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HAJDÚSZOBOSZLÓ

Köszönjük egész éves figyelmüket! 
Minden kedves olvasónknak békés 
karácsonyt és boldog új évet kívánunk! 

Újra
AZ ÉV TURISZTIKAI TELEPÜLÉSE!

A 2013-as év után az idén ismét 
elnyerte  a címet Hajdúszoboszló! 
A díjkiosztó gálán, november 26-
án  a szálláshely kategóriákban, 
illetve  a különdíjasok között is jól 
csengtek a hajdúszoboszlói nevek.

A szallas.hu turisztikai foglalási 
portál piacvezető hazánkban, im-
már harmadik alkalommal hirdette 
meg e a versenyt. 2015-ben a fődí-
jakon, így a település, a szálláshely 
és a turisztikai attrakció, valamint 

a külföldi település  kategóriákon 
kívül különdíjakat és szakmai dí-
jakat is kiosztottak. 

A szavazás oldalon augusztus 
16. és november 5. között leadott 
voksok alapján lehetett elnyer-
ni az Év Turisztikai Települése 
címet. Hajdúszoboszló 1640 
ponttal győzött, megelőzve az 
1026 pontos Budapestet és a 340 
ponttal záró Cserkeszőlőt. A kö-
zönségszavazataink száma elérte 
a 60 ezret. 

Taroltak továbbá a Silver-egy-
ségek, méltán lehet büszke Tóth 
Lajos tulajdonos.  A 4-5 csillagos 
szállodák kategóriában a „legnek” 
a Hotel Silver bizonyult, amely 
megkapta a Femina Legjobb Well-
ness Szállás különdíját is.   Emel-
lett az apartman, vendégház, hostel, 
diákszállás kategóriában ugyancsak 
1. a Silver Major Vendégház. Ezál-
tal a két Silver-szállás a top10 szál-
láshely első két helyezettje lett!  

                Folytatás a 2. oldalon

Ünnepvárás
A Bocskai-szobor szomszédságában állították fel a város kará-
csonyfáját advent első vasárnapján, november 29-én. Ünnepi  
fények gyúltak, s az összesereglett lakosoknak a Bárdos Lajos 
Általános Iskola diákjai mutatták be ünnepváró műsoruukat, és 
Takács Tamás református lelkész mondott áldást. 

Nagy költőnk, Ady Endre: Karácsony című gyönyörű versének felolvasá-
sára vállalkozott Sóvágó László polgármester, majd ehhez fűzte saját gondo-
latait. - Számomra a karácsony a legszebb, a legemberibb, az egymást legkö-
zelebb hozó ünnep, mert olyan gondolatok kerülnek az ember érzésvilágában 
előtérbe, amelyek, jó lenne, ha mindennapjainat meghatároznák. Szeretet, 
egymás kölcsönös megbecsülése, egymás tisztelete, egymás véleményének 
tiszteletben tartása, szoros kapcsolat a bennünket körölvevő emberekkel, 
családtagjainkkal, pozitív kép sugallata, jóérzés mindenki irányába - azt gon-
dolom, fogalmazott -, hogy így karácsony táján ezeket érdemes lenne meg-
szívlelnünk, s így is élnünk. Ezek a gondolatok át kell, hogy szőjék minden-
napjainkat, mert ettől vagyunk mi különbek, ettől mondhatjuk azt, hogy úgy 
élünk, ahogy az az emberektől elvárható. 

Folytatás a 2. oldalon
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Városháza:
önkormányzati döntések
Lapzártánkat követően, december 17-én  tartotta meg soron kö-
vetkező tanácskozását Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete. 
A mintegy két tucat előterjesztés között a városatyák elfogadták 
a 2016. évi költségvetési tervet. Ez alapján jövőren mintegy 6,4 
milliárd forintból gazdálkodik a település önkormányzata. Ebből  
az intézményei működtetésére 2,4 milliárd, városüzemeltetésre 600 
millió, szociálpolitikai célokra 79 millió,  városi beruházásokra, 
felújításokra  kb. fél milliárd forintot költenek. 
A bevételek között várhatóan  mintegy 1,4 milliárd forint az állami 
támogatás és 76 millió az átengedett központi adók.  Vagyonhasz-
nosításból 354 millió, helyi adókból pedig 1,5 milliárd forint bevé-
telre számítanak. 
A decemberi döntésekről lapunk januári számában olvashatnak. 

Újra
AZ ÉV TURISZTIKAI TELEPÜLÉSE!

Folytatás az 1. oldalrról
Ráadás, hogy az 1-3 csillagos ho-

telek között 2. a háromcsillagos 
Thermal Hotel Victoria.

A versengés tapasztalataként szűr-
ték le az értékelők, hogy azok a szál-
láshelyek képesek a folyamatosan 
bővülő belföldi turizmusból több 
részesedésre szert tenni, amelyek 
nagy hangsúlyt fektetnek a prog-
ramturizmusra és a régiófejlesztésre. 
Egy szálláshely sikere hozzájárul a 
környék turisztikai sikeréhez is. 

Hajdúszoboszlót illetően pedig 
elhangzott „.. iskolapéldája annak, 
hogy a városhoz kötődő erős turiszti-

kai marketing rövid és hosszú távon 
hogyan lesz kifizetődő. A rengeteg 
fürdővárosi konkurens ellenére Haj-
dúszoboszló nem veszít lendületé-
ből, évekre visszamenőleg a legnép-
szerűbb belföldi turisztikai célpont a 
magyarok körében, Budapesttől való 
jelentős távolsága ellenére ide érke-
zik a legtöbb foglalás”.  

Képek: 1. oldal: Dr. Sóvágó Lász-
ló polgármester a  díjátadó gálaes-
ten Szigetvári Józseffel, a  Szallas.
hu  egyik ügyvezetőjével. Fotó: 
turizmusonline.hu. Jobbra: A Hotel 
Silver superior légifelvételről. Fotó: 
hotelsilver.hu 

Ünnepvárás
Folytatás az 1. oldalról
Az ember társas lény, kapcsolódik kisebb-nagyobb közösségekhez. Ezekkel szemben mindnyájunknak meg kell 
mutatnunk, hogy mi e közösséghez tartozunk. A legfontosabb kötelékünk a család. Ők képezik mindennapjaink 
környezetét. Az lenne jó, ha ez mindennap olyan környezetet jelentene számunkra, amely hosszú távon kellemes 
emberi életet biztosít. A város és polgárai között soha nem olyan szoros a kötelék, mint a család tagjai esetében. 
De az talán nem álom, ha azt fogalmazom meg, hogy jó lenne úgy élni itt, hogy tiszteljük, becsüljük - ki merem 
mondani -, szeretjük egymást. Úgy élni, hogy közös céljainkat megvalósíthassuk,  ne azt keressük, ami elválaszt, 
hanem ami összeköt bennünket. -  A város karácsonyfája is azt bizonyítja, hogy  itt élünk, közösséget alkotunk - 
hangzott el.
Végül dr. Sóvágó László abbéli reményét fejezte ki, hogy mindenkinek olyan karácsonya lesz, amilyenről álmo-
dik, a gondok háttérbe szorulnak, és az élet szebb, tartalmasabb része kerül előtérbe. 

Sorsolt 
a választási bizottság
December 14-én lezárult a jelöltállítás a 6. sz. önkormányzati 
egyéni választókerületben, ahol - mint már hírül adtuk - időközi 
választásokat tartanak januárban.

A választási iroda a leadott ajánlóívek alapján öt jelöltet vett nyilvántartásba. 
A városi választási bizottság 14-én késő délután megtartotta a jogszabály-
nak megfelelően a sorsolást arról, milyen sorrendben kerülnek a szavazó-
lapra a jelöltek. Mint lapunknak dr. Vincze Ferenc jegyző, a helyi választási 
iroda vezetőjeként elmondta, a következő a sorrend: Németi Attila Sándor 
(az Összefogás jelöltje), Márton Zoltán (Magyar Munkáspárt), Guglenkó 
Márk Dávid (független), Görög Csaba (független), Tóth Attila (Jobbik). 
A választást január 17-én tartják, reggel 6 órától 19 óráig tart nyitva a körzet 
két szavazóköre, a Bárdos Lajos, valamint a Pávai Vajna Ferenc Általános 
Iskolában. 

