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HAJDÚSZOBOSZLÓ

A tartalomból:

A város napján
Ünnepi rendezvények, kitüntetések átadása

A szoboszlói foci 105 éve
Elkészült Sándor Mihály könyve 

Bocskai István nyomában
Hagyományőrző nap szeptember 2-án

Újra: Az Év Fürdője a hajdúszoboszlói!
Harmadik alkalommal hirdetett közönségszavazást a termalfurdo.hu a Magyar Fürdőszövetség szakmai támogatásával.  A 
versenyben közel 200 hazai fürdő vett részt. Június 1. és augusztus 31. között összesen 167 ezren szavaztak, három kate-
góriában. Utólag  kiderült, hogy a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő viszonylag hamar az élre került.  A 90 éves 
születésnapját július 26-án betöltött fürdőnk  11 ezer szavazatot kapott.  A Hungarospa menedzsmentje e szép szülinapi aján-
déknak is betudható sikert a vendégek elégedettségének, a jó időnek, a széles körű szolgáltatásoknak, s a mérsékelt áraknak 
tulajdonítja.  Hajdúszoboszló fürdője minden korosztálynak képes megfelelő szolgáltatásokat kínálni, s akik figyelik a város 
meghatározó gazdasági erejét, tudják, hogy az önkormányzat gazdasági társaságaként működő cégnél most is új beruházás 
készül, melyet minden remény szerint hamarosan nagy, látványos fejlesztések követnek, mint a „Tahiti Beach” fantázianevű  
nyitott élményfürdő, s egy fedett csúszdaparkot magába foglaló újabb vízi palota.  Fotó: hungarospa.hu

Elkészült két útberuházás
Megoldották a csapadékvíz-elvezetést im-
már végig, továbbá leállósávok készültek a 
Luther utca elején és a túlsó végén, a Bár-
dos-iskolánál is, elősegítve az intézmény 
megközelítését. Határidőben készen lett az 
útszőnyegezés, és minden szükséges mun-
kálat a város egyik forgalmas utcájában. 
Megvalósult határidőben a Keleti utca fel-

újításának folytatása a Kossuth utcától az 
Árpád utcáig is  - tudtuk meg Szilágyiné 
Pál Gyöngyi főmérnök-városfejlesztési 
irodavezető-helyettestől.  A Luther utca 
500 m-es teljes hosszúságában megújult, a 
Keleti utcán pedig 350 méter új útburkolat 
épült padkarendezéssel. 
A beruházások az államtól kapott ún. adós-
ságkonszolidációs pályázati pénzből ké-
szülhettek el, illetve az iskolánál a leállósáv 
költségét az önkormányzat vállalta. Mint 
emlékezetes, az  adóssággal nem rendelke-
zett önkormányzatoknak pályázattal adott 
támogatásból napokon belül befejeződik 
a Major utca belső köréhez kapcsolódó új 
közlekedési infrastruktúra is, a Thököly-
iskoláig. 
Képeinken: fenn: a Luther utca az iskola felől. Lenn: részlet a megújult Keleti utcai szakaszból

Debrecen - Hajdúszoboszló - Horto-
bágy - Tisza-tó - kiemelt turisztikai 
fejlesztési térség 
Mit és mikor hoz a konyhára Szoboszlónak?

Erről egy  tájékoztatást augusztus 16-án tett közzé a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat a honlapján. Ez alapján a 14-i Magyar Közlönyben jelent 
meg a kormányzati határozat.  ... A kormány ezzel együtt elfogadta a 
térség 2017-től 2030-ig szóló fejlesztési programját, valamint egyetért a 
tervezett beruházások megvalósulásával „a rendelkezésre álló források 
mértékéig” - olvasható. Megtudhatjuk továbbá, hogy a kormányzati dön-
tés szerint Debrecen 18,6 milliárdot, Hajdúszoboszló 5 milliárd forintot 
kaphat.   Ez  utóbbiból 1 milliárd uniós pénz lenne, 4 milliárd forint pedig 
magyar forint. 
Hajdúszoboszló polgármestere ennek kapcsán nyilatkozott lapunknak az 
előkészületekről, a  fejlesztési lehetőségeinkről.  

AZ IDÉN IS MEGHIRDETTE A VERSENYT A SZALLAS.HU

A Szallas.hu turisztikai versenyében  négy kategóriában oszta-
nak ki az idén is díjakat.  A szálláshelyek között hajdúszobosz-
lóiak is versenyben vannak, számítva minden szimpatizánsuk 
szavazatára.
Szavazni november 2-áig lehet,  az eredményhirdetést november 
30-án tartják. 
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VÁROSHÁZA
Bővült a Hungarospa 2017. 
évi üzleti terve

Szeptember 7-én tartotta meg 
a nyári szünetet követő  soron 
következő ülését a város kép-
viselő-testülete. 

A tanácskozáson a legkülönbözőbb 
témákban döntöttek.  A társaság me-
nedzsmentjének javaslatára módo-

sították a   Hungarospa zrt. üzleti tervét.  A társaság eddigi vendégforgalma, illetve eredményei 
alapján  2017-ben megkezdődhet az Aqua-Palace fedett élményfürdőhöz kapcsolódó új fedett lé-
tesítményhez szükséges engedélyes és kivitelezési tervek készítése is. Az így elvont területen lévő 
vendéglátóegységek pótlásának tervezési feladataihoz is hozzáfognak. Ezen túlmenően a Hajdú 
Kemping szálláshely-kapacitás pótlását érintő lépéseket is megteszi a Hungarospa,  amely  további 
kisebb beruházások mellett rendezi a Hajdú Kemping megmaradó kempingterületét (mint ismere-
tes, a jelenlegi összterület egy részén városi szabadidőpark fog létesülni), valamint új trafóházat is 
létesítenek 37,2 millió forintért.  Nem utolsósorban 600 db új napozóágyat is vásárolnak. 

További döntések  
Három üres komfort nélküli bérlakással rendelkezik a Rákóczi utcán az önkormányzat. Most 
- az ingatlant kezelő városgazdálkodási zrt. javaslatára határoztak arról, hogy a három ingat-
lant összevonják,  s az így kialakuló 1732 négyzetméter telket értékesítésre jelölik ki. 

Dr. Deme Szilvia kaphatja meg a 3. számú gyermekfogorvosi körzet praxisjogát. A doktornő 
a képviselő-testület jóváhagyásával munkáját a hatályos jogszabályok szerint, továbbra is 
közalkalmazotti jogviszonyban láthatja el.

A múzeumnak biztosítanak négy hónapra egymillió forint pótelőirányzatot. Az intézmény 
vezetője azért kérelmezte a módosítást, mert a többletbevételéből nem fedezhető,  ugyanak-
kor a múzeum többletfeladatainak biztonságos ellátása érdekében megbízásos jogviszonyban 
foglalkoztatnak egy személyt.

30 millió forint saját forrással kiegészíti az önkormányzat a TOP-3.1.1-15 Fenntartható te-
lepülési közlekedésfejlesztés kírás keretében elnyert európai uniós 427,9 millió forint tá-
mogatást összhangban a projekt tervezett összes bekerülési költségével. A szükséges telek-
alakításokat is ebből finanszírozzák. Mint azt már hírül adtuk e pályázat keretében épülhet 
a Hajdúszoboszló-Ebes kerékpárút városunkat illető szakasza, továbbá a kerékpárút nyugat 
felé megépülhet a Bajcsy-Zsilinszky - Nádudvari utcák kereszteződéséig, s átépülhet a Rákó-
czi-Puskin utcai kereszteződés is. Ezen kívül pedig az Ady Endre utcát a főtérrel összekötő 
kerékpárútszakasz is elkészülhet.

A fakivágásokra elkülönített 4,3 millió forint keretet a hivatal városfejlesztési csoportjának 
előterjesztése alapján 3 millió forinttal megemelte a képviselő-testület. A fákkal kapcsolatos 
feladatok gyarapodtak a városgazdálkodási zrt.-nél. Ennek oka többek között, hogy az áram-
vezetékekhez közel nőtt növények levágott ágait is a cég szállítja el, a július 23-i viharkár 
„teremtette” zöldhulladékot ugyancsak. 

3 millió forintttal többet fordít az önkormányzat az idén a belterületi útjaink fenntartására a 
tervezett 10 millióhoz képest. Ebből valósul, illetve valósulhatott meg:  intelligens gyalogos 
átkelőhely és sárga villogó lámpa, a Dózsa György utcán két sebességmérő, a „Hétvezér 
lakótelepen” az ideiglenes buszperonok. A csoport a hátralévő útfenntartási teendőkre kérte 
a többletpénzt. 

800 ezer forint támogatást nyert az idén a Bethlen Gábor Alaptól az önkormányzat határon 
túli gyermekek, összesen 75 fő táboroztatására. A nemzetközi gyermektábort a katasztrófa-
védelmi bázison rendezték meg júliusban. 

A Duna zugban lezárják a közkifolyót. A képviselő-testület támogatta az egyik ott lakó ké-
rését, mivel  a kút körzetében minden ingatlan rendelkezik vezetékes ivóvízzel. A kifolyó 
csak abban az esetben működhet újra, ha az önkormányzatnak ezt biztosító kötelezettsége 
keletkezne. 

Hajdúszoboszló mint kiemelt turisztikai térség

Interjú dr. Sóvágó László polgármesterrel

Polgármester Úr, a  városban hamar híre 
kelt, hogy a kormány Hajdúszoboszlót 
kiemelt turisztikai térséggé nyilvánította. 
Pontosan mit jelent ez az itt élők, dolgo-
zók számára?
► Az idegenforgalom fejlesztéséhez fontos 
közérdek fűződik, becslések szerint a GDP, 
a nemzeti össztermék mintegy 10 %-át ez az  
ágazat termeli meg. Azt pedig aligha szük-
séges bizonygatnom, hogy az idegenforga-
lom Hajdúszoboszló esetében az átlagosnál 
is nagyobb jelentőséggel bír.
A kormány álláspontja szerint a turizmus 
fejlesztésére szánt összegeket elsősorban a 
legjelentősebb idegenforgalmú települések-
re kell fordítani. Így – nagyon helyesen – 
városunk kiemelt turisztikai térség lett. Az 
erről szóló határozatban arról is döntött a 
kormány, hogy melyek az általuk támogat-
hatónak vélt fejlesztések.

Ki határozta meg, illetve mitől függött, 
hogy mely elképzeléseket támogatja a 
kormány ?
► 2017 tavaszán itt jártak a kormány kép-
viselői, meghallgatták céljainkat, előadták 
elvárásaikat. Azt mondhatnám, hogy a kor-
mányhatározatban jóváhagyott célok közül 
három már régen megfogalmazódott a város 
turizmusának szereplői között, sőt ezeket a 
közvélemény is jól ismeri, a képviselő-tes-
tület megvitatta, határozataiban rögzítette.

Melyek ezek?
► A strandfürdő fejlesztése  „Tahiti Beach” 
néven több fórumon ismertetve lett. Tár-
gyalta a testület az Aqua-Palace bővítését is, 
amelynek eredményeként új épületszárny-
ban fedett csúszdapark létesülne.
A gyógyfürdő előtti park és a szabadtéri 

színpad átépítése, modernizációja érdeké-
ben a speciális gyógyhelyfejlesztési kiírás-
ra még az elmúlt év, tehát 2016 júniusában 
benyújtottuk a pályázatunkat. Ezt el sem 
bírálták, de most a kormány erre alapozva, 
azt némileg „leporolva”, azaz szűkebb ke-
retek között ígérte meg a támogatását. Erről 
is sokat beszéltünk a különféle fórumokon.
A négy támogatni ígért fejlesztésben lénye-

gében érdemi újdonság nincs. Az újdonság 
jellege abban mutatkozik, hogy a kormányzat 
határozat ígéretet tett ezek finanszírozására.

Melyik a negyedik eleme a határozatba 
foglalt kormányzati ígéretnek?
► Csírái ennek is megfogalmazódtak már 
itt a város belül is, de a kormányzat szintén 
nyomatékosan javasolta „Vonzó városkép, 
promenád kialakítása” címszó alatt. A Má-
tyás király sétány, Gábor Áron utca átépíté-
sét, összekötését, új „fesztivál” tér kialakí-
tását takarja. 
Az elhatározás véglegesítésére magában 

az augusztusi 14-i kormányhatározatban 

került sor, így érthetően többet erről még 
nem tudok mondani. Kezdeményezésemre 
várhatóan szeptemberben ismét találkozok a 
kormány képviselőivel, a részleteket szeret-
ném megbeszélni.

