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Bezár az Aranykapu
2016-ban indított európai 
uniós TOP-projekt kivitelezési 
szakasza kezdődhet meg vég-
re ez év júniusában. A beruhá-
zás energetikai korszerűsítést 
tartalmaz, a munkálatok ide-
jére zárva tart az Arany János 
utcai óvoda.

A Bárdos-iskola szomszédsá-
gában található óvodaépület 
is megérett egy alapos kor-
szerűsítésre. Az Önkormány-
zat ennek érdekében nyújtott 
be pályázatot 2016-ban a „Hajdúszoboszlói Aranykapu Óvoda energiatudatos korszerűsíté-
se” elnevezéssel. A pályázat nyert.  A kivitelezés a sok procedúra után most kezdődhet el. 
Keretében fűtéskorszerűsítés, nyílászárók cseréje,  külső szigetelés, napelemek telepítése 
teszi komfortosabbá az ide járó apróságok és a dolgozók életét. A projekt értéke  95,846 
millió forint, melynek kisebb része önkormányzati saját pénzügyi forrás. 
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Kinyitott a Hajdú Kemping
Az új bejárat a Szép Ernő utcáról nyílik

Fergeteges majális ünnep
A  Republic megkoronázta a napot

Gyermekeink érdekében
„Cumifát” ültettek a logopédusok

Dzierżoniówból érkeztek
Fiatalos nyugdíjasok a lengyel partnervárosból

A „Családok éve” jegyében
A család nemzetközi napján, május 15-én a tartották meg  az önkormányzat és a Hajdúszoboszlói Kis-
térségi Szociális Szolgáltató Központ által kiírt ’’Mit jelent számodra a család?’’ című pályázat díjátadó-
ját. A Bocskai Rendezvényközpontban a kiállított gyerekrajzok mellett vers pályaműveket is díjaztak. A 
pályázat megvalósulását a város önkormányzata támogatta.

A társadalom legkisebb sejtje a család, „ahol legszemélyesebb önmagunkat adjuk, ahol meg tudjuk élni min-
dennapjainkat, ahol reményeink szerint nem kell semmilyen gondjainkat elhallgatni”- fejtette ki dr. Sóvágó 

László polgármester, miután köszöntötte 
a díjazott gyerekeket és szüleiket. Szerinte 
nagyon fontos, hogy a szülők, nagyszülők 
mutassanak példát a gyerekeknek, teremt-
senek harmonikus légkört a családban. A 
zsűrizésre felkért Szoboszlainé Kádár Ani-
kó elmondta, a gyerekek még őszinték, raj-
zaiknak még ’’hihetünk’’,  így nagyon jó ér-
zés volt számára látni a sok boldog családot 
a képeken. Az összes óvodás, általános- és 
középiskolás pályázó munkáját a közeljö-
vőben szeretnék kiállítani a kulturális köz-
pontban is.

Közkívánatra visszanyerte felújítás előtti, eredeti színét a strand 
főbejáratának kupolája. A vidám, nyarat idéző  építményre új 
díszvilágítás is kerül. A kupolát  1967-ben adhatták át. A lebegő 
tető a vasbeton héj miatt is különlegesnek számított. A főbejáratot 
Legány Péter tervezte.  Fotó: magánarchívum

Szúnyoggyérítés - az önkor-
mányzat az idén is megrendelte

Sok a szúnyog - hallik ilyenkor szokásosan a pa-
nasz, nem lehet kiülni a kertbe stb.  A fürdőváros 
hosszú évek óta igyekszik ezt orvosolni, noha a klí-
ma megváltozása nehezíti a helyzetet.

A szúnyoginvázió csökkentésére ugyan néhány éve 
állami program is indult.  Amint azt a katasztrófavé-
delem szóvivőjétől megtudtuk, egy adott térségben 
beavatkozásra ott kerül sor, ahol a legrosszabb a hely-
zet, a legtöbb a kellemetlen rovarok mennyisége. Ezt 
péntekenként, egy hétre előre kalkulálva szakértői vé-
lemény dönti el. 
Hajdúszoboszló Önkormányzata nem bízza sem a vé-
letlenre, sem másra az intézkedést, ezért a régóta be-
vezetett szúnyoggyérítési finanszírozási keretét nem 
szüntette meg.  Így önkormányzat által  a városgazda 
közreműködésével megrendelt gyérítés már lapunk 
megjelenésének idején megtörténik.  Összesen 7 al-
kalmat terveztek, ez időjárásfüggő, s figyelembe ve-
szik, hogy a repülőgép ne zavarja a nagy tömegeket 
vonzó rendezvényeket. Ebben az évben is 11,1 millió 
forintot tervezett az önkormányzat a szúnyogmennyi-
ség  visszaszorítására  és rágcsálóirtásra. 
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Zárszámadás a Hungarospanál
Május 3-án megtartották a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egész-
ségturisztikai Zrt.  évi rendes közgyűlését Czeglédi Gyula vezérigazgató elnök-
letével a társaság székhelyén.

A tulajdonosokat 98,8%-ban tulajdonos Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
részéről dr. Sóvágó László polgármester, az 1,2%-ban tulajdonos  Dolgozói Segé-
lyező Alapítvány részéről Nyéki István, a kuratórium elnöke képviselte. Jelen volt 
Antalné Tardi Irén, a felügyelő bizottság elnöke is. 
A közgyűlés lebonyolítása a  jogszabályi és törvényi  előírásoknak megfelelően 
történt. A napirend  elfogadását követően a közgyűlés jóváhagyta a vezérigazgató 
2017. évről szóló üzleti jelentését, valamint a felügyelő bizottság és a könyvvizsgá-
ló jelentését a Hungarospa zrt. 2017. évi gazdálkodásáról.
A közgyűlés szintén egyhangú szavazással elfogadta a 2017. évi mérlegbeszámo-
lót, és 11.595.806.000.- forint mérlegfőösszeggel  jóváhagyta, valamint intézkedett 
a 435.038.000.- forint mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezéséről.
Ugyancsak elfogadták a 2018. évre szóló üzleti tervet,  és döntés született ar-
ról is, hogy 98 millió forint összeggel megemelik a társaság alaptőkéjét, ami így 
3.622.300.000.- forint. 
A Hungarospa „zárszámadásának” anyagait a többségi tulajdonosi jogokat gya-
korló Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete  április 19-i  tanácskozásán napi-
rendre tűzte és egyhangúlag elfogadta. 

FELHÍVÁS
Az elmúlt hetekben különböző internetes oldalokon többször jelent 
meg illegális hulladéklerakásról fotó városunkból. A fotók közül több 
is szelektív hulladékgyűjtő sziget mellett készült, s joggal háborít fel 
mindenkit, legyen az városlakó vagy turista.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 196. § (2) bekez-
dése alapján, aki települési hulladékot a közterületen engedély nél-
kül lerak, elhelyez, vagy nem a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez 
el, szabálysértést követ el. Az elkövetővel szemben pénzbírság, vagy 
akár helyszíni bírság is kiszabható.

Az illegális hulladék-lerakók felszámolása – ha az elkövető szemé-
lye nem állapítható meg – közpénzből történik, így kérjük Önöket, 
segítsék a Polgármesteri Hivatal munkáját, és amennyiben illegális 
hulladékelhelyezést látnak, haladéktalanul jelentsék azt a Közterület-
felügyeletnek  (06-52-557-320, e-mail: közterulet@hajduszob.hu) a 
szükséges jogi lépések megtétele érdekében. 

Lakókörnyezetünk megóvása érdekében tett segítségüket 
előre is köszönjük!

Pályázat
A Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal pályázatot ír ki informatikusi munkakö-
rének betöltésére

A részletes pályázati kiírás a www.hajduszoboszlo.eu és a www.
kozigallas.gov.hu weboldalakon érhető el. 
A pályázatokat 2018. május 31-ig lehet benyújtani, a pályázati kiírásban 
szereplő feltételek mellett. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt dr. Korpos 
Szabolcs jegyző (Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. „A” épület, emeleti 108. 
sz. iroda) személyesen, illetve a 06- 52-557-371-es telefonszámon.

Városháza 
Elfogadta az elmúlt évről szóló költségvetés végrehajtásáról szóló be-
számolót és a kapcsolódó rendeletet a képviselő-testület április 19-i 
ülésén. 
Az önkormányzati zárszámadás szerint 2017-ben  mintegy 6,5 milliárd fo-
rintból gazdálkodhatott a város, de nem „költötték el” mindezt. Így jut pénz 
az áthúzódó beruházásokra, pályázati önerőre. Az adóbevételek között az 
egyik legfontosabb a tartózkodás után fizetendő ifa, melynek összege   484 
millió forint volt.  Ezen adónemben és a másik legjelentősebb, az iparűzési 
adót illetően (1,096 milliárd forint) is rekordbevételt könyvelhetett el a város 
önkormányzata.  Sok településsel szemben itt mindez idáig nem vezették 
be a magánszemélyek kommunális adóját,  és az ún. települési adót sem. 

70 millió forintot tervezett  idén az önkormányzat intézményfelújításokra.  
A szakmai bizottságok legutóbbi döntései szerint támogatják - mintegy 
1,487 millió forintért - a Bocskai István Múzeum Bocskai u. 11. sz. épületé-
nek homlokzatfestését. Hétmillió forintot nyújtanak a HSE részére a sport-
pálya lelátó lefedéséhez szükséges költségekhez. A Liget óvodában 7,3 
millió forintból megoldják  két csoportszoba, illetve  az odavezető folyosó 
felújítását. Az Aranykapu Óvodában európai uniós projekt valósulhat meg 
(cikk 1. oldal),  de a pályázat által nem támogatott,  viszont  erősen in-
dokolt,  számos  kisebb felújítási munkálatra 5 millió forint keretösszeget 
szavaztak meg.

HIRDETMÉNY
a nyári gyermekétkeztetésre jogosultak részére

A Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Egészségügyi,  Szo-
ciális Igazgatása tájékoztatja a nyári szünidei étkeztetésre 
jogosult gyermekek szüleit, törvényes képviselőit, hogy az 
étkeztetést az önkormányzat az alábbi napokon és helyen 
biztosítja:
 
Debreceni útfél  6.  (Viktória-szálloda)
Rákóczi u. 76-1. (Joy Presszó, Rákóczi u. - Baross u. sarka)
 
A nyári szünetben az étkezés időtartama: 

- Oktatási intézménybe és intézménybe nem járó gyermek 
esetében: június 16-tól 2017. augusztus 31-ig
- Óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetében:  augusz-
tus  7-18. (a további napokon az intézmény nyitva tart, biz-
tosítja a gyermekek számára az étkezést)
- Bölcsődei ellátásban részt vevő gyermek esetében:  
augusztus 7-25. (a további napokon az intézmény nyitva 
tart, biztosítja a gyermekek számára az étkezést)

Az ételt saját ételhordóban, a  meghatározott napokon 
11.00-12.00 óra között van lehetőség elvinni.

