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A tartalomból:

A társaságiadó-felajánlásokból:
Fejlesztés a Bocskai-sporttelepen

Holoda Péter, az Árpád SE úszója:
Az Olimpiára utazik Rióba!

Sok év után sikerült:
Megvásárolták a Gázláng-pályát

Tahiti Beach - a fürdőfejlesztés következő nagy terve
Ez a látványtervkép távlati perspektívából mutatja be, milyen is 
lenne a hajdúszoboszlói strandon az újabb nagyszabású, egyedi fej-
lesztés. A tulajdonosi jogokat gyakorló képviselő-testület július 7-i 
tanácskozásán, az azt megelőző napon pedig a gazdasági és a város-
fejlesztési, mezőgazdasági bizottságok is helyesellték a csónakázótó 
és a sportcentrum közötti részre tervezett különlegesség megvalósí-
tási lépéseinek folytatását.   

A Hungarospa idei üzleti tervében a kiviteli tervek elkészítése szerepel. 
A nettó egymilliárd forint nagyságrendű beruházás a vendégek apra-
jának-nagyjának egyaránt remek vízi örömöket nyújtana a különféle 
stílusú medencékkel, vízesésekkel és más attrakciós elemekkel. Amint 
a téma  bizottsági tárgyalásán  Czeglédi Gyula vezérigazgató kifejtet-
te, a Hungarospa gazdálkodása stabil,  a korábbi nagy beruházásokhoz 
kapcsolódó hiteltörlesztési kötelezettségeinek eleget tud tenni.  Az új 
attrakció kivitelezéséhez várhatóan 2018-ban lehetne hozzákezdeni. 
Az újdonság ugyanis időről időre fontos a turisztikai vonzerő megőrzé-
séhez, a magas vendégforgalom megtartásához - mutatott rá Czeglédi 
Gyula.  

A megnyitásának jövő nyáron immár kerek 90. évfordulóját ünneplő hajdúszoboszlói fürdő 4-5 évenként kirukkol jelentősebb újdonsággal. A „Tahiti Beach” nem csak Tahiti 
hangulatot teremtene, mert a Föld más szép helyszíneit is megidézné, de minden bizonnyal nagy tetszést fog aratni. (A látványterv interaktív formáját máris több százan meg-
osztották a Facebookon.)

Két pályát is 
avattak
A belvárosban (a Bányász és a 
Szilfákalja utcai játszótér közti dühön-
gő helyén) és a déli külső városrészben, 
a Galgócz soron is a lakosság rendelke-
zésére bocsájtották ünnepélyes keretek 
között e hónapban az elkészült új sport-
pályákat. A Galgócz soron egy  „avató 
kört” is futottak gyerekek, felnőttek a 
nyári napmelegben Sári Mariann BSI-
futónagykövet és Kiss Zoltán, ötszörös 
magyar válogatott futballista, a DVSC 
volt csapatkapitánya, a szoboszlói 
önkormányzat turisztikai, kulturális, 
sportbizottságának tagja társaságában. 

Fejlesztések, 
felújítások
Az idén tervezett útépítések 
gyakorlatilag elkészültek. Vá-
rosunkban azonban jelenleg is 
végeztet,  illetve támogat mun-
kálatokat az önkormányzat.

Parkolóépítés,  intézmény-
felújítások, a sportház részbe-
ni renoválása mellett egy je-
lentősebb beruházás a Bocs-
kai-sporttelepen zajlik. 
Mindemellett a város vagyo-
na is gyarapodott.
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Júliusi döntések
A hónap 7. napján tartotta meg nyári szünet előtti szokásos utolsó tanácsozását a város képvise-
lő-testülete. A  25 napirendi pont között kettő zárt ülési előterjesztés szerepelt, ezek egyikeként 
határoztak az idei városi kitüntetettekről a beérkezett javaslatok alapján.

A képviselő-testület megalkotta rendeletét az építési tilalmak elrendeléséről a május 26-án elfoga-
dott HÉSZ - helyi építési szabályozás alapján, mely hét, üdülőterületi üres telket jelent.  A lakosok 
régi óhaja teljesülhetett szintén a HÉSZ elfogadásának köszönhetően, mert a Kocsis Pál utca folyta-
tásában lévő telkeket belterületbe vonták. 

A Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. antenna-elhelyezési lehetőséget kért az önkormányzattól a 
víztorony tetején, melyhez megfelelő bérleti díj ellenében a képviselő-testület hozzájárult. 

A Hajdúszoboszlói Járással való üzemeltetési megállapodást is módosították annak kérésére, így 
további irodai igényét biztosítják a járásnak a jövő évtől a  B épület 2. emeletének tartós és a C épület 
földszintjén lévő egy iroda ideiglenes átadásával. 

A tartózkodás után fizetendő idegenforgalmi adót 500 forintban állapította meg a képviselő-testület 
a 2017. évre.  A döntést vita előzte meg, melyben elhangzott többek közt az is, hogy az állam csök-
kenti jövőre az ifára adott támogatást.  

Határozat született arról is, hogy a Hőforrás utcán található volt kertészeti terület bekerüljön az 
értékesítésre kijelölt, tehát eladásra meghirdethető önkormányzati ingatlanok körébe. Mindkét utóbbi 
téma kapcsán vita alakult ki, a pro és kontra érvekről, a döntések hátteréről következő lapunkban 
részletesebben beszámolunk.  

Modern „grund” a Galgócz soron
Újabb sportpályával gazdagodott városunk, a tavaly átadott Galgócz sori játszótér mellett 
alakították ki a futball, kosárlabda és tenisz gyakorlására is alkalmas, futópályával övezett  
’’grundot’’. Július 22-én, az ünnepélyes átadón családi nap várta a látogatókat, a gyere-
keknek ugrálóvárral, arcfestéssel, lufihajtogatással kedveskedtek, sőt, pusztai bográcsos 
ételeket is ízlelhettek az emberek.

Kiss Zoltán ötszörös magyar válogatott labdarúgó, az önkormányzat szakmai bizottságának tagja öröm-
telinek nevezte az eseményt, kijelentette, hogy „ezáltal láthatjuk mennyire elkötelezett az önkormányzat a 
sportért,  azt gondolom, a városvezetés igen jó úton 
halad”. Orosz János,, a körzet képviselője köszön-
tőbeszédében elmondta, a választási programjában 
vállaltakhoz tartotta magát, így a korábban gazos és 
elhanyagolt Galgócz sori területen szabadidőköz-
pontot hoztak létre a körzet, a környék lakóinak örö-
mére. Egyúttal ígéretet tett arra is, hogy a következő 
években bővíteni fogják az új létesítményt. Böször-
ményi Attila,  a Magyar Mélyépítő Kft. projektfele-
lőse a kivitelező nevében kijelentette, helyi cégként 
nagy örömükre szolgál, hogy már a 3. sportlétesít-
ményt adhatják át a város lakóinak. 
Képünkön: az ünnepélyes szalagátvágás, jobb-
ról Orosz János, Sári Mariann, fitnesz edző, fu-
tónagykövet, Böszörményi Attila, Kiss Zoltán. Jobbra: Ízelítő a sportbemutatókból 

Kosárlabdapálya a belvárosban
Új kosárlabdapályát adtak át a sportolni vágyó gyerekeknek és felnőtteknek július 1-jén a Bányász utcai 
hőközpont mögötti területen.

Az évek óta igen leromlott állapotban lévő ’’dühöngő’’ kétes hírnévnek örvendett városszerte, ennek az 
áldatlan állapotnak vetett véget az új streetball pálya. Marosi György Csongor, a körzet önkormányzati kép-
viselője számolt be a sporthely létrehozásának nehézségeiről. Nem várt akadályokkal is szembesülniük kellett, 
amikor egy pincét fedeztek fel a régi elbontott betonréteg alatt. Elmondta, a 2015. évben merült fel az ötlet, 
hogy kosárpálya létesüljön a városban, ami természetesen megfelel az uniós előírásoknak, erre pedig ez a 
terület volt a legmegfelelőbb. Mivel a futballnál jóval halkabb sportról van szó, így a környéken élők sem 
panaszkodhatnak a zaj miatt. A kivitelező Magyar Mélyépítő Kft. ügyvezetője, Dudás Róbert ismertette a 
felhasznált technológiát. A 28x15 méteres pálya speciális gumilapborítást kapott, amely számos előnyös tu-
lajdonsággal bír a merev szerkezetű terepekhez képest. Az esések erejét elnyeli, a zajhatásokat is csökkenti. 

Szalay Ferenc, a Magyar Kosárlabda Szövetség elnöke, Szolnok megyei jogú város polgármestere avatta fel 
a pályát. Az ehhez hasonló sportlétesítményekben látja a lehetőséget arra, hogy Magyarország lakosságának 
egészségi mutatói javuljanak. Reményét fejezte ki továbbá arra, hogy a két város között szorosabbá válhatnak 
a turisztikai és kulturális kapcsolatok. Ennek megvalósítására pedig elindítanak egy olyan programot, amely 
a belföldi városok egymás közötti jobb megismerését tűzi ki célul, abszurdnak nevezte ugyanis azt, hogy az 
emberek jobban ismerik a külföldi testvérvárosokat, mint egy 100 km-re található magyar várost.  Az ünnepé-
lyes megnyitó után a Debreceni Amatőr Kosárlabda Klub játékosai tartottak bemutatót, a gyerekeket ugrálóvár 
és bohóc várta.

