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A tartalomból:

Lengyel-magyar, két jó barát...
A barátság napja tiszteletére

A SzLAMI díjkiosztóján
A téma a tavasz virága, a tulipán volt

Helyi megemlékezés
A vörös terror 98. évfordulóján

Fejlesztések a temetőben 
Elkészültek a 2017-ben tervezett aszfaltozások a köztemetőben. Április 24-én hoz-
záfogtak az új ügyfélszolgálati iroda és kegytárgy-bemutató terem kialakításához is. 
Május végére pedig kiépül a kamerarendszer is! - tudtuk meg Nyéki István városgaz-
da vezérigazgatótól. 

Az üzleti tervben szereplő 15 millió forintból az  ún. Csepüs temetőt átszelő fő útvonalat 
szegélyezték és újraaszfaltozták áprilisban. Útalap készül továbbá  a jelenlegi sorbatemetés 
területén, mivel itt új táblákat alakítanak ki. Emellett a halaszthatatlan útjavításokat igye-
keznek elvégezni a temetői utakon. 
   A régi ravatalozó melletti út arrébb helyezésével, az épület előtt keresztben hozzáépül az 

új ügyfélszolgálati iroda, illetve a bemutatóhelyiség. A szociális helyiségekben a temetőlá-
togatóknak toalettet is kialakítanak. A várható 
befejezés szeptember 30. 
A biztonság, a lopások visszaszorítására 

betervezett kamerarendszer kiépítése is meg-
kezdődik. Az álló, illetve mozgókamerákból 
mindegyik temetőrészbe telepítenek. Ezek 
május végére már működni fognak. 

Pávai Terv
Első olvasatban elfogadta az önkormányzat a következő 
évek fejlesztési irányvonalát, rövidesen a  lakosság elé tár-
ják véleményezésre, s várják a hasznos javaslatokat is
 

 A képviselő-testület április 20-i tanácskozásán terítékre került a város irányító szervezetében többséget képező Összefogás Hajdúszo-
boszlóért és Jövőjéért Egyesület Facebook-oldalán már publikált Pávai Terv, mely az önkormányzati törvény alapján kötelező gazdasági 
program mellett rögzíti a városfejlesztési koncepciókat, programokat.  Az idegenforgalmi, kulturális, sportcélú, piac-, infrastruktúra- és 
energetikai fejlesztési elképzeléseken kívül belefoglalták az aktuális EU-pályázatok elnyerése esetén megvalósítható projekteket is.
Az előterjesztéshez a FIDESZ, mint Kocsis Róbert ismertette, négy javaslatot tett: hogy a volt Honvéd üdülő területén  inkább szana-

tóriumot tervezzenek, a volt Széchenyi-kollégium területére ifjúsági szállást és szabadidőparkot, a Hajdú kemping helyére többfunkciós 
rendezvényközpontot, megfontolva ide új múzeumépület létesítését a mostani 4 helyszín kiváltásával, valamint tervezzék a Dózsa György 
utca korszerűsítését. 
Dr. Sóvágó László polgármester reflektálásában többek közt kifejtette, el tudja fogadni a javaslatokat. Rámutatott: első olvasatról van 

szó, melyet a lakosság, a civil és más helyi közösségek véleményezésére bocsájtanak. Épp ezért  a Pávai Terv eljut a helyiek otthonába is.

A Magyar Turisztikai Ügynök-
ség vezetőinek látogatása
Az MTÜ vezető munkatársai a régiónkba tett üzleti látogatásuk 2. nap-
ján, április 6-án a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.-nél is jártak. 

A küldöttség képviseletében, dr. Gajda Tibor vezérigazgató-helyettes, Kozma Szilvia 
módszertani ügyekért felelős igazgató, Molnár Anita desztináció-fejlesztések koordináció-
jáért felelős igazgató, és Kabály Zsolt vezető szakértő jártak itt. Kísérőjük volt Debrecenből 
többek közt dr. Széles Diána alpolgármester. A vendégeket a Hungarospa Zrt. központjában 
fogadta dr. Sóvágó László, Hajdúszoboszló város polgármestere és Czeglédi Gyula ve-
zérigazgató. A tárgyalások során több órás egyeztetések zajlottak az MTÜ által koordinált 
kiemelt fejlesztési térség kijelölésének témakörében. A látogatók megismerték a Hajdúszo-
boszló turizmusához kapcsolódó fejlesztési terveket, illetve a Hungarospa középtávú fejlesz-
téseinek programját. Konzultáltak továbbá a jelenlévők a térség turisztikai adottságainak és 
lehetőségeinek kiaknázásáról, illetve a régió (Tisza-tó, Hortobágy, Debrecen, Hajdúszobosz-
ló) együttműködéséről. 
Hajdúszoboszló város polgármestere és a Hungarospa vezérigazgatója írott formában is 

átnyújtották a tervezett fejlesztési elképzelések anyagait, melyek Hajdúszoboszló részéről 
alapját jelenthetik a kiemelt turisztikai desztinációvá válásnak és az ahhoz kap-
csolódó fejlesztéseknek.

Strandnyitó:  a hagyományokhoz híven
Július 26-án kereken 90 éve, hogy megnyitotta kapuit Európa legnagyobb fürdőkomplexumának előde, a fövenyfürdő Hajdúszo-
boszlón. Az idei strandszezonban különlegességekkel kedveskednek vendégeiknek. Az április 29-i strandnyitás kapcsán Czeglédi 
Gyulát, a Hungarospa vezérigazgatóját kérdeztük. 

Elkészült a strand legújabb modern bejárata a Bródy Sándor utca felől. Május végére pedig befejeződik a termálfürdő recepciójának-
pihenőjének közel 100 négyzetméternyi bővítése is - tudtuk meg. Sajnos az elhúzódó telekalakítás miatt valószínűleg csak augusztusra 
épül meg az új, 0,8 hektárnyi bevont területen tervezett két gyerrmekmedence és játszótér a leghátsó részen, a tanmedence és az omega 
attrakciós medence tőszomszédságában.  A strandon a hosszú, hideg tél miatt  a szokásosnál sokkal több javítás vált szükségessé. Nagy 
gondot fordítottak a környezet szépítésére, sajátnevelésű virágok kiültetésével. A szezonra felkészülést a dolgozók helytállása mellett az 
idén is segítették társadalmi munkájukkal a helyi nyugdíjasok, így a  Hungarospa-, a Derűs Alkony, a MOL-, a Gázláng,  és a pedagóguss 
nyugdíjas klub is. Cserébe a zrt.  támogatja e közösségek működését. 
A szép kort színvonalas programokkal ünnepli meg a hajdúszoboszlói fürdő. A szezonnyitó Hungarospartyn túlmenően júliusban egyhetes 

szülinapi rendezvénysorozat várja a vendégeket, az augusztus 19-i fürdőbálra Rúzsa Magdi érkezik. Hétvégéken pedig 1-1 sztárfellépővel 
is kedveskednek a fürdőző közönségnek, továbbá  új gyermekműsorokkal bővül a szórakoztató kínálat.
A főszezonban a Hungarospa számára természetesen a jó idő az egyik legfontosabb tényező. - Ha igazi nyár lesz, akkor elégedettek le-