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
Egészségügyi, Szociális Igazgatás
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Elárasztotta a víz a parkot és a ját-
szóteret is - kb. 3000 m3 folyt el
A május elsejéhez kapcsolódó hosszú hétvége  „árvízzel” kezdődött városunk-
ban. Ömlött a víz a földből a Szent István park úttesttel párhuzamos kerékpár- 
és gyalogosútja mellett. Mi is történt? Harangi Viktort, a Hajdúkerületi és Bihari 
Víziközmű Szolgáltató Zrt.  Hajdúszoboszlói Üzemigazgatóság vezetőjét kérdeztük.

Április 28-án 10:15-kor érkezett  bejelentés, hogy a Szent István park nagyobbik 
részének területét elöntötte a víz. Az ügyeletes kollégák a helyszínre kiérkezve  
megállapították hogy az NA500 AC főnyomóvezetéknél keletkezett hiba. Az érin-
tett rész kiszakaszolása kb. 1,5 órát vett igénybe. Ez idő alatt a víztorony leürült, s 
részben az elosztóhálózat is..Az elfolyt vizünk több mint 3000 m3. A kiszakaszolást 
követően a várost az AC NA300-as vezetékről láttuk el. Azonban, mivel az elosz-
tóhálózat is részben leürült, így több órán keresztül csak csökkentett, kb 2-2,5 bar 
volt a hálózati nyomás. Délután 4-kor  egy szálloda kivételével helyreállt a vízszol-
gáltatás, s visszaállt 4 barra a hálózati nyomás. A hibaelhárításban a helyi tűzoltók 
is segítettek egy nagy teljesítményű zagyszivattyúval. A hibát egy NA500 tolózár 
meghibásodása okozta, amit aznap ideiglenesen, azóta már véglegesen javítottunk. 
A nyomásingadozás következményeként  sok hiba keletkezett a hálózatban (akna-
folyás, bekötővezeték-meghibásodás, valamint gerincvezeték-törés). Ezeket szintén 
kijavítottuk, és a javítások azóta is előfordulnak, mert a főnyomóvezetéknél kelet-
kezett probléma óta megnőtt a csőtörések száma. 
A csőtörés a vízminőségre semmilyen hatással nem volt. Mind a hálózatra menő, s a 
fogyasztói pontokon vett vízminták megfelelnek a 201/2001. (X.25.) Kormányren-
delet A, B, C táblázat előírt paramétereinek.  A szolgáltatott víz pH-ja az eddigiek 
szerint,  7,1 és 7,4 közötti. Képünkön: a lámpás kereszteződés közelében történt a baj

358 éves emlékezet
  

A Szejdi- dúlás  358. évfor-
dulóján Szoboszló város 
történetének egyik legtra-
gikusabb eseményére em-
lékeztek meg április 29-én 
az erődfalnál.

A Hollóének Hungarica 
Régizene Együttes históriás 
éneket adott elő, mely az 
akkori szoboszlói esemé-
nyekről is szól.  Dr. Vincze 
Ferenc nyugdíjas címzetes 
főjegyző beszédében fel-
idézte a tragikus eseménye-
ket, II. Rákóczi György erdé-
lyi fejedelem lengyelországi 
hadjáratát, melyet a törökök 
nem néztek jó szemmel. Ez 
odavezetett, hogy Szejdi 
pasa 60 ezres seregével megindult, el akarta távolítani a fejedelmet. Rákóczi 
megfogyatkozott serege miatt csak a hajdúkra számíthatott. Kecskeméty Ba-
lázs szoboszlói hajdú hadnagy végül 300 emberével nézett szembe a hatal-
mas túlerőben lévő török sereggel. Az első rohamot még sikerült visszaverni, 
de végül Szejdi serege győzött és kegyetlen bosszút állt. 
Micsoda bátorság, hősiesség kellett ahhoz, hogy Kecskeméty Balázs kicsiny 
csapatával, a biztos halál tudatában szembeszálljon a hadseregnyi török-
kel - jelentette ki dr. Vincze Ferenc, felhíva rá a figyelmet, hogy őriznünk kell 
múltúnk, hőseink emlékét. Utolsó gondolatként a nemrég elhunyt Vida La-
jos Palló a Köselyen című könyvéből idézett. Az önkormányzat nevében dr. 
Sóvágó László polgármester és Varga Imre humán-közszolgáltatási iroda-
vezető-helyettes, majd más szervezetek, pártok képviselői helyezték el az 
emlékezés koszorúit az erődfalon lévő emléktáblánál. 

Közel 100 éve történt a főtéri terror
... az emberek hamar felejtenek....

Majdnem 100 év telt el a vörös terror hajdúszoboszlói áldozatainak ki-
végzése óta. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, a Rendőrkapitány-
ság, valamint a Hajdúszoboszlói Gazdakör szervezésében a vörös ter-
ror hajdúszoboszlói áldozataira, haláluk 99. évfordulójára emlékeztek 
április 22-én a Városháza falán elhelyezett emléktáblánál.

Dr. Fekete László polgármester, Körner Béla képviselő, Tokay József rendőr-
fogalmazó voltak a városunkat is elért vörös terror áldozatai. Czető Norbert 
református főlelkész, majd dr. Lipták József  római katolikus plébános imája 
után Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének el-
nöke mondott emlékező beszédet. „Az emberek hamar felejtenek. Pedig ami 
velünk a proletárdiktatúra alatt történt, azt nem könnyű elfelejteni. Azt a szé-
gyenfoltot, hogy ebben az országban a közhatalmat 133 napon át nehány 
sehonnai bitorolta, a magyar történelemből kitörölni nem lehet.  Ezeréves 
alkotmányunk és nemzeti önérzetünk gyalázata ez, melyre lehetetlen szé-
gyenkezés nélkül gondolnunk.  Nagyon mélyre kellett süllyednünk,  hogy  ez 
velünk megeshetett” -  idézte Pajna Zoltán  a  dr. Váry Albert ügyész, politikus 
1921-ben kiadott ,   A vörös uralom áldozatai Magyarországon című könyvé-
ből  idevágó sorokat. Beszélt az akkori rémuralom történelmi hátteréről, a Mo-
narchia széthullása utáni állapotokról. Beszéde után az önkormányzat nevé-

ben Orosz 
János kép-
viselő, majd 
az egyik 
á l d o z a t , 
Körner Béla 
dédunokája, 
ezután civil 
és rendvé-
delmi szer-
v e z e t e k , 
pártok kép-
viselői he-
lyezték el az 
e m l é k e zé s 
koszorúit az 
emléktáblá-
nál.

Megbízólevél-átadás 
  
Április 26-án, a szoboszlói városházán, a választókerület székhelyén vette 
át megbízólevelét Farkasné dr. Ungvári Ilonától, a választási bizottság 
elnökétől Bodó Sándor, aki a 2018. április  8-án megtartott országgyűlési 
képviselő-választáson a legtöbb szavazatot kapta a Hajdú-Bihar megyei 
5. számú egyéni választókerületben. 
Az érvényes szavazatok száma 45450 volt, ebből 23444-en szavaztak a 
FIDESZ-KDNP jelöltjeként induló Bodó Sándorra. Megtiszteltetésnek és 
óriási felelősségnek nevezte a rábízott feladatot a képviselő, aki egyúttal 
köszönetét fejezte ki  azért, hogy ismét neki szavazott bizalmat a válasz-
tók többsége.  
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MIRE JÓ A CUMIFA?
A kisgyermekes családok segítségére lehet!
A HBM-i Pedagógiai Szak-
szolgálat Hajdúszoboszlói 
Tagintézményének udvarán 
Soós Csilla és dr. Sass Imré-
né logopédusok kezdemé-
nyezésére cumifát ültettek a 
szakemberek. Céljuk, hogy a 
hajdúszoboszlói gyermekek 
könnyebben el tudják hagy-
ni cumijukat, amiket szüleik 
segítségével bátran felaggat-
hatnak az ágakra.

A logopédusok  egyre gyakrab-
ban találkoznak olyan beszéd-
problémákkal munkájuk során, 
melyek az elhúzódó cumizásra vezethetők vissza. A cumi már pici korban akadá-
lyozza a csecsemő gagyogását. Később az állandóan szájban lévő cumi a beszédfej-
lődésben gátolhatja a gyermeket, mert a száj izmai és a nyelv ilyenkor rendellenes 
helyzetben vannak, a cumizós beszéd pedig még a szülőknek is alig érthető. A helyes 
artikulációhoz szükséges izmok renyhék maradnak. A gyenge száj körüli izomzat mi-
att sok gyereknek nyitva marad a szája a cumi lerakása után is, emiatt könnyebben 
megbetegszenek, mert szájon át veszik a levegőt.
A cumit legkésőbb a gyermek két-három éves koráig célszerű elhagyni, mert a túl 
sokáig tartó használat miatt rendellenesen fejlődhetnek a fogak (később a maradan-
dók is), az állkapocs, a szájpadlás és a nyelvizmok. Ez később beszédhibákhoz, nyelv-
lökéses nyeléshez is vezethet.  A cumi a szájpadlásnak és az első fogaknak feszül, 
aminek hatására nyitott harapás alakulhat ki, tehát az alsó és a felső metszőfogak 
között azok összezárásakor is rés marad.  Emiatt a renyhe, nagynak tűnő nyelv szinte 
kilóg a szájból. Jellemző hangképzési hibák: s, zs, cs, sz, z, c, t, d, n, l hangoknál a nyelv 
hegye kicsúszik a fogak között.
A cumifa elültetése Pinczés Anikó, Szabóné Budai Ildikó, Németh Edit logopé-
dusok támogatásával jött létre. Környezetének kialakításában Széll János asztalos 
is segített.
Várunk minden kedves gyermeket és anyukát, apukát a Bányász utca 37. sz. alatt. 
Reméljük, zarándokhellyé válik cumifánk, és a szülőkkel együtt közösen tehetünk 
gyermekeink szebb beszédéért. (Képünkön: az első látogató, Sass Gerike)
                                                               Soós Csilla

                                                logopédiai munkacsoport vezető

Könnyűzenei szakkör a Bárdos Lajos Általános Iskolában
A Bárdos Lajos Általános Iskola alsó és felső tagozatos kórusa mellett más lehetőségeket nyújt a gyerekek zenei művészeti képességeinek fejlesztéséhez, kibontakozásához. A 
diákok immár ’’könnyebb’’ műfajban is kipróbálhatják magukat egy új szakkörben. A csoport legutóbb a városi majálison is szerepelt. 

A szakkört ebben a tanévben, szeptemberben indítottuk. Működött az iskolában egy musicalcsoport, amely megszűnt, ezért gondoltam, hogy pótoljuk valahogyan a hiányt - mondta el  la-
punk érdeklődésére Török Péter, az iskola egyik ének-zene szakos tanára, a szakkör vezetője. „A musicales gyerekek táncoltak is, de mivel én botlábú vagyok, ezért mi csak zenélünk”- tette 
hozzá a tanár, aki a zenei felelőse volt a musicalfoglalkozásoknak.  5-8. osztályos gyerekek, tehát felsősök járnak az új szakkörbe, sokan maradtak a régi musicalesek közül, de jöttek új tagok is. 