Fennállásának legjobb évét zárja a Hungarospa 
Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt.

Hagyományos évzáró ünnepségét 
és bankettjét tartotta meg decem-
ber 11-én este az uszoda előteré-
ben a Hungarospa menedzsmentje 
és dolgozói köre. 

Minden alkalommal elmondjuk, 
hogy a gyógyfürdő a város ékes-
sége. Ebben az évben a társaság 
különleges évet zárt, melyben nem 
csak az időjárásnak van szerepe. 
Hiába sütött volna a Nap, ha Önök 
nem dolgoztak volna úgy, hogy az 
ide ellátogatók elégedettek legye-
nek - méltatta az önkormányzati 
tulajdonú társaság minden eddi-
ginél sikeresebb évének tényezőit 
köszöntőjében dr. Sóvágó László 
polgármester. Rámutatott továb-
bá: nem lehet eleget hangsúlyozni, 
hogy nem az önkormányzat pénzé-
ből fejlődik a városi fürdő, hanem 
pályázatokból, s a jó gazdálkodása 
eredményeként. Az önkormányzat 
annyit tett az elmúlt 15-20 évben, 
hogy az itt képződött hasznot nem 
vette el.  

Üdvözölte a Hungarospa kollek-
tíváját és elmondta jókívánságait 
Bodó Sándor országgyűlési képvi-
selő is. Jó volt olvasni, hogy Haj-
dú-Bihar vendégéjszakáinak fele e 
városhoz köthető, amely sokkal ke-
vesebb lenne, ha nem járul hozzá a 
Hungarospa tevékenysége. Az eddi-
gi fejlesztések jelentőségére is  utal-
va felhívta a figyelmet, ha ezen az 
úton járunk, a jövőbeni találkozások 
is ilyen jó hangulatban fognak telni.

A társaság mögött álló évről szólt 
Czeglédi Gyula vezérigazgató. A 
közösen elvégzett munka gyümöl-
cse beérett, olyan sok vendég ér-
kezett hozzánk, amennyi még soha 

nem volt Hajdúszoboszlón. Október 
végén a vendégforgalom elérte a 2,5 
milliót a Hungarospanál. Így termé-
szetesen az árbevétel is jobban ala-
kult, így a városi-közösségi célok 
megvalósításához is hozzájárultak a 
tulajdonos önkormányzatnak pénz-
átadással. 

Az üzletágak eredményei között 
kiemelte a mintegy 16 százalékos 
fürdőző és a több mint 30 száza-
lékos csúszdapark forgalomnöve-
kedést. Mindez az előző évben be-
fejezett és nagy hatékonysággal a 
turisztikai piacra bevezetett fejlesz-
tések eredménye is - szögezte le. 
Említést tett az ötcsillagos védjegy-
ről, melyet a strand, csúszdapark, 
fedett élményfürdő, gyógyfürdő  
kategóriában is ki tudtak harcolni. 
Mindez nem csak technikai-tech-
nológiai felkészültség eredménye, 
fontos a humán erő felkészültsége 
is - hangsúlyozta. 

Végül rámutatott: mindez nem 
történhetett volna meg, ha 90 évvel 
ezelőtt Pávai Vajna Ferenc főgeoló-
gus nem kitartó, s a munkáját nem 
azzal a szakmai és emberi elkötele-
zettséggel végezte volna, amelynek 
eredményeként 1925. október 26-án 
az Alföldön elsőként ez a csodálatos 
kincs a felszínre tört. Ez az alapja 
mindennek, ezt soha nem szabad 
elfelejteni.

A társaságnál az idén a szokásos-
nál is több törzsgárda elismerést 
nyújtottak át. Az idén is köszön-
töttek egy 40 éves törzsgárdata-
got  Nagy Lászlónét, a központi 
irányítás munkatársát. Czeglédi 
Gyula vezérigazgató pedig 20 éves 
törzsgárda elismerést vett át a pol-
gármestertől.  

Képek:Fenn: Törzsgárda elismerésben részesülők egy csoportja.  Középen: Czeglédi Gyula vezérigazgató 
beszámolóját és köszöntőjét tartja, balról Bodó Sándor, jobbról dr. Sóvágó László. Lenn: Nagy Lászlóné 
átveszi a 40 éves törzsgárda elismerést. Nagy István 70x-es véradó.  Fotók: Tibai Irma

Utakat avattak
Dacolva a hideg esővel, megtekintették és bejárták a körzetükben ez évben megépült új utakat Orosz János, az 5. sz. önkormányzati egyéni választókörzet képviselője, s ugyanígy tett Holoda Attila, 
aki az 1. sz. önkormányzati egyéni választókörzet képviselője. Mindketten a kivitelezést határidőben végző cég, a Cívis Út Kft. vezetőjét, Csoknyai Szabolcsot, és a médiát is meghívták az esemé-
nyekre. Az idei jelentős összegű, 303 millió forint útépítési keretből Orosz János körzetében a Hathy János utcában, a Kör utcán, míg Holoda Attila körzetében a Keleti utcán 420 m-en, a Pávai-iskola 
mögött kapott új aszfaltot az úttest, és útpadka, a Kossuth utcai kereszteződésben védőkorlát is készült. Emellett a Móricz Zsigmond utca és az 1-es körzethez félig tartozó Isonzó utca is megújult.
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Magyarországról két győztes egyikeként jutott ki Nagy Ni-
kolett kolléganőnk idén ősszel Londonba, az EuroCosplay 
2015 versenyre. Az évek óta cosplay-varrási szenve-
délyének hódoló lány Hófehérke mostohájának alakját 
öltve, óriási fáradsággal nem törődve készített fenséges 
öltözékében az angol fővárosban is sikert aratott, fél 
ponttal lemaradva került a 2. helyre.  
Fotó: magánarchívum  

ünnep mozaik

Széchenyi szentestéi 

Az elmúlt évtizedekben sokszor írtam a legna-
gyobb magyar csodálatra méltó, hazát gyarapító 
cselekedeteiről. Széchenyi mindennapi tettei és 

karácsonyi ünnepei összhangban vannak egymással. A 
szeretet ünnepe végigkísérte a legnagyobb magyar élet-
útját. Számtalan alkalommal szóltam arról, hogy milyen 
odaadással küzdött a legnagyobb magyar a nehéz sorsú 
emberekért. 1828. november 28-án Lunkányi Jánosnak 
írja: „Direktor úr tudja, hogy mennyire tartom szentnek 
azt, ami a jobbágyé, s hogy mennyire van a szívemen az 
ő gyarapodásuknak az előmozdításra. Az egész határ 
oszlassék két részre. Legyen a parasztságé a határnak 
nagyobb és termékenyebb része. Törekedjünk inkább a 
közjóra, mint csak a saját hasznunk elérésére.”

II. János Pál pápa is hangsúlyozza, hogy a szeretet 
által az egyén ajándékba adja önmagát, Széche-
nyi is így cselekedett, ajándékba adta önmagát 

a nehéz sorsú embereknek és hazájának. Példamutató 
személyiségének alapjait nem csak édesapja, hanem az 
olyan egyházi személyiségek is lerakták, akik nem a po-
litikai hatalom előtt hajbókoltak, hanem az evangélium 
útját járták. Stanislaus Albach – a szegények érdekeiért 
kiálló, szociális elkötelezettségű – ferences  apát, és a 
szabadságharc bukása után Bécsbe száműzött Lonovics 
érsek hozzájárultak ahhoz, hogy Széchenyi a szeretet ál-
tal megvalósítsa önmagát. S. Albacht, aki a pesti Feren-
ciek terén lévő templomban kiállt a szegények mellett, 
és főnemesek gőgjét ostorozta, 1838-ban Kismartonba 
száműzték. 

A mélyen vallásos Széchenyi István a karácsonyi ün-
nepeket bizonyára igyekezett megtisztult lélekkel 
fogadni. Naplójában számtalan helyen szól arról, 

hogy a gyóntató papoknak teljesen feltárta – néha túl-
zott mértékben – bűneit. Karácsony előtt is ugyanígy 
felkészülhetett lelkileg az ünnepekre, mint ahogy 1822-
ben Normandiában a húsvéti ünnepeken a La Trappei 
kolostorba érkezve, amikor a kolostorhoz vezető út utol-
só 25 km-ét zarándokként gyalog és böjtölve tette meg 
Wesselényi Miklóssal.

