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A tartalomból:

Városi ünnepség:
56 mementója látványos díszlettel

42 éves mozgalom
A Tiszta, virágos Hajdúszoboszlóért

Delegáció Dzierżoniów-ból
Testvérvárosi táblát avattak

Megvannak a három-
negyed évi adatok is
Előző lapunkban már hírül adtuk, hogy várhatóan szép évet 
zárhat városunkban a turizmus. Számottevően meghaladta az 
elmúlt év első 8 hónapjának vendégforgalmi számait a 2016. év 
a kereskedelmi szálláshelyeken. 

A turisztikai nonprofit kft. összeállította a kereskedelmi szál-
láshelyek adatai alapján az első három negyedév számait és 
azok elemzését.  E szerint  12 %-kal több vendég, szám szerint 
132462 belföldi és 45900 külföldi turista időzött Hajdúszobosz-
ló kereskedelmi szálláshelyein.  
Az eltöltött vendégéjszakák száma az elmúlt 9 hónapban 11,7 
%-kal haladta meg az előző évit. A magyarok 399812, a külföl-
diek 208602 vendégéjszakát töltöttek nálunk.  Az átlagos tar-
tózkodási idő 3,41.
Az adatok nem tartalmazzák az egyéb, vagyis a magánszállás-
helyek adatait, mivel azok majd jövő év elején válnak ismertté. 

Új elnök a 
kereskedelmi és iparkamaránál

A gazdasági kamarákról szóló törvény alapján szeptember-októ-
ber hónapokban tisztújítást tartott a HBKIK. Ennek részeként 
tartották meg a választást a hajdúszoboszlói szervezetnél is, 
szeptember 19-én. Az új helyi elnök Mészáros Sándor.

A választás eredményeként a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara Hajdúszoboszlói Szervezetének elnöksége a követke-
ző személyekből áll: Mészáros Sándor elnök (egyéni vállalkozó), 
Tóth István alelnök (Szoboszló Mode 95 Kft.), tagok: Czeglédi 
Gyula (Hungarospa zrt. vezérigazgató), Pálvölgyi Lajos (Hotel 
Korona Kft.), Virág Tibor egyéni vállalkozó. 
A megyei elnökség tagja lett: Mészáros Sándor, Tóth István.

Jó, ha tartalékolják a pénzt a gázszámlára (is)!
Amint arról a lakosság idejében értesítve lett, a A TIGÁZ (melyet az állam az olasz tulajdonostól korábban megvásá-
rolt) megszűnik, a FŐGÁZ veszi át a tevékenységet, így az ügyfelek is oda kerülnek.
Azoknak a fogyasztóknak, akik a részszámlázást választva fizettek eddig, jó lesz odafigyelniük - és pénzt tartalékol-
niuk.

A FŐGÁZ tájékoztatása szerint a  fogyasztók közel fele havonta közel azonos összeget fizet a földgázért, mert a kiegyenlített 
részszámlázást választotta. A szolgáltatóváltás miatt azonban átmeneti változás áll be a részszámlák összegében. Ennek oka, 
hogy a fűtési szezon magasabb fogyasztására előre befizetett többletet a TIGÁZ a végelszámoláskor visszafizette, mivel a 
fűtési szezonban már nem a TIGÁZ lesz a gázszolgáltató. Az előttünk álló időszakban azonban a téli hónapok túlsúlya miatt a 
következő éves gázmérő-leolvasásig a megszokottnál magasabb összegű részszámlák várhatók.

Fontos tehát, hogy a fogyasztók a végelszámoláskor a TIGÁZ-tól visszakapott pénzüket tartalékolják a következő hónapok 
várhatóan magasabb részszámláira. Szeretnénk elkerülni, hogy az átmenetileg jelentkező magasabb kiadás a családokra vá-
ratlan pénzügyi terhet rójon, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél több csatornán keresztül elmagyarázzuk 
fogyasztóinknak a helyzetet. A FŐGÁZ  oldalán kisfilmes tájékoztatás is megtekinthető: https://www.fogaz.hu/A-FOGAZ/
Rolunk/Sajtokozlemenyek/aktualis/2016/10-18

A hajdúszoboszlói lakosok apraja-nagyja közül igen sokan nyeregbe pattantak, hogy részt vehessenek 
az Autómentes Naphoz kapcsolt  kerékpározáson a város utcáiban. Felvételünk a főtérről való elindu-
láskor készült. 
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VÁROSHÁZA
A szakmai bizottsági üléseket követően, október 20-án tartotta meg soron következő tanácskozá-
sát városunk önkormányzatának képviselő-testülete. Az ülés után az évenként kötelező közmeg-
hallgatást is megtartották, ahol egy állampolgár kért felszólalást.

► Elsőként a város egészségügyi alap- és szakellátásának helyzetéről készült részletes szám-
adást tűzték napirendre.  A téma kapcsán elhangzott, a szakorvosi rendelések változásai, a he-
lyettesítések jó lenne, ha megjelennének a szoboszlorendelo.hu internetes oldalon.

► A képviselő-testület az előzőt követően  ugyancsak egyhangúlag elfogadta a Hajdúszoboszlói 
Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját. Amint azt Antalné 
Tardi Irén a szakmai bizottság nevében ismertette, nagyon részletes, jó anyagként értékelték a 
mintegy 150 oldalnyi előterjesztést. 

► Intézményi átszervezésről is határozott a képviselő-testület.  A jövő évtől a köznevelési intéz-
mények fenntartása és működtetése is állami feladat lesz.  A célszerűséget tekintve az a javas-
lat született, hogy a Hajdúszoboszlói Intézményfenntartó Központot megszüntessék, s új intéz-
ményt alapítsanak.

A javaslat indoklásában többek között az szerepel, hogy a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 
köznevelési feladatokkal foglalkozzon alapvetően (jelenleg gazdasági hátteret nyújt egy nemrégi, 
szintén jogszabály miatt hozott átszervezés következtében, ide tartozik a művelődési központ, a 
tv  mint intézmények e feladatának ellátása is).  Az átszervezéssel létrehozzák a Hajdúszoboszlói 
Gazdasági Szolgáltató Intézményt.  Ez látná el az önkormányzat intézményeinek pénzügyi-gaz-
dálkodási tevékenységét (óvodai intézmény, bölcsőde, múzeum, TV, művelődési központ, egész-
ségház).  

Az igazgatási, szociális, és nevelési bizottság módosító indítványt szavazott meg, melyet Jónás 
Kálmán tett. Ő azt javasolta, a Hajdúszoboszlói Intézményfenntartó Központot (HIK) szervez-
zék át,  ne megszüntessék és  új intézményt hozzanak létre. Szerinte fölösleges, s mi lesz a dolgo-
zókkal.  Dr. Sóvágó László polgármester reflektálásában közölte: nem szereti az emberek ilyen 
formájú ijesztgetését.  Mindenkinek lesz munkahelye a HIK-ből az új intézményben, akit az 
állam nem „visz el”, s akikre szükség lesz, megfelelően ellátják munájukat. 

A 12 képviselő közül csak 4-en értettek egyet a HIK meghagyásával, majd 11 képviselő megsza-
vazta az új intézmény létrehozását javasoló előterjesztést.

NÉPSZAVAZÁS
A választók  43,25 %-a vett részt
Az október 2-i népszavazáson a hajdúszoboszlói részt vevő vá-
lasztópolgárok túlnyomó többsége 98,5 %-a NEM-mel szava-
zott a nem magyar állampolgárok hazánkba történő kötelező 
betelepítésével kapcsolatos kérdésre. 

Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása 
nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra 
történő kötelező betelepítését? - így tették fel a kérdést. Hajdú-
szoboszlón 20 szavazókörben várták most is a választásra jogo-
sultakat. A legmagasabb részvételi arány az 1. sz. szavazókörben 
(városháza) volt, 54,9 %. Igaz, itt szavazhattak, a nem helybeli, 
de városunkban szavazni kívánó polgárok is.  Ezt követi a 15. sz. 
szavazókör, az Arany János u. 2. sz. (Bárdos-iskola), ahol 47,61 
%-os volt a részvétel.  A legkevesebben a 18. sz. szavazókörben, a 
Hőforrás utca 145. sz. (Liget ovi) jelentek meg, itt 33,28 % járult 
az urnák elé. 

A névjegyzékben e napon 19768 választópolgár szerepelt. A sza-
vazáson 8510-en jelentek meg.  409 szavazólap bizonyult érvény-
telennek, 8094 érvényesnek. 

Az  igen szavazatok száma 120 (1,15 %),  a nem-eké pedig 7973. 
(2016. 10. 02. 21 óra 30 perckor rögzített összesített adatok 

alapján.)

Lakossági  fórum az 5. sz. körzetben

Tájékoztatom választókörzetem lakosait, hogy 

november 9-én, szerdán 17 órától 

lakossági fórumot tartok  a Szováti u. 2. sz. 
alatt, a Hajdúföld Mezőgazdasági Vállalkozók 
Szövetkezete tanácskozótermében.