Hetente egy alkalommal, 2-2.5 órát gya-
korolnak együtt az iskolában. „Sokféle dalt 
éneklünk, Demjén Ferenctől kezdve a mai 
zenékig. Én is válogatok, és próbálok a 
gyerekeknek megfelelő dalt választani, de 
olyan is előfordul, hogy a gyerekek hoz-
zák, amit szívesen megtanulnának.” 
Az iskolai rendezvényeken, városi összejö-
veteleken is gyakran fellépnek, legutóbb a 
városi majálison mutatták meg tudásukat 
a gyerekek. Jövőbeni terveikről Török Pé-
ter elmondta: mivel egyre többen tanul-
nak zenét, és hangszereken játszani, ezért 
szeretném a későbbiekben - de lehet, 
hogy ez csak több év múlva sikerül -, hogy 
zenekart alakítsunk.

Határtalanul!
A „ Határtalanul” program keretében a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola hetedikesei 
Arany János nyomában barangoltak Erdélyben. A márciusi kirándulás felejthetetlen 
élményt nyújtott a résztvevőknek. Utunk során rengeteg élménnyel gazdagodtunk. 
Jártunk Nagykárolyban, Érmindszenten az Ady-kúriában. Megismerkedtünk Kolozs-
vár nevezetességeivel (képünkön a Mátyás-szobornál), kézműveskedtünk.  Válaszúton 
a Kallós-gyűjte-
ménynél útba 
ejtettük a híres 
betyár,  Rózsa 
Sándor sírját is. 
Nagyszalontán 
gazdag és tar-
talmas kiállítást 
láttunk az Arany 
által is megírt 
Csonka-torony-
ban. Túránkat 
N a g y v á r a d 
szépséges vá-
rosával zártuk. 

Védd természetesen!
Föld és víz világnapi vetélkedőt 
rendeztek diákoknak április 23.-án.

Minden évben vetélkedőre hív-
ják a Föld napja és a víz világ-
napja alkalmából a kulturális 
központ munkatársai a diákokat, 
akik csapatokban adnak számot 
tudásukról. A feladatok idén is a 
Földünkkel kapcsolatos általános műveltségre, valamint helyi ismeretekre épültek. Villámkér-
dés, keresztrejtvény, képrejtvény és különböző más, érdekes és szórakoztató feladványokat 
kellett megoldaniuk a 7 csoport versenyzőinek. A zsűri,  Berényiné Szilaj Ilona igazgató, Be-
rényi Viktória,  valamint Juhász Ilona nem fukarkodott a pontokkal, ha jó választ hallottak, 
de a félmegoldásért bizony pontlevonás járt. A verseny fő célja  természetesen a környezetvé-
delem fontosságára való felhívás, a környezettudatos életmódra  nevelés. A győztes a Hőgyes 
Endre Gimnázium ’’Vizibolhák’’ nevű csapata (Karácsony Sára, Szoboszlai György, Márton 
Alíz, Mészáros Zsófia - képünkön).
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Múzeumi foglalkozások - a családokat is bevonják
A Bocskai István Múzeum 2018 tavaszán is új múzeumpedagógiai kínálattal várta az érdeklődő óvodás 
és iskolás csoportokat. A tavaszi félév kezdetén kerültek kiajánlásra a foglalkozások, melyekre egészen 
a tanév végéig várjuk a gyermekeket- tájékoztatta lapunkat Simándi László néprajzos muzeológus, mú-
zeumpedagógus.

Február eleje óta már 22 óvodai 
és általános iskolai csoportban 
több mint 600 gyermek vett részt 
múzeumpedagógiai foglalkozá-
sainkon. A korábban is népszerű, 
állandó tematikájú múzeumi órák 
(mint pl. a Bocskai Istvánt és korát 
bemutató) mellett a tél végi és ta-
vaszi ünnepek és jeles napok szol-
gáltattak aktualitást múzeumpe-
dagógiai tevékenységünkhöz. A 
farsangi foglalkozások után böjti 
játékokkal vártuk a gyermekeket, 
majd az igen nagy népszerűségnek örvendő, március 15-e ünnepét feldolgozó, később a húsvéti hagyomá-
nyok jegyében szervezett alkalmak nyújtottak lehetőséget az óvodások és iskolások számára, hogy játékos, 
szórakoztató formában ismerkedhessenek meg az időszak jeles napjaival, népszokásaival, egyházi és nem-
zeti ünnepeivel.
Múzeumpedagógiai programunkban  az oktatási intézményeknek három foglalkozást is ajánlottunk:  Szent 
György napjához, a tavaszi kihajtáshoz kötődően a pásztorok világával ismerkedhettek a fiatalok. Pünkösd 
ünnepe előtt is várta a gyermekeket a múzeum, többek között pünkösdi király és királyné választással. Május 
második felében pedig már a gyermeknapra készülve vártuk a csoportokat. A foglalkozásokon kívül egy 
új kezdeményezést is elindítottunk, hogy kötetlen módon bevonjuk a családokat is a múzeum életébe. 
Családi délutánjainkon különböző tematikus programokkal várjuk látogatóinkat, egyfajta alternatív 
múzeumlátogatási lehetőséget biztosítva számukra.   (Fotó: Bocskai-múzeum tavaszi felvétele)

Az érettségi vizsgák heteinek 
időszaka van,  természetesen 
Hajdúszoboszló 3 középis-
kolájának  végzős diákjai is 
számot adnak tudásukról. A 
ballagás után, május 7-én a 
szokásoknak megfelelően 
magyar nyelv és irodalom-
mal kezdődött az érettségi. 
Az EMMI rendelete szerint az 
írásbeli vizsgák május 28-án, 
a szóbelik pedig június 29-én 
zárulnak. Igazgatókat, diáko-
kat kérdeztünk.

A Hőgyes Endre Gimnáziumban 
99 végzős diák van, akik közül 
többen emelt szinten vizsgáz-
nak, többen 2 tantárgyból. Az 
emelt szintű vizsgák száma 52. 
A gimnáziumot követően min-
denki szeretne továbbtanulni, 
mintegy 20% felsőfokú szak-
képzésben, a többiek egyete-
men - tudtuk meg Sárkányné 
Kertész Éva igazgatótól.

Kovács Attila a 12. a osztály 
tanulója úgy érzi, jól ment 

Megkezdődtek az érettségi vizsgák
neki eddig a vizsga, különö-
sen a matematika első része.  
A történelmet nehezebbnek 
találta. A DSZC Brassai Sámu-
el Gimnáziuma és Műszaki 
Szakgimnáziumában szeret-
ne tovább tanulni mint autó-
szerelő. Választott tárgya az 
informatika. 

A Magyar Honvédség Altiszti 
Akadémiájára készül Kovács 
Dániel a 12. b-ből. Választá-
sa miatt fizikai erőnléti vizs-
gát is kell majd tennie, hogy 
a MH-nél tanulhasson. Mint 
mondta, nem stresszelte ma-
gát, kirándulásra is szakított 
időt, az utolsó pillanatokban 
már nem lehet felkészülni 
szerinte. A matematika első 
részét könnyűnek, a második 
részt viszont nehezebbnek 
találta. - A történelemmel 
szerencsém volt, XX. századit 
kaptam, az jobban ment, a 
hosszú esszé is a II.  világhá-
borúval kapcsolatos volt - je-
gyezte meg. 

A BSZC Közgazdasági Szak-
gimnáziumának végzős osz-
tályai: a 12. a-ban 24 fő  köz-
gazdasági ágazati képzés, a 
12. b-ben 15 fő informatika 
ágazati képzés. Emelt szin-
tű vizsgából 14-et tesznek 
összesen, legnépszerűbb a 
történelem és az angol. 202 
középszintű vizsgára kerül 
sor, a két osztály összes tan-
tárgyát figyelembe véve. - A 
továbbtanulási adatok még 
nagyon hiányosak. Amit 
tudunk: 10-en felsőoktatás-
ban, 2-en másik szakgimná-
ziumban, 27 tanuló maradni 
kíván nálunk érettségi utáni 
szakképzésben - tájékoztat-
ta lapunkat Biri Imre tagin-
tézmény-vezető.

Mezei István a 12. b végző-
se a történelmet nagyon ne-
héznek találta. A következő 
héten a szakmai vizsgák vár-
tak rá.  Nem tesz emelt szin-
tű vizsgát semmiből, 5. évre 
marad az iskolában. 

A matek egész jól sikerült, a 
magyar is - mondta Kaló Gré-
ta, aki szintén a 12. b tanuló-
ja, azaz informatika szakos. A 
Debreceni Egyetemre szeret-
ne bekerülni, vagy a gazda-
ság és menedzsment vagy a 
kereskedelem és marketing 
szakra. Ez érdekli, a választott 
szakterületén szeretne majd  
elhelyezkedni.

***
A BSZC Bocskai István Szak-
gimnáziuma és Szakközépis-
kolájában mindenki közép-
szinten vizsgázik: magyar 
nyelv és irodalomból, mate-
matikából és történelemből 
56-an, angolból 42-en, német-
ből 15-en, turisztikai ismere-
tekből 13-an, vendéglátóipari 
ismeretekből 10-en, földrajz-
ból  1, informatikából és test-
nevelésből pedig  2-2 diák 
érettségizik.
- Többségük iskolánkban ta-
nul tovább a szakmai bizonyít-
vány megszerzéséért – közöl-
te lapunk kérdésére Harsányi 

István tagintézmény- vezető.
 „A magyar könnyű, a matek 
kicsit nehéz volt” -  summázta  

Gáti Nikolett, az Szj 12/2 osz-
tály diákja, aki szakma utáni 
érettségit tesz. Hajdúszobosz-
lói, itthon szeretne műkörmös-
ként elhelyezkedni. 
Győri Zsanett szintén az Szj 
12/2 osztályba jár, számára a 
magyar és a matek sem volt bo-
nyolult.  Cukrász végzettséggel 
rendelkezik, szeretne a szakmá-
jában maradni. Püspökladányi, 
de megtetszett neki a város, 
ezért itt szeretne élni. 

Hajdúsági ízek harmóniája
A Hajdúsági Ízek Fesztiválja április 28-30. között idén már a 2. 
gasztrokulturális rendezvény volt városunkban. A Szent István 
parkban ezúttal is rengetegen ittak, ettek, jól mulattak.