Képünkön: balról Szalay Ferenc, Dudás Róbert, Marosi György Csongor az ünnepélyes sza-
lagátvágás közben 

Az önkormányzat képviselő-testületének megbízásából annak 
gazdasági társasága, a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási 
Nonprofit Zrt. júliusban megvásárolta az egykori Gázláng SE 
pályáját.  

A TIGÁZ Zrt. még tavaly írt ki pályázatot a kérdéses ingatlanra, 
melynek megszerzése városi célokra régi elképzelés volt. 
A  Hőforrás utcából nyíló Gázláng utca végén lévő mintegy 2,6 
hektáros terület vételára nettó 43 millió 425 ezer forint volt - tud-
tuk meg Nyéki Istvántól a városgazdálkodási nzrt. vezérigazgató-
jától. A birtokba adás azonban még nem történt meg - tette hozzá.  
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Méltó síremlék készült a tudós 
geológusnak
A Pávai Emlékév jegyében, melyet Holoda Attila alpolgármes-
ter javaslatára fogadott el az önkormányzat, a napokban el-
készült Pávai Vajna Ferenc, hévizünk feltárója síremlékének 
felújítása. Avatására ősszel kerül sor.

Az erdélyi Csongván született székely származású főgeológus és 
felesége díszsírhelyen nyugszik Hajdúszoboszlón 1981. október 
26. óta.  Az volt a harmadik temetése. Először 1964 januárjában 
Mázán, egy mecseki kis bányásztelepülésen temették el. Aztán fe-
lesége, Anna Szolnokra költözött,  oda áttemettette. Szoboszlón 
Pinczés János néhai fürdőigazgatónak jutott eszébe, hogy ki kelle-
ne küszöbölni a tudóssal szembeni régi csorbát (a 60-as évek ele-
jén egy szoba-konyhás lakást kért, de Szoboszló - is - elutasította 
kérelmét). 1976. október 8-án aztán a tanács díszpolgárnak meg-
választotta, s úgymond: hazahozatták hamvait. (Bővebben olvas-
hatunk erről Nagy László János: A hévizek atyja c. könyvében.)

A  márvány síremlék  a Hajdúszoboszlói Köztemető régi bejára-
tától húzódó kiemelt díszsírhelysoron található. Számos hajdúszo-
boszlói lakos szokott ide virágot elhelyezni. 
Felvételünk közvetlenül az új síremlék elkészültekor, július 26-án, 
Anna napkor készült. 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a hulladéktörvény 2016. április 1-től hatályos rendelkezései 
értelmében Hajdúszoboszló Város Önkormányzata módosította a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási 
Nonprofit Zrt.–vel kötött közszolgáltatási szerződését.  A hulladékszállítás feladatait továbbra is a Haj-
dúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. látja el.
2016. április 1. után a hulladékszállítás díjának számlázását, beszedését, és a kintlévőségek kezelé-
sét központi koordináló szervezet a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 
végzi.
www.nhkv.hu

Az április 1-je előtti időszak szolgáltatási teljesítésre vonatkozó díjkiegyenlítése, továbbá a közszol-
gáltatás egyéb ügyeinek intézésére a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. továbbra is biztosítja az 
ügyfélszolgálati ellátást, a korábbi gyakorlatnak megfelelően.

A Zrt. továbbra is csak a hulladékszállítási matricával ellátott kukákat üríti. A hulladékszállítási díj 
számlázása addig történik, ameddig a matrica az ügyfélnél van. Edényzetűrméret-váltásnál, illetve 
kukacserénél a matricát kérjük az ügyfélszolgálatunkra behozni szíveskedjenek, ahol  új matricát kap 
az ügyfél.

A 2016. I. félévi lakossági, a 2016. II. n.évi közületi és a 2016. keresztféléves (üdülős) hulladék-
szállítási matrica az érvényességi időn túl is érvényes, azt nem szabad levenni.

Ezúton szeretnénk az üdülőtulajdonosok figyelmét felhívni, hogy hulladékszállítás során az üdülői 
matricákat csak az ingatlan-nyilvántartásban üdülőként szereplő tulajdonosnak tudjuk kiadni. Ellenke-
ző esetben csak lakossági hulladékszállítást vehet igénybe. 
Amennyiben üdülői matricát vásárolt, de nem jogosult ennek megvásárlására, kérjük, keresse fel ügy-
félszolgálatunkat, hogy a kellő módosítással segítségére lehessünk.

Kérjük, hogy amennyiben az ingatlan tulajdonjogában változás állt be, - tulajdonosváltás, elhalálozás 
miatt -, úgy ennek bejelentésére keressék fel a Nyugati sor 5. sz. alatti vagy a Bethlen u. 2. sz. alatti  
ügyfélszolgálati irodánkat. 

Megtisztelő figyelmét köszönjük! 

                                                                    Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
                                                                                   Tel: 06-52-557-400

Bővítés és felújítás a Bocskai-sporttelepen a társaságiadó-
felajánlások segítségével
Bruttó 57 millió forintból, mely-
nek 70 %-a a Magyar Labdarúgó 
Szövetség jóváhagyásával a tao, 
valamint  30% önkormányzati tá-
mogatás, júniusban megkezdődött, 
és várhatóan nyár végére elkészül a 
Sport utcai telepen az elavult épület 
bővítése és felújítása. Végre normá-
lis feltételekkel működhetne, illetve 
tudják fogadni a vendégcsapatokat 
és az edzőtáborozásra érkezőket. 

Két év erőfeszítéseit koronázza 
siker az idén - összegezhetők a Csi-
ki Béla HSE-elnök által lapunk érdeklődésére elmondott információk a fejlesztésről. A jogszabály szerint a 
vállalkozások a taojuk egy részét felajánlhatják bizonyos működési és fejlesztési helyi célokra. Ez esetben 
a pénz az adott településen  épül be, nem az államé lesz. A  sportfejlesztési tervekre az MLSZ adja áldását. 
Szoboszlón eléggé kevés vállalkozás élt e semmibe nem kerülő segítési lehetőséggel, a legdicséretesebben az 
Aqua-Generál Kft.  

A sporttelep régi épülete most 280 négyzettméternyi emeletráépítéssel gyarapodik, ahol 2 öltöző, 1 bírói 
öltöző, 1 tárgyaló-klubterem létesülhet. A földszintet is nagy mértékben felújítják. Utóbbira azonban nem 
adott jóváhagyást az MLSZ, így azt úgyszintén az önkormányzat finanszírozza a felújítási keretéből, 6,5 millió 
forinttal. 

Mindez óriási javulást jelent a komplexumot működtető HSE számára, amely  15 különböző korosztályú 
csapatot tart fenn, s e csapatokban a felnőtteken túlmenően 230-240 gyermek focizik!

A szeszélyes időjárás, az időről időre jövő  rekkenő hőség és csapadékzuhatag 
dacára szépek a hajdúszoboszlói közparkokban a növények. A főutcán az idén 
lakossági kérésre több  látványos virágágyást is kialakítottak.

A Járóbeteg-ellátó Centrum mellett, a volt szolgáltatóházzal szemben, s a Szilfákalja 
u. 31. szervizút torkolatánál készültek el új, formás virágágyások ebben az évben. A 
tervezésnél törekedtek arra, hogy árnyéktűrő növények kerüljenek a földbe.  Átala-
kították továbbá a belső virágágyásokat a főutca páros oldalában. A rendezetté vált  
területeknek köszönhetően áttekinthetőbb az üzletek előtti tér, pompázik a levendula.

Egyébként az idén mintegy 30 ezer tő virágot telepítenek összességében. Ezek  kö-
zött büdöske, begónia, paprikavirág, gumós begónia a legjellemzőbb. A tüdőgondozó 
előtt például vinkát tettek. A főtéren, s a Mátyás király sétányon pompázik a muskátli. 
Az is igaz, hogy a növénykék egy részének napjainkban sem tudnak néhányan ellen-
állni, így aztán sok tőnek „lába kél”.  A száras növények sajnos nehezen pótolhatók. 

Parkfenntartásra bruttó 55 millió forintot költhet idén a városgazda, ez azonban nem 
csak a virágosítást, hanem az 1,2 millió négyzetméter fűnyírást és a további kapcsoló-
dó munkálatokat is magába foglalja. 
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Csípnek a szúnyogok - eddig csak a város gyérített

...mit mond a „járókelő”?
Új rovatunkban a városban 10. éve a közterületen a korábbiakat felváltó  fém pa-
dok sok fórumon vita tárgyát képezik a mai napig. Van aki szerint időtállóbbak 
fából készült társaiknál, egyesek viszont állítják, kényelmi szempontból nem túl 
jók a fém ülőalkalmatosságok. Megkértünk néhány padon pihenő embert, mond-
ják el véleményüket.

Járosi Miklós Budapestről érkezett: 
„Hosszú távon nem kényelmes szerin-
tem, kemény egy kicsit. Egy órát azért 
ki lehet bírni, egész nap nem szívesen 
üldögélnék rajta. Biztosan lehetne szebb 
padokat is találni, de néha kompromisz-
szumot kell kötni.”

Farkas Bernát hajdúszoboszlói lakos: 
„Amennyit én ülök rajta, annyira ké-
nyelmes. De az igaz, hogy télen nem túl 
kellemes rajta ülni.”

Császi Gyuláné helyi lakos: „Miért 
nem lehetett azokat a természetes anyag-
ból készült padokat itt meghagyni? Né-
hány helyen még van a városban fapad, 
a fürdő környékén, azok jó padok, oda 
szívesebben leülök mint ide. Nyáron 
még hagyján, de télen nagyon hideg, az 
időseknek pedig télen is le kell ülniük.”