Ötmilliárd forintról van szó.
► Összesen ennyivel támogatná a kormány 
városunk továbbfejlődését, mely igen fontos 
lenne az élvonalba tartozó turisztikai pozíci-
ónk megtartása érdekében.  A lakosság vé-
leménye természetesen most is vegyes, ami 
nem csoda, hiszen a jövő fejlesztéseit illető-
en a pénzügyi forráslehetőségekre – támo-
gatásokra -  tekintettel  sok bizonytalanság 
tapasztalható, a változás nehezen követhető. 
Kétségtelenül hallani olyan hangokat, hogy 
máshol is jó helye lenne például ennek a 
kormányzati pénznek!
Az eddigi jelentős összegű, kisebb-na-

gyobb fejlesztések mellett óhatatlan, hogy 
időről időre sok még megoldásra váró, vagy 
újonnan adódó feladat, cél, terv adódik Haj-
dúszoboszlón is.  Ezek között pedig vannak 
olyan jogos igények, melyek teljesítésének 
gátja a pénzhiány, a keretek, lehetőségek 
szűkössége.  Jelen témánál maradva hang-
súlyozandó, hogy ezt a pénzt, a megígért 
5 milliárd forintot csak az idegenforgalom 
céljait szolgáló fejlesztésekre adják, még-
pedig a konkrét fejlesztésekre.  Elfogadjuk 
vagy nem? – csak így vethető fel a kérdés.  
Nem akadhat ember Hajdúszoboszlón, aki 
ne igennel felelne.  

Mikor lehet a tervekből, a kormányhatá-
rozatból valóság ?
► Ez a legnehezebb kérdés. A kormány-
határozat szerint  „….Hajdúszoboszló  
….2017-2030. időszakra szóló…. stratégia 
fejlesztési programja..” az intézkedés tar-
talma. Ennél tárgyszerűbben pillanatnyilag 
nem tudok válaszolni. Három cél megva-
lósításához tervek állnak rendelkezésünkre, 
rajtunk nem múlik, jószerével holnap kez-
dődhetne a munka.
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Közlekedik a midi helyi autóbuszjárat
 
a hajdúkapitányokról elnevezett városrészbe

A midibusz reggel 7:05-kor,  12:00 órakor és 16:10 órakor indul a busz-
állomástól. 
Útvonal:  Autóbuszállomás - Debreceni útfél - Szilfákalja - Hősök tere -  Rá-

kóczi u.  -  Tokay utca - Földesi utca - Rácz Farkas utca - Szováti u. - Rákóczi 
u. -  Hőforás u. - Kossuth u. - Keleti u. - Rákóczi u. - Hőgyes u. - Bocskai u. 
- Hősök tere - Szilfákalja - Debreceni útfél - Autóbuszállomás.  
Az útvonalon a jelenlegi megállóhelyeket használják, a „Hétvezér lakótele-

pen” pedig 3 ideiglenes megállóhelyet: a Tokay u. 67. sz., a Rácz Farkas u. 54. 
sz., a Rácz Farkas u. 2. sz. ingatlanok előtt. 
A busz szeptember 1. - december 31. között jár, kihasználtságától függ a to-

vábbi működtetése. 

Tájékoztató őszi szünidei étkez-
tetésre jogosultaknak
A Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Egészségügyi/Szociális 
Igazgatása tájékoztatja az őszi szünidei étkeztetésre jogosult gyerme-
kek szüleit, törvényes képviselőit, hogy az étkeztetést az önkormány-
zat az alábbi helyeken biztosítja:
Hajdúszoboszló, Gönczy Pál u. 15.  Kollégium (hátsó, gazdasági bejárat)
Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Pávai-iskola (konyha hátsó bejárat)

Az őszi szünetben az étkezés időtartama: 
Oktatási intézménybe járó és intézményen kívüli gyermek esetében: 
2017. október 30., október 31., november 02., november 03.

Az Egyesített Óvodában és a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Böl-
csödében őszi szünet nincs.

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

FELHÍVÁS
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata értékesítésre meghirdeti a Hajdú-
szoboszló, Debreceni útfél 6. szám alatt található kemping területén elhe-
lyezkedő alábbi épületeket:

Mennyiség (db) Megnevezés  Terület (m2)
15  Alpesi típusú faház  39
1  kettő szobás faház  49
2  egyszobás faház  12
8  konténerház  7
3   konténerház  10

Az épület, valamint az alap elbontása és elszállítása a vevő feladata.

Az épületek megtekinthetők:  
2017.október 3-án, kedden  10.00-11.00 óra között.
Az írásbeli vételi ajánlatokat zárt borítékban kérjük leadni 2017. ok-
tóber 6-án 12.00 óráig a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal, Gazda-
sági Iroda Vagyonkezelésnél (Hősök tere 1. B épület 213. iroda, telefon 
06-52-557-363).

Megjelent a neves szakíró, Sándor Mihály tollából A hajdú-
szoboszlói futball 105 éve (1912-2017) című könyv 
Ajánljuk: 
- azoknak, akik rajonganak a Föld legnépszerűbb sportjáért 
- azoknak, akik a múltban részesei voltak városunk labdarúgóéletének 
- azoknak, akik a jelenben is szorosan kötődnek a helyi labdarúgóélethez 
- azoknak, akik kíváncsiak Hajdúszoboszló újkori történelmének egy részére 
- azoknak, akik kíváncsiak nagyon sok olyan fotóra, tárgyi emlékre, ami máshol nem 
elérhető 
- azoknak, akik érdeklődnek 16 - a helyi labdarúgóéletben jelentős szerepet 
betöltő - személy önvallomására, rövid élettörténetére 
- azoknak, akik szeretnek érdekes sztorikat olvasni 
- azoknak, akik vagy akiknek családtagja, barátja szerepel(nek) jelenleg is a HSE 
bármely korosztályos csapatában, és szeretnének egy emléket, hiszen az összes 
korosztály csapatképe is szerepel a könyvben 
- azoknak, akik érdeklődnek az ultra életforma iránt, hiszen a téma egyik legna-
gyobb hazai szakértője, a helyi ultraélet történetét is megírta 
- azoknak, akik egyszerűen szeretnének egy régóta sokak által várt, terjedelmes 
(608 oldalas, közel 400 illusztrációt tartalmaz), reményeink szerint a várakozáso-
kat kielégítő, színes kiadványt könyvespolcukon – kedvezményes áron (2500,-Ft) 
– tudni. 
A könyv megvásárolható a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal B. épület föld-
szintjén (Adócsoport - 13. szoba), illetve az igény leadható a Hajdúszoboszlói 
Sportegyesületnél.

PRÓBA LED-KÖZVILÁGÍTÁS - EGYETLEN  LAKOSSÁGI VÉLEMÉNY SEM ÉRKEZETT

Három utcában: a Móricz Zsigmondon, az Ady End-
re utca felső szakaszán - a Vadastól a Nap utcáig,  s a 
Hajnal utcán szereltek fel  15-15 db LED-közvilágítási 
lámpát az oszlopokra az idén. Az önkormányzat és a vá-
rosgazdálkodási zrt. mintaprojektjének célja, hogy egy 
közvilágítási költségmegtakarítási korszerűsítés előtt a 
lakosság elégedettségét is figyelembe vegyék.  Augusz-
tus 31-ig várták az észrevételeket, javaslatokat, de mint 
azt Nyéki Istvántól, a városgazda vezérigazgatójától 
megtudtuk, egy sem érkezett. A LED-es korszerűsítés 
egyébiránt kevesebb áramfogyasztást eredményezne, 
olyan helyen célszerű telepíteni, mint az Ady Endre utca, ahol közel vannak egymáshoz a közlekedési felületek. 

Megkezdődtek a parkfelújítási 
munkálatok a Szent István park 
strandfőbejárat előtti területén
A park ezen területét, a vakparkolóig az önkormányzat saját 
erejéből újítja fel.  A növényzet megújulása mellett a fürdő-
bejárat előtt látványos megvilágítás készül. Lebontják a nem 
odaillő pavilonokat, kijavítják a burkolatot.   A képünkön lévő 
900 éves emlékművet a korábbi döntés szerint elszállítják. 

Felújítják az Aranykapu Óvodát

Megkapta a választ az önkormányzat, 95 millió forintot 
nyert az Arany János utcai ovi felújításának érdekében. 
A 100%-os támogatásból  kicserélik a nyílászárókat, 
korszerűsítik a fűtést, szigetelik a falakat, napelemeket 
szerelnek fel.  A  kivitelezés az előkészítést követően, 
2018-ban várható. 

Új közbeszerzési pályázatot hirdett az önkormányzat a szabadtéri színpad átépítésére. A meghirde-
tett iránt 11 cég érdeklődött, s összesen 3 nyújtott be pályázatot. Az ajánlatok közül a legolcsóbb is 
150 millió forinttal meghaladja a tervezők által számított összeget. 
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Hímzések és fafaragványok ’’együtt alkottak egy egészet’’ 
Az idei Folkhétvége nyitórendezvényén Radácsi Piroska hímző 
és Császi Ferenc fafaragó közös kiállítást tartottak remekműve-
ikből a kulturális központban július 27-én.

Mindkét művész a ’’Népművészet mestere’’ cím birtokosa, szakmai 
és művészi elhivatottságukra több évtizedes alkotó munkájuk gyü-
mölcse a bizonyíték. Ezekből láthattak ízelítőt a vendégek a tárlaton. 
Berényiné Szilaj Ilona, az  intézmény igazgatónője köszöntötte a 
vendégeket, majd Hubert Erzsébet etnográfus méltatta megnyitó-
beszédében az alkotókat. Hangsúlyozta: Hajdúszoboszló kiemelke-
dik népi kézműveskedés vonatkozásában. Ennek okai elsősorban az 
erős hajdú hagyományokban, a népi kultúrák tiszteletében, a város 
kulturális intézményeinek támogató hozzáállásában valamint egy-
egy meghatározó személy szerepvállalásában keresendő. Az etno-
gráfus szerint szerepet játszik még az idegenforgalom által generált 
kereslet is a magas szintű helyi kézművességben. 
Radácsi Piroska hímző Hajdúszoboszlón született. A hím-

zés alapjait már gyerekkorában, édesanyjától elsajátítot-
ta. Majd a helyi néptánccsoport tagjaként gazdagította tudá-
sát a népi kultúrában. Szakköre keretében önálló alkotókat tanított 
és tanít a mai napig, akik közül nem egy lett maga is kiváló művész. 
Folyamatosan zsűriztette, minősíttette saját és tanítványai alkotásait, megszámlálhatatlan sok díjat nyerve. Kiemelkedő a történeti - az ún. úri hímzés területén. Szakértelme és 
segítsége révén tudták rekonstruálni többek között a Nagyvárad-Olaszi református templom úrasztal terítőit. Császi Ferenc fafaragó művész szintén városunk szülötte. Egészen 
új szemléletet hozott a népi bútorművességbe, létrehozta a szakértők által alföldi bútor stílusnak nevezett formát, amellyel sok követőre talált az országban. Bútorait gyakran 
kovácsoltvas darabokkal díszíti. Faragott játszótéri elemeit, kapuit a világ több országa, Japán, Németország mellett itthon is megcsodálhatják-használhatják.

A névadóra: Szabó Lászlóra 
emlékeztek az évnyitón
Tanévnyitóval egybekötött kiállítást rendezett a Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola névadójuk születésének 100. évfor-
dulóján, szeptember 8-án, a kulturális központban. A művész alkotásait és dokumentumokat is felvonultató tanévnyitó-meg-
emlékező tárlaton leginkább szobrait tekinthették meg a vendégek. A jelenlévő gyerekeknek megígérték, hogy a szeptember 
30-ig látogatható kiállítást a későbbiekben igazi ’’gyerekbarát’’ módon is megszemlélhetik, azaz a kiállított tárgyakat meg is 
foghatják majd. Az ünnepségen jelen volt többek között Szabó Edit, Szabó László lánya, Kapornai Judit tankerületi igazga-
tó, valamint Totyik Tamás, a SzLAMI egyik alapítója, egykori igazgatója is.