Máté Lajos, a Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesületének elnö-
ke, egyben a program szervezője minden vendégnek kellemes 
szórakozást, a hajdúsági ízekhez jó étvágyat kívánt. A három nap 
során ugyanis a fesztivál  - nevéhez hűen - a Hajdúságra jellemző 
ízharmóniákba engedett betekintést a vendégeknek, de a helyiek-
nek is tudott újat mutatni a hagyományos ételek modern felfogás-
ban való újraértelmezésével. 
A vendégek által választott ’’fesztivál étele’’ a MaPet étterem betyár 
burgere lett. A színpadon olyan sztárvendégek léptek fel, mint a 
Balkan Fanatik vagy a Bagossy Brothers Company. A második na-
pon pedig igazi érdekességnek lehettek tanúi, akik kilátogattak a 
parkba, Kecskeméty Balázs hajdú hadnagy és hős katonáinak em-
lékére hagyományőrző csoportok mutattak be csatajelenetet. A 
Szejdi-dúlást, a török és hajdú csapatok közötti összecsapást kora-
beli ruhákban, ágyúkkal és puskákkal ’’vívták meg’’ (képünkön). 
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Újra Hajdúszoboszlón gyógyulhattak

A 2014 óta zajló kelet-ukrajnai háborúban megsérült ukrán katonák rehabilitációja nemcsak testi, hanem lelki terá-
piából is áll. A városunkban eltöltött bő egy hét alatt ugyanis a katonák a gyógykezeléseken való résztvétel mellett 
festményeket is készítenek, ami nagyban segíti az őket ért traumák feldolgozását. Képeikből, valamint a harcok alatt 
készített sokszor megrázó fotókból nyílt kiállítás ’’A szabadság ára’’ címmel március 22-én a Hotel Aurum Familyben.

Ináncsy Miklós, a házigazda köszöntötte a vendégeket, ő régóta szívügyének tekinti a katonák kezelését, nem vélet-
len hogy a négy eddigi programból három náluk kapott helyet. Holoda Attila alpolgármester kifejtette, Hajdúszoboszló 
mindig is nagyon büszke volt arra, „hogy a rehabilitációban sokat tudott nyújtani”. Grezsa István, a Miniszterelnökség 
Szabolcs- Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati 
koordinációjáért felelős kormánybiztosa elmondta, „ a kelet-ukrajnai háborúban Ukrajnát támogató Magyarország mint 
állam, évente 20 főre vállalt rehabilitációs kezeléseket”. Ljubov Nepop, Ukrajna magyarországi nagykövete kiemelte, az, 
hogy a katonák idejőve barátok között érezhetik magukat, megőrizheti a két ország jószomszédi  viszonyát. „Először vagyok 
itt, kellemesek a körülmények a rehabilitációhoz” – osztotta meg tapasztalatait a városunkban eltöltött időről az ukrán 
katonák egyike, hozzátéve, hogy látva milyen büszkék a magyarok országukra, úgy érzi,  ez számukra is jó példa.

Rendhagyó főhajtás
(Ezt az összeállítást a mentőszolgálat valamennyi örökös munkatársának 
ajánljuk tisztelgésképpen. Köszönet Fazekas Sándor közreműködéséért.)

Annyi világnap, nap létezik már, talán nem kerül a jelentőségéhez mérten fókuszba a men-
tőszolgálat ünnepnapja.  1887. május 10-én alakult meg  Budapesten (Európában máso-
dikként!) az önkéntes mentőegyesület  Kresz Géza orvos kezdeményezésére. Az  OMSZ-t  
pedig épp 70 esztendeje: 1948. május 10-én,  állami feladatként hozták létre hazánkban!

Nem túlzás talán azt állítani, hogy  kevesen lennének képesek ezt a rendkívüli elkötelezett-
séget és kitartást igénylő  hivatást vállalni. Aki viszont  belép e kötelékbe, jellemzően évtize-
dekig szolgálja a betegeket, a sérültek mentését.  A Hajdúszoboszlói Mentőállomás dolgozói 
is ilyenek. Egyikük szeptemberben vonul nyugdíjba 32  évi szolgálat után.  Székely János 
gépkocsivezető -  a fiatalon elhunyt  Fazekas Ferenc ápolóval együtt - részt vett a borzalmas  
szajoli vasúti baleset mentési  feladataiban is.  Ez a szörnyű tragédia örökre megváltoztat-
ta a magyar mentéstörténelem addigi szemléletét - olvasható a cikkekben, feljegyzésekben. 
Fazekas  Sándor hajdúszoboszlói mentős  javasolta a megemlékezést,  összegyűjtötte  az 
információkat, s meginterjúvolta  bajtársát 1994. december 2-áról is.  

A tragédia: 16.45-kor a Debrecen irányából érkező, zsúfolt, 110 km/h sebességgel hala-
dó gyorsvonat a 2. kocsitól kezdve a rosszul állított váltó miatt kisiklott, a szajoli állomás 
épületébe és egy családi házba rohant. Huszonheten a helyszínen, ketten a mentőben, 
hárman a kórházban életüket vesztették, 52-en megsérültek. A hajdúszoboszlói Székely 
János így emlékszik vissza a 23,5 évvel ezelőtti estére. 

17 óra 5 perckor érkezett a bejelentés, hogy nagy baj történt.  A mentőállomás kapujában vár-
tam, hogy megkapjuk a feladatot. Megdöbbenésemre a célhely Szajol vasútállomása  volt. Any-
nyit tudtunk, hogy vonat rohant az épületbe, sok a sérült. 
Odafelé közeledve  tetőfokára hágott a feszültség bennünk. A helyszínt könnyű volt  megtalál-
ni,  mert a mentő- és tűzoltóautók villogója kékre  festette az égboltot.  Döbbenetes látvány fo-
gadott bennünket, a lerombolt állomás, egymásba rohant vagonok, vérző, sebesült emberek...

A szolnoki főorvosnő volt az ún. kárhely parancsnok. Rövid eligazítása után Jánosék  is bekap-
csolódtak a helyszíni sérültellátásba. A helyi mentőegységek a szállítást végezték. 

Minden személyi és tárgyi eszköz feltételt biztosítottak. Aki  jól ismeri a magyar Mentőszol-
gálatot, tudja, hogy szervezettsége európai szintű volt,  és napjainkban is az.  32 év alatt nem 
láttam annyi  orvost, mentőtisztet, ápolót,  gépkocsivezetőt így együtt dolgozni. Ha mentés 
van, nincsenek más gondolatok. Az ember csak a munkájára koncentrál. 
Nem volt hangoskodás, nem hangoztak el utasítások, a bajtársak néma alázattal tudták-tették a 
dolgukat.  A püspökladányi esetkocsi személyzetével közösen kettő sérültet láttunk el.  Egyikük 
a roncsok közül kiemelt súlyos sérült volt, a  másik könnyebben sebesült meg.  Este 10 óra körül 
a más megyéből érkezett egységeket elengedték,  a könnyen sérültekről ekkortól a Szolnok 
megyei kollégák gondoskodtak.  

Mentőseink a szörnyű eset után nem részesültek pszichés rehabilitációban, és kitüntetések-
ben sem: „gyakori munkánk során a tragédia,  tudjuk, mit vállaltunk, nem igényeljük a pátyol-
gatást. ... Elismerést, miért? Csak a munkánkat végeztük.”   
Székely János nyugdíj előtt áll, pályafutása zárásához kapcsolódó érzéseiről is nyilatkozott.

Elsőként szeretnék megemlékezni elhunyt bajtársaimról, kollégáimról, barátaimról! Az elmúlt 
32 évben minden érzelem jelen volt, de a legcsodálatosabb, hogy vonulhattam annak idején 
a  mentőtiszt hallgató lányommal, ott voltam vele az első  infúzió bekötésénél, ellátásánál. 
Megtiszteltetés volt számomra ez a 32 év a Szolgálatnál.

 

„Dunant utódai” Hajdú-Bihar megyében
Átadták a Magyar Vöröskereszt kitüntetéseit és elismeréseit a Hajdú-Bihar megyei 
szervezet  kiemelkedő vöröskeresztes szolgálatot végző tagjainak, önkénteseinek 
a szervezet világnapi megemlékezésén április  18-án a Megyeházán, az éves köz-
gyűlést követően. Megyénkből 12-en részesültek elismerésekben, közöttük ketten 
hajdúszoboszlóiak.  Idén ünnepeljük Henry Dunant – a Vöröskereszt alapítója – 
születésének 190. évfordulóját. Ő kapta az első Nobel-békedíjat.

PÁNCZÉL ZOLTÁNNÉ a  Vöröskeresz-
tes Tevékenységért bronz fokozatát 
vette át. 1998-ban kapcsolódott be 
a Vöröskereszt mozgalomba. Amióta 
Hajdúszoboszlóra költöztek, itt foly-
tatja tevékenységét.  Előbb a Nyug-
díjas Pedagógusok Szervezete tag-
jaként, majd önálló alapszervezetet 
szervezett, mely mára már 62 taggal 
büszkélkedhet. Kezdetben az ado-
mánygyűjtésből és osztásból vette ki 
a részét, majd a tagszervezésből,  és 
mint volt véradó, a véradásszervezés 
is szívügyévé vált. Napjainkban kite-
lepülés, szűrővizsgálat sem történik 
közreműködése nélkül. 
Ambíciózus, határozott egyéniség. 
Emberszeretetéből fakadóan felka-
rolja és támogatja az arra rászoru-
lókat. Pontos, precíz, nagyon lelkes 
önkéntese a hajdúszoboszlói területi 
szervezetnek.

HEGEDŰS RÉKA Elismerő Oklevél 
Ifjúsági VK Tevékenységért méltatást 
kapott. Réka 2011-ben, még általá-
nos iskolásként  kapcsolódott be az 
ifjúsági vöröskeresztes munkába  az 
iskolai elsősegélynyújtó csapat tag-
jaként. 2013-tól a városi adomány-
gyűjtéseknek is részese, majd a ki-
településeken számíthattak rá,  akár 
szűrővizsgálatról, akár újraélesztési bemutatóról volt szó.  Elvégezte a sebimitációs tanfolya-
mot, azóta a területi és megyei versenyeken és városi rendezvényeken ő készíti a sebimitáci-
ót. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálaton rendszeresen részt vesz, sokszor több turnusban 
is. Az utóbbi két évben a katasztrófavédelmi bázison táborokban is szívesen vállalt önkéntes 
munkát. Tízszeres véradó.
Amikor ideje engedi, bármikor és bármilyen feladatra készséggel áll rendelkezésre. Segítő-
kész, megbízható önkéntes.
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Tehetségek, akik közöttünk élnek FELHÍVÁS
városi kitüntetések
adományozásának 
javaslattételére

Tisztelt Polgárok!

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata ez év szeptember 2-án is elismer-
ni és honorálni igyekszik mindazon személyek és közösségek teljesítmé-
nyét, akik a helyi közügyek valamely területén kimagasló teljesítményt 
nyújtottak, tevékenységükkel hozzájárultak városunk anyagi, szellemi 
értékeinek gyarapodásához, nemes hagyományai megőrzéséhez. 
A kitüntetésekre bárki, illetve bármely személy, szervezet, közösség ja-
vaslatot tehet. 