szünk - szögezte le a társaság első embere.  Várják vissza törzsvendégeiket, s a felbolydult világunkban arra is számítanak, hogy az utazók a 
közelebbi, biztonságosabb helyeket választják. A szolgáltatások 
színvonalának megőrzésével az új vendégek megnyerésére is 
törekednek.  Várhatóan júniustól megszűnik az ukrajnai vízum-
kényszer, így több vendégre számítanak onnan, s az oroszorszá-
gi repülőgépjárat indulásában is bíznak.  
(Képünkön: a legújabb strandbejárat)
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VÁROSHÁZA
Elfogadták a zárszámadásokat
Április 20-án a hagyományok-
nak megfelelően, az előzetes 
szakbizottsági üléseket követő-
en  tűzte napirendre a képvise-
lő-testület a teljesen, vagy rész-
ben önkormányzati tulajdonú  
gazdasági társaságok 2016. évi 
tevékenységéről készült beszá-
molókat. 
A Hungarospa zrt. - mint Antal-
né Tardi Irén feb-elnök ismertette -  475 millió forint mérleg szerinti eredménnyel 
zárt, melynek eredménytartalékba helyezését javasolja a feb. A cég május 2-án tartja 
meg közgyűlését. A  100% önkormányzati tulajdonú  városgazdálkodási nzrt. 23,5 
millió forint eredménye szintén a társaságnál marad, a későbbi fejlesztések, beru-
házások fedezetére használják fel.  Amint azt Németi Attila feb-elnök hozzáfűzte, 
eredményesen, jól teljesítette ez a társaság is a kitűzött feladatokat.  A 40%-ban 
önkormányzati  tulajdonban lévő turisztikai nonprofit kft. (TDM)  ugyancsak ered-
ményesen tevékenykedett 2016-ban. 
A város képviselő-testülete kérdés, vita nélkül, egyhangúlag elfogadta a társaságok 
beszámolóit az elmúlt esztendőről. 
A tanácskozás további részében többek között jóváhagyták az utolsó módosításokat 
az önkormányzat tavalyi költségvetéséhez kapcsolódóan, majd elfogadták a költség-
vetés végrehajtásáról  összeállított részletes előterjesztést. Összességében az önkor-
mányzat mintegy 6,5 milliárd forintból gazdálkodhatott. 
A továbbiakban még  18 napirendi pontot tárgyaltak meg, melyek között elfogadták 
a belső ellenőrzési tevékenységről szóló előterjesztést.  

Pályázik az önkormányzat a Gábor Áron
utca részbeni  felújítására

A szóban forgó bánomkerti utca Szent Erzsébet utcától a Pávai Vajna utcáig tartó szakasza 
leromlott állapotú, keskeny, és nincs gyalogosjárda sem.  Az út rendbetétele érdekében az  
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó kettős minisz-
tériumi pályázati kiírásra a képviselő-testület pályázatot nyújt be 44 millió 392 ezer forint 
elszámolható költséggel, 28 millió 855 ezer forint támogatási igénnyel, 15 millió 537 ezer 
forint saját forrás biztosításával a pályázati tartalékból.  

Rendelet az alapítványok támogatásáról
A 2011. évi  önkormányzati törvény szerint a képviselő-testületek nem adhatják 
át a hatáskörüket az alapítványi források átadása, átvétele, így azok támogatása 
tekintetében sem. Az igények egységes elbírálása érdekében a szakmai bizottsá-
gok és a képviselő-testület felkérésére  készült új önkormányzati rendelettervezet 
e támogatási formára, melyet április 20-án elfogadott a képviselő-testület.

A különböző  kulturális, civil, egyházi, sport, szociális szervezetek közül az alapít-
ványok  támogatásáról  a törvény szerint, az „átláthatóság” érdekében csak a képvi-
selő-testület dönthet. Ezért városunkban is külön rendeletbe foglalták e szervezetek 
támogatásának feltételrendszerét, részletes szabályait.  A rendelet a hajdúszoboszlói 
székhellyel rendelkező vagy tevékenységét a település közigazgatási területén végző 
alapítványokra terjed ki.  A kérelmek tárgya olyan támogatási cél lehet, amelyet a 
kérelmező tevékenysége során folyamatosan vagy eseti jelleggel valósít meg, s nem a 
általános működésének támogatására szolgál. A rendelet kihirdetése napján hatályos. 

F E L H Í V Á S
azon családoknak/személyeknek, akik korábban első lakáshoz jutók önkormányzati 

támogatásában részesültek

Azok az ügyfelek, 
- akik első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásában részesültek, és még vissza-

fizetési kötelezettségük van, egyösszegű visszafizetés esetén 25%-os kedvezményben 
részesülhetnek;
- akik első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásában részesültek, és még visszafi-

zetési kötelezettségük van, valamint ingatlanukat bírósági végrehajtás keretében elárve-
rezték vagy a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-n keresztül a Magyar Állam tulajdonába került 
egyösszegű visszafizetés esetén 50%-os kedvezményben részesülhetnek.
Jelen felhívásra a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda Pénzügyi 

Csoportjánál kell személyesen megjelenni és egyeztetni a pontos összeg visszafizeté-
séről (4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. sz. B épület I. emelet 116-os számú iroda).
Jelen felhívás keretében a visszafizetésre 2017. 12. 31-ig van lehetőség.
A visszafizetést követően a jelzálogjog törlését a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hiva-

tal Igazgatási Iroda Egészségügyi, Szociális Igazgatásnál kel kérelmezni.
További  tájékoztatást az érintettek a 06-52-557-314 telefonszámon kaphatnak.

Hajdúszoboszló, 2017. 04. 21.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Rendezettebb sétányt
A város polgármestere előterjesztést készített a Mátyás király sétány 
rendezettebbé tétele érdekében. 
 
Mint fogalmazott, bárki meggyőződhet az ott uralkodó áldatlan állapotokról. Szállo-

dák előkertjeiben olyan  építmények találhatók, melyek rontják a városunkról kiala-
kult képet, méltatlanok az idegenforgalomban betöltött szerepünkhöz. A helyzeten az 
építésügyi szabályok lazulása nem javít, a létesítmények közül nem egy akad, amely 
nem engedélyköteles.  „Összeeszkábált, pozdorjalemezből készült bódék” nem a mi-
nőségi vendéglátás irányába mutatnak. -  Ezért dr. Sóvágó László azt javasolta a kép-
viselő-testületnek, hogy kérjék fel a sétányon lévő szállodák tulajdonosait, a szezon 
kezdetéig a területüket bérlő árusokat szólítsák fel elárusítóhelyük megjelenésének 
rendbetételére, gondoskodjanak a kulturált árusításról.  
A javaslatot a képviselők 7 szavazattal, 1 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadták. 

Döntések röviden
A Reiseagentur Salamon  marketingköltségeihez  hagyott jóvá 3200 euro támogatást a képvi-
selő-testület a társaság hajdúszoboszlói beutaztató tevékenységéhez.  A cég 18 éve foglalkozik 
utazásszervezéssel, magyarországi gyógykúrák értékesítésével. Hét éve közvetlen repülőjára-
tokat közlekedtet többek között Debrecenbe, katalógusában 10 hajdúszoboszlói szállodát hir-
det, s további kettőt reklámoz is. Emellett buszai érkeznek Hajdúszoboszlóra.  2016-ban 31980 
vendégéjszakát töltöttek el Hajdúszoboszlón a vendégei.  A német beutaztató partner azt terve-
zi, hogy  eredményességéhez a hajdúszoboszlói részarány vendégéjszakák tekintetében elérje 
az 50%-ot. Az előterjesztés alapján a szakmai bizottságok és a képviselő-testület is egyetértett 
a  hozzájárulással.

A településfejlesztéshez, -rendezéshez kapcsolódó partnerségi egyeztetés szabályait foglalta 
új, kiegészített rendeletbe a képviselő-testület legutóbb, Tokai-Kiss Gábor városi főépítész 
javaslata alapján. A helyi önkormányzati rendelet megalkotására kormányrendelet legújabb 
rendelkezései nyomán került sor, mivel az kiegészült az úgynevezett Településképi Arculati 
Kézikönyvre és a településképi rendeletre vonatkozó szabályozással. 

