteket dr. Sóvágó László polgármester köszöntötte, s reményét fejezte ki, hogy eljön az idő, 
amikor úgy az  ápolók munkájáért mint magának az egészségügynek megfelelő anyagi megbecsülés, 
illetve támogatás megadatik. Kocsis Róbert, az önkormányzat igazgatási, nevelési, egészségügyi és 
szociális bizottságának elnöke többek között felidézte Kossuth Zsuzsa alakját, munkásságát, sőt, meg-
említette Florence Nightingale, a  modern nővérképzés, a betegellátás reformjának elindítója jelentő-
ségét. Végül a város első embere virágot adott át az ápolóknak, a bizottság elnöke pedig átnyújtotta 
az utalványokat. 
Képeinken:  jobbra: dr. Sóvágó László, Kocsis Róbert és Kunkliné Dede Erika, a polgármesteri hivatal egészségügyi és szo-
ciális igazgatás irodavezető-helyettese. Lenn:  szinte mindenki eljött a kis ünnepségnek helyet biztosító  egészségházba
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A „Biztonságosabb 
Internet Napja”
Az Európai Unió kezdeményezésére február második hetének 
második napja a „Biztonságosabb Internet Napja” volt.  Az 
esemény célja, hogy felhívja az emberek, kiemelten a gyer-
mekek és fiatalok figyelmét a mobiltelefonok és az online 
technológiák tudatosabb és biztonságosabb használatára.

A felhasználók között napjainkban egyre magasabb azon fia-
talok száma, akik kíváncsiságuknál és jóhiszeműségüknél fog-
va talán kevésbé körültekintőek, ezáltal védtelenek az internet 
veszélyeivel szemben. Míg felnőttként igyekszünk tudatosan 
kezelni levelezéseink, munkáink tartalmát és óvjuk személyes 
adatainkat, addig a gyermekekből életkori sajátosságaikból fa-
kadóan hiányozhat a gyanakvás.

Mint tudjuk, az internet egy rendkívül hasznos felület, ám csak 
akkor tudjuk az előnyeit élvezni, ha elővigyázatosak vagyunk.  A 
világhálón való szörfölés ugyanis komoly károkat okozhat. Az 
egyik legnagyobb veszélyforrás az, hogy az interneten senkinek 
nincs „arca”, bárminek kiadhatja magát. A gyerekek, fiatalkorúak 
esetében ezért is nagyon fontos, hogy a szülő tudjon arról, ki-
vel tart kapcsolatot a gyermeke, így fel tudja hívni a figyelmét 
a veszélyre.
Éppen ezért különösen fontos, hogy megtanítsuk számukra, mi-
ként védekezhetnek az adathalászat és más felhasználók rossz-
indulata ellen.

Számolni kell azzal is, hogy az internet „nem felejt”, vagyis ami 
felkerül a világhálóra, az nagy valószínűséggel ott is marad.  Két-
szer is meg kell tehát gondolni, hogy milyen képet vagy tartal-
mat töltünk fel.

Sokan ellenállhatatlan vágyat éreznek arra, hogy megosszák 
ismerőseikkel, mikor hol tartózkodnak, és mit csinálnak éppen. 
Könnyen előfordulhat, hogy mire a család hazaér, már csak hűlt 
helyét találja értékeinek.

„Fiatal párt fiatalos lendülettel” - a Momentum 
jelöltjét is bemutatták
A Momentum Mozgalom  jelöltjét a HBm. 5. sz. országgyűlési választókerületben Cseh Katalin, 
a párt elnökségi tagja mutatta be  február 18-án, lakossági fórumon. 

