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HAJDÚSZOBOSZLÓ

A tartalomból:

Március 15.
Méltón ünnepelt Hajdúszoboszló

Újabb sportbüszkeségünk
Békési Eszter magyar utánpótlás-válogatott

Újra: nemezkiállítás Szoboszlón
A mongol nagykövet úr is eljött!

Tízéves jubileum 

Fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte meg március 21-én a Ma-
gyar Rákellenes Liga Hajdúszoboszlói Szervezete. Hajdúszobosz-
ló egyik legaktívabb civil közösségének ünnepélyén köszöntötte 
a szervezetet dr. Sóvágó László polgármester is. A rendezvényen 
köszöntötték a kiemelkedő önkéntes munkát végző tagokat is, majd 
születésnapi tortával vendégelték meg a résztvevőket.  Képünkön: 
Az eredményes szervezet aktív tagjai  együtt ünnepelhettek 

Mérföldkőnek érzi Galánfi András fafaragó népi 
iparművész, hogy évtizedek elteltével újra egy 
népművész is megkaphatta a Kossuth-díjat 
 

 Az első szó a köszöneté, hiszen nagy do-
log ez, mérföldkő - hangsúlyozta Galánfi 
András az MTI-nek. Emlékeztetett arra, 
hogy a népművészek közül utoljára 1978-
ban Kántor Sándor fazekas népművész 
vehetett át Kossuth-díjat, de reméli, hogy 
a jövőben harcostársai is megkaphatják a 
kitüntetést és ez folyamattá válhat. 
   Mint előadóművész, a népművészet mes-

tere és iskolalapító, valamint a Hortobá-
gyi Nemzeti Park Látogatóközpontjában 
működő kézműves udvar megteremtője és 
a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) 
rendes tagja kapta a díjat - mutatott rá.   
Kiemelte: azzal, hogy az MMA a magas 
művészetek sorába emelte a népművé-
szetet, elismerte, hogy ez a műveltség a 
nemzetépítő műveltség fontos része, és 
aki a nemzetet építeni akarja, annak itt 
kell keresnie a gyökerét. Ez az a kultúra, 
amely megkülönböztet minket bármely 
más ország kultúrájától, ugyanakkor ösz-
sze is köt minket az egyetemes kultúrával. 
Hozzátette: ez igazán fontos most, amikor 
az európai átrendeződés vélhetően kulturá-
lis szinten fog lezajlani.    Az alkotó kitért 
arra is, hogy 1992-ben kézműves iskolát 
alapított Nádudvaron, amely azóta európai 
hírűvé nőtte ki magát. Bár már nyugdíjas, 
kollégái továbbviszik azt a szellemiséget, 
amelyet rájuk hagyományozott, a lélek ki-
nyitását - hangsúlyozta.
    Galánfi András a kitüntetést a rönkbútor-faragás régi hagyományát mesteri módon folytató, a modern funkciót 

tradicionális stílussal ötvöző alkotásai, valamint a magyar népi tárgykultúra kincseinek továbbörökítését elhivatottan 
szolgáló munkája elismeréseként vehette át a nemzeti ünnepen. (Budapest, 2017. március 16., csütörtök  - MTI)
Képünkön:  Galánfi András 2016 márciusában, kiállításának megnyitóján a Bocskai István Múzeum udvarán. Hajdú-

szoboszló Városi Lap archívuma 

Kevesebb bűneset, több 
baleset
Az elmúlt évben Hajdúszoboszlón kiegyensúlyozott bűnűgyi-
közbiztonsági helyzetet sikerült fenntartani - ez derül ki a Hajdúszobosz-
lói Rendőrkapitányság vezetője, dr. Gali Sándor r. ezredes beszámolójá-
ból. A nagy részletességű, kimutatásokkal alátámasztott előterjesztést a 
jogszabályi előírás hagyományának megfelelően, legutóbbi, március 23-i 
tanácskozásán tárgyalta meg a város képviselő-testülete.
Amint azt a kapitányságvezető kifejtette, a város közbiztonságát szél-
sőséges események nem veszélyeztették. A regisztrált bűncselekmények 
száma jelentősen csökkent a 2015. évihez képest is a településen, a fel-
derítési és eredményességi mutatók tekintetében viszont megyei, illet-
ve országos viszonylatban is kiemelkedő eredményeket sikerült elérni.  
Képviselői kérdésre válaszolva elhangzott, a balesetek okozóit illetően 
nem befolyásoló az idegenforgalom, ugyanis azokat szinte kivétel nélkül 
helyiek vagy környékbeli lakosok idézik elő. 
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VÁROSHÁZA
A március 23-i önkormányzati ülésen
A város közbiztonságának 
helyzete szerepelt a március 
23-án megtartott képviselő-tes-
tületi tanácskozás fókuszában. 
A több mint  húsz napirendi 
pont között elsőként a rend-
őrkapitányság tájékoztatója, 
majd a Hajdúszoboszlói Pol-
gárőr Közhasznú Egyesület be-
számolója, harmadikként kap-
csolódva pedig a mezei őrszolgálat elmúlt évi működéséről készült beszámoló 
került a képviselők elé. Mindhárom előterjesztést egyhangúlag elfogadták. 
A továbbiakban a legkülönbözőbb napirendi pontokról tárgyalt a képviselő-
testület.

Közel 19 millió forintot fordít saját pénzéből 

az önkormányzat a helyi buszjáratokra

A helyi menetrend szerinti autóbuszközlekedésről készített 2016. évi beszámolót  az 
önkormányzatnak az Észak-magyarországi Közlekedési  Központ Nonprofit Zrt., 
amely 2013. december 30-án megkötött közszolgáltatási szerződés alapján látja el 
jelenleg ezt a tevékenységet.  Mint az előterjesztésből is kitűnt, a feladat ellátásához 
mindössze 1,161 millió forint állami támogatás társult. A Hajdú Volán Zrt. jogutódja 
a vállalt kötelezettségeinek az elmúlt évben eleget tett. Az önkormányzat  a bevéte-
lekkel nem fedezett indokolt költségekre, s a szokásos nyereség biztosítása érdeké-
ben a tavalyi pénzmaradvány, valamint az  idei költségvetési tartaléka terhére még 
5,166 millió forint támogatást nyújt a cégnek. A helyi autóbuszközlekedés biztosítá-
sa tavaly így összesen 18 millió 664 ezer forintjába került a helyi önkormányzatnak. 
(ebből 13,498 milliót már korábban átutaltak). 
A témához kapcsolódóan egyébként elvi döntést hozott új városrész helyi autóbusz-
járat-közlekedésbe bevonásról a gazdasági bizottság március 22-i tanácskozásán. 
Elviekben támogatták egy próbajárat beindítását - déli időszakban - az ún. Hétvezér 
lakótelep bekapcsolására.  Erre leghamarabb szeptemberben kerülne sor.

Döntések röviden

► Az óvodai körzethatárokat is áttekintette a képviselő-testület márciusban a jogsza-
bályi előírások alapján. Az önkormányzat által fenntartott Hajdúszoboszlói Egyesített 
Óvoda elnevezésű intézmény nyolc tagóvodát működtet városszerte. 

► Az alapítványok támogatási igényeiről a képviselő-testületnek kell döntést hoznia, 
így azok kikerültek a bizottsági pályázati alapok keretei közül. Az önkormányzat már-
cius 23-i ülésén két kérelemről határozott. Ezek szerint 200-200 ezer forinttal járulnak 
hozzá a Fekete Borbála Alapítvány, továbbá a Hajdúszoboszlói Fazekasházért Ala-
pítvány tevékenységéhez. Tekintettel arra, hogy nyilvánvalóan a jövőben is várhatók 
alapítványi támogatási kérelmek, ezért a  kulturális, turisztikai, sport és a gazdasági 
bizottság is egyetértett előzetesen azzal az állásponttal, hogy az alapítványok támoga-
tására a hivatal dolgozza ki az eljárásrendet.  

► Továbbra sem kell  Hajdúszoboszlón úgynevezett gondozási térítési díjat fizetniük a 
szülőknek a Városi Bölcsődében. Bár jogszabály kimondja, a  fenntartó önkormányzat 
ebben az évben is úgy döntött, hogy  nem kérnek ilyen térítést 2017-ben sem.

► Leállósáv megépítésére  szavaztak meg 8,5 millió forintot a Luther utcán, a Bárdos 
Lajos Általános Iskola melletti szakaszon. Az adósságkonszolidációban nem részesült 
önkormányzatként 200 millió forint támogatásban részesült 2016-ban is városunk, 
melyben szerepel a szóban forgó utca felújítása. A leállósáv kialakítását azonban nem 
tartalmazzák az útfelújítás keretei, ezért  szavazott a képviselő-testület most a forrás 
biztosításáról a tartalék terhére.  

► A benyújtott, de még el nem  bírált pályázatok sorsára várva az önkormányzat nem 
döntött még az idei beruházásokról, közterületi felújításokról. A hivatal javaslatára 
azonban egyetértetttek azzal, hogy 20 millió forintot az általános tartalék terhére el-
sősorban a balesetveszélyes helyek megszüntetésére költenek. A keret felhasználásáról 
külön előterjesztés keretében határoznak. 

► Az önkormányzat  fenntartásához tartozó intézmények felújítási munkáira ez év-
ben 50 milliót biztosítanak. E célra tavaly kétszer ennyit terveztek, de az ide tartozó  
intézmények száma csökkent 2017-től. 

Szabadidőpark létesülhet 
A 2015. évben a városgazdálkodási nzrt. az önkormányzat felhatalmazásával meg-
vásárolta  a volt honvédségi üdülőterületet a Herman Ottó utcán. A 10 hektáros 
őspark hasznosítására dr. Sóvágó László polgármester tett  javaslatot. 