Véleményezési joga maradt a helyi önkormányzatnak oktatási intézmények átszervezését 
illetően, mivel az adott ingatlanoknak még a vagyonkezelője. A Berettyóújfalui Tankerületi 
Központ a nemzeti köznevelési törvény alapján kezdeményezi,  hogy a helyi Hőgyes Endre 
Gimnázium és Szakgimnázium  szakmai alapdokumentumából töröljék a „szakgimnázium” 
elnevezést. Továbbá, hogy  a Zichy Géza Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tevékenysége új 
alapfeladatokkal - vonós és tekerő tanszakkal és pengetős tanszakkal - bővüljön. A képviselő-
testület elfogadta a véleményezési  előterjesztést.

További pályázatok

Rendkívüli szociális támogatás igénylé-
sére pályázik az önkormányzat ebben 
az évben is. A belügyminiszter és a 
nemzetgazdasági miniszter által meg-
hirdetett lehetőségre városunk 11 millió 
forint rendkívüli szociális támogatásra 
szóló igényt nyújt be a július 15-i ha-
táridőig.  Az elmúlt évben 6,150 millió 
forintot sikerült elnyerni, s  szociális célú 
támogatásokra fordítani. 

A Kubinyi Program keretében, az Embe-
ri Erőforrások Minisztériumához pályá-
zik az idén is a Bocskai István Múzeum.  
A 20 millió forint elnyerése esetén az új 
állandó néprajzi kiállítás 2. ütemét tud-
nák megvalósítani. 2016-ban 9 millió 
forintot nyertek ugyanezen pályázat ke-
retében. A képviselő-testület egyetértett 
a szükséges kétmillió forint önerő bizto-
sításával a múzeumnak a költségvetés 
általános tartalékából.

Előkészületben az új buszjáratok

Négy hónapig kísérleti jelleggel indulhatna be helyi autóbuszjárat az ún. Hétvezér 
telep városrészben szeptember 1-jétől. A célra egy ún. midibuszt állítana be a szolgál-
tató, a város három ideiglenes megállóhelyet alakítana ki. A városfejlesztési, mező-
gazdasági és a gazdasági bizottság előzetesen egyetértett a tervvel, valamint azzal a 
körzeti képviselői javaslattal, hogy ne napi 2, hanem 3 járat induljon (a déli időszak-
ban is legyen).  A költségek kidolgozása, illetve a képviselő-testületi döntés után a két 
bizottság külön előterjesztés keretében határoz a szükséges forgalmirend-módosítás-
ról, a költségek biztosításáról az útfenntartási keretből.
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Hajdúszoboszlón  sokat tesznek a jó  közbiztonságért

Elhunyt Kanizsay Béla
Életének 73. évében hosszú, türelemmel viselt betegsége végéhez 
ért Kanizsay Béla, aki évtizedekig tevékenykedett a város közéle-
tében Hajdúszoboszló fejlődéséért. 

Szegény családban született, ám igen szorgalmas diák volt. Korán 
szakmát tanult, de ezt követően is képezte magát.  Dolgozott a taná-
csi útépítő vállalatnál gépkocsi előadóként, közben leérettségizett a 
helyi gimnáziumban, később  pedig elvégezte a Közgazdasági Szak-

középiskolát, valamint felsőfokú 
energetikusi szakképesítést szer-
zett. 1995-től a Hajdúszoboszlói 
Gyógyfürdő Zrt. (Hungarospa 
zrt.) Thermal Campingjének  mű-
szaki vezetője nyugdíjazásáig. 
1986-tól vállalt közéleti szere-

pet szülővárosában.  Tanácstag 
volt, majd a rendszerváltást kö-
vető 2. ciklustól 16 évig önkor-
mányzati képviselő.  
Elévülhetetlen érdemeket szer-

zett választókörzete útjainak, közműveinek fejlesztésében. Szívügye 
volt körzete mellett Hajdúszoboszló élhetőbbé, rendezettebbé, turisz-
tikailag vonzóbbá fejlesztése. 2010-ig betöltötte a közüzemi kft. fe-
lügyelő bizottságának elnöki tisztét. 1998-tól képviselőként, 2010-től 
haláláig külső delegáltként tagja volt a városfejlesztési, mezőgazda-
sági bizottságnak, s a Hungarospa zrt. dolgoozói alapítvány kurató-
riumának.  
Képviselőként is megmaradt egyszerű, szolid embernek. Nem ígér-

getett, hanem amit megígért, betartotta.  2013-ban megkapta a Ko-
vács Gyula Díj Hajdúszoboszló Fejlesztéséért városi elismerést. 
Kanizsay Bélát április 10-én helyezték örök nyugalomra szeretett 

városa temetőjében. 

Megemlékezés a vörös terror áldozatairól
A Hajdúszoboszlói Gazdakör, a Hajdúszoboszlói Városi Rendőrkapitányság és Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a vörös ter-
ror hajdúszoboszlói áldozatai kivégzésének 98. évfordulójára emlékeztek  április 23-án, a Városháza falán elhelyezett emlékműnél. 

Takács Tamás református lelkész hívta imádságra a jelenlévőket, áldást kérve Istentől a megemlékezésre. Körner 
Béla, dr. Fekete László és Tokay József életének kioltását semmi nem indokolta - jelentette ki Nagy István muzeoló-
gus megemlékező beszédében. Kivégzésük hátterében „a megelőzés, erődemonstráció és megfélemlítés állt” - fogal-
mazott. Felidézte az események történelmi hátterét; az 1919. márciusban kikiáltott Magyarországi Tanácsköztársaság 
bár rövid életű volt, de sok rombolást végzett hazánkban. Az „osztályellenség” megsemmisítésére, a belső felkelések 
letörésére létrehozott terrorcsapatok (az úgynevezett Lenin-fiúk) városunkban is megjelentek. A tömeg egy részét 
feltüzelve a három városi tisztségviselőt, dr. Fekete László polgármestert, Tokay József rendőrfogalmazót és Körner 
Béla megyei és városi közgyűlési képviselőt egy, a piactéren álló akácfára felakasztották. 
Az emlékezés koszorúit helyezték el az önkormányzat nevében Holoda Attila alpolgármester és Orosz János kép-

viselő, majd pártok, egyházak, rendvédelmi és civil szervezetek képviselői.

Kiegyensúlyozott közbiztonsági viszo-
nyokat tudott fenntartani 2016-ban vá-
rosunkban a Hajdúszoboszlói Rendőrka-
pitányság.  Ehhez hozzájárult a személyi 
állomány, a rendelkezésre álló eszközök, 
és a más szervekkel – polgárőrség, mező-
őrség stb. - való együttműködés, és nem 
utolsósorban az önkormányzat támoga-
tása is. A képviselő-testületi beszámoló 
után dr. Gali Sándor rendőr ezredes, ka-
pitányságvezetőt kérdeztük.

Örömmel nyugtázhatja a lakosság, hogy 
kapitány úr jelentős pozitívumokról ad-
hatott számot az önkormányzat előtt az 
évente előírt tájékoztatóban.  A bűnügye-
ket tekintve mely típusoknál, milyen ja-
vulás mutatkozik? 
► Az elmúlt 7 évben a regisztrált bűncse-
lekmények száma folyamatosan,  2016-ban 
további 35%-kal csökkent, s ezen belül lé-
nyegesen kevesebb a kiemelten kezelt – a 
lakosság biztonságérzetét leginkább veszé-
lyeztető –, valamint a közterületen elköve-
tett bűncselekmények száma is. 
Az egyes bűncselekményi kategóriákat 

tekintve, a személy elleni, mind a közrend 
elleni és a vagyon elleni bűncselekmények 
száma is jelentősen csökkent. De nem csak 

a regisztrált bűncselekmények statisztikája 
javult, hanem a tulajdon elleni szabálysér-
tések száma is sokkal, 27%-kal kevesebb.