Illés Nikolett Vecsésről látogatott a 
városba: „Egy órát üldögéltünk a padon, 
én kényelmesnek találtam, meg vagyok 
vele elégedve. A városképbe jól illesz-
kedik, pont megfelelő ebbe a környe-
zetbe. Egyébként is nagyon jól éreztük 
magunkat, minden évben eljövünk ide 
nyaralni.”

Kérdéseinkkel július 19-én a katasztrófavéde-
lemig (BM OKF) jutottunk. A válaszokat Haj-
du Márton tű. alezredes, szóvivőtől kaptuk. 

Hajdúszoboszlón eddig hányszor vé-
geztek szúnyoggyérítést, és hányszor 
fognak még az idén?

► Az országos szúnyoggyérítési prog-
ram első öt hete alatt Hajdúszoboszló 
nem szerepelt a tervekben, azonban az 
elmúlt hét rendkívül csapadékos időjárá-
sára és a turisztikai frekventáltságra te-
kintettel várhatóan a következő hetekben 
szerepelni fog..

Figyelembe veszik-e az időjárás válto-
zásait a gyérítés időpontjainak meg-
határozásakor, vagy előre van konkre-
tizálva a feladatot ellátóval (ha több az 
eső, párásabb a levegő, nyilván kedvez 
a szúnyogok szaporodásának).

► Egy hétre előre készülnek el a 
konkrét tervek, tekintettel az időjárás 
változásaira. Az aktuális heti terveket 
minden héten hétfőn tesszük közzé a 
honlapunkon, így bárki tájékozódhat 
a szúnyoggyérítési munkálatokról. A 
tervek és az országos szúnyoggyérítési 
programmal kapcsolatos minden infor-
máció elérhető az alábbi linken: http://
www.katasztrofavedelem.hu/index2.
php?pageid=szervezet_szunyog2016_
index

 
 Az új fajok ellen hatékony-e a levegő-
be kijuttatott gyérítőszer?

► Igen.
 

Mit javasol a katasztrófavédelem a 
lakosoknak az országos program mel-
lett e vérszívó rovarok ellen, tekintet-
tel Hajdúszoboszlón az igen jelentős 
turizmusra is?

► Az országos szúnyoggyérítési prog-
ram mellett minden esetben javasoljuk 
az egyéni védelem biztosítását is a sza-
badban tartózkodók számára.

 

A város önkormányzata évről évre költ a 
szúnyogok gyérítése érdekében. Az idén  5 
alkalmat terveztek, ezek dátumai: június 9., 
23., július 7., 21., s várhatóan augusztus 4. 
Eddig a Magyar Turizmus Zrt. támogatta a 
szúnyoggyérítési programot. Szilágyiné Pál 
Gyöngyi városi főmérnököt kérdeztük.

Tudható, hogy milyen típusú szúnyogok  
élnek Hajdúszoboszlón?

► Ebben az időszakban a város térségében 
még jelen vannak az egy nemzedékes ta-
vaszi fajok (balatoni szúnyog, oldalfoltos 
szúnyog), ugyanakkor már megjelentek a 
több nemzedékes, főleg nyáron és ősz ele-
jén gyakori fajok (gyötrő szúnyog, aranyló 
szúnyog). A város Keleti-főcsatornához kö-
zeli területein most kezdenek megjelenni a 
mocsári szúnyog egyedei. Az utóbbi három 
faj nőstényei agresszíven támadhatják az em-
bert. A város belterületén fejlődnek ki a házi 
szúnyog egyedei (lásd lentebb). Tigrisszú-
nyog nincs. Egy mediterrán elterjedésű faj-
ról van szó, mely jelenlétét Magyarországon 
még nem mutatták ki. Megjelenése a követ-
kező években az ország déli részein várható

Csípnek a szúnyogok, permetezés idején 
szinte „megvadultan”.

► Az utóbbi hetek (hónapok) intenzív csa-
padékai, valamint az ezeket megszakító igen 
meleg időszakok kedveztek a csípőszúnyog 
lárvák fejlődésének. Ilyen viszonyok között . 
a tojásokból 10-12 nap alatt kifejlődhetnek az 
imágók. Ilyenkor nem csak a tavaly, hanem 
a több évvel ezelőtt lerakott  tojásokból is 
kikelnek a lárvák, ami az imágók számának 
jelentős növekedését eredményezi.

A csípésszámok tekintetében a város bel-
területén jelentős különbségek adódnak, de 
szinte minden helyen meghaladják a 30 csí-
pés/óra értéket. Az idén tapasztalt értékek 
36 és 96 csípés/óra között változtak. A Ke-
leti-főcsatorna felöli oldalon a csípésszámok 
növekedésében jelentős szerepet játszanak 
áramlatok is, melyek jelentős mennyiségű 
imágót sodorhatnak be.

A csípésszámok alakulásában jelentős lehet 
a belterületen kifejlődő egyedek mennyisége 
is. A házak melletti kis vízterekben (hordók, 
pocsolyák) igen nagy mennyiségben fejlőd-
hetnek a dalos szúnyogok lárvái. Ezek imágói 
csak ritkán támadnak embert, főleg madarak 
vérét szívják. Van viszont ennek a fajnak egy 
alfaja, a házi szúnyog, melyek ugyanott fej-
lődhetnek, és ezek nőstényei agresszívan tá-
madják az embert. Ez az alfaj az ország más 
területein ritka, viszont Hajdúszoboszló és 
Debrecen térségében gyakori.

A gyérítés hatékonysága? 

► Az imágókkal szembeni légi kémiai véde-
kezést akkor tekintik sikeresnek, ha legalább 

80%-os halálozást okoz (ezt az adott mintavé-
teli helyen a védekezés előtti és utáni csípés-
számokból állapítjuk meg). A város térségében 
a védekezés hatékonysága jó, a hatékonyság 84 
és 92% között változott.

Az önkormányzat hogyan biztosítja a szú-
nyoggyérítést?

► Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a Haj-
dúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt-t 
bízta meg a szúnyoggyérítés feladatának elvégzé-
sével, aki alvállalkozó bevonásával tudja teljesí-
teni a speciális feladatot. Mint minden évben, a 
városi költségvetésben elkülönítésre került a rág-
csálóirtás és növényvédelem feladatokkal együtt 
a szúnyoggyérítésre vonatkozó keretösszeg. A vá-
ros belterületén, mintegy 1112 hektáron történik 

szúnyoggyérítés, ami földi és légi irtást foglal 
magába, 2016 nyarán öt alkalommal. Alkalma-
zott irtószer: K-OTHRIN, Delta UV.

Az első gyérítést május 26-ra tervezték, azon-
ban az  időjárás még akkor nem indokolta.  Eb-
ben az évben sajnos a Magyar Turizmus Zrt. 
nem tud már támogatást nyújtani a szúnyog-
gyérítéshez, jogszabályi változások miatt ezt a 
feladatot a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság látja el 2016. évtől. Tavaly a tu-
rizmus zrt. támogatásával plusz 2 alkalom vált 
lehetővé, mivel 1,5 millió ft-ot nyújtottak  50 % 
önerő mellett.

Hajdúszoboszló mint kiemelt turisztikai övezet 
bevonható az országos szúnyoggyérítési prog-
ramba, ezért a Polgármesteri Hivatal a BM 
Országos Katasztrófavédelem részére jelezte 
igényét. 

Bizonyára közrehat az időjá-
rás is abban, hogy hiába a szú-
nyogirtás,  fájó, viszkető, lassan  
múló, csúnyácska csípéseket 
szerezhetnek, akiket kedvelnek  
e repülő vérszívók. Mindazon-
által szúnyogirtást az országos 
program dacára eddig csak az 
önkormányzat végeztetett vá-
rosunkban, hazánk egyik legje-
lentősebb turisztikai központ-
jában.  Sokak megkeresésére a 
téma „nyomába” eredtünk.
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Tízéves a Hungarospa-alkotótábor

Hatvanéves a Bárdos-kórus

Jubileumi kiállítással ünnepelték 
a Hungarospa alkotótábor 10 éves 
fennállását a Kulturális Központ 
kiállítótermében június 3-án.

Varga Katalin, a Hungarospa 
Hajdúszoboszló Zrt. szolgáltatá-
si igazgatója köszöntötte a ven-
dégeket, elmondta „ a vendégek, 

Idén 60 éve annak, hogy megalapították a Hajdúszoboszlói Bárdos 
Lajos Városi és Pedagógus Énekkart. Ebből az alkalomból adtak 
jubileumi koncertet a Kulturális Központban június 11-én.

Az ünnepi hangversennyel szerették volna megköszönni a hajdúszo-
boszlói emberek, a közönség szeretetét és figyelmét, valamint megemlé-
kezni az egykori karnagyokról és tagokról, akik közül többen sajnos már 
nem vehettek részt az ünnepségen. 