Mint indokolja, a kiváló adottságú terület gépkocsival is könnyen megközelíthető, ide-
ális  szabadidőcentrum és park kialakítására: elsősorban szabadtéri programokra, de akár 
fedett létesítmény is elkészülhet.  A polgármester elvi döntés meghozatalát javasolta, 
hogy az előkészítő munka megkezdődhessen, szakemberek tegyenek javaslatokat, ezért 
előterjesztésében - mint megfogalmazta - szándékosan kerüli az esetleges lehetőségekkel 
való példálózást is. A végleges döntés előtt pedig a lakosság, elsősorban a fiatalok véle-
ményének kikérését tartja szükségesnek.
Az előterjesztést támadta az ellenzék. Kocsis Róbert aggályosnak tartotta, hogy ilyen 

rövid anyag alapján döntsenek, szerinte ha kimondják, hogy szabadidőközpont legyen a 
kérdéses terület, az később hivatkozási alap lesz. Jónás Kálmán sem értett egyet, for-
szírozta a Gázláng pálya fejlesztését. Mint a polgármester elmondta, többről van szó 
sportolási lehetőségnél.  Majoros Petronella álláspontja az volt, tekintsék át az értékes 
területeket, vegyék sorra a lakosság által megfogalmazott hiányosságokat, ezek mentén 
készüljenek tervek, akár pályázatok is. Kanizsay György Béla úgy vélte, túl messze van 
a várostól a javasolt célhoz ez a rész, és túl értékes hozzá, inkább ifjúsági gyermektábor-
nak ajánlaná vagy szanatóriumnak.  Sóvágó László emlékeztetett, ha lesz lehetőség, e 
célra a jelenlegi Hajdú Kemping területének igénybe vételéről volt szó. 
Végül  7 igen szavazattal az elvi döntési javaslatot a szabadidőparkról  elfogadta a 

képviselő-testület. 

Segítség a testvérváros néptáncegyüttesének
Támogatja erdélyi testvérvárosunk, Dicsőszentmárton Kökényes Néptáncegyüttesének új próbaterme költ-
ségeit a képviselő-testület. Antalné Tardi Irén javaslatát fogadták el, aki már a gazdasági bizottság ülésén 
azt indítványozta, hogy az írásban szereplő 500 ezer helyett egymillió forint segítséget nyújtsanak számukra. 

Hozzáfűzte, az őszi küldöttség 
tagjaként személyesen láthatta, 
milyen körülmények között mű-
ködnek, készülnek a fellépésekre 
ezek a magyar hagyományokat 
őrző gyermek, ifjúsági és felnőtt 
tánccsoportok. Amint a testületi ta-
nácskozáson Holoda Attila alpol-
gármester ismertette, az unitárius 
egyházzal megszűnt a szerződés 
az eddigi, igen rossz állapotú hely-
re, a Kökényesnek új próbatermet 
kellett találni. Az ottani katolikus 
egyház egy volt iskolai épülettel 
segített, melyet összefogással sike-
rült rendbe hozni. Az új Kökényes-otthont Holoda Attila és Sorin Megheşan, Dicsőszentmárton polgármes-
tere együtt avatták fel március 11-én. A gazdasági bizottság és a képviselő-testület is egyetértett az egymillió 
forint támogatással. (Képünkön: Az új próbateremben. Fotó: tirnaveni.ro)

Új játszótéri elem

Az FGSZ Földgázszállító Zrt.  3 millió forintot ajánlott fel az önkormányzatnak az Energikus 
Település Programjuk keretében nagyobb játszóeszköz telepítésére. Tekintettel arra, hogy a 
még mindig el nem bírált  EU-s gyógyhelyfejlesztési pályázatnak része a Szent István parki 
játszótér, a szakmai bizottság és a képviselő-testület is azzal értett egyet, hogy másik helyszínen 
létesüljön játék. A Szilfákalja 20. tömbnél lévő játszótér területe erre megfelelő. 



3. oldalHAJDÚSZOBOSZLÓ

Új  szabadtéri színpad mindenképpen kell
241 millió forintba kerül a tervek szerint az új, ezer fős szabadtéri színpad.  
A közbeszerzési tervben  zöld utat kapott az eljárás megindítása a kivitelezés 
érdekében.  A képviselő-testület ülésén elhangzott, tavaly megszavazták ezt 
a fejlesztést. Ha azonban nyerne a turisztikai településeknek kiírt pályázatra 
benyújtott, egyelőre válasz nélküli hajdúszoboszlói projekt, melyet a közbe-
szerzés nem befolyásol hátrányosan - hangzott el -, akkor annak keretében 
épülhetne át a modernizálásra már régesrég váró fesztivál téri rész.

a város

Fórumot szervezett a kereskedelmi és iparkamara
A város gazdálkodásáról, eredmé-
nyeiről, a tervezett fejlesztésekről, 
továbbá az építési jogszabályok 
legújabb változásairól halllhattak 
tájékoztatást a HBM Kereskedel-
mi és Iparkamara Hajdúszobosz-
lói Szervezete által szervezett vál-
lalkozói fórumon március 22-én a 
Hungarospa Thermal Hotel konfe-
renciatermében.

A pályázati bírálatok 

késedelme a vállalko-

zókra nézve is hátrányos 

Alapjaiban a város költségvetése 
elfogadható, az intézmények mű-
ködtetése, a városüzemeltetés bizto-
sítható - mondta tájékoztatója elején 
dr. Sóvágó László polgármester. 
Mint elhangzott, a szebb időkben 8-9 
milliárdot, most mintegy 5 milliárd 
forintot tesz ki az éves önkormány-

zati költségvetés. Ha pedig kivonjuk 
a pályázati, illetve a takarékos, jó 
gazdálkodásból származó részeket, 
ez még kevesebb. Az önkormány-
zatok jelentősége a 0 felé halad, ami 
5 évig eltarthat, s új finanszírozási 
rendszer következik - vélekedett a 
város első embere. Hozzátette, telje-
sen más követelményeket kell most 
már az önkormányzatokkal szemben 
támasztani, hiszen  megváltoztak a 
jogosítványai, például nem csak az 
iskolák, tűzoltóság került állami kéz-
be, a hatósági ügyek is gyakorlatilag. 
Hajdúszoboszlóra visszavonatkoz-
tatva szólt a költségvetés szerkezeté-
ről, melyhez  - mint fogalmazott - az 
itt élők 1,5 milliárd forintot teremte-

nek elő, ebből több, mint 900 millió 
az iparűzési adóból származó pénz. 
Az idegenforgalmi adóból mint-
egy 430 millióval számolnak. Az 
1-1 forint ifa bevételre jutó állami 
támogatás tovább csökkent, 1,5 fo-
rintról 1 forintra. Közel egymilliárd 
forintot helyezett az önkormányzat 

tartalékba az idei költségvetésben, 
tekintettel a zömében múlt év nya-
rán beadott pályázatokra, melyek 
között két, mintegy 1-1 milliárdos 
projekt is szerepel (városközpont 
felújításának folytatása, valamint 
a gyógyhelyi fejlesztés, mely által 
megújulhatna a Szent István park és 
környéke, így a szabadtéri színpad). 
Eredményhirdetés mindeddig nem 
történt. A tervek szerint a szabadtéri 
színpadot akkor is újjáépíti a város, 
ha nem nyer a pályázat. 
Sóvágó László szóvá tette, hogy 
véleménye szerint nem közmeg-
egyezésen nyugszik a központi-uni-
ós pénzek elosztása, ez a Települési 
Önkormányzatok Országos Szövet-
ségének is az álláspontja, mégpe-
dig fideszeseké is, miszerint be kell 
szüntetni az áttekinthetetlen pénz-
osztásokat.  
Hajdúszoboszló pályázott 
napelemparkra, s az Arany János 
utcai óvoda felújítására is.  Ha a 
nagyprojektek vagy a kisebbek kö-
zül is bármelyik nem lesz elbírálva, 
ki téríti meg az előkészítés nem kis 
költségét? - tette fel a kérdést. 
A pályázati bírálatok csúszása 
hátráltattja a vállalkozók munkához 
jutását is - mutatott rá.Ez pedig a 
gazdaságélénkítés ellen hat - tette 
hozzá. 
Az önkormányzat további céljai kö-
zött szólt a Szilfákalja felújításáról, a 
piac igény szerinti lefedéséről. 
Mint leszögezte, ha azt kérdezik, 
elégedett-e, a válasza, hogy az elvá-
rásokhoz képest nem. Ennek főként 
pénzügyi okai vannak. Ugyanakkor 

a lehetőségekhez képest Hajdúszo-
boszló még mindig többet tud nyúj-
tani sok magyar városhoz képest. 
Pozitívumként végül a turizmus 
eredményeit említette meg.

Káosz az építésügyi 

jogi szabályozásban

Tokai-Kiss Gábor városi főépítész 
az építésügy jogszabályváltozásai-
nak útvesztőjében igyekezett eliga-
zodást nyújtani az érdeklődőknek.  
Mint elhangzott, van olyan kor-
mányrendelet, amely néhány év alatt 
32-szer változott, egy másik 21 íz-
ben. A helyi önkormányzat tavaly jó-
váhagyta az építési szabályozást, de 
máris változtatni kell, őszig megal-
kotni a Településképi Kézikönyvet. 
Az építkezni szándékozóknak azt 
javasolja, hogy mielőbb bármibe be-
lefognak, keressék fel ügyfélfogadá-
si időben a polgármesteri hivatalban 

dolgozó kollégáit vagy szerdánként 
személyesen ő is rendelkezésre áll. 
A hozzászólások között Soós Sán-
dor az idegenforgalmat illetően 
negatívan nyilatkozott, szerinte az 
2008 óta stagnál.  A jövő koncepci-
óit illetően szerinte egyeztetéseket 
kellene tartani nem csak szakértők-
kel, hanem a lakossággal, legalábbis 
azokkal, akik hajlandók véleményt 
formálni, s azokkal a fiatalokkal, 
akiknek a fejlesztések készülnek, hi-
szen azok a jövőnek is szólnak. 
Vágó Viktor csalódásának adott 

hangot, mert véleménye szerint nem 
hallott a város fejlesztési terveiről, 
továbbá szerinte nem használja ki az 
önkormányzat a megyénél lévő uniós 
pályázati lehetőségeit. Sóvágó László 
azt mondta, nem kíván politikai vitába 
bocsájtkozni, de fogadóóráján szíve-
sen látja a FIDESZ 2014-es kampány-
főnökét. 
Képeinken: fenn: Dr. Sóvágó Lász-
ló, Mészáros Sándor, a helyi kamara  
új elnöke és Tokai-Kiss Gábor

Hat színes  történelmi táblakép lehetne a főtéri nagy támfal ékessége
Íme, az egyik Medgyessy-Kovács Gyula, a híres, hajdúszoboszlói kötődésű festőművész vázlatai  közül. Ez a 2. sz. pannó terve, amely azt ábrázolja, 
amint Bocskai István átadja a kiváltságokról szóló okiratot Halasi Fekete Péter kapitánynak a hajdúk jelenlétében.  További történelmi  jelentőségű 
ábrázolások ékíthetik a főteret az elképzelés megvalósulása esetén. Mindazonáltal a képviselő-testület márciusi tanácskozásán ismét tárgyalt  a 

témáról, a szerződéstervezet, illetve az 
abban foglalt vállalkozási díj kapcsán. 
A  kulturális, turisztikai, sport bizottság 
előzetesen megtárgyalva 20 millió forint 
elfogadását javasolta, míg a gazdasági 
bizottság ülésén 16 millió forint jóváha-
gyásával értettek egyet. Ez az összeg sze-
repel eredetileg a városi költségvetésben 
is a célra. Mint a téma testületi vitájában 
elhangzott, az árat illetően nem született 
konkrét megállapodás, jóllehet a művész 
elmonndta, hogy várhatóan mennyi díja-
zást kér az alkotásokért. A képviselő-tes-
tület végül 3 tartózkodás mellett úgy ha-
tározott, hogy a költségvetésben tervezett 
összegért készíttetné el a műveket. 
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„... a dicsőséges tettek mögött keményen 
dolgozó, hétköznapi emberek vannak...”