A lakossági fórumra minden érdeklődőt tiszte-
lettel várok:

Orosz János 
önkormányzati képviselő

A Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
pályázatot ír ki

városfejlesztési ügyintézői 
munkakörének betöltésére

A részletes pályázati kiírás a 
www.hajduszoboszlo.eu/önkormányzat 

és a www.kozigallas.hu weboldalakon érhető el. 

A pályázatokat 2016. november 15-ig lehet benyújtani, a 
pályázati kiírásban szereplő feltételek mellett. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
nyújt Szilágyiné Pál Gyöngyi városfejlesztési irodavezető-

helyettes (Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. „B” épület, 2. eme-
leti 210. sz. iroda) személyesen, illetve az 52/557-323-as 

telefonszámon.

Hajdúszoboszló turisztikai statisztikája 2016. 1-9. havi adatok 
a kereskedelmi szálláshelyek (szállodák) adatai alapján. A TDM által ké-
szített részletes elemzésből a legjellemzőbb küldő országok adatait  mu-
tatjuk be. 



3. oldalHAJDÚSZOBOSZLÓ a város

A szociális szolgáltató központ 
hagyományos idősek napi 
rendezvényén

A Hajdúszoboszlói Kistérségi, Szociális, Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont hagyományos, az Idősek Hónapja alkalmából rendezett vacsorával 
egybekötött műsoros estjére várta a város nyugdíjaskorú személyeit egy 
kis kikapcsolódásra. Az ünnepséget szeptember 29-én, a Kösely Zrt. nagy-
termében tartották.

„Két dolog nagyon fontos az ember életében, az egészség és a boldogság, 
mindez pedig hatványozottan igaz idős korban”- jegyezte meg ünnepi köszön-
tőjében dr. Sóvágó László polgármester. Az ember önmagát, céljait megvaló-

sítva, a világgal megbékélve pedig biztosan boldogan élhet, különösen ha másokért is tesz közben - fejtette ki.  A klub saját fellépői, valamint Liszter Sándor és a vadrózsák együttese szórakoztatta 
a vendégeket, akik estébe nyúlóan ünnepeltek a jeles napon.
Képeinken: Balra: a rendezvény meghívottjainak egy része, jobbra: dr. Sóvágó László köszöntőjét tartja

Szünidei gyer-
mekétkeztetés
Kedves Szülők! Felhívjuk a fi-
gyelmüket, hogy az őszi szüni-
dei étkeztetés időpontja 2016. 
november 02-03-04-e.
Helyszíne: Közgazdasági Szak-
középiskola Kollégium Gönczy 
Pál u. 15.,  Pávay Vajna Általá-
nos Iskola Hőforrás u. 143.
 A szünidei étkeztetésben a 
hátrányos és halmozottan hát-
rányos helyzetű gyermekek 
vehetnek részt, a jelentkezés 
határideje: 2016. október 28. 
10.00 óra

Bursa Hungarica
Felhívjuk a kedves szü-
lők/tanulók/hallgatók fi-
gyelmét, hogy a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázatbenyújtási 
határideje: 2016. november 
08. 12.00 óra.
Hajdúszoboszló Város hon-
lapján a pályázati kiírás és 
a csatolandó dokumentumok 
listája megtalálható.Sikeres 
pályázást kívánva: 
Egészségügyi, Szociális Igazga-
tás munkatársai

Legújabb testvérvárosi kapcsolatunk tiszteletére táblát helyeztek ki a strandfürdő főbejárata mellett október 21-én. Az avatóra Sóvágó László pol-
gármester személyes meghívására érkezett 4 fős küldöttség (tagjai: Albert Blacharz – alpolgármester, Marcin Szczepanowski – pályázati referens, 
Rafał Szymczak – informatikai vezető, Anna Polowczyk – civil referens) Lengyelországból, Dzierżoniów-ból városunkba.

Ennek előzményeként, Dzierżoniówban tavaly avatta fel, a testvérvárosi egyezmény aláírásának idején Holoda Attila alpolgármester a Hajdúszoboszlót 
jelölő táblát a lengyel város főterén. „A hajdúszoboszlói  helyszínnel kapcsolatban többen konzultáltunk képviselőkkel illetve szakemberekkel, hol lenne a leg-
jobb a jelzést felállítani. Azért esett a választás erre az oszlopra, mert mellette található a  lengyel katonai emlékmű. Egyelőre - ezt hangsúlyozom - ideiglenes 
jelleggel van itt, ha találunk más meg-
oldást rá, esetleg valamilyen komo-
lyabb látványosságot is tudunk belőle 
csinálni, amit az ideérkező vendégek is 
szívesen megnéznek, valószínűleg az 
lesz a végleges megoldás” - tájékoz-
tatta lapunkat Kanizsay György Béla 
képviselő, kapcsolattartó, a turisztikai 
nonprofit kft. Felügyelő Bizottságának 
elnöke. Elmondta, november 17-20.  
között egy 50 fős delegáció utazik ki 
Lengyelországba, ahol Dzierżoniów 
legforgalmasabb körforgalmát, amit 
nemrég építettek, Hajdúszoboszlóról 
nevezik el!

A lengyel testvérvárosból érkezett dele-
gációt délelőtt fogadta dr. Sóvágó Lász-
ló polgármester. A táblát Máté Lajos, 
az önkormányzat turisztikai, kulturális 
és sport bizottságának elnöke, valamint 
Albert Blacharz alpolgármester avatták 
fel, egyúttal megkoszorúzták a 48-49-es 
forradalom és szabadságharcban részt 
vett lengyel dzsidások emléktábláját. 

Képünkön: Balról a 3. Albert 
Blacharz alpolgármester, mellette 
Kanizsay György Béla, Máté Lajos.

Testvérvárosi táblát avattak
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Aki  a hont szolgálta

225 évvel ezelőtt, 1791. szeptember 21-én született Széchenyi Ist-
ván, akinek csodálatos életútja előtt tisztelegve a 2016-os évet 

Széchenyi-emlékévnek nyilvánították. 
A szülők példamutató, hazát gyarapító munkája, gyermekéveinek kiváló ne-
velője megalapozta Széchenyi István személyiségét. Kreatív gondolkodása, 
komplex látásmódja az országot terveinek tökéletes kidolgozása és megva-
lósítása segítette a legnagyobb magyart hazát felemelő munkájában. Sikeres 
országépítő tevékenysége miatt Kautz Gyula 1868-ban megjelent írásában 
az 1826-tól 1848-ig terjedő időszakot Széchenyi-kornak nevezi. A szám-
talan külföldi útján szerzett ismeret hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország 
fejlődését elősegítse.

1857 novemberében Béla fiának címzett intelmeiben megfogal-
mazza, hogy nem a nyugalom az emberi élvezetek forrása, 

hanem a tevékenység. Széchenyi példamutató életében mindig a közjóért te-
vékenykedett. Fiához írt intelmeiben feltárja eredményes munkásságának tit-
kát is, amikor azt írja, hogy „mélyen átgondoltam minden körülményt, minden 
lehetséges akadályt mérlegeltem és így számításba véve, vagy elhárítottam, 
vagy legyőztem, s nem feledkeztem meg semmiről, amire a siker érdekében 
szükség volt”.

A mélyen vallásos Széchenyi különösen az 1822-ben történt La Trappa-i 
kolostori látogatása után hangsúlyozta, hogy Istent a földi világban tet-

teinkkel kell imádnunk. A legnagyobb magyar mindig így cselekedett.
Széchenyi felismerte, hogy tetteinek valóra váltása érdekében szükség van 
az összefogásra, az egyesületekre. Hitel c. könyvében hangsúlyozza „egy 
magyar ember semmi, csak az egyesületeknek van hosszú élete, s igazi súlya”. 
Naplójában 1823. december 24-én feljegyzi, hogy „több embernek olyan 
vállalkozás is könnyű, mely a magányosnak egyszerűen lehetetlen marad”. A 
Lovakrúl c. könyvében kifejti: „sok nehéz ki nem vihető Egynek: Többnek csak 
egymást értsék szinte semmi se lehetetlen”. Erre az egymás értésre van igen 
nagy szükség ma is hazánkban. A legnagyobb magyar a Magyar játékszínrűl 
c. könyvében rámutat arra, hogy „egyesülnünk kell mindenre, ami a hazát 
felemeli”. Naplójában 1819. november 05-én is hangsúlyozza, hogy „az em-
berek együttműködésre, s nem elzárkózó életre vannak teremtve, a tökéletes-
ség felé vezető út csak az lehet, melyen az ember a közjóért munkálkodik”. 
A Politikai progamtöredékekben Széchenyi hangsúlyozza, hogy „egyedül a 
progressziónak, a reformnak zászlaját tartom annak, mely alatt egyesülni, s 
mely után indulni tudok,”

A legnagyobb magyar számtalan egyesületet hozott létre nemzetfelemelő 
terveinek megvalósítása érdekében. Jól látta, hogy a haladás érdekében 
minden erőforrást mozgósítani kell. A Kelet népében megfogalmazza, hogy 
a lóversenyeknek nem csak az a célja, hogy a lótenyésztést segítsék „hanem 
főcélom az, hogy hazánk erei központosuljanak, a mágnási, nemesi, polgári, 
vallási különbségek egy magasabb célra olvadozzanak össze”.
A legnagyobb magyar nem csak az országot gyarapító programjainak töké-
letes kidolgozását valósította meg, hanem azok valóra váltásáért minden kö-
vet megmozgatott. Így pl. a Lánchíd megépítéséért is sokat fáradozott. Kolb 
János a pesti polgárok vezetője mindent elkövetett azért, hogy a híd meg-
építését akadályozza, mert a nemesek nem akartak adót fizetni a híd hasz-
nálatáért. Széchenyi az ellenállás felszámolása érdekében sok pesti polgárt 
felkeresett azért, hogy támogassák a híd megépítését. Fáradozása sikerrel 
járt. Számtalan esetben a legapróbb dolgokra is odafigyelt a legnagyobb 
magyar, hogy tervei megvalósuljanak. 