A lakosságot különösen érzékenyen érin-
tő besurranásos, betöréses lopások, lopá-
sok száma miképpen alakult? 
► A lopások száma szintén jelentősen, több 
mint 42%-kal csökkent, melyen belül 65%-
kal kevesebb a besurranásos lopások és a 
lakásbetörések száma is.   

A közterületi károkozás többnyire a vá-
ros kára. Mennyire voltak jellemzők a 
rongálások, közterületi lopások (pl. ját-
szótér stb.)?
► Itt is kedvező adatokról számolhatok 
be. A rongálások száma szintén jelentősen, 
82%-kal csökkent.

A kábítószer kényes, de valós téma.  
Mennyire „fertőzött” Szoboszló napja-
inkban?
► Hajdúszoboszló egyáltalán nem szá-
mít fertőzött településnek a kábítószereket 
tekintve. Persze nem mondhatjuk, hogy 
egyáltalán nem fordult elő ilyen eset. Az 
elmúlt évben egy helyi lakossal szemben 
kábítószer-terjesztés, míg további 6 helyi 

lakossal szemben kábítószer-birtoklás, illet-
ve -fogyasztás miatt, míg egy másik helyi 
lakossal szemben új pszichoaktív anyaggal 
visszaélés miatt folytattunk büntetőeljárást. 

Melyek azok a cselekmények, amelyek 
elkövetési gyakoriságában nincs változás, 
vagy romlott a statisztika?
► A rablások mint erőszakos vagyon elle-
ni bűncselekmények száma nem változott. 
Négy rablást regisztráltunk tavaly, amelyek-
nek az elkövetőit felderítettük és őrizetbe 
vettük. Így bár javulás itt nem tapasztalha-
tó számszerűen, de az elkövetőket minden 
esetben elfogtuk.
Az elmúlt évben csak a kifosztások száma 

emelkedett, 1-ről 6-ra. A bűncselekménye-
ket egy helyi lakoshoz köthetjük, aki azonos 
alkalommal követte el ezeket. A tettes  a 
bűncselekmények helyszínéről futva mene-
kült. Munkatársaim őt is elfogták, és őrizet-
be vették. 

A baleseti statisztika nincs olyan jó, 
mint az előző évben. Jellemzően milyen 
balesetek fordultak elő, s melyek a fő 
okok, leginkább kik az okozók? 
► A múlt évben a város közlekedésbiz-
tonsági helyzete sajnos romlott, a személyi 

sérüléssel járó közlekedési balesetek száma 
17%-kal emelkedett. Egyedüli pozitívum-
ként kell ugyanakkor megemlítenem, hogy 
halállal végződő közlekedési baleset nem 
fordult elő.
A balesetek 55%-át a személygépkocsi-ve-

zetők, míg 15%-át a kerékpárosok, illetve a 
tehergépkocsi-vezetők okozták. 
Adataink szerint a balesetek 32%-a gyors-

hajtás miatt, 17%-a a kanyarodási szabá-
lyok, míg 15%-a az elsőbbségi szabályok be 
nem tartása miatt következett be.
Az elmúlt évben több ellenőrzést tartottunk, 

és több ittas vezetőt szűrtünk ki a forgalom-
ból, ennek ellenére az ittasan okozott közle-
kedési balesetek száma 4-ről 5-re emelkedett. 
Ezért a megkezdett munkát folytatnunk kell, 
hogy kevesebb közlekedési baleset történjen.

Elhangzott, hogy a baleseteknél általában 
a helyi lakosok a ludasok. Ez furcsa lehet, 
hiszen rengeteg turista megfordul nálunk. 
Mi lehet erre a magyarázat? A turisták 
netán elővigyázatosabbak?
► A helyi, valamint a vonzáskörzetből érke-
ző, illetve naponta ingázó járművezetők sok 
esetben megszokásból vezetnek. A városba 
érkező vendégek lassabban, körültekin-
tőbben közlekednek, mivel nincs helyis-

meretük, ők a forgalmi rend változására is 
hamarabb felfigyelnek.

A bűn- és balesetmegelőzésre évről évre 
rengeteg energiát fordít a kapitányság 
országos, megyei, helyi programok kere-
tében.  Az elmúlt évben hogyan valósult 
ez meg (iskolákban stb.)?
► A bűn- és balesetmegelőzés hatéko-
nyabbá tétele érdekében alakította ki a 
Rendőrség a tanácsadói rendszert. A rend-
őrkapitányság bűnmegelőzési tanácsadója 
rendszeresen és folyamatosan kapcsolatban 
van az oktatási és nevelési intézményekkel, 
valamint az időskorúak ellátásában résztve-
vő intézményekkel, szervezetekkel. 
Az elmúlt évben a bűnmegelőzési tanácsadó 
a közép- és az alapfokú oktatási intézmé-
nyekben a D.A.D.A. és az ELLEN-SZER 
programokhoz kapcsolódó tevékenységet 
végzett. Ezen kívül a tanintézményekben 
18-szor tartott foglalkozásokat az internet 
veszélyei, illetve az iskolai erőszak téma-
körében, valamint az általános iskolákban 
további 20 alkalommal bűnmegelőzési 
előadást. A nyári táborokban és városi ren-
dezvényeken 7 alkalommal hangzottak el 
bűnmegelőzési célú előadások.
                                   Folytatás a 7. oldalon
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Újra fellépett a színtársulat 
az erdélyi  testvérvárosból:
A fösvény ma is aktuális...

A  Szoboszlói Tavaszi Művészeti Napok keretében a Dicsőszentmártoni 
Népszínház március 31-én Moliére: A fösvény című darabját mutatta be 
a kulturális központ színpadán.
 
A teltházas előadás előtt Kertész István rendezőt, a szívvel-lélekkel 
játszó amatőr színtársulat vezetőjét kérdeztük a műről, a színház éle-
téről, a nehézségekről, melyekkel szembe kell nézniük.
- 1970-ben jött létre a Dicsőszentmártoni Népszínház, azóta fo-
lyamatosan működünk, jelenleg 12 taggal. Egyre szórványosabb a 
magyarság, így az utóbbi években az utánpótlást nehezebben tudjuk 
megoldani. 
Azért ezt a művet vettük elő, mivel úgy gondoltuk, most is aktuális a 
mondanivalója ebben az anyagias világban, melyben élünk. Sokszor 
nehéz darabot találnunk, amatőr színtársulat vagyunk, a szereplőink-
hez választjuk a műveket, de természetesen a közönség ízlésének is 
szeretnénk megfelelni. Környékünkre, a szórványvidékre járunk főleg szerepelni, ez nagyban befolyásolja a döntésünket. Erdélyben, Dicsőszentmártonban mutattuk be először 
a darabot, majd a Küküllő mentén több településen, de részt vettünk vele Erdőszentgyörgyön, az Amatőr Színjátszó Fesztiválon is. Áprilisban leállunk egy kicsit, hiszen utolsó 
éves diáktagjaink vannak, akik összel el is költöznek más városba, de szeretnénk folytatni, találni a helyükre új tagokat. Mindig szeretettel jövünk Hajdúszoboszlóra, nagy öröm 
számunkra hogy felléphetünk az itteni színpadon. 

Kiemelkedő országos 
minősítéseket szereztek 
a szoboszlói táncosok
Debrecenben rendezte meg a Pozitív Centrum Táncművé-
szeti Egyesület Oktató Központ és Tánciskola a 2017. Év 
Tánca Országos Minősítő Versenyt április 22-én. 