Életem alkonyán egyre inkább azt tapasztalom, 
hogy az ünnepek fénye akkor ragyog a legjobban, 
ha sikeres az ünnepi felkészülés. Széchenyi írásait, 

Naplóját tanulmányozva a karácsonyi ünnepekről csak 
néhány megemlékezést találunk, de biztosak lehetünk 
abban, hogy a legnagyobb magyarnak valóban a szeretet 
ünnepe volt a karácsony.

Naplójában így ír a karácsonyról: „1825. Ünnep-
nap. 1827. Éjjel a templomban. 1842. A temp-
lomba egyedül. 1843. Creschencével a temp-

lomban. 1845. A pesti kör zenei akadémiája bennünket 
– Creschencét és engem – meghívtak. Nem mentünk el. 
Szent este. Karácsonyfa.”

Döblingben, 1860. január 07-én a száműzetés he-
lyén a legnagyobb magyar Naplójában feljegyzi: 
„Creschence eszik itt Bélával és Gézával. Elhatároz-

tuk, hogy templomot építünk Cenken.” A templom felépült. 
A szent estén, az éjféli misén vajon az ünneplők gondol-
nak-e a legnagyobb magyar szép cselekedeteire is? 

Dr. Takács Imre
    Széchenyi-kutató 
                     Hajdúszoboszló 
      

A Hajdúszoboszlói Birkózó Sportegyesülethez kicsit előbb jött a Mikulás, már december 4-én ellá-
togatott a Kossuth utcai tornateremben tartott edzésre, és bizony nem üres kézzel, minden gyerek 
kapott tőle csomagot.

A birkózópalántákhoz megérdemelten érkezett a nagyszakállú, hiszen egyre-másra halmozzák kitartó 
munkájuk eredményeként a versenysikereket. Köszöntötte őket Németi Attila Sándor, az önkormányzat 
turisztikai bizottságának tagja, aki elmondta, fontosnak tartották, hogy a városunkban működő birkózó 
egyesület Mikulás-napján a város részéről is támogatást kapjon, és „minél többen megtudják, hogy Haj-
dúszoboszlón is képviselve van ez a sportág, és akit érdekel, az tudja, hogy elérhető távolságban van, a 
gyerekeket el lehet hozni ide edzeni”.

Megyei 3. lett a Játékos sportvetélkedő csapatversenyben a Gönczy Pál Sport- és Két Tanítási Nyelvű  Ál-
talános Iskola. A 9-10 évesek mezőnyében szerepeltek szép sikerrel a gyerekek a decemberi megméretteté-
sen, ahol az ügyesség és a gyorsaság is számított. A Gönczy-iskola csapatának több év után sikerült vissza-
szerezni a városi elsőséget a sportokban szintén erős thökölysektől.  A csapat felkészítője Veres Krisztina 
tanárnő volt (a fotón balra). Képünkön: a Gönczy-csapat a bronzérmekkel. Fotó: magánarchívum 

Mikulás járt a birkózóknál is

Csapat bronzérem a Gönczy-diákoknak

Nagyon jók lehettek a hajdúszoboszlói gyerekek, mert 
nem csak de-cember 6-án, hanem 5-én is ellátogatott 
hozzájuk a Mikulás. Számos helyszínen találkozhattak 
kedvenc piros ruhásukkal a gyerekek, a város utcáin több 
helyen is megállt, és csomagokat osztogatott a zsákjá-
ból. Esténként pedig a házából felkelve Télanyóval együtt 
énekeltek a gyerekeknek és szórakoztatták őket vendége-
ikkel együtt, akik nem kisebb személyek voltak mint Elsa 
a Jégvarázsból, Dér Jankó és a Madagaszkár pingvinjei.

Új mesterekkel gyarapodott városunk
Hajdúszoboszlói vendéglátóhelyeken dolgozó 
szakácsok és cukrászok vehették át mesterleve-
lüket november 24-én Debrecenben, a Kölcsey 
Központban tartott ünnepélyes átadón, melyet a 
Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra szervezett.

2014-ben megjelent egy rendelet, melynek értelmé-
ben a tanulóképzésben csak mestervizsgát tett sze-
mélyek végezhetik a gyakorlati oktatást- tudtuk meg 
Soós Sándortól, a Luximpex Kft.  ügyvezető igaz-
gatójától, aki maga is az újdonsült mesterek között 
vette át oklevelét. Mint elmondta, Hajdúszobosz-
lóról 20 fő részvételével indult a képzés, szakács, 
cukrász és éttermi kategóriákban. A három szakma összes képviselője sikeresen vette az akadályokat, ami 
korántsem volt egyszerű feladat, hisz nem csak ’’mesterművet’’ kellett alkotniuk, hanem idegen nyelvből, 
pedagógiai ismeretekből, szakmai elméletből és gyakorlatból is meg kellett felelniük az elvárásoknak. 
A jövő szakembereinek képzése felgyorsulhat, minőségibb lesz a most végzettek segítségével, így ez 
természetesen a gazdaságra is jó hatással lesz a későbbiekben. Városunk új mesterei úgy gondolták, sze-
retnék bemutatni tudásukat a hajdúszoboszlói embereknek, ezért 2016. február 12-én Mesterek Vacsorája 
címmel tartanak rendezvényt, melynek pontos helyszínét és részletes programját a későbbiekben hozzák 
nyilvánosságra.

Az OMV olvasást népszerűsítő programjának 
egyik állomása idén Hajdúszoboszló volt. Novem-
ber 26-án a zsúfolásig megtelt kulturális központ 
nagytermében a Gönczy Pál iskola diákjainak ol-
vastak fel kedvenc könyveikből a kampány nagy-
követei, Puskás Peti és Lola előadóművészek. 
Az OMV Hungária Kft. 2013 őszén elindított prog-
ramjának lényege, hogy a vállalat töltőállomásain a 
vásárlók leadhatják használt, elolvasott könyveiket, 
amelyeket az OMV általános iskolák számára jut-
tat el. A kezdeményezésben eddig csaknem 30 ezer 
könyv gyűlt össze, városunk pedig már a 19. hely-
szín ahol zenés felolvasást is tartottak. 

Gyermekrajz-pályázat alkotásait díjazták
Már 5. alkalommal hirdetett gyerekeknek rajzpályázatot a Fekete Borbála Alapítvány, ez évben 
„A mi gyógyforrásunk” címmel. A Hajdúszoboszló és térsége iskolásainak meghirdetett verseny 
rajzaiból kiállítást is rendeztek, melynek megnyitóját november 20-án az Aqua-Palace előterében 
tartották. A legszebb művek alkotóit értékes nyereményekkel díjazták. 

Az esemény egyik támogatójának, a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. pr-menedzsere, Szilágyi Zsu-
zsa köszöntötte a vendégeket. Kiemelte, rengeteg szép rajz született, melyek egytől egyig kifejezik a 
fürdő sokszínűségét és történelmi fejődését. Dezsőné Borbély Emma, az alapítvány egyik alapító tagja 
elmondta, 160 alkotás érkezett a pályázatra, melyek színvonala magasabb volt az előző évhez képest. 
Legtöbben a festészetet választották technikának, de pár grafikai mű is született. Első helyezést értek 
el a Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola tanulói közül ketten is, Nagy Emília 8 éves és Ungai 
Szebasztián 13 éves diákok, akik korosztályuk legszebb rajzait készítették el.
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A X. Hungarospa-alkotótáborban
Már 10. alkalommal rendezték meg a Hungarospa–alkotótábort, 
ahol idén is 8 meghívott művész alkotott november 9-13. között.