Kovács Imre elmondta, Hajdúszoboszlón 
nevelkedett, a Gönczybe járt általános is-
kolába. A Budapesti Műszaki Egyetem mű-
szaki-informatika szakán és  a Budapesti 
Közgazdaságtudományi Egyetem vezetés 
és szervezés szakirányán szerzett diplomát. 
Hazakészült szülőföldjére, de a végzettségé-
nek megfelelő munkáért a fővárosban 2-3-
szor több bért kapott, így ott helyezkedett 
el informatikai, szoftverfejlesztési területen. 
Rámutatott, hogy míg régebben Magyar-
ország a térségben az egyik legfejlettebb 
ország volt, napjainkban már Szlovákia, 
Lengyelország is elhúzott mellettünk, lassan 
Románia is beelőz minket. Mindeközben 
úgy látja, az oktatás is egyre lejjebb csúszik, 
az egészségügy romokban hever. 

Cseh Katalin - aki ’’civilben’’ szülész-nőgyógyász, egészségügyi közgazdász - kijelentette, az egészségügy problé-
máira megoldás lehetne az európainak megfelelő modern orvos protokollok bevezetése, a hálapénz megszün-
tetése, s ezzel párhuzamosan a bérrendezés, s  a nagyobb átláthatóság. A Momentum tagjai közül legtöbben 
kipróbálták magukat a munkaerőpiacon. Ezért ők nem úgy tekintenének megbízatásukra az Országgyűlés-
ben, mintha azt ’’örökbe kapták volna’’. Elhangzott még, hogy a Momentum több mint 360 oldalas 
programot „tett le az asztalra”, melyben „részletesen kifejtjük mi mindent lehetne máshogy, jobban 
csinálni ebben az országban”. 

Bemutatkozott a demokratikus ellenzéki 
szövetség közös jelöltje
Február 12-én debreceni sajtóreggelin mutatkoztak be az MSZP, s egyúttal a Párbeszéd, a DK és 
a Szolidaritás szövetségének megyénkben induló jelöltjei. 

Dede Tamás 1974-ben született tősgyökeres 
szoboszlói családban, ma is itt él. Dolgozott tanító-
ként, családsegítőként, fotóriporterként.
Civilként, társadalmi munkában két évtizede vesz 
részt olyan nonprofit szervezetek tevékenységében, 
amelyek a környezetvédelem, egészséges életmód, 
tudományos ismeretterjesztés, művészet és klasszi-
kus műveltség megismertetésével foglalkoznak.
A közelmúltig nagyszüleiről gondoskodott, végig 
mellettük volt, mert - mint mondta - minden idős 
ember megérdemli a törődést. Akárcsak mások is, 
akiket álláspontja szerint a Fidesz kisemmiz: gyer-
meküket egyedül nevelők, közmunkások, helyi ter-
melők, kis- és közepes vállalkozók, devizahitelesek, 
civilek.
Bemutatkozásában ismertette, hogy a Párbeszéd 
alapító tagja, 2009 óta együtt dolgozik Karácsony 
Gergellyel ebben a zöld-baloldali pártban. Más 
pártokkal együttműködve, kormányra kerülve 
rendbe kívánják tenni az egészségügyet, az okta-
tást, a béreket és nyugdíjakat, megállítani a korrup-
ciót és a szegénységet, kárpótolni  a Fidesz-rezsim 
károsultjait..

„Ezért a közösségért szeretnék 
dolgozni” - az LMP jelöltje
Ferenczi István, a párt országos elnökségének tagja mutatta be janu-
ár 26-án Radics Pétert (képünkön balról), aki a Lehet Más a Politika 
jelöltjeként indul körzetünkben az országgyűlési választásokon.

Ferenczi István elmondta, bár Radics Péternek mind képzettsége, mind 
képessége megvan rá, hogy külföldön boldoguljon, ő mégis „arra vállal-
kozott, hogy azt a tudást, készségeket, amivel rendelkezik, az egész ma-
gyar társadalom hasznára fordítsa”. Pontokba szedve  ismertette az LMP 
elképzeléseit, úgy mint 1. az adórendszer átalakítása (3 kulcsos rendszer), 
2. családok támogatása (ettől remélik többek között a vidéki kisvárosok 
megtartóerejének növekedését), 3. megfizethető lakhatás, 4. oktatás 
támogatása. Jelöltjük 27 éves hajdúszoboszlói lakos, nemrég szerezte 
történelem-magyar szakos tanári diplomáját. Aggasztónak érzi, hogy 
egyre több fiatal vándorol ki külföldre. Mint elmondta, bár időszakosan ő 
is kijárt Ausztriába dolgozni, mégsem vágyik máshová: „ide hoztak haza 
a kórházból, itt nőttem fel, itt laknak a barátaim, a családom, én ezért a 
közösségért szeretnék dolgozni”, képességeit itthon szeretné kamatoz-
tatni. Elsősorban az oktatás területén szeretne tevékenykedni. A fiatalo-
kat abban segítené, hogy „egy modern oktatási rendszerben jobb tudást 
kaphassanak, ezáltal egészséges fiatal felnőttekké válhassanak”.  