Városunkat a Silver-D Látványtánc Egyesület Ambrózia Hastánc-
csoportja képviselte nagyszerű eredményekkel! A gyerekcsoport 
(képünkön, fotó: magánarchívum) egy bronz, kettő ezüst, egy 
arany, egy gyémánt minősítés, Az Év Táncosai külön díjban része-
sült. Tagjai: Kokovai Krisztina, Kokovai Janka, Pinczés Kinga 
Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk., Magyar Lina, 
Pető Dorina, Horváth Ráchel Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű 
Ált. Isk., Szilágyi Nóra Bárdos Lajos Ált. Isk., Jelenszky Anna 
Pávai Vajna Ferenc Ált. Isk. 
A felnőtt csoport spanyol koreográfiája arany, retro táncuk gyé-

mánt minősítést és az Év Tánca külön díjat kapta. Tagjai: Soós Sándorné, Dihen Károlyné, Soós Tímea, Kirner Béláné, Kirner Bianka, Szilágyi Mihályné, Szilágyiné 
Kiss Mária, Bedics Katalin.

RAW Felhúzó Magyar Bajnok-
ság városunkban
Április 1-jén Hajdúszoboszlón, a kulturális központban rendezték meg az 
I. RAW Felhúzó Magyar Bajnokságot. A Magyar Erőemelő Szövetség meg-
bízásából a Hajdúszoboszlói Birkózó Sportegyesület szervezésében létre-
jött eseményen a 75 versenyző között természetesen a helyi birkózók közül 
is akadtak indulók, így értük is szoríthattak az érdeklődők a helyszínen. 

A hölgyek és az urak külön csoportban, kategóriákban próbálták megszerezni a 
legjobbnak járó trófeákat.  A felhúzás az erőemelés 3. gyakorlata, de külön ver-
senyszámként is kezelik. A legnehezebb erőgyakorlat. A mostani verseny nem 
titkolt célja volt a sportág népszerűsítése valamint a tehetségkutatás. A Pánisz 
László (képünkön balra) által vezetett Hajdúszoboszlói Birkózó SE csapata 
a 3. helyet szerezte meg. (A HBSE versenyzői: Pánisz Bence,  Vass Angéla 
Viktória (női open és wilks kat.), Bana Milán, Ungai Olivér, Szabó Zsolt). 
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Próbáld ki, csináld meg, ismerd meg!
A Szakmák Éjszakája 2017. évi szlogenje volt a címben szereplő mondat, melyet április 21-én rendeztek 
meg országszerte az iskolákban.A  pályaválasztást megkönnyítendő hívták életre 2016-ban a rendezvényt, 
mellyel a szakképzést, a szakmákat szeretnék népszerűsíteni a diákok számára. 

Városunkban csakúgy mint tavaly, 
idén is két intézmény, a Berettyóúj-
falui Szakképzési Centrum Bocskai 
István Szakgimnáziuma és Szak-
középiskolája, valamint a BSzC 
Közgazdasági Szakgimnáziuma 
csatlakozott a programhoz. A két 
helyszínen közel 60 diák „leshe-
tett be a kulisszák mögé”, hogyan 
is zajlik egy szakmai tanóra, miket 
lehet elsajátítani az iskolákban. A 
Bocskaiban idén is a tankonyhán 
várták az érdeklődőket játékos fel-
adatokkal, melyek megoldását nye-
reményekkel jutalmazták (helyben 
készített koktélokkal, palacsintákkal). A flambírozás bemutatója, a süteménykészítés vagy a mézeskalács-dí-

szítés mind-mind remek diákcsa-
logatónak bizonyultak. A közgáz-
ban szintén kitettek magukért a 
szervező tanárok. A LEGO-robot 
programozása, vagy a GPS-kincs-
keresés már tavaly is a kedvencek 
között szerepelt, a gazdasági, fair 
play társasjátékok, kvízek pedig 
tovább színesítették az este kíná-
latát. A rendezvény népszerűsége 
úgy tűnik városunkban is töretlen, 
így jövőre is számíthatunk a szín-
vonalas, de családias és játékos 
szakmabemutatókra.

Szoboszlóról három sikeres csapat!

Lángeszű gyerekek vetélkedtek az FGSZ Zrt.-nél
Országosan tizennyolc iskola, a meghívottak negyede vett részt a Haj-
dúszoboszlón közel 85 főt foglalkoztató FGSZ Földgázszállító Zrt. 
VII. Lángész kerestetik! vetélkedőjén, ahol nyolcadikos diákokból álló 
háromfős csapatok mérhették össze tudásukat többek között elsősor-
ban matematikából, fizikából, földrajzból,  valamint a versenyre való 
felkészülés során a földgázról, és az FGSZ-ről tanult ismeretekből.  A 
szoboszlói Thököly-iskola tanulói mindössze 3 ponttal maradtak le a 
siófoki győztesektől. 

A verseny célja a természettudományok népszerűsítése és a cég tevékeny-
ségének megismertetése mellett a pályaorientáció segítése volt az FGSZ 
működési területén található oktatási intézményekből nevezett csapatok ta-
nulói számára. A siófoki és vecsési elődöntők összesített eredményei alapján 
három siófoki, három hajdúszoboszlói, két kecskeméti, a gellénházi, és egy 
miskolci iskola csapata jutott be a döntőbe, amelyet a vállalat székházában 
rendeztek 2017. április 6-án. 
Az elért helyezés szerint gazdára talált a 3.300.000 Ft-nyi pénznyeremény, 

amivel az iskolák gazdagodtak, valamint az értékes utalványok, amelyekkel 
a diákokat jutalmazták. A cég a csapatvezető tanárok munkáját is megkö-
szönte.
A VII. Lángész kerestetik! vetélkedő 3. helyezését 81 ponttal a hajdúszo-

boszlói Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola NYOMJUK A GÁZT! csapata érdemelte ki, 450.000 Ft-ot nyertek iskolájuknak (képünkön: zöldben a csapat tagjai:  Fedics Fanni, 
Nagy Gergely, Papp Viktória, melletük felkészítőjük: Totyikné Borbély Gabriella tanárnő).  A Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola csapata 4. lett, ők 400 ezer forintot szereztek ezzel 
az intézményüknek, míg a Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Iskola versenyzői 9. helyezettek, így 150 ezer forinttal gyarapították iskolájuk alapítványát. A versenyzők egyéni teljesítményét és 
felkészítő tanáraik munkáját pedig értékes ajándékutalványokkal ismerték el.

Kiállítás megyei rajzverseny 

legszebb alkotásaiból 
A Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola megyei rajzversenyt 
rendezett, melynek díjátadóját április 6-án tartották a kulturá-
lis központban.

Az intézmény vezetője, Szoboszlainé Kádár Anikó köszöntötte a díja-
zottakat és vendégeket. Elmondta, immár hagyománnyá vált, hogy tavasz-
szal egy országos vagy megyei szintű versenyt szervezzenek, mindig egy, a 
gyermekek lelkivilágához közel álló témában. Így idén a fő téma egy virág, 
a tulipán volt. 
A beérkezett közel 300 pályaművön is látszott, hogy az ovisok és a diákok 

egyaránt szívesen alkottak a témában. Ezt mutatták a vidám színek, a fel-
használt technikák sokszínűsége is, a színes ceruzától kezdve a rézkarcon 
át a selyemfestésig nagyon változó módokon alkottak a gyerekek. Bodó 
Sándor országgyűlési képviselő nyitotta meg a legszebb alkotásokból álló 
tárlatot, aki külön kiemelte az alkotói folyamatokba való bevonás fontossá-
gát a gyerekek fejlődéséhez. 
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A középmezőnybe ragadva
Legutóbbi öt mérkőzéséből 
hármat megnyert, egyet dön-
tetlenre hozott, míg egyet elve-
szített a HSE a megyei I. osztá-
lyú labdarúgó-bajnokságban. 
Csapatunk ezzel együtt sem 
tudott előrelépni a tabellán.