„Ha életútját egyetlen szóval kellene jellemezni, az kalandos volt”- jelentette ki Szoboszlainé Kádár Anikó, az iskola igazgatónője, 
aki a diákok néptáncbemutatója után köszöntötte a vendégeket a művészeti iskola 17. tanévnyitóján. A művész életútját ismertetve 
kiemelte, hogy városunkból, Hajdúszoboszlóról indulva lett világhírű szobrász, ennek ellenére mindig megmaradt ’’Szabó Lász-
lónak’’. A művészt idézte: „Én képviseltem közöttük a magyar Alföldet, a Hortobágyot, a magyarságot. Soha nem is képviseltem 
mást.” Holoda Attila alpolgármester büszkén mesélte a közönségnek, hogy ő még személyesen is találkozott a művésszel, és a 
különböző SzLAMI-s kiállításokon a gyerekek kiállított munkáit nézve azon szokott gondolkodni, vajon hány Szabó László van a 
kis alkotók között. 
Képünkön balról: az 1984-ben elhunyt világhírű szobrászművész városunkban élő leánya, Edit és férje, mellettük Tokaji Mária, a 

művész nevét viselő iskola egyik tanára, Holoda Attila, Kapornai Judit

„Hajdú-Bihar megye kincsei”
A Hajdú-Bihar Megyei Értéktárban lévő értékekből rendeztek kiállítást augusztus 11-
26. között a Karneváli Hét eseményeihez kapcsolódva a Debreceni Kölcsey Központ 
Bényi Árpád termében. 

A „Hajdú-Bihar megye kincsei”  tárlat látogatói  többek között - megtekinthették a híres 
nádudvari Fazekas-dinasztia tagjainak alkotásait és Szabó István hortobágyi karikás ostorát.
A Hajdú-Bihar Megyei Értéktár kulturális örökség kategóriájába 2015-ben bekerült a hor-

tobágyi karikás ostor. Ilyen típusú ostort készít Szabó István Hajdúszoboszlón, ezáltal az ő 
munkái is az Értéktár része. A kiállításon 3 különböző jellegű ostorával, pásztorkészségével 
és egy fa, berakásos képpel szerepelt.
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Gyermektábor határok nélkül

Szoboszlói mazsorettek a Folk Friends Together fesztiválon
A Hajdúszoboszlói Főnix Mazsorett Sportegyesületet még idén áprilisban felkérte Vasile Trimbitas, hogy vegyenek részt az általa szervezett Folk Friends Together rendez-
vénysorozaton. A csoport vezetői nagy örömmel mondtak igent, hiszen addigra szoros baráti kapcsolat szövődött a Főnix-mazsorett és a Vasile Trimbitas által vezetett Junii 
Tarnaveni néptáncegyüttes között - tájékoztatta lapunkat Ónodi Orsolya, a mazsorettek egyik művészeti vezetője.

Mazsorettjeink augusztus 17-én indultak el Romániába, hogy 19 fővel rész vegyenek a Folk Friends Together rendezvénysorozaton, ahol 8 ország képviseltette magát. A csoportok 
másnap délelőtt megismerkedtek egymással Marosvásárhelyen, majd 18-án és 20-án este a testvérvárosunkban, Dicsőszentmártonban felállított nagyszínpadon mutatták be koreográ-
fiájukat a közönségnek. A fellépéseken és a delegációk fogadásán kívül számos programmal 
készültek a szervezők. Augusztus 19-e az ismerkedésről, kirándulásról és a kapcsolatok épí-
téséről szólt. A kirándulás első állomása a törcsvári Drakula-kastély volt, ahol a csoportok 
megismerkedhettek a kastély és a környék történeteivel, sétálhattak a kastélykertben. A délután 
további részében elutaztak  Segesvárra, ahol megtekintették a Vlad Drakul család  házaként 
emlegetett legrégebbi civil épületet a várban.
Mazsorettjeink rengeteg élménnyel, tapasztalattal és sok-sok új baráttal gazdagodtak a kint 
töltött 5 nap alatt. Műsorukban szerepelt a hagyományos mazsorett, továbbá színpadi produk-
ciójukat akrobatikával és nemzeti színű zászlókkal is kiegészítették. E koreográfiákat ismert 
magyar klasszikusok zenéjére adták elő. A fellépések alkalmával rengeteg szeretetet és gratu-
lációt kaptak a közönségtől, külföldi fellépőktől és a delegált vezetőktől. 
A nyári szereplések után a  Főnix-egyesületben szeptembertől újra megkezdődött a munka, a 
csoportokba  minden mazsorett iránt érdeklődőt szeretettel várnak az oktatók.

Három országból, Kárpátaljáról,  testvérvárosunkból, a romániai 
Dicsőszentmártonból és Kostelekről érkezett az a 3x25,  tanulmányaiban valamely 
területen kiemelkedő fiatal, akik július 10-17. között Hajdúszoboszlón tölthettek 
el felejthetetlen napokat. A  résztvevő táncosok népzenei gála keretében léptek fel 
július 13-án a szabadtéri színpadon, másnap pedig tábori gálaesten találkoztak a 
támogatókkal. 

Az Erzsébet Program 14 éves korig van, de sikerült elérni, hogy a Bethlen Gábor Alap  
támogassa a nagyobbak táborozását. A hajdúszoboszlói szabadtéri színpadon és a tábor 
füvén egyaránt osztatlan sikert arattak a nyár derekán a vendég  fiatalok.  „Táncoljuk 
meg Szoboszlót” -  buzdította őket  Vaszi Levente, a kosteleki csángó tanárember, 

aki  a „Fölszállott a páva” tehetségkutató közön-
ségdíjasa volt, s maga is előadott egy-egy dalt,  
dalcsokrot az estek folyamán. Elmondta, ők bi-
zony ide is hazajönnek. Varró Huba,  testvérvá-
rosunk Kökényes Néptáncegyüttesének vezetője 
a  „hajdó” tánc történetével is megismertette a  
hallgatóságot.  A kárpátaljai diákok dallal fejez-
ték ki köszönetüket. 
A jó hangulatú estéken a közönség ámulva néz-
te, hogy a határon túl milyen magas színvonalon 
művelik már egészen fiatalon a néptáncot és a 
népdaléneklést.  
Eljött a fővárosból a népszerű rendőrtiszt, hu-
morista Ayala is, hogy szórakoztassa az itt ven-
dégeskedőket.  Ukrajna Nyíregyházi Konzulá-
tusáról Gupalo Arkadi konzul is ellátogatott a 
táborba. - Nagyon szép volt a műsor - mondta 
el lapunknak. Rámutatott: hogy az emberek a  
közös kulturális rendezvényeken, s egymással 
beszélgetve  közelebb kerülnek egymáshoz. Ez 
nagyon fontos, mint ahogy az is, hogy a fiatalok 
megőrizzék a hagyományokat. 
 A 3. nemzetközi gyermektábor résztvevői kirán-
dultak a környéken, s természetesen fürdőztek is. 
A program  megvalósulását az idén  is előse-

gítette a Belügyminisztérium 
Nemzedékek Biztonságáért Ala-
pítványa, Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata, 800 ezer forint-
tal pedig első ízben a  Bethlen  
Gábor Alap. A támogatók között 
szerepel Nagyhegyes Község 
Önkormányzata - 500 ezer fo-
rinttal -, Bodó Sándor ország-
gyűlési képviselő és vállalkozók. 
Dr. Vincze Ferenc ny. címzetes 
főjegyző,  az egyik szervező  re-
ményét fejezte ki, hogy jövőre 
több turnust is sikerül megszer-
vezniük.
Képeinken: fenn: Varró Huba a 
kosteleki csángó gyerekek körében. 
Balra fenn: a kárpátaljai táborozók 
Vaszi Leventével. Balra lenn: kék 
egyenpólóban a dicsőszentmártoni 
Kökényes együttesből itt táborozók.
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Ünnepség a városházán 
A hajdúk Szoboszlóra letelepítésének évfordulója alkalmából hagyo-
mányosan ünnepi képviselő-testületi ülést tartottak a városházán. Szep-
tember 1-jén 16 órakor a zászlóbehozatal és a Zichy Géza Zenei Alap-
fokú Művészeti Iskola művésztanárainak műsorát követően dr. Sóvágó 
László polgármester köszöntötte a jelenlévőket, majd átadta az előzete-
sen beérkezett javaslatok  közül a  képviselő-testület határozata alapján 
adományozott 2017. évi városi kitüntetéseket.

Lehet, ma a nap azért süt olyan szépen, mert az égiek is azt sugallják, hogy így 
szeptember elején mindig jeles ünnepre készül Hajdúszoboszló városának népe. 
Jeles ünnep ez, mert  Bocskai István fejedelemnek köszönhetően újra benépesült 
ez a kihalóban lévő táj, s a lovas hajdúk betelepülésével  ez a környék új erőre 
kapott - emlékeztetett köszöntőjében dr. Sóvágó László.  Mi, az utánuk követke-
zők hálával  tartozunk, ez a város nemzedékről nemzedékre épült-szépült. Az elmúlt több mint négy évszázadban nagyon sokan, nagyon sokat tettek, hozzájárultak értékeink gyarapításához. Köte-
lességünk hálánkat kifejezni, s jó szívvel gondolni azokra, akik az elmúlt 400 évben éltették ezt a települést.  A jelen kitüntetettjeihez szólva kifejtette: ők azok, akik napjainkban különösen sokat 
tettek e város boldogulásáért. Ez soha nem jelenti azt, hogy csak ők tettek,  mert közösen építjük Hajdúszoboszlót,  de mindig vannak, akik egy picivel előttünk járnak. 

Hajdúszoboszló Város Díszpolgára

VIDA LAJOS úrnak 
Tanár, népművelő, szerkesztő, író, helytörténet-kutató, irodalomtörténész. Pályafutását 
a Hajdúszováti Általános Iskolában kezdte. Tizenöt évvel később, 1978-tól a hajdúszo-
boszlói művelődési központ igazgatója. Öt év múlva újra a pedagógia felé fordul, igaz-
gatóhelyettese, majd 1998-tól nyugdíjba vonulásáig igazgatója a Szép Ernő Középiskolai 
Kollégiumnak. 
„Az értelmiségi lét küldetéssel, feladattal jár” – fogalmazta meg életfilozófiáját népmű-
velőként. Céljait és cselekedeteit ez a gondolat vezérli. Neve összekapcsolódik az első 
Kösely-kupa lovasverseny megrendezésével. A kollégiumban nagy hangsúlyt fordít a 
szabadidős művelődésre, a diákok részvételére Hajdúszoboszló kulturális életében. A 90-
es évek második felétől különböző hazai folyóiratokban publikál. Írásainak többsége a 
Szókimondó című kulturális folyóiratban olvasható, melyet közel hat éven át szerkesztett 
is. Irodalmi tanulmányai, könyvkritikái jelennek meg.
Érdemei közé tartozik Szép Ernő irodalmi munkásságának megismertetése, közkinccsé 
tétele egy monográfia, valamint a Natália című kisregény kiadásával.  Az író, a kutató 
fókuszába az új évezredben a helytörténet is bekerül. A város történetét újra feldolgo-
zó, 2006-ban megjelent tanulmánykötet társszerkesztője. Cikkeiből 2013-ban napvilágot 
lát a Szilfákalja utca elnevezésű könyv. 2016-ban kiadják a Bosszú napja, kedd című 
történelmi regényét. A hajdúváros születéséről szól a 2014-ben megjelent mű, a Palló 
a Köselyen, mely szakértők szerint Hajdúszoboszló históriájának egyik legjelentősebb 
dokumentuma.
Vida Lajos 75 éves, Hajdúszoboszló és Hajdú-Bihar megye kultúrájának ismert szereplője, munkássága országosan elismert. 

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Vida Lajos irodalmi és helytörténeti életművét ismeri el és köszöni meg a Hajdúszoboszló Város Díszpolgára címmel. 

Gönczy Pál Díj Hajdúszoboszló Város 
Pedagógiájáért

ERDEI GYULÁNÉ úrhölgynek 
A haladó szellemiséget és a szakmai eredményességet képviselő oktatás fáklyavivője. Már főiskolai hall-
gatóként elvállalta az ének-zene tanítását az akkori 5. sz. iskolában. Másik szakja, a magyar nyelv és iro-
dalom oktatására 1985-től nyílt lehetősége az új, napjainkban Thököly Imre nevét viselő intézményben. 
Itt mindvégig osztályfőnöki feladatokat is ellátott. A Zsolnai-program, s a kompetencia alapú oktatás 
alkalmazója. Később résztvevője az iskolai jó gyakorlatok IKT-s anyagát kidolgozó csoportnak, a refe-
renciaiskola programnak. A mentoriskola egyik megalapozója. Szervezője közösségi eseményeknek, az 
Együtt szaval a nemzet versenyen iskolája a 10 legjobb között szerepelt. Tanítványai számos versenyen 
díjazottak. A Kazinczy szépkiejtési verseny döntőjében 9 diákja vett részt, többen arany, bronz minősítést 
kaptak. 2016 nyarán nyugdíjba vonult. 