A Politikai programfüzetekben rámutat Széchenyi arra, hogy „az én leg-
nagyobb tulajdonságom a hangyaféle szorgalom”. Valóban példaértékű 

szorgalom kísérte Széchenyi munkásságát, ami sok boldogságot, extázist, föl-
szikrázó pillanatot eredményezett számára. Károlyi Györgynek élete alko-
nyán 1858. október 14-én levelében megfogalmazza munkásságának célját: 
”van-e más boldogság a földön, mint szolgálni a hont, munkálni hazánk fiaiért”. 
Így élt a legnagyobb magyar, ezért életének csillaga ma is fényesen ragyog. 

Dr.Takács Imre
    Széchenyi-kutató
Ezen megemlékező beszéd elhangzott 2016. szeptember 20-án Bécsben, a szü-
lőháznál. Az Országgyűlés delegációjának tagjai dr. Vitányi István (FIDESZ), dr. 
Rubovszky György (KDNP), dr. Takács Imre (Hajdúszoboszló).

Az 1956-os forradalomra város-
unkban is megemlékeztek a Hő-
sök terén. A 60. évforduló igen 
látványosra sikerült, repülők 
szórtak korabeli követeléseket 
tartalmazó röplapokat, vala-
mint magyar zászlót húztak az 
ünneplő tömeg felett az égen.

A mostani demokráciában elkép-
zelni sem tudjuk, milyen lehetett 
az országban élni az elhurcolások, 
deportálások idején, „amikor börtön 
járt azért, ha valaki megkérdőjelezte 
a fennálló rendszert” - jelentette ki 
ünnepi beszédében Pajna Zoltán, a 
Hajdú–Bihar Megyei Közgyűlés el-
nöke. Felhívta a figyelmet rá, hogy a 
forradalmárok visszaemlékezéseiket 
szinte mindig gyermekkoruk esemé-
nyeivel kezdik ,hiszen „saját bőrü-
kön tapasztalhatták meg, mit jelent a 
magántulajdon felszámolása, a terv-
gazdálkodás bevezetése…nem volt 
mit enni,..a padlássöprés alkalmával 
sokszor még a következő évi vető-
magot is elvitték” - ezért mondták 
azt az ország polgárai, hogy: elég! 

Beszélt a forradalomról,  leveré-

séről, az azt követő 
megtorlásokról, ami-
nek a következmé-
nyeként magyarok 
ezrei menekültek 
nyugatra. 

Ezután aktuálpo-
litikai témára tért 
át, véleménye sze-
rint ugyanis nem 
lehet párhuzamot 
vonni az akkori ma-
gyar menekültek és 
a mostani „valódi 
üldözöttek mellett 
megjelent megélhe-
tési bevándorlók” 
között. Kifejtette, 
„az európai nemzete-
ket ma olyan veszély fenyegeti, ami 
veszedelmesebb minden eddigi erő-
nél, amivel Európa valaha is talál-
kozott”, ugyanis „a világtörténelem 
eddigi legintenzívebb népvándorlása 
zajlik”. Szerinte most is ugyanazt az 
üzenetet kell küldenünk: elég volt!

 Az ünnepi műsor részeként az 
„Október tűzvirága” című összeál-
lítást mutatta be a BSzC Bocskai 

István Szakgimnáziuma és Szakkö-
zépiskolájának diákjai. 

Az ’56-os kopjafánál az emléke-
zés koszorúit helyezték el az ön-
kormányzat nevében dr. Sóvágó 
László polgármester és Holoda 
Attila alpolgármester, valamint pár-
tok, intézmények, egyházak, civil 
szervezetek és rendvédelmi szervek 
képviselői.

Elképzelni sem tudjuk, milyen lehetett....

A kelet-ukrajnai terroristaellenes műveletekben 
megsérült, „Melegítsd fel a katona lelkét” nevű 
programban részt vevő ukrán katonák érkeztek Ma-
gyarországra rehabilitációs célból. Hajdúszoboszló-
ra - egyelőre - 7 katona kapott meghívást, akiknek 
képzőművészeti alkotásaiból kiállítás is nyílt az In 
Hotelben október 14-én, melyet dr. Grezsa István 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesz-
tési feladatainak kormányzati koordinációjáért fele-
lős kormánybiztosa és Őexcellenciája Ljubov Nepop, 
Ukrajna Magyarországi Nagykövete nyitottak meg.

2014 nyarán voltak a legnagyobb 
veszteségek a katonák között és 
akkor saját erejükből hozták létre 
alapítványok a programot. Önkén-
tesen lehet benne részt venni, je-
lenleg 20 csoportban több mint 350 
embert kezelnek. Sokan kérdezték, 
hogy hivatásos festők-e a művé-
szek, de mindenki először fogott 
ecsetet az általános iskola óta. Mint 
pszichikai rehabilitáció kezdődött 
az egész, de ma már inkább egy 
szociális visszailleszkedést segítő 
programként működik, lehetőleg 
minél több szakember bevonásával. 

A nagykövet asszony elmondta, nagyon fontos, hogy ezek 
az emberek megkapják a kellő segítséget a társadalomba 
való visszailleszkedéshez, ehhez pedig remek eszköz egy 
ilyen művészeti projekt.  A katonák Hajdúszoboszlón való 
gyógyulásának ötlete onnan jött, hogy megismerkedett a 

program egyik támogatójával, Ináncsy Miklóssal. Beszél-
getésük közben szó esett művészetről, az orosz agresszióról 
Ukrajnában, így nem kellett sok hozzá, és máris a katonák 
meghívásának lehetőségeiről értekeztek. „Az igazi barát 
nemcsak beszél hanem tetteket is végrehajt” - fejtette ki 
azt, hogy miért is vált számára Hajdúszoboszló rövid idő 
alatt fogalommá, itt ugyanis a párbeszédet mindig igazi 
baráti gesztusok követték. „Budapesten találkoztam a ka-
tonai kórházban fekvő ukrán katonákkal, és itt szeretném 
megragadni az alkalmat hogy köszönetemet fejezzem ki 
a magyar kormánynak, amiért lehetőséget biztosít erre, és 
ukrán gyerekek táboroztatására is.” 

Képünkön: Az ukrán katonák Ljubov Nepop nagykövet 
asszonnyal, balról dr. Grezsa Istvánnal, jobbról Ináncsy 
Miklóssal, Bodó Sándor országgyűlési képviselővel és 
Máté Lajossal, az önkormányzat turisztikai, kulturális, 
és sport bizottságának elnökével

A harcokból a hétköznapokba:  ukrán kato-
nák alkotásai az In Hotelben
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Szoboszló a Szolnoki
Gulyásfesztiválon
Nemes hagyomány a híres, mintegy 40 ezer embert vonzó szolnoki fesztiválon a „0.” utáni 
napon, szeptember 9-én  megtartott jótékonysági főzőverseny.  A világon a legmagyarabb 
ételként ismert gulyást itt különböző változataiban a  versenyzők eladásra készítik, az ada-
gokat támogatói jeggyel lehet kapni. A bevételt helyi jótékonysági célra fordítják. 

Az „Ország Gulyása” jótékonysági célú főzőversenyen az idei, 18. fesztiválon Hajdúszoboszló 
önkormányzata is képviseltette magát. A Victoria-hotel adta az alapanyagot és a szakértelmet. 
A szoboszlói szakács palócgulyást készített.  

Sokan a versenyszellemért is jöttek. Igaz, amint Szalay Ferenc, Szolnok város polgármestere 
fogalmazott: „A gulyás igazi hazája az Alföld, a végtelen rónaság”, de bizony  finom erdélyi 
ízekkel is megismerkedhettek a gulyáskóstoló látogatók. A  versenyt  ugyan nem Szoboszló 
nyerte, nem is ez volt a cél, de fürdővárosunkat is  elismerték oklevéllel a részvételért, 
illetve a felajánlásért. Képünkön a szoboszlóiak a színpadon: balról Pánisz László 
turisztikai, kulturális és sport bizottsági tag, Marosi György Csongor és Orosz János 
önkormányzati képviselők és Lévai Péter, a Thermal Hotel Victoria szakácsa.

Autómentes Nap
Az Európai Mobilitási Hét programjai között, melyhez a helyi önkormányzat is 
csatlakozott, az egyik legszínesebb mindig az Autómentes Nap, melyet idén szep-
tember 22-én, Hajdúszoboszlón immár a szokásoknak megfelelően a Hősök tere 
lezárt útszakaszán tartottak.