Képviselő-testületünk önkormányzati rendelet alapján az alábbi kitünte-
téseket adományozhatja az arra érdemes személyeknek, szervezeteknek:

1. Hajdúszoboszló Város Díszpolgára
2. Hajdúszoboszló Városért
3. Kovács Máté Díj Hajdúszoboszló Város Közszolgálatáért
4. Gönczy Pál Díj Hajdúszoboszló Város Pedagógiájáért
5. Szép Ernő Díj Hajdúszoboszló Város Kultúrájáért
6. Kenézy Gyula Díj Hajdúszoboszló Város Egészségügyéért
7. Pávai Vajna Ferenc Díj Hajdúszoboszló Város Idegenforgalmáért
8. Kovács Gyula Díj Hajdúszoboszló Város Fejlesztéséért
9. Hüse Károly Díj Hajdúszoboszló Város Sportjáért
10. Tessedik Sámuel Díj Hajdúszoboszló Város Mezőgazdaságáért és 
Környezetvédelméért

Kérem városunk polgárait, valamint a Hajdúszoboszlót ismerő és szerető 
nem helyi lakosokat is, hogy indokolt, írásos javaslataikat 2018. június 20. 
napjáig szíveskedjenek megtenni. 

A javaslattételhez szükséges formanyomtatvány a www.
hajduszoboszlo.eu weboldalról letölthető, vagy telefonos megkeresés-
re igényelhető (06-52-557-308, 06-52-557-373).

Dr. Sóvágó László
                                                                                  polgármester

Egri László neve talán ma még fő-
ként a kortárs költészetben jártas 
személyeknek lehet ismerős, de 
eddigi pályája során elért ered-
ményei mutatják, hogy hamaro-
san sokkal többen megismerhetik 
munkásságát. A fiatal költő, aki 
’’civilben’’ a BSZC Bocskai István 
Szakgimnázium és Szakközépis-
kola intézményvezető-helyette-
se, valamint irodalomtanára, szí-
vesen beszélt életéről, irodalmi 
irányultságáról. 

1988-ban születtem Nyírbátorban, 
gyermekéveimet Pócspetriben 
töltöttem. 2006-ban a Debreceni 
Egyetem történelem és magyar sza-
kán kezdtem meg tanulmányaimat, 
majd 2012-ben tanári végzettséget 
szereztem. 2012 óta dolgozom a 
Bocskaiban, melynek 2016 óta az 
igazgatóhelyettese is vagyok. 
Költői pályám szintén 2012-ben 
indult, ez egy markáns évszám az 
életemben. Az országos Karinthy 
Versíró Pályázat hozta meg a ked-
vem, hogy – úgymond - komolyab-
ban is foglalkozzak az irodalommal, 
ugyanis egy pályamunkámmal sike-
rült 2. helyezést elérnem. 
2013-ban jelent meg az első verses-
kötetem ’’Pennamorzsák’’ címmel,.
Mivel kedvező fogadtatást kapott 
ez arra sarkallt, hogy további köny-
veket jelentessek meg. 2014-ben 
regényem jelent meg ’’Közösségi 
kóter’’ címen, 2015-ben ezt követte 
’’Világmező’’ című újabb verseskö-
tetem. 2016-ban jelent meg egy 
verses gyermekkönyvem (’’Szúnyog 
Szabi’’). Legújabb, történelmi re-
gényem, a Patrióta ez évben jelent 
meg.
Nagy megtiszteltetés volt számomra, 
hogy 2013-ban a Kortárs Költő Liga 
irodalmi szervezet felkért, lássam el a 
vezetési teendőket. Itt tulajdonkép-
pen kulturális rendezvények szer-
vezéséről, illetve országos irodalmi 
pályázatok lebonyolításáról van szó. 

Az „Év Fiatal Művésze’’  Egri László költő, tanárember

2013 óta a fiatalokat támogató Céd-
rus-díjnak is kurátora vagyok, fiatal 
tehetségeket - nem csak irodalom 
terén - próbálunk meg felkutatni és 
felkarolni, számukra bemutatkozási 
lehetőségeket biztosítani. Szintén 
2013-ban megalapítottam a Poli-
króm művészeti folyóiratot. Ennek 
tavaly jelent meg a 10. jubileumi 
lapszáma. Nagyon örülök annak, 
hogy munkásságomat elismerik, 
2013-ban megkaptam az Év Felfe-
dezettje, 2017-ben a Művészetpár-
toló, valamint az Év Fiatal Művésze 
díjakat. 
Gyakorlatilag bármilyen témából 
lehet ihletet meríteni, ez a verseim-
ben is nyomon követhető, rengeteg 
témát érintek. Vannak a klasszikus 
szerelmes, családi stb. témájú ver-
sek, de a facebookról, vagy akár egy 
teljesen hétköznapi,  másoknak akár 
abszurd élményből is lehet művé-
szeti alkotást létrehozni. A legújabb 
munkám például egy történelmi re-
gény, ezzel a célom egyrészt, hogy 
a fiatalokat is közelebb hozzam az 
irodalomhoz, hiszen egy olyan sze-
replőről szól a mű, aki közismert a 
közép- és általános iskolai irodalom-
oktatásban is.

Közöttünk élnek 
Elhivatottsággal évtizedek óta 
Emberek, akik nem elsősor-
ban azt nézik, mennyi az annyi 
(a pénz), hanem elkötelezve 
magukat egy-egy nem hálás 
hivatásnak, teszik a dolgukat. 
Akkor is, ha nem túl sok az 
érte járó honorárium, s sza-
vakban sem mindig a köszö-
net jut érte. Az egészségügy 
vagy a szociális szféra is egy-
egy ilyen, érzékeny terület. Az 
ápolók napján kaptak önkor-
mányzati elismerést többen, 
közülük mutatunk be most 
dióhéjban három szakembert.

Tánczosné Diószegi Berta asz-
szisztens:  1971. július 1-jén 
kezdte pályáját a fogászaton. 
Volt csecsemő- és kisgyermek-
gondozó a bölcsődében. Lánya 
születése után visszaváltott az 
egészségügyi munkára. 1981 
óta a gyermekgyógyászaton 

dolgozik. Ezt már elhivatottság-
ból csináljuk - mondja. Életét 
megosztja imádott munkája és 
imádott családja között. 

Sebestyén Albert, a kistérségi 
szociális szolgáltató központ 
szakápolója: Római katolikus 
papnak készült, de a teológia 

előtt más elhatározásra jutott, 
családra vágyott. A diakónia, a 
szeretetszolgálat az élete. Szé-
kelyudvarhelyen járt főiskolára, 
Gyergyószentmiklóson dolgo-
zott 6,5 évig egészségügyben. 
Romániában a szociális tevé-
kenység 85%-át a civil. illetve 
egyházi szervek vállalják fel. 
Egy váltással a házi beteggon-
dozás kiépítésében vett részt a 
gyulafehérvári  térségben. Pe-
dagógus is, dolgozott a felnőtt-
oktatásban. Két éve újra váltott, 
azóta él Magyarországon, szo-

ciális gondozó és ápolóként te-
szi a dolgát városunkban. Párja 
szintén székely származású.  
Nincs különbség igazából be-
teg és beteg között. Hitvallá-
sa, ahogy tanította neki egyik 
mestere a főiskolán:  Lássuk 
meg a betegben a szenvedő 
Krisztust. S akkor oda tudunk 
térdepelni mellé,  enyhíteni, 
megszüntetni  a nehézségeket.  

Erdei Lászlóné Julika, a Járó-
beteg-ellátó Centrum vezető 
asszisztense: Véletlen volt az 
idekerülésem, aztán maradtam. 
Idén augusztusban 45 éve, eb-
ben az intézményben vagyok. 
Alapképzéstől a főiskoláig, soká-
ig folyamatosan tanultam. Főleg  
a betegségmegelőzést tartom 
rendkívül fontosnak és  nagyon 
szép feladatnak a pályánkon. 
Az utóbbi években rengeteg 
változás fordult elő. Óriási a a 
fluktuáció. Nagyon nehéz így 
szervezni, gondoskodni az ellá-
tásról, miközben  „jönnek-men-

nek” az orvosok,  s a szakdolgo-
zók. Nehéz jó szakembereket 
találni, akik nem csak azért 
jönnek, hogy épp hogy pénzt 
keressenek.  Plusz létszámra 
pedig nincs keret. Csak hölgy 
asszisztensek dolgoznak a Já-
róbeteg-ellátó Központban.  Ha 
betegek lesznek ők vagy a gyer-
mekük, igyekeznek áthidalni a 
helyettesítés problémáját.
Julika szerint nagyon lénye-
ges az erkölcsi elismerés. Sok 
erőt ad munkájukhoz, a be-
tegellátáshoz. 
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50 éve köszöntek el  az ének-zene tagozatos iskolából
Fél évszázad telt el azóta, hogy a A HAJDÚSZOBOSZLÓI IV. SZ. ÉNEK-ZENE TAGOZATÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA VIII. A osztálya 1968. június 8-án tartott ballagási 
ünnepségen elbúcsúzott iskolájától, tanáraitól. Ez alkalomból szervezte meg egyik osztálytársunk, Páll Edit (Nagy Istvánné) immár a második osztálytalálkozót 
2018. május 12-ére. Osztályfőnökünk Holoda Istvánné (jelenlegi neve Császiné Tatár Elvira) volt. Nagy szeretettel elfogadta meghívásunkat. Örömünkre férje, 
Császi Csaba tanár úr is eljött, hiszen ő szintén a IV. Sz. Általános Iskola egykori tanára volt. 

A 30 egykori diáktárs közül sajnos többen már nem 
lehetnek közöttünk. Az élők közül viszont kevesen 
maradtak távol: külföldön laknak, családi vagy egyéb 
elfoglaltságuk gátolta őket.  Tizennyolcan gyűltünk 
össze a találkozóra. Az ország távolabbi vidékeiről  is 
itt voltak az osztálytársak. Eljöttek, mert úgy érezték, 
Isten áldásából most mi még találkozhatunk! Voltak, 
akik magukkal hozták párjukat, sőt, egyikük a  két 
unokáját is, akikkel zenekart alkotva szép dallamokkal 
szórakoztatták a jelenlévőket. 
A zene szeretete megmaradt bennünk. És érdekes, 
hogy a családtagokkal pontosan harmincan voltunk!
A beszélgetést és a vacsorát a Karikás  Étterembe szer-
veztük. A találkozó szeretetteljes légkörben zajlott. 
Először nagy feladat volt  néhány egykori diáktárs szá-
mára felismerni, hogy ki kicsoda. Voltak, akik azonnal 
felismerték egymást, mások találgattak. Fotókat, em-
lékeket, virágot hoztak magukkal a volt osztálytársak. 
Névsor szerint most  nem feleltetés, hanem az életút, az 
emlékek felidézése tette teljessé, meghitté és nagyon 
kedvessé ezt a találkozót. Emberi sorsokról hallhattunk 
több évtized múltán. Boldog órák, percek maradtak 
meg bennünk  felejthetetlen emlékként.