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Erdei Gyuláné négy évtizedes kiemelkedő oktató-nevelő munkáját méltatja a Gönczy Pál-díjjal.
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Szép Ernő Díj Hajdúszoboszló Város Kultúrájáért

PÁNCZÉL ZOLTÁN úrnak
Festőművész, aki a magyar tájak, benne szülőföldje tanyavilágának realista megörökítője. Hajdúszoboszlón született 
1947-ben. A rajzolás, ábrázolás tudástárával a debreceni Péchy Mihály Építőipari Technikumban ismerkedett meg. 
Ekkor kezdődött vonzódása a művészetek iránt. 
Budapesten és Szentendrén folytatta tanulmányait. A katonai hivatást választotta, a festészet azonban napjainkig vé-
gigkíséri életútját. Katonafestőként húsz évig a Honvédségi Művelődési Házban a Stefánia Galéria állandó kiállítója 
volt. Képeit számos helyi és külföldi tárlaton bemutatták. Több évig meghívottja a Hungarospa alkotótáborának. 
Műveinek fő témája az Alföld, és a Szoboszló környéki hajdani tanyavilág, az őszi-téli tájak színvilágával. 2012-ben 
ezredesként vonult nyugállományba, ekkor hazatért szeretett szülővárosába.

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Pánczél Zoltán szülőföld-ábrázoló, lokálpatrióta alkotó tevékenységét méltányolja a Szép Ernő-díjjal.

Pávai Vajna Ferenc Díj Hajdúszoboszló Város 
Idegenforgalmáért

FEKETE GYULA úrnak
Szállodaigazgató, aki a Béke, az Aqua-Sol és az Apolló hármas igazgatója. Az emődi születésű szakember pályafu-
tását felszolgálóként kezdte a HungarHotels miskolci Avas Szállójában. Iskolai tanulmányainak elvégzését követően 
végigjárta a szakmai ranglétrát. 1991-től 12 éven át a lillafüredi Hunguest Hotel Palota igazgatója. Ezt követően új 
kihívások várják. Az alföldi fürdővárosba érkezve a Hunguest Hotel Béke és az Aqua-Sol igazgatójaként folytatja 
szakmai útját. 2015-től tartozik irányítása alá a Hunguest Hotel Apolló is. A városban elismert szakember, aki a kez-
detektől tagja a Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesületének. Az általa sikeresen vezetett szállodák 400 szobával és 
mintegy 900 férőhellyel rendelkeznek, a turizmus meghatározó helyi piaci szereplői.

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Fekete Gyula turizmus területén végzett eredményes szakmai munkáját méltatja a Pávai Vajna Ferenc-díjjal.

Hüse Károly Díj Hajdúszoboszló Város Sportjáért

PÁNISZ LÁSZLÓ  úrnak
Sportoló, sportvezető, aki iskolás korától több sportágat kipróbált. 1986-ban a Gázláng SE-ben ismer-
kedik meg a súlyemeléssel, majd többekkel együtt meghonosítják a városban az erőemelést. 1997-ben 
magyar bajnok. Többévi kitérő után, lelkes szülők segítségével újjáélesztik a birkózást Hajdúszoboszlón, 
2012-ben megalakul a Hajdúszoboszlói Birkózó SE, melynek alelnöke.    Emellett maga is újrakezdi a sú-
lyok sportját. 2014-től egyik sikert a másik követi. Erőemelésben kétszeres magyar bajnok, összetettben 
két éve világbajnoki bronzérmes, az idén pedig ezüstérmes.  
Az egyesületben 30 tagnak biztosítanak birkózási és erőemelési sportolási lehetőséget. Magyar bajno-
kokat, diákolimpiai bajnokokat, válogatott versenyzőket nevelnek. Az erőemelő edzéseket személyesen 
irányítja. Edzőtáborokat szervez, menedzseli az egyesületet.

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Pánisz László kiemelkedő sportolói sikereit, és eredményes sportvezetői tevékenységét ismeri el a Hüse Károly-díjjal.

Tessedik Sámuel Díj Hajdúszoboszló Város 
Mezőgazdaságáért és Környezetvédelméért

HÁMOS LAJOS úrnak
Agronómus, aki a Kösely Zrt. növényvédelmet irányító szakembere. 1972-ben végzett a debreceni Vegyi-
pari Technikumban. A mezőgazdasági változásokat tapasztalva agrárkémia szakon tanult tovább Keszthe-
lyen. Különböző helyeken dolgozott és szerzett tapasztalatot. A folyékony műtrágyázás bevezetésekor a 
Hajdúszoboszlói Állami Gazdaságba hívták. A kezdeti nehézségek megoldását és a növényvédelem irá-
nyítását kapta feladatként. Immár harminc éve él és dolgozik a városban. A kollégák és a család szerint a 
munkája a hobbija. A szoboszlói gazdáknak, illetve a gazdakörnek hosszú ideje szakmai segítséget nyújt. 
A Debreceni Egyetem Agrártudományi Centruma Növényvédelmi tanszékének felkérésére óraadóként 
évek óta részt vállal a növényorvos hallgatók képzésében. 2016 novemberétől nyugdíjasként dolgozik. 

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Hámos Lajos több évtizeden át bizonyított mezőgazdasági szakmai elkötelezettségét köszöni meg a Tessedik Sámuel-díjjal.
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„Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója” 2017. évi díjazottak
Hajdúszoboszló Város Önkor-
mányzata  2014. március 20-i ren-
deletével önkormányzati díjat ala-
pított a szoboszlói diákoknak.  Az 
adományozó az iskolák javaslatai 
alapján ismeri el a példás maga-
tartást, szorgalmat, kimagasló ta-
nulmányi, illetve sporteredményt 
elért,  közösségi munkában ki-
emelkedő tanulókat.

Csillag Vivien részére 
a Gönczy Pál Sport és Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskolából
Vivien tanulmányi eredménye ki-
magasló, magatartása példamutató. 
Korán megmutatkozott szép magyar 
beszéde, vonzódása az irodalomhoz. 
Az elmúlt két tanévben városi, járá-
si, tankerületi versenyek győztese. 
Kulturális rendezvényeken kitűnik 
szavalatával, prózamondással.

Fehér Tamás részére 
a Gönczy Pál Sport és Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskolából
Tamás az intézmény 6. osztályosa 
volt. Minden évben kitűnő eredményt 
ért el, több tantárgyi dicsérettel. Az 
iskola kiváló tanulója. Évfolyamtár-
sai közül kiemelkedik angol nyelvi 
és informatika tudásával. Az elmúlt 
két tanévben tankerületi tanulmá-
nyi versenyek, és a Literatum angol 
nyelvi versenyek megyei győztese.

Boross Máté részére 
a Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos 
Általános Iskolából
Máté évek óta bizonyítja tehetségét. 
Az elmúlt tanévben eredményei külö-
nösen kiemelkedők, kitűnő bizonyít-
ványa mellett hét tantárgyból részesült 
dicséretben. Idegen nyelvi, matemati-
ka, természettudományos tankerületi 
és városi versenyek 1-2. helyezettje.

Rozmis Liliána részére 
a Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos 
Általános Iskolából
Liliána nyolc tanévet zárt kitűnő bi-
zonyítvánnyal, s minden alkalommal 
több szaktanári és tantestületi dicsé-
retben is részesült. Tehetsége egy-
aránt megmutatkozik a természettu-
dományokban és a művészetekben. 
Figyelemre méltó személyisége 
kiemelkedő szorgalommal párosul. 
(Lili tanulmányi elfoglatsága  miatt 
nem tudott részt venni az átadáson.)
  
Biró Sándor Gergő részére 
a Pávai Vajna Ferenc Általános 
Iskolából
Sándor minden évben kitűnő tanul-
mányi eredményt ért el. Kistérségi, 

járási, megyei versenyek 1., 2., 3. 
helyezettje. A Pangea matematika-
versenyen és a Mozaik általános 
műveltségi versenyen országos 13. 
A Bolyai anyanyelvi versenyen 
csapatban 9., a Curie Matematika 
Emlékverseny területi és országos 
döntőjének győztese. 

Szoboszlai György Balázs részére 
a Pávai Vajna Ferenc Általános 
Iskolából
György hat éven keresztül kitűnő 
tanulmányi eredményt ért el. Városi, 
kistérségi és megyei versenyeredmé-
nyei szintén kiemelkedők. A Bolyai 
természettudományos kistérségi csa-
patverseny 4. helyezettje, a Bolyai 
matematikaverseny megyei 6. he-
lyezettje, az Olvasom, értem megyei 
szövegértő versenyen 4. lett.

Dancs Márton részére 
a Thököly Imre Két Tanítási Nyel-
vű Általános Iskolából
Márton tanulmányi eredménye kitűnő. 
A Nemzetközi Kenguru Matematika-
versenyen az előző tanévben megyei 6., 
idén a Bolyai magyar csapatversenyen 
megyei 10. Úszóként a vidékbajnoksá-
gon a 200 m mell- és az 50 m pillangó-
úszás győztese. Az országos gyermek-
bajnokságon a 100 m mellúszás 5., a 
200 m mellúszás 6. helyezettje.  

Papp Viktória Lilla részére 
a Thököly Imre Két Tanítási Nyel-
vű Általános Iskolából
Viktória kitűnő tanuló. Az elmúlt 
tanévben 9 dicséretben részesült, 
a ballagáson megkapta a Thököly-
plakettet. A Bolyai egyéni matema-
tikaverseny megyei 10. helyezettje, 
az anyanyelvi csapatversenyben 
megyei 7. A Lángész kerestetik or-
szágos 3. helyezettje. Az atlétika 
kistérségi verseny győztese.

Hódos Katalin részére 
a BSZC Bocskai István Szakgimnázi-
uma és Szakközépiskolájából 
Kata érettségi után kétéves szakkép-
zésben vett részt. Ebben az évben ta-
nulmányait kitűnő eredménnyel zárta. 
Elhivatott, lelkes és lelkiismeretes diák. 
A Szakma Kiváló Tanulója Verseny or-
szágos 2. helyezettje pincér szakmában.

Szoboszlai Károly részére 
a BSZC Bocskai István Szakgimná-
ziuma és Szakközépiskolájából 
Károly ebben az iskolában érettségizett 
az előző tanévben, jelenleg eladó szak-
mában folytatja tanulmányait jó ered-
ménnyel. Tehetséges az éneklésben, a 
népdalok iránti fogékonyság jellemzi. 

Iskolai és városi rendezvényeken egy-
aránt lenyűgözte már a közönséget.

Herka Dominik részére 
a Hőgyes Endre Gimnáziumból
Dominik tanulmányi és sporttelje-
sítménye kiemelkedő. Kétszer is 
bejutott a Savaria országos történe-
lem verseny második fordulójába. 
Hasonló eredményt ért el 2014-ben 
a Curie környezetvédelmi emlék-
versenyen csapatban, az idén pedig 
az OKTV-n történelemből. Sakko-
zóként megyei diákolimpiai bajnok 
volt, négyszer az országos döntőben 
szerepelt. 

Szatmári Judit Réka részére 
a Hőgyes Endre Gimnáziumból
Judit minden tanévet kitűnő tanuló-
ként zárt. Angol és német nyelvből 
középfokú komplex nyelvvizsgával 
rendelkezik. Számos megyei és or-
szágos verseny eredményes résztve-
vője volt. Az OKTV-n matematiká-
ból kétszer bejutott a 2. fordulóba, az 
Arany Dániel Matematikaversenyen 
az országos döntőbe.  (Judit tanul-
mányai miatt nem tudta személyesen 
átvenni a díjat.)
  
Elek Zita részére 
a BSZC Közgazdasági Szakgim-
náziumából
Zita a pénzügyi-számviteli ügyintéző 
szak mindkét évfolyamát kitűnő ered-
ménnyel fejezte be, több tantárgyból 
dicséretet kapott. Bejutott az Orszá-
gos Szakmai Tanulmányi Verseny 
döntőjébe, ahol kiváló teljesítményt 
nyújtott. A komplex szakmai vizsgán 
jeles bizonyítványt szerzett.

Szarvas Enikő részére 
a BSZC Közgazdasági Szakgim-
náziumából
Enikő az elmúlt tanévben végzett a 
Berettyóújfalui Szakképzési Cent-
rum Közgazdasági Szakgimnáziu-
mában, ahol emelt szintű érettségi 
vizsgát tett angol nyelvből és tör-
ténelemből. Többször vehetett át 
kitűnő bizonyítványt. Középfokú 
nyelvvizsgával rendelkezik, angol és 
német nyelvből.