A nemzetközil program lényege az volna, hogy ezen a napon minél többen ’’tegyék 
le’’ gépjárművüket, és gyalog, vagy éppen biciklivel menjenek munkába, iskolába stb. 
Ehhez igazodva minden a környezetbarát közlekedésről szólt. 

Óvodás és kisiskolás csoportok KRESZ-pályán próbálgatták, mennyire ismerik a sza-
bályokat, a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság közlekedésbiztonsági totót tartott. A 
nap a kerékpárosok felvonulásával zárult, egy szerencsés lakos, aki részt vett és regiszt-
rált, az idén is biciklit nyert. A menet a Hősök terétől a Szilfákalján át a József Attila és 
Böszörményi utcák után a Halasi Fekete térig haladt. 

Turizmus mindenkinek - vendé-
gek a turizmus világnapjáról
A Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. már 6. alka-
lommal csatlakozott a turizmus világnapja prog-
ramjához szeptember 27-én, amikor is az egész 
világon együtt ünneplik a turizmus jelentőségét és 
mindazt, amit az utazásnak köszönhetünk. Az idén 
az ENSZ Turisztikai Világszervezete a világnap té-
májának az akadálymentes turizmust nevezte meg. 
Ehhez igazodva a fogyatékkal élő vendégek ingye-
nesen vehették igénybe a fürdő szolgáltatásait, de 
különleges szaunaszeánszokat, vízi tornát is tartot-
tak a látogatóknak. Megkérdeztünk néhány  

fürdővendéget, mi a véleményük az eseményről és a 
fürdőről, városunkról.

 Mesterné Pap Ilona helyi lakos: Jó kezdeményezés-
nek tartom a világnapot, gondolom összefügg ez azzal, 
hogy minél több vendég jöjjön. Úgy tudom, nagyon jó 
nyara volt a fürdőnek, augusztusban nem is volt iga-
zán szabad szoba a városban. Egy időben mi is sokat 
utaztunk, mostanában nem jött össze. Talán a terror-
fenyegetettséggel érintett nyaralóhelyekre kevesebben 
utaznak, ezt is kihasználhatja a városunk, lehetőséget 
ad Szoboszlónak hogy még több vendég jöjjön ide.” 

Kovács János és felesége Egerből érkezett: Jó prog-
ramokat állítottak össze a világnap alkalmából, gratu-
lálok hozzá. Kellemes meglepetés volt, hogy reggel, 
mikor beléptünk a gyógykezelő helyre, csokoládé-

val kínáltak bennünket. Csodálatos üzenet a ’’turizmus 
mindenkinek’’, nem kellene, hogy csak jelszó marad-
jon. Ebben benne vannak a rokkantak, a fiatalok, mi a 
79-80 éves nyugdíjasok, mindenki. Legyen lehetősége 
mindenkinek. Visszatérő vendégek vagyunk, nagyon 
kellemes a fürdő, a gyógykezelések, az orvosok és a 
személyzet is remek, ezek szerint a vezetők is jók. 

Énekes Lajosné Székesfehérvárról: 30 fős csoport-
tal jöttünk, sokszor voltunk már Hajdúszoboszlón. 
Nagyon tetszik az idei év szlogenje, bár a meleg vizet 
gyerekeknek nem ajánlom, de idősebbeknek nagyon 
jó. Igénybe is vesszük minden alkalommal. Egy évben 
kétszer, ősszel és tavasszal megyünk vakációra. Na-
gyon szép a fürdő, sokat fejlődött az utóbbi években és 
jók a kezelések, valamint a város is szép.
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Halász Ferencre emlékeztek
A Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület, Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és a Kovács 
Máté Műv. Központ és Könyvtár közös szervezésében emlékeztek meg a város egyik emblematikus 
pedagógusáról, Halász Ferencről kollégái, egykori tanítványai és kedves ismerősei a Bocskai Ren-
dezvényközpontban szeptember 16-án.

1933-ban született Debrecenben, ’56-ban diplomázott a Kossuth Lajos Tudományegyetemen mint magyar 
szakos középiskolai tanár, majd 1961-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen latin kiegészítő szakon 
tett vizsgát. Hajdúszoboszlón, a mostani Hőgyes Endre Gimnáziumban helyezkedett el, ott dolgozott nyug-
díjazásáig, 1980-tól igazgatóhelyettesi pozícióban. Tagja volt a Bárdos Lajos Városi és Pedagógus Ének-
karnak. Egész életében aktívan sportolt, az egészséges életmódot széles körben propagálta. 1975-ben Okta-
tásügy Kiváló Dolgozója díjat kapott, 1995-ben Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetést. Aranydiplo-
más, Hajdúszo-
boszló Gönczi 
Pál-díjas peda-
gógusa volt. 

Özvegye és 
egyik fia is el-
fogadta a meg-
hívást az em-
lékülésre, me-
lyen meghatód-
va hallgatták 
a résztvevők, 
ahogyan em-
lékeiket sorol-
ták az egykori 
pályatársak és 
tanítványok. 

Minden beszédből kitűnt, hogy Halász Ferencet mekkora tisztelet és szeretet övezte nemcsak családja, 
barátai és munkatársai, de tágabb körű ismeretségében is. Széles irodalmi műveltséggel rendelkezett, pon-
tos, precíz ember volt, kinek neve városunkban összeforrt a gimnáziuméval, a város szellemi és kulturális 
életével. 

Képünkön: az előtérben özvegye, akinek jobbján László fia az emlékrendezvényen

„A cserépnek víz a lelke, 
s a tűz égeti ki belőle”
Újra várja a látogatókat a Hajdúszoboszlói Fazekasház, az ünnepélyes 
megnyitót szeptember 14-én tartották meg.

Fazekas István, a népművészet mestere hozta létre a házat, melyben saját alko-
tásait autentikus környezetben mutathatta be a közönségnek. 2007-ben bekövetke-
zett halála után a ház romlásnak indult, majdnem az enyészeté lett. Ennek az áldat-
lan állapotnak vetettek véget a Fazekasházért Alapítvány tagjai, kiknek fáradozása 
nyomán nyílhatott meg újra a múzeum. A tagoknak külön köszönetét fejezte ki 
dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár, aki beszédében kitért arra, milyen 
fontos hogy a népi hagyományokat, kultúrát megőrizzük, hiszen „ez identitásunk 
alapja”. Arra buzdította a fiatalokat, járjanak figyelemmel a közösségben, kutassák 
fel a helyi értékeket. 

Dr. Lakner Lajos, a Déri Múzeum tudományos igazgatóhelyettese kiemelte, a 
kultúra fennmaradásáért küzdeni kell, ennek lehettünk szemtanúi a Fazekasházban. 
„Ezeknek a használati tárgyaknak nemcsak kulturális üzenete van és szépérzékün-
ket fejleszti, hanem a személyiségünket is” - fűzte hozzá gondolatait a megnyitó-
hoz Bodó Sándor országgyűlési képviselő. A Derecskei Szivárvány táncegyüttes 
előadása után a vendégek közel 10 év után ismét beléphettek a ház ajtaján.

Kádár Nagy Lajos kiállítása
’’Eleitől fogva’’ című életműkiállítása nyílt Kádár Nagy Lajos festőművésznek a Bocskai Múzeum-
ban szeptember 17-én, melyet október 26-ig tekinthettek meg a látogatók.

A Holló László-díjas mestert személyesen köszöntötte dr. Bihari-Horváth László, a múzeum igazgatója. A művész 
33 évig élt Hajdúszoboszlón, a fürdőben mint mérnök, főmérnök dolgozott. Papp András író megnyitóbeszédé-
ben méltatta munkásságát, absztrakt művészetét. „Látomás és indulat van festményeiben, finomkodó ecsetvonások 

helyett ujjfestések, spaklis 
simítások, szivacstörlések, 
erősen világító színek” jel-
lemzik műveit, a technika 
időnként módosul, de az 
indulat marad. 

Szemének rohamos rom-
lása miatt (szürkehályog, 
majd retinaleválás is súj-
totta) kellett abbahagynia 
a festést. Ezután fordította 
alkotói vágyát a szobrászat 
irányába, kisplasztikákat 
készít, melyek stílusát és 
formavilágát az organikus 
absztrakció háromdimen-
ziós változatának nevez. 
A róla szóló Látó ujjak 
című napokban megjelent 
könyvben részletesen ki-
fejti különleges szobrainak 
készítését és a használt 
technikákat. 

Kutyajó délután
Kutyatulajdonosokat és –barátokat valamint négylábú társaikat 
várták október 2-án a Halasi Fekete Péter téren a  IV. Szoboszlói 
Kutyavasárnapon. 

A felelős állattartás tudatos népszerűsítése, az állattartási kultúra színvona-
lának növelése hazánkban igen nagy feladat. Ezért is van nagy szükség a ku-
tyavasárnaphoz hasonló rendezvényekre. Állatvédő egyesületek, állatorvos 
és kutyatréner is képviseltette magát a helyszínen, bárki kérdezhetett is tőlük. 