A művészektől minden évben két képet kérnek. Idén ’’a régió és 
Hajdúszoboszló környéke’’témakört választották ki számukra a szer-
vezők. Úgy gondolták, bővítésnek köszönhetően (az eddigi években 
inkább hajdúszoboszlói tájképek voltak a jellemzőek), régiónk, a ke-
leti országrész is megjelenne a képeken - tudtuk meg Varga Katalin-
tól, a Hungarospa Zrt, szolgáltatási igazgatójától. Visszatekintve az 
elmúlt 10 évre, Csapláros László táborvezető elmondta, eredetileg 
úgy jött az ötlet, hogy festőművészek ’’igazi” képeivel,  és ne reprodukciókkal díszítsék az akkor megépült Hungarospa Thermal Hotel falait, mert ezzel is a minőséget szerették 
volna emelni. A legjobb megoldásnak pedig az tűnt, ha mindezt egy alkotótábor keretein belül oldják meg. Az idő őket igazolta, mind a 10 alkalom nagy siker volt, a vendégek 
visszajelzései is igen pozitívak. 

Két művész első alkalommal járt a táborban, nagyon tetszett nekik Hajdúszoboszló atmoszférája, szívesen visszajönnének máskor is. Mindketten Kecskemétről érkeztek a 
városba, egyikük Bán Tibor, aki közel 30 éve fest, de egészen gyerekkora óta érdeklődik a festészet iránt. Elmondta, abban a szerencsés helyzetben van, hogy egykori hobbiját 
most főállásban végezheti. Témaválasztásában megmaradt szülőföldjénél: „alföldi festő vagyok, szeretem a vizet, földet, természetet, mivel itt is élek, maradtam az Alföldön, 
az egyszerű tájaknál.” 

A másik művész Bimbó Tamás, olajtechnikával dolgozik, általában realista festményeket készít, kedvenc műfajai éppen a tájkép és a csendélet, így testhezálló feladat volt 
számára megfesteni a kért képeket. Közel 27 éve fest, 19-20 évesen kezdett el vele foglalkozni komolyabban, hivatásszerűen, azóta is ebből él. Ihletének fő forrása szintén az 
Alföld és a Tisza-part.

Az idei év művészei, Barnóczky György, Bán Tibor, Bimbó Tamás, B. Orosz István, Kiss Karola, Masits István, Póka György, valamint Zagyva-Valik Sándor alkotá-
sait a Hungarospa közösségi helyiségeiben állítják majd ki.

Díszdiplomás pedagógusokat köszöntöttek

Ez évben is megtartotta hagyományos karácsonyi ünnepségét a 
Hajdúszoboszlói Nyugdíjas Pedagógus Klub, december 4-én a 
Bocskai Rendezvényközpontban. A rendezvényen köszöntötték a 
díszdiplomás pedagógusokat.

Sóvágó László polgármester köszöntötte az ünnepelteket, kifejtette, 
milyen hatalmas feladat, amit ezek a pedagógusok véghez vittek, „hosz-
szú esztendőkön át úgy hasznosították tudásukat, hogy az egy egész 
város gyarapodását szolgálta”. Patai Istvánné aranydiplomát, Takács 
Imre gyémánt diplomát kapott. Nem gyakran fordul elő, hogy valaki 
két díszdiplomát is kapjon, így igazán különleges alkalom volt, hogy 
Császi Csaba egy aranydiplomát a tanári és egy gyémántdiplomát a 
tanítói végzettségéért is átvehetett. A Gönczy Pál Általános Iskola tanu-
lói gondoskodtak az ünnepi hangulatról, kedves karácsonyi műsorral, 
énekekkel, színdarabbal és pantomim játékkal készültek az eseményre. 
Képünkön: Patai Istvánné, Császi Csaba, akit felesége, Császiné Tatár 
Elvira is elkísért, valamint dr. Takács Imre. Fotó: Czigony Krisztina.

FEKETE BORI-DÍJ 2015
Harmadik alkalommal adták át a Fekete Borbála díjat november 29-én, a kulturális 
központban. Idén Török Anikó (aki sajnos nem tudott részt venni az eseményen) 
és Garancsi Borbála festőművészek vehették át az elismerést, akiknek munkáiból 
ekkor kiállítás is nyílt.

Holoda Attila alpolgármester köszöntötte a vendégeket, aki egykori tanítványént igen 
személyes hangvételben szólt Fekete Borbála hagyatékáról. Kiemelte, igazi pedagógus 
volt ’’Borika néni’’, aki képes volt arra, hogy kihozza a gyerekekből azt a tudást, ami 
bennük lakozott. Palotai Erzsébet festőművész nyitotta meg a kiállítást, részletesen be-
mutatta a díjazott alkotókat, választott technikáikat és hogy ez hogyan tükrözi életszem-
léletüket. Így Török Anikó a pasztellt, Garancsi Borbála az olajtechnikát, a grafikát és 
a tűzzománcot választotta a világjavítás eszközének. Gondolatait egy Leonardo idézettel 
zárta: Amikor a papír látja, mennyi sötét foltot ejtett rajta a fekete tinta, bizony kesereg; 
pedig a tinta megmutatja neki, hogy csupán az általa ráírt szavak miatt őrzik meg őt.
Képünkön: jobbról Garancsi Borbála és Dezsőné Borbély Emma az alapítvány kuratóriumának tagja

A hajdúszoboszlói Varga István 
életmű-kiállítása 
Varga István festőművész munkáiból készült november elején életmű-
kiállítás a kulturális központban. A megnyitót 7-én, éppen a művész 
születésnapján tartották.
Erdei Sándor újságíró mutatta be életét, méltatta a festő munkásságát. „Alkotó 
és asszociatív ember”, aki „kétféle lény, az ember és a divinális szféra között 
közvetíti az univerzáliákat”. Autodidakta művésznek tartja magát, aki sokat 
tanult mind az elődök, mind pedig a kortársak munkáiból. Szerette Renoir-t, 
de Modigliani, Matisse, Klimt, Salvador Dalí, Csernus Tibor, valamint Mácsai 
István alkotásainak is nagy tisztelettel adózott. S nem csak a festészet, a zene 
világa is közel áll hozzá. Fiatal korában kezdtek megjelenni az első angolszász 
rockot játszó zenekarok, az Illés, Metro vagy az Omega dalai mind hatással 
voltak művészetére. Tősgyökeres hajdúszoboszlói családból származik, a 
városhoz ezer szállal kötődik, a Szoboszlói Alkotók Csoportjának a tagja. Mint 
festőművész, alkotó, mindössze 3. alkalommal állt önállóan a közönség elé, 
1995-ben a művelődési központban, 2012-ben pedig a Méliusz-központban 
tekinthették meg tárlatait. 

Fókuszban:
a zeneiskola ifjúsági és fúvószenekara
Sokat szerepelnek városi és szűkebb pátriánkon kívüli települések rendezvényein, amúgy ritkán kerülnek előtérbe, pedig megérdemlik. A lengyelországi Bydgoszcz városában idén 38. 
alkalommal rendezték meg a Nemzetközi Művészeti Fesztivált június 29. - július 4. között, itt egy versenyen a hajdúszoboszlói Zichy Géza Zeneiskola - AMI Ifjúsági Fúvószenekara a 
Kormányzói Díjat kapta.
A zenekar vezetője, Kerekes Imre elmondta, közel 50 éve működik már városunkban valamilyen formában a fúvószenekar, legfiatalabb tagja jelenleg 12 éves. Legtöbben a zeneiskolások közül 
kerülnek ki, de sokan az iskola elvégzése után is maradnak az együttesben. A tagok száma változó, a nagy megmérettetésekre általában kibővül a létszám, így sok-sok együtt gyakorlás után 
látványosabb produkciókat tudnak létrehozni. Ilyen volt például ez évben még a Debreceni Virágkarnevál is, amikor Bíró Judit énekessel, valamint a debreceni Feeling Tánc és Mazsorett 
Egyesülettel kiegészülve 150 fővel fokozták a karneváli hangulatot Debrecenben. A siker nem maradt el, hiszen  produkciójuk elnyerte el a 46. virágkarnevál legjobb művészeti 
csoport díját, és az ezzel járó, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. által erre az alkalomra készített kupát. Fotó: magánarchívum

SZÉP-FESZTIVÁL
Szoboszlói Értékőrző Programokat tartottak november 11-15. 
között másodízben a Hunguest Hotel Béke és a Hunguest Hotel 
Hőforrás szervezésében.