Igencsak megszenvedtek a HSE 
játékosai a kiesés ellen küzdő 
Polgárral szemben. Bár a tabel-
lán elfoglalt pozíciókból – utolsó 
volt a Polgár, a HSE kilencedik 
a forduló előtt – akár egy nagy-
arányú győzelmet is remélhettek 
a HSE szimpatizánsok, ám ez vé-
gül elmaradt. Rengeteg helyzeté-
ből egyet sikerült értékesítenie a 
Sarkadi-csapatnak. Pap László 
találata három pontot ért, és egy 
helyet javított a HSE helyezésén 
(HSE – Polgári VSE 1-0).
A Hajdúdorog következett a 

sorban. A dorogiak szintén a 
középmezőny tagjai, így az elő-
zőekből kiindulva nehezebb 
mérkőzés várt labdarúgóinkra. 
A hazai pálya viszont a mieink 

mellett szólt, s ezt most sikerült 
kihasználni. Pap László révén 
már az első percben vezetett 
csapatunk, de a szünetre mégis 
döntetlennel vonulhattak öltöző-
be a csapatok. A második félidő 
hajrája azonban a mieinké volt, 
ahol Tóth Zoltán és Butor Csa-
ba találataival kétgólos siker lett 
a vége (HSE – Szövetkezetek SE 
3-1).
A  Monostorpályi ellen egy 

újabb, a polgárihoz hasonló ta-
lálkozóra került sor. Az ellenfél 
az egy pontért érkezve inkább a 
védekezésre építette játékát. Ezt 
csak nehezen törte meg a HSE. 
Galgóczi Péter és Kálmán Zol-
tán révén volt ugyan két gól is a 
két egylet között, de a vendégek 
szépítése után nyílt maradt a ta-
lálkozó a lefújásig. Szerencsére 
újabb gól már nem esett (HSE – 
Monostorpályi 2-1).
A huszonharmadik játéknapon 

rangadóra került sor a Sport utcá-
ban. A hatodik Derecskét fogad-
ta, a hetedik HSE. Hazai siker 

esetén helycserére lehetett szá-
mítani. Csakhogy ezúttal elma-
radtak a gólok. Az első játékrész-
ben a vendégek, a másodikban a 
mieink voltak fölényben, de a já-
ték képe alapján a döntetlen volt 
a realitás. Az egy pontnak egyik 
oldalon sem örülhettek igazán, 
mert mindkét gárda egy-egy 
helyet rontott addigi pozícióján 
(HSE – Derecske 0-0).
A legutóbbi fordulóban a deb-

receni DASE csapatát fogadta 

a HSE. Ez is egy rangadónak 
számított, igaz, a Sarkadi-csapat 
előnye 10 pont volt a kilencedik 
helyen lévő ellenfél előtt. Az első 
félidőben több ziccert is rontott a 
HSE, így a szünetre nem sike-
rült előnyt kiharcolni. A fordulás 
után pedig jött a hideg zuhany. A 
49. percben vezetést szerzett a 
DASE egy védelmi hibából. Ezt 
követően hiába támadott a HSE, 
csak nem jött össze az egyen-
lítés. Sajnos a slusszpoént is a 

DASE eresztette el, hiszen a 91. 
percben megduplázva előnyét, 
begyűjtötte a három bajnoki pon-
tot (HSE – DASE 0-2).
A HSE jelenleg a 8. a bajnok-

ságban. Hat mérkőzéssel a szezon 
vége előtt nagy előrelépésre nem-
igen lehet számítani. Az is igaz, 
hogy a hátrébb lévőkhöz képest is 
van 7-8 pont előny, így a közép-
mezőny eleje szinte garantált.

H. R.
Fotó: hsefoci.info

Már csak ők bukhatják a dobogós helyet
A tabella első két helyén álló riválisok ellen most sem sikerült nyernie az ANKSE csapatának a megyei női kézilabda-bajnokságban. 
Másik két ellenfelét viszont magabiztosan kiütötte, így továbbra is a dobogón állnak a lányok.

Az éllovas DELKE csapata továbbra is kiemelkedik a mezőnyből. Az első félidőt átengedték a lányok, s hiába küzdöttek 
nagyot a fordulás után, a nyolcgólos hátrányból csak négyet sikerült lefaragni a lefújásig (ANKSE – DELKE 16-20).
Az ősszel hazai pályán két góllal legyőzött Berettyóújfalu ellen az volt a tét, hogy sikerül-e jobban ellépni tőlük a táblázaton, 

vagy nyíltabb marad a verseny a bronzéremért a folytatásra. A szünetig maradt csupán a nyílt verseny,  mert a második félidő-
ben nagyot játszva, nyolc góllal nyertek a lányok (Berettyó – ANKSE 14-22).
A Téglás ellen ősszel megszenvedtek a lányok a Sportházban, s akkor csupán egy góllal ugyan, de sikerült begyűjteni a két 

pontot. Most nem bíztak semmit a véletlenre, magabiztos hatgólos sikert jegyeztek Nagy Ágiék (Téglás – ANKSE 15-21).
A legutóbbi fordulóban ugyanabba a cipőbe léptek kézis lányaink, mint a DELKE ellen. Az őszi egyértelmű Létavértes fölény 

most nem volt jellemző, de a győzelem ugyanúgy elmaradt (ANKSE – Létavértes 22-25).
A hátralévő három találkozóból (Kézilabda Klub Hajdúszooszló, Püspökladány és Nádudvar) legalább egyen kell pontot 

szerezniük a lányoknak ahhoz, hogy az újabb bronzérem tuti az ANKSE játékosainak a nyakába kerülhessen.

Eddig győzelem és pont nélküli a tavasz
Két mérkőzésén közel volt a pontszerzéshez a Kézilabda Klub Hajdúszoboszló a megyei női kézilabda bajnokságban. Az élen álló két 
gárda ellenében viszont esély sem volt.

Az őszi nyitányon háromgólos sikert aratott a KKHSZ a Berettyó otthonában. Ennek a győzelemnek a fényében most 
is egy sikerben reménykedtek a hajdúszoboszlói csapat háza táján. Úgy meg aztán pláne, hogy harminc perc játék után 
három góllal vezetett a gárda. De nem sikerült megtartani az előnyt, sőt, sajnos újabb vereség lett a vége (KKHSZ – Be-
rettyó 24-26).
A Téglás elleni őszi találkozó hétgólos vereséggel zárult. A mostani összecsapás is téglási sikerrel fejeződött be, ám a vé-

gére most csupán egy gólkülönbséggel. Bosszantó, mert a szünetben még döntetlen volt az állás (Téglás – KKHSZ 22-21).
A legutóbbi két találkozón előbb a második Létavértes, majd az élen álló DELKE ellen próbálták meg a lehetetlen a 

lányok. A bravúr mindkét esetben elmaradt: Létavértes – KKHSZ 25-17 és KKHSZ – DELKE 13-28. Annyit azonban 
pozitívumként meg lehet jegyezni, hogy noha most is egyértelmű volt az ellenfelek fölénye, az őszi eredményekhez 
képest most nem volt akkora különbség egyik meccsen sem, mint akkor.
A hátralévő fordulókban a tisztes helytállás maradt a cél a klub játékosai számára.

Esélyesek lehetnek férfi kéziseink 
az ezüstéremre
Nem hozott sok sikert a Hajdúszoboszlói KSKE férfi kézisei számára az 
április hónap. Az első két találkozón váratlanul pontokat vesztett, míg a 
harmadikon elmaradt a bravúr. Csupán a negyedik mérkőzéssel lehet-
nek elégedettek Juhász Károlyék.