Hajdúszoboszlón valamilyen formában már több mint 120 éve működik 
énekkar, ’’dalárda’’- ahogy akkoriban nevezték- ismertette Berényiné 
Szilaj Ilona, a művelődési központ igazgatója köszöntőbeszédében. Ezt 
a hagyományt vitte tovább az 1956-ban megalakult Városi és Pedagó-
gus Énekkar. Az évek során rengeteg díjat és kiemelt minősítést értek el 
nemcsak idehaza, hanem külföldön is. Az alapító karnagy Török Zoltán 
volt, aki közel 40 évig irányította a kórust. Őt követte 1999-ben Koncz 
Zsuzsanna, majd Grábler Dóra és Kiss Zoltán, 2013-tól pedig a jelen-
legi karnagy, Szentpáliné Pál Beáta áll a kórus élén.  

betegek hangulatához, a pozitív 
életérzéséhez az is hozzájárul 
ha a közösségi terekben szebb-
nél szebb festményeket látnak”. 
Csapláros László, a Képszíntér 
Galéria tulajdonosa a kezdetektől 
az alkotótábor szakmai vezetője. 
Megnyitóbeszédében kiemelte, a 
vendégek visszajelzései is bizo-

nyítják, hogy van létjogosultsága az ilyenfajta kezdeményezésnek, sokkal inkább tetszenek az emberek-
nek az igazi képek a falon, mint a ’’tömegcikkek’’, az utánnyomott reprodukciók. „Az alkotótáborok révén 
új barátságok születtek, tapasztalatcsere zajlott, egyesültek a teremtő szándékok.”

Az évek múlásával egyre gyűlt a festőművészek sora, akik közül sokan eljöttek megünnepelni a jubileu-
mot. A kiállító művészek: Agárdi Lajos, Barnóczky György, Bán Tibor, Bimbó Tamás, Kirjákné Dobi 
Ilona, Kiss Karola, Kun Mária, Losonci Lilla, Masits István, Pánczél Zoltán, Póka György, Sándor 
Károly, Szűcs Judit, Varga István, Vincze Árpád és Valik Zagyva Sándor.

Képeinken: balra Csapláros László táborvezető. Jobbra fenn: Alkotók és a művészetkedvelő közönség 
a megnyitón 

A szabadban varrás napja 
Június 19., amikor is évek óta a hajdúszoboszlói Gyógyvíz Foltcso-
port tagjai a strand területén mutatják meg az érdeklődőknek, miként 
lehet új vagy újrahasznosított textilekből különleges és szebbnél 
szebb használati és dísztárgyakat, ajándékokat készíteni. Nem csak 
az alapokat, hanem trükköket is bemutatnak a standhoz látogatóknak, 
akik helyben maguk is elkészíthetnek pl. egy textil szívecskét. Bagi 
Ildikó debreceni lakos azt mondta lapunknak,  azért érdemes ide ellá-
togatni, mert mindig lehet tanulni valamit.

A csoport tagjai egyébként Asztalos Ferencné Gizike irányításával 
dolgoznak, a római katolikus templom melletti közösségi házban (a 
két nyári fő hónap kivételével. A 9 éve működő közösség  tervezés 
alatt álló, következő kiállításának témája a különböző nemzetek folt-
varró technikái. 
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Sári Antal festőművész munkáiból nyílt kiállítás Kortárs portrék, egyebek cím-
mel a Hotel Atlantisban június 24-én.

A Nívódíjas helybeli művész köszöntötte a vendégeket, elmondta, bár hat éve ál-
lítja ki képeit, Hajdúszoboszlón ez volt az első alkalom hogy a közönség elé tárhatta 
műveit. Erdei Sándor költő, újságíró megnyitóbeszédében kiemelte, noha alkotópá-
lyája nem tekint vissza hosszú múltra, annál termékenyebb és intenzívebb művészt 
ismerhetünk meg a festő személyében. Bár már fiatal diákként is nagy érdeklődéssel 
fordult a művészetek felé, „amikor nagy elánnal kezdett az általa érzékelt világ le-
képezéséhez és kifejezéséhez annak ideje egybeesett a nyugdíjazásával. Mégsem a 
tipikus nyugdíjas-szabadidős festegetés az övé”, annál sokkal magasabb színvonalon 
alkot Sári Antal, látásmódja, ecsetkezelése, formáló- és komponálókészsége, visz-
szafogott pasztellszínvilága valamint lényegmegragadása is mesteri.

Újra díjazták városunk egyik 
kiemelkedő művészét
Radácsi Piroska, a Népművészet 
Mestere megszámlálhatatlan díja 
mellé 2015-ben ismét elnyerte az 
Országos Népművészeti Kiállítá-
son az arany plakettet, s  az idei 
év sem telt el számára elismerés 
nélkül.    

A tősgyökeres hajdúszoboszlói 
hímzőművész 1983 óta vezetője a 
hajdúszoboszlói művelődési köz-
pont hímző szakkörének. Szeretné ha több fiatal utánpótlása lenne ennek a gyönyörű 
’’szakmának’’, a szakkör tagjainak jó része az idősebb korosztályból való. 1990 óta népi 
iparművész, 2004. augusztus 20-án pedig megkapta a Népművészet Mestere címet is. 
Rendszeresen részt vesz szakkörének tagjaival több jelentős textiles pályázaton, kon-
ferencián, ahonnan sosem jönnek haza üres kézzel, több országos első díjat és arany 
minősítést kaptak az elmúlt években. A népi hímzések tervezése és kivitelezése mellett 
1985 óta történelmi textíliákkal, zászlótervekkel is foglalkozik. Ennek részeként ő ké-
szítette el a Bocskai István Múzeumban található két úrasztalterítőt. A hajdúszobosz-
lói úrihímzésére a VII. ONK Nyíregyházán bronz plakettet, míg az 1614-ból származó 
recehímzést feldolgozó munkájára a IX. ONK-n Gránátalma Díjat kapott, idén pedig 
a XXVIII. Kisjankó Bori Országos Hímzőpályázaton különdíjban részesítették (felső 
képünkön a díjátadón, lenn: recehímzés).

Visszatekintő...  
Joseph Kádár festőművész 
munkáiból 80. születésnapján, 
július 25-én nyílt kiállítás a 
Kulturális Központban ’’Visz-
szatekintő’’(1969-2016) Párizs 
címmel, mely augusztus 27-ig 
tekinthető meg.

Dr. Cs. Tóth János művészeti 
író nyitotta meg a kiállítást, is-
mertette a művész életének fon-
tosabb állomásait, 1969-es Fran-
ciaországba emigrálását köve-
tően,  miután „felépítette magát 
Párizsban is, ott a legnagyobb 
vizuális szabadságban kitűnő, 
világhírű magyar alkotókkal találkozott, Victor Vasarely műtermébe is bejáratos 
volt”. Egyre inkább az olyan stílusok felé fordult mint a mail art, az elektrografika, 
művészi fotók és kollázsok. Mecénási szerepe is számottevő, többek között ő ala-
pította a hajdúszoboszlói Nemzetközi Modern Múzeumot, ahol saját képei mellett 
rengeteg, - a magángyűjteményéből származó - műalkotás található. Aknay Já-
nos Kossuth-díjas festőművész köszöntötte Le K’dar-t születésnapján, kjelentette, 
„szakmailag is, minőségben is, minden szempontból egy nemcsak európai, hanem 
olyan művészet az övé, mely egyetemes”.

Fesztivál&találkozó
Már a 3. fesztivált tartották városunkban idén, a Hajdúsági Ízek Fesztiválja július 
1-3. között várta a látogatókat a Szent István parkban.

Az ünnepélyes megnyitón nemcsak Marosi György Csongor és Máté Lajos ön-
kormányzati, valamint Bodó Sándor országgyűlési képviselők, hanem egy díszven-
dég, Szolnok polgármestere, Szalay Ferenc is köszöntötte a látogatókat. Elmondta, 
lenyűgözi a városi vendéglátás, a nyújtott szolgáltatások színvonala, a két város pedig 
reményei szerint a jövőben jobban megismeri egymás értékeit. Máté Lajos kiemelte, a 
város marketingtevékenységét ismét gyémánt díjjal jutalmazták, a fürdőnk az Év Für-
dője címet kapta meg, tavaly pedig Hajdúszoboszló volt a legkedveltebb üdülőhely. 

A fesztivált idén is a Hajdúvárosok Találkozója programjaival összefonódva szer-
vezték meg, így a színpadon igazán autentikus, a Hajdúsághoz köthető előadások is 
helyet kaptak. Különlegességként pedig testvérvárosaink, Késmárk (Szlovákia) és 
Dicsőszentmárton (Románia) tánccsoportjai is bemutatták tudásukat. A fesztivál ételé-
nek ezúttal a Mátyás Király Hotel zöldséges tarja kockáját szavazták meg a vendégek, 
a fesztivál sörének pedig a Csíki söröket. Képünkön: a késmárki táncos lányok
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Városi kincsek, táji értékek - újra mozgalmas est a 
Múzeumok Éjszakáján 
Június 25-én a Bocskai István Múzeum egész estés programokkal várta a látogató-
kat a Múzeumok Éjszakája országos esemény részeként.

Idei mottójuk, „Városi kincsek, táji értékek” is mutatta, hogy a hangsúly ezúttal a szoboszlói és 
térségbeli népművészet valamint helyi alkotók műveinek megismertetésén volt. Így többek kö-
zött Galánfi András, a népművészet mestere tartott előadást a pásztorhagyományokról, a Fekete 
Borbála emlékszobában új kamara kiállítást rendeztek a festőnő munkáiból, de időszaki kiállítás 
is nyílt a híres nádudvari feketekerámiák legszebb múzeumban őrzött darabjaiból. Kézműves fog-
lalkozások, korongozás és pásztorételek kóstolója is várta a közönséget. 

