
Legyen a mi fánk: 
a hajdúszoboszlói tölgy 
az Év Fája!
Magyarország  ezeréves fennállásának  tiszteletére 1896. május 4-én 
a város közönsége nyolc fát ültetett. A történet szerint egyiküket 
Bocskai fejedelmünk, a többit a hét magyar vezér  emlékének tisz-
telegve. Közülük egy, a református templom melletti tölgyfa maradt 
fenn. Napjainkban is pompás látvány, életerőt  és méltóságteljes 
nyugalmat sugározva ott, a középkori erődfalmaradvány előtt, szem-
ben a városházával. Sétáljon arra, nézze meg, milyen csodálatos!
Az Év Fája  országos verrsenyben az idén is 12 fa vesz részt. Most 
közöttük  található, a hajdúszobosozlói millenniumi tölgyfa!  A be-
nevezett fák közül egyébként zsűri választotta ki azokat, melyekre a 
közönség október 16-ig szavazhat. A szavazás az evfaja..hu oldalon 
lehetséges, a szavazatot az e-mail címünkkel meg kell erősíteni. 
A MI tölgyfánk története és fotói a 4.  helyen lelhetők meg a 
versenyben lévő fák között.  Az utolsó napokban a szavazás állását a 
szervezők elrejtik, a végeredmény később derül ki.  

Szavazzon  Hajdúszoboszló fájára Ön is!
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HAJDÚSZOBOSZLÓ

A tartalomból:

Fűtési szezonra
Fejlesztés a távhhőüzemnél 

Sokkal kevesebb bűneset
A közlekedési morál viszont nem javult

Kitüntetések szeptember 2-án
Egy Pro Urbe és 3 szakmai városi díj

Több mint 10 %-kal több 
vendég!
Számottevően meghaladta az elmúlt év első 8 hónapjának vendégforgalmi szá-
mait a 2016. év a kereskedelmi szálláshelyeken. A TDM legfrissebb összesítése 
szerint  augusztus végéig 12,7 %-kal több vendég érkezett Hajdúszoboszlóra, 
akik  542 ezer 986 vendégéjszakát töltöttek el itt. Ez az adat pedig 11,4 százalé-
kos növekedésnek felel meg. Az átlagos tartózkodási idő továbbra is minimáli-
san csökkent, 3,38-ról 3,34 vendégéjre.

A statisztikai adatok elemzéséből kiderül, hogy  mind a belföldi, mind a külföldi ven-
dégforgalom növekedett az év első nyolc hónapjában. Különösen a belföldi, továbbá 
a román,  a lengyel, a szlovák, a cseh, az ukrán küldőterületekről tapasztalható pozitív 
elmozdulás. Ugyanakor  vendégszámban  4,9 %-kal több német érkezett hozzánk. 

Rendőrök az iskolák előtt
Az már évek óta megszokott, hogy szeptember hó-
napban, amikor az iskolákba becsengetnek, a reg-
geli órákban rendőrök figyelik az iskolába igyekvők 
közlekedését. Ennek legfőképp baleset-megelőzési 
okai vannak.

A korábbi évek bevett gyakorlatának megfelelően, 
szeptemberben most sem maradt el a rendőrök és pol-
gárőrök jelenléte az iskolák körül. A reggeli időszak-
ban, a járőrök és az önkéntes segítők, a polgárőrök, ha 
nem is árgus szemekkel figyelték a közlekedőket, de 
jelenlétükkel mégis egyfajta biztonságot kölcsönöztek 
az iskolák előtt közlekedőknek.

Jellemző az autósokra, hogy ilyenkor elszoknak az 
iskolák körüli nagyobb forgalomtól, viszont a hatóság 
jelenléte mindig visszatartó erővel bír. „Ha ott a rend-
őr, akkor mindenki jobban figyel” - summázta a prog-
ram lényegét dr. Gali Sándor rendőr ezredes.

Tanévkezdés megint másképp: az általános 
iskoláink és a Hőgyes Ladányba „mentek”...

A Püspökladányi Tankerületi Központhoz - PTK - vonták a legújabb rendelkezésekkel a nagy múltú 
hajdúszoboszlói általános iskolákat. Oda tartozik szeptembertől a zeneiskola és az új nevén Hőgyes 
Endre Gimnázium és Szakgimnázium.  Sőt, ide tartozik az eddig megyei ifenntartású, Dózsa György 
utcai  Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium. A PTK vezetője szerint nem terveznek Szoboszlón 
iskola-összevonást mostanában, a képzési formákban (két tanítási nyelvű) sincs visszalépés.

A közgazdasági és a Bocskai-szakképző iskolák a Beretttyóújfalui Szakképzési Centrumhoz tar-
toznak. A BSZC-t már korábban a Klebersberg  IK-tól a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz vonták.  
A BSZC honlapja alapján a szakképző új neve Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (új vezetője Harsányi István), A hajdani „közgáz” pedig: 
Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Közgazdasági Szakgimnáziuma.  Hogy a „gimnáziumosítás” 
hangzatosság, avagy milyen tartalmi tényezőket is takar, és hogyan alakult a beiskolázás, egyelőre 
nem tudjuk, a BSZC vezetője eddig érdemi választ nem adott. 
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Remek év, módosították az üzleti tervet, 
jövőre új  gyerekmedencék épülnek
Néhány hónappal az év vége előtt, a nyári főszezon lecsengése után egyértelmű, hogy a 
Hungarospa Hajdúszoboszló Zrt. túlteljesíti a 2016. évi üzleti tervét. A várható eredmény akár a 
2,5-szerese lehet az abban meghatározott 122,8 millió forintnál.  A társaság azt javasolta a tulaj-
donosi jogokat gyakorló önkormányzati képviselő-testületnek, hogy módosítsák az üzleti tervet, 
így újabb kisebb-nagyobb fejlesztések valósulhatnak meg, illetve előkészíthetők. 

Amint azt a szakmai önkormányzati bizotttság tanácskozásán, majd a másnapi képviselő-testületi 
ülésen Czeglédi Gyula vezérigazgató szóban is előtárta, a forgalom, így az árbevételi mutatók ked-
vezőbbek a vártnál. Ezért a cég a tavalyihoz hasonlóan az üzleti tervének módosításával javasolja az 
Aqua-Palace Fedett Élményfürdő építéséhez felvett hitel egyéves törlesztésének megfelelő 351,662 
millió forint előtörlesztését, mely kamat-megtakarítással is együtt jár. 

Ami azonban a városba érkező turistái és az idegenforgalomból közvetlenül vagy közvetetten élő, 
részesedő lakosok számára talán még szenzációsabb, és persze látványosabb is lesz:  a Hungarospa 
2017-ben gyermekmedencék építését tervezi a gyermekes családok igényeinek még színvonalasabb 
biztosítására. A regisztrációs jegyek szerint az 1-3 éves korú fürdőlátogató gyermekek száma ez évben 
7 %-kal emelkedett. A zrt. az omega medence és a tanmedence szomszédságában egy új, osztott vízte-
rű medencét tervez 69 millió forint ráfordítással. Az új medence árnyékolását is megoldják.

A további tervek között szerepel a termálfürdő előcsarnokának bővítése váróval és mosdókkal, vala-
mint az informatikai rendszer továbbfejlesztésével: a betegbehívó rendszerben.  Ezen túlmenően elké-
szülhet a jóváhagyott helyi építési szabályozás szerint a Bródy Sándor utcai pénztár körüli területren-
dezés: kerítésépítés, parkosítás történhet. Utóbbi  fejlesztések értéke  39,5 millió és 25,5 millió forint. 

A képviselő-testület támogatta a Hungarospa Zrt. üzletiterv-módosító javaslatait.

Új választókerületi választási bizottság
Az október 2-i népszavazás miatt a jogszabályi felhatalmazá-
sánál fogva az önkormányzat szeptemberi rendes ülésén meg-
határozta az országgyűlési egyéni választókerület választási 
bizottságának (OEVB) tagjait.

A régebbi tagok a helyhatósági választások előtt lemondtak e meg-
bízatásukról, 2014 őszén a HVB tagjai lettek. A jogszabály szerint 
nem lehet két választási bizottságban részt venni, így azóta nem 
volt a körzetben OEVB. 
A  választási eljárásról szóló törvény szerint az OEVB 3 tagból és 2 
póttagból áll. A képviselő-testület döntése szerint a választókerület 
új OEVB rendes tagjai: Farkasné dr. Ungvári Ilona, nyugdíjas, 
korábban városunk aljegyzője, Nagy Imre, nyugdíjas, orábban 
városi tűzoltóparancsnok, dr. Pál Miklós ügyvéd, korábban a hi-
vatal jogásza. Póttagok: Szabó Zsolt általános iskolai tanár, Erdei  
Gyula általános iskolai igazgató. 

Elfajuló világ: 
„jómóka-politizálás”?  
Játékautóval megzavarták a tes-
tületi ülés vezetését
Furcsa dolog történt a szeptember 8-i képviselő-testületi ülé-
sen, miközben dr. Sóvágó László polgármester már megkezdte 
a tanácskozás levezetését. 

A közönségsorok között addig legelöl helyet foglaló két fiatal, 
Bacskai Gergő, a Fidesz helyi elnöke, valamint Tóth Attila, a 
Jobbik volt elnöke, korábban jobbikos önkormányzati képviselő 
felálltak, s egy vijjogószerű hangot adó - mint kiderült játéktárgy-
gyal az ülést megkezdő, épp a határozatképességet megállapító 
polgármesterhez mentek. A tűzoltóautócskát vijjogtatva, a pol-
gármester szavába vágva közölték, visszaadja a Fidesz az elvett 
tűzoltóságot... 

Sóvágó László folytatta feladatának ellátását, de többek között 
megjegyezte, ezzel az inzultálással nem tudja, kinek a nyugalmát 
kívánják megingatni, az övét biztosan nem. - Rossz az irány. Az 
ilyen embereket el kell küldeni a pártból. A város közvéleménye 
pedig láthatja, hogy kik is szeretnék átvenni a város vezetését. 
Azt gondolom, hogy ettől Isten mentse meg Hajdúszoboszlót - 
szögezte le. 