Március 15-én, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján megemlékezést tartottak Hajdúszo-
boszlón is, a Városháza előtt.

 „Talpra magyar, hí a haza!”- kezdte ünnepi beszédét a Nemzeti dal soraival Máté Lajos önkormányzati képviselő, 
aki szerint „kevés ilyen örömmel és büszkeséggel teli ünnepe van a magyarságnak…1848 a nemzeti öntudatra ébre-
dés éve volt”. Felidézte a forradalom és szabadságharc kiemelkedő alakjait,  Batthyány Lajost, Kossuth Lajost, Deák 
Ferencet, Széchenyi Istvánt. Történelmünk jól ismert hőseiről minden március 15-i ünnep alatt sok szó esik. Ugyanak-
kor kiemelte, sokan megfeledkeznek a hátország szerepéről a háborúkban. A harcolók bátorságát, érdemeit nem von-
hatja senki kétségbe, de az otthon maradottak ugyancsak nagy részt vállaltak egy-egy csata sikerében, „el kell mon-
dani, hogy a dicsőséges tettek mögött keményen dolgozó, hétköznapi emberek vannak, nők és asszonyok, gyermekek 
és idős férfiak”. Különösen 
a mi térségünk, az Alföld 
népe kiérdemelte, hogy 
hősként emlékezzünk meg 
róluk is ha a március 15-is 
forradalomról beszélünk. 
Beszéde után egy igen 
színvonalas előadást láthat-
tak az ünneplők. Lelkese-
désben nem volt hiány, aho-
gyan a Pávai Vajna Ferenc 
Általános Iskola diákjai 
a márciusi ifjakhoz méltó 
hévvel adták elő műsoru-
kat. Segítségükkel egy képzeletbeli sétán keresztül ’’látogathattunk el’’ a forradalom emblematikus helyszíneire. 
Az ünnepi műsor végén a ’48-as emlékhelyeknél koszorút helyezték el az önkormányzat nevében Holoda Attila 
alpolgármester és Orosz János képviselő, majd más pártok, egyházak, intézmények, civil szervezetek képviselői.
Képeinken: jobbról: Holoda Attila és Orosz János koszorúz. Lenn: A Pávai-iskola diákjai az ünnepi műsor közben, lenn: 

Az ünneplő tömeg egy része;  ez az az ünnepnap, amikor hosszú ideje a legtöbben gyűlnek össze a város főterén
Széchenyi az oktatásról 

Sokasodnak azok a hírek, amelyek a hazai oktatás visszásságairól tudósí-
tanak. Számtalan írásomban szóltam arról, hogy Széchenyi gondolatait 

ma is érdemes megszívlelni. A legnagyobb magyar a Hitel c. könyvében ki-
fejti, hogy a „tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma. Iga-
zibb súly s erő az emberi agyvelőnél nincs”. Széchenyi ezen gondolata még 
időszerűbb a jelenben, mert a világgazdaságban érvényesülő humanizáció 
erősödik. A termékek értékét elsősorban nem a bennük lévő anyag határozza 
meg, hanem a korszerűsödést eredményező ötletek. 

Széchenyi a Kelet népében rámutat arra, hogy „az istenek egyedül azokat 
veszik pártfogásuk alá, kik legszebb ajándékukat – az emberi tehetséget 

– becsülni, kifejezni tudják”.   Világ c. könyvében megfogalmazza: „mennél 
több életrevaló intelligenciával bír egy nemzet, annál nagyobb a közboldog-
ság, s nemzeti dicsőség”. A legnagyobb magyar arra is rámutat, hogy „az 
értelmességet tágítani kell, a Nagyot, a Hallhatatlant csak azután vihetni 
végbe”. Széchenyi azt is kifejtette, hogy ez a „tágítás” nehezen valósul meg 
„mert fajtánk anyagi, mint szellemi léte oly felette könnyű” ami a fejlődés 
akadálya. Néhány szó a lóverseny körül c. könyvében megfogalmazza, hogy 
„míg köztársaságunk minden ágán nem lesz elegendő tökéletesen kiképzett 
fő – nemzetünk sem erkölcsi, sem anyagilag a civilizált nemzetek sorába nem 
áll”. Ezért is hangsúlyozza Széchenyi 1819. április 9-én Naplójában, hogy 
„az ifjúság nevelése egy olyan országban, mely létéhez és szabadságához 
ragaszkodik, minden honpolgárnak hazája iránti kötelességére, tökéletes kell 
hogy legyen”. 

Azonban 1819. május 25-én a legnagyobb magyar arra is rávilágít, hogy 
„a nép és a tömeg nevelése a kormány kezében van. Egy nép csak ak-

kor jelentős, ha uralkodói értelmesek, a nép pedig erős és egészséges”. Ma 
a kormánynak olyan oktatáspolitikát kell kidolgozni, amely Széchenyi azon 
megállapításából indul ki, hogy „nem a sok tanulás, könyvelnyelés és tudo-
mányt magába tömés fejti ki az embert valódi, higgadt okosságra, de a gon-
dolkodásnak tisztasága és mélysége”. Több mint négy évtizedes középiskolai 
és főiskolai tanári munkám során megtapasztaltam, hogy a pedagógusnak a 
problémamegoldás és a kreatív gondolkodás fejlesztésére kell törekedni. A 
jelenleg érvényben lévő kormányzati elgondolások ezt nem teszik lehetővé. 

Dr. Takács Imre
      Széchenyi-kutató   

90 évesen is aktívan
Bíró Istvánné (sz. Kircsi Erzsébet) március 8-án ünnepelte 90. születés-
napját. Az önkormányzat nevében Kunkliné Dede Erika egészségügyi 
és szociális igazgatás irodavezető-helyettes, valamint Kanizsay György 
Béla képviselő köszöntötték.

Az ünnepelt elmesélte, hogy születése óta ez a város az otthona. A négy testvér 
közül már csak ketten élnek öccsével, Lajossal. Már 14 éves korában besegített 
a háztáji földek művelésében, majd rövid idő után kitanulta a varrónői szakmát 
Budapesten és mint varrónő, anyagilag tudta támogatni a családot. 1949-ben 
férjhez ment, később született egy lányuk. 1971-ben férje megbetegedett, s  Er-
zsike néni immár 37 éve megözvegyült. A férje halála után Hajdúszoboszlón az 
akkori OKISZ Üdülőbe ment el dolgozni, onnan ment nyugdíjba. Most a lányá-
val él, a mai napig megvarr kisebb dolgokat. A közeli boltban kora reggel ő vá-
sárolja meg a reggelit, szabadidejében újságot olvas, a kertben tevékenykedik, 
pihen és TV-t néz- mondta el lapunknak Erzsi néni lánya, Szilasiné Erzsike.
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A Hungarospa is részt vett az Utazás 2017 vásáron
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és öt Hajdú-Bihar megyei település kínálta együtt turisztikai attrakcióit az idei Utazás 2017 vásáron Budapesten. A 2017. évi  rendezvényen - már-
cius első napjaiban - a megyei önkormányzat mellett Hajdúhadház, Hajdúböszörmény, Balmazújváros, Hajdúnánás és a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. mutatkozott be. 

A közös szakmai együttműködés célja Hajdú-Bihar megye látogatószámának, az itt töltött vendégéjszakák számának, valamint a térség turisztikai vonzerejének növelése.  Az összes vendégéjszakát 
tekintve országos viszonylatban 2016-ban az Észak-alföldi régió 7,5%-os arányt tett ki. Ugyanez a belföldi vendégéjszakák tekintetében 10%, míg a külföldi vendégéjszakák megoszlása szerint 4,7%.  
A legnagyobb vendégforgalmat bonyolító vidéki települések közül első helyen szerepel Hajdúszoboszló, ahol tavaly 1.222.145 vendégéjszakát töltöttek. Az összesítés alapján elmondható, hogy egy 
évre visszamenőleg a külföldi vendégéjszakák 9,9%-kal, míg a belföldiek 8%-kal növekedtek 
Hajdúszoboszlón. 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, valamint a települések elképzelése szerint az országo-

san is pozitív adatok közös összefogással, a turisztikai attrakciók együttes bemutatásával tovább 
erősíthetők, például az Utazás kiállításon is, ahová minden megyénkből részt vevő  a rá jellemző 
attrakcióval készült. A Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.munkatársai a  kikapcsolódást, a re-
kreációt, a gyógyászatot, a tartalmas feltöltődést biztosító fürdőszolgáltatások mellett a méltán 
híres Pávai Vajna természetes ásványvizet is kínálták az utazni vágyóknak. Czeglédi Gyula, a 
Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. vezérigazgatója elmondta: Öröm számomra, hogy a megyei 
önkormányzat részéről felkérést és lehetőséget kaptunk a megjelenésre az Utazás kiállításon a 
hajdúvárosok megyei standján, ahol igyekeztünk látványosan, szép színes installációval megje-
lenni, és az utazók számra vonzó akciós ajánlatokat vinni.  Emellett attrakcióval is szeretnénk 
emelni az érdeklődést, hiszen a kiállítás mind a négy napján egy masszőr várja a vendégeket a 
Hungarospa Hajdúszoboszló standján. A szakmai napon sajnálattal tapasztaltam, hogy évről évre 
szűkül ez a rendezvény. A drága belépőárak miatt egyre kevesebben látogatnak ki a közönségna-
pokon. A kiállítás 40. születésnapja magában hordozta volna a megújulás lehetőségét. 
Bulcsu László, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat alelnöke a csütörtöki szakmai megnyitót 

követően elmondta, bizakodással tölti el, hogy valós brand alakul ki Hajdúvárosok néven a me-
gyei turisztika területén. (Forrás: megyei önkormányzat sajtóanyaga felhasználásával)
Képünkön: A Hungarospa standján jobbról Boruzs Ida szállodavezető, Pataki Jánosné értéke-

sítési menedzser, Szilágyi Zsuzsa pr-menedzser. Fotó: hungarospa.hu

Új vezető a TDM élén - Interjú Medgyesi Szilviával 

Amint azt már hírül adtuk, múlt 
év végén távozott  Hajdúszoboszló 
turisztikai marketingszervezetének 
éléről az eddigi ügyvezető. Helyette 
Medgyesi Szilvia, a TDM egyik ed-
digi munkatársa kapott megbízást 
a meghirdetett pályázat elbírálásá-
ig. Két érvényes pályázat közül az 
önkormányzat kifejezésre juttatta 
kinevezésének támogatását. A kft. 
taggyűlésétől kapott  ügyvezetői 
kinevezés április 1-jétől szól. (Mint 
ismeretes, a Hajdúszoboszlói Tu-
risztikai Nonprofit Kft. tagjai: 
40%-ban az önkormányzat, 20-20-
20%-ban a Hungarospa Hajdú-
szoboszlói Zrt., a Hajdúszoboszlói 
Vendéglátók Egyesülete és a Haj-
dúszoboszlói Fizetővendéglátók 
Egyesülete.) A fiatal marketing-
szakembert bemutatása mellett a 
célokról kérdeztük.