Cseh Magdolna  

A fotóért  köszönet a Molnár házaspárnak

„A szeretet és a béke a hosszú élet titka”
Szilágyi Józsefné (leánykori nevén Cseri Mária Magdolna) május 12-én ünne-
pelte 90. születésnapját. Az önkormányzat nevében Kocsis Róbert, az igazgatá-
si, nevelési, egészségügyi és szociális bizottság elnöke és Kunkliné Dede Erika 
egészségügyi, szociális  igazgatás irodavezető- helyettes köszöntötték.  

Hajdúszoboszlón születtem, 
földműves családnak a 7.,  
legkisebb gyermeke vagyok. 
Nagyon jól teltek gyermek-
éveim, nagyon jó szüleim 
voltak. Nálunk a hit volt az 
első, templomba járók va-
gyunk a mai napig. Ez a leg-
fontosabb az életben: a hit 
és a szeretet. Mert ha szere-
tet nincs, más sem ér semmit 
- mondta életéről mesélve az 
ünnepelt.   
Édesapám kitartó, szorgal-
mas ember volt,. 99 évesen 
hunyt el, tüdőgyulladásban, még előtte tavasszal a kertet felásta. Nagyon 
sok mindennel foglalkoztam. 1951-ben Nádudvaron, a földműves szövetke-
zetben kezdtem, egy évre rá megalakult a terményforgalmi vállalat, ekkor 
ott helyezkedtem el mint vezető adminisztrátor. Hat lány dolgozott a kezem 
alatt. Közben ’54 decemberében megesküdtünk a férjemmel, aki szintén pa-
rasztember volt. Mi, akik akkoriban születtünk, mind tudjuk, milyen nehéz 
volt az élet abban az időben. A férjemet kuláknak nyilvánították, tőlük is, 
tőlünk is elvettek mindent. Kulákok lettünk, közben semmink sem volt. 
Öt év után felmondtam a munkahelyemen azzal, hogy majd szeretnék visz-
szamenni, de soha nem tértem vissza. Gazdálkodtunk, tyúkot neveltem, 
csirkét árultam a piacon, disznót tartottunk. Raktuk egymásra a pénzt, szé-
pen gyűjtöttük. Majd ’60 előtt vettünk egy kis tanyát, bevetettük, szépen ki 
is kelt a vetés, amikor jött az államosítás. Elvették a tanyát, lovat, szekeret, 
megint minden odalett, amit összegyűjtöttünk. Ekkor ment be a tsz-be a 
férjem, ahol nem mondhatnám hogy jól keresett. Kora reggeltől késő estig 
mindig dolgozott. Elég nehéz helyzet volt, ezért jelentkezett a Volánhoz, ki-
tanulta a buszvezetést. 
1960-ban költöztünk haza a tanyáról. Ilyen volt az életünk, mindig újra kel-
lett kezdenünk. 1970-ben vettük meg ezt a házat, itt a fürdőnegyedben. Én 
attól kezdve 40 évig fizettem az idegenforgalmi adót, vendégtartással fog-
lalkoztam. Két fiúgyermekem született. Olyan két jó gyermekem van,  hogy 
mindenkinek ilyen gyermekeket kívánok. Mióta a férjem 19 éve  meghalt, 
engem soha egy napot nem hagynak ki, mindig jönnek. Nagy szeretettel 
vannak a szülőjük iránt, ez tartott engem életben idáig is. Öt unokám van, 
szintén egytől egyig mind aranyosak. 

Tizenhét éves kora óta a hit vezeti útján
Jóban-rosszban kitartanak immáron több, mint 65 esztendeje, egymást erősít-
ve, szeretetben.  Bojtor Istvánné Toókos Uzonka, Rika  május 22-én, míg férje, 
a nyugalmazott lelkész a négyévenkénti február 29-én töltötte be 90. életévét.  
Március elején őt, májusban Uzonkát köszöntötte az önkormányzat képvisele-
tében Kocsis Róbert szakbizottsági elnök és  Kunkliné Dede Erika irodavezető-
helyettes.

Uzonka néni kedves család-
jával ünnepelte meg a szüle-
tésnapot. Ritka régi magyar 
keresztnevet visel, Erdélyben 
patakot, sőt, fürdőhelyet is ne-
veznek így a Déli-Hargitában.   
Ő maga Debrecenben látta 
meg a napvilágot egy négy-
gyermekes erdélyi, székely ne-
mes család legkisebb gyerme-
keként.  A felmenők rokonsága 
kiterjedt, számos történelmi 
személyiséget jegyeznek az 
1054 óta vezetett családfá-
ban!  Apja Horthy Miklós egyik tábornokaként került az anyaország területére. 
A Dóczyban tanult, majd közgazdaságiba járt. 16 éves volt, amikor  a családnak 
menekülnie kellett. Ám  Ausztriában nem maradtak, s nem is nyugat felé indultak 
egy évvel később, 45-ben.   Visszatértek. Kemény éveket élt meg a család, nem 
vetették meg a mezőgazdasági munkákat sem, hogy szállást, élelmet kaphas-
sanak.  A kitűnő tanuló lány származása miatt egyetemről nem is álmodhatott.  
Tizenhét éves koromban megszólított az Isten - mondta -, azóta a hit útja vezéreli 
életét.  Teológus férjével a debreceni Bethánia közösségben ismerkedtek meg, s 1952-
ben összekötötték életüket.  Leányuk, Takácsné Bojtor Emese  a szülők elhivatottsá-
gát követve  a lelkipásztori utat választotta. Fiukat, Istvánkát 3,5 évesen magához szó-
lította az Úr. Uzonkának a szülei is korán, még az ő harmincas évei elején  elhunytak.  
Jóban is részesült, viszont megannyi próbatételt  is kiállt tehát. 1983-ban a 
„Zöldért”  zöldség-gyümölcs nagyker gönci főkönyvelőjeként ment nyugdíjba.  
Ekkor hozzáfogott megírni lakhelyük, Göncruszka történetét. Aztán Fonyét, 
ahová 86-ban költöztek. Sajnos a szép parasztházuk  elektromos hiba miatt 
leégett. Így kerültek 2016-ban Hajdúszoboszlóra, az Anna Otthonba.  
Uzonka néni egész élete egy rendíthetetlen szolgálat a hit erejével.  80 éves kora 
után is  férje könyveit, prédikációit gépelte, ma is diktálhat neki. Sőt, megtanulta 
az internet használatát, távollevő ismerősökkel tart így kapcsolatot! Hosszú időn 
át munkásságuk fontos része volt az ifjúságért végzett tevékenység, színdarabo-
kat írtak, s eljátszották a fiatalokkal, sokat táboroztattak, kirándulásokat szervez-
tek.   Szolgáló lélek, most időstársai között. Rendkívüli személyiségének kisugár-
zása, intelligenciája, határozottsága és alázata mit sem kopott az idő múlásával: 
tiszteletre és nyugalomra int, szeretetet és lelkierőt ébreszt. 
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A történet immáron 3 éves, de még mindig akadnak, akik 
nem tudják, hogy nem hirdetnek meg lomtalanítást, hanem 
egyeztetni kell a városgazdával, s csak a lomnak minősülő hol-
mikat szállítják el. Viszont a Nádudvari útfélen lévő komplex 
telepen elhelyezhetők bizonyos hulladékok, a törmelék pedig 
a Nádudvari útfél (Keleti-főcsatornán túl jobbra) közelében 
lévő lerakón. A szabályok és - fizetős elhelyezés esetére -  az 
aktuális díjak megtalálhatók a szoboszlovarosgazda.hu olda-
lon.  Ruhaneműt sem lehet lomtalanítással elszállíttatni. Erre 
szolgál(ná)nak a városban megtalálható szelektív gyűj-
tők. A mások által megunt, kinőtt stb., de még használható 
állapotú ruhaneműt pedig fel lehet ajánlani a városban mű-
ködő, karitatív tevékenységgel foglalkozó intézményeknek, 
szervezeteknek (Szociális Szolgáltató Központ, Vöröskereszt, 
egyházak), gyerekholmit bababörzékre kivinni, vagy akár a 
Facebook felajánlós közösségi oldalain meghirdetni. Az aláb-
biakban a  városgazda  lomtalanítási tájékoztatóját közöljük. 

Házhoz mennek, és elviszik a 
lomot – kérésre, évenként egyszer...

2015. áprilistól a hulladékgazdálkodási törvénnyel összhangban 
városunkban is bevezettük  a házhoz menő lomtalanítás rendjét. 
A változtatással az volt a célunk, hogy
• jobban, rugalmasabban tudjunk alkalmazkodni ügyfeleink egyedi 
igényeihez;
• csak az vehesse igénybe a szolgáltatást, aki jogosult erre;
• csak olyan lom kerüljön a lerakókba, ami megfelel a jogszabályi 
kitételeknek;
• minél több  olyan hulladék kerüljön be, amely alkalmas szétbon-
tásra, újrahasznosításra;
A házhoz menő lomtalanítás lényege, hogy a hulladékszállítási 
előfizetéssel (matricával) rendelkező lakossági ügyféltől kérésére, 
szolgáltatási évenként egyszer, telefonos vagy személyes egyezte-
tés alapján meghatározott időpontban a háztartásában keletkező 
lomot külön térítés nélkül elszállítjuk.
Amennyiben munkaidőben nem sikerül alkalmas időpontot találni, 
úgy a megbeszélt napon reggel 7-ig szükséges kihelyezni a lomot 
az ingatlan elé úgy, hogy az a gyűjtőjármű által megközelíthető le-
gyen, valamint a gyalogos- és a gépjárműforgalmat ne akadályozza.

A LOMTALANÍTÁS IGÉNYLÉSE:
A lomtalanítás igénylése vagy lemondása telefonon vagy szemé-
lyesen történhet Tokai Katalinnál a  06-52-557-400-as vagy a +36-
30-856-4934-es telefonszámokon, illetve személyesen a Nyugati 
sor 5. alatti központi telephelyünkön. Társasházak esetén a közös 
képviselők szervezik és rendelik meg a lomtalanítást.
LOMHULLADÉK: háztartásokban keletkező nagydarabos hulla-
dék, amely méreténél fogva nem helyezhető el a hulladékgyűjtő 
edényzetbe. 
Lomnak minősülő hulladékok, (melyek kihelyezhetők a lomta-
lanításnál):
• bútorok, asztalok, ülőgarnitúrák, fotelek, székek, bőröndök
• műanyag asztalok, székek, rekeszek, vödrök, virágos ládák
• szőnyegek, csillárok, 
• hungarocell
• fémhordók és fémhulladékok, ruhaszárítók, parabolatányér, edé-
nyek
• háztartási elektromos és elektronikus berendezések (csak ép, bon-
tatlan állapotban)
NEM SZÁLLÍTUNK EL:
• zsákos hulladékot
• ruhaneműt és cipőket
• zöldhulladékot
• fűnyírót, kerti gépeket, 
• veszélyes hulladékot
• festéket vagy azt maradékként tartalmazó, vagy azokkal   
szennyezett hulladékot
• építési törmeléket és építés, bontási hulladékot (kibontott ajtót, 
ablakot, nádszövetet, gipszkartont)
• gumiabroncsot
• vegyes hulladékot
• üveghulladékot
• bontott háztartási elektromos és elektronikai hulladékot
• ipari ,szolgáltatási tevékenységből származó hulladékot   
(pl. szélvédő üveg)
A használt gumiabroncsokat csere alkalmával a szerelés helyén ál-
talában átveszik. 
Az akkumulátorokat új vásárlásakor a kereskedő átveszi, illetve erre 
kijelölt gyűjtőhelyeken leadható. Ilyen legközelebb Debrecenben 
található. 

Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási NZrt.

VIRÁGOS SZOBOSZLÓÉRT 2018
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesület - Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának támogatásával 
- 2018-ban is meghirdeti hagyományos virágosítási pályázatát, melyben közös összefogásra szólítja fel a 
város lakosságát, intézményeit és vállalkozóit, hogy segítsék elő környezetünk szebbé, rendezettebbé, tisz-
tábbá tételét.

A versenyt három kategóriában hirdetjük meg:

I.    a legszebb kert (magánszemélyek részére)
II.   a legszebb kert (társasházak, intézmények, üdülők, gazdálkodó szervezetek részére)
III.  a legszebb erkély

Az értékelés szempontjai:
- az ingatlan, a kert rendezettsége, tisztán tartása, állagának folyamatos megőrzése
- az utcai rész gondozása, lehetőség szerinti parkosítása, virágosítása, csapadékvíz-elveze-
tő árok rendben tartása
- az udvar, kert (gazdasági, veteményes-, pihenőrész) tisztán, gondozottan, gyomoktól, aller-
gén növényektől mentesen tartása
- eltérő korokban épült házaknál a környezet és a felépítmény harmonizálása, összhangja
- a rendezett állattartás - környezetet nem zavaró - feltételeinek kialakítása és fenntartása
- gazdasági épületek (istálló – ól – szín) rendszeres tisztán tartása
- megfelelő hulladéktárolás, illetve a hulladék rendszeres elszállítása
Értékelési szempont erkély kategóriában:
- az erkély rendezettsége, virágosítása, látványa

Az értékelés során, szemléző csoportunk tagjai minden pályázót felkeresnek, fotót készíte-
nek, de a pályázat elbírálása során saját készítésű fotót is elfogadunk.
A résztvevők elismerő oklevelet, a zsűri által kiválasztott kertek tulajdonosai „TISZTA 
UDVAR, RENDES HÁZ” táblát kapnak, és díjazásban részesülnek.

A pályázaton egyéni jelentkezés alapján lehet részt venni a lap alján megtalálható, valamint az 
Egyesület honlapjáról www.varosszepitoegyesulet.hu is letölthető szelvény kitöltésével. 
A jelentkezési lap a Polgármesteri Hivatal Információján is átvehető.

A szelvényt 2018. július 31-ig az egyesület címére (4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
sz.) kérjük feladni, vagy a Polgármesteri Hivatal Információján elhelyezett,  egyesületi lo-
góval ellátott  gyűjtőládába kérjük bedobni. Jelentkezési lehetőség van továbbá az egyesü-
let e-mail címére hsz.varosszepito.egyesulet@gmail.com eljuttatott elektronikus levélben is.

Díjátadás: 2018. szeptember 04.
Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesület

vezetősége

       Jelentkezési lap
Részt veszek a Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesület által meghirdetett 2018. évi Tiszta Virágos 
Szoboszlóért pályázaton, és hozzájárulok ahhoz, hogy a jelentkezési lapon szereplő adataim az egye-
sület pályázattal kapcsolatos nyilvántartásába, zártan kezelten, a pénzügyi elszámoláshoz szükséges 
időtartamra bekerüljenek, valamint a kertemről, erkélyemről készített, velem egyeztetett fotók az  egye-
sület nyilvános fórumain (weblapján, eredményhirdetésén) anonim módon megjelenjenek. 

I. kategóriában pályázok*   II. kategóriában pályázok*  III. kategóriában pályázok*

Név:........................................................................................................Telefonszám: ………………………………………

E-mail cím:…………………………………………………………………………………………….…………………………………
A pályázattal érintett ingatlan címe: …………………………………………………………………………………………

*-gal jelölt rész aláhúzandó

…………………………………………………………………………………
pályázó aláírása
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TEHETSÉGEK, AKIK KÖZÖTTÜNK ÉLNEK
Felnőttként kezdte, de megállja a helyét a „jég közepén”
Edina aranyérmes a nemzetközi versenyen
Pozsgainé Szilágyi Edinát sokan ismerik és kedve-
lik városunkban. Sokan nem tudtak róla azonban 
valamit. Az elmúlt télen  aztán a helyi műjégpálya 
megnyitásakor nyilvánvalóvá vált a „titok”, Edina 
ugyanis többször  elkápráztatta a szoboszlóiakat 
korcsolyatudásával, hiszen majdnem minden nap 
lejárt a művelődési központ parkolójában felállított 
jégpályára, ahol már a megnyitóest egyik fénypont-
jaként megérdemelt tapsviharban részesült. Egy 
ideje nem csak a laikusok, de komoly versenyeken 
a ’’profik’’ is elismerik tehetségét. Közelmúltbeli si-
kereiről, ebben a szemet gyönyörködtető sportban 
való indulásáról is mesélt lapunknak áprilisi sikere 
után.

Gyerekkoromban, édesapám által tanultam meg kor-
csolyázni a debreceni Nagyerdei Műjégpályán. Nagy-
jából 3-4 éve vagyok a  Jégkarc Egyesület tagja. Tavaly 
vettem részt életem első versenyén, Miskolcon az or-
szágos és nemzetközi bajnokságon, ahol adult (felnőtt) 
B bronz kategóriában a 2. helyezést értem el. Idén, áp-
rilis 7-én szintén Miskolcon, a 13. Avas Kupa Nemzet-
közi Műkorcsolya Bajnokságon adult C bronz kategóriában az első helyet sikerült megsze-
reznem. 
Nem is annyira a díjaimra, hanem arra vagyok  legfőképpen büszke, hogy ezeket a felada-
tokat, amiket tudok, ennyi évesen képes vagyok megcsinálni. Felnőtt fejjel tanultam meg 
igazán a műkorcsolyázást - ami nem egy könnyű sportág -, és ki tudtam állni egymagam 
a ’’jég közepére’’. 
Vannak álmaim, terveim a jövőre nézve. Idén még szeretnék a miskolci  Kelet-Magyaror-
szág Kupára benevezni. A legnagyobb álmom viszont az, hogy egy világversenyen részt 
vegyek így, felnőtt fejjel, Németországban, Oberstdorfban. Nyilván oda több pénz és több 
felkészülés kell, olyan szinten még nem állok. Én magam finanszírozom a ruháimat, kor-
csolyát, mindent. Napi szinten kijártam a helyi jégpályára, ez nagyon sokat jelentett a fel-
készülésben.
Szurkoljunk tehát Edinának, hogy megvalósulhasson a legnagyobb álma! 

Díjeső a szoboszlói mazsoretteknek és vezetőiknek Tiszán innen és túl!
Lapzártánkat követően már az évzáró mazsorettbemutatót is megtartották a grillétel- és sörfesztivál keretében a helyi mazsorettegyüttes tag-
jai. Ezt megelőzően azonban mindkét tavaszi hónapban sikerekkel tértek haza közeli és távolabbi versenyekről.

Oroszlányban, a Nyílt Nemzetközi Mazsorettsport és Hagyományos Mazsorettversenyen március 24-én jártak. A rendezvényen Geosztné Gogolák Éva országos elnök ja-
vaslatára  jubileumi díjakat adtak át,  amelyet azok az oktatók kaphattak meg, aki 
az elmúlt 10 évben a Magyar Mazsorett Szövetség céljaiért végzett példaértékű 
munkájáért és a mazsorettsport területén nyújtott magas színvonalú szakmai 
munkásságot végeztek. Az elnökség tagjaitól Jubileumi Oklevelet vehetett át: 
Ónodi Orsolya és Tóthné Békési Zsuzsa, a Hajdúszoboszlói Főnix Mazsorett 
Sportegyesület vezetői. „Igazán megtisztelő és jóleső érzés volt ez az elismerés, 
amely tovább ösztönöz minket céljaink és álmaink elérésére” - nyilatkozták.
A hajdúszoboszlói mazsorettek gyerek, junior és felnőtt kategóriában indultak 
el a Magyar Látványtánc Szövetség kvalifikációs versenyén,  április 7--én Haj-
dúböszörményben. A Főnix Mazsorett Sportegyesület a hosszúra sikeredett 
versenynapon 28 táncossal összesen 12 koreográfiával mutatta meg tudását. A 
következő eredmények születtek:  Amadeus 1. hely, Európa 1. hely, Cuba 1. hely, 
Kurucz Heni szóló 1. hely, Kovács Vanda - Nagy Kata - Peterman Dorina trió 
1. hely, Parti Viki szóló 2. hely, Tóth Hanna - Tóth Petra - Váczi Melinda trió 
2. hely, Kiss Panna - Bakó Bianka - Váczi Petra trió 2. hely, Cadett mini mix 2 
Maksim 2. hely, Pompon junior csapat 2. hely, Botos junior csapat 2. hely.
Fotó: Hajdúböszörmény főterén. A Főnix archívuma

Lezárultak az országos bajnokságok
Nem tétlenkedtek a hajdúszoboszlói birkózó fiatalok a 
tavaszi versenyszezonban sem. Több területi verseny  se-
gített a kvalifikációs versenyekre felkészülni, ahol mind-
két korcsoportban  - Diák I és Diák II - sikerült verseny-
zőinknek megszerezni a jogot az országos bajnokságon 
való részvételhez. 

A legfiatalabb korosztályban Serdült Marcell első országos 
döntőjén az ötödik helyezést érte el április végén. A Diák I-es 
versenyzőink mind kötött- és szabadfogásban a középme-
zőnyben végeztek.
Május első hétvégéjén kötöttfogásban  Sándor Imre (képün-
kön jobbról) a serdülő korosztályban újra nagyon szép ered-
ményt ért el, ezúttal a dobogó harmadik fokára állhatott! 
Gratulálunk nekik és edzőjüknek, Makula Tamásnak.
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Mozogjatok! - így szól a jó tanács
„Gyertek el és tegyünk együtt a szuper nyári alakért!”- így szólt az április 28-án a művelődési központ színházter-
mében megrendezett Tavaszi sportnap szlogenje. A szervező, Tőzsér Csilla edző elmondta, mi is a piloxing, és mit 
ajánl azoknak, akik egészségesebbek, fittebbek szeretnének lenni.