A Fidesz helyi elnöke és a Jobbik volt helyi elnöke az autóval a 
képviselői ülésterem ajtaján eltávozott. 

* * *
A fideszes és jobbikos fiatalok közös rendzavaró fricska  mód-

szere összefogásukra vall, s a   hátterében nyilván az állhat, hogy 
Hajdúszoboszló polgármestere nem ért egyet a kormányzópárt  
önkormányzatokat  korlátozó, működésüket beszűkítő lépéseivel,  
így többek között a helyi tűzoltósággal kapcsolatos 3 évvel ez-
előtti állami döntést is 
visszalépésnek ítéli meg 
a település hátrányá-
ra. Dr. Sóvágó László 
a  véleményének pedig 
időről időre nyilvánosan 
hangot is ad. 
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A fejedelem, aki teremtett, 
nem csak a romlást nézte
Bocskai István lovas szobránál tartottak megemlékezést a hajdúk Szoboszlóra telepítésének 410. évfordulója 
alkalmából a város napján, szeptember 2-án késő délután.

„Tisztelt szabad hajdú leszármazottak és azóta betelepülők”- köszöntötte ünnepi beszédében a közönséget dr. 
Ujhelyi István Európai-parlamenti képviselő, az EP Közlekedési és Idegenforgalom Bizottságának alelnöke. A 
képviselő, büszkén részben hajdú és székely őseire, megtiszteltetésnek nevezte, hogy a szobor lábánál ő mondhat 
ünnepi beszédet egy történelmi pillanatra emlékezve. Ismertette az eseményeket, melyek országunk előbb ketté-, 
majd három részre szakadásához vezettek. Bűnösként pedig nem Istent, hanem minket magyarokat, az akkori dön-
téshozók rossz politikai döntéseit, és az őket „fej nélkül követők” hadát jelölte meg. Akkoriban a magyarság csak 
széthúzni volt képes és ezek „nem a virágzás évei, hanem majdnem a magyarság pusztulásának évtizedei voltak” 

- fogalmazott. 
Amikor Bocskai megvívta a 

szabadságharcát, talán onnan indult el ismét pozitív fejlődés az országban, ő végre te-
remtett, nem csak a romlást nézte. Erős párhuzamot vélt felfedezni az akkori és mostani 
magyarországi viszonyokban. A plakátokon olyan üzeneteket küld a kormány, „melyeket 
sem itthon, sem Brüsszelben nem értünk”. Hiszen mi magyarok megtanultuk a történe-
lemből, hogy „amikor veszedelem van, amikor gyengék vagyunk, akkor kell összefog-
nunk.” Az Európai Unió pedig épp azért jött létre, hogy többé ne essenek egymásnak 
a kontinens nemzetei, a felmerülő problémákra, válsághelyzetekre egységesen reagálja-
nak - hangoztatta. Kiemelte, Magyarországon Hajdúszoboszló a turizmus fejlődéséért az 
egyik legtöbbet tette az elmúlt évtizedekben, az EU-ból érkezett 8 ezer milliárd forintnyi 
’’üzenetnek’’ pedig nagyon komoly nyertese. „A turizmus a béke iparága. Magyarország 
maradjon egy békés ország, virágozzon a turizmus” - zárta beszédét dr. Ujhelyi István. 

Az ünnepi műsor után koszorúkat helyeztek el a szobornál az önkormányzat nevében dr. 
Sóvágó László polgármester és Holoda Attila alpolgármester, valamint pártok, egyházak, 
civil szervezetek, rendvédelmi szervek, intézmények képviselői.

ÚJ KAZÁN A TÁVFŰTÉSBEN
A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. – az önkormányzattal megkötött szerződés alapján - 
gondoskodik a város társasházaiban a fűtésről és a használati meleg víz előállításáról. Az idei fűtési idényre 
a biztonságos és a hatékony üzemeltetés érdekében egy új, modern kazánnal fejlesztik a  rendszert. 

A hőközpont fejlesztése már két évvel ezelőtt megkezdődött az egyik kazán égőfejének kicserélésével. A követ-
kező innovatív megoldás a füstgázhő hasznosító beépítése volt, mellyel a hulladékhőt is hasznosítják.

 Ez évben a fűtőmű fejlesztése kiemelten üzembiztonsági szempontok szerint valósul meg. Az elavult, korszerűt-
len, több mint harmincéves kazán helyére digitális vezérlésű, a mai kor színvonalának megfelelő új kazánt  telepí-
tenek. A fejlesztéssel a zrt. mintegy 1300 lakás fűtését és használati melegvíz-ellátását kívánja zökkenőmentesen 
biztosítani.

A társaság a környezetvédelemre is kiemelt figyelmet fordít. A beruházás jelentős széndioxid-kibocsátás csök-
kenést eredményez. A régi kazán kihasználtsága nem érte el a 40 %-ot, így hatásfoka is nagyon alacsony volt. 
Az új kazán várhatóan 90 % körüli hatásfokkal, és folyamatos oxigénszabályozással üzemel,  állandó, 24 órás 
távfelügyelet mellett.

A beruházás 2016. szeptember 10-én kezdődött, és még a fűtési idény megkezdése előtt befejeződik. 

FELHÍVÁS!

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata érdeklődőket keres a 
Hajdúszoboszló, Hőforrás utcán található „volt kertészet” terü-
letének hasznosítására.

Érintett ingatlanok:
Helyrajzi szám   Cím                      Terület (m2)
3811/8  Hajdúszoboszló, Hőforrás utca 259
3811/9  Hajdúszoboszló, Hőforrás utca 233       
3811/31  Hajdúszoboszló, Hőforrás utca 5001      
 
Amennyiben a Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete által 
elfogadott rendezési tervvel egyetért, és Önnek ezen a területen 
befektetési szándéka van, úgy 33.320,-Ft/m2 kikiáltási áron, 
későbbi nyilvános árverést követően lehet a területeket megvá-
sárolni. 

Az ingatlanok értékesítése egyben történik. Az ingatlanok beépí-
tésére a területre vonatkozó HÉSZ előírásai alapján van lehetőség. 
A későbbi árverés során az ingatlanok tulajdonjogát az szerzi meg, 
aki az alapárhoz képest a legmagasabb vételárra tesz ajánlatot. 

Eladó az ingatlanra 4 éves beépítési kötelezettséget ír elő, mely-
nek biztosítására ezen időtartamra visszavásárlási jogot köt ki. Az 
írásbeli ajánlatokat kérjük leadni 2016. szeptember 30-án 12.00 
óráig a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda/
Vagyonkezelésén. (Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. „B” épület 213. 
iroda). Bővebb információk kérhetők személyesen a Hajdúszo-
boszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda/Vagyonkezelésén.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
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...mit mond a „járókelő”?
Sokan szóvá teszik, annak idején miért nem épült a régi helyén egy tel-
jesen fedett zöldség-gyümölcspiac. Forszírozzák, kellene ilyen. Mások 
szerint nincs a piaccal különösebb gond. De ha lenne pályázat, esetleg 
megoldható volna egy befedés... Az önkormányzat legújabb, városköz-
ponti pályázatában a délutáni, termelői piac elhelyezési terve szerepel, a 
leromlott kertmozi területén lehetne egy bővítés. Ha nyer ez a projekt.  A 
nyáron megkérdeztünk helyieket, árusokat, vendégeket, mit gondolnak. 
Nos, van, akinek az áru és az ár a fontos. A vélemény persze szabad, de 
nem  szabados!

Gál Istvánné:
Veszprémből jöttünk, évek óta járunk vissza Hajdúszoboszlóra, 

mindig kilátogatunk a piacra. Van, hogy nagyobb mennyiséget 
megveszünk a termékekből, majd hazavisszük, mivel jó minősé-
gűek, és az árak itt barátságosabbak. Nagyon tetszik a piac, bár 
lefedve talán szebb lenne. Minden árut megtaláltunk, amit keres-
tünk, de a bővítés az sosem árt, talán el lehetne rajta gondolkozni. 

Jelenszkyné Takács Erika:
Az a probléma az épülettel, hogy télen ázunk-fázunk, nyáron be-

süt a nap, akkor nagyon tűz a fejünkre, és az árut is fonnyasztja. 
Amikor esik az eső, folyik az árura, árusra, vevőre. Így nem le-
het rendesen vásárolni, ernyőt, szatyrot kell tartani, közben ázik a 
vevő. Annyit meg lehetne tenni, hogy mindenütt lefedni, ha oldal-
ról nem is zárt, legalább lenne mindenki fölött tető. 

Kiss Lajos:
Elég jó a piac épülete, csak drágák az árak, a boltokban olcsóbb 

az áru. Télen kicsit huzatos, de egyébként nem rossz, sokkal jobb, 
mint régen volt. Rendben is tartja a városgazdálkodás, ilyen szem-
szögből nem rossz. Bővíteni nem muszáj szerintem, annyira nin-
csen nagy forgalom, kereskedők sem sokan vannak. Talán ha má-
sabb feltételek lennének, több kereskedő járna ki. 

Jakab Gergő:
Fehérgyarmatról látogattunk ide, inkább a barátnőm kedvéért 

jöttem ki a piacra, ő szereti nagyon a piacokat, így sokat szoktunk 
kijárni. Az épület nem érdekel igazán, a termékek a lényegesek. 
Télen talán huzatos lehet, de ilyenkor nyáron szerintem így jó. 
Meg lehet találni mindent ,amit szeretne az ember, bővíteni sze-
rintem nem lenne muszáj.