► Miért esett a választásod az 
idegenforgalom területére, hogyan 
kerültél erre a pályára?
Mint a legtöbb  fiatalnak, először 
nem volt elképzelésem, hogy mit is 
szeretnék csinálni, így az érettségi 
után idegenforgalmi ügyintézői kép-
zést végeztem, melynek során szál-
lodában és utazási irodában is vol-
tam gyakorlaton, majd a vendéglá-
tásban helyezkedtem el. A szállodai 

munka során gyűjtött tapasztalataim 
alapján döntöttem úgy, hogy ezen 
a területen szeretnék dolgozni és a 
munka mellett tanultam.
► Mi a legszebb ebben a mun-
kában szerinted, számodra? 
Az hogy tevékenységünk segíti a 
városba látogató turisták számára 
az utazási döntés meghozatalát, a 
pihenés megtöltését élményekkel, 
valamint a helyi turisztikai vállalko-
zások munkájának megkönnyítését.

► Milyen területeken szereztél 
gyakorlatot eddig TDM-esként? 
Feladataim közé tartozott  az         on-
line marketing, weboldalszerkesztés, 
marketingszövegek megírása. Részt 
vettem szakmai képzések, szakmai 
programok szervezésében, a kiadvá-
nyok szerkesztésében, a  marketing-
kommunikációban.

► Amikor kiderült, hogy 
elődöd, Kabály Zsolt távo-
zik, mi inspirált az ügyve-
zető állás megpályázására? 
A sok támogatás és biztatás azoktól 
az emberektől, akik ismernek és ké-
pesnek tartanak e pozíció betöltésére.

► A Hajdúszoboszlói TDM 
magas szinten működik, ennek 
eddig is aktív részese voltál. Le-

het-e még  fokozni, vagy a szín-
vonal megtartására törekedsz? 
Mit vállaltál a pályázatodban? 
A működés során természetesen a 
magas színvonal megtartása fontos, 
és véleményem szerint a jelenlegi 
munkatársakkal erre képesek is le-
szünk. Kiemelten fontos ezen a terü-
leten a folyamatos fejlődés, megúju-
lás, a kreatív és újszerű megoldások 
alkalmazása, melyekre törekedni 
fogunk. 
A pályázatomban célként jelöl-

tem meg, hogy Hajdúszoboszló 
továbbra is az ország legismertebb 
és legkedveltebb fürdővárosa le-
gyen, valamint nemzetközi szinten 
is növekedjen ismertsége, mely a 
külföldi látogatószám növekedését 
eredményezi. 
Kiemelten fontos, hogy az eddigi 

évek szakmai munkája tovább foly-
tatódjon a tulajdonosi elvárásoknak 
megfelelően.
► Melyek az idei év legfon-
tosabb feladatai, céljai szá-
modra, illetve az immár álta-
lad vezetett TDM számára? 
Az idei szezonban bevezetjük Haj-
dúszoboszló új turisztikai mobil app-
likációját a HAPP-Hajdúszoboszlót, 
melynek megismertetésére komoly 
hangsúlyt helyezünk, valamint a 
tavaly „Az év honlapja” díjnyertes 

hajduszoboszlo.hu weboldal továb-
bi tartalmának minőségi fejlesztése, 
kivitelezése fog megtörténi. Ebben 
az évben is céljaink között szerepel, 

hogy a segítsük a TDM tagok kép-
zését, tájékoztatását és a desztináció 
sikerességének növelését a szakmai 
együttműködések segítségével.

Rövid szakmai bemutatkozás:
Az érettségi után idegenforgalmi ügyintézői végzettséget szereztem, majd 
a hajdúszoboszlói Hotel Silverben helyezkedtem el, itt a vendéglátás terü-
letén dolgoztam felszolgálóként, majd a munka mellett elkezdtem tovább 
képezni magamat és beiratkoztam a Szolnoki Főiskolára, ahol közgazdász 
végzettséget szereztem idegenforgalom és szálloda szakon szállodai szak-
iránnyal. Ezt követően a további munkahelyeimen dolgoztam szállodai 
recepción és értékesítési területen is. Ez után beiratkoztam a Budapesti 
Kommunikációs és Üzleti Főiskola turizmus-menedzsment mesterképzé-
sére. 2010-től dolgozom a Hajdúszoboszlói TDM szervezetnél, ahol széles 
körű szakmai tapasztalatot szereztem mind az online marketing, mind a 
marketing kommunikáció és a partnerség területén.
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Gönczy-hét
A Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola nagyszabású programhetet 
rendezett névadójuk tiszteletére február 27. és március 4. között. A reformer pedagógus 
születésének 200., halálának 125. évfordulója  a 2017. esztendő.

A megnyitón az iskola diákjai előtt idézték fel a magyar népoktatásügy kiemelkedő alakjának 
életét, majd gyerekek és tanárok együtt énekelték el a Gönczy-indulót, megadva ezzel az alap-
hangot az egész hétre. A nyelvi és tanulmányi vetélkedők mellett nyílt napok keretében közös 
szülő-gyermek kvízt is tartottak. Március 2-án dr. Zacher Gábor toxikológus előadásával hív-
ták fel a figyelmet a diákokat fenyegető veszélyekre. A programhét zárásaként március 3-án a 
kulturális központban tartották meg a hagyományos Gönczy-gálát (képünkön jelenet a gáláról), 
melyen az iskola összes osztálya bemutatta zenés-táncos produkcióját.

életképek

„A rák legyőzése nem csak orvosi feladat, hanem 
mindannyiunk közös ügye”
Fennállásának 10. évfordulóját ünnepli a Magyar Rákellenes Liga Hajdúszoboszlói Szerve-
zete, jubileumi rendezvényüket március 21-én a Hotel Délibábban tartották. 

Küldetésüket méltatta dr. Sóvágó László polgármester , aki  köszöntőbeszédében kifejtette, „örül 
neki, hogy a szervezetben tevékenykedők lelkesedése nem csökken, és továbbra is igen aktívan 
vesznek részt a munkájukban”. A támogatásukra ugyanis nagyon nagy szüksége van a betegek-
nek, akiknek sokszor lelki támaszt kell nyújtani a legnehezebb időszakokban. Miklós Jánosné, a 
szervezet elnöke megköszönte többek között városunk önkormányzatának is az évek óta nyújtott 
támogatást. Összefoglalta a hajdúszoboszlói szervezet eddig eltelt 10 évét, rendezvényeiket, ki-
emelte, hogy sokszor sikerült figyelemfelkeltő programokat szervezni a városban. Rendszeresen 
hívnak meg orvos-előadókat, hogy segítsék a megelőzést, a rák korai felismerését. A rendezvény 
elején a Zichy Géza Zenei Alapfokú Művészeti Iskola rézfúvós tanulói adtak elő színvonalas 
műsort, majd köszöntötték többek között a kiemelkedő önkéntes munkát végző tagokat. Ezután 
születésnapi tortával ünnepelt a jubiláló szervezet. Képünkön balról: Miklós Jánosné, dr. Varga 
Tamás JEC-orvos-igazgató, Sóvágó László

A pénzügyi tudatosságra nevelést nem 
lehet elég korán kezdeni
A pénzügyi tudatosságra nevelés jegyében tartottak programhetet a Thököly Imre Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskolában március 6-10. között.

A célkitűzésben az szerepelt, hogy minden tanulót megismertessenek „a pénz mindennapi szere-
pével, a családi kassza bevételeivel, kiadásaival, a tudatos vásárlás előnyeivel, a takarékoskodás 
fontosságával, korunk és jövőnk pénzügyi változásaival”. Mindezt nemcsak egyéni feladatokkal, 
de hangsúlyozottan a ko-
operatív csoportmunká-
val, csapatversenyekkel is 
szerették volna elérni. „A 
projektmódszer alkalma-
zásával a kooperativitás, 
az együttműködés kerül 
előtérbe.” A rajzpályázaton 
régi pénzek ábrázolásán kí-
vül a jövő pénzterveivel is 
találkozhattunk. Pénzügyi 
vetélkedők, kézműves fog-
lalkozások és a városban 
található pénzintézetek be-
mutató asztalai színesítet-
ték a témahetet.

A Magyar Nőorvos Társaság Cervixpathologia 

Szekciója a Hotel Békében tartotta XXII. Tudomá-

nyos és Továbbképző Ülését március 24-25-én
Prof. Dr. Hernádi Zoltán, a szekció elnöke irányításával, valamint dr. Kiss Miklós főorvos, a szekció vezetősé-
gi tagja helyi előkészítő munkájával segítette a konferencia létrejöttét. A hagyományokhoz híven a szervezők egy 
olyan interdiszciplináris fórumot szerettek volna biztosítani a résztvevőknek, ahol a továbbképzés feladatait is 
felvállalva megvitathatták az aktuális problémákat, mint amilyen a nőgyógyászati daganatok primér és szekunder 
prevenciójának jelenlegi helyzete és megújításának lehetőségei. Az előadások olyan fontos témákat taglaltak mint 
a méhnyakrák megelőzés védőoltással, a szűrések hatékonyságának növelése vagy a már kialakult méhnyakrák 
kezelése. A Cervixpatológiai Szekció a Magyar Nőorvos Társaság onkológiai szekciójává vált az elmúlt évtized-
ben. Így napirendre kerültek a nőgyógyászati onkológia aktuális kérdései is, mint a célzott terápia jelentőségének 
bővülése a nőgyógyászati daganatokban, a tartósan gyógyult onkológiai betegek életminőségének javítása. 
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„Nemezország” népei
A Szoboszlói Tavaszi Művészeti Napok keretében nyílt kiállítás nemezal-
kotásokból március 17-én a kulturális központban. A nemez természete 
című tárlaton ott volt dr. Batbayar Zeneemyadar, Mongólia Magyarországi 
Nagykövete, aki  magyarul köszöntötte a látogatókat. 