Helyzetjelentés a  képviselőjelöltekről
Amint azt hírül adtuk előző lapunkban, több jelölt közül választhatunk április 8-án a Haj-
dú-Bihar megyei 5. sz. országgyűlési egyéni választókerületben, melyhez Hajdúszoboszló 
település is tartozik. 

Eddig a választókörzetünkben induló  négy jelöltet jelentettek be  sajtóbeszélgetés vagy média-
meghívással egybekötött lakossági fórumon. Február 19-én megkezdődött az ajánlások gyűjtése, 
mely március 5-ig tart.  500 érvényes ajánlással lehet valaki hivatalosan is jelölt.  
Lapzártánkkor az általunk ismert jelöltek ABC szerinti névsorrendben:  Bodó Sándor (FIDESZ-
KDNP), aki már hivatalosan is nyilvántartásba vett képviselőjelölt. Továbbá: Dede Tamás (MSZP-
Párbeszéd, DK, Szolidaritás szövetsége ),  Kovács Imre (Momentum),  Radics Péter (LMP), Rigán 
István (Jobbik). 
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VÉRADÁS
A Magyar Vöröskereszt Haj-
dúszoboszlói Területi Szer-
vezete lakossági véradást 
szervez. 

Helye: KULTURÁLIS KÖZ-
PONT, Szilfákalja 2. 

Ideje: 2018. február 28., 
szerda 9:00 -17:30 óra között

Személyi igazolványát, lakcímkár-
tyáját, és taj-kártyáját feltétlenül 
hozza magával!

Kérjük, segítsen véradással 
beteg embertársainkon!

Március 02-től
KÍGYÓ  PATIKA
Luther u. 4.. 
Tel.: 06-52-557-670

Március 09-től
ARANY PATIKA
Hőgyes u. 31.
Tel.: 06-52-359-431

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

Március 23-tól
FÜRDŐ  PATIKA
Szilfákalja u. 26. 
Tel.: 06-52-557-946

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Március 03-04.
DR. NYÍRI SÁNDOR
Derecske, Malom u. 2.
Telefon: 06-70-376-1148

DR. GALAMBOS GÁBOR
H-szovát, Maklári u. 10.
Telefon: 06-20-974-3139

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

PIACI ÁRAK február 17.

alma 200-380 Ft/kg
narancs 200-350 Ft/kg
mandarin  300-400 Ft/kg
citrom          750 Ft/kg
banán 250-550 Ft/kg
kiwi          550 Ft/kg
ananász          390 Ft/db
téli körte 450-490 Ft/db
vöröshagyma           100-150 Ft/kg
lilahagyma 250-400 Ft/kg
burgonya 100-180 Ft/kg
paradicsom  650-950 Ft/kg
paprika                  1100-1200 Ft/kg
kápia paprika      1100-1200 Ft/kg
sárgarépa 200-250 Ft/kg
petrezselyem            600-700 Ft/kg

kígyóuborka 750-850 Ft/kg
karfiol 550-650 Ft/kg
karalábé                    250-280 Ft/db
brokkoli 480-650 Ft/kg
kelbimbó                         750 Ft/kg
padlizsán                           680 Ft/kg
zeller             250-350 Ft/db
fokhagyma          1800-2000 Ft/kg
gomba             750-800 Ft/kg
sütőtök                      200 Ft/kg
dióbél        2200-2800 Ft/kg
akácméz                    2200 Ft/kg
vegyes méz                     1500 Ft/kg
tojás                   45-55 Ft/db
fürj tojás                               25 Ft/db