Jenei Edina:
Édesanyám itt árul, főleg ez a tejes rész, ahol ő árul, a leghuzato-

sabb az egész épületben. Ráadásul ha esik az eső, az egész úgy néz 
ki, mint az özönvíz, ráhullik az asztalokra.  Télen hideg, huzatos. 
Egy ilyen fürdővárosban, ahol rengeteg vendég van, ez már nem 
elfogadható. Már volt arra ígéret, hogy lefedik, nem tudjuk hogy 
mikor fogják. Lefedve nem csak a vendégeknek, hanem az árusok-
nak is sokkal kényelmesebb, komfortosabb lenne.

Balog Balázsné 90 éves
Balog Balázsnét köszöntötték 95. születésnapja al-
kalmából július 28-án az önkormányzat nevében 
Kunkliné Dede Erika egészségügyi, szociális igazga-
tás irodavezető-helyettes és Harsányi István önkor-
mányzati képviselő.

Három nappal korábban családi körben ünnepelte 
születésnapját Marika néni. Gyula mellett, Kétegy-
házán született, öten voltak testvérek. Nagyon fiata-
lon cselédnek állt, későbbi férjével is ott ismerkedett 
meg, Mezőhegyesen. Egy fia és két lánya született, az 
évek alatt pedig nyolc unokával és 13 dédunokával is 
gyarapodott a család. 13 évvel ezelőtt költözött Hajdú-
szoboszlóra, addig a kis falujában élt, Gyulára járt be 
dolgozni, a fürdőben és a csárdában mint szakácsnő tevékenykedett, onnan is ment nyugdíjba. Családja nagy szere-
tettel veszi körül, súlyos betegségéből is lánya kitartó gondoskodása hozta vissza. Mindig rengeteget dolgozott, háza 
hatalmas kertjét egyedül gondozta, a család kis zártkerti telkén a mai napig szívesen sétálgat.

Széll Imrénét is köszöntötték
Szeptember 19-én köszöntötte születésnapja al-
kalmából Széll Imrénét az önkormányzat nevében 
Kunkliné Dede Erika és Marosi György Csongor, a 
körzet képviselője.

90 éve, szeptember 17-én született Derecskén Róza 
néni hétgyermekes családba. 1947-ben házasodott ösz-
sze férjével, akivel 58 évig éltek szeretetben. Miután 
párja katonának állt, sokat költöztek az országban, aho-
vá a családfőt helyezték, követte a családja is. Rózsika 
néni mindig talált munkát a lakhelyükön, dolgozott 
bútorgyárban, majd Berettyóújfaluba költözésükkor a 
ruhagyárban helyezkedett el, 20 év után onnan ment 
nyugdíjba, de ezután is tovább foglalkoztatták mint otthoni bedolgozót. Lányától és fiától 4 unokája és 8 dédunokája 
született, nagyon büszke mindannyiukra. Nagyon fitt, a mai napig süt-főz a gyerekek nagy örömére, kötöget, és a 
kisebb házimunkákat is szívesen elvégzi. A híreket mindig megnézi, szeret tájékozódni a világ dolgairól.

Fazekas és hímző közös kiállítása
„Zenétől a korsóig” címmel nyílt kiállítás Szűcs Henriett fazekas, népi iparművész és Bálint 
Kálmánné hímző, népi iparművész munkáiból a Kulturális Központban szeptember 19-én. Az 
alkotásokat október 6-ig tekinthetik meg az érdeklődők.

Kulcsár Béla igazgatóhelyet-
tes köszöntötte a művészeket és 
a látogatókat, majd dr. Tar Ká-
rolyné, a Kézműves Alapítvány 
alapító kurátora mondott ünnepi 
megnyitóbeszédet. Elmondta, 
nem véletlen, hogy a megyében 
Hajdúszoboszlón él a város lé-
lekszámához viszonyítva a leg-
több népművészet mestere díjjal 
rendelkező alkotó. Méltatta a 
hajdúszoboszlói mestereket, akik 
- mint mondta -„fiatalok sokasá-
gának adták már át a kézműves 
mesterség tudományát, és nem 
utolsósorban viszik Szoboszló jó hírét szerte a világba”. Szólt mindkét művész pályájáról, elmondta, 
Bálint Kálmánné beleszületett a hagyományba, már gyermekkorától tanulja a hímzést, Szűcs Henri-
ett ezzel szemben „akit saját érdeklődése vitt erre az útra”, önerejéből tanulta meg a fazekasmesterség 
alapjait. 

A megnyitón a ’’civilben’’ zongoratanár Szűcs Henriett zongorajátékából is ízelítőt kaphattunk, 
Griger Judit fuvolaművésszel szórakoztatták a vendégeket. 

MEGHÍVÓ NYÚLKIÁLLÍTÁSRA
A Nyúltenyésztők Hajdúszoboszlói Egyesülete meghívja Önt 
és tenyésztő társait a 2016. október 21-23. között megrende-
zendő nyúlkiállításra
Helye: Hajdúszoboszló, Hajdú Camping (Hajdúszoboszló, Deb-
receni útfél)
Nevezési díj: 800.-Ft/nyúl
Nevezés beérkezésének ideje: 2016. október 15.
Nevezési cím: Kecskeméti György, Hajdúszoboszló, Hősök tere 
21. 1 em. 2. Tel.: 06-20-911-3256
Nyulak beszállítása: 2016. október 21. 8-10 között
Bírálat: 2016. október 21. 12 órától

A kiállítás látogatható: október 22., szombat: 8-18 
óra között, vasárnap 8-tól 14-ig

   A rendező egyesület nevében:
                      Kecskeméti György
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Sokkal kevesebb bűneset, több baleset
Tény, hogy a nyári időszakban, 
a turizmus miatt, mindig sokkal 
többen tartózkodnak városunk-
ban, mint szezonon kívül. Éppen 
ezért, arra voltunk kíváncsiak, 
hogy hogyan is telt bűnügyi és 
közlekedési szempontból az év 
ezen időszaka. Dr. Gali Sándor 
rendőr ezredes, a Hajdúszobosz-
ló Rendőrkapitányság vezetője 
értékelte a kérdéses hónapokat.

Mennyire volt mozgalmas idő-
szak a nyár városunkban, a 
bűnügyeket tekintve?

► Külön, csak a nyárra vonatkozó 
statisztikákkal nem tudunk szol-
gálni. Bár vannak olyan részterü-
letek, ahol csak erre az időszakra 
vonatkozóan eredményekről tu-
dunk beszámolni, összességében 
az mondható el, hogy az év első 
nyolc hónapjában az ismertté vált 
bűncselekmények száma negyven 
százalékos csökkenést mutat az 
előző évhez képest.

Minek köszönhető ez a javulás?

► Hatékonyabb volt a rendőri 
munka. A felderítés és nyomozás 
eredményei javultak, és több volt 
a rendőr a közterületen. Egyéb-
ként ez már az elmúlt három évre 
jellemző, hogy évről évre mindig 
jobb a helyzet ezen a téren. 

Az eredményekben részes az 
önkormányzat is, amely pénzügyi 
támogatással segíti az idegenfor-
galmi főszezonban a megnöve-
kedett rendőri feladatok ellátását. 
Így a rendőri létszámot meg tud-
tuk duplázni ebben az időszakban, 
valamint plusz egy járőr páros 
teljesített szolgálatot a frekventált 
helyeken. 

Az önkormányzati beruházások is 
jelentős segítséget nyújtanak köz-
vetetten, hiszen a szabadidős lehe-
tőségek bővítésével, a fiataloknak 
van választásuk a szabadidő értel-
mes eltöltésére, mondjuk az italozás 
és-vagy randalírozás helyett. 

A teljes képhez még hozzátar-
tozik, hogy a fürdő is támogatja 
a város közbiztonságát, mivel két 
szabadidős rendőr foglalkozta-
tásával strandrendőri szolgálatot 
tudtunk szervezni és a város pol-
gárőreinek, közterület-felügyelői-
nek munkája is benne van a jobb 
közbiztonságban.

Említette, hogy növelték a köz-
téri jelenlétet. A korábbi évek-

ben külföldi kollégák is közre-
működtek a munkában. Idén is 
volt erre példa?

► Még április végén  a megyei 
rendőr-főkapitányság szervezett 
egy konferenciát, ahol lengyel, 
szlovák és román rendőrökkel fel-
vettük a kapcsolatot, és felkértük 
őket a közös rendőri szolgálatra. 
Az idén csupán a román fél jelzett 
vissza. Július és augusztus hónap 
folyamán két román kolléga segí-
tette a munkánkat.

Előfordult-e valamilyen kirívó eset 
a nyáron, amely a korábbi években 
nem volt jellemző nálunk?

► Az elmúlt évihez képest a nyár 
most mentes volt a kirívó esetek-
től. Rablás vagy éppen csoportos 
garázdaság nem történt, ami a 
nyári időszakhoz lehetett volna 
köthető. Örömmel említem meg 
viszont azt az elfogást, amely 
augusztus huszadika éjjelén volt. 
Egy helyi férfi és fia, akik a rend-
őrség által már korábbról jól is-
mertek, öt lakásba surrantak be 
akkor éjjel. Az egyik helyen az 
alvó sértett mellől lopták el érté-
keit. Az ötödik lakás után buktak 
le, s bár futva próbáltak elmene-
külni, kollégáim elfogták és előál-
lították az apát, míg a fia néhány 
nappal később került elfogásra. 
Az apa azóta már előzetes letar-
tóztatásban van. Az elfogásukat 
követően, meg is szűntek a besur-
ranásos lopások városunkban, bár 
addig sem volt számottevő ezen 
ügyek száma.

Milyen típusú bűncselekménye-
ket sikerült visszaszorítani az 
előző évhez képest?

► A lopások több, mint ötven 
százalékkal csökkentek. Ezen be-
lül a lakásbetörésekkel elkövetett 
lopások és a rongálások is több, 
mint nyolcvan százalékkal. Ha 
valaki azt gondolná, hogy ezek a 
statisztikai számok azért javultak, 
mert a szabálysértési értéket meg-
növelték ötvenezer forintra, azok 
tévednek. Nem eltolódásról van 
szó – tehát nem arról, hogy amit 
eddig bűncselekményként kezel-
tünk, az most már csak szabály-
sértés –, hanem valódi csökkenést 
mutatnak ezek a számok, mivel 
a tulajdon elleni szabálysértések 
szám több, mint harminc száza-
lékkal kevesebb.