A Fazekas család neve Hajdúszoboszlón egybeforrt a fekete kerámiákkal. Több generáción át 
művelték és művelik a mai napig is művészi szinten a különleges cserepek létrehozását. A Faze-

kas István néhai 
mester emlékére 
rendezett kiál-
lításon - A nád-
udvari fekete kerámia Hajdúszoboszlón - a család tagjai is jelen voltak. Fazekas Lajos meghatottan mondott 
köszöntőbeszédet, kiemelte, nagybátyja igazi újító szellemű fazekasmester volt, művészi tárgyakat alkotott, de 
közben képes volt megőrizni a tárgyak használati funkciót betöltő szerepét is.

A Hajdúszoboszlói Értéktár létrehozásáról még 2015-ben döntött az önkormányzat, ennek első gyümölcsét, egy 
Szoboszló meghatározó személyiségeit valamint kulturális értékeit bemutató mozgó-kiállítást is megnyitottak az 
este folyamán. „Ez a fajta értéktár azon értékeket próbálja felölelni, melyek azt szolgálják, hogy a közösség meg-
találja a saját identitását és ezt tudja kifelé is képviselni”-jelentette ki Holoda Attila alpolgármester beszédében, 
s ígéretet tett arra, hogy a mobilkiállítást a város több pontján is megtekinthetik majd az érdeklődők, minél több 
embert ismertetve meg ezáltal a város és a térség ’’kincseivel’’. A későbbiekben az összegyűjtött anyagot könyv 
formájában fogják kiadni. 

Képünkön: balról Galánfi András főzött. Jobbra fenn: Holoda Attila és Bihari-Horváth László múzeumigazgató

Idén már 4. alkalommal tartott nyári alkotótábort a Szoboszlói Alkotók Cso-
portja július 4-9. között, ezúttal  a Bocskai Rendezvényközpontban.

A csoport tagjai számára igazi feltöltődést jelent, hogy az egész éves munka fáradalmait 
maguk mögött hagyva eltölthetnek együtt egy kis időt egy ilyen jó hangulatú alkotótáborban. 
Egymásnak tanácsokat adva, termékeny eszmecseréket folytatva zajlik mindig a művésztelep. 
Ezúttal új helyen, a Bocskai Rendezvényközpontban, csendes és szép környezetben festhettek 
a művészek, hálásak a művelődési Központnak, amiért a rendelkezésükre bocsátotta a termet. 

„Mindenképpen hagyományteremtő céllal szeretnénk megrendezni a táborokat, 
fontosnak tartjuk hogy legyen egy olyan kör, amelyik képzőművészeti téren fogja 
össze az embereket. Nem volt koncepció megadva, bárki az általa kedvelt témában 
elmerülve alkothatott, igazából ezek a táborok a kísérletezgetésről szólnak”- tudtuk 
meg az egyik SZACS-alkotótól, Szoboszlainé Kádár Anikótól. A technikák és fel-
használt anyagok is különbözőek, van aki olajjal fest, van aki inkább akrilt használ. 

A jelenlévő tagok elmondták éppen min dolgoznak, miért is szeretnek a táborban 
festeni:

Agárdi Lajos: „Feltöltő tud lenni, így egymás közösségében alkotni és egészen más 
mint az otthoni magányban dolgozni. Én egyszerre több munkán is dolgozom, máltai, 
hajdúszoboszlói témák is szerepelnek a képeimen, igazából a felületek, színek játéka 
amit szeretek megjeleníteni. Általában olajjal dolgozom ezekben a táborokban.”

Bacskai Csabáné: „Én eredetileg tűzzománcokat készítek, mivel ez elég magányos 
alkotási forma, hiányzott, hogy egy ilyen közösség tagja legyek, ezért is tölt el öröm-
mel hogy itt lehetek, valamint nagyon sok inspirációt kapok itt, amit tőlük tanulok, 
azt megpróbálom átvinni a tűzzománcba.”

Kokas Csilla: „Sokáig egyedül otthon magamnak festettem, attól függetlenül hogy 
rajztanár vagyok. Amikor a csoport tagja lettem nyílt meg a lehetőségem arra, hogy 
a többiekkel megbeszélve és ne csak magamban alkossak. Nagyon büszke vagyok 
arra, hogy a SZACS tagja lehetek és hogy ilyen művésztársakkal vagyok körülvéve.”

Szatmári Lajos: „A különböző táborok alatt különböző stílusú képeket festettem, 
most egy elvont stílusban alkotok, a valóság és képzelet határvonalán játszik a kép. 
Néha amikor az embernek nincsen ideje hogy nekiálljon festeni, akkor is firkálgat, 
ezután ezt fejlesztem képpé.”  

(Képek: fenn: Agárdi Lajos, a háttérben Bacskai Csabáné, lenn: Szatmári Lajos, a 
háttérben Szoboszlainé Kádár Anikó)
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SEGÍTENEK A FOGYASZTÓVÉDŐK!

További sok jó tanács a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján: 
    www.nfh.hu

napjaink

Farkas Sándor is 90 éves
Farkas Sándor július 7-én ünnepelte 90. szü-
letésnapját, ez alkalomból köszöntötte őt az 
önkormányzat nevében Kunkliné Dede Erika  
egészségügyi, szociális igazgatás irodaveze-
tő-helyettes, valamint Kanizsay György Béla 
képviselő.

Hajdúszoboszlón született nagyon szegény csa-
ládba, édesapja földműves volt. Öt testvére közül 
ő a legidősebb, így szüleinek korai halála után 
neki kellett eltartani a családot. Azonnal cseléd-
nek állt, felváltva őrizte a libákat és a sertéseket. 
Később is maradt ennél a szakmánál, nyugdíjazá-
sáig a tsz-ben dolgozott juhászként. Évekig eljárt 
lakodalmakba, ő főzte a vendégeknek bográcsban a pörköltöt. Feleségével 1950-ben házasodtak össze, egy gyerme-
kük született, két unokájuk és már két dédunokával is büszkélkedhetnek.

Ötven éve végzett az utolsó leányosztály
50 éves osztálytalálkozóját tartotta az akkori 2. Számú Általános Iskola utolsó, csak lányokból 
álló ’’a’’ osztálya június 10-én a Hotel Viktóriában.

Az ünneplésen ott volt három tanárnőjük is, akik akkor még pályakezdőként tanították őket: Dr. Gaál 
Józsefné, Hegedűs Jánosné és Márton Józsefné. Életük fontos eseményeiről, az elmúlt 50 év törté-
néseiről meséltek egymásnak az egykori tanulótársak. Pezsgős köszöntés és torta emelték ünnepivé az 
eseményt, majd a vacsora után zeneszóra énekeltek, táncoltak tovább a találkozó résztvevői - tájékoz-
tatta lapunkat Rövid Rudolfné Cseh Erzsébet, aki szintén az osztály tanulója volt.

Anyakönyvi 
hírek
2016. június

Házasságkötés:
Borbély Csilla  -  Laskai Zoltán, Rózsa Timea  -  Kuik 
Attila, Békési Zsuzsa  -  Tóth Tamás, Kocsis Ilona  -  
Kunkli Zoltán, Filek Gabriella  -  Balogh Csaba, Ta-
kács Petra Zsanett  - Pálfi Tibor, Kiss Tímea  -  Farkas 
Balázs, Eszenyi Beatrix  -  Balogh Imre Roland, Kádár 
Mária  -  Koroknai Lajos, Ónadi Mónika  -  Kurucz 
Géza, Kurucz Ágnes  -  Dudás Attila, Oláh Anett Krisz-
tina  -  Juhász Imre, Molnár Csilla Tímea  -  Vincze 
Attila, Gerőcs Szilvia Eszter  -  Nagy Gábor, Molnár 
Adrienn  -  Jószai Csaba.

Újszülöttek:
Kiss Olivér Dominik, Kun Zoé, Csanádi Noémi, Simon 
Mátyás, Csendes Ákos, Nagy Zoé, Gergely Levente 
Zsombor, Szakál Panna Éva, Jertyity Szabolcs, Kaku-
csi Kira.

Akiket gyászolunk:
Harsányi Gyuláné 90, Kovács Lajosné 89, Cseh Sándor-
né 62, Sándor András József 68, Somogyi Lászlóné 77, 
Süveges Lászlóné 63, Gönczi Ferencné 75, Kröner Rolf 
80, Takács János 70, Sári Imre 58, Váczi Sándor 47, dr. 
Garai Zsigmond 75, Dede Ernő 92, Kerezsi Jánosné 84, 
Kaszás József 61, Nagy Elekné 79 éves.

Drágán Lajos 
életműdíjas
A hajdúszoboszlói népszerű nótaénekes és dalszerző életműdíjat vehetett 
át munkájának elismeréseként a Magyarnóta Szerzők és Énekesek Or-
szágos Szövetségének rendezvényén, egy nótagála keretein belül, melyet 
még március 5-én tartottak Kecskeméten. 

A művész így emlékezik vissza a kezdetekre, az előadószakmában töltött évek-
re: 1961-ben indultam el a zenei pályán, akkor kezdtem fuvolistaként a zeneis-
kolába járni egészen 1968-ig, ekkor bevonultam katonának. Ott katonazenekarba 
kerültem, ahol kötelező volt a tiszti klubba járni szórakoztatózenét játszani. Így 
indult a zenei pályám, ’69 óta vagyok ’’az éjszakában’’ mint szaxofonos. 1988-
ban az Országos Szórakoztatózenei Központban tettem vizsgát magyarnóta és 
operett énekes kategóriában. 2002-ben meghívtak az Egyesült Államokba 3 hó-
napra, az ottani magyar kulturális központokban léptünk fel. A Cifraszűr együt-
tessel Franciaországban, Né-
metországban, Szlovákiában 
és természetesen Magyaror-

szágon is nagyon sok helyen 
megfordultunk, előadtuk mű-
sorunkat. Három saját szerze-
ményem van, melynek a ze-
néjét és szövegét is én írtam, 
a ’’Hazafelé visz az utam’’, 
’’Elherdáltam életemet’’ és 
a ’’Szépszemű a szeretőm’’, 
és egy olyan, aminek a meg-
zenésítésére felkértek, ez a 
’’Szívem húrján szól a nóta’’. 