Képeinken: fenn: Csillag Vivien és 
Fehér Tamás.  
Következő képen: Elek Zita, Szarvas 
Enikő, Dancs Márton, Szoboszlai 
Károly.  
Következő képen: Hódos Katalin, 
Biró Sándor Gergő, Herka Dominik. 
Alsó képen: Boross Máté,, Szobosz-
lai György Balázs,  Papp Viktória 
Lilla.
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Júliusban jubileumi rendezvényhéttel, s végül, augusztus 19-én  Rúzsa Magdi koncert-
jével megkoronázva ünnepelte az idén fennállásának 90. évfordulóját (A fövenyfürdőt 
1927. július 26-án nyitották meg.) a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő. A   Haj-
dúság Szépe  és a Miss Alpok-Adria Hajdú-Bihar megyei döntőjét július 22-én rendezték 
meg a strandf hajószínpadán, ahol 15 szépség közül választották ki a legszebbeket.  A 
12 tagú zsűri Feke Pál koncertje alatt dönthetett.  A pontszámok alapján 3. lett a deb-
receni Puskás Orsolya (képünkön balról). A  2. udvarhölgy a Tolcsváról érkezett Tóth 
Tamara (jobbról), egyben a közönségdíjat is elnyerte. A győztes szépség a  nádudvari 
Ludman Fruzsina lett, aki 17 éves tanuló. Szabadidejében szívesen modellkedik, érdekli 
a pszichológia. Fotó: hungarospa.hu

AZ ÉV ÜZLETE 2017
A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Haj-
dúszoboszlói Szervezete tizenöt éve alapította e díjat, melyet 
szakmai zsűri javaslatára ez évben a Menő Manó Gyermek-
ruházat érdemelte ki. 

A kiskereskedelmi vállalkozás 2001 szeptemberében jött létre csa-
ládi összefogással az Árkád üzletházban. Az idő tájt a családban 
négy kisgyermek született. Innen adódott az ötlet egy igényes üz-
let megnyitására, amely a kelengyétől a nagykamaszkorig kínál 
öltözéket. Az évek múlásával a kizárólag magyar gyártók kínálatát 
bővítették. Az üzlet időről időre megújul. Áttekinthetően, hangu-
latos és kellemes környezetben mutatják be a választékot. Céljuk 
változatlan, a vásárlóik igényeinek magas színvonalú kiszolgálása. 
A díjat  dr. Sóvágó László, Hajdúszoboszló város polgármeste-

re és Mészáros Sándor, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara Hajdúszoboszlói Szervezetének elnöke adták át szep-
tember 1-jén a városházán megtartott ünnepség keretében, átvette:  
Miklós Mónika, a Menő Manó Gyermekruházat tulajdonosa, a 
Betli 21 Kft. ügyvezetője és Miklósné Pankotai Krisztina, az 
üzlet alkalmazottja.

A városkép javításáért mindenki tehet
A Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesület szeptember 4-én tartotta „Tiszta Virágos Hajdúszoboszlóért 2017” elnevezésű pályázatának ünnepélyes eredményhirdetését a Bocskai Rendez-
vényközpontban.

Az 1989 óta általuk minden évben megrendezett pályázaton idén is két kategóriában (magánszemélyek, valamint  tár-
sasházak, intézmények és gazdálkodó szervezetek) osztottak ki díjakat, a legszebb porták pedig megkapták a ’’Tiszta 
udvar rendes ház’’ táblácskát is, melyet nagy büszkeség kitenni a házra, kapura! „Sokan, sokat tesznek azért, hogy 
Hajdúszoboszló városában a kertkultúra és a városkép évről-évre jobb, szebb legyen”-  mutatott rá  a díjazottakat és 
a vendégeket köszöntve az  átadó ünnepségen dr. Sóvágó László polgármester, aki kifejtette, hogy egy szép városhoz 
bizony mindenkinek hozzá kell járulnia. 
Gönczi Lajos, az egyesület alelnöke elmondta, a díjak odaítélésénél figyelembe veszik a lakóépületek külső megjelené-

sét, az utcarész gondozását, az udvar és a veteményeskert állapotát, továbbá - ha van - az állattartás körülményeit is. Nagy 
örömmel jelentette be, hogy az elmúlt évhez képest kétszer annyian, összesen 39-en pályáztak a versenyben. 
Az idei díjazottak, I. kategóriában a fődíjat Nagy Sándorné (képünkön) kapta, további helyezettek: Bese Brigitta, Cseke 

Csabáné, Harmatiné Molnár Róza, Havasi Tamásné, Hegedűsné Agárdi Zsuzsa, Kátai Zsolt, Márton László, Nagy 
Károlyné, Nyeső Ferencné, Pankotai Ernő, Papp István, Pinczés László, Szabó Gyöngyi, Szénási András, Szénási 
Irén, Szilágyi Kálmán. A II. kategóriában a fődíj nyertese az FKF Nonprofit Zrt. Üdülőháza lett, további díjazottak 
Al-Hamra étterem, Berecz Csaba Thermál Társasház, Bambínó óvoda, Hajlék Társasház Major-Kurucz Ágnes. 

Karneváli hangulatban
A Debreceni Virágkarnevál idején a hajdúszoboszlói művelődési központ minden évben vendégül lát néhány 
karneváli csoportot. Idén augusztus 18-án is a szabadtéri színpadnál tartották meg a karneváli estet. 

A Gruppo Sbandieratori Santa Rosa di Viterbo nevű zászlóforgató csoport Olaszországból érkezett, 
látványos előadásukkal nagyszerű  hangulatot teremtettek. A következő fellépő bár amatőr együttes volt, 
a fiatal táncosok profi módon szerepeltek a színpadon. Az Egyesült Államokból jöttek el bemutatni lát-

ványos show-elemekkel 
tarkított, különböző nem-
zetek táncait bemutató 
programjukat. A Tennes-
see Ifjúsági Táncegyüttes 
osztatlan sikert aratott és 
óriási tapsot kapott. 
Végül Heves vá-
ros Fúvószenekara és 
a Hajdúböszörményi 
Mazsorettegyüttes lépett 
színpadra, remek zárást 
adva a programnak.  
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Folkhétvége  „Páva gálával”
Immáron 22. éve, hogy Hajdúszoboszló otthont ad egy magas színvonalú népzenei fesztiválnak.  Idén július 
27-30. között várta a látogatókat a XXII. Szoboszlói Folkhétvége a kisszínpadon, a szabadtérin és a kézmű-
vesek utcáján a bemutatott népzenei koncertekkel, népművészeti alkotásokkal.

A rendező művelődési központ fesztiválja egy igazi népzenei csemegével nyitott, a Páva gála – Új arcok, új szemek 
kacagnak az égre című műsorban a „Fölszállott páva” tehetségkutató gyermekszereplői adták elő műsorukat. A 
következő napokban a helyi előadóművészeket a Kökörcsin Népzenei Együttes és a kulturális központ citerazene-
kara képviselte. A fesztivál egyik legjobban várt koncertje a Csík együttes produkciója volt, akik nem is okoztak 
csalódást a látogatóknak.  A Kézművesek Utcájában is nagy volt a sürgés-forgás.
Szatmári Istvánné Borika Nyíregyházáról hozta el csodaszép kézműves babáit a fesztiválra: - Eredeti szakmám 
szerint építész vagyok. 12-13 éve foglalkozom babakészítéssel. Két és fél évig tanultam szobrásznál aki hobbiból 
készít babákat is, így elvállalta, hogy engem oktat. Aztán mégis más irányba indultam el, mert tőle papírmasét tanultam, és végül a textilnél 
kötöttem ki. A nagyobb babákat, amiket felnőtt babáknak tartok, inkább kiállításra szoktam vinni, a kis játékbabákat pedig azért készítem, hogy 
a gyerekeknek is legyen egy kis öröme. Több versenyen is nyertem már, most például a Magyar Kézművességi Alapítványtól kaptam díjat a 
Szilágyi Erzsébetet ábrázoló babámért, amely egyébként az Arany János évfordulóra készült. Nagyon szeretek erre a fesztiválra jönni, mert itt 
kifejezetten a kézművesek jelennek meg. 

Hell Tibor kosárfonó a helyi kézművesek egyike, a fesztivál 
ideje alatt is készítette szép és egyben praktikus tárgyait: - Mint-
egy hat éve foglalkozok kosárfonással. Az amerikai fűz nevű, 
erre a célra nemesített anyagot használom. Egyébként lelkész 
végzettségem van, számomra ez egy hobbi. Dédnagyapámnak 
volt egy kertibútorfonó üzeme még a monarchia ideje alatt. 
Nagyapám ott ismerkedett meg nagyanyámmal. Kicsi korom-
ban láttam, hogyan fonja nagyapám a kosarakat. Volt olyan ve-
vőm, aki azt mondta, hogy még tőle, a nagyapámtól is vett ko-
sarat. Egy-két kosár maradt is tőle, úgy látom neki még jobban 
is ment a fonás. Másként csinálták, van ennek egy hagyomány-
rendszere, de ők inkább bútort fontak és azt máshogyan csinál-
ják. Néhány éve járok ki a fesztiválra, inkább magyar vevőim 
vannak, akik használati tárgynak veszik a kosarat.

Elmosta az eső az utolsó napot, de így is sikeres volt a bioétel- és borfesztivál
A bioétel és borfesztivál, Hajdúszoboszló legrégebbi és egyben legrangosabb gasztrokulturális rendezvénye 
szeptember 15-17. között várta a vendégeket a Szent István park parkolójában.

„A bioételeknek és a finom magyar boroknak nagyon komoly tradíciója van Magyarországon, ezt bizonyítja a fesztivál 
15 éve töretlen sikere”- jelentette ki Máté Lajos, a szervező Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesületének elnöke. A 
standok menüjén szereplő összes étel csak biohúsból és bioélelmiszerekből készülhetett, melyek mellé remekül illett 
egy könnyű rosé vagy egy testesebb vörösbor valamely tradicionális borvidékről érkezett pincészet borremekei közül. 
A sokféle népzenei, komoly és könnyűzenei koncertet igyekeztek úgy összeállítani, hogy minden korosztályt és 
minden zenei ízlést kiszolgáljanak. A fesztivál egyik színfoltja volt testvérvárosunkból a  dicsőszentmártoni Junii 
Tarnaveni néptáncegyüttes „Küküllő menti táncok” című produkciója. Dr. Sóvágó László polgármester köszöntőjé-
ben kihangsúlyozta, szép nyara volt a városnak, hiszen „soha ennyi vendég nem fordult meg városunkban, közöttük 
sok a visszatérő, mindez azt bizonyítja, hogy nemcsak mi, hajdúszoboszlóiak érezzük úgy, hogy ez egy szép város, 
hanem sok idelátogató vendég vélekedik hasonlóan”. Minden vendégnek kellemes időtöltést kívánt a fesztiválon, 
melyről elmondta, amelyik programot már 15. éve sikeresen rendezik meg, az „önmagáért beszél”. Holoda Attila 
alpolgármester köszönetet mondott a szervezőknek és magának a városnak is, amely teret ad a fesztiválnak. A ren-
dezvényen már hagyományosan részt vevő Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa Tokaj Régió Hajdúszoboszlói Lovagi Széke a fesztivál keretén belül avatási és előléptetési ünnepséget 
tartott a református templomban. A zord idő miatt az utolsó napon esedékes díjátadó ünnepség elmaradt. Képeinken: fenn a dicsői táncosok, lenn: felvonult a Borlovagrend, az egyik ízléses pavilon, 
bográcsok színes  hordókban
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Zökkenőmentes tanévkezdés
Szeptember elsejével megkezdődött a 2017/18-as  tanév az egész ország, így Hajdúszoboszló általá-
nos és középiskoláiban is. Több mint 2000 diáknak, közülük majdnem 500 első, hetedik és kilence-
dik osztályos tanulónak ’’csengettek be’’ a tanévnyitók után városunkban. Az iskolák tagintézmény-
igazgatóit kérdeztük.