Anyakönyvi hírek
2017. december

Házasságkötés:
Kovács Edit  -  Kaszás Gyula, Kádár Krisztina Mária  -  Nagy József, 
Kiss Erzsébet  -  Bavalics Viktor Tibor

Újszülöttek:
Zahorján Luca, Vörös Annabella, Pál Balázs, Nagy Noé, Baranyi Gréta, Váczi Heléna, Kovács Zoé, 
Seres Ketrin, Nagy Kristóf, Elek-Király Hédi, Suta Boglárka, Fazekas Patrik, Monori András, 
Búzás Barbara, Fábián Léna, Fábián Mira, Fábián Milán, Monoki Hédi, Hock Anna, Földi Fruzsina Lili, 
Rideg Csanád, Nagy Csaba, Stermen Júlia, Szűcs Milán

Akiket gyászolunk: 
Harangi István 93, Molnár Lajos Attiláné 78, Szűcs Józsefné 92, Széles Károlyné 86, Nagy Tibor Mik-
lós 60, Kovács Lajosné 88, Lukovics Károlyné 89, Kiss Gyuláné 96, Virág Lajosné 76, Tompos András-
né 91, Kálmán Zoltánné 62, Szűcs Lajos 84, Szűcs János 68, Győrfi István 72, Deák József 70, Szőllősi 
Miklós 66, Mezei István 67, Hűse József 84, Dobray Lajos 87, Toroczkay Sándorné 84, Fábián-Hüse 
Nikolett 32, Kovács Jánosné 87, Kádár Gábor 84, Pinczés Gábor 74, Kiss Sándorné 76, Kovács Csaba 
43, Feja László 58, Császi Imréné 94, László Imre 56, Domokos Lajos 73, Gáll Mihály 71, Boruzs Niko-
lett Zsuzsanna 27, Sándor István 93, Tóth Károly 60, Orosz Bertalan 87, Szoboszlai András 67, Kócsi 
Jánosné 90, Bajusz Géza 78, Éles Lajos 79, Márton Jolán 93, Tóth Gyula 80 éves

2018. január

Házasságkötés:
Fehér Ágnes – Tóth Gyula, Nagy Tünde – Leskó Attila

Újszülöttek:
Füredi Roland Márk, Dobi Norbert, Takács Dominik, Kecán Kende, Dancs Adél, Varga Olivér, 
Molnár Kira, Kaszás Nóra Szandra, Egri Zsófia, Dányi-Vesselényi József, Bíró Benedek, Kerek Zoárd, 
Nagy Milán, Nádasdi Melissza Zsanett, Széll-Márkus Izabell

Akiket gyászolunk: 
Bangó Károlyné 59, Fekete István Mihály 61, Kajtár Ferencné 76, Krasznai Sándorné 88, Egri Sándor-
né 78, Lövei Sára 51, Kemecsei Miklósné 87, Márton  Gáborné 80, Üveges János 68, Pintér Lajosné 
92, Nagy Károly 77, Borissza József 91, Balogh János 74, Varga Pálné 91, Borbély József 65, Balogh 
Ferenc 71, Reinhoffer János 87, Lovas Sándorné 81, Kiss Mihályné 88, Fazekas Gyula 77, Fekete Sán-
dorné 79, Szabó Sándorné 88 éves

Hajdúszoboszlói áruházunkba keresünk 
megváltozott munkaképességű 
4 órás takarító munkatársat!

Feladatok: Az üzlettér, a raktár és a berendezések tisztán tartá-
sa, portalanítása. A vizes blokkok, öltöző, konyha takarítása.
Az állás betöltésének előfeltétele az érvényes orvos-bizottsági 
határozat, a rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásra való jogo-
sultságról szóló dokumentumok megléte.

Önéletrajzát az allas@euronics.hu e-mail címre várjuk 
„MMK Takarító-Hajdúszoboszló” jeligével.