A nagykövet úr tréfásan megjegyezte, hirtelen Mongóliában érezte magát, ahogy 
a kiállítóterembe belépve meglátta a nemezszőnyegeket, rajtuk a hazájában is jól 
ismert motívumokkal. „Ha nem lett volna ez az anyag, nem lett volna Dzsingisz 
kán sem sikeres hódító”- jelentette ki. A nomád népeknek ugyanis szüksége volt egy 
könnyű, jó hőszigetelő anyagra. A nemez tökéletes volt az akkori életformájukhoz. 
„Közös testvériségünk egyik bizonyítéka a nemez, ezért kedves testvéreimnek is 
szólíthatnám önöket”- zárta gondolatait a nagykövet. Vetró Mihály nemezkészítő 
avatta be a vendégeket ennek az ősi anyagnak a felhasználási módjaiba, a megmun-
kálásához kapcsolódó számtalan szokásba, hiedelembe és szentségbe. A közel 70 
művész kiállított munkáját április végéig tekinthetik meg az érdeklődők.
 Képünkön: balra Batbayar Zeneemyadar nagykövet, Berényiné Szilaj Ilona, Máté 

Lajos a turisztikai, kulturális, sport bizottság elnöke, Vetró Mihály, Árvai Anikó, a 
népművészet ifjú mesterei 

Hej élet, be gyöngy élet”
A huszárhagyományok jegyében tartottak Hagyományőrző napot a 
kulturális központban március 15-én délután. Gyerekek és felnőt-
tek egyaránt szívesen ismerkedtek a március 15-i forradalomhoz is 
kötődő huszárhagyományokkal.

Huszár uniformisok és lőfegyverek bemutatójával, múzeumpedagó-
giai foglalkozásokkal adtak ízelítőt a látogatóknak, hogyan is nézett 
ki, élt egykoron egy igazi huszárember. Dede Orsolya junior Prima 
Primissima Díjas szövő várta kézműves foglalkozással a gyerekeket, 
nemzeti színű pántlikát készíthettek maguknak. A szervezők málékásás 
töltött káposztával és szilvalekváros derelyével kínálták a vendégeket. 
Antalné Tardi Irén önkormányzati képviselő beszédében megköszönte 
a hagyományőrző csoportok értékteremtő munkáját, közreműködésüket 
a pogramban. A nap zárásaként a Szivárvány Néptáncegyüttes műsora 
következett a színpadon, majd a SZLAMI diákjai ’’vittek táncba’’ min-
denkit, a szatmári verbunkos táncház elemei nagy sikert arattak. 

Nőnap és farsang a látássérülteknek
A Látássérültek Észak- Alföldi Regionális Egyesületének Hajdúszoboszlói 
Körzeti Csoportja tartott farsangi és nőnapi ünnepséget a Hotel Hőforrás-
ban március 4-én. 

Az ünnep-
lőket Varga 
Gézáné, a 
csoport veze-
tője köszön-
tötte, majd a 
Nagyi Mazsi 
m a j o r e t t 
csoport népi 
dalcsokra és 
tréfás elő-
adása után 
Tóth Jó-
zsef zenész 
m ű s o r á v a l 
kísérve fo-
gyasztották 
el az ünnepi 
ebédet.

Fald fel Szoboszlót! - Toros Napok
Megkezdődött Hajdúszoboszlón a fesztiválszezon, a hagyományoknak megfelelően a 
Szoboszlói Toros Napok gasztrokulturális rendezvénnyel, a március 10-12. hétvégén. A Szent 
István park s környéke megtelt finom illatokkal, zenével és kóstolgató,  szórakozó emberekkel.

A népi játszóház, népzene és toros hagyományok bemutatása mellett olyan sztárvendégek is felléptek a színpadon, 
mint Vikidál Gyula, Szikora Róbert és az R-GO Gidák. Máté Lajos, a vendéglátók egyesületének elnöke elmondta, 
hogy bár az időjárás nem volt a legkedvezőbb, azért „a tartalomban idén sem kellett csalatkoznunk, ahogyan ígér-
tük, kritikus mennyi-
ségű toros étellel talál-
kozhattak a vendégek”.  
A fesztivál étele sza-
vazáson, melyet most 
is a látogatók voksai 
döntöttek el, 3. a Ke-
mencés Csárda ’papa 
kolbásza , 2. a Lorena 
Étterem és Panzió éte-
le, a füstölt csülök, 
míg 1. a Mátyás Király 
Gyógy- és Wellness 
Hotel mézes-mustáros 
oldalasa lett.
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Kellenek az ilyen győzelmek
Elkezdte a tavaszi mérkőzések sorát a Hajdúszoboszlói KSKE férfi ké-
zilabdacsapata a megyei kézilabda-bajnokságban. Az együttes a máso-
dik helyről próbálja befogni az éllovas Hajdúnánás csapatát.

A Püspökladányi KE otthonában kezdődött a tavaszi idény férfi kéziseink 
számára. Az ősz folyamán már kétszer találkozott a két gárda. Azok mind-
egyikén a mieink győztek. Előbb 38-15-re, majd 31-22-re. Ha csak ezeket 
az eredményeket vettük volna alapul, akkor is a mieink sikerére lehetett 
volna fogadni a találkozó előtt. Ha azonban hozzátesszük, hogy a Püspök-
ladány úgy áll a bajnokság utolsó helyén, hogy még egy meccset sem tudott 
megnyerni, akkor még inkább a mieinknek állt a zászló.
Juhász Károly együttese a szünetre négygólos előnyben volt már, amit a 
második játékrészben tizenötgólosra tornázott fel. A nagyarányú sikerből 
Takács Péter kilenc, Balogh Balázs hét, míg Szabó Bence öt góllal vette 
ki részét.
A HKSKE hátránya ezzel a sikerrel sem csökkent, mert a Hajdúnánás is 
megnyerte a Polgár elleni mérkőzését. Legközelebb éppen a Polgárt fogad-
ja a HKSKE április elején.

H. R.

Shotokan karate
VII. Hódos Imre Kupa 2017. február 18. A Shotokan Karate Egyesü-
let Hajdúszoboszló tagjai ismét sikeres hétvégét tudhattak maguk mö-
gött. A Hajdúnánáson megrendezett versenyen több mint 200 karatéka 
mérte össze erejét különböző kórcsoportokban. A szoboszlói egyesület 
eredményei: Dihen Réka kata 2., kumite 3. hely, Dihen Balázs kata 3., 
kumite 1. hely, Tóth János 5. hely, Farkas Dominik kata 2., kumite 3. 
hely, Csivincsik Klaudia kata-kumite 1-1 hely, Szilágyi Kata kata 3, 
kumite 2. hely, Szabó Bianka kata-kumite 3-3. hely. 
A verseny felkészülési lehetőség is volt az egyesület karatékáinak az őszi 
IPPON SHOBU Világbajnokságra! 

Ott folytatják, ahol abbahagyták
Szépen zárta az előző évet a hajdúszoboszlói Árpád SE úszócsapata, s ugyanolyan szépen is kezdte 
az új esztendőt. A december második hétvégéjén, Kecskeméten megrendezett vidékbajnokságon 
több, mint húsz érmet szereztek. A februári debreceni Hajós Alfréd Kupán pedig hét dobogós helye-
zést értek el. Nagyváradon is remekeltek márciusban.

A Hajdúszoboszlói Árpád SE úszói december 8-10. között, Kecskeméten  vettek részt a XX. Országos Rövidpályás 
Vidékbajnokságon. Heten utaztak és összesen huszonegy érmet hozhattak haza. Ezzel a teljesítménnyel a harminc 
jelenlévő csapat között a hatodik helyen végeztek. Békési Eszter egymaga három arany- és három ezüstéremmel  
járult hozzá  csapata teljesítményéhez. A fiúknál Dancs Márton volt a legeredményesebb, a maga két arany- és három 
ezüstérmével. Andriychuk Alexandra két bronzot, Suba Zsófi két ezüstöt és egy bronzot, Havasi Fanni két bronzot 
és egy ezüstöt, míg Simon Imre két bronzérmet úszott össze. Pál Tamás érmet ugyan nem szerzett, de új egyéni 
csúcsot  sikerült összehoznia.
Február 18-án az egyesület tizenöt versenyzője vállalta a megmérettetést a Debreceni Sportuszodában a  Hajós 

Alfréd Kupa első fordulóján. Békési Eszter itt is remekelt. Száz méter gyorson ezüstöt, kétszáz méter mellen bronzot 
szerzett. Bronzéremmel térhetett haza Suba Zsófi (kétszáz méter mell), Jákób Ramóna (száz méter gyors), Szatmári 
Lili (200 méter hát) és Kocsis Csaba (100 méter mell) is. A csapat legfényesebb érme Nagy Ivett Fanni nevéhez 
fűződik, aki 200 méter mellúszásban csapott elsőként a célba.
 Nagyváradon, a  Schier Hermann nemzetközi úszóversenyen március 11-12-én összesen mintegy 400 fő indult, köz-

tük  12 szoboszlói úszó. Az év első versenyéhez képest remek formában versenyeztek, 7 érmet és 8 oklevelet szerezve 
sorra javították meg előző legjobb eredményüket. Voltak, akik életük első igazi úszóversenyén indultak, és a kezdeti 
izgalmakat leszámítva remek eredményeket értek el.  Nagy Ivett Fanni 200 m vegyes úszásban első helyezett, 50 
m mellen 3. Ezüstérmesek: Suba Zsőfi 50 m mellúszásban, Andriychuk Alexandra 50 és 200 m gyors-, és 200 m 
vegyes úszásban, valamint Tóth Marcell 50 m mellúszásban. (Nagyváradi versenyzőink egy kivételével az alsó képen)

Holoda Péter sikerei Texasból

A 2016-os esztendő utolsó versenyén, a Texas és Auburn egyetemek páros úszóversenyén zárta a versenyévad Rio-i 
olimpikonunk, ahol szintén letette névjegyét. Holoda Péter kiválóan (három arany- és egy ezüstéremmel) zárta a 
2016-os évet az amerikai auburni egyetem hallgatójaként a Texas – Auburn páros úszóversenyen. Teljesítményével 
csapata egyik oszlopos tagja lett. A kétszáz yardos vegyes váltóval érték el a második helyet. Egyéniben csak aranya-
kat szerzett Péter. Az ötven és száz yardos gyorsúszásban egyaránt elsőként csapott célba. Azért pedig, hogy  csapat-
ként is legyen első helyük, arról a négyszáz yardos gyorsváltóval tettek sokat társaival.