A négy általános iskolában
A Bárdos Lajos Általános Isko-
lában 199 alsós, 224 felsős diák 
kezdte meg a tanévet. Normál és 
zenetagozatos osztályok működ-
nek náluk. A tanrendben változás 
nem történt.
A Gönczy Pál Sport és Két Taní-
tási Nyelvű Általános Iskolában 
441 diák kezdte meg az évet. Két 
első osztály indult: emelt angol-
sport, valamint emelt angol-nor-
mál. A képzésben a tavalyihoz 
képest nem történt változás.
A Pávai Vajna Ferenc Általános 
Iskolában 296-an tanulnak.  Az 
iskola igyekszik az egyéni képes-
ségeket maximálisan figyelembe 
venni. Szabadon válaszható órák, szakkörök keretében a gyermekek tanulhatnak angolul, németül, meg-
ismerkedhetnek a számítógéppel, a robotok programozásával, sakkozhatnak, és tömegsport foglalkozások 
keretében fejleszthetik fizikai erőnlétüket.
A Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 16 osztályban 449 diák folytat tanulmányokat, 
57-en elsős tanulók. Újítás, hogy megkezdték a lego alkalmazását matematika órán, az első évfolyamon.
Az összes általános iskolában minden diák hiánytalanul megkapta tankönyveit. Képünkön: Thökölys kis-
diákok az iskola nyakkendőjével Fotó: www.thokoly.hu

A középiskolákban 
A Közgazdaságiban startolt  a turisztikai ágazat

A Hőgyes Endre Gimnázium 19 osztályában összesen 540-en tanulnak. A 7. és 9. osztályosok száma 
idén 128 fő. Az új, ebben az évben indult történelem - informatika - kommunikáció tagozatnak nagy si-
kere volt a jelentkezők körében. Kétféle képzési szerkezetet biztosít az iskola: 4 évfolyamos képzésen a 
biológia-kémia; történelem - informatika – kommunikáció; angol nyelvi tagozatok; valamint az általános 
gimnáziumi osztály közül választhatnak a diákok, míg a 6 évfolyamos tehetséggondozó osztályban angol 
és matematika tagozat elérhető.
A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában ösz-
szesen 425 tanuló kezdte meg a tanévet, 161 az első évfolyamban. Az elsősök közül 133-an a szakközép-
iskolai képzésben vesznek részt, melynek keretében szakmát tanulnak 3 évig, szakmai vizsga után 2 évig 
az érettségire készülnek, majd érettségi vizsgát tesznek. A választható szakmák: mezőgazdasági gépész, 
cukrász, szakács, eladó, pincér és ipari gépész. További 28 fő a szakiskolát végzettek szakközépiskolájá-
ban, érettségire felkészítő esti tagozaton, 11. évfolyamon tanul.
A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Közgazdasági Szakgimnáziumában 9-12. évfolyamon összesen 
185 tanuló kezdte meg a tanévet.  5/13. évfolyamon (érettségi utáni 1 éves szakképzés nappali tago-
zaton): 34 fő (pénzügyi-számviteli ügyintézők);  2/14. évfolyamon (érettségi utáni 2 éves szakképzés 
nappali tagozaton): 24 fő; kétéves, érettségi utáni szakképzés (pénzügyi-számviteli ügyintéző) levelező 
tagozaton: 27 fő; 1 éves, érettségi 
utáni szakképzés (mérlegképes 
könyvelő) esti tagozaton: 21 fő; 
A 9. évfolyamon 1 osztály köz-
gazdasági és turisztikai ágazat-
ban 15, illetve 16 fővel, 1 osztály 
informatika ágazaton 27 fővel 
indult el a tanévben. A nappali 
tagozaton turisztikai ágazatban 
először iskoláztak be diákokat a 
már hagyományos közgazdasági 
és informatikai ágazat mellett!
Képünkön: a Bocskai-iskola tanév-
nyitója. Fotó: iskola archívuma

diákvilág

Ismerd meg a magyar vendéglátást!

Ezzel a címmel nyert pályázatot a 
Berettyóújfalui Szakképző Cent-
rum Bocskai István Szakgimnázi-
uma és Szakközépiskolája a Beth-
len Gábor Alapkezelő Zrt. által ki-
írt „Külhoni Magyar Szakképzés 
támogatása” program keretében.

A pályázat célja a külhoni magyar 
szakképzés fejlesztésével hozzá-
járulni a gazdaságfejlesztéshez, 
amelynek elengedhetetlen eleme, 
hogy a diákok a képzés során megfe-
lelő gyakorlati képzésben részesülje-
nek. E program keretében romániai 
Sáromberki Technológiai Líceum 5 
diákja szakmai gyakorlatot teljesített 
a Hajdúszoboszlói Hungarospa Zrt. 
vendéglátó egységeiben. A 4 hetes 
itt-tartózkodással erősödött a kül-
honi és magyarországi intézmények 
közötti együttműködés, tapasztalat-
csere. Fontos a magyar vendéglá-
tás, gasztronómia értékeinek meg-
ismerése, az eltérő munkamorál, 

munka kultúra megtapasztalása. A 
vendéglátóhelyeken töltött gyakorlat 
mellett a diákok megismerkedtek az 
iskolánk tankonyhájával, ahol külön 
szaktanár segítségével ismerhették 
meg a magyar konyha specialitásait.
Hétvégi szabadidős tevékenységek 

keretein belül ellátogattak a Bocskai 
István Múzeumba és a Fazekas-ház-
ba, ahol interaktív foglalkozás kere-
tében próbálhatták ki a mesterséget.  
Kirándultak a megyeszékhelyre, 
Debrecenbe is. Mindezek mellett 
nagy élményt nyújtott számukra a 
hajdúszoboszlói fürdőkomplexum.
Sok szakmai tapasztalat mellett 

felejthetetlen élményekkel utaztak 
haza, és vitték magukkal iskolánk és 
a város jó hírnevét.

Rátermett,  öntudatos, szorgalmas 
Az előző lapszámban írtunk már kiváló diákokról, akik az idén országos jó tanuló -jó 
sportoló díjjal büszkélkedhetnek.  Lajtos Patrik is egyike volt az országosan díjazott 
kiválóságoknak, aki ráadásul nem is először, hanem immár a harmadik(!) alkalommal 
kapta meg az elismerő címet. 

Legtöbbször kitűnő, most éppen a remek 
4.8 tanulmányi átlagával, s világbajnok-
ságon szerzett eredményeivel egyértelmű 
volt, hogy ott a helye a legjobbak között. A 
Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépis-
kola egyik hatosztályos osztályában most 
lépett a 9. évfolyamba. A gimnázium ha-
marabbi kezdése nagyon jó döntésnek bizo-
nyult, szereti az iskolát - mondta el lapunk-
nak Patrik édesanyja, Bökönyi Éva, aki 
szerint Patrik - a legjobb értelemben vett- 
öntudatos gyerek, folyamatosan bizonyítani 
akarja rátermettségét. Kyokushin karatéban 
szép eredményekkel büszkélkedhet, jelenleg 
éppen az Európa-bajnokság kvalifikációjára 
készül. Műszaki vonalon szeretne továbbtanulni, az egzisztencia megteremtését természete-
sen fontos dolognak tartja, de szerencsés helyzetben van, hiszen kedveli is a matematikát, 
fizikát, igazából az összes tantárgyát. A nyelveket különösen szereti, tavasszal németből már 
nyelvvizsgára készül. A karatét sem szeretné abbahagyni, elképesztő önfegyelemmel tartja 
a versenyhez szükséges súlyát, ha kell, akkor éjszaka is nekiáll edzeni. Sportszenvedélye 
mellett  másra is jut ideje, nemrégen kezdett el pl. gitározni. Patrik egy olyan fiatal, aki az 
édesanyja szavai szerint „nagyon vágyja az elismerést, neki nagyon sokat számít”, de ezért 
tenni is hajlandó, méghozzá nem is keveset. 
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Állatorvosi ügyelet

Szeptember 30. - október 01.
DR.  iLKU MiKLóS
Sáránd, Bagosi u. 44.
Telefon: 06-70-376-1149

DR. MELEGHEGYi BALÁzS 
H-szoboszló, Malom sor 10
Telefon: 06-30-240-9246

Október 07-08.
DR. BíRó TAMÁS

 Hosszúpályi, Petőfi u. 7.
 Telefon: 06-30-239-0230

 DR. cziRJÁK AnDRÁS
 H-szoboszló, Széchenyi u. 1/c
 Telefon: 06-52-365-861, 06-30-935-3184

Szeptember 22-től
KíGYó PATKA
Luther u. 4. 
Tel.: 06-52-557-670

Szeptember 29-től
FüRDő PATiKA
Szilfákalja u. 26.
Tel.: 06-52-557-946

Október 6-tól 
KAMiLLA PATiKA
Bethlen u. 30.
Tel.: 06-52-270-157

Október 13-tól
KATALin PATiKA
Major u. 26. 
Tel.: 06-52-557-805

Október 20-tól 
GYÓGYFORRÁS 
GYÓGYSZERTÁR
Hősök tere 3.
Tel.: 06-52-557-945

Ügyeleti idő: 

Hétfőtől péntekig mun-
kanapokon az ügyeletre 
kijelölt gyógyszertár 
zárásától 21 óráig. 
Szombaton 
(pihenőnapokon): 17-től 
19 óráig. 
Vasárnap és ünnep-
napokon: 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 (te-
lefonos elérhetőség 
az ügyeletes orvos 
részére, sürgős szükség 
esetére).

Gyógyszertári ügyeletGYÁSZJELENTÉS

TASI MIKLÓSNÉ
volt főkönyvtáros 

2017. 09.15-én 

82 éves korában 

csendesen elhunyt.

Fizetett lakossági apróhirdetés 

Hajdúszoboszlón csepüs szőlőskertben 1650 m2 szántó el-
adó. Érd.: 06-20-2376-877 telefonszámon.

* * *
Sakkoktatást vállalok kezdőknek 8-14 éves korig. Tel.: 06-52-
270-135.

* * *
Viola ásványékszer. Hajdúszoboszló, isonzó 9. Tel.: 06-30-
420-8252.

Anyakönyvi 
hírek
2017. JúLIuS

Házasságkötés:
Németi Éva   -  Füzesi Csaba, Kovács Orsolya  -  Végh Ist-
ván, Daróczi Anita  -  Bagosi Jenő, Királyházi Nóra  -  Bodnár 
István, Pipó Andrea  -  Kovács Gyula, Dobray Laura Ildikó  
-  Fehér Róbert, Nagy Róza  -  Komlósi Sándor István, Szántó 
Katalin  -  Nagy István Dániel, Nagy Zsuzsa  -  Széplaki Csaba.

Újszülöttek:
Bagdán Zoltán Vajk, Fejes Flóra,  Bognár Bettina, Tógyer 
Franciska, Deák Nándor Gábor, Pinczés Sára, Szabó Zénó 
Ferenc, Balla László, Nagy Zsombor, Bökönyi Bence, Macz-
kó  Manka, Kovács Zoltán, Árva Máté, Kocsis Kinga Dorina, 
Csákó István Domonik, Sági Bence, Hamza Eliza, Asztalos 
Pál.

Akiket gyászolunk: 
Váczi Mihály 78, Szabóné Kovács Erzsébet 65, Szabó Mihály-
né 90, Kozák Józsefné 73, Kulcsár János 54, Kamarás Károly 
Oszkár 82, Csendes Ferenc 80, Szoboszlai Jánosné 86, Simon 
János 72, Fehér Sándor 59, Csáki Józsefné 76, Oláh Lajosné 
75, Diószegi Lajosné 81, Agárdi Andor 23, Nagy Lajosné 85, 
Balogh Antalné 83, Szerbák László 56, Bakos Ilona 92, Juhász 
Zoltán Attila 58 éves.
(Júliusi számunkban tévesen jelent meg a júniusban elhunyt 
Székely Sándor kora, helyesen: 90 éves volt. 

Anyakönyvi 
hírek
2017. AUGUSZTUS

Házasságkötés:
Széll Ildikó  -  Berecz András, Gremsperger Éva  -  Czirbusz 
Tibor,  Karika Andrea  -  Hutóczky Mihály, Tóth Ildikó Mária  
-  Ádám Sándor, Borza Erzsébet Anna  -  Szoboszlai Arnold 
Máté, Karika Judit Melinda  -  Keller Zoltán, Nagy Andrea  - 
Hock Gábor, Dudik Nikolett Leila  -  Nagy Gergő Imre, Tani 
Dóra  -  Nyiri Bence.

Újszülöttek:
Péter Fanni, Huszti Zsófia, Sléder Tamás, Répási Gréta, Var-
ga Izabella, Gál-Székely Dávid, Rostás Jólia Sára, Laki Csaba 
Zoltán, Horogh Márton Gyula, Tóth Igor, Ádám Liza, Ádám 
Laura, Váradi Borbála, Bogádi Krisztián, Nagy Liza, Szalai 
Szófia, Bíró Barna Botond.