Kutyaszépségversenyen dőlt el, melyik szőrpamacs termett leginkább a 
színpadra. A gazdik és kutyusaik pedig a városban megtett sétával demonst-
rálták hogy egy ilyen kapcsolatból mindenkinek csak előnye származhat: fit-
tebb gazdi, boldogabb kedvenc és a megjelentek mosolyából ítélve biztosan 
igaz a mondás: ’’kutya nélkül lehet élni, de nem érdemes’’.



7. oldalHAJDÚSZOBOSZLÓ életünk

Egy kert nem a drága növényektől lesz szép
A Tiszta udvar, rendes ház mozgalom több mint 60 éve indult útjára Létavértesről, egy körzeti orvos kezde-
ményezésére, a Vöröskereszt támogatásával. A virágosítási mozgalom 1974-ben kezdődött Hajdúszoboszlón. 
Ápolója hosszú ideje a Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesület. A porták és az előttük lévő terület gondozott-
sága, esztétikuma mellett a tisztaságot is értékelik évről évre az ismert mozgalom keretében. A város napjához 
kapcsolódva az idén is megtartották az értékelő rendezvényt szeptember első napján.

Nagy kertbarát dr. Sóvágó László polgármester, aki köszöntő beszédében a nyugati és a magyar kertkultúra között 
vont párhuzamot.  Rámutatva arra, hogy  nem feltétlenül a mérhetetlenül drága növények lerakásától válik szemet 
gyönyörködtetővé, ízlésessé, kellemes környezetté a kertünk. A lényeg az, hogy legyen igényünk az ízlésünknek 
megfelelő kertünk kialakításához és gondozásához. - Önök, akik itt jelen vannak, bebizonyították, hogy nem csak 
élvezik a kertet, hanem szeretik is, és a hozzá kapcsolódó munkát is vállalják.  Ez pedig nem csak a tulajdonosoknak, 
az ott élőknek jó és esztétikai élmény, hanem városunkat is gazdagítja - hangsúlyozta.  

Az idei versenyt dr. Kálmánné Hunyadi Györgyi, az egyesület elnöke értékelte.  Mint elhangzott, a tisztaság és a 
virágosítás most is a legfőbb szempontok közé tartozott a zsűrizés során. azt is figyelembe vették, hogy a kert mellett 
a ház környékét, illetve az előtte található közterületet is rendben tartja-e a gazda, hogy szelektíven gyűjti-e a hulla-
dékot, vagy nakárt a kerti hulladékot komposztálással hasznosítja. A néhány éve újra bevezetett Tiszta udvar, rendes 
ház táblát azoknak ítélték oda, akik a rangsorban az első kilenc helyen szerepeltek - hangzott el. Végül köszönetet 
mondott a mozgalom támogatóinak, kiemelve a város önkormányzatát. 

Az I. kategória fődíjasa Józsa János festő, grafikusművész alkotását és emléklapot vehette át: Sek Sarithy (Ber-
csényi utca). Tiszta udvar, rendes ház táblát és ajándékutalványt kaptak: Boruzs Mihályné, Cseke Gyuláné, Hajdú 
Sándorné, Hegedűsné Agárdi Zsuzsa, Lami László, Papp István, Pinczés László, Szénási Irén. Továbbá: Bor-
dán László, Harmatiné Molnár Róza, Sóczó Lajos, Szabó József. A II. kategóriában: az ELKE Női Torna Stúdió 
és a Fővárosi Közterület-fenntartó Nzrt. Üdülőháza.  Emléklapot és ajándékutalványt vehetett át továbbá: az 
Aprónép és a Bambínó óvoda, továbbá a Hajlék és a Termál Társasház képviselője. 

A 2015. évi díjazottak voltak: fődíjaso: Bolyáki Zsoltné és Szénási Irén. Tábla és hulladékszállítási matricát kaptak: 
Szabó Istvánné, Cseke Gyuláné, Orosz Jánosné, Havasi Tamásné, Holácsik András, Gergelyné Hajas Éva, Szűcsné 
Petróczi Mária, Hegedűsné Agárdi Zsuzsa. Ajándék elismerés: Pinczés László, Boruzs Mihályné, Harmatiné Mol-
nár Róza, Péter Lajosné, Sóczó Lajos, Kőrösy Gáborné, Polacsek Istvánné, Nagy Istvánné, Lukovics Györgyné. A 
II. kategóriában emléklapot és ajándékutalványt kapott: a Nordpoint Kft., a Hajlék Társasház és a Termál Társasház.

Képeinken: fenn: Sek Sarithy átveszi dr. Kálmánné Hunyadi Györgyitől a fődíjat. Lenn: Cseke Gyuláék

„Egészség és bor, e kettő itt össszeforr”
A Bioétel és Borfesztivál Hajdúszoboszló egyik legrégebbi hagyományokra visszatekintő, legpatinásabb gasztrokulturális rendezvénye, melyet már a 14. alkalommal 
rendezték meg a Szent István parkban szeptember 9-11-e között.

A fesztivál felvonulással, igazi karneváli hangulatban kezdődött, a szervezők old- timer autón gurultak be az esemény színhelyére. Az ünnepélyes megnyitón Katona Ilona, a Magyar Turisztikai 
Ügynökség Észak-alföldi régiójának marketingigazgatója gratulált a szervezőknek, mint elmondta, a fesztivál évről évre egyre színvonalasabb és több látogatót vonz, a térségben az egyik legkiemel-
kedőbb rendezvény. Hajdúszoboszló számára a vendéglátás, a turisták szíves fogadása már 90 éve alapnak mondható - fejtette ki Holoda Attila alpolgármester, - fontosak a város számára a visszatérő 
vendégek, akik örömmel veszik és látogatják fesztiváljainkat - tette hozzá. Máté Lajos, a Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesületéne elnöke, a fesztivál szervezője kiemelte, a rendezvény nem 

titkolt célja, hogy az embereket az egészségtudatosabb étkezés felé tereljék. A legtöbb díjat szakmai zsűri ítélte oda, a látogatók döntöttek viszont a fesztivál legszebb standjáról, melyet a Sétány Ká-
vézó és Palacsintázó nyerte. A biomegfelelés díját a Hungarospa Thermal Hotel kapta; a fesztivál fehérbora az Angyal pincészet Top selection furmintja; rosé bora, a Villányi Maul Pincészet 2016-os 
roséja; vörösbora a szekszárdi Fekete Borpince 2009-es cabernet válogatása; desszertbora pedig a Kései Pincészet Édes Laura nevű bora lett. Fesztivál borának a Sajgó pincészet 2013-as hatputtonyos 
aszúját választották, a fesztivál ételének pedig a Lorena Étterem és Panzió halkolbászát káposztasalátával választották. 

Képeinken: a megnyitón balról Máté Lajos, a borlovagrend képviselői,  Holoda Attila alpolgármester, Zsolnay Gábor, az MGSZ Oktatási Bizottságának elnöke, Holoda Attila alpolgármester, jobbra: az eredményhirdetés
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Ötven éve jártak általános iskolába Szoboszlón 

90 éves a hajdú leszármazott János bácsi
Nagy János október 3-án ünnepelte 90. születésnapját. A jeles alkalomból köszöntötte őt az 
önkormányzat nevében Kunkliné Dede Erika egészségügyi, szociális igazgatás irodavezető-
helyettes és Kocsis Róbert önkormányzati képviselő, bizottsági elnök.

János bácsi Földesen született, már korán kitűnt hogy okos, szorgalmas gyerek, iskoláit kitűnő ered-
ményekkel végezte mindig, így kerülhetett már nagyon fiatalon a kereskedelembe. A családi legendári-
um szerint egyik ősüket hajdú katonaként még Bocskai telepítette le Hajdúszoboszlóra. 

Feleségével mindvégig nagy szeretetben éltek, két fiuk született. Az idősebbik Juhani Nagy János, 
író, újságíró, akinek több könyve és rengeteg cikke jelent meg. Másik fiuk is igen sikeres volt választott 
területén. Sajnos mindkettejü-
ket idejekorán eltemették. Fe-
leségével idősebb fiuk végaka-
ratát követve több ezer kötetes 
magánkönyvtárát egykori isko-
lájának, a Kossuth Gyakorló 
Gimnáziumnak adományozták, 
János öt kötetét posztumusz 
kiadatták, majd adományokból 
ésa  fiuk által erre a célra össze-
gyűjtött pénzből ökumenikus 
kápolnát építtettek a Debreceni 
Köztemetőben. 

Ők is 50 éve végeztek: de a 
szoboszlói Leányiskolában.

A 2. Sz. Leányiskola 1966-ban 
végzett „b” osztálya ugyancsak  
50 éves találkozót tartott, a Vik-
tória Hotelben. 

Az akkor 46 fős lányosztályból 
osztályfő néninkkel, dr. Gaál 
Józsefné Inci nénivel együtt 29 
fő jelent meg a  szeptember 30-i 
jó hangulatú, vacsorával egybe-
kötött estén. 

Öten már csak az égből követ-
hették az eseményeket  – mondta 
el lapunknak Szűcs Éva, az osz-
tály egyik tagja.