Közösen tárgyalták meg az elmúlt időszak közbiztonsági 
helyzetét
A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság szervezésében szeptember 20-án tartották meg a Járási Közbiz-
tonsági Egyeztető Fórum ülését. A fórumon dr. Gyurosovics József r. dandártábornok, a Hajdú-Bihar 
Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője értékelte a rendőrkapitányság, valamint Hajdú-Bihar megye 
2016. évi első 8 hónapjának bűnügyi, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetét. A megbeszélésen 
részt vettek a rendőrkapitányság illetékességi területén működő polgárőr egyesületek, önkormányzatok 
és a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ képviselői is. Az ülésen a meghívottak 
köszönetet mondtak az eddigi sikeres együttműködésért, valamint a további eredményes közös munka 
érdekében egyeztettek a települések közbiztonságát érintő kérdésekben.

* * *

41 új rendőr a megyében, közülük 6-an Hajdúszoboszlón

Az ifjú tiszthelyettes rendőröknek dr. Gyurosovics József r. dandártábornok szeptember 2-án adta át 
a kinevezési parancsukat. A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője ünnepélyes keretek 
között fogadta a frissen felszerelt rendőröket. A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság 6 fővel bővül.

A bűnügyi helyzet tehát javult. 
A közlekedésben is ilyen szépek 
a számok?

► Sajnos a közlekedésbiztonság 
mérlege korántsem ilyen jó. A nyá-
ri hónapokban Hajdúszoboszlón 
nyolcról tízre emelkedett az előző 
évhez képest a személyi sérüléssel 
járó balesetek száma. Ebből kettő 
volt súlyos, nyolc könnyű kime-
netelű. Egy esetben ittas volt az 
okozó. Továbbra is magas a kerék-
párosok miatt előforduló balesetek 
száma, húsz százalék körüli.

Ez az magas szám csak város-
unkra jellemző?

► Nem, országos tendenciáról 
van szó. Közrejátszik, hogy a ke-
rékpár, mint közlekedési eszköz, 
évről évre népszerűbb. A népsze-
rűségéhez mérten viszont nincs 
megfelelő infrastruktúra. Nincse-
nek mindenhol összefüggő kerék-
párutak, ami zsúfolt útszakaszo-
kon növeli a balesetek kockázatát. 
Az elektromos kerékpárok mind 
szélesebb körben való elterjedése 
is kockázatnövelő tényező.

Mi az, amin változtatni kell?

► Az anyagi káros balesetek szá-
ma kétszer annyi volt a nyáron, 
mint tavaly. Ezek megelőzéséért a 
jövőben mindenképpen többet kell 
tenni. Legtöbbször a tolatáskor, 
parkolóból vagy a kapubejárókból 
kiálláskor történtek a koccanások. 
A figyelmetlenség a leggyakoribb 
oka a baleseteknek.

Adódhat ez abból is, hogy 
ilyenkor megnövekszik a for-
galom közútjainkon a turisták 
miatt?

► Nem, ugyanis nem az itt pihe-
nő vendégek okozzák a balesetek 
döntő többségét, hanem éppen 
a helyi lakosok, vagy a járásban 
élők, akik nap mint nap itt járnak. 
A rutinból közlekedők figyelmet-
lenebbek, s ez lehet a probléma 
forrása.

Akkor összegezve: bűnügyi té-
ren minden rendben, de a közle-
kedési helyzet aggasztó?

► Én inkább azt gondolom, hogy 
összességében elégedettek lehe-
tünk. A bűnügyek terén elkerültek 
minket a kirívó esetek, míg a köz-
lekedésben is van azért pozitívum. 
Az egy évvel ezelőtti statisztikák-
hoz képest például, amelyekben 
három halálos kimenetelű közleke-
dési baleset is szerepelt, idén még 
egy sem történt. Ennek lehet örülni, 
de azért hátradőlni nem szabad. A 
balesetek száma miatt van még mit 
tenni, és a bűnügyi területen elért 
eredmények megtartása is nagy 
erőfeszítést igényel.

Horváth Róbert
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A város napján
Bocskai István fejedelem, az egyetlen győztes magyar szabadságharc vezére hajdú katonáinak kitartását és hűségét ismerte el a letelepítésekkel 1605-ben és 
1606-ban. Kassán, 1606. szeptember 2-án kelt adománylevelével (a második hajdútelepítéssel) 700 lovas hajdú kapott Szoboszlón telket, földet, kiváltságo-
kat. A Kunságból származó Halasi Fekete Péter kapitány és hét hajdúkapitánya (kiknek nevét egyrészt a kulturális központ melletti tér, továbbbá a „hétvezér 
utcák” örökítik meg az 5. sz. választókörzetben, a város déli részén, és hajdúi jutottak itt stabil életlehetőségekhez. A hajdúk, mint a históriából tudjuk, az 
elkövetkező  évszázadokban is jelentős szerepet, áldozatot vállaltak, ha a hazáért csatasorba hívták őket. 
1606. szeptember 2. gyakorlatilag a rendszerváltás óta, a Hajdúszoboszlói Kör kezdeményezésére lett A VÁROS NAPJA. Ilyenkor tisztelgünk Bocskai 
fejedelem főtéri lovasszobra előtt, s ilyenkor adják át ünnepi képviselő-testületi ülés keretében a városi kitüntetéseket a városháza dísztermében. A kitüntetet-
tekre javaslatot az évenkénti meghirdetés után bárki tehet írásos indoklással. A javaslatokról a képviselő-tetület dönt júliusi tanácskozásán.  Szeptember 2-án 
adományozzák több mint 10 éve a kereskedelmi és iparkamara kezdeményezésére alapított,  különböző szakemberekből álló zsűri által odaítélt  „Év Üzlete” 
díjat. Legújabban pedig  az oktatás államosítását követően az önkormányzat által alapított „Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója” cím adományozása is e helyütt 
történik meg. Ezen elismerést iskolánként évente két tanuló kapja meg, az intézmények javaslata alapján. 
Így történt ez idén szeptember 2-án délután is. A 16 órától megtartott  díjátadó közgyűlésen Holoda Attila alpolgármester üdvözölte az ünnepelteket és az 
ünneplőket, méltatta a letelepítés, és az elismerések jelentőségét.  A kitüntetéseket dr. Sóvágó László polgármester nyújtotta át. Az „Év Üzlete” díjat pedig 
Kerekes Imrével, a HBKIK helyi szervezetének alelnökével együtt  adták át.

Hajdúszoboszló Városért kitüntetés 

NAGY IMRE úrnak 

1983-tól dolgozott hivatásos tűzoltóként a város tűzvédelme érdekében. Szakmai pá-
lyafutása alatt fejlődött, bővült a tűzoltó laktanya, modern, a feladatok ellátását jól szol-
gáló tűzoltó eszközökkel gyarapodott a felszereltség. Hosszú évekig kitartóan küzdött 
azért, hogy Hajdúszoboszlón a magas épületek és a közeli gázipar miatt hivatásos ön-
kormányzati tűzoltóság működhessen. Ez a település volt ugyanis tűzvédelmi veszé-
lyeztetettség szempontjából a megyében a második. A hatósági feladatokat ellátó három 
fő és az önkéntes egyesület nem volt garancia a hatékony mentési, oltási feladatokra. 
Nagy Imre erőfeszítéseit, melyekben az önkormányzat támogatta, végül siker koronáz-
ta. 2009. január 1-jétől létrejött a parancsnokság mellett a 64 fős hivatásos készenléti 
egység. Sajnos nem volt hosszú életű, az állam 2014-ben tűzoltó őrs szintre korlátozta.
Parancsnok úr 2008 óta nyugdíjas, de tenni akarása töretlen: A nagy múltú szervezet, a 
Hajdúszoboszlói Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület tagságának összetartója, el-
nöke napjainkban is. Szakmai, baráti találkozók megszervezésével hosszú ideje a város 
hírnevének öregbítője.  Az idén 140 éves Hajdúszoboszlói Tűzoltóság sikeres történe-
tének egyik kiemelkedő személyisége. 

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Nagy Imre nyugalmazott tűzoltó alez-
redes több évtizedes szakmai és közösségi tevékenységét ismeri el és köszöni meg a 
Hajdúszoboszló Városért kitüntetéssel.

Gönczy Pál-díj Hajdúszoboszló Város 
Pedagógiájáért 

SZILÁGYI LAJOS úrnak

A közismert Bocskai-iskola, újabb nevén a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocs-
kai István Szakképző Iskolájának tagintézmény-vezetője.  22 évig, ez évi nyugdíjazá-
sáig. 
Nagykerekiben született, fiatalemberként mezőgazdasági gépész üzemmérnöknek ta-
nult. Öt évig termelési területen dolgozott, ám szakmai tudása átadásának vágya 1979-
ben a tanári pályára terelte. Szakoktató lesz a Hajdúszoboszlói Mezőgazdasági Szak-
munkásképző Intézetben, közben a műszaki tanári képesítést is megszerzi. Kollégái 
biztatására pályázik igazgatónak, 1994-től az intézmény vezetője.  
Rendkívül sokat tett az egyedi iskolaarculat kialakításáért, a minőségi fejlesztésekért. 
Fontos küldetésnek tekintette a korszerű szakmai ismeretek továbbadását a diákok szá-
mára, a képzési kínálatok népszerűsítését, a pályázati lehetőségek megragadását. 
Példaértékű szakmai életpálya áll mögötte.  