Akiket gyászolunk: 
Tóth Jánosné 83, Nagy Lajosné 85, Hűse Ferencné 63, Kovács 
József 65, Tóth Katalin 63, Kovách Róza 92, Katona Györgyné 
86, Kardos Lajosné 92, Turi János 51, Szabó Zoltán 79, Haj-
nal Lászlóné 94, Szatmári János 86, Szabó Lajosné 95, Vatai 
István 85, Balla Gáborné 92, Harsányi Lajos 89, Szabó János 
56, Hodosi Lajosné 95, Labancz Imréné 85, Dauda Lajos 84, 
Veress Jenőné 88, Elek Mihályné 93, Tőzsér Imre 74, Végh Ká-
rolyné 52, Czeglédi János 70, Gombos Péterné 87, Nagy And-
rásné 63, Dobozi János 69 éves.

alma  280-350 Ft/kg
birsalma           550 Ft/kg
banán  390-450 Ft/kg
nektarin  450-480 Ft/kg
őszibarack  430-450 Ft/kg
szőlő  350-550 Ft/kg
vilmoskörte            450 Ft/kg
kiwi           480 Ft/kg
szilva  380-450 Ft/kg
citrom  590-650 Ft/kg
lilahagyma  250-350 Ft/kg
vöröshagyma 150-220 Ft/kg
fokhagyma                                   1600 Ft/kg
burgonya  100-150 Ft/kg
karalábé  100-200 Ft/db
karfiol  290-400 Ft/db
zeller           600 Ft/kg
sárgarépa  200-250 Ft/kg
petrezselyem 600-650 Ft/kg
kelkáposzta           350 Ft/kg
brokkoli  350-400 Ft/kg
paradicsom  280-320 Ft/kg
paprika  350-400 Ft/kg
pritaminpaprika 400-500 Ft/kg
kápia paprika 300-350 Ft/kg
cékla           200 Ft/kg
uborka  200-350 Ft/kg
kígyóuborka  390-450 Ft/kg
sütőtök                                     200 Ft/kg
mák         1200 Ft/kg
dióbél                       2400-3500 Ft/kg
akácméz         2200 Ft/kg
vegyesméz         1500 Ft/kg
tojás      33-40 Ft/db

PIAcI ÁRAK
szeptember 23.



13. oldalHajdúszoboszló innen-onnan

Rendőrségi hírek

Nem először csapott le fergeteges időjárás városunkra ez év júliusában. Emlékezetes még a négy évvel ezelőtti, iszonyú károkat okozó 
vihar,  s azóta sem marad ki Hajdúszoboszló sem az időjárás durva szeszélyéből. A fürdőparki szökőkút körül e nyáron„fürdőzők” 
Facebookra is felkerült fotója mókásnak tűnhet, mégis  az egyik markáns bizonyítéka annak, számítani kell arra, hogy lecsaphat a 
vihar reánk.   A károk a Hungarospa területén is jelentősek voltak ezen a nyáron. Papp-Kunkli Nórát,  a Hajdú-Bihar Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság  megbízott megyei szóvivőjét kérdeztük.

FiATAL TiSzTEK HAJDÚ-BiHAR MEGYÉBEn
Dr. Lingvay Csaba r. ezredes nyolc frissen kinevezett tisztet köszöntött a 
megyei rendőr-főkapitányságon.
 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem frissen végzett hadnagyait dr. Lingvay 
Csaba rendőr ezredes, a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság rendé-
szeti rendőrfőkapitány-helyettese fogadta július 31-én megyénkben.
A pályakezdő fiatalok a Debreceni, a Berettyóújfalui, a Balmazújvárosi és a 
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság, valamint a Biharkeresztesi Határrendé-
szeti Kirendeltség állományában teljesítenek a jövőben szolgálatot.

FOKOzOTT ELLEnőRzÉST TARTOTTAK A REnDőRÖK HAJDÚSzOBOSzLón
Hajdúszoboszlón ellenőrizték a rendőrök a forgalomban résztvevőket
 
A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság járőrei augusztus 29-én az illetékes-
ségi területük több pontján tartottak ellenőrzéseket a baleseti okok kiszűrése 
és megelőzése érdekében, valamint kiemelten ellenőrizték a passzív bizton-
sági eszközök használatát és az előzési szabályok betartását is. Az ellenőrzés 
során az egyenruhások 3 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, 3 esetben pe-
dig figyelmeztetést alkalmaztak. A rendőrök 110 járművezetőt ellenőriztek, 
akik közül egy gépjárművezetőnél mutatott pozitív értéket az alkoholszonda, 
ezért vele szemben közigazgatási eljárást indítottak.
A fokozott ellenőrzés a jövőben is folytatódik a megye közútjain. Ne feledjék: 
mindenkit hazavárnak! A balesetek jogkövető magatartással, körültekintő ve-
zetéssel, az egymásra történő odafigyeléssel megelőzhetőek! Balesetmentes 
közlekedést kíván a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság!

CSALÁDI TRAGÉDIA
Egy hajdúszoboszlói nőt, férjét és gyermeküket találták holtan a rendőrök.
A rendőrök 2017. szeptember 4-én 19 óra körül Hajdúszoboszlón, egy társas-
házi lakásban egy nő holttestét találták meg. A beszerzett információk alap-
ján keresni kezdték a nő 45 éves férjét és 6 éves gyermeküket, akiket 2017. 
szeptember 4-én 22 óra 45 perc körül Kaba és Hajdúszovát között, a Keleti-
főcsatorna melletti erdős területen holtan találtak meg.
A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság igazságügyi orvosszakértő be-
vonásával vizsgálja a halálesetek körülményeit. Lapzártánkkor a HBMRFK 
nem tudott újabb információval szolgálni.

„BiKESAFE” PROGRAM HAJDÚ-BiHAR MEGYÉBEn 
A „BikeSafe” ingyenes kerékpár-regisztráció, amelynek lényege, hogy a ke-
rékpárok adatai egy biztonságos, a rendőrség számára is hozzáférhető nyil-
vántartásba kerülnek. Ezáltal a biciklik egy esetleges bűncselekmény esetén 
visszakereshetők, könnyebb a felderítésük, valamint a tulajdonoshoz a visz-
szajuttatása is. A rendőrök rögzítik a kerékpár adatait - szín, típus, gyártó, 
gyártási szám, jellegzetességek -, majd fényképfelvételek is készítenek róla. 
Egy kerékpár eltulajdonításához néhány másodperc is elegendő, azonban 
kellő óvatossággal és megfelelő vagyonvédelmi eszközök, módszerek al-
kalmazásával ez a bűncselekmény is megelőzhető. Kerékpárunk védelméről 
elsősorban magunknak kell gondoskodni:
• Rövid időre (pl: gyors bolti bevásárlás, lottófeladás stb.) se hagyjuk a jár-
művet lezáratlanul.
• Használjon két – minőségi – zárat! A bicikli értékének minimum 10 %-át 
érdemes biztonságos zár vásárlására fordítani!
• Használjon több típusú zárat, a jobb minőség nagyobb védelmet jelent.
• Jegyezzük fel a kerékpár egyedi azonosításra alkalmas ismertető jegyeit (pl: 
típus, szín, vázszám stb.)
• Regisztráltassa kerékpárját a „BikeSafe” programban, ahol a rendőrség 
adatbázisába rögzítik a kétkerekű adatait, amely lopás esetén megkönnyíti 
a felderítést!
A kerékpár biztonságánál csak a biztonságos kerékpározás fontosabb! Vi-
gyázzon testi épségére is!

(A  police.hu sajtószolgálatának információi alapján)

Hadisírok felújítása pályázati segítséggel
Hajdúszoboszló Város Önkor-
mányzatának a Honvédelmi Mi-
nisztérium Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum által kiírt, „Magyar-
országon található I. világhábo-
rús hadisírok és emlékművek 
felújítása” tárgyú pályázati fel-
híváshoz kapcsolódó HIM-HF-16 
azonosítójú, „Hajdúszoboszló 
város I. világháborús katonahő-
seinek nyomában” című sikeres 
pályázat megvalósítása során ösz-
szesen 12 hadisírt újít fel a város. 

A pályázat keretében tíz síremlék 
felújításra kapott az önkormányzat 
támogatást, további  kettő sírkő a  
Bocskai István Múzeum leltári példányát képező sírkő felújítása és a pályázat további feladatainak megvalósítása 
önkormányzati önerő biztosításával történik.
A pályázati kiírás célja a nem megfelelően gondozott I. világháborús hadisírok állagmegőrző karbantartása és fel-
újítása, annak érdekében, hogy ösztönözzék az I. világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezet ébren tartását, 
és ez által hozzájáruljon mindenki a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló magyar és európai identitás 
erősítéséhez.
A 10 hadisír közül 9 a Városi Köztemetőben, 1 a Kárászháti temetőben található, A Kárászháti temetőben lévő sír-
emléket kegyeleti okokból exhumálták és áthelyezték a Városi Köztemetőbe.  Képünkön: ilyen állapotban voltak a 
síremlékek. Fotó: polgármesteri hivatal

Viharkárok, melyekre nem árt felkészülni 

Az idén hányszor fordult elő, hogy az 
időjárás okozta kárelhárítás, mentési 
feladatok elvégzésére a tűzoltóinknak vo-
nulniuk kellett?
A megyében három-négy eset volt eddig idén.
Szükségük volt-e más településről érke-
zett segítségre adott esetben?
Igen, a tömeges esetkezeléseknél kiemelten 
fontos más tűzoltóságok bevonása, a július 
viharnál debreceni és berettyóújfalui tűzol-
tók segítettek a káresetek felszámolásban.
Mely területeit sújtották a városnak a 
viharok?
A Bánomkert utca, a Böszörményi utca, a 
Mátyás király sétány, és a Gábor Áron utca.
Külterületen okoztak-e a viharok olyan 
károkat, melyek miatt vonultak?
Jellemzően nagyméretű fákról leszakadt 
ágak veszélyeztették vagy akadályozták a 
közúti forgalmat, emiatt kellett a hajdúszo-
boszlói hivatásos tűzoltóknak vonulniuk 
külterületre.
Melyek a jellemző káresetek közterületeken?
Általánosságban elmondható, hogy a nagy 
mennyiségű csapadéktól a talajban lévő fa 
gyökérzete meglazul, így a szél könnyebben 
ki tudja csavarni ezeket a hatalmas fákat. 
Több esetben már korábban károsodott fa-
ágakat tört le a vihar, melyek kerítésekre 
vagy tetőszerkezetekre estek. Veszélyesek 
a gyalogosforgalomra azok a faágak, ame-
lyek még nem estek le, de meghasadtak. 

Hajdúszoboszló sétálóutcáiban sok ilyen 
esetet kellett felszámolniuk a tűzoltóknak. 
Jellemző még, hogy a fák vagy faágak 
közművezetékekre lógnak, melyek szintén 
veszélyt jelentenek, vagy szolgáltatás-kima-
radást okoznak. Villámcsapás ritkán fordul 
elő, Hajdúszoboszlón egy esetben rongált 
meg kéményt. De csak kisebb anyagi kár 
keletkezett.
Mekkorára becsülhető az idén a város-
ban a viharok okozta kár?
Erről pontos adatot nem tudunk mondani, 
mivel nem minden esetben kérték a tűzol-
tók segítségét. Összesen a hozzánk befutott 
esetek szerint milliós nagyságrendűek az 
anyagi károk.
Van-e tanácsa a katasztrófavédelemnek, 
hogyan lehet felkészülni a pusztítás ellen?
Korábban jelent meg két anyagunk, amelyek-

ben felsoroljuk, hogyan lehet védekezni a 
viharok ellen, ezen a két linken megtalálható 
lesz:
ht tp: / /hajdu.katasztrofavedelem.hu/
hirek/2543-dol-a-fa
ht tp: / /hajdu.katasztrofavedelem.hu/
hirek/2510-5-jo-tanacs-a-szabadteri-
rendezvenyek-varatlan-esemenyeire
Az egyik a fa állapotának vizsgálatáról ad 
ötleteket, a másik pedig a szabadtéri ren-
dezvényeken történhető vihar elleni véde-
kezésről szól.  Emellett a tetőszerkezetek 
karbantartása nagyon fontos, mivel a szeles 
idő cserepeket is megbonthat.
A kárelhárítások során mely szervekkel 
működtek együtt?
A rendőrséggel az útlezárások miatt, köz-
műszolgáltató szakembereivel, egy-egy ve-
zeték kiszakaszolása miatt.
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Augusztus 5-én este újra parádés felvonulásban gyönyörköd-
hetett a város érdeklődő lakossága és az itt üdülő vendégek. 
Az immár XXXVI. alkalommal megszervezett lovasnapok látvá-
nyos nyitánya ez a rendezvény, ahol gyönyörű lovakat, ügyes 
lovasokat, lovas tornászokat, pompás hintókat, fogatokat, sze-
kereket  szemlélhetünk, vidám utasokkal. 

napjaink

Megújul Hajdúszoboszló vasútállomása is
Megkezdődött a 100-as vasúti fővonal Püspökladány és Ebes közti szakaszának megújítása. Ezzel közelebb került a cél, a kormány tervei szerint ugyanis a 2020-ig lezajló korszerűsítések 
eredményeként az utasok a jövőben gyorsabban és kényelmesebben jutnak majd el Debrecenből a fővárosba. A korszerűsítés átmeneti korlátozásokkal, a vasúti menetrend kisebb válto-
zásaival jár majd. A beruházás ünnepélyes alapkőletételét a hajdúszoboszlói vasútállomáson tartották meg augusztus 28-án. 