Már 2. alkalommal rendezték meg az esemény keretein belül a nyug-
díjasok Ki mit tud?-vetélkedőjét a Hotel Békében, ahol a vendégeik, 
valamint a város nyugdíjas szervezetei egyaránt bemutattak produkci-
ókat. A fesztivál ünnepélyes megnyitóján Guglenko Márk,  a rendez-
vényt támogató önkormányzati turisztikai bizottság tagja köszöntötte 
a versenyzőket és a látogatókat. A programsorozat ideje alatt operett 
előadás és kézműves foglalkozás is szórakoztatta a vendégeket. 
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labdarúgás

A HSE utánpótláscsapatai a fel-
nőttekhez hasonlóan már befejez-
ték az őszi mérkőzéseik sorát. A 
négy gárda ráadásul szinte kivétel 
nélkül az élcsapatok közé tartozik.

A megyei I. osztályban az U19-
esek a felnőttekhez hasonlóan az 
ötödik helyen állnak félidőben. Pál 
László csapata kilenc győzelemmel, 
egy döntetlennel és négy vereséggel, 
öt pontra van a dobogó alsó fokától.

A serdülők (U16) a Hajdú U-16 
„A” csoportjában versenyez. László 
Richárd együttese kilenc győze-
lemmel és két vereséggel áll a baj-
nokság élén félidőben.

Erdei István gyerekcsapatánál 
(U14) nagy a küzdelem a bajnok-

Három mérkőzés a foci ünnepén
Kicsik és nagyok együtt ünnepelték a labdarúgás világnapját decem-
ber 4-én a Városi Sportházban. A foci után közös vacsorával folytat-
ták az estét.

Délután kettőkor indult útjára a labda. A HSE U13-as korosztályából 
alkotott két csapat játszott egymás közötti mérkőzést. A legkisebbeket a 
legidősebbek követték. Az Öregfiúknál persze akadt egy-két annyira nem 
öreg fiú is, de Lendvai György vagy éppen Sarkadi Zoltán már a pálya-
futásuk idei befejeztével, már teljes jogú tagjai az „idősek” csapatának.
A harmadik találkozót a jelen labdarúgói játszották. Kálmán Zoltán és 
társai szintén két csapatra osztva emelték a nap fényét.
A foci után, ahogy az már tizenhatodik éve megszokott, közös vacsorával 
zárták le az ünnepet a labdarúgók. A Szép Ernő Kollégiumban megtartott 
díszvacsorán már csak a zöld asztalnál gurult a labda.

-rob-

Darts: Mikulás napján versengtek
Egyre népszerűbb a „száznyolcvanas” sportág városunkban. Mi sem jelzi 
ezt jobban, hogy a harmadik alkalommal megrendezett versenyen közel 
húsz játékos küzdött a Mikulás-kupáért.

Pár évvel ezelőtt, ha nem is a pezsgő szó jellemezte legjobban a helyi 
dartséletet, de rendszeres versenyek voltak a sportág kedvelői számára. 
Akkor azonban megszakadt a hagyomány.

Most újjáéledni látszik a dobónyilas sport, amelynek legutóbbi állomása a 
Bocskai Söröző soft darts versenye volt. A műanyaghegyes, elektromos táblára 
játszott változatból rendeztek versenyt december hatodikán, immáron harmad-
jára ebben az évben. A mostani kupára tizenkilenc versenyző adta le nevezését. 
A játékosok négy csoportban, 301 pontról induló körmérkőzésekkel döntöttek 
az egyenes ágra való eljutásról. A nyolc versenyző már kieséses rendszerben 
döntött a végső helyezésről. Itt 501 pontról indultak, s dupla kiszállóval kellett 
befejezni egy leget, akárcsak a profiknál. A nap végén Szilágyi Martin örülhe-
tett, miután a döntőben Loós Levente ellen nyert, kiélezett küzdelemben 3-2-re.

Az idei nem hivatalos versenyszezon ezzel véget ért, de jövőre biztosnak tűnik 
a folytatás.

-rob-

Élmezőnyben az utánpótlás
ságban. Tíz győzelem és két vereség 
a mérleg, de ez mégsem elég az első 
helyhez jelenleg. A Téglástól három 
pont a hátrányuk.

A sorból nem maradhat ki a 
HSE U19-es leánycsapata sem. 
A Szarvas Ferenc által felkészí-
tett együttes hat győzelem, egy 
döntetlen és egy verség után, 3 
ponttal vezeti az utánpótlás-baj-
nokságot.

Az eredményekből tisztán látha-
tó, hogy utánpótlásszinten sem a 
futottak még kategóriát képviselik 
a bajnoki rendszerben küzdő hajdú-
szoboszlói focicsapatok. Tavasszal 
szinte mindegyiknél cél lehet a baj-
noki cím elhódítása.

-horró-

Se vereség, se győzelem
A Hajdúszoboszlói KSKE férfi kézilabdázói végére értek az őszi szezonnak. Az utolsó két mérkőzésen két 
döntetlenre futotta erejükből. Van mit kijavítani tavasszal.

Az eredmények alakulása nem éppen kedvezett csapatunknak az utolsó két fordulóban. Hiába szerezték volna 
meg mind a négy pontot játékosaink, akkor is a 11. helyen teleltek volna.

A hazai őszi búcsún a Kiskunhalas ellen léptek pályára kéziseink. A szünetben még a vendégek mentek kettővel, 
de a folytatásban magára talált csapatunk. Fordított, s a végén lépéselőnyben játszott. Ám egy technikai hiba miatt 
az ellenfél jött, büntetett, és elvitt egy pontot (25-25).

Az ősz legutolsó meccsére a bajnokság utolsó helyezettjének otthonában került sor. A Karcag csupán egy sikert 
tudott addig felmutatni, így joggal bizakodhattunk egy győzelemben. A vezetés meg is volt a szünetig, de a máso-
dik félidőben nem bírta el a kiállítások sorát együttesünk. A félidő közepén már a Karcag vezetett. Az utolsó percre 
sikerült fordítani, de az előnyt megtartani megint nem tudták játékosaink (29-29).

Az utolsó két fordulóra tervezett négy pontból így kettő jött össze, amivel a már említett 11. hely meg lett erősít-
ve, de a bennmaradást jelentő 9. hely kissé eltávolodott. Tavaszra adott a feladat.

H. R.

kézilabdaúszás

Csupán pontoknak örülhettek 
Hat résztvevő között a Hajdúszoboszló Rhinos együttese is ott volt a III. MEAFC Aréna tornán. 
Amerikai futballistáink pontokig jutottak, de győzelemig nem.

A sorsolás nem kedvezett amerikai focistáinknak, a harmadik alkalommal megrendezett kispályás foci-
tornán. A csoportban ugyanis két, bajnoki rendszerben a nagypályán küzdő ellenfél jutott. A Divízió II-es 
bajnok Debrecen Galdiators és a Divízió I-es Miskolc Renegades ellen sem sikerült nyerni. A két találko-
zón egy touchdown és egy jutalompont volt csapatunk teljesítménye (Renegades 21-7, Gladiators 23-0).
Csoport harmadikként, a torna 5. helyéért mérkőzhettek meg futballistáink. A Jászberény Wolverines ellen 
2-0-ra és 9-7-re is vezettek a rinocéroszok, de végül itt is vereség (21-9) lett a végelszámolásnál.
Az eredmények most elmaradtak, de tapasztalatgyűjtésre tökéletes volt ez a torna.

-hor-

amerikai futball

Felemás esztendő
A 2015.  év részben kimondottan jónak mondható az NB II-es  csapat szempontjából, mivel ezüstérmet szerzett 
a Barcza csoportban. Az év második fele már annyira nem mondható sikeresnek, mivel ifjúsági kiöregedés, 
alapjátékos eligazolás miatt a szeptemberben megkezdett új szezonban az őszi rész kicsit halványabbra sikerült 
a vártnál. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a mezőny élcsapataival játszottak játékosaink.

A második, illetve tartalékgárdánk lényegesen jobban szerepelt az előzetesen látható papírforma szerint Ez főleg 
annak köszönhető, hogy a 10-12 éves korosztályt képviselő gyerekek kiválóan hozzák formájukat  Hajdú-Bihar 
megye csapatbajnokságában. A pontvadászat végén még 
szép reményeink is lehetnek az ifiknél.