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Szilágyi Lajos hosszú időn át bizonyí-
tott szakmai eredményességét méltatja a Gönczy Pál-díjjal.
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Szép Ernő-díj Hajdúszoboszló Város 
Kultúrájáért 

TOKAJI MÁRIA úrhölgynek

A tősgyökeres hajdúszoboszlói pedagógus 1979-ben a nyíregyházi Bessenyei György 
Tanárképző Főiskolán szerzett földrajz-rajz szakos diplomát. Nem sokkal később a haj-
dúszoboszlói 4. Számú, a mai Bárdos Lajos Általános Iskolában kezdett tanítani, innen 
ment nyugdíjba 2013-ban. 
A Szabó László Alapfokú Művészeti Iskolában több éve tanít. Munkájában a gyerme-
kek szeretete, a tudás átadása vezérli. A tanítványok művészetek iránti nyitottságának 
fejlesztésére, esztétikai érzékük formálására törekszik. Diákjaival a legkülönbözőbb 
témájú helyi, megyei, országos, nemzetközi pályázatokon évente közel 100 díjat nyer-
nek, ezáltal megismertetve városunk nevét, értékeit. Számos növendéke bekerült szak-
irányú középiskolába, egyetemre.
Harmadik éve csatlakozott a Szoboszlói Alkotók Csoportjához, képeivel eddig két ki-
állításukon szerepelt. Szabad idejében alkotótáborok résztvevője, kézműves táborokat 
vezet.

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Tokaji Mária elkötelezett művész-taná-
ri tevékenységét méltányolja a Szép Ernő-díjjal.

Kenézy Gyula-díj Hajdúszoboszló Város 
Egészségügyéért

RÁKOSINÉ BUTT KATALIN úrhölgynek 

Negyvenöt éve a Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő elkötelezett munkatársa. Jelenleg is 
vezető gyógytornászként irányítja, felügyeli a szakmai munkát, szolgálva a helyi la-
kosok és az ideérkező betegek gyógyítását.  Pályafutása során kiváló eredményeket ért 
el súlyos sérültek műtét utáni rehabilitációjában. Magas szakmai felkészültséggel bíró, 
határozott személyiség, aki az idő múlásának dacára fáradhatatlanul és rendületlenül 
teszi a dolgát. 
A Debreceni Egyetem fizioterápiás tanszék hallgatóinak gyakorlati oktatását is irányítja 
a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. gyógyfürdőjében. Hivatása mellett az Észak-Alföl-
di régió gyógytornász szakfelügyelője. Folyamatosan képezi magát, kongresszusokon 
vesz részt, előadást tart konferenciákon. 
Kiemelkedő szakmai életútja során számos embernek javított életminőségén, adta visz-
sza egészségét.

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Rákosiné Butt Katalin több évtizedes 
kimagasló munkásságát köszöni meg a Kenézy Gyula-díjjal.

„Az Év Üzlete” 2016. évi díjazottja 
Szűcs Tüzép
 
A hajdúszoboszlói családi vállalkozásként működő építőanyag-kereskedést kö-
zel 30 évvel ezelőtt alapította a Szűcs házaspár. A kitartás és a vevőközpontú 
gondolkodás segítette át a céget a kezdeti nehézségeken, és megalapozta a tevé-
kenységi körük kiteljesedését.
Mindig kiemelt figyelmet fordítottak a környezetvédelemre. 2010 óta napele-
mekkel gondoskodnak a telephelyeik villamosenergia-ellátásáról, az új Tüzép-
komplexum fűtését és hűtését hőszivattyú biztosítja. Az eredményeket tapasztal-
va kezdtek hozzá Berettyóújfaluban naperőmű fejlesztéséhez, amely 2016-ban 
már 770 magyar háztartás éves energiaszükségletét fedezi.
2011-ben, a Kossuth utcai telepen új, impozáns, több bemutatótermes épület-
komplexumot hoztak létre.  
 
A díjat átvette: Szűcsné Petróczi Mária és Szűcs Sándor, a Szűcs Tüzép és a 
Nord-Point Kft. tulajdonosai és ügyvezetői
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Hajdúszoboszló Város Képvise-
lő-testülete a 2014. március 20-án 
megalkotott rendeletével önkor-
mányzati díjat alapított a város 
diákjai számára. 

Az adományozó – az iskolák ja-
vaslatai alapján – ezzel a kitünte-
téssel ismeri el azokat a tanulókat, 
akik az előző tanévben példás ma-
gatartás, valamint szorgalom mel-
lett kimagasló tanulmányi vagy 
sporteredményeket értek el, illetve 
példamutató közösségi tevékeny-
séget végeztek.  Az idei díjazottak:

FODOR GRÉTA 
a Gönczy Pál Sport és Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskolából

Gréta minden tanévben kitűnő ta-
nulmányi eredményt ért el, és komp-
lex középfokú nyelvvizsgát szerzett. 
Közösségi szervező tevékenysége 
kiemelkedő. Legutóbb a kosárlabda 
Diákolimpia és a Kazinczy-szépki-
ejtési verseny tankerületi, valamint 
az informatika alkalmazás regionális 
versenyének is a 2. helyezettje.

KÁNYÁSI BENCE 
a Gönczy Pál Sport és Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskolából

Bence hét tanévet zárt kitűnő ta-
nulmányi eredménnyel. Közösségi 
munkája  kimagasló. A legutóbbi 
tanévben a megyei Litterátum angol 
nyelvi verseny 2. helyezettje. Mate-
matikából a városi megmérettetésen, 
valamint az alapműveleti tankerületi 
matematikaversenyen egyaránt 1. 
helyezést ért el.

CIFRA JÁNOS
a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskolából

János kitűnő tanulmányi ered-
ményű diák. Az emberekkel, a 
diáktársaival való kapcsolata 
példás. Általános iskolásként  12 
versenyen ért el eredményeket, 
köztük több alkalommal  anya-
nyelvi vetélkedőkön. Nyolcadi-
kosként a Tudásbajnokság me-
gyei győztese, az országos döntő 
23. helyezettje. 

 
SZŰCS KINCSŐ 
a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskolából

Kincső jó képességű és példamu-
tató közösségi személyiség. Úszás, 
futás, triatlon, atlétika sportágakban 
kiemelkedők a helyi és a megyei 
eredményei. A Bolyai matematika 
és a magyar csapatversenyek helye-
zettje, a Kazinczy szépkiejtési verse-
nyek résztvevője, ez évben területi 
győztese. 

KUNKLI CSABA 
a Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Ál-
talános Iskolából

 Csaba 8 évig kiváló eredményű, 
szorgalmas, megbízható tanuló 
volt. Számos városi, megyei és le-
velező tanulmányi versenyen ért el 
sikereket. A Hajdúszoboszlói Járási 
Hivatal Népegészségügyi Osztály 7 
fordulós, „Vigyázz az egészségedre” 
versenyén csapatban 3., a Föld napja 
vetélkedő tankerületi verseny 3. he-
lyezettje. 

VÉGH MÁTÉ LEVENTE 
a Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Ál-
talános Iskolából 

Máté 4. osztályos, jeles tanuló 
és kiváló sportoló. Az idei orszá-
gos Diákolimpián kötöttfogású 
birkózásban bronzérmes, továbbá 
magyar bajnok. Kupaversenyeken 
egy ezüst- és három aranyéremmel 
gazdagította nem csekély számú 
díjpalettáját. Ő már tavaly is Haj-
dúszoboszló Kiváló Tanulója díja-
zott volt. 

BIRÓ SÁNDOR GERGŐ 
a Pávai Vajna Ferenc Általános Is-
kolából

Sándor tanulmányi eredménye 
mellett versenyeredményei is ki-
emelkedők. „A fény nemzetközi éve 
2015.” – nemzetközi meseíró pá-
lyázat győztese. A Zrínyi Ilona és a 
Bolyai Matematikaversenyeken me-
gyei 9., a zsákai versenyen matema-
tikából első. A Mozaik Tanulmányi 
Versenyen általános műveltségből 
országos  1. helyezett. 

TAMÁSSY BOGLÁRKA 
a Pávai Vajna Ferenc Általános Is-
kolából

Boglárka kiemelkedő tanulmányi 
eredményű, példamutató magatartá-
sú és szorgalmú.  A „Tudj meg többet 
a rákról, tegyél ellene …” csapatver-
seny országos döntőjének 3., a Curie 
Környezetvédelmi Emlékverseny 
területi csapatverseny 5., és a Veres 
Péter irodalmi vetélkedő kistérségi 
csapatverseny 1. helyezettje. 

KIS LEVENTE 
a Hőgyes Endre Gimnázium és 
Szakközépiskolából

Levente hat évig kitűnő tanulmányi 
és kimagasló versenyeredménye-
ket ért el, felsőfokú komplex angol 
nyelvvizsgát szerzett.  Az idén a Bo-
lyai anyanyelvi csapatverseny orszá-
gos 5., a Zrínyi Ilona Matematikaver-
seny megyei fordulójában,  csapat-
ban  2.,  az Implom József helyesírási 
verseny megyei 3. helyezettje. 

VARGA PÉTER TAMÁS 
a Hőgyes Endre Gimnázium és 
Szakközépiskolából

Péter kitűnő tanuló, aki hat éven 
át kimagasló tanulmányi és sport-
eredményeket ért el. Közösségi 
tevékenysége is példás.  Felsőfokú 
komplex angol nyelvvizsgája van. 
Eredményeit hosszú lenne felso-
rolni, a sport és a matematika, az 
anyanyelvi versenyeken egyaránt 
remekül szerepelt. A Bolyai anya-
nyelvi csapatverseny országos 5. 
helyezettje, kézilabdázóként is elis-
merésre méltó. 

GAJDOS ZSUZSANNA 
a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum 
Közgazdasági Szakközépiskolájából

Zsuzsa az elmúlt tanévben kezdte 
meg középfokú tanulmányait a köz-
gazdasági ágazaton. Magas szintű, 
egyenletes teljesítményt tanúsít az 
iskolában. Kortársaihoz képest ki-
emelkedően motivált, céltudatos 
diák, aki tudományos pályára ké-
szül. Osztályában ő a példakép. 