Képünkön: a díjátadón 
párjával, énekespárjával, 
Szabó Eszterrel. Fotó: magánarchívum 
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KÉKINFO
Könnyű és súlyos sérülésekkel járó 
balesetek is történtek az elmúlt 
időszakban. Bűnügyek terén a te-
lefonos csalók megjelenése „újdon-
ság”. A részleteket Karácsony Béla 
rendőr százados, a Hajdúszoboszlói 
Rendőrkapitányság munkatársa 
osztotta meg lapunk olvasóival.

Szabálytalanul fordult ki a 
kisteherautó
Július negyedikén délután egy Citro-
en kisteherautó a Gábor Áron utcán 
a Bánomkerti utca irányába haladt. 
Az utca végén az „Állj! Elsőbbség-
adás kötelező” jelzőtáblánál lassított, 
majd a Liget utcára az eddigi adatok 
szerint  jobbra kis ívben nem az úttest 
jobb széléhez húzódva kanyarodott 
be, ezért a Liget utcán közlekedő jár-
műszerelvény gumiabroncsának ütkö-
zött. A Citroen vezetője nem használ-
ta a biztonsági övet, feltehetően ezért 
fejsérülést szenvedett, a mentők kór-
házba szállították.

Mozgó traktorra akart fel-
szállni
Személyi sérüléssel járó közlekedési 
baleset történt július hatodikán Hajdú-
szoboszló külterületén, szántóföldön. 
Egy traktor haladt pótkocsival a Haj-
dúszoboszlót Nagyhegyessel össze-
kötő út melletti szántóföldön. A sofőr 
egyik ismerőse gyalog a traktorhoz 
ment, s fel akart mászni a mezőgaz-
dasági vontatóra. A vezető észrevette, 
lelassított, azonban az ismerős lecsú-
szott a létráról, és a pótkocsi bal első 
kereke alá esett, és súlyos, életveszé-
lyes sérüléseket szenvedett.

Felborult az elektromos ke-
rékpár, két sérült
Július 12-én reggel fél kilenc körül 
közlekedési baleset történt a Kenézy 
és Bethlen utcák kereszteződésében. 
Egy férfi és utasa elektromos kerék-
párral a Kenézy  és  a Bethlen utca ke-
reszteződésében valószínűleg túl nagy 
ívben kanyarodott balra. A manőver 
következtében felborult a kerékpár. 
A vezetője súlyos, míg utasa könnyű 
sérüléseket szenvedett. Mindkét sze-
mélyt kórházba szállították a mentők.

Ittas volt, fának ütközött
Egy ittas járművezető ütközött fának, 
július tizenkilencedikén este három-
negyed nyolc körül. A férfi a Nyu-
gati soron a Csepű sor felől a Kabai 
út irányába haladt, amikor az egyik 
kanyarban feltehetően nem az út- és 
látási viszonyoknak megfelelően vá-
lasztotta meg a járműve sebességét, 

megcsúszott, s az út melletti fának 
ütközött. A baleset során a járműveze-
tője megsérült, ezért őt a mentők kór-
házba szállították. Az alkoholszonda 
eredménye szerint a balesetet szenve-
dő jármű sofőrje a vezetés megkezdé-
se előtt alkoholt fogyasztott.

Közúti ellenőrzés buktatta le
Szintén ittas járművezetővel szemben 
intézkedtek a rendőrök július tizen-
ötödikén éjfél után néhány perccel a 
Kossuth utcán, ahol a sofőr ellenőr-
zésekor az alkoholszonda ittasságra 
utalt. Ezért a jármű vezetőjét további 
mintavétel céljából előállították a Haj-
dúszoboszlói Rendőrkapitányságra. 

Zártkerti lakóingatlanból 
loptak
A lakosság segítségét kérik az alábbi 
bűnügy kapcsán. Ez idáig ismeretlen 
elkövetők a Csatornakert 4-es dűlő 
egyik lakóházába bementek július 
5-én déli tizenkét óra és július 13-án 

délután négy óra között. Elloptak egy 
kerékpárt, egy televíziót és egy hifi 
tornyot. Amennyiben bárki bármilyen 
információval rendelkezik, a bűncse-
lekmény időpontjában a helyszínen, 
illetve annak közelében járt, jelent-
kezzen. 

Telefonos csalók
A rendőrség felhívja a lakosság fi-
gyelmét, hogy a telefonon jelentke-
ző, nagy nyereménnyel kecsegtető 
ismeretleneknek ne dőljenek be. Ne 
vásároljanak telefonos felhívásra úgy 
feltöltőkártyát, hogy annak a kódját a 
csalók részére a későbbiekben bedik-
tálják. Volt olyan sértett, akit úgy ká-
rosítottak meg, hogy arra kérték nye-
reményének kiutalása érdekében egy 
bankautomatánál regisztráljon egy 
kódot. E számsor valójában egy mo-
biltelefonszám. Így a megadott „kód” 
begépelésével a sértett tulajdonkép-
pen nem tesz mást, mint befizeti egy 
ismeretlen telefonszámláját.       R. G.

Állatorvosi ügyelet

Július 29-től
KÍGYÓ PATIKA
Luther u. 4.
Tel.: 06-52-557-670

Augusztus 5-től
KATALIN PATIKA
Major u. 26. 
Tel.: 06-52-557-805

Augusztus 12-
től FÜRDŐ PATIKA
Szilfákalja u. 26. 
Tel.: 06-52-557-946

Augusztus 
19-től
KAMILLA PATIKA
Bethlen u. 30.
Tel.: 06-52-270-157

Augusztus 26-
tól ARANY PATIKA
Hőgyes u. 31., 
Tel.: 06-52-359-431

Szeptember 2-től
GYÓGYFORRÁS 
GYÓGYSZERTÁR
Hősök tere 3.
Tel.: 06-52-557-945

Ügyeleti idő: 
hétfőtől péntekig 
munkanapokon az 
ügyeletre kijelölt gyó-
gyszertár 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 ügye-
letes gyógyszertár 
08.00-tól 12.00 óráig 
nyitva tart. 
A köztes 
időszakokban 
készenléti szolgálatot 
lát el az ügyeletes 
gyógyszertár (te-
lefonos elérhetőség 
az ügyeletes orvos 
részére, sürgős 
szükség esetére).
Ezen szolgálati rend 
megállapításáról 
a 3638-20/2009 
és 2052-4/2010-es 
iktatószámú ÁNTSZ 
határozat rendelkezik.

Gyógyszertári ügyelet

Július 30-31.
DR. SASS GERGŐ 
H-szoboszló, Attila u. 23.
Telefon: 06-70-708-5352

Augusztus 06-07.
DR. ILKU MIKLÓS 
Sáránd, Bagosi u. 44.
Telefon: 06-70-376-1149
és
DR. CZIRJÁK ANDRÁS 
H-szoboszló, Széchenyi u. 1/C.
Telefon: 365-861, 06-30-935-3184

Augusztus 13-14.
DR. BÍRÓ TAMÁS Hosszúpályi, 
Petőfi u. 7.
Telefon: 06-30-239-0230
és
DR. GALAMBOS GÁBOR 
H-szovát, Maklári u. 10.
Telefon: 06-20-974-3139

Augusztus 20-21.
DR. POLGÁR IMRE 

Debrecen, Simonffy u. 8/a.
Telefon: 06-70-376-1141
és
DR. TÖRÖK ZSUZSANNA 
H-szoboszló, Bordángát u. 24.
Telefon: 06-30-305-8498

Augusztus 27-28.
DR.  NYÍRI SÁNDOR 
Derecske, Malom u. 2.
Telefon: 06-70-376-1148
és
DR. KÁLMÁN ATTILA 
H-szoboszló, Erkel F. u. 79.
Telefon: 06-30-9-250-391

Szeptember 03-04.
DR. HANZÉROS ÁDÁM 
Nagyhegyes, Kölcsey u. 6.
Telefon: 06-30-949-6008

Szeptember 10-11.
DR. SASS GERGŐ 
H-szoboszló, Attila u. 23.
Telefon: 06-70-708-5352

alma   230-300 Ft/kg
narancs                  450 Ft/kg
meggy           450 Ft/kg
cseresznye  700-750 Ft/kg
szilva  650-700 Ft/kg
szőlő                           750 Ft/kg 
sárgabarack  650-700 Ft/kg
őszibarack  530-550 Ft/kg
nektarin  550-580 Ft/kg
sárgadinnye  390-500 Ft/kg
görögdinnye  150-220 Ft/kg
vöröshagyma          250 Ft/kg
új hagyma           100 Ft/kg
új burgonya  150-200 Ft/kg
paradicsom  300-380 Ft/kg
paprika  460-550 Ft/kg

új petrezselyem                  840-860 Ft/kg
új sárgarépa                         260-280 Ft/kg
vegyes zöldség                     350 Ft/csomó
zeller         180 Ft/db
uborka        250 Ft/kg
kígyóuborka                        280-300 Ft/kg
zöldborsó                        250-400 Ft/kg
zöldbab       790 Ft/kg
padlizsán       800 Ft/kg
cukkini                        300-400 Ft/kg
karfiol                        200-250 Ft/kg
gomba                     750 Ft/kg
fokhagyma                     1200-1300 Ft/kg
dióbél               2500 Ft/kg
tojás  32-40 Ft/db

PIACI ÁRAK
július 23.