Áprilisban először a Polgár ellen léptek pályára férfi kézilabdázóink. Az 
eddig kétszer legyőzött – egyszer öt, a másik alkalommal tizennégy góllal 
– vendégek most nem adták könnyen magukat. Bár a szünetben volt kétgó-
los előnye egyletünknek, azt a fordulás után nem sikerült úgy növelni, hogy 
egy újabb siker legyen a vége. A polgáriak döntetlenre mentették a találkozót 
(HKSKE – Polgár VKSK 25-25).
A harmadik helyen álló Földes ellen is a mieink tűntek esélyesebbnek. Ko-

rábban egy siker és egy döntetlen volt a két gárda mérlege egymással szem-
ben, de a hazai pálya előnye a mieink felé billentette a mérleg nyelvét előze-
tesen. Csakhogy a találkozón átbillent ez az előny a vendégek oldalára.  Már a 
szünetre négygólos előnyben voltak a földesiek, ahonnan csak kapaszkodnia 
volt esélye játékosainknak. A végére sajnos kitartott a vendégek előnye, s 
így harmadik vereségét szenvedte el csapatunk a bajnokságban (HKSKE – 
Földes KSE 30-31).
A listavezető Hajdúnánást korábban sem sikerült megszorongatni, s a bra-

vúr ezúttal is elmaradt. A nánásiak egyenletes teljesítményt nyújtva mindkét 
félidőben húsz-húsz gólt szereztek. Ezzel szemben a szoboszlói legények az 
első harminc percben hét, a folytatásban tizennégy gólt dobtak, így tizenki-
lenc góllal kaptak ki (HKSKE – Hajdúnánás 21-40).
Április hónap becsületét a Püspökladány elleni győzelemmel sikerült meg-

menteni. A továbbra is nyeretlen és pont nélküli vendégek, ezúttal sem ne-
hezítették meg a mieink dolgát. A hétgólos sikerrel továbbra is őrzi második 
helyét együttesünk a táblázaton (HKSKE – Püspökladány 33-26).
A bajnoki idényből hátralévő három mérkőzésen, létfontosságú lesz a Földes 

elleni összecsapás, ahol be lehet biztosítani az ezüstérmet.
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Folytatás a 3. oldalról
A balesetmegelőzési feladatok között a 
Területi Baleset-megelőzési Bizottság éves 
munkatervében foglalt közlekedési vetélke-
dőket eredményesen lebonyolítottuk, vala-
mint áprilisban megrendeztük a Kerékpáros 
Iskolai Kupa területi versenyét is. 
Mindkét terület nagyon fontos, mivel a 

gyerekek a következő generáció, és minél 
előbb megismertetjük őket a veszélyekkel 
és azok elkerülésének lehetőségeivel, annál 
nagyobb eséllyel veszik sikeresen ezeket az 
akadályokat.

Hogyan fogadják a lakosok a fokozott 
rendőri közterületi jelenlétet az utóbbi 
években. Ez is visszatartó erő? 
► A lakosok, valamint a városban tartózko-
dó vendégek mindig megelégedéssel fogad-
ták a fokozott közterületi szolgálatellátást. 
Ott, ahol a rendőr jelen van, kevesebb a jog-
sértések száma, és oda az üdülővendégek is 
szívesebben visszajárnak, hiszen tudják, 
bizalommal fordulhatnak a kollégáimhoz.

Milyen személyi háttér áll a kapitányság 
rendelkezésére jelenleg, illetve a nyári 
időszakban kapnak-e erősítést?
► A rendőrkapitányságon nem küzdünk 
létszámhiánnyal. Feladatainkat és a turisz-
tikai idényben jelentkező többletfelada-
tokat évről-évre a rendelkezésünkre álló 
saját személyi és tárgyi feltételeinkkel, a 
lakossági igények messzemenő figyelem-
bevételével ellátjuk. A turisztikai rendőri 
munkához minden évben anyagi segítsé-
get kapunk Hajdúszoboszló Város Önkor-
mányzatától és a Hungarospa Zrt.-től is, 

így a napi közterületi rendőri szolgálatokon 
túl további rendőröket tudunk szolgálatba 
állítani a turisták által látogatott közterüle-
teken, illetve a strandfürdőben.

A tárgyi feltételek milyenek jelenleg a 
szoboszlói kapitányságnál?  
► Összességében a tárgyi feltételeket 
jónak tartom, van megfelelő számú és 
műszaki állapotú szolgálati gépjármű, 
segédmotorkerékpár és kerékpár, valamint 
személyi és védőfelszerelés a szolgálati fel-
adatok ellátásához. 

Hogyan dolgoznak össze a polgárőrség-
gel, mezőőrökkel, illetve kik segítik még 
a munkájukat?
► A közbiztonság egy olyan produktum, 
amelynek a megvalósításában a rendőrség 
mint fő felelős mellett az önkormányzat, 
annak intézményei és a lakosság is részt 
vesz. Közös a munka, és úgy gondolom, 
közös a siker is. 
Az elmúlt évben a város közbiztonsága 

stabil volt és tovább javult. Ezt úgy tudtuk 
elérni, hogy segítette, támogatta a közbiz-
tonság helyi feladatainak megvalósítását a 
város polgárőr egyesülete, akik valamennyi 
közterületi rendezvény biztosításában, az 
őszi tanév kezdetén az iskolák előtt az isko-
larendőri feladatok megvalósításában, ha-
lottak és mindenszentek napján a temetőbe 
látogatók biztonságának megvalósításában 
és a napi közterületi szolgálatok végrehaj-
tásában tevékenyen részt vettek. Támogatta 
továbbá a közbiztonság helyi feladatainak 
megvalósítását a város önkormányzata és 
annak intézményei, a város közterület-fe-

lügyelői és mezőőrei, a Hungarospa Zrt. és 
annak rendészei, valamint a lakosság és a 
civil szervezetek.
A közbiztonság javítása érdekében igyek-

szünk figyelemmel kísérni a lakosok 
közbiztonsággal kapcsolatos jogos elvárá-
sait, észrevételeit, véleményét, és azokat 
felhasználva végezni a rendőri munkát a 
városban. Ennek során az előbb említett 
szervezeteken túl mindenkivel együttmű-
ködünk, akik tenni akarnak és tudnak a 
közbiztonságért, mint például a halőrök, a 
vadőrök, a gazdálkodók, a horgászegyesü-
letek és a vadásztársaságokok.

Az Önök munkájának értékmérője első-
sorban a lakosság nyugalma, elégedett-
sége, hivatalosan azonban a nyomozati, 
illetve felderítési eredmé-
nyességi mutatók. Miről 
tud számot adni a 2016-
os évet tekintve?
► A regisztrált bűncselek-
mények számának csök-
kenése mellett  2016-ban  
mind a nyomozási, mind a 
felderítési eredményesség 
jelentősen javult. 
A számok ugyanakkor 

önmagukban mit sem ér-
nek, ha nem találkoznak 
a lakosság véleményével. 
A korábbi években egyál-
talán nem volt jellemző, 
hogy a polgárok, illetve 
szervezeteik megköszön-
jék a rendőri tevékenysé-
get, de az utóbbi években 

ebben is változás történt. A rendőrkapitány-
ságra 2015-ben 12, míg 2016-ban már 15 
köszönőlevél érkezett, amelyben a lakosok 
és szervezeteik megköszönték a rendőri 
fellépést, s ennek az eredménynek örülök a 
legjobban.