SZABÓ REBEKA 
a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum 
Közgazdasági Szakközépiskolájából
Rebeka közösségi munkája, tanul-
mányi eredménye kiváló. Karate 
sportágban a Diákolimpia országos 
döntőjében 2. helyezést ért el. Meg-
bízható, kitartó és küzd céljai elérése 
érdekében. Tisztelettudó és segítőkész. 
Egyszer már kiérdemelte ezt az elis-
merést, 2014-ben is Hajdúszoboszló 
Kiváló Tanulója volt. 

HÓDOS KATALIN 
a Berettyóújfalui Szakképzési Cent-
rum Bocskai István Szakképző Is-
kolájából

Katalin érettségi utáni szakképzés-
ben vesz részt 2015. szeptembertől, 
pincér tanulóként. Igen jó képességű 
és szorgalmas diák, tanulmányi ered-
ménye kitűnő. Közösségi szellemben 
gondolkodó, segítőkész személyiség. 
A XI. Pelikán Kupa országos szak-
mai versenyen pincér tanulóként első 
helyezést ért el csapatban.

ÓNADI BEATRIX 
a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum 
Bocskai István Szakképző Iskolájából

Beatrix az érettségi vizsga után, az 
iskolájában maradva a cukrász szak-
képzést választotta. Szakmai elhiva-
tottságát jeles tanulmányi eredmé-
nyei és gyakorlati munkái tanúsítják. 
A IV. Illésy Gasztro Kupa Országos 
Ételművészeti Versenyen csapatban 
3. helyezett. Aktív résztvevője volt 
a Szakmák Éjszakája iskolai prog-
ramnak.

„Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója” 2016. évi díjazottak

Képeinken: 
elöl a kitüntetett diákok, illetve további kitüntetettek, Bodó Sándor országgyűlési képviselő, dr. Ujhelyi István EP-parlamenti képviselő, a  képviselő-
testület tagjai és a meghívottak a városháza dísztermében megtartott ünnepi ülésen a hajdúk Szoboszlóra telepítésének 410. évfordulóján, szeptem-
ber 2-án
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Állatorvosi ügyelet

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

Október 7-től
GYÓGYFORRÁS 
GYÓGYSZERTÁR
Hősök tere 3.
Tel.: 06-52-557-945

Október 14-től 
FÜRDŐ PATIKA
Szilfákalja u. 26. 
Tel.: 06-52-557-946

Október 21-től  
ARANY PATIKA
Hőgyes u. 31., 
Tel.: 06-52-359-431

Október 28-tól
KÍGYÓ PATIKA
Luther u. 4.
Tel.: 06-52-557-670

Ügyeleti idő: 
hétfőtől péntekig 
munkanapokon 
az ügyeletre 
kijelölt gyógysz-
ertár zárásától 21 
óráig. Szombaton 
(pihenőnapokon): 
17-től 19 óráig. 
Vasárnap és ün-
nepnapokon: 08.00-
12.00 óráig és 
17.00-19.00 óráig.
Szombaton az ügye-
letes gyógyszertár 

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 rendel-
kezik.

Gyógyszertári ügyelet

Október 1-2. 
DR. ILKU MIKLÓS 
Sáránd, Bagosi u. 44.
Telefon: 06-70-376-1149
és
DR. GALAMBOS GÁBOR 
H-szovát, Maklári u. 10.
Telefon: 06-20-974-3139

Október 8-9.
DR.  NYÍRI SÁNDOR 
Derecske, Malom u. 2.
Telefon: 06-70-376-1148
és
DR. TÖRÖK ZSUZSANNA 
H-szoboszló, Bordángát u. 24.
Telefon: 06-30-305-8498

Október 16.
DR. POLGÁR IMRE 
Debrecen, Simonffy u. 8/a.
Telefon: 06-70-376-1141
és
DR. KÁLMÁN ATTILA 
H-szoboszló, Erkel F. u. 79.
Telefon: 06-30-9-250-391
Október 22-23.
DR. HANZÉROS ÁDÁM 
Nagyhegyes, Kölcsey u. 6.
Telefon: 06-30-949-6008

Október 29-30.
DR. SASS GERGŐ 
H-szoboszló, Attila u. 23.
Telefon: 06-70-708-5352

VÉRADÁS 
A Magyar Vöröskereszt területi szervezete 
október 28-án, pénteken lakossági véradást 
szervez a művelődési központban (Szilfákalja  u. 2. sz.)

Kérjük, segítsen véradással  beteg embertársainkon!

Anyakönyvi hírek
2016. július
Házasságkötés:
Pecsenye Katalin  -  Bot Marián Adrián, Mészáros Nikolett  -  Petrovics Krisztián 
Kálmán, Nagy Etelka  -  Kovács Tamás, Csige Mónika  -  Vaskó Gergely, Bojti Adri-
enn  -  Richter Balázs, Simon Éva  -  Borbély Zsolt, Téglási Gabriella Eszter  -  Zagyva 
Ferenc, Győri Mária  -  Rist József Tamás, Gergő Nóra  -  Birta Tibor, Nagy Nikolett  
-  Nagy János, Bordán Csilla  -  Lukács László, Bartha Bettina  -  Székely Péter, Árva 
Laura  -  Szép Zsolt, Borsányi Emese  -  Borbély István.

Újszülöttek:
Nagy Martin, Magyar Natasa, Szentesi Rebeka, Horváth Kristóf Dávid, Kurucz Zsolt 
Sándor, Majoros Lóránt, Rózsa Vivien, Labancz Benett, Viski Roland, Császi Nimród, 
Borbély-Szabó Benett, Simon Zétény, Bese Olivér, Balogh Ábel.

Akiket gyászolunk:
Csiszár Gáborné 92, Velezdi Gyula 93, Balogh Attila 49, Himmer Ferenc Balázs 71, 
Juhos Ferencné 84, Csombordi Imre 66, Szilágyi Gyula 87, Szabó Gáborné 89, Kaszás 
Istvánné 71, Ádám Antalné 86, Décsei Gábor 57, Kovács Pál 85, Csendes Gyuláné 76, 
Zakuczki Miklósné 79 éves.

2016. augusztus
Házasságkötés:
Gönczi Tünde  -  Kurucz Zoltán Pál, Nyikes Nikolett  -  Zabos Dávid, Nagy Enikő  -  Csige János 
Sándor, Kiss Angelika  -  Aszalós Imre, Szőke Rózsa Rozália  -  Miklós Roland, Fazekas Nelli  
-  Garancsi János, Fodor Katalin  -  Laki István, Fehér Mónika  -  Czidor Csaba, Bényei Szilvia  
-  Füredi Attila Géza, Szennyesi Bettina Anikó  -  Mányi Imre, Akli Eszter  -  Rávai András, Dr. 
Legány Alexandra  -  Kis Lóránt, Kokovai Mária Tünde  -  Szoboszlai Arnold.

Újszülöttek: 
Sass Gergely Áron, Bábics Dániel, Koroknai Tibor Alex, Széll Zsanett Tatjana, Nagy 
Regina, Varga Sándor Marcell, Birizdó Kitti, Ranyholczki Jázmin Veronika, Szűcs 
Mira, Szabó Márk Dorián, Elek Barbara Leona, Kun Lara Janka, Molnár Márkusz, 
Máté Zsanett, Kalmár László, Kalmár Liza, Sándor Nikolett, Gyurkó Norina Zea, 
Molnár Szófia Sára.

Akiket gyászolunk: Molnár Lászlóné 85, Nagy Sándor 92, Takács Gyula 86, Török 
Lászlóné 90, Czirbusz László 86, Fenyő István 73, Szabó Sándorné 92, Pető István 63, 
Barbócz János 92, Bátori Imréné 89, Tóthné Balázs Mária 64, Pető Antalné 69, M. Ko-
vács Lajos 83, Csizsova Anasztázia 83, Hadházi Gábor 86, Nagy József 82, Szabó Lász-
lóné 60, Mandrilla Imréné 70, Molnár Lajosné 55, Szilasi László 69, Simonyák Ist-
vánné 90, Tóth Károlyné 84, Marinka Lászlóné 77, Sári József István 73, Kohlberger 
Lajosné 78, Dr. Kőrösi Zsolt 47 éves.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

PETŐ ANTALNÉ

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

Szerető férje: Antal és a gyászoló család

TÉLI MENETREND A HELYI AUTÓBUSZ-

KÖZLEKEDÉSBEN 
Szeptember 1-jétől megváltozott az 1-es járat menetrendje. A Kösely Zrt. - Bánomkert 

- Autóbusz-állomás - Vasútállomás útvonalon közlekedő helyi autóbuszok indulási 

idejét az üzemeltető Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.  közzétette.

A változásokat érdemes a tömegközlekedéssel utazóknak interneten, a buszmegál-

lókban kihelyezett menetrendeken  megtekinteni, mert a téli menetrend takarékossági 

okokból különbözik a nyáritól. 

Információs vonal: 06-52-558-540
Web: www.emkk.hu
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Keán -  egy ifjú szoboszlói sporttehetség!

Melyik iskolába, hányadik osz-
tályba jársz? Mikor kezdtél el tol-
lasozni és miért pont ezt a sport-
ágat választottad?
► A Thököly Imre Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskolába járok, 
6. osztályos vagyok. 3 éve járok tol-
laslabdára, előtte teniszeztem, és 
nagyon megtetszett mert hasonló, 
ütős sport, ezért ezt választottam.
Egyéniben vagy párosban szeretsz 
jobban versenyezni?
► Mindkettőt nagyon kedvelem.
Melyik sportsikeredre vagy a leg-
büszkébb?
► A magyar bajnoki címemre, a 

2015/16 –os év bajnoka lettem.
Mennyit gyakorolsz általában, és 
mennyivel kell intenzívebben ké-
szülnöd egy-egy versenyre? Ott-
hon van-e kedved egy nehezebb 
nap után még a családdal játszani?
► Heti négy edzésem van, verse-
nyek előtt pedig még inkább pró-
bálunk a gyakorlásra összponto-
sítani, nem ’’meccsezünk’’ annyit. 
Otthon már nem igazán szoktam 
játszani, az iskola és a 2 órás edzés 
után fáradt vagyok hozzá.
A Hajdúszoboszló Tollaslabda SE 
tagja vagy, ki az edződ, milyen a 
csapat, a légkör?