VÉRADÁS 
A Magyar Vöröskereszt területi szervezete 
július 29-én, pénteken 10-től 18.30 óráig 
és augusztus 29-én, hétfőn
lakossági véradást 
szervez a művelődési központban (Szilfákalja  u. 2. sz.)
Kérjük, hozza magával személyi igazolványát, taj- és lakcímkártyáját!

Kérjük, segítsen véradással 
beteg embertársainkon!

Vascsővel bántalmazta a kutyáit!

A hajdúszoboszlói rendőrök elfogták és gyanúsítottként kihallgatták a 
26 éves helyi férfit. A kutyák annyira megsérültek, hogy elaltatták őket.

Egy nő tett bejelentést a rendőrségre június 27-én 17 óra 33 perckor ar-
ról, hogy hajdúszoboszlói szomszédja a saját kutyáit egy bottal bántalmazta, 
majd az állatokat egy zsákba tette. A rendőrök a helyszínre mentek, ahol iga-
zoltatták a két kutya gazdáját. M. P. a járőröknek megmutatta a zsákot, amibe 
beletette a még élő ebeket. Az egyenruhások a helyszínre hatósági állatorvost 
hívtak, aki az állatokat megvizsgálta és megállapította, hogy koponyájukon 
több törés, zúzódás alakult ki, amelyek pusztulásukat okozták volna. Az or-
vos a kutyák súlyos állapota miatt elaltatásukról döntött. A rendőrök a 26 
éves férfit elfogták, és bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanú-
ja miatt előállították a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányságra. A nyomozók 
gyanúsítottként hallgatták ki a helyi lakost, aki beismerő vallomást tett.

A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya a férfival szem-
ben állatkínzás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt - szabad-
lábon hagyása mellett - folytatja a nyomozást. (Forrás: HBMRFK)



HAJDÚSZOBOSZLÓ10. oldal életünk

A riói olimpián szoríthatunk érte augusztusban!

Magyarország legerősebb rendőrei újra itt

A X.  alkalommal rendezték meg a versenyt július 14-én a szoboszlói szabad-
téri színpadon. A résztvevők az  ország számos részéből érkeztek hozzánk. 
Hajdúszoboszlót Lukács Krisztián törzszászlós (képünkön) képviselte, aki 
korábban többször is birtokolta a legerősebb rendőr címet, most azonban 
’’csak’’ ezüstérmet szerzett Bíró Sándor, a dabasi rendőrkapitányság őrmes-
tere mögött, aki egyébként címvédőként érkezett a megmérettetésre. Beveze-
tő rendezvényként a HSMA (Magyar Erősember Szövetség) bothúzó verse-
nyét tekinthették meg az érdeklődők, ahol a hajdúszoboszlói induló, Székely 
Sándor 7. helyezett lett. Kutyás bemutatóra is sor került a nap folyamán, 
Erdős Lajos főtörzsőrmester hozta el négylábú társát, aki mint megtudtuk, 
nemrégen még a határon volt bevetésen.

Ez az első olimpiád, de volt már 
felnőtt világversenyed. Mennyiben 
más egy olimpia? Milyen érzések-
kel várod a világversenyt?

► Az olimpia  nagyobbnak mond-
ható minden más világversenynél. 
Négyévente van, ez a csúcsok csú-
csa. Természetesen nagyon várom. 
Remélem sokat tanulok majd a vál-
tóval, s azokat hasznosíthatom akár 
a következő olimpiákon is.

Próbálkoztál az olimpiai szint 
megúszásával egyéniben is. Csaló-
dott vagy amiatt, hogy egyéniben 
nem indulhatsz?

► Az a bosszantó, hogy tizenegy, il-
letve huszonhárom század másodperc-
re voltam az olimpiai szinttől. Tehát 
olyan közel hozzá, de mégse sikerült. 
Mint amikor elhúzzák a mézesmadza-
got az ember orra előtt. A váltóval való 
kijutás legalább kárpótol.

.Most még itthon készülsz. Mikor 
és hová utazol először, és mikor 
utaztok ki Rio-ba?

► Közös edzőtáborunk már nem 
lesz az olimpiáig. Július30-án uta-
zunk ki Rio-ba. Augusztus 7-én lesz 
a versenyünk, aztán annak is függvé-
nye, mikor jövünk haza. 
A 4x100-as váltó olimpiai kvótá-
ja nem volt törvényszerű. Milyen 
eredményre számítasz a váltóval? 
Meglepetést fogtok okozni?

► A Nemzetközi Olimpiai Bizott-
ság szabályozása szerint annak a 
versenyzőnek aki kiutazik, verse-
nyeznie is kell. A kvalifikációt meg-
szerző váltóban, egyelőre úgy néz 
ki, hogy rajtam kívül három helyen 
cserélték az úszókat. Így az új em-

Tudják mi a közös Séllyei István birkózóban, Sterbinszky Amá-
lia kézilabdázóban és Holoda Péter úszóban? Mindhármójuk 
hajdúszoboszlói kötődésű, s mindhárman olimpikonok. S tud-
ják miért kakukktojás mégis Holoda Péter? Mert ő az első, aki 
hajdúszoboszlói klubból lehet ott a sportolók világszemléjén. 
Péter ugyanis utazik Rio de Janeiro-ba, ahol a 4x100 méte-
res gyorsúszás váltójában képviseli Magyarországot és ezáltal 
természetesen városunkat is.

berekkel, új kísérők is utazhatnak. 
Csakhogy így gyengébb időered-
ménnyel rendelkező úszók alkotják 
a csapatot, ezért nehéz lesz megle-
petést szereznünk. Mindenesetre 
mindent elkövetünk majd, hogy a 
döntőbe jussunk.

Mennyire tekintesz előre? Azt már 
említetted, hogy a mostani olimpia 
a tapasztalatszerzésé. Ez jelenthet 
későbbi olimpiákon való részvé-
telt, akár egyéniben is?

► Két év múlva végzek az egyetemen. 
Utána másfél év még a következő 
olimpia. Addig biztos, hogy szeretnék 
versenyezni. Mit hoz a jövő? Ez annak 
is függvénye, hogy a 2020-as olimpián 
és az azt megelőző világversenyeken 
milyen eredményeket érek el.

Augusztus hetedikén mikor szorít-
sunk neked és a váltónak?

► Hazai idő szerint délután négy 
körül lesz az előfutam, s ha minden 
jól megy, akkor éjfél után a döntőben 
úszunk.

Évzáró mazsorett gálát tartottak a Szabadtéri Színpadon július 7-én a művelődési központ 
mazsorettcsoportjai. „3 éves kortól egészen 25 éves korig járnak hozzánk különböző korcsoportok-
ba a lányok”- mondta el  lapunk érdeklődésére a mazsorettek  egyik vezetője, Tóthné Békési Zsu-
zsa. „Idén két ovis csoportot indítottunk, ugyanis ettől az évtől a Manókert Óvodából is érkeztek 
gyerekek, így már közel 70 tag van az öt mazsorett csoportban.” A 25 évvel ezelőtt alakult csoport 
külföldön is vendégszerepelt több alkalommal, Ausztriában, Horvátországban, Olaszországban, 
Ukrajnában, Lengyelországban és Franciaországban is felléptek a lányok. Ebben az évben kilenc 
számmal sikeresen kvalifikálták magukat a siófoki Európa-bajnokságra. A jövőben szeretnék a gye-
rekek számát tovább gyarapítani, a versenyeken minél jobb eredményeket elérni.



11. oldalHAJDÚSZOBOSZLÓ sport

Edzések és edzőmeccsek 
sora a rajt előtt
Heti négy edzéssel és legalább egy edzőmérkőzéssel készül a 
HSE labdarúgócsapata az augusztusi bajnoki rajtra. A gárda 
továbbra is László Richárd vezetésével igyekszik minél elő-
rébb végezni a megyei I. osztályú pontvadászatban.

A július elsején elkezdett felkészülés során inkább a játék csiszo-
lása lesz a legfontosabb, semmint az erőgyűjtés. Ez teljesen meg-
szokott, hiszen a keményebb alapozás inkább mindig a téli időszak 
munkáját fedi le. A már említett finomhangolásra viszont azért is 
van szükség, mert vannak érkező és távozó játékosok egyaránt. 
Hat játékos készül már a csapattal. Ők egyaránt erősségei lehetnek 
a HSE egyletének, de a felkészülés végéig még bármi megtörtén-
het, s nem biztos hogy mindenki Hajdúszoboszlón folytatja kö-
zülük. Bozsányi Tamás Balmazújvárosról a támadásokban lehet 
erősítés. Szabó Máté Hajdúböszörményben volt legutóbb, nálunk 
iránytó középpályásként szerepelhet. Éder Gergő Hajdúsámson-
ból csapatkapitányként távozott, s ő is a középpályán kaphat játék-
lehetőséget. A DVSC-től érkezett két fiatal: Garai Kristóf a kapus 
posztra, Pataki Patrik a védelembe verekedheti be magát.