Immár huszadik alkalommal rendeztük meg Hajdú-
szoboszlón a Gázláng, később Alföld-kupa nemzetközi 
egyéni versenyt. Az összecsapás legnagyobb értéke, 
hogy a győztes a HSSE versenyzője volt. Ilyen eddig 
csak két esetben fordult elő az elmúlt idők folyamán. A 
verseny keretében a városi gyógyfürdő területén a HSSE 
egyik mesterjátékosának vezetésével szimultánt tartot-
tunk, melyen több nemzet sakkot kedvelő állampolgára 
vett részt.

Baranyai Szabolcs

sakk

Európa-bajnok karatéka!
Bodnár Norbert,  a Hajdúszoboszlói Kyokushin Karate Klub ver-
senyzője, ifjúsági 55 kg-ban Európa-bajnok lett. Lengyelország-
ban Tarnowskye Gory városában rendezte meg  november 27-én 
a lengyel szervezet az idei Eb-t.

Norbi súlycsoportjában 14-en indultak. Első ellenfele egy román 
versenyző akit az első közdő után küldött az öltözőbe. Következő 
küzdelme nehéznek ígérkezett, és az is volt. Ukrán ellenfelével 2 
menet után sem tudtak dönteni a bírók. Mérlegelés nem hozott ered-
ményt, újabb hosszabbítás. Ennek végén a bírók Norbit látták jobb-
nak. A döntőben egy hazai versenyzővel került szembe. Itt a hazai 
közönséggel is meg kellett küzdenie, de Norbi pontos fegyelmezett 
küzdelemmel az első küzdőidő végén megérdemelten lett bajnok, 
nem hagyva kétséget a bírókban. Büszkén állt a dobogó legmagasabb 
fokán, és hallgatta a neki járó magyar himnuszt.

Hosszú út vezetett idáig. Az elmúlt két évben egy versenyt kivéve 
mindenhol felállhatott a dobogó legfelső fokára. Diákolimpián, ma-
gyar bajnokságon, országos és nemzetközi versenyeken egyaránt. 13 
versenyelsőséget szerzett. Így bizakodva utaztunk az első Eb-re, ahol 
a befektetett munka meghozta az eredményét.

Norbi a jó tanuló jó sportoló díj kitüntetettje, társai büszkék rá - tá-
jékoztatta lapunkat edzője, Szabó Tamás. (Képünkön: a bajnok edző-
jével, fotó: magánarchívum)

Idehaza tapasztalatszerzés, 
külföldön az éremgyűjtés volt 
a cél az Árpád SE legutóbbi 
három versenyén. Százha-
lombattán, Nagykikindán és 
Ljubljanában versenyeztek fi-
atal sportolóink.

A rövidpályás ob ta-
pasztalatai

Az Árpád SE úszói közül ösz-
szesen négyen vettek részt a 
százhalombattai rövidpályás 
országos bajnokságon. A nov-
ember 11-14. között zajlott 
versenyre, Ludmány Rita edző 
vezetésével érkezett a két lány-
ból és két fiúból álló kiscsapat.

Havasi Fanni (14), Tóth Dori-
na (15), Simon Imre (17) fiata-
labbakként vették fel a versenyt 
az ország legjobbjaival. Sok 
hasznos tapasztalatot szerezve 
tértek haza a jobbára közép-
mezőnyben végzett szoboszlói 
úszók. A negyedik versenyző 
Gyulai Dávid (19), aki kétszer 
is a döntőben úszhatott. Fiatal-
jainkhoz hasonlóan, érmet ő sem 
nyert, de új egyéni csúccsal zárta 
a finálékat, ahol 5. és 6.  helyen 
csapott a célba.

Nagykikindán már 
nem maradtak érmek 
nélkül 

Szintén rövidpályás volt az 
a verseny, amelyet a szerbiai 
Nagykikindán rendeztek. A 
tucatnyi hajdúszoboszlói ver-
senyző huszonegy éremig jutott 
a „CUP KIKINDE 2015”-ön.

A huszonöt méter hosszú me-
dencében a 10. alkalommal 
megrendezett megmérettetésre 
érkezett több csapat is Szerbia 
határain túlról. Összesen hét 
nemzet huszonhat úszóklubjának 
közel ötszáz versenyzője rajtolt a 
különböző számokban.

Valamennyi résztvevőnek négy 
egyéni számban volt lehetősége 
rajtkőre állni. A hajdúszoboszlói 
úszócsapat tagjai kitettek magu-
kért, hiszen az éremtáblázaton 
az előkelő 3. helyen végeztek. 
Ehhez összesen huszonegy ér-
met (nyolc arany, nyolc ezüst és 
öt bronz) gyűjtöttek a Ludmány 
László szakedző által vezetett 
úszócsapat tagjai. 

A szoboszlói egyesület leg-
eredményesebb versenyzője a le-
ányoknál Andriychuk Alexand-
ra (2003) lett, három arany- és 

egy ezüstéremmel, míg a fiúknál 
Varga Miklós (1999) egy arany-, 
két ezüst- és egy bronzéremmel.

Bronzérem Ljubljanából

November végén újabb országban 
tették le névjegyüket úszóink. Hat-
fős csapattal utazott az Árpád SE 
Szlovéniába, ahol féltucatnyi or-
szág versenyzői között mutathat-
ták meg tudásukat.

A Ljubljanában november 28-
án megrendezett, 24. „Miklavz” 
nemzetközi úszóversenyen 28 
egyesület volt jelen, összesen 
hatszázhuszonnégy úszóval.

Ötven- és száz méteres távok 
mind a 4 úszásnemben. Ezek vár-
tak a Ludmány-tanítványokra. A 
legszebb eredményt Suba Zsófi 
érte el, aki az ötven méter mell-
úszásban a dobogó harmadik fo-
káig jutott.

Szűcs Marcell ötven méter pil-
langóban a 4. helyével nem sok-
kal maradt le egy újabb éremről. 
A többiek egyéni legjobb idő-
eredményeiken javítottak.

Képünkön: Ludmány László edző 
csapatával Ljubljanában. Fotó: 
magánarchívum

Tapasztalatok itthonról, 
érmek külföldről

A Nyúltenyésztők Hajdúszoboszlói Egyesülete 24. alkalommal rende-
zett nyúlkiállítást, ezúttal is a Hajdú Campingben.

Az október 24-25-én tartott eseményre nem csak az ország egész terü-
letéről, hanem a határon túlról is neveztek  nyulászok. 42 tenyésztő 170 
nyúllal versenyzett. Végül 20 fajtagyőztes címet adtak át. Minden nyulat 
külön elbíráltak, s azoknál a fajtáknál, ahol sok példányt neveztek, külön 
bak és nőstény győztest is hirdettek a bírák. A kiállítás különlegessége 
a közel 100 óriás nyúl volt, mellettük szinte eltörpültek a hagyományos 
méretű bundáso. A kiállítás győztese díjat Töttös Mihály Bécsi szürke 
fajtájú nyula érdemelte ki, a 79 éves tenyésztő Margittából érkezett az 
eseményre.  
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KÉKINFO
Tizenéves fiú támadt nevelőjére

Több nyomozást sikeresen zár-
tak le rendőreink a napokban. A 
pozitív befejezésű esetekről és a 
városunkban történt további ese-
ményekről, Karácsony Béla rend-
őr százados, a Hajdúszoboszlói 
Rendőrkapitányság munkatársa 
tájékoztatta olvasóinkat.

Már korábban is itta-
san vezetett

Ittas járművezetővel szemben in-
tézkedtek rendőreink. Gy. Norbert 
hajdúszoboszlói lakos november 
huszonnyolcadikán hajnalban, 
háromnegyed négykor a Kender 
utcán közlekedett járművével. 

A rendőrök igazoltatták a férfit, 
amelynek során az  alkoholszon-
da pozitív értéket mutatott, ezért a 
járművezetőt előállították további 
mintavétel céljából a Hajdúszobosz-
lói Rendőrkapitányságra. Az eljárás 
során a rendőrök megállapították, 
hogy a járművezetőt a Hajdúszo-
boszlói Járásbíróság a vezetéstől már 
korábban eltiltotta ittas járművezetés 
miatt. Az ügy körülményeit büntető-
eljárás keretében vizsgáljuk.