Szeptember 24-én 50 éves általá-
nos iskolai találkozót szervezett a 
hajdúszoboszlói  3. Számú Általá-
nos Iskola 1966-ban végzett 8. C 
osztálya. 

Az osztályfőnök Herczeg Sándor 
tanár úr, az igazgató Domokos Pál 
volt. A 35 fős osztályból nyolcan 
már nem lehettek velünk, négy fő 
más elfoglaltsága miatt nem vett 
részt, így 23-an gyűltünk össze. Ta-
náraink közül már csak Székely Ká-
rolyné - Lia néni - és Leel-Őssy Pál 
tanár úr él, akik jelenlétükkel meg-
tisztelték találkozónkat. – számolt 
be Török Gyula, az osztály tagja 
lapunknak az összejövetelről.
Fotó: magánarchívum

A FEHÉR BOT VILÁGNAPJÁN
A Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesületének Hajdúszoboszlói Körzeti Cso-
portja hagyományos ünnepirendezvényét október 8-án a Hotel Hőforrásban tartotta meg. 

A jó hangulatú délutánon ebéd után élőzene szolgáltatta a talpalávalót. Az egyesület elnöke, 
dr.  Nagy Sándor hangsúlyozta, Hajdúszoboszló az a város, ahol komolyan veszik a civil szer-
vezetekkel való együttműködést, és támogatják a rászoruló embereket. Elmondta, többhetes 
programsorozatot indítanak a városban, mely november 16-án kezdődik. Kádár Nagy Lajos ta-
pintható szobrait mutatják be elsőként, de az iskolákat is bevonják, mert a fiatalokkal szeretnék 
megismertetni a súlyosan látássérült emberek élethelyzetét. 
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MEGEMLÉKEZÉS

info-mix

Állatorvosi ügyelet

Október 28-tól
KÍGYÓ PATIKA
Luther u. 4.
Tel.: 06-52-557-671

November 04-től 
KATALIN PATIKA
Major  u. 26. 
Tel.: 06-52-557-805

November 11-től
KAMILLA PATIKA
Bethlen u. 30.
Tel.: 06-52-270-157

November 18-tól
GYÓGYFORRÁS 
GYÓGYSZERTÁR
Hősök tere 3.
Tel.: 06-52-557-945

November 25-től  
ARANY PATIKA
Hőgyes u. 31., 
Tel.: 06-52-359-431

Ügyeleti idő: 
hétfőtől péntekig 
munkanapokon 
az ügyeletre 
kijelölt gyógysz-
ertár 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 gyógy-

szertár 08.00-tól 
12.00 óráig nyitva 
tart. 
A köztes 
időszakokban 
készenléti szol-
gálatot lát el az 
ügyeletes gyógysz-
ertár (te-
lefonos elérhetőség 
az ügyeletes 
orvos részére, 
sürgős szükség 
esetére).Ezen 
szolgálati rend 
megállapításáról 
a 3638-20/2009 
és 2052-4/2010-
es iktatószámú 
ÁNTSZ határozat 
rendelkezik.

Gyógyszertári ügyelet

Október 31. - november 1.
DR. JÓNÁS SÁNDOR 
Pocsaj, Árpád u. 18.
Telefon: 06-70-376-1147
és
DR. MELEGHEGYI BALÁZS
H-szoboszló, Gönczy Pál u. 9-11.
Telefon: 06-30-240-9246

November 5-6.
DR. ILKU MIKLÓS 
Sáránd, Bagosi u. 44.
Telefon: 06-70-376-1149
és
DR. CIRJÁK ANDRÁS
H-szoboszló, Széchenyi  u. 1/C.
Telefon: 06-30-935-3184

November 12-13.
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

November 19-20.
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

VÉRADÁS 
A Magyar Vöröskereszt terü-
leti szervezete 
október 28-án, pén-
teken 9-17.30 óra 
között lakossági vér-
adást szervez a mű-
velődési központban 
(Szilfákalja  u. 2. sz.)

Kérjük, segítsen véradással  be-
teg embertársainkon!

Anyakönyvi hírek
2016. szeptember
Házasságkötés:
Tibai Erika Tímea  -  Szakos László, Varga Marianna  -  Rácz Tamás, Szatmári Laura  
-  Balogh Lajos, Vágner Anna Eszter  -  Réz Jenő László, Lőrincz Andrea  -  Borsodi-
Nagy Krisztián, Fazekas Annamária  -  Tóth Norbert, Rácz Andrea  -  Borbély Tamás, 
Balogh Nikolett  -  Németh Sándor, Székely Ivett Csilla  -  Balla Norbert, Bálint Ágnes  
-  Török Péter, Bakó Alexandra  -  Pintye László, Zborovoszky Ágnes  -  Mag Róbert, 
Kunkli Anikó  -  Kiss Ádám, Pálfi Anikó  -  Kecán Attila, Hubay Katalin  -  Tóth János, 
Pósán Mária  -  Márkus Sándor, Nagy Orsolya  -  Bordás Tamás, Balla Nikolett -  Lo-
vász Lajos László, Széll Judit  -  Koroknai Tamás.

Újszülöttek:
Takács Fanni, Papp Izabella, Lukács Léna, Molnár Beáta Barbara, Éles Attila, Balogh 
Kálmán Dzsúlió, Pellei Lia, Kóté Hédi, Kálmán Zoé Szilvia, Györfi Ábel, Karika Kira 
Petra, Szilágyi Zente Tibor, Frankó Nándor, Jónás Csenge Angéla, Béres Dorina, Tóth 
András, Sólymosi Borbála Mirjam, Lukács Biborka, Ádám Janka, Zahorján Kristóf, 
Mészáros Ferenc.

Akiket gyászolunk:
Kunkli Lászlóné 63, Tóth Sándor 57, Papp Jenő 72, Herczeg Elek László 74, Molnár 
Julianna 53, Bálint Lászlóné 76, Martonosi József 95, Schmotzer Adolfné 92, Somogyi 
Erzsébet 91, Váradi Lászlóné 78, Gubics István 71, Horváth Imréné 87, Halasi Sándor 
85, Tóth Mária 74, Bangó Pál 73, Némethi Antal 69, Sz. Kovács Gábor 80, Zöld Sándor 
65, Jeges Sándorné 94, Mónus Gyula 86, Szabó Sándorné 59, Komlósi Mihály 67, Szabó 
Gyula 56, Tene Gyuláné 85, Harsányiné Kovács Magdolna 55, Varga Sándorné 84, Sze-
mán Ferencné 80, Angyal Béla 61, Gál Istvánné 88 éves.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

HARSÁNYINÉ KOVÁCS MAGDOLNA

temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot 
helyeztek el, s mélységes gyászunkban együtt éreztek.

Szerető férje: Antal és a gyászoló család

Gönczi Júlia
/Gönczi Kálmán/
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Folytatódó lovas sikerek - egy ifjú szoboszlói tehetség

Birkózás-erőemelés: Öt éve indultak, messzire jutottak

Az eredmény nem véletlen, aki 
figyelemmel követi lovas pálya-
futását láthatja, több szép sikere 
is van Zsuzsinak a nemes sport-
ban. Kicsi gyerekkora óta lova-
gol, volt kitől örökölnie szen-
vedélyét, a Bíbor Horse szülei 
tulajdonában van, akik szintén 
élnek-halnak a lovakért. 

Nemrégiben a Diósgyőri Regi-
onális Díjugrató Döntőn (melyre 
Kelet- és Észak-Magyarország 
6 megyéjéből érkeztek verseny-
zők) ő lett az ifjúsági bajnok. 

11 éves kora óta versenyez, a 
család összes lovát nagyon sze-
reti, de a legtöbbször a 12 éves 
Carlos nyergében ért el jó ered-
ményeket. Edzőjének, Boros 
Sándornak is sokat köszönhet. 
A jövőben szeretne bekerülni az 
országos ifjúsági válogatottba 
és magasabb szintű pályákon jó 
eredménnyel versenyezni.

Képünkön Carlossal hajdúszo-
boszlói lovasversenyen (Fotó: 
magánarchívum)

Csontos Zsuzsi, a Debreceni Lovasakadémia versenyzője, a hajdú-
szoboszlói Bíbor Horse Lovasiskola tagja, csapattagjaival együtt 
győzött kategóriájában október 16-án, a Hortobágyon tartott Hajdú-
Bihar Megyei Díjugrató bajnokságon.

Öt évvel ezelőtt indult újra a bir-
kózás városunkban. Azóta rengeteg 
eredményt tudnak felmutatni a Haj-
dúszoboszlói Birkózó SE növendé-
kei, melyekről lapunk is legtöbbször 
hírt tudott adni.  De nem csak a sző-
nyegen teljesítenek jól a sportolók, 
hanem a súlyok megmozgatásával, a 
tavaly alakult erőemelő szakosztály 
tagjai is. Pánisz Lászlóval, az egye-
sület alelnökével beszélgettünk az 
egyesület kezdetéről, jelenlegi nap-
jairól és persze a jövőről is.