Hatodikként azt a Luczi Ádámot említhetjük meg, aki a HSE 
saját nevelése. Megfordult a Bozsik Labdarúgó Akadémián, illet-
ve a DVSC akadémiáján is. Most hazatér, hogy a felnőttcsapatban 
játéklehetőséghez jutva, új lendületet vegyen karrierje.

Papp Zoltán viszont már biztosan távozik a csapattól. A fiatal-
ember nem másik egyesületbe igazol, hanem egyenesen sportágat 
vált. A továbbiakban a testépítésben szeretne sikereket elérni, ezért 
hagy fel a futballal.

A HSE játékosai az edzések mellett, már több edzőmérkőzésen is 
túl vannak. A friss NB II-es Cigánd ellen, hazai pályán játszottak 
először Butor Csabáék. Az osztálykülönbség kidomborodott a ta-
lálkozón, a vendégek 6-1-re nyertek a Sport utcában.

A második meccsét Újfehértón játszotta le a gárda. Egy egyes 
félidőt követően, 5-2 lett a vége az Újfehértónak. A két félidőben 
két teljesen más csapat lépett pályára. A terhelés legnagyobb idő-
szaka volt ez, így az eredmény másodlagos volt.

Legutóbb Ebesen, a megyei II. osztályú alakulat vendége volt 
a HSE. Itt már egyértelműen látszott a felkészülésbe befektetett 
munka, ugyanis 15-1-re nyert együttesünk.

A bajnoki rajt augusztus második hetében esedékes. Előtte azon-
ban már a Magyar Kupa új kiírásában van feladata a gárdának. 
Augusztus hatodikán, Monostorpályiban láthatjuk először élesben 
azt, hogy mire is lesz elég a felkészülés.

(Képünkön: a HSE-Cigánd elleni meccsen. Fotó: hsefoci.info)
Horváth Róbert

labdarúgás

A tollaslabda nem a tömegeket vonzó és 
a médiában agyonsztárolt sportok közé 
tartozik. Pedig  hobbiszinten is eléggé 
népszerű. A Hajdúszoboszlói Tollaslabda 
Sportegyesület, amely 2015 augusztusá-
ban újjáalakulva folytatja tevékenységét, 
egyaránt büszke versenyzőkiválóságaira 
és a kiemelkedő közösségi klubéletre. 
Varga Imre egyesületi vezetővel beszél-
gettünk.

- Milyen célokkal indultatok neki a 2015-
16-os időszaknak?
- Amint azt a szakmai programunkban 
együttesen megfogalmaztuk: az utánpótlás 
korosztályra alapozott felnőttcsapat kiala-
kítását, az utánpótláskorúak versenyezteté-
sét, toborzást, tehetségkutatást, s legalább 
ennyire fontos feladatként a szervezeti élet 
megerősítését, a szülők nagyobbb aktivitá-
sát. 
- Akik figyelik működéseteket, ismerik 
versenyzőitek kitűnő eredményeit. 
- Kifejezetten sikeresek versenyzőink, de 
mit is tekintünk eredménynek? Meggyő-
ződésem, hogy egy sportágnál a helyezés 
csak egy részét képezi ennek. Legalább 
olyan fontos az edzéslátogatottság, a 
rendszeresség,a  fegyelem, sőt, a szülői 
aktivitást is annak tekintjük. Nálunk az 
is értékes tag, aki nem áll dobogóra, nem 
versenyez, de a személyiségével hozzátesz 
a közösség sikeréhez. 
Amikor a versenyzőnk kiáll, az közös 
produkció. Döntően az övé, de benne van 
ebben a szülő, az edző, a klubtársak, sőt, 
az önkormányzat, amelynek köszönjük a 
támogatását. 
- Hogyan zajlanak az edzések?
- A korosztályok együtt edzenek, illetve 
az idősebbek később jönnek, a versenyzők 
nyilván többször. A szabadidős tagok rit-
kábban, de ugyanolyan értékű munkát vé-
geznek, a bemelegítéstől kezdődően, mint 
a többiek. Óvodásokat is fogadunk képes-
ségfejlesztésre, a játék megszerettetésére. 
A versenyeztetés azonban 9 éves kortól, 
kilencféle  utánpótlás-kategóriában zajlik.
Hárman edzősködünk, díjazás nélkül, Csé-
pán Istvánnal, és a Pécsről hazatért Elek 
Marcellel, aki versenyez is.
- Szoboszló hírét országosan, s külföldre 
is elvitték a  sok dobogós és dobogó közeli 
sikerrrel a tollaslabdázóitok. 
- Az elmúlt évadban a felnőttek és a kiseb-
bek is versenyeztek. A nagyo az OB III-ban 
a 2. helyet szerezték meg, csak a szegedi-
eket nem tudtuk megverni. 14-en szerepel-
tünk a csapatban, úgy, hogy három érettsé-
giző lányunk helyettt kisebbek is elindultak. 
Mintegy 20-25 versenyen indultunk összes-

Nem csak a számszerű eredményt 
kell sikernek tekinteni

ségében. Az egyik legjelentősebb számunk-
ra a Diákolimpia. Kiemelkedő volt a sike-
rünk: Kígyós Keán (11 éves), Mészáros 
Petra, Szillágyi Kata korosztályában nyert,  
így a Hőgyes Endre Gimnázium összetett-
ben 1. lett.
A korosztályos magyar bajnokságon ugyan-
csak aranyérmes lett Keán, Petra pedig pá-
rosban első. Egy bronzérmünk is született, 
Keán vívta ki Tóth Leventével. De több 
5-8. helyezésünk is lett.
- Külföldről is ide, a mieinkhez sorakoz-
tak az érmek!
- Elhatároztuk, hogy Közép-Európában is 
próbát teszünk. A zágrábi  horvát nemzetkö-
zi  versenyen Kígyós Keán egyéniben győ-
zött, vegyes párosban pedig Mészáros Pet-
rával együtt álltak a dobogó legfelső fokára.  
Petra női párosban egy szegedi kislánnyal is 
aranyérmet szerzett. 
Opatijában is jártunk jelentős nemzetkö-
zi versenyen, ahol Keán, s Petra is 2.. lett, 
Szalontai Dominik pedig Tóth Leventével 
3. helyezett.   Szlovéniában Keán 1. volt, 
Petra 3., illetve 1. egy szegedi kislánnyal 
női párosban. Levente itt 6. volt.
Tavasszal Keán  Opatijában egyéniben 
nyert, vegyes párosban egy pécsi kislánnyal 
lettek aranyérmesek. Novi Sad-ról pedig 
egyéniben elhozta a bronzérmet. 
Nagy boldogság volt, amikor 
Fridreichschafenben, a nagy német ver-
senyzők között Keán a 3. lett egyéniben, 

párosban egy fiúval a 2.,  Petra pedig szin-
tén bronzérmes. A csoportunkból mindenki 
főtáblára jutott. A legfontosabb azonban, 
hogy mindenki rengeteget fejlődött önál-
lóságban, helytállásban egyaránt az elmúlt 
időszakban.
- Egyre népszerűbbek vagytok. Hallot-
tam, már a környező településekrről is 
áthoznak gyerekeket. Mi  a titok?
- Talán amiről az elején beszéltem. A szer-
vezeti élethez mindenki hozzátesz egy picit, 
a gyerekek családi háttere is része ennek. 
Nem tekintünk semmit kudarcnak, csak 
rossz megoldás van, ami javítható. Mi 1-1 
edzés után alkalmanként kötetlen beszélge-
téseket is tartunk. 
- Hány emberrel számoltok?
- 40-45-en vagyunk, közülü 25 versenyez. 
Van, aki heti 4 edzésen vesz részt, más csak 
pénteken jön egy órára. Ha van hely, egyéb-
ként maguk a szülők is kipróbálhatják ma-
gukat. Egyébként nagy a fluktuáció, itt sem 
feltétlenül mindenki találja meg a számítá-
sát. Fontos azonban számunkra, hogy felnö-
vő tagjaink, akik mondhatni kivétel nélkül 
egyetemekre jutnak be, hétvégén hazajön-
nek, beugranak, tanácsot adnak, szurkolnak. 
Ez is a siker része.

(Képünkön: Varga Imre, mellette  Tóth Le-
vente, Szalontai Dominik, Kígyós Keán és 
Mészàros Petra. Fotó: magánarchívum
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„Egy jó szakma felér egy diplomával” 

a BERETTYÓÚJFALUI SZC BOCSKAI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 
felvételt hirdet Hajdúszoboszlón tandíjmentesen 

cukrász, eladó, szakács és pincér szakmákra!

A 2016. szeptembertől induló
• 2 éves esti tagozatos képzések cukrász, szakács, pincér, eladó szakmákra, jelentkezési feltétele:
- ha betöltötte 16. életévét!
Kedvezmények:  ► a második szakma is ingyenes! ► diákigazolvány
► családi pótlék a törvényi előírásnak megfelelően

• 2 éves nappali tagozatos képzések cukrász, szakács szakmákra, jelentkezési feltételek:
- érettségi bizonyítvány
-  ha nem töltötte be a 23. életévét!

Jelentkezési határidő: 2016. augusztus 25.

Érdeklődni személyesen vagy telefonon:
a BERETTYÓÚJFALUI SZC  BOCSKAI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA
4200 Hajdúszoboszló, József Attila u. 25.
Telefon: 06-52-557-230, fax: 06-52-361-074
06-30-232-2605, Silye Tamás tivh.

www.bocskai-hszob.sulinet.hu