► A főedzőm, Varga Imre nagyon 
sokat segít a felkészülésben, na-
gyon jó a csapatunk, szeretek oda 
járni. Sokat utazom a versenyek 
miatt, a környező országokba pró-
bálunk mindenhova eljutni A múlt 
héten Temesváron voltam, előtte 
Zágrábban.  Nyáron egyedül vol-
tam a vegyes párom családjával 
Szerbiában, majd Horvátország-
ban, egy hónapig nem is voltam 
itthon. 
A tollaslabdán kívül mit csinálsz 
még szabadidődben? Hobbid 
van-e?
► A futás, atlétika, amiket szíve-
sen végzek. Tanulok, a TV-ben az 
ismeretterjesztő csatornákat ked-
velem.
Van-e elgondolásod a sport és a ci-
vil jövődről?
► Biztosan szeretném folytatni 

Kígyós Keánnak fiatal kora ellenére igencsak határozott elképzelé-
sei vannak az életéről. Választott sportágában, a tollaslabdában már 
most elképesztően szép sikerei vannak, de ő nem elégszik meg ennyi-
vel, hiszen mint mondta juniorként már akár az olimpiára is kijuthat 
valaki. Emellett a ’’B’’ terve is készen van, orvos szeretne lenni.

a tollasozást, de a to-
vábbtanulás is nagyon 
fontos, ha bármilyen 
sérülésem lenne, jobb 
felkészülni mindenre.
Az orvosi pálya az, 
ami érdekel. 
Az olimpiára nagyon 
szeretnék kijutni ké-
sőbb, példaképem 
Sárosi Laura tollaslab-
dázó, aki ott volt a riói 
magyar csapatban, és 
aki rendkívüli sport-
szerűségéről lett híres, 
és persze Holoda Peti, 
aki hajdúszoboszlói-
ként lett olimpiai ke-
rettag.
(Képünkön: 2016-os 
magyar bajnokként. 
Fotó: magánarchívum)

Hajdúszoboszló iskoláiban is megkezdődött az oktatás a hó-
nap elején. Oktatási körképünkben a két eddigi szakképzést 
folytató iskola kivételével tudjuk összefoglalni. Kérdéseink-
re  Kapornai Judit tankerületi központi igazgató válaszolt. 

Nagy port kavart az a döntés, miszerint Hajdúszoboszló  ok-
tatási intézményei, melyek a Hajdúszoboszlói és a Berettyóúj-
falui tankerület tagjai, szeptembertől jórészt a Püspökladányi 
Tankerületi Központ alá tartoznak. Milyen hatása lesz ennek 
az iskolákra nézve? 
► A Tankerületi Központok kialakítását a 134/2016. (VI. 10.) 
Kormányrendelet határozza meg. A kormányrendelet értelmé-
ben a Püspökladányi Tankerületi Központhoz Hajdúszobosz-
lói, Derecskei, Berettyóújfalui, Püspökladányi Tankerületek 
illetékességi területén működő intézmények tartoznak. Az 
intézmények fenntartói feladatait így hatékonyabban lehet 
ellátni, mivel az operatív döntések helyben fognak születni, 
nem a fővárosban.

Számos problémát felvethet az iskolák bekényszerítése  egy 
még nagyobb olvasztótégelybe, egy bürokratikus rendszer-
be. Sokan tartanak attól, hogy minden felmerülő gonddal a 
központhoz kell fordulni, így ezek megoldása elhúzódik, és  
gyakran olyan emberek elbírálása alatt történik, akik nyilván 
nem  ismerik a problémát kellő mélységgel.  
► A 134/2016. (VI. 10.) Kormányrendelet konkrétan megfo-
galmazza a Tankerületi Központok és az intézmények feladat-
körét. A feladateloszlások alapján az intézményvezetők szak-
mai önállósága növekedett, a döntések nem távolabb, hanem 
közelebb kerülnek az intézményekhez, szó sincs semmiféle 
olvasztótégelybe kényszerítésről. A fenntartó feladatok ellátá-
sa menedzseri szemlélettel fog történni, a tankerület partner-
ként tekint az intézményekre.

Hogyan indult az új  tanév városunkban, hány gyermek kezdte 
meg tanulmányait az egyes iskolákban ? 
► A 2016/2017-es tanév a következő tanulói létszámokkal 
kezdődött el szeptember 1-én:

Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola      457 fő
Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola                               315 fő
Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Iskola            447 fő
Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium                    76 fő
Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola            438 fő
Zichy Géza Zenei Alapfokú Művészeti Iskola                295 fő
Hőgyes Endre Gimnázium és Szakgimnázium              538 fő
              
Ezek tájékoztató jellegű adatok, végleges létszámot az októ-
ber elsejei statisztika elkészítése után tudunk mondani.

A tankönyveket gond nélkül és hiánytalanul megkapták-e a 
gyerekek,, fiatalok?
► Az intézményektől kapott tájékoztatás alapján minden gyer-
mek hiánytalanul megkapta tanévkezdésre a tankönyveket.

A speciálisan két tanítási nyelvű képzéseket is kínáló iskolá-
inknak megmaradt-e ez a profilja, ha igen, változatlan felté-
telekkel? 
► A  Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és 
Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Iskola szakmai alap-
dokumentumaiban nem történt változás. Az oktatást az intéz-
mények a korábban már jóváhagyott Pedagógiai Programjuk 
alapján kezdték meg a 2016/2017-es tanévet.

A  három középfokú intézmény nyelvi képzéseiben történ-
tek-e változások, ha igen melyek ezek? 
► A Hajdúszoboszlói Tankerülethez jelenleg egy  középfokú 
oktatási intézmény tartozik, a Hőgyes Endre Ginázium. Ez az 
intézmény korábban már jóváhagyott Pedagógia Programja 
alapján készítette el tantárgyfelosztását a 2016/2017-es tanév-
re vonatkozóan, mely jóváhagyásra került.

Az oktatás menetében történt-e bármilyen változás, tanrend-
ben, tantárgyi képzésben, tanórákban, vagy bármi egyébben? 
► A Hajdúszoboszlói illetékességi területhez tartozó intéz-
mények közül a Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Is-
kola és a Diószegi Lajos Általános Iskola (Hajdúszovát - A 

szerk.) vonatkozásában az elmúlt tanévhez képest örömünkre 
növekedett az osztályok száma. A többi intézmény kapcsán 
évfolyamonként ugyanannyi osztály indult, mint az elmúlt 
tanévben. Minden intézmény számára lehetőség van a tanév 
rendjébe illeszkedő témahetek beépítésére, a programokon 
való részvételre. 

A Berettyóújfalui  Szakképzési Centrum alá tartozó,  szakkép-
ző iskolánk, új nevén  a Bocskai István Szakgimnázium és 
Szakközépiskola népszerű és nagy múltra visszatekintő mező-
gazdasági gépész szakának megszűnése végleges döntés-e? A  
Hajdúszoboszlót körülvevő szántóföldek megléte és az iskola 
gépparkja,  valamint szakértő tanárai is létjogosulttá és éssze-
rűvé tennék egy ilyen képzés helybeli oktatását. 
► A kérdés megválaszolására a Berttyóújfalui Szakképzési 
Centrum vezetője illetékes.

Tervben van-e a közeljövőben oktatási intézmények összevo-
nása Hajdúszoboszlón, hallani lehetett ugyanis ilyen híreket 
az utóbbi időben?
► Az intézmények jelenleg hatályos szakmai alapdokumen-
tumain nem kívánunk változtatást kezdeményezni.

A gimnáziumok szakgimnáziumokká történő átalakítása mit 
jelent pontosan? Mennyiben érinti ez a hajdúszoboszlói intéz-
ményeket?
► A hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Gimnáziumban a 
2016/2017-es tanévtől kizárólag gimnáziumi oktatás folyik. 
Szakgimnáziumi képzést folytató intézmény nincs a tanke-
rület illetékességi területén.

Milyen lehetőségek vannak a felnőttképzést keresők számára 
Hajdúszoboszló intézményeiben, indultak-e ilyen osztályok, 
tanfolyamok? 

► A KLIK fenntartásában működő Hőgyes Endre Gimnázium 
felnőttképzés keretében érettségit adó képzést tud indítani, de 
jelenleg kellő számú jelentkező hiányában nincs ilyen képzés. 

Tanévkezdés immár a Püspökladányi Tankerületi Központnál ....
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Mozgalmas hónapok a 
HSE háza táján
Sűrű hónapokon van túl a HSE megyei I. osztályú labdarúgó-csapata. 
A gárda éppen csak elkezdte a megyei kupasorozatot, máris kiesett 
onnan. A bajnokságban felemás rajtot követően edzőváltásra került 
sor. És akkor még ott volt az öltözőépület bővítése és felújítása is…

Csapatunk első tétmérkőzését a Magyar Kupa megyei selejtezőjében 
vívta. Játékosainknak Monostorpályiba kellett utazni, ahol a szintén me-
gyei I. osztályú ellenféllel szemben nem sikerült kiharcolni a továbbju-
tást. Egy gól döntötte el együttesünk sorsát. A tavalyi megyei kupagyőze-
lem után ez a sorozat most fájón rövidre sikerült.

Maradt tehát a bajnokság, ahol nehéz ősz elé néz a gárda. Az első hét 
forduló minden meccsét idegenben vívja csapatunk, s ez komoly erőpróba 
elé állítja együttesünket. Az öltözőépület bővítése és felújítása miatt kel-
lett felcserélni a pályaválasztó jogokat. De legalább így lesz egy jó tavaszi 
nyitányra lehetősége együttesünknek.