Piros volt, de behajtott

Közlekedési baleset miatt kellett 
intézkedni a rendőröknek novem-
ber harmincadikán, délután ne-
gyed négy körüli időben. 

Egy személygépkocsi haladt a 
Bethlen utcán a Hősök tere irányába, 
s amikor ezen utak kereszteződésé-
hez érkezett a fényjelző készülék 
tilos jelzését figyelmen kívül hagyva 
behaladt a kereszteződésbe, ahol ne-
kiütközött az ott haladó személyautó 
bal oldalának. A baleset következté-
ben csak anyagi kár keletkezett.

Elfogott kerékpártolvajok

Az elmúlt időszakban több ke-
rékpárt is eltulajdonítottak isme-
retlen tettesek a hajdúszoboszlói 
vasútállomás területéről. 
A lopási ügyekben a napokban siker 
koronázta a nyomozók munkáját, 
ugyanis beazonosították a bűncse-
lekmények elkövetőit, három helyi 
fiatalembert, akik gyanúsítottként 
kihallgatásuk során beismerő val-
lomást tettek. A helyszíni kihallga-
tások alkalmával részletesen bemu-
tatták, hogyan „ártalmatlanították” a 

kerékpárok lakatjait, hol a magukkal 
vitt fejszével, hol pedig a környéken 
talált kődarabbal. 

Ez idáig hat kerékpár ellopását is-
merték be, amelyeket idén október 
tizenötödikétől kezdődően a vasútál-
lomás belső kerékpártárolójából vit-
tek el. A házkutatások alkalmával a 
nyomozók a kerékpárok alkatrészeit 
megtalálták és lefoglalták. Az ügy-
ben a három gyanúsított szabadlá-
bon védekezik, ellenük lopás vétség 
elkövetésének megalapozott gyanúja 
miatt indult nyomozás. 

A lopott cigit elszívták, a 
szerszámokat eldobták

Lopás vétségének megalapozott 
gyanúja miatt indítottak büntető-
eljárást a bűnügyi osztály munka-
társai abban az ügyben, amelyben 
a sértett október huszonhatodikán 
a reggeli órákban tett bejelentést. 

A Kötelesi utca egyik lakóházába, 
a nyitott ablakon másztak be az el-
követők, ahonnan kéziszerszámokat, 
dohányt, cigarettát, karórákat tulaj-
donítottak el. Ebben az ügyben szin-
tén december első felében koronázta 
siker a nyomozók munkáját.

A két helyi elkövetőt, H. Zsol-
tot, és B. Bálintot gyanúsítottként 
kihallgatták, amelynek során beis-
merő vallomást tettek. Elmondták, 
hogy az ellopott dohányt elszívták, 
a kéziszerszámokra és órákra nem 
tudtak vevőt keríteni, így azokat a 
téglagyári tóba dobták. Annak pon-
tos helyét a helyszíni kihallgatáson 
megmutatták a nyomozóknak. Az el-
járás idején mindketten szabadlábon 
védekeznek.

Előbb szidta, majd 
meg is verte nevelőjét

A hajdúszoboszlói rendőrök elfog-
ták és őrizetbe vették az a fiatalko-
rú fiút, aki a megalapozott gyanú 
szerint megütötte és szidalmazta 
nevelőjét. 

A rendelkezésre álló adatok sze-
rint december harmadikán délután 
négy után pár perccel, egy hajdú-
szoboszlói lakásotthonban vita ala-
kult ki a fiú és az ott dolgozó nevelő 
között. 

A veszekedés odáig fajult, hogy 
a tizenöt éves fiatalkorú megütötte 
az ötvenkilenc éves sértettet, akit az 
ott tartózkodók előtt szidalmazott 

és trágár szavakkal illetett, majd a 
helyszínről távozott. 

A sértett hölgy bejelentést tett a 
rendőrség ügyeletére. A hajdúszo-
boszlói rendőrök a városban keres-
ték a fiatalkorút, aki végül három óra 
múlva visszament a lakásotthonba, 
ahol a járőrök elfogták és gyanúsí-
tottként kihallgatták, bűnügyi őri-
zetbe vették, és előterjesztést tettek 
előzetes letartóztatásának indítvá-
nyozására.

A Hajdúszoboszlói Rendőrkapi-
tányság Bűnügyi Osztálya a gyanú-
sított ellen közfeladatot ellátó sze-
mély elleni erőszak bűntett elköve-
tésének megalapozott gyanúja miatt 
folytatja a nyomozást.

Ezer forint miatt

Önbíráskodás bűntettének meg-
alapozott gyanúja miatt intézked-
tek a rendőrök december hatodi-
kán éjjel tíz körül, a Daru zugban 
lévő egyik szórakozóhelyen. 

Az elkövető S. László hajdúszo-
boszlói lakos több alkalommal ököllel 
arcon ütötte a sértettet, akinek idén 
májusban egyezer forintot adott köl-
csön és aki azt a cselekmény időpont-
jáig nem adta vissza. 

Az esetről a sértett maga tett be-
jelentést a Hajdú-Bihar Megyei 
Rendőr-főkapitányság Tevékenység-
irányítási Központjába. A járőrök a 
helyszínen elfogták és előállították 
az elkövetőt, akit a nyomozók gya-
núsítottként hallgattak ki. 

Vigyázat: szén-
monoxid!

Két gyermeket vittek kór-
házba a mentők szén-mo-
noxid-mérgezés gyanújával 
december 14-én este egy 
hajdúszoboszlói családi 
házból. 
A négytagú család Bárány 
utcai házának levegőjében 
a hajdúszoboszlói hivatásos 
tűzoltók magas szén-mo-
noxid-koncentrációt mértek. 
A tűzoltók a lakást átszel-
lőztették, és értesítették a 
gázszolgáltatót, aki megtette 
a szükséges óvintézkedése-
ket - tájékoztatta a sajtót a 
katasztrófavédelmi igazga-
tóság megyei szóvivője.

ÖNKORMÁNYZATI 
ADÓHÍREK
♦ A társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó ösz-
szegére való kiegészítésére kötelezett vállalkozónak az iparűzési 
adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére 2015. decem-
ber 20. napjáig kell kiegészítenie, és erről az e célra rendszeresített 
nyomtatványon adóbevallást tennie (további információ: 06-52-
557-353).

♦ A szálláshely-szolgáltatóknak legkésőbb 2016. január 31-ig sta-
tisztikai jelentésüket le kell adniuk a 2015-ben fogadott vendégek 
és a regisztrált vendégéjszakák számáról, mely kötelezettségnek a 
vendégellenőröknél lehet eleget tenni (további információ: 06-52-
557-361).

♦ A helyi iparűzésiadó- és az idegenforgalmiadó-bevallás továbbra 
is benyújtható elektronikusan - ügyfélkapu segítségével - önkor-
mányzati adóhatóságunkhoz (további információ: 06-52-557-351).

♦ A 2015-ben saját desztilláló-berendezéssel végzett magánfőzésről 
2016. január 15-ig kell adóbevallást benyújtani az önkormányzati 
adóhatósághoz, egyúttal az 1000,-Ft átalányadót megfizetni Hajdú-
szoboszló Város Önkormányzata 11738084-15372741-10710645. 
számú helyi jövedéki adószámlájára (további információ: 06-52-
557-349).

♦ Az építmények területén bekövetkezett 2015. évi változásokról 
(pl. adásvétel) 15 napon belül, de legkésőbb 2016. január 15-ig 
építményadó-bevallást kell benyújtani. Kiemelten felhívjuk azon 
ingatlantulajdonosok figyelmét e kötelezettségükre, akik életvitel-
szerűen nem lakott lakás tulajdonjogával, vagyoni jogával rendel-
keznek Hajdúszoboszlón (további információ: 06-52-557-348).

♦ A gépjárművek adásvétele kapcsán kiemelendő, hogy legkésőbb 
2015. december 31-ig célszerű bejelenteni az adásvételt az ok-
mányirodában azért, hogy a bejelentés elmulasztása ne okozzon 
jogi problémát a 2016. évi gépjárműadó kivetésekor.