Békési Eszter a magyar 

utánpótlás-válogatottban

A Hajdúszoboszlói Árpád SE úszója, a 15 éves 
Békési Eszter bekerült a Magyar Úszó Szövetség 
utánpótlás-válogatottjába. Nagy elismerés ez az 
egyesületnek és a versenyzőnek egyaránt. Eszter 
kimagasló eredményeinek, szorgalmának és ki-
tartó munkájának köszönheti a válogatottságot jó 
példát mutatva ezzel a fiataloknak. További mun-
kájához sok sikert kívánunk!

Diákolimpiai ezüstérmes a 

szoboszlói birkózólány! 

A március 18-án megrendezett Országos Diákolimpia döntő-
jében Végh Noémi, a Hajdúszoboszlói Birkózó SE versenyzője 
bámulatos versenyzésével ezüstérmet szerzett. 
E rangos eseményt Pestszentimrén tartották meg, ahol közel 300 

lány kelt birokra az érmekért.
Noémi még egy éve sem birkózik, de szorgalmával és lelkesedé-

sével olyan eredményt ért el, hogy nemcsak edzőinek, hanem még 
önmagának is hatalmas meglepetést okozott.
Gratulálunk Noéminek és edzőjének, Makula Tamásnak!
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Nem indult jól, de eddig szépen folytatódik a tavasz

Női utánpótlás-kézilabda: 

Bravúros hajrával szereztek ezüstérmet

A tavasz első négy meccsén a le-
hetséges tizenkét pontból négyet 
gyűjtött be a HSE a megyei I. osz-
tályú labdarúgó-bajnokságban. 
Sarkadi Zoltán együttesének csak 
a Nyíradony ellen nem volt igazán 
esélye a győzelemre.

A sorsolás alapján a bajnoki címre 
pályázó Nyíradony ellen kezdte meg 
a tavaszi szereplést a HSE. A talál-
kozó sajnos az esélyeknek megfele-
lően alakult. A vendégek már az első 
félidőben kétgólos előnyt szereztek, 
amit a fordulást követően rögtön nö-
velni is tudtak. A folytatásban nem-
hogy a fordítás, de még a szépítés 
sem jött össze együttesünknek az 
év első tétmérkőzésén (HSE – Nyír-
adony VVTK 0-3).
A következő fordulóra már március 

elején került sor, ahol a Sárrétudvari 
volt az ellenfél. Velük mindig kiéle-

zett meccseket vívott egyesületünk 
az elmúlt években. A jelenleg a ta-
bellán a mieinknél előrébb helyez-
kedő Sárrétudvari szerezte meg a 
vezetést, amit még sikerült Szabó 
Máté révén kiegyenlíteni egy bün-
tetőből az első félidő vége előtt. 
Amikor már-már úgy tűnt meglesz 
az első tavaszi pont, akkor újra, 
megint gólt szerzett a vendéggár-
da, amelyre már nem volt válasza 
csapatunknak (HSE – Sárrétudvari 
KSE 1-2).
A kiesés elöl menekülő Téglás kö-

vetkezett a sorban. Az első két mér-
kőzés sikertelenségén túl tudtak lép-
ni játékosaink, s ez végre gólokban 
mutatkozott meg. Kálmán Zoltán 
nyitotta a sort az ötödik percben. Ezt 
még ugyan kiegyenlítette a Téglás 
hét perccel később, de a HSE nem 
tört meg. Újabb öt percre rá ugyanis 
már megint a mieink vezettek, egy 

A Hajdúszoboszlói KSKE női if-
júsági kézilabdacsapata a megyei 
utánpótlás-bajnokságban a har-
madik helyről várhatta az utolsó 
három mérkőzését. A legnehezebb 
ellenfelekkel szemben kiváló-
an küzdve sikerült előrelépnie a 
Zagyva lányoknak.

A sort a Püspökladány ellen kezd-
ték meg a kislányok. A mieink 

nyolc, a ladányiak hét ponttal álltak 
a forduló előtt. A tét tehát az volt, 
hogy egy győzelemmel ellépjenek, s 
megerősítsék harmadik helyüket. A 
24-12-es siker egyértelműen jelezte 
az erőviszonyokat. Az első lépést si-
kerrel vették tehát a lányok.
Következett a második helyen, 

szintén tíz ponttal álló Nádudvar. 
Ezen a találkozón egy győzelem 
azt jelenthette, hogy pontszámban 

öngól révén. A szünetig Kálmán 
Zoltán újabb góljának örülhetett a 
közönség. A szünet után sorrend-
ben Pap László, Galgóczi Péter és 
Csuka Tamás is betalált, így az első 
magabiztos győzelemmel meglett 
az első tavaszi siker (HSE – Téglási 
VSE 6-1).

Egy újabb dobogós ellenfél érkezett 
a Sport utcába a bajnokság tizenki-
lencedik játéknapján. Bár ezúttal gó-
lokat ugyan nem láthatott a nagyér-
demű, de egy megyei szinten jóiramú 
találkozót igen. Tényleg csak egy kis 
szerencse hiányzott az újabb siker-
hez (HSE – Nagyhegyes KSE 0-0).

A tavaszt a nyolcadik helyről kezd-
te a HSE, jelenleg a kilencedik. A 
tavaszi idény azonban még hosszú, 
s javításra még rengeteg lehetősége 
van egyesületünknek.

Horváth Róbert
Képünkön: a Nagyhegyes elleni 
meccsen Fotó: hsefoci.info

megelőzhetik a riválist lányaink, s 
akkor a végső helyezéseket az utol-
só körben dönthetik el a csapatok. 
A találkozó első félidejét követően, 
úgy tűnt, elúsznak az ezüstös ál-
mok, hiszen két góllal a Nádudvar 
vezetett. A szünet után azonban 
győzött a küzdeni tudás, s fordítot-
tak a szoboszlói kislányok. Kétgólos 
hátrányból, kétgólos előnyt faragtak 
(28-26).

udvar – Létavértes végeredménye 
29-23 lett.
Zagyva Tamás tanítványai (képün-

kön, balról az edző)  viszont felbo-
rítva a papírformát, 10-7-es félidő 
után, 17-16-re legyőzték a bajnok-
csapatot, s megszerezték a fénye-
sebbik érmet. 
A remek hajrához csak gratu-

lálni lehet a csapatnak és edző-
jének! 

A záráson, a már bajnok Téglás 
csapata következett. Nem volt egy-
szerű a feladat. A téglásiak ugyanis 
addig még pontot sem vesztettek. 
A két csapat korábbi meccsén is 
a Téglás simán, 31-15-re nyert. A 
biztos ezüstéremhez tehát pontot 
vagy pontokat kellett szerezni, vagy 
esetleg bízni a Nádudvar Létavértes 
elleni botlásában. Ez utóbbi feltétel 
nem jött össze végül, mert a Nád-

Csak a végére sikerült a pontszerzés

Az utolsó helyet csak akkor kerülhette volna el a Kézilabda Klub Hajdú-
szoboszló ifjúsági csapata a megyei női ifibajnokságban, ha legalább egy, 
de inkább két győzelmet szereztek volna a lányok az utolsó három mecs-
csen. Egy pont lett a tervekből.

A Nádudvar ellen csak a lépést sikerült tartani a szoboszlói csapatnak. A szü-
netben éppúgy két gól volt a különbség (15-13) a Nádudvar javára, mint a 
lefújáskor (31-29). Az újabb vereség után az ötödik helyen állt a gárda, két 
ponttal, akárcsak a Létavértes.
Következett az a találkozó, amelyen éppen a Létavértes ellen kellett volna 

bizonyítani. Az első, korábbi összecsapásukat 30-10-re a szoboszlói kislá-
nyok nyerték, ám most nem volt ekkora különbség a két alakulat között. Sőt! 
A szünteben 14-14-et mutatott az eredményjelző, de a fordulás után a mieink 
fölé nőtt a Létavértes. A vége 31-28 lett, ami helycserét jelentett a táblázaton.
A Létavértes ráadásul a Püspökladány ellen is begyűjtötte a két pontot utolsó 

meccsén, így a KKHSZ eredménytől függetlenül az utolsó helyen ragadt.
A Püspökladányt decemberben nem sikerült legyőzni hazai pályán. Igaz, a 

győzelem most is elmaradt, de a 27-27-es végeredménnyel legalább egy pontot 
elhozhatott a Gellér Sándor Sportcentrumból a KK Hajdúszoboszló.

H. R.
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Anyakönyvi hírek
2017. FEBRUÁR
Házasságkötés:
Kovács Irén - Teréz  Csizmadia Sándor.

Újszülöttek:
Juhász Boglárka, Domokos Anna, Domokos Balázs, Ungai Balázs, 
Kovács Levente, Mezei Erika, Aranyi Anna, Borbély Fruzsina, Tré-
nyi Kamilla, Forgó Kornél, Lesi Izabella, Nics Norbert, Gorbai Dá-
vid, Pinczés Ferenc, Gábor Zsuzsa.

Akiket gyászolunk: 
Páll Sándor András 70,  Rákosi Elemérné 89, Gera Imre 75, Drul 
László 70, Rácz Gyuláné 66, Dr. Siklósi Artúrné 83, Csanádi Imréné 
86, Mudra Sándorné 83, Aranyos Ferenc 91, Nyúl Mária 64, Nagy 
Imre 93, Nagy Gáborné 68, Tóth Jánosné 93, Czeglédi Mihály Lajos 
63, Szécsi Jenő 80, György Sándorné 82, Polgári Imre 82, Szűcs Jó-
zsefné 72, Radácsi László 74, Szatmári Lajos 83, Szatmári Lajosné 
87, Farkas Imre 77, Mészáros István 75, Balogh Károlyné 66, Bartók 
István László 70, Török Elemér 68, Tornyai János 91, Kuti Anikó 
Valéria 61, Kiss Gyula 92, Kelemen Gyuláné 85, Csombordi István 
66, Pajor Tibor László 85, Fazekas János 82, Bolye Pálné 86, Mikó 
Balázsné 77 éves.