Honnan jött öt éve az ötlet, hogy 
birkózó egyesületet indítsatok?
►Bényei Sándor barátom fiatalon 
birkózott. Öt éve pedig már a fiát 
hordta Kabára birkózni. Az ottani 
edzéseket vezető Mester Lajos ja-
vaslatára kezdtek Hajdúszoboszlón 
fiatalokat toborozni a sportág újjáé-
lesztéséhez. Akkor csöppentem bele 
többek közt én is, s csakhamar egy 
saját egyesület létrehozásával foly-
tatódott a történet.

Napjainkban mennyien verse-
nyeznek a birkózó csapatban?
► Átlagban huszonöt igazolt ver-
senyzőnk van. Az edzéseken is 
hasonló létszámmal dolgoznak a 
gyerekek. Sok a mozgás, lemorzso-
lódás, de azért olyanok is vannak, 
akik már öt éve járnak az edzésekre.

Az évek alatt többször változott a 
tréningek helyszíne. Jelenleg hol 
és mikor jelentkezhet az, aki eset-

leg szeretné kipróbálni magát?
Most a Kossuth utcai tornateremben 
vannak az edzések. Kedden, szer-
dán és pénteken, egyaránt délután 
négytől este hatig. Valóban ez már 
a harmadik helyszínünk. Először a 
Gönczy Pál utcai teremben voltunk, 
majd a Bárdos Lajos Általános Isko-
la tornatermében. A mostani helyen 
modern szőnyegeken gyakorolhat-
nak versenyzőink, Makula Tamás 
irányításával.

Milyen korosztályokban vannak 
birkózóink?
► Főleg a gyerek és serdülő korosz-
tályban versenyeznek. Akik öt éve 
kezdték, mára kezdenek felnőni, és per-
sze eredményeket is tudnak felmutatni. 

Milyen versenyekről vannak érmeik?
► Szinte minden második hétvégére 
jut egy-egy verseny, mind a tavaszi, 
mind az őszi versenyidőszakban. A 
legtöbb ezek között a területi, amik 
egy komolyabb edzésnek tekint-
hetők. Vannak rangsorversenyek, 
ahonnan a megszerzett pontokkal az 
országos bajnokságra lehet eljutni. 
Végül, de nem utoljára a diákolim-
piát is meg kell említenem. Végh 
Máté nyert már utóbbit, de Sándor 
Imre is volt már többször dobogón 
diákolimpián. Ezenkívül Máté idén 
magyar bajnok lett a korosztályában.

Szép eredmények. De valahogy 
a magyar társadalomba az van 
kódolva, hogy csak egy olimpiai 

arany az, ami igazán 
számít. Lehet erre 
reális esélye a hajdú-
szoboszlói tehetségek-
nek?
► Minden lehetséges. 
Persze hosszú az út odá-
ig. A tehetség csak egy 
része a történetnek, az 
mindig utat tör magá-
nak. De kitartás és szor-
galom is kell. Tőlünk 
négy fiatal jár edzésre 
minden héten a püspök-
ladányi centrumba, ahol 
csütörtökönként a régió legjobbjaival 
készülhetnek. Ez is egy lépcsőfok az 
olimpiai bajnoki cím megszerzésé-
hez vezető úton. Majd az évek eldön-
tik, hogy valóban eljutnak-e odáig.

Az egyesületnek van egy olyan 
szakosztálya is, amelynek tagjai 
soha nem is lehetnek ott az ötkari-
kás játékokon, lévén az erőemelés 
nem olimpiai sportág. A sikerek 
azonban itt is kézzel foghatóak 
részetekről. Milyen díjakat tudtok 
felmutatni?
► Bő egy éve bővültünk az erőeme-
léssel hivatalosan. Persze „előkép-
zettségünk” már többünknek volt 
korábbról. A Dózsa György utcán 
edzünk a Herkules Gymben. Bár 
az edzésekre többen járnak, igazol-
tan hatan versenyzünk. Különböző 
korosztályokban és fogásnemekben. 
Mivel valóban nem olimpiai sport-
ág, talán könnyebb eredményeket 

felmutatni, mivel kisebb a mezőny. 
De azért az elért eredményeket nem 
kell lebecsülni így sem. Mondok egy 
példát. Amit én guggolásban és fel-
húzásban képes vagyok teljesíteni, 
azzal az amerikai nemzeti bajnokság 
mezőnyében is élen végeznék.

Nem véletlenül lettél korosztályos 
világbajnok tavaly…
► Jó, de azért nem csak én értem el 
eredményt erőemelőként. Ungai Oli-
vér például már válogatott, és az ifjú-
sági korosztályban Eb-bronzot nyert. 
De meg kell említenem Vass Angé-
la Viktóriát is, aki ifjúsági magyar 
bajnok lett idén és szép jövő előtt áll 
ebben a sportágban. Szóval van még 
potenciál az erőemelésben is.

Akkor ezek szerint vannak előre 
kitűzött célok a birkózásban és az 
erőemelésben egyaránt?
► Nem az eredményekre hajtunk 

elsődlegesen. Ha a befektetett edzés-
munka mellett jönnek az eredmé-
nyek, az szuper dolog. De gondol-
junk bele, hogy bármikor adódhat 
egy sérülés, ami akár egy egész 
versenyszezont boríthat. Vagy ott 
van a fiataloknak az iskola, a tanu-
lás. Az is nagyon fontos. A célunk 
az, hogy a lehetőségeinkhez mérten, 
minél jobban fejlődjünk, minél elő-
rébb lépjünk. A céljainkért mindenki 
megteszi a tőle elvárható maximu-
mot. Legyen az gyerek, szülő vagy 
az egyesület elnöksége. Ha ehhez 
még eredmények is párosulnak, ak-
kor elégedettek lehetünk.

Horváth Róbert
Képünkön: Az erőemelők legutóbb 
októberben, az Ifjúsági, Masters 
Raw Országos Magyar Bajnokságon 
remekeltek: Ungai Olivér, Pánisz 
László, Vass Angéla Viktória, Pánisz 
Bence. Papp Kristóf  (hiányzik a kép-
ről). Fotó: magánarchívum
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Irány a dobogó
A HSE továbbra sem játszik hazai környezetben, s ez sokszor az ered-
ményekben is tükröződik. Legutóbbi négy meccsén két sikernek örül-
hetett a gárda, ám ezek mellé becsúszott egy döntetlen és egy vereség 
is. Így aztán csak a hetedik helyen állnak a megyei I. osztályban a 
labdarúgók. 

A Monostorpályi otthonába, a kupakudarc emlékével érkeztek labdarú-
góink. Úgy tűnt, ezúttal nem lesz gond a győzelem megszerzésével, ám 
hiába vezetett a harmadik percben egyletünk Szabó Máté révén, a végén 
mégis csak pontosztozkodás lett (1-1).

Derecskén még ennyire sem volt ok az örömre. Mindkét félidő közepén 
összehozott a védelmünk egy-egy gólt, miközben a mieink gólképtelenek 
maradtak (2-0).

Két idegenbeli mérkőzés jött a sorban, s végre győzelmek is. Előbb a 
DASE otthonában sikerült nyerni (2-1) Halász Attila és Kremiczki Fe-
renc góljaival, majd Hosszúpályiban is egy gólos sikert könyvelhetett el 
egyletünk (3-2). Kovács Győző, Bozsányi Tamás és Kremiczki Ferenc 
jegyezték találatainkat.

A nyolcadik fordulóban volt a leghátrébb a tabellán csapatunk. Az ak-
kori kilencedik helyet a legutóbbi két győzelemmel már maga mögött 
tudhatják focistáink, s ha ilyen ütemben jönnek a sikerek, akkor hamar 
a dobogóra érhetnek. Jelenleg hat pont a hátrány, a bronz helyen tanyázó 
Berettyóújfalu mögött.

H. R.

Az első kör után a második helyen
A Hajdúszoboszlói KSKE férfi kézisei, csak a legnagyobb rivális ellen botlottak a megyei bajnokságban. Második helyük így 
teljesen megérdemelt.

A Polgár (28-23) és Földes (34-30) sem tudta megállítani a Juhász-csapatot. A Hajdúnánásnak viszont sikerült (35-26), ráadásul hazai 
pályán. Így aztán egy teljes kör után, a második helyre ért oda csapatunk.
A Püspökladány elleni újabb csatát is sikerült behúzni. Az első fordulótól eltérően, most egy kicsit szorosabb (31-22) lett a vége, de 
aggódni így se kellett. Még három meccsen lehet pontokat szerezni az ősszel, ráadásul vissza lehet vágni a Hajdúnánásnak is.

A Mezőkövesddel, de Hajdúszoboszlóként
Az előző lapban kissé félreérthető volt a megfogalmazás, miszerint a junior csapat tagjai a Mezőkövesdbe igazoltak át. Igaz, hogy 
van egy megállapodás a két egyesület között, mely szerint a mi junior csapatunk biztosítja a Mezőkövesd utánpótlását, de nem 
átigazolással, hanem a saját egyesületünkön belül. Amikor a Mezőkövesd felnőtt bajnokit játszik az NB II-ben, akkor a juniorjaink 
is pályára lépnek, de mint Hajdúszoboszló. Négy mérkőzésen már túl is vannak a fiatalok, ám mindannyiszor kikaptak a srácok. 
Jelenleg a tizedikek az NB II utánpótlás-bajnokságában.