életünk

Programajánló
December 18. péntek 15 óra
MINDENKI KARÁCSONYA
jótékonysági karácsonyi műsor
Helyszín: Bocskai Rendez-
vényközpont előtti tér

December 18., péntek 17 óra
SZÍNEK, ÉRZELMEK ÉS 
ÉLMÉNYEK - GONDA 
ZOLTÁN FESTŐMŰVÉSZ 
KIÁLLÍTÁSÁNAK MEG-
NYITÓJA. 
Megnyitja: Dr. Feledy Balázs 
művészeti író.
 A tárlat 2016. január 16-ig lá-
togatható. 
Helyszín: kulturális központ

December 19., szombat 10 óra
ADVENTI KÉZMŰVES 
JÁTSZÓHÁZ
Helyszín: kulturális központ

December 20., vasárnap 17 óra
KARÁCSONYI HANGVER-
SENY - A Bárdos Lajos Vá-
rosi és Pedagógus Énekkar és 
a Zichy Géza Zenei Alapfokú 
Művészeti Iskola művésztaná-
rainak közreműködésével
Helyszín: református templom

December 19., szombat 14.00-
19.00 óra között
KARÁCSONYI KALÁKA
Helyszín:
Bocskai István Múzeum

December 31. csütörtök 17 óra 
ÓÉVBÚCSÚZTATÓ SZIL-
VESZTERI CSERGETÉS
18 óra TŰZIJÁTÉK
19 óra ÓÉVBÚCSÚZTATÓ 
SZTÁRVENDÉGEKKEL
Helyszín: Hősök tere

Anyakönyvi 
hírek
2015. október

Házasságkötés:
Varga Hermina Nadia  -  
Budai Attila.

Újszülöttek:
Komor Imre, Huszti János, Mészáros Botond, Apa-
gyi Adél, Fazekas Kristóf, Tóth Réka, Nagy Dominik, 
Keczán Krisztián, Herczeg Kata.

Akiket gyászolunk: 
Kócsi János 65, Kunkli Gézáné 85, Balku Lajos 65, 
Dániel József 75, Szabó József 74, Ruha Istvánné 78, 
Mártha Lászlóné 99, Kovács Máténé 91, Kovács Antal-
né 74, Árva Imre 68, Boda Sándorné 81, Tóth Imre 67, 
Sándor Józsefné 92, Csirmaz Kálmán 68, Ungai János-
né 78, Harsányi Istvánné 53, Bódorné Makai Ildikó 62, 
Aranyi László 56, Szilágyi Zoltán 60, Vári Ibolya 60, 
Kölcsei Aladárné 83, Dr. Bánszegi László 93, Tóth Bé-
láné 88 éves.

SEGÍTENEK A FOGYASZTÓVÉDŐK!

További sok jó tanács a 
Nemzeti Fogyasztóvédelmi 

Hatóság honlapján:     
www.nfh.hu

Megőrizte életkedvét
Nagy Károlyné Karika Ida november 24-én ünnepelte 90. születésnapját. Ebből az alkalomból kö-
szöntötte őt az önkormányzat nevében Kunkliné Dede Erika, egészségügyi, szociális irodavezető, 
valamint Kocsis Róbert, az önkormányzat igazgatási, szociális, ügyrendi bizottságának elnöke.

Ida néni Hajdúszoboszlón született, azóta is itt él. Négy  
testvére volt, mostanra sajnos egyedül maradt. 1952-
ben ment férjhez, aki szintén elhunyt, 34 évig voltak 
házasok. Bár saját gyermeke nem született, testvérei 
révén mégis szerető család veszi körül, a születésnap-
ján is unokahúgai, és –bátyja, keresztgyermeke és szá-
mos közelebbi-távolabbi rokon ünnepelt vele együtt. 
Közel 10 évig dolgozott a moziban jegykezelőként, 
nagyon szívesen emlékszik vissza azokra az időkre, 
amikor még rendszeresen jártak az emberek a napi 4! 
előadásra. Így természetesen rengeteg filmet látott, mai 
napig a régi magyar filmek a kedvencei. A magyar nó-
tákat is nagyon szereti, amikre bizony még most is fel 
lehet kérni táncolni! Nemcsak korához képest él aktív 
életet, biciklivel jár a piacra, a városban megrendezett 
programokra is ellátogat. Szerinte a hosszú élet titka is 
ez lehet: aktív, hasznos életet élni, az életkedvet sosem 
elveszíteni.

„Bennem él a táj”
címmel közös versíró pályázatot hirdet a Kortárs Költő Liga és a 
hajdúszoboszlói Polikróm folyóirat

A versek témája a táj, a környezet. Terjedelmi megkötés nincs. Egy pályá-
zó tetszőleges számú alkotással pályázhat. A legjobbnak ítélt pályamun-
kák megjelennek a Polikróm művészeti folyóirat jövő évi első számában. 
A munkákat a polikrom@freemail.hu e-mail címre várják.
A pályázat benyújtási határideje 2016. április 30. A beérkezett munkákat 
háromtagú zsűri bírálja el: Egri László költő, a Kortárs Költő Liga elnö-
ke, Gyarmathi Zsolt, a Polikróm folyóirat szerkesztője, Szilágyi Gábor, a 
Polikróm folyóirat szerkesztője
Forrás: http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/FAB5F056
F1AECE3BC1257F06004D90F9

61 éve házasok
Ritka, hogy egy pár társként 
egymás mellett több mint hat 
évtizedet boldog házasságban, 
jóban-rosszban együtt megélhet. 
Juhász József és Barbócz Amália 
november 20-án már házasságuk 
61. évfordulóját ünnepelhették.  
Lányuk, Amália, valamint uno-
káik és dédunokáik szeretettel 
köszöntik őket.
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alma                      150-200.- Ft/kg
banán                       280-380.-Ft/kg
mandarin                       260-290.-Ft/kg
narancs                                250.-Ft/kg
szőlő     600.-Ft/kg
kiwi                      550-600.-Ft/kg
körte                       300-330-Ft/kg
citrom                                    450-500.-Ft/kg
burgonya                       100-110.-Ft/kg
újhagyma                          140.-Ft/csomó
vöröshagyma                       170-200.-Ft/kg
lilahagyma      280.-Ft/kg
fokhagyma                 1000-1200.-Ft/kg
karalábé     120.-Ft/db
kelkáposzta                      250-300.-Ft/kg
karfiol                       300-400.-Ft/kg
zeller     130.-Ft/db
petrezselyem                      650-800.-Ft/kg
sárgarépa                      200-250.-Ft/kg
gomba     650.-Ft/kg
paradicsom                      550-600.-Ft/kg
TV-paprika                           400-500.-Ft/kg
dióbél                                           2500.-Ft/kg
mák                                              1200.-Ft/kg
tojás                           33-42.-Ft/db
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HAJDÚSZOBOSZLÓ
VÁROSI LAP

Állatorvosi ügyelet

December 25.  
KÍGYÓ PATIKA
Luther u. 4., 
telefon: 06-52-557-671

Január 1.
KÍGYÓ PATIKA
Luther u. 4., 
telefon: 06-52-557-671

Január 08.
KATALIN PATIKA
Major u. 26. 
telefon: 06-52-557-805

Január 15.
KAMILLA PATIKA
Bethlen u. 30., 
telefon: 06-52-270-157

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

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

Ezen szolgálati rend megállapításáról 
a 3638-20/2009 és 2052-4/2010-es ik-
tatószámú ÁNTSZ határozat rendelkezik.

Gyógyszertári ügyelet

December 24-25.
DR.  NYÍRI SÁNDOR 
Derecske, Malom u. 2.
Telefon: 06-70-376-1148
és
DR. GALAMBOS GÁBOR 
H-szovát, Maklári u. 10.
Telefon: 06-20-974-3139

December 26-27.
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

2016. Január 01-03.
DR. HANZÉROS ÁDÁM 
Nagyhegyes, Kölcsey u. 6.
Telefon: 06-30-949-6008

PIACI ÁRAK
  december 12.

VÉRADÁS 
A Magyar Vöröskereszt 

területi szervezete 

DECEMBER 29-ÉN, 

kedden 10-től 17 óráig 

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

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

Kérjük, segítsen véradással beteg embertársainkon!