Lapzártánkig eddig hat bajnoki találkozón jutottak túl játékosaink. Az 
első négy mérkőzésen még László Richárd irányította a HSE labdarú-
góit. A nyitányon Nyíradonyban döntetlen (1-1, gólszerzőnk Bozsányi 
Tamás) eredmény született. Ezt követte egy szép siker Sárrétudvariban 
(0-2, gólszerzőink Éles Zoltán és Kremiczki Ferenc), amelyre már évek 
óta vártunk a bajnokságban. A harmadik forduló egy bosszantó döntetlent 
hozott. A jelenleg utolsó, és még győzelem nélkül álló Téglás otthonában 
végeztek 2-2-re labdarúgóink. Galgóczi Péter és Bozsányi Tamás volt a 
két találatunk szerzője.

A negyedik fordulóban pedig elszenvedte első vereségét a HSE. Nagy-
hegyesen, az akkor még élen álló ellenfél otthonában, egy egygólos ve-
reség zárta le László Richárd vezetőedzői tevékenységét. Ricsinek az el-
nökség megköszönte addigi munkáját azzal együtt, hogy a továbbiakban 
mint játékos, illetve az U16-os csapat edzője számítanak rá.

Polgárra már az újonnan kinevezett Habi Ronalddal utazott a csapat. 
Habi eddig az utánpótlásban edzősködött az egyesületnél, így ez a mosta-
ni feladat mindenképpen egy nagy kihívás számára is. 

Új seprű jól seper, tartja a mondás, s úgy tűnik ez most a mi csapatunknál 
is igaz. Legalábbis az első negyvenöt percre és a végeredményre minden-
képp. Az első félidő ugyanis álomszerű, míg a második már inkább rém-
álomszerű volt. Az 0-3-as szünet után, 3-5-re nyert együttesünk. Kremiczki 
Ferenc egyszer, míg Kálmán Zoltán négyszer volt eredményes.

Legutóbb pedig Hajdúdorog várta fiainkat. A gól nélküli első félidőt kö-
vetően sikerült vezetést szerezni Szabó Máté révén az ötvenedik percben, 
de megtartani az előny már nem tudták. A vége 1-1 lett, amivel jelenleg a 
hetedik helyen áll a HSE a megyei I. osztályú pontvadászatban.

A folytatásban újra Monostorpályi következik a hetedik fordulóban, 
ahol remélhetőleg most revánsot vesznek játékosaink a kupa kiesésért. 
Ezt követően pedig végre hazai környezetben is láthatjuk focistáinkat, 
mert a nyolcadik fordulóban a Derecskét fogadják a Sport utcában (HSE 
– Derecske, október 1. 14 óra). Októberben a Derecskén túl, a Hosszú-
pályi (október 15. 14 óra) és a DEAC (október 29. 13:30) is vendégként 
érkezik városunkba.

Horváth Róbert

Shotokan karate
III. Szerencsi SKS Ippon Shobu Felkészülési Országos Bajnokság

2016. szeptember 24. Nehéz volt a hajnali felkelés. A sporttáskát már este bepakolták, a versenyruha is kivasalva várt a sorára….
Az állomásra menet a fákon és a füvön megcsillant a kora őszi harmat, a kabátot össze kell húzni, hideg van. A vonaton még 
lehet szenderegni egy kicsit... Az ország más részeiből is elindultak már versenyzők, e bajnokságnak híre van. A feszültség azért 
érződik a regisztrációnál. A felkészülés nehéz volt, s íme, a bizonyítási alkalom,  megmutatni a többieknek, s Dihen Károly 4 danos  
senseinek, a szülőknek, de legfőképpen önmaguknak, hogy képesek rá, a cél teljesül. Igen! A sok munka nem volt hiábavaló!
A hajdúszoboszlói karatékák eredményei: 2 arany-, 2 ezüst- és 3 bronzérem! Versenyzőink: Dihen Réka 2 dan, Dihen Balázs 1 kyu, 
Farkas Dominik 3 kyu, Szilágyi Kata 5 kyu, Szilágyi Kálmán 5 kyu, Szabó Fruzsina 5 kyu, Szabó Bianka 6 kyu.

Kézilabda: Más szinten küzdenek
Egy osztállyal lejjebb, de a feljutásért küzdve játszik a Hajdúszoboszlói KSKE együttese a megyei férfi kézilabda-baj-
nokságban. Legnagyobb ellenfelüknek a Hajdúnánás ígérkezik.

Több, mint egy évtized után a Hajdúszoboszlói KSKE kézisei idén a megyei bajnokságban indulhattak el, az NB II-es bajnoki 
osztály helyett. Viszonylag ismeretlen ellenfelek, és nem túl nagy létszám jellemzi a megyei vonalat. Összesen öt ellenfele lesz 
kéziseinknek, akik közül az egyik ráadásul versenyen kívül vesz részt a sorozatban. Annyiból szerencsés a romániai Szalacs 
részvétele, hogy nincs üresjárat a bajnoki meccsek között. A többiekkel, vagyis a Hajdúnánás, Földes, Polgár és Püspökladány 
csapataival, összesen négyszer fognak megmérkőzni játékosaink a bajnoki évadban. Az első mérkőzésükön a Püspökladányt 
fogadták a Sportházban, melyet 19-9-es félidő után, 38-15-re győztek le. Hadházi Csaba vezérletével – aki tíz gólt szerzett – 
magabiztosan gyűjtötték be a két pontot.

A felnőttek mellett az utánpótlás versenyeztetése volt a legnagyobb kérdés. Az eddig az NB II-es junior bajnokságban szerep-
lő ificsapat tagjai, megyei ifibajnokság híján, játék nélkül maradtak volna. A hajdúszoboszlói klub megállapodást kötött a Me-
zőkövesd együttesével, így annak junior csapatában szerepelnek a szoboszlói fiatalok. A fiúknál van még további két utánpótlás 
korosztály. Az U14-esek a II. osztályú gyermekbajnokságban, míg az U12-esek szintén a gyermekbajnokságban szerepelnek. 
Előbbiek már el is kezdték az évet: két meccsükből kettőt megnyerve az élen állnak. A tizenkét éven aluliak szeptember végén 
kezdenek.

A leányok az országos serdülő bajnokság versenysorozatába kapcsolódtak be ebben az évben is. Zagyva Tamás csapata is 
két meccset játszott le eddig. Mindkétszer szoros, bár vereséggel záródó eredmény született. A Püspökladánytól 20-17-re, míg 
a Nyírbátortól 20-18-ra kaptak ki. A korábbi évek sok-sok gólos vereségei után úgy tűnik, idén már komolyabban kell számolni 
a szoboszlói kislányokkal.

Újabb év kezdődött két szoboszlói csapattal
Az előző évekhez hasonlóan, most is mindkét szoboszlói csapat ott volt a megyei női kézilabda-bajnokság rajtján. Az előző évben 
harmadik Amatőr NKSE vereséggel, a tavalyi negyedik KK Hajdúszoboszló győzelemmel kezdett.

Az Amatőr NKSE zsinórban a harmadik bronzérmét szerezte az előző idény végén. A lányok természetesen az idén is legalább a dobo-
góra szeretnének felkerülni. Érkeztek hozzájuk új játékosok, akik gyorsan beilleszkedtek. Először az előző év bajnokával találkoztak. 
A DELKE a szünetben öt góllal, a lefújáskor héttel vezetett. A mérkőzés pozitívuma, hogy Nagy Mariann tizenegy góllal fejezte be a 
találkozót.
A KK Hajdúszoboszló is idegenben kezdett. Sándor Tamás együttese, az előző idényben a negyedik helyet szerezte meg, éppen azt a 
Berettyó MSE gárdáját megelőzve, akikkel a mostani nyitányon találkoztak. A szünetben 12-10-re, a végén 23-20 vezettek a szoboszlói 
lányok. A mezőny legeredményesebbje, a mieinket erősítő Zavaczki Edit volt. Tizenháromszor talált be az ellenfél kapujába. 

H. R.

Hibaigazítás

Lapunk 4. oldalán a szépkorú 
köszöntéseknél Balog Balázs-
né Marika néni korát kétféle-
képpen adtuk meg. A címben 
jelzettől eltérően Marika néni a 
95. életévét töltötte be, amint a 
szövegben jól olvasható. Mivel 
a hibát a nyomdába kerülés 
után észleltük, így ezúton, még 
jelen számunkban korrigáljuk, és  elnézést kérünk a kétféle kor-
megjelölésért. Tény, hogy Marika néni a valós korából nyugod-
tan letagadhatna. 
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HAJDÚSZOBOSZLÓ
VÁROSI LAP

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 hozzátarto-
zókat/sírgondozókat, hogy 2016. 
12. 31-ig személyesen vagy tele-
fonon tájékozódjanak a nyugvási 
idő meghosszabbításáról, 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 tartása:
hétfő-csütörtök: 7.30-15.00,
péntek: 7.30-tól  12.00 óráig
Cím:  Nádudvari út 1.sz.
Telefon: 06-52-361-784

alma  160-250 Ft/kg
banán  400-450 Ft/kg
ringló szilva           750 Ft/kg
szőlő                      350-400 Ft/kg 
őszibarack  500-550 Ft/kg
nektarin                           500-550 Ft/kg 
vilmoskörte           450 Ft/kg
citrom                           600-800 Ft/kg 
vöröshagyma 140-150 Ft/kg
burgonya  120-150 Ft/kg
fürtös paradicsom           450 Ft/kg
paradicsom  300-350 Ft/kg
paprika            350 Ft/kg

kápia paprika                     450-500 Ft/kg
petrezselyem                          650-750 Ft/kg
sárgarépa                         180-200 Ft/kg
zeller         200 Ft/db
kelbimbó        600 Ft/kg
karfiol                                  220 Ft/kg
karalábé         180 Ft/db
kelkáposzta                         350-400 Ft/kg
cékla          300 Ft/kg
gomba                         750-800 Ft/kg
fokhagyma                    1500-1600 Ft/kg
dióbél                2500 Ft/kg
tojás    32-40 Ft/db

PIACI ÁRAK
szeptember 24.