Majdnem száz százalék
A Hajdúszoboszló Amatőr NKSE legutóbbi négy mérkőzéséből hármat megnyert, s mindössze egyszer 
hagyták el vesztesen a pályát a lányok. Teljesítményükkel a dobogó közelében vannak.

Két és „félszer” léptek pályára hazai környezetben Nagy Ágnesék, az elmúlt egy hónap során. A Berettyó MSE 
ellen szoros (18-16), a Téglás VSE ellen még szorosabb (18-17) találkozón győztek a Városi Sportházban. Ezt 
követte egy nagy zakó a Létavértes otthonában (34-17), majd  egy újabb siker (16-21) a városi rangadón. Bár ez 
utóbbi mérkőzés szintén a Sportházban volt, itt papíron idegenbeli sikert könyvelhettek el a lányok.

Öt meccsel a hátuk mögött, három győzelem és két vereség mutatóval, a negyedik helyen állnak az ANKSE 
lányai. Ugyanúgy hatpontosak, mint a harmadik Téglás. Két találkozón gyűjthetnek még pontokat az ősszel, s 
akkor a dobogón telelés is összejöhet.

A jó rajt után elmaradt a folytatás
A bajnoki rajtot győzelemmel kezdő Kézilabda Klub Hajdúszoboszló a további négy mérkőzésén egyaránt 
vereséget szenvedett. A legfájóbb a városi rangadó lehet.

Sándor Tamás együttesét sérülések is hátráltatták a jó eredmény elérésében. Emellett a három dobogós elleni 
találkozón sem ők voltak az esélyesek. A Téglástól (31-24), a Létavértestől (35-12) és a DELKE csapatától is 
(40-7) kikaptak.

A reális esély a pontszerzésre a városi rivális ellen mutatkozott, ám egy félidő alatt eldőlt, hogy itt sem gyara-
podnak majd a pontok. A szünetben 11-7-re, a végén 21-16-ra vezetett az ANKSE.

A rossz hír, hogy a csapat a hetedik a nyolcfős mezőnyben. A jó hír viszont az, hogy még a nyolcadik Püspökla-
dánnyal és a hatodik Nádudvarral találkoznak az ősszel.

Ötből három siker

Öt játéknapot követően a tabella hatodik helyét foglalja el a Hajdúszoboszlói Asztalitenisz Klub az NB III-
as csapatbajnokságban. Játékosaink felemás teljesítményt nyújtottak eddig.

A Hajdúszoboszlói Asztalitenisz Klub Hajdúnánáson kezdte el a bajnoki idény küzdelmeit. A jó nyitány összejött 
játékosainknak, hiszen négypontos sikerrel zárult a túra (Hódos Imre SE – HAK 7-11). Debrecenben már nem 
sikerült megismételni a nyitányon mutatottakat, s a bajnokság egyik élcsapata ellen simának tetsző vereség lett a 
vége (TEVA Debrecen SE II – HAK 12-6).

A harmadik fordulóban hazai pályán játszhattak asztaliteniszezőink, de a kiélezett mérkőzés végén mégis le 
kellett mondani a két bajnoki pontról (HAK – Várda ASE 8-10). 

A kisebb hullámvölgyet két siker követte. Előbb újra idegenben (Fehérgyarmati VSE – HAK 6-12), majd végre 
idehaza is sikerült győzni (HAK – Debreceni ASE 11-7). Így aztán jelenleg a hatodik helyen állnak Kelemen 
József és társai a tizenkét gárdát felvonultató mezőnyben.

-rob-

Közel négyszázan vállalták 
Az idei, a 16.  Aquapark-futás különböző távjain, augusztus utolsó szom-
batján, egytől tíz kilométerig állhattak rajthoz kicsik és nagyok, egyéni-
ben vagy akár váltóban.

Jöttek amatőr sportolók nem csak a városból, s még csak nem is feltétlen 
a környező településekről..  Kilenc órakor Bogádi Imre köszöntötte a spor-
tolókat. A közös bemelegítés után  rajtolt az első versenyszám, majd negyed 
tizenkettőig a többi kilenc egyéni táv.

Korosztályának megfelelően, mindenki megtalálta a neki való távot. A 
2008 vagy később született lányoké volt a legrövidebb, vagyis az 1 kilométe-
res futam. A leghosszabb futás idén is a 10 kilométer volt. A legnépszerűbb a 
3.333 méter, ahol 47 női és 60 férfi érkezett célba.

A legutolsó táv a váltók versenye, ahol háromfős csapatoknak kellett lefut-
nia a 3x1 kilométert. Itt csak a nemekre volt megkötés, a korosztályokra nem. 
Huszonkét váltó állt rajthoz.

A célbaérés után mindenki megkapta az egyedi, csak erre a versenyre ké-
szült pólót. Minden évben változik a szín, idén a piros volt a trend. Emellett 
a Pávai Vajna-víz volt még minden távteljesítő jutalma.

A hajdúszoboszlóiak két ezüst- és egy aranyérmet mutathattak fel a dobo-
gón. Az 1997-2001. között született lányok 1500 méteres versenyében Mor-
ris Jenni, a 40 év feletti férfiak tíz kilométeres távján Takács György végzett 
másodikként.  A 40 év feletti hölgyek 10 kilométeres versenyében, Makainé 
Szabó Csilla viszont a dobogó tetejére állhatott. A leghosszabb távon, azaz a 
10 kilométeren mindkét nemnél debreceni siker született.

-rob-
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HAJDÚSZOBOSZLÓ
VÁROSI LAP

alma  150-250 Ft/kg
banán  400-450 Ft/kg
narancs  480-590 Ft/kg
mandarin   320-590 Ft/kg
szőlő  350-400 Ft/kg
birsalma           480 Ft/kg
vilmoskörte           450 Ft/kg
citrom  650-800 Ft/kg
vöröshagyma 140-200 Ft/kg
lilahagyma  150-400 Ft/kg
fokhagyma                       1600-1700 Ft/kg
burgonya  100-150 Ft/kg
sárgarépa  180-200 Ft/kg

petrezselyem                      500-650 Ft/kg
vegyes zöldség                     250 Ft/csomó
karfiol                         250-330 Ft/kg
karalábé       150 Ft/db
zeller                        400-500 Ft/kg
kelbimbó       600 Ft/kg
kelkáposzta                        350-400 Ft/kg
lecsó paprika                      200-290 Ft/kg
paradicsom                        460-480 Ft/kg
cékla       250 Ft/kg
sütőtök                       120-150 Ft/kg
dióbél                              3000 Ft/kg
tojás   30-40 Ft/db

PIACI ÁRAK
október 22.

FELHÍVÁS 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Komplex Hulla-
dékgazdálkodási Telep, illetve az Inert Hulladéklerakó és Állati 
Hulladékkezelő Telep 
2016.október 31-én és 2016. november 01-jén zárva tart.
2016. november 02-től a nyitva tartás az alábbiak szerint változik:
Komplex Hulladékgazdálkodási  Telep: hétfő-vasárnap 8:00-16:00;
Inert Hulladéklerakó és Állati Hulladékkezelő Telep:
hétfő-szombat 8:00-17:00, vasárnap zárva

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a tisztelt temetőlátogatókat a temető nyitva tartá-
sáról és látogatási rendjéről:
2016. október 30-án (vasárnap) 20.00 óráig CSAK MOZGÁS-
KORLÁTOZOTT IGAZOLVÁNNYAL lehet behajtani! 
(a Hajdúszoboszlói NZRt. által kiadott temetői behajtási enge-
dély erre a napra nem érvényes!)
2016. október 31-én (hétfőn) és november 1-én (kedden) a te-
metőben csak gyalogosan lehet közlekedni!
A rászorulókat ingyenes belső mikrobuszjárattal szállítjuk 
08.00 - 18.00 óra között. 
Október 30-án, 31-én és november 1-jén , 2-án (vasárnap-szer-
da) hosszabbított nyitva tartás: 07.00-től - 20.00 óráig.
2016. november 3-tól (csütörtök) a temető a téli időszámítás 
szerint 17.00 órakor zár.

 Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt.

FELHÍVÁS 
SÍRHELYEK 
MEGVÁLTÁSÁRA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy az 1991. és az ezt 
megelőző években megváltott 
sírhelyek nyugvási ideje a 2016. 
évben lejár. Kérjük a hozzátar-
tozókat/sírgondozókat, hogy 
2016. 12. 31-ig személyesen 
vagy telefonon tájékozódjanak a 
nyugvási idő meghosszabbításá-
ról, illetve jelezzék az újraváltási 
szándékról való lemondásukat.

Azokat a sírhelyeket, amelyek-
nek nem gondoskodnak a meg-
adott időpontig az újraváltásá-
ról, nyilvántartásunkban „újra 
értékesíthető”- ként kezeljük.

A Köztemető iroda nyitva tartá-
sa: hétfő-csütörtök: 7.30-15.00, 
péntek: 7.30-tól  12.00 óráig.
Cím:  Nádudvari út 1.sz.  Te-
lefon: 06-52-361-784