Közlekedési és bűnügyi esetek is 
szerepelnek Karácsony Béla rend-
őr százados, a Hajdúszoboszló 
Rendőrkapitányság munkatársá-
nak beszámolójában, amelyek a 
márciusi eseményekről szólnak.

Kicsi volt a követési 
távolság

Közlekedési baleset történt már-
cius 10-én, délelőtt háromne-
gyed tízkor a Hősök terén. Egy 
Volkswagen típusú személygép-
kocsi haladt a Luther utca felől 
a Hősök tere irányába, amikor a 
gépjárművezető forgalmi okból 
fékezésre kényszerült, s a mögöt-
te haladó Peugeot típusú gépko-
csi nekiütközött. A baleset követ-
keztében anyagi kár keletkezett.

Hiányzott az 
elsőbbségadás

A rendőrök közlekedési baleset 
helyszínén intézkedtek márci-
us 15-én nem sokkal dél után  a 
József Attila - Szilfákalja utcák 

KÉKINFO
A második háznál lebukott a besurranó

kereszteződésében. Egy Volks-
wagen típusú gépkocsi  a József 
Attila utcán közlekedve a ke-
reszteződésben nem adta meg 
az elsőbbséget egy balról, a 
Szilfákalja utcán jövő Ford  gép-
járműnek, amivel így összeütkö-
zött. A baleset során anyagi kár 
keletkezett.

Két helyen is lebukott

A hajdúszoboszlói rendőrök ma-
gánlaksértés vétség elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja miatt 
folytatnak nyomozást egy helyi 
férfival szemben, aki március 
19-én, hajnali egy óra körül két 
lakóházba is bement. 
A harmincéves férfi, a családi 

házak kertjeibe a kerítéseken át-
mászva jutott be, majd a nyitott 
bejárati ajtókon bement a házak-
ba. Az első esetben a házban élők 
felébredtek, ezért a helyszínről 
elmenekült. A második háznál 
az ott lakók szintén észlelték a 
hívatlan vendéget és a rendőrség 
kiérkezéséig visszatartották. a 

A járőrök a helyszínen elfogták 
N. Róbertet, akit előállítottak a 
Hajdúszoboszlói Rendőrkapi-
tányságra, ahol a nyomozók gya-
núsítottként hallgatták ki. 

Szomszédját 
verte meg

A Hajdúszoboszlói Rendőrkapi-
tányság garázdaság vétség elkö-
vetésének megalapozott gyanúja 
miatt folytat nyomozást egy he-
lyi férfival szemben, aki március 
19-én délelőtt kilenc óra körül, 
előzetes szóváltást követően 
bántalmazta szomszédját, aki 
az esetet követően értesítette a 
rendőrséget. 
A helyszínre érkező járőrök  a 

harminchat éves férfit elfogták 
és előállították a rendőrkapi-
tányságra, ahol a nyomozók 
gyanúsítottként hallgatták ki. A 
sértett a bántalmazás következ-
tében az elsődleges orvosi véle-
mény szerint könnyű sérüléseket 
szenvedett.

R. G.

Szakemberek a kábítószerek ellen
A 2015 július 8-án megalakult Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tartott ülést március 16-án a Pol-
gármesteri Hivatalban.

A 10 szervezetet magába foglaló KEF elnöke, dr. Garai Tamás köszöntötte a tagokat, majd szavazással 
egyhangúlag elfogadták a 2016. évi beszámolót. Meghívott vendégként részt vett az ülésen a Debreceni 
KEF szakmai elnöke, Berényi András, aki elmondta, a városnak már régóta szüksége lett volna egy ilyen 
fórumra, mert bár voltak(és vannak) a témában járatos szakemberek és civil szervezetek, fontos volt, hogy 
ezek kapcsolódjanak is egymáshoz, elősegítve ezzel  a hatékonyabb, közös munkát. Éppen ezért az a leg-
jobb, ha egy igazi, élő kommunikáció indul meg a fórumban, különösen arról, hogy melyik tagszervezet 
milyen szemlélettel kezeli a kábítószerügyet, hogyan lehet az álláspontokat közelíteni, egy egészként 
látni, illetve magát a problémát kezelni. A legtöbben egyetértenek abban, hogy a drogprevenció az egyik 
legfontosabb feladat a KEF-ek számára is.

Sakk: Egy győzelem, egy vereség
Ilyen ez a sport még akkor is, ha sakknak hívják. A debreceni siker után senki 
sem gondolta, hogy az igazi bajnoktól hallatlan pechszéria után elképzelés felett 
kikaphat az együttes. Most ez történt.

Kár érte, mert az utóbbi fordulóban az erősebbik debreceni gárda ellen kell felvenni 
a küzdelmet idegenben úgy, hogy az ellenfél az esélyesebb. No, de majd meglátjuk. 
Egyébként ez a két legutóbbi összecsapás rendkívül érdekesen alakult, mivel a bajnok 
nevű csapat ellen a HSSE-nek volt emberelőnye, míg a valódi bajnok a szoboszlóiak 
ellenében kapott ilyen előnyt. A debrecenieknél egy játékos, míg a HSSE-nél két ver-
senyző esett ki (influenza miatt) az utolsó pillanatban a csapatból. Az egyiket még 
sikerült létszámilag pótolni, a másikat sajnos nem. A két hiányzóval az volt a legna-
gyobb baj, hogy alapjátékosok. A vendégek viszont a lehető legjobb összeállításunkban 
érkeztek Hajdúszoboszlóra.

Táblánkénti eredmények: 
Debreceni Bajnok SI -  HSSE 5:7
Győzött: Szabó j.n., Daróczy, Hercz, Szűcs A. Döntetlen: Borsavölgyi, Tóth, Máté, He-
gedűs, Kósa, Kiripolszky. Vesztett: Ecsedi, Szűcs M.
HSSE -  Miskolci Kisbocsok SI 3,5 :  8,5
Győzött: Tóth. Döntetlen: Borsavölgyi, ifj. Baranyai (képünkön a két játékos balra), 
Máté, Ecsedi, Daróczy. Vesztett: Hegedűs j.n., dr. Orbán, Szabó, Sallér. Szántó. Hercz.

Baranyai Szabolcs
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Elhúzódó  hideg tél után éled a határ
Rég éltünk át ilyen hosszan tartó nagy téli hideget. Miképpen teleltek át az őszi vetések,  kevesebb-e a kár-
tevő, milyen a szoboszlói határ képe? Makrai Csabát, a  Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászát 
kérdeztem a hajdúszoboszlói határ képéről,  a gazdákat érintő adminisztrációs teendőkről.

2016 októbere és novembere is sok csapadékot hozott így az őszi vetésű kultúrák egy része nem ideális körül-
mények között került elvetésre. Ezek után december végétől a tartós rendkívül hideg, csapadékszegény időjárás 
tette próbára a termesztett növényeket, egyúttal viszont gyérítette azok kártevőit, kórokozóit. Az őszi vetések az 
előbbiekben említett időjárási körülmények ellenére kezdenek egész szép képet mutatni, különösen azon állomá-
nyok, amelyeket sikerült ősszel időben elvetni. 
Az őszi kalászosok tervezett fejtrágyázása már mindenütt lezajlott. Az őszi vetésű növények (őszi búza, őszi 

árpa) vetésterülete a tavalyihoz képest csökkenést mutat, az így felszabadult termőterület valószínűleg a ku-
korica illetve a napraforgó vetésterületét növeli majd. A kemény tél miatt a kártevők, kórokozók ugyan nem 
jelentkeznek intenzíven, ennek ellenére a melegedő időjárást figyelembe véve mindenképpen el kell végezni a 
növényvédőszeres kezeléseket. 
A fokozatos melegedésnek köszönhetően a tavaszi talajmunkák szépen haladnak, a korai vetésű hagyma vetőmagja már a földben van, és a zöldborsó nagy része is már el van vetve.  A viszonylag 

csapadékszegény, és fokozatosan melegedő tavaszi időjárás következtében talán már március végén megkezdődik a napraforgó vetése, amit a kukorica vetése is nemsokára követni fog. Általános-
ságban elmondható, hogy a tavaszi talajmunkákat kedvező minőségben, jó ütemben lehetet végezni. A burgonya vetése megkezdődött, ugyancsak a kedvező klimatikus feltételeknek köszönhetően.
A 2017. évi egységes kérelem beadási időszaka előreláthatólag április elején elkezdődik és 2017. május 15-én záródik. Minden olyan gazdálkodót, aki szeretné igénybe venni a NAK falugazdászá-

nak segítségét az egységes kérelmének beadásához várunk a Hajdúszoboszlói NAK irodában (Hajdúszoboszló, Hősök tere 3., tel.: 06-30-242-2870, 06-70-4893-804, 06-70-4893-860). Az egységes 
kérelem igényléséhez a gördülékenyebb munkavégzés érdekében kérjük, hozzák magukkal az őstermelői igazolványukat.  Akiknek nincs őstermelői igazolványa, de a 2016. évben nyújtottak be 
EK-t, április elején kapnak postai úton egy új Kamarai kártyát, melyet kérünk, hozzanak magukkal a 2017. évi igényléshez - tette hozzá a NAK falugazdásza. 

A Hungarospa kempingvezetőjét 
díjazták
Az „Év Kempingese” díjat vehette át Molnár Magdolna, a Thermal Camping ve-
zetője. A Budapesti Kongresszusi Központban február 1-jén megtartott Turisz-
tikai Évadnyitó Fogadáson és Díjátadó Gálán közel ezer turisztikai szakember 
vett részt. 16 főt díjaztak különböző kategóriákban, a legjobb camping vezetője 
a díjat a Magyar Kempingszövetség elnökétől, dr. Réfi Antaltól vette át.  A ran-
gos elismerés kapcsán beszélgettünk Molnár Magdolnával, aki  önmaga helyett 
inkább szeretett munkáját helyezte előtérbe:

Eredetileg könyve-
lőnek készültem, a 
véletlennek köszön-
hetően kerültem a 
Hajdú Tourist utazási 
irodához, már az ele-
jén megkedveltem az 
emberekkel való fog-
lalkozást. A cég priva-
tizálása után váltottam, 
2005-ben átkerültem a 
Hajdú Kempingbe. Az 
utazási iroda után ez 
egy egészen más közeg volt, amit azonnal megszerettem. Ez egy más élet-
forma, az emberek egy természetközeli szálláshelyet keresnek, saját lakó-
kocsiban, nincsenek időhöz kötve, s  mindez együtt nyújt  szabadságérzést 
ad nekik. 
2012 óta vagyok a Thermal Camping vezetője. A kempingünk 875 férő-

helyes, több, mint 3 hektáron terül el,  igen komfortos. Jelenleg az esővíz-
elvezető csatornák bővítésének 2. üteme történik itt. Emellett cégünk, a 
Hungarospa az elektromos szekrények számának bővítését is tervezi. Mind-
mind a vendégek minél jobb kiszolgálásáért. 
A legjobb érzéssel az tölt el, amikor vasárnap délután a váltáskor a vendé-

gek széles mosollyal az arcukon mennek el tőlünk, majd visszatérnek, sok 
ugyanis a visszajáró nyaralónk. A nehézséget legtöbbször az időjárás jelenti, 
ha rosszra fordul, megzavarja a strandolást, a pihenést, akkor a vendégek 
is idegesebbek. Probléma lehet még a kempingezéssel járó sajátosságokat 
elfogadni, a zajok, esetleg egymás zavarása. Ezekre próbálunk mindenki szá-
mára megoldást találni, ezek egy kempingnek a velejárói. A vendégeink igen 
sokfélék, tavasszal és ősszel inkább az idősebb német, míg nyáron fiatalabb, 
akár kisgyermekes lengyel, szlovák, román, magyar családok jönnek. A visz-
szajelzések nagyon pozitívak, sok a visszajáró vendég.