Magyarország legfontosabb vasútvonalának nevezte a 100-as vasútvonalat Mosóczi László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésért felelős helyettes államtitkára, aki szerint elengedhetetlen 
a „főváros és Debrecen között az összeköttetés nívójának javítása”. Éppen ezért „a magyar kormány 2020-ig 1500 milliárd forinttal támogatja a vasút korszerűsítését”. A Püspökladány- Ebes szakaszon 
nettó 75 milliárd forintos beruházásban több mint 31 kilométeren újul meg a vasúti pálya.  Bodó Sándor országgyűlési képviselő elmondta, nagyon fontos feladat az egyik legbiztonságosabb közlekedés-
típus, a vasút fejlesztése, valamint kiemelte, hogy Hajdúszoboszlónak mint turisztikai központnak nem mindegy, hogy a vonattal érkezőknek milyen az első benyomásuk a városról.Tiba István, a térség 
miniszteri fejlesztési biztosa ehhez kapcsolódva kijelentette, Hajdúszoboszlón a főváros után a legmagasabb a vendégéjszakák száma (az elmúlt évben 16%-os növekedést produkálva), ezért különösen 
fontos, hogy a vendégek milyen körülmények között tudnak ide eljutni. Az itt élőknek pedig az ingázás szempontjából is alapvető lehet, hogy gyorsan eljussanak a megyeszékhelyre.  
Veszprémi László, a MÁV Zrt. üzemeltetési vezérigazgató helyettese a beruházás részleteiről szólt, elmondta, „160 km/h sebességű közlekedésre alkalmas, 225 kN tengelyterhelésű vasúti pálya épül, 

ezzel együtt a vasúti energiaellátás és a felsővezeték-rendszer is korszerűsödik. Megújulnak az állomások, utasforgalmi létesítmények, ennek keretében akadálymentes kialakítású, 55 cm magas állomási 
peronok, hozzájuk csatlakozó aluljárók, liftek épülnek ki korszerű térvilágítás-
sal és utastájékoztató rendszerrel. P+R valamint B+R parkolók, buszmegállók, 
zajvédő falak fognak épülni.”
A beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vasútfejlesztési koordináci-

ós igazgatója, Somodi Zoltán a projekt az áruszállításban, a turizmusban és a 
munkahelyükre ingázók életében gyakorolt pozitív hatására hívta fel a figyel-
met. Egyúttal kijelentette, hogy a felújítás során olyan infrastruktúra, olyan 
pálya jön létre, amely maradéktalanul megfelel az Európai Unió szabványai-
nak. (Képünkön jobbról: Mosóczi László, Bodó Sándor, Veszprémi László, Tiba 
István, Somodi Zoltán)

Saját kezével építette a házát
Fazekas Sándorné szeptember 11-én ünnepelte 90. születésnapját, mely alkalomból az ön-
kormányzat is köszöntötte őt. Kunkliné Dede Erika, egészségügyi, szociális irodavezető 
helyettes és Kanizsay György Béla képviselő a jeles napon ajándékokkal üdvözölték őt.

Piroska néni városunkban született, itt is nőtt fel nagyon szegény családban. Hamar dolgoz-
nia kellett, cselédnek állt, libát őrzött. Sokat költöztek tanyáról tanyára, iskoláit így sokfelé 
végezte, rövid ideig az Aranyszegi Tanyasi Iskolában tanult. 1945. április 7-én ment férjhez, 
sajnos már 25 éve egyedül él, férje elhunyt. Három fia született, s három fiú-,  három lány-
unokával, valamint hét dédunokával is büszkélkedhet. Sok mindennel próbálkoztak az évek 
során, olykor több, máskor kevesebb sikerrel. Gazdálkodni szerettek volna, ami nem sikerült, 
de erről „jobb nem is beszélni”- mondja mosolyogva. Vályoghordás, vagonrakás, tapasztás, 
meszelés, bármi is jött, ő megcsinálta. A házat is, melyben most él, „az utolsó marék sárig én 
tettem rá mindent”- jelenti ki derűsen. Egyébként is jellemző rá kiváló humorérzéke, nótaszeretete. Az idősek klubjába ahova jár, ő a csapat 
lelke, nála több verset, nótát nem ismer senki.  A fürdőbe is gyakran kijár, mint mondja, a város nagyon sokat fejlődött az ö fiatalkora óta.

A hosszú élet titka a kitartás és a becsület
Papp Gábort szeptember 12-én köszöntötték 90. születésnapján az önkormányzat ne-
vében Kunkliné Dede Erika egészségügyi és szociális igazgatás irodavezető-helyettes és 
Orosz János önkormányzati képviselő.

Hajdúszoboszlón született, de elkerült hosszú időre Budapestre. Ott évekig dolgozott a Gam-
ma optikai üzletben mint gépszerelő, ide később, hazaköltözésük után is visszajárt, és meg-
szerezte a technikusi vizsgát. Szakmája szerint épületbádogos és vízszerelő volt. 68 éve há-
zasodott össze feleségével, akivel azóta is szeretetben élnek. Lányuk születésekor hazajöttek 
Szoboszlóra, majd a forradalom után Hajdúsámsonba költöztek. Ott is azonnal munkába állt, 
egy tsz-ben helyezkedett el, volt darálós, fűrészgépes. 16 évig a gépállomáson 9 évig pedig 
a cukorgyárban dolgozott Kabán. Két gyermeke, négy unokája és már kilenc dédunokája is 
született. A hosszú élet titkának, ahogyan a címben is szerepel, a kitartást és a becsületet, s a 
kemény munkát tartja. (Képünkön Gábor bácsi és kedves felesége a tortával)

Sokan kérdezgetik, mert nem értik,  miért nem épül meg mégsem az aluljáró a vasúti 
fővonal és a Szováti útfél kereszteződésében. A projekt ütemezése szerint az ebesi 
vasútállomáson előbb megtörténik a beruházás, s azt csak 2019-20. évben követi a 
kabai és a hajdúszoboszlói állomás.
Az ezekhez kapcsolódó megállapításokat és kérdéseinket telefonos egyeztetés után 
elküldtük a niF zRT. Kommunikációs Titkárság szóvivőjének. Lapzártánkig nem kap-
tunk választ. 
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Közel 500-an álltak rajthoz az Aquapark-futáson a repülőtér füvén
Az Aquapark-futóverseny a hagyományokhoz híven ebben az évben is nem csak sport-, hanem igazi családi eseménynek is bizonyult. 
Augusztus 26-án, egy forró nyár végi napon a repülőtéren rendezett az önkormányzat, illetve a városi diáksport bizottság.

A folyadékpótlás fontosságára hívták fel a figyelmet a szervezők a  XVII.”Hajdúszoboszlói Aquapark-futáson, melyen idén is szép számmal, 
összesen 432-en indultak a 18 kategóriában. A legjobb szoboszlói egyéni teljesítmény Makainé Szabó Csilla nevéhez fűződik, ő a 10.000 
m-es  „nyílt 40 év feletti hosszú táv” - LONGÁVEL Óra-ékszer táv - elnevezésű kategóriában a dobogó legfelső fokára állhatott fel. Születtek 
még szép helyi eredmények: bronzéremnek is örülhettek a hazaiak. Kircsi Réka, 2009-ben vagy később született lányok (Nelson Étterem-
Cukrászda- táv) - 1000 m, valamint Dörgő Sándor a  „nyílt 40 év feletti férfi hosszú táv - LONGÁVEL Óra-Ékszer -táv,    „Willi Müller-em-
léktáv” – 10.000 m  kategóriákban  nyert  bronzérmet. Bogádi Imre főszervező (bal oldali képen) örömmel konstatálta, hogy idén is sikerült 
zökkenőmentesen és jó hangulatban lebonyolítani a versenyt.

Szoboszlói lovasnapok – Porszem Kupa

Augusztus első hétvégéjén ismét patadobogástól volt hangos Hajdúszoboszló
Szombaton délelőtt a gyermek-
lovasok népesítették be a re-
pülőtéri pályát, este parádés 
lovasfelvonulás következett, va-
sárnap pedig a profi lovasok díj-
ugrató versenye zajlott.  

E három program országos szin-
ten egyedülálló. A felvonuláson 
jól képzett, különösen nyugodt 
és ápolt lovakkal lehetett idén is 
megjelenni, ami tovább szűkítette 
a kört.  A Hajdúszoboszlói Por-
szem Lovas Egyesület tagjai évről 

évre lelkesen készülnek a nagy 
eseményre! A lovasok egész évben 
szorgosan dolgoznak a pályán, a 
szervezők az íróasztalok mögött.
Az idei Porszem Kupán a hely-

színi nevezésekkel együtt 131 
start volt. A lovas hétvégére az 
ország számos pontjáról érkeztek 
hátasok. Van, akit lábon, a csapa-
tok nagy részét lószállítóval hoz-
ták a helyszínre, melyet az ese-
mény előtt a VGZRt munkatársai 
tettek tökéletessé. A porszemes 
csapat szervezésében a pályát 

már az előző hetekben elkezdték 
ápolni, öntözni és a füvet nyírni, 
hogy a lovas hétvégére jó legyen. 
Az utolsó simításokat pénteken 
végezték az önkéntesek a víz-
ügyes szakemberek segítségével. 
Párakaput szereltek a nézőknek 
és itatási lehetőséget készítet-
tek elő a lovak számára, hiszen 
utólag elmondható, az volt 
az év legmelegebb hétvégéje.   
A gyermekversenyen idén is 
lehetett minősülni az országos 
bajnokságra,a nyertesek pedig a 

szép érmek és kupák mellett ér-
tékes ajándékokat vehettek át a 
Hungarospa  Zrt.,  a Ventus  és 
a Táltos Lovasbolt felajánlásá-
val, ezért a szoboszlói helyszín 
kimondottan vonzó a messzebb 
működő egyesületek számára is! 
A versenyre nem csak a lovasok 

érkeztek messziről, és több napra 
Hajdúszoboszlóra. A nézők kö-
zött is többen jelezték, hogy kife-
jezetten a gyermek lovas progra-
mok miatt utaztak augusztus első 
hétvégéjén városunkba!

A versenyzők 16 kategóriá-
ban mérték össze tudásukat, 
a bírák elsősorban ló és lovas 
közös munkáját értékelték, ami 
nagyon fontos az utánpótlás-
nevelés szempontjából. Az ifjú 
lovasok, a nagyobb verseny-
számokban díjaikat dr. Sóvágó 
László polgármestertől és Szil-
ágyi Zsuzsától, a Hungarospa 
Zrt. pr-menedzserétől vehették 
át. A verseny igazgatója Sáli 
Gábor, a GYEPOSZ elnökségi 
tagja volt.
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Hajdúszoboszlón jól működő, felszerelt apartmanhotel mély
garázshelyekkel, étteremmel, egészségügyi és kiszolgáló
helyiségekkel eladó. Kültéri medence, wellness részleg 
(szauna, jakuzzi) tartozik a szállodához. 
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Bővebb információ, pályázati feltételek: 
http://www.davingatlan.hu/ingatlan/panoramahotel228 
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Kapcsolattartó: Vona Zsolt 
Telefonszám: (30) 372 0038 
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Eladó apartmanhotel Hajdúszoboszlón

VÉRADÁS
A Magyar Vöröskereszt 
Hajdúszoboszlói Terüle-
ti Szervezete lakossági 
véradást szervez 

SzEPTEMBER 29-Én, 
PÉnTEKEn  9 ÉS 17.30 
óRA KÖzÖTT 

a művelődési központ-
ban (Szilfákalja2.sz.).

Kérjük, segítsen 
véradással 
beteg embertársain!