Megyei, illetve országos relációban mi-
lyennek tekinthető Hajdúszoboszló köz-
biztonsága, illetve az ahhoz kapcsolódó 
rendőrségi munka eredményessége?

► Az elmúlt évi eredményeket tekintve a 
rendőrkapitányság a felderítési eredményes-
ség tekintetében az ország 131 rendőrkapi-
tánysága közül országos 4., míg a megye 8 
rendőrkapitánysága közül az 1., a nyomo-
zási eredményesség tekintetében az ország 

131 rendőrkapitánysága közül országos 13., 
míg a megye 8 rendőrkapitánysága közül a 
3. helyezést érte el. 

Ebben az évben milyen fő célokat tűztek ki?
► Fontosnak tartom az elért eredményeink 
megtartását, s mivel abban hiszek, hogy 
mindig lehet jobban dolgozni, tevékenyked-
ni, s a közbiztonság területén is fontos az 
összefogás, ezért szeretnék még szorosabb 
és hatékonyabb együttműködést kialakítani 
a város polgárőr egyesületével, valamint a 
közterület-felügyelőkkel és a mezőőrökkel.
Mindenképpen csökkenteni szeretnénk a 
személyi sérüléssel járó közlekedési bal-
esetek számát, valamint baleset-megelőzési 
munkával a gyalogosok és kerékpárosok 
baleseti részvételi arányát. 

Lengyel-magyar, két jó barát.....
Március 23. a lengyel-magyar barátság napja. Igazából a  történelmi múltban gyökerezik.  Legújabb kori története 2006. március 24-ig nyúlik vissza, amikor Lech Kaczyński lengyel és Sólyom László magyar köztársasági elnök 
Győrben aláírták a győri nyilatkozatot, valamint átadták a lengyel-magyar barátság első köztéri emlékművét.  A magyar Országgyűlés 2007. március 12-én, a lengyel Szejm március 16-án nyilvánította határozatban ünnepnapnak 
március 23-át, a lengyel-magyar barátság napját. A barátság jegyében városunk polgármestere, dr. Sóvágó László videoüzenetben, lengyel nyelven köszöntötte testvérvárosunk, Dzierżoniów polgármesterét - Dariusz Kucharskit 
-  és lakosságát. A több mint 700 km-re lévő barátságos sziléziai település is üdvözölte magyar barátait, városházájuk piros-fehér-zöld színben pompázott néhány napig, a tavaly átadott „Magyar Körforgalom” is fel lett díszítve.
Legifjabb testvérvárosunkban 2016. november 17-20. között járt népes hajdúszoboszlói csoport a magyar körforgalom avatásának tiszteletére, ahol Hajdúszoboszló neve is szerepel.  A hivatalos küldöttség mellett diákok, és a 
legnagyobb számban a Hajdúszoboszlói Fizetővendéglátók Egyesületének tagjai vállalták az utazást a barátság jegyében.  Dzierżoniówban mérhetetlen kedvességgel fogadták a hajdúszoboszlóiakat, akik  megismerkedtek az 
ottani népes nyugdíjas klub  életével,  vendégszeretetével, a búcsúesten pedig már együtt táncolt, nevetett, mókázott lengyel-magyar.  Ez a közös fotó - a testvérváros nyugdíjasok háza előtti parkban -  az egyik szimbóluma lehet 
népeink egymás iránti tiszteletének, őszinte barátságának.  

Hajdúszoboszlón  sokat tesznek a jó  közbiztonságért



TOVÁBBRA IS:  Szoboszlóiak ingyenes parkolási lehetőségei

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 5/2012.(III. 22.) sz. rendelete alapján a hajdú-
szoboszlói lakosoknak lehetőségük van regisztráció után ingyenesen igénybe venni a fizető-
parkolókat.  (A korábbi, érvényes regisztrációkat nem kell évente megújítani.) 
Az ingyenes igénybevétel alól kivétel június 15-től augusztus 31-ig   a   gyógyfürdő ter-
mál bejárata előtti parkoló,  a  Mátyás király  sétány, és a József Attila utca Fesztivál tér előtti 
szakasza. Ezen helyeken a jelzett időben a regisztrált járművek is csak díjfizetés ellenében 
várakozhatnak. 
Az ingyenes parkolás feltételeiről és a regisztrációról részletesen a
www.szoboszlovarosgazda.hu honlapon tájékozódhatnak.

HAJDÚSZOBOSZLÓ8. oldal Egészségükre!

• Felelős szerkesztő: Tibai Irma • A szerkesztőség címe: 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 2. földszint, folyosón balra  • Telefon/fax: 06-52-558-691 
• E-mail: hajduszoboszlolap@gmail.com, szoboszlolap@t-online.hu  • Kiadja: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal • Felelős kiadó: Dr. Korpos Szabolcs mb. jegyző ˙ •  

Alapította: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
Nyomás: Litográfia Nyomda, Debrecen • Felelős vezető: Vécsey Tibor  • Terjeszti: a Magyar Posta • Hirdetésfelvétel: a szerkesztőségben

ISSN 0864-7089

HAJDÚSZOBOSZLÓ
VÁROSI LAP

Állatorvosi ügyelet

Április 29-30- május 01.
DR. JÓNÁS SÁNDOR 
Pocsaj, Árpád u. 108. 
Telefon: 06-70-376-1147
és
DR. MELEGHEGYI 
BALÁZS 
H-szoboszló, Gönczy 
Pál u. 9-11.
Telefon: 06-30-240-9246

Május 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

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

Május 20-21.
DR. POLGÁR IMRE 
Debrecen, Simonffy 
u. 8/a.
Telefon: 06-70-376-1141
és
DR. KÁLMÁN 
ATTILA 
H-szoboszló, Erkel 
Ferenc u. 79.
Telefon: 06-30-9-250-391

Április 28-tól 
KATALIN PATIKA
Major u. 26. 
Tel.: 06-52-557-805

Május 5-től
ARANY PATIKA
Hőgyes u. 31.
Tel.: 06-52-359-431

Május 12-től
GYÓGYFORRÁS 
GYÓGYSZERTÁR
Hősök tere 3.
Tel.: 06-52-557-945

Május 19-től
KÍGYÓ PATIKA
Luther u. 4.
Telefon: 06-52-557-
670

Ügyeleti idő: 

Hétfőtől péntekig mun-
kanapokon az ügyeletre 
kijelölt gyógyszertár 
zárásától 21 óráig. Szom-
baton (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 gyógyszer-
tár (te-lefonos elérhetőség 
az ügyeletes orvos részére, 
sürgős szükség esetére).

Gyógyszertári ügyelet
alma  150-200 Ft/kg
narancs  350-400 Ft/kg
mandarin  520-650 Ft/kg
banán  400-450 Ft/kg
citrom  450-600 Ft/kg
szőlő        1400 Ft/kg
eper                       1400-1500 Ft/kg
vöröshagyma 160-180 Ft/kg
lilahagyma  250-400 Ft/kg
fokhagyma                       1600-1800 Ft/kg
burgonya  120-280 Ft/kg
paradicsom  750-900 Ft/kg
paprika                       1000-1300 Ft/kg
kápia paprika                     1300-1400 Ft/kg

PIACI ÁRAK
április 22.

piros retek                             200 Ft/csomó
kígyóuborka          400 Ft/kg
sárgarépa  180-200 Ft/kg
petrezselyem   650-900 Ft/kg
karfiol    450-550 Ft/kg
karalábé    150-200 Ft/db
zeller    400-500 Ft/kg
cékla  1  00-200 Ft/kg
spenót  900-1200 Ft/kg
gomba    600-750 Ft/kg
dióbél                         2300-3000 Ft/kg
akácméz           2200 Ft/kg
vegyes méz           1500 Ft/kg
tojás         33-40 Ft/db
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