Vetró Mihály, a Népművészet Ifjú 
Mestere tartott előadást Üzbegisztá-
ni utazásáról a közelmúltban a kul-
turális központban. Útjáról, tapasz-
talatairól kérdeztük.

► Miért éppen Üzbegisztán?
Ez már a sokadik hasonló úti célom, 
Közép-Ázsiát fontosnak tartom, ren-
geteget jártam ebben a körzetben. A 
hagyományos kézművességnek, ami 
engem vonz,
(a mi népünk, magyarságunk múltjá-
nak ez kicsit a része is) a párhuzamait 
megtalálhatjuk a közép-ázsiai régió 
pásztorkodó, nagyállattartó nomád né-
peinél, pl. a  türkméneknél, kirgizeknél, 
üzbégeknél is. 

► Hogyan sikerült megszervezni az 
utazást?
Konkrétan ez az út 2015-ben egy meg-
hívásra jött létre. Minden évben Üzbe-
gisztánban, Buharában megrendezik a 
Selyem és Fűszer Fesztivált, ahol első-
sorban közép-ázsiai népek kézművesei 
mutatkoznak be. Abban az évben pedig 
úgy gondolták, hogy egy európait is 
meghívnak, így volt lehetőségem részt 
venni a 3 napos fesztiválon. De ha már 
ilyen messzire utazik az ember, próbál 
több időt eltölteni az országban, én is 
kibővítettem az ott-tartózkodásomat. 
Kicsit ismerkedtem a környékkel, a 
környező nép hagyományaival, illetve 
a helyi emberek életmódjával.

► Milyen tapasztalatokat, élménye-
ket szerzett?
’’Rómában élj úgy, mint a rómaiak”- 

A mesés kelet egy magyar szemével
igyekszem ezt a mon-
dást követni ha utazok, 
átvenni az ottani élet-
stílust. Ez hozzám elég 
közel is áll, hiszen ez 
egy nyugodt, kiegyen-
súlyozott, Európából 
szinte elképzelhetetlen, 
nagyon barátságos élet-
forma. Természetesen 
a célom elsősorban ne-
mezkészítéssel foglal-
kozó helyi kézműves hagyományok 
megismerése volt. Sikerült is közel 100 
régi nemeztakarót gyűjteni, illetve a 
készítését dokumentálni. 
Én a fesztiválon azt mutattam be, mi 

Magyarországon hogyan készítjük a 
nemezeket, és milyen közös és elté-
rő motívumok és technológiák állnak 
rendelkezésünkre. Ha egy magyar em-
ber Üzbegisztánban jár, hamar előjön 
Vámbéry Ármin neve. Ő volt az első 
európai, aki 1863-ban nemcsak eljutott 
oda, de haza is tudott jönni (akkoriban 
még kivégezték az európai utazókat, 
kémnek nézték őket). Érdekes volt, 
hogy minden helyi ember, akár a ta-
xisofőrök is, ismerik ennek a magyar 
utazónak a nevét.

► Megosztana velünk esetleg egy ér-
dekességet, anekdotát?
Üzbegisztán a világ legkeményebb dik-
tatúráinak egyike. Az utazásom előtt 
- legjobb tudomásom szerint - nem ta-
lálkoztam üzbég emberrel. De éppen az 
indulás előtti napon hazafelé tartottam 
vonattal, a mellettem ülő ázsiai arcú 
fiatalember pedig megkínált csokolá-

déval. Kiderült róla, hogy Üzbegisz-
tánba való, én pedig mondtam neki, 
hogy másnap oda indulok. Nagyon 
sokat beszélgettünk, hogy mire érde-
mes figyelni az országában, milyenek a 
viszonyok. Ami azonnal feltűnt, meny-
nyire bele volt nevelve a diktatórikus 
elnyomás.  arról beszélt, milyen jó ott 
nekik, a nemrégen elhunyt államel-
nökük egy csodálatos ember volt. Ha 
olyan dolgokról beszélt, ami nem volt 
pozitív, azt mindig csak hozzám hajol-
va, súgva tette meg. Több ezer kilomé-
terre a hazájától, Magyarországon, egy 
vonaton ülve.

► Tervez-e a közeljövőben újabb 
utazást?
Halehetőségem van rá, én utazok, bár 
Szoboszló mindig vonz. Itt születtem, 
és remélem, majd egyszer nagyon soká 
itt is fogok meghalni. Nekem ez egy 
fontos bázis, de a világ minden részébe 
szeretek el-elmenni, különösen a keleti, 
hagyományos világ érdekel. Az idén is 
terv egy üzbég út, de általában néhány 
hónappal az indulás előtt derül ki, hogy 
milyen lehetőségeim vannak.
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HAJDÚSZOBOSZLÓ
VÁROSI LAP

Állatorvosi ügyelet

Április 01-02.
DR. BÍRÓ TAMÁS 
Hosszúpályi, Petőfi u. 7.
Telefon: 06-30-239-0230
és
DR. CZIRJÁK ANDRÁS 
H-szoboszló, Széchenyi 
u. 1/C.
Telefon: 365-861,
06-30-935-3184

Április 08-09.
DR. POLGÁR IMRE 
Debrecen, Simonffy 
u. 8/a.
Telefon: 06-70-376-1141
és
DR. GALAMBOS 
GÁBOR 
H-szovát, Maklári u. 10.
Tel.: 06-20-974-3139

Április 14-15.
DR.  NYÍRI SÁNDOR 
Derecske, Malom u. 2.
Telefon: 06-70-376-1148
és 
DR. KÁLMÁN ATTILA 
H-szoboszló, Erkel F. u. 79.
Telefon: 
06-30-9-250-391

Április 16-17.
DR. HANZÉROS ÁDÁM
Nagyhegyes, Kölcsey u. 6.
Telefon: 06-30-949-6008

HÉTVÉGI RENDELŐI 
ÜGYELET:
DR. SASS IMRE, 
H-szoboszló, Attila u. 23.  
06-30-239-7885 
(központi rendelői ügyeleti 
telefonszám)  
 06-30-565-9255

Március 31-től
GYÓGYFORRÁS 
GYÓGYSZERTÁR
Hősök tere 3.
Tel.: 06-52-557-945

Április 07-től
FÜRDŐ PATIKA
Szilfákalja u. 26.
Tel.: 06-52-557-946

Április 14.
KÍGYÓ PATIKA
Luther u. 4.
Telefon: 06-52-557-
670

Április 21.
KAMILLA PATIKA
Bethlen u. 30.
Tel.: 06-52-270-157

Ügyeleti idő: 

Hétfőtől péntekig mun-
kanapokon az ügyeletre 
kijelölt gyógyszertár 
zárásától 21 óráig. Szom-
baton (pihenőnapokon): 
17-től 19 óráig. Vasárnap 
és ünnepnapokon: 08.00-
12.00 óráig és 17.00-19.00 
óráig.
Szombaton az ügyeletes 
gyógyszertár 08.00-tól 
12.00 óráig nyitva tart. 

A köztes időszakokban 
készenléti szolgálatot lát 
el az ügyeletes gyógyszer-
tár (te-lefonos elérhetőség 
az ügyeletes orvos részére, 
sürgős szükség esetére).

Gyógyszertári ügyelet
alma  100-350 Ft/kg
narancs  300-350 Ft/kg
vérnarancs  480-950 Ft/kg
mandarin   520-650 Ft/kg
banán  420-450 Ft/kg
citrom  490-600 Ft/kg
eper                       1400-1500 Ft/kg
kiwi                                            500-850 Ft/kg
vöröshagyma 150-200 Ft/kg
lilahagyma  250-400 Ft/kg
póréhagyma           190 Ft/db
fokhagyma                       1600-1800 Ft/kg
burgonya  120-280 Ft/kg
paradicsom  750-850 Ft/kg
paprika                       1000-1500 Ft/kg
kaliforniai paprika            1200-1300 Ft/kg
csípős paprika                                100 Ft/db

PIACI ÁRAK
március 23.

Véradás
A Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete lakossági véradást 
szervez a Kovács Máté Művelődési Központban (Szilfákalja u. 2. )

március 31-én,  09:00-17:30 óra között 
 
Személyi igazolványát, lakcímkártyáját, taj-kártyáját feltétlenül hozza 
magával!

Kérjük, segítsen véradással beteg
embertársainkon!

0 óráig

piros retek                              200 Ft/csomó
jégcsapretek       450 Ft/csomó
kígyóuborka            850 Ft/kg
sárgarépa  180-200 Ft/kg
petrezselyem 600-950 Ft/kg
karfiol  420-550 Ft/kg
karalábé  200-240 Ft/db
zeller  400-500 Ft/kg
kelkáposzta  200-250 Ft/kg
lila káposzta  300-350 Ft/kg
fekete retek           250 Ft/kg
cékla           100 Ft/kg
gomba  600-750 Ft/kg
dióbél                       2500-3000 Ft/kg
akácméz         2200 Ft/kg
vegyes méz         1500 Ft/kg
tojás        33-40 Ft/db

Tájékoztatás ünnepi hulladékszállításról
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 

2017. április 14. (péntek) helyett a hulladékszállítás 

napja április 13. (csütörtök).

2017. április 17. (hétfő) helyett a 

hulladékszállítás 

napja április 18. (kedd).