A piloxing a pilates, a boksz és tánc ötvözete. Két és fél éve kezdtem el Szoboszlón órákat tartani. Itt helyben 
semmilyen nagyobb sportrendezvény nem volt  mostanában,  ezért gondoltam hogy csinálni kellene egyet. Így 
jött a tavaszi sportnap ötlete. Szeretnék ebből egy rendezvénysorozatot csinálni, tavasszal-ősszel, ahogyan igény 
van rá. Kortól, nemtől függetlenül mindenkit szívesen vártunk a rendezvényre. A nyári forma nagyon fontos, 
mindenki ezerrel belehúzott most a mozgásba. A fellépők úgy jöttek össze, hogy én tartottam a piloxingot. Kállai 
Etust sokan ismerik hiszen szoboszlói, őt visszavárták a zumbásai. Szentpáli-Gavallér Mónika pedig Debre-
cenből érkezett, hozzá jártam pilatesre és thai bokszra. Szerettem volna pilatest és bokszot oktatni, így találtam 

a piloxingra. Ez volt az egyetlen olyan óra-
típus amikor bementem, és minden meg-
szűnt. 
Mozogjatok! - ezt tanácsolom mindenki-
nek. Ne azért kezdj bele, mert beteg vagy 
vagy fogyni szeretnél, hanem megelőzés 
céljából. Van egy 10 hónapos kisfiam, vá-
randósságom  idején a 36. hétig mozog-
tam, edzéseket tartottam.”

Az elmúlt év után idén áp-
rilis 7-én újra Hajdúszo-
boszlón rendezték meg 
az erős hölgyek és férfiak 
RAW felhúzó versenyét.

A művelődési központot a 
szervezők és a versenyzők 
is méltó helyszínnek talál-
ták. Hét súlycsoportban ver-
sengtek a hölgyek, nyolcban 
a férfiak.  Ezen túlmenően 
ún. abszolút győztest is 
hirdettek, ez egy számítá-
si rendszer alapján dőlt el.  
Az open - nyílt - versenyen 
együtt mérettették meg 
magukat a  12 éves korosz-

tálytól a 40-esig a sportolók.  
Pánisz László főszervező 
- versenyigazgató és házi-
gazda egy hónapja érkezett 
haza az Eb-ről, nem szándé-
kozott indulni, de végül a 
kísértés, a sport iránti elkö-
telezettség felülkerekedett, 
mégis megmérettette ma-
gát. S 310 kg-mal természe-
tesen nyert.  
A jó hangulatú versenyen 
Vas Angéla Viktória, Árva 
Ferenc, Pánisz Bence, 
Ungai Olivér is szépen sze-
repeltek. 
Képünkön a dobogó tetején 
Pánisz László

ERŐS EMBEREK
2. alkalommal rendezték meg a 
RAW felhúzó magyar bajnokságot 

Hajdúszoboszlói úszók Marosvásárhelyen, új 
egyéni csúcsokkal!
Május 11-13. között a Hajdúszoboszlói Árpád SE úszói Marosvásárhelyen vettek részt a 25. Ma-
ros Kupa Nemzetközi Úszóversenyen. A kilenctagú kis csapat 8 éremmel és 7 kupával gazdagod-
va térhetett haza az 5 nemzet  24 klub 321 versenyzőjét felsorakoztató mezőnyből.

Úszóink 6 első és 2 harmadik helyezést szereztek, valamint Suba Zsófi a 100 m mellúszásban elért időered-
ményével a LEN pont szerint különdíjban is részesült. Versenyzőink 50 és 100 m-es távokon álltak rajtkőre, 
és majdnem minden számban új egyéni csúcsokat úsztak. (Képünkön edzőikkel, a Ludmány házaspárral).
Dobogósok: 100  m gyors 1. Jákób Ramóna (1:03,75), 1. Hosszú Fruzsina (1:05,97),  3. Suba Zsófi (1:04,83).  
100 m hátúszás 1. Jákób Ramóna (1:14,87), 50 m mellúszás 1. Tóth Marcell (0:41,86).  100 m mellúszás 1. 
Suba Zsófi (1:13,80), 3. Hosszú Fruzsina (1:24,05).  100 m pillangó 1. Hosszú Fruzsina (1:10,62).



12. oldal HAJDÚSZOBOSZLÓ

Június 1-től
FÜRDŐ PATKA
Szilfákalja u. 26.
Tel.: 06-52-557-946

Június 8-tól
KAMILLA  PATIKA
Bethlen u. 30.
Tel.: 06-52-270-157

Június 15-től
ARANY  PATIKA
Hőgyes u. 31. 
Tel.: 06-52-359-431

Június 22-től
GYÓGYFORRÁS GYÓGYSZERTÁR 
Hősök tere 3.
Tel.: 06-52-557-945

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Június 02-03.
DR. SASS GERGELY
H-szoboszló, Attila u. 23.
Telefon: 06-70-708-5352

Június 9-10.
DR. JÓNÁS SÁNDOR
Pocsaj, Árpád u. 108.
Telefon: 06-70-376-1147
és
DR. MELEGHEGYI BALÁZS
H-szoboszló, Malom sor 10.
Telefon: 06-30-240-9246

Június 16-17.
DR. ILKU MIKLÓS
Sáránd, Bagosi u. 44.
Telefon: 06-70-376-1149
és
DR. KÁLMÁN ATTILA
H-szoboszló, Erkel F. u. 79.
Telefon: 06-30-9250-391

Június 23-24.
DR. BÍRÓ TAMÁS
Hosszúpályi, Petőfi u. 7.
Telefon: 06-30-239-0230
és
DR. GALAMBOS GÁBOR
H-szovát, Maklári  u. 10.
Telefon: 06-20-974-3139

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

PIACI ÁRAK május 19.

új petrezselyem       950 Ft/kg
új vegyes zöldség       350 Ft/kg
fejes saláta                        100-160 Ft/kg
kígyóuborka                        500-550 Ft/kg
uborka                        400-450 Ft/kg
cukkini                        300-650 Ft/kg
padlizsán       700 Ft/kg
kelkáposzta       400 Ft/kg
új káposzta                         450-500 Ft/kg
karfiol                         490-650 Ft/kg
karalábé                        150-180 Ft/db
zeller                        400-500 Ft/kg
fokhagyma                   1500-1800 Ft/kg
gomba                        750-800 Ft/kg
dióbél                   2500-2800 Ft/kg
mák                              1200 Ft/kg
tarkabab                     800-1200 Ft/kg
akácméz    2200 Ft/kg
vegyes méz    1500 Ft/kg
repceméz    1500 Ft/kg
tojás                             32-40 Ft/db

alma                             300-550 Ft/kg
narancs                            350-460 Ft/kg
mandarin                            550-750 Ft/kg
citrom           750 Ft/kg
banán                            400-500 Ft/kg
cseresznye                          1400-1800 Ft/kg
eper                         820-1200 Ft/kg
őszibarack                        1200-1390 Ft/kg
sárgabarack                         820-1960 Ft/kg
szőlő         1400 Ft/kg
újhagyma                    150-200 Ft/csomó
vöröshagyma                          160-200 Ft/kg
lilahagyma                           150-400 Ft/kg
burgonya                            100-180 Ft/kg
új burgonya           450 Ft/kg
paradicsom                             650-750 Ft/kg
paprika                         990-1200 Ft/kg
kápia paprika                    1200-1300 Ft/kg
sárgarépa                            250-300 Ft/kg
új sárgarépa           450 Ft/kg
petrezselyem                          700-750 Ft/kg

Anyakönyvi hírek     2018. április

Házasságkötések:
Hódos Róza - Morvai Lajos, Sanyó Gabriella - Erdei Márk, Széplaki Tímea Margit - Nagy 
Miklós Lajos, Belényesi Renáta - Vértesi Károly, Kedves Tünde - Sebestyén Albert, Erős 
Zsuzsa - Kovács Péter, Szabó Anett Ildikó - Silye Tamás Ferenc, Kerek Julianna Edina - Fe-
hér László.

Újszülöttek:
Nagy Zoltán Rafael, Zákány Gergő, Mag Nikoletta, Regele Zsófia, Kosina Brigitta, Szálkai 
Fanni, Bíró Zsombor, Ajtai Kiara Emília, Horváth Milán Alex, Abdai Dorka, Kiss-Burján Nóra, 
Tarsoly Kinga Ildikó, Szálkai Balázs, Jeges Bíborka, Pózmány Zoé, Farkas Boglárka, Nagy-
Kádár Léna, Molnár Borka, Karika Benett Milán, Dorcsin Dóra, Polgár Milán Marcell.

Akiket gyászolunk: 
Olajos Sándor 81, Cseh Zoltán Imre 49, Katona György 95, Szoboszlai József 82, Árva Ká-
rolyné 83, Szeifert Józsefné 83, Bordán Gáborné 92, Pindicska József 83, Csorvási István 
57, dr. Tóth Béla 77, özv. Gáti Károlyné 84, Koscsák Sándor 67, Palczert Gyula 83, Kígyós 
Gáborné 76, Harsányi Józsefné 90, Vágó Elek 75, Zudor Lajosné 82, Szabó István Antal 79, 
Eszenyi István 77, Hodosi Sándor 61, Jenei Gyula 87, Harsányi Sándor 85, Ferenczi Károly-
né 99, Molnár József 78, Nagy Julianna 83, Dobozi András 63, Dóró Ferencné 72, Komlósi 
Sándor 69, Wachtler Mária 77, Kiss Lászlóné 68  éves.

VÉRADÁS
A Magyar Vöröskereszt Haj-
dúszoboszlói Területi Szer-
vezete lakossági véradást 
szervez. 

Helye: 
KULTURÁLIS 
KÖZPONT, 
Szilfákalja 2. 

Ideje: május 31., csütörtök  
10:00 -17:30 óra között

Személyi iga-
zolványát, lak-
címkártyáját, 
és taj-kártyáját 
feltétlenül hoz-
za magával!

Kérjük, 
segítsen 
v é r a d á s s a l 
beteg ember-
társainkon!

Nekimentek  az épület  falának
Május 21-én, pünkösd hétfő este fél 7 körül egy nő az általa vezetett személygépkocsi-
val a Nádudvari utcán közlekedett, az Erzsébet utca felől a Dózsa György u.  irányába. 
Az útkereszteződésnél figyelmen kívül hagyta az „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” jelző-
táblát,  megállás nélkül behaladt az útkereszteződésbe, ahol összeütközött egy másik 
személygépkocsival, majd  a Bajcsy-Zsilinszky utca sarkán található épület falának üt-

köztek. A balesetben egy 
személy könnyű sérü-
léseket szenvdett.   A 
Hajdúszoboszlói Rend-
őrkapitányság vizsgálja 
a baleset körülménye-
it - tudtuk meg érdek-
lődésünkre a megyei 
rendőr fők apitányság 
sajtóinformációs szolgá-
latától. 
Fotó:  Hajdúszoboszlói 
Rendőrkapitányság 


