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Ünnepeljünk hittel és reménnyel, 
szeretetben!

Ragyognak ezekben a na-
pokban a fények, a szíveket 
körbeöleli a szeretet me-
legsége. Együtt örvendez-
nek a családok, dédszülők, 
nagyszülők, szülők, unokák,  
gyerekek, párok. Remélem, 
azok sem búslakodnak, akik 
egyedül élnek, mert jut ne-
kik kedves szó, jókívánság 
az ismerősöktől személye-
sen, telefonhívással, üzene-
tekben.

A kereszténység második 
legnagyobb ünnepét éljük 
meg az év végéhez közeled-
ve, azok is, akik elutasítják 
a vallást, mert a hit, a hit 
akár önmagában, min-
denkinek lételeme. Lassul, 
elcsendesedik ilyenkor a 
világ. Az advent, az eljö-
vetel heteiben sokan befelé 
fordulnak, sokan végiggon-
dolják a mögöttünk hagyott 
időszakot. Önkéntelenül 
adódik az önértékelés, mit 
tettünk jól, mit kellett volna 
helyesen tennünk, képesek 
vagyunk-e jobbá, még jobbá 
válni? Adventet megelőző-
en főtiszteletű Tőkés László 
püspök Hajdúszoboszlón 
járt. Megajándékozott a 
70. születésnapja alkalmá-
ból megjelent gyűjteményes 
kötetével, melyet olvasgatva 
megragadott néhány ide illő 
gondolat: Vessétek le rossz 
ruháitokat! Péter apostol 
szóhasználata szerint a go-
noszságot, minden álnoksá-
got, irigykedést és minden 
rágalmazást, mely velünk 
született és szerzett tulaj-

Hölgyeim és Uraim!
Kedves Hajdúszoboszlóiak!

donságok. Az advent magával 
hozhatja azt is, hogy megbé-
kéljünk magunkkal, egymás-
sal, a haragosok kibéküljenek, 
a családtagok közelebb kerül-
jenek egymáshoz. 

Gyorsan tovatűnt egy újabb 
nyomasztó esztendő, még na-
gyobb szükségünk van a meg-
békélésre, a szeretetre. Haj-
dúszoboszló vezetése sokat 
dolgozott 2022-ben is. Igaz, 
nem olyan tempóban ha-
ladtak a fejlesztéseink amint 
terveztük és szeretnénk, de 
haladunk előre, tesszük a dol-
gunkat, és a nehezített körül-
mények között is épül, szépül 
Hajdúszoboszló. Büszke va-
gyok rá, hogy nagyon sok if-
júsági, nyugdíjas szervezetet, 
alapítványt is támogattunk, s 
reméljük, a jövőben sem lesz 
ez másként. Befogadtunk, se-
gítettünk széles körű összefo-
gással több száz, háború elől 
menekülő kisgyermeket, édes-
anyát, nagymamát is. 

Nagyszerű érzés polgármes-
ternek lenni egy ilyen város-
közösségben, ahol közösen 
válnak tettekké, valósággá a 
tervek, ötletek, nagy az össze-
tartás, erősödik a tenni aka-
rás a közért, s  az összetarto-
zás igénye! Dacára annak, 
hogy a jól ismert körülmé-
nyek Hajdúszoboszló életére 
is hatnak. Ám reményeink 
szerint kevés korlátozás szük-
séges, és csak időlegesen, azon 
szolgáltatásainkban, amelyek 
alkalmasak arra, hogy minél 
boldogabban teljenek az itt 

élők napjai, szabadidejük. 
Tompább most a külső fé-
nyesség itt, amit másként 
erősíthetünk. Tőkés püspök 
úr könyvéből idézve: A fel-
ékesített külső helyett a lélek 
ékessége szükséges, hogy így 
a bennünk élő Krisztus le-
gyen az igazi ékességünk.

Szilveszterkor pedig kérem 
Önöket, búcsúztassuk a ha- 
gyományunk szerint az óévet, 
s lépjünk át úgy az új év kü-
szöbén, hogy Pilinszky János 
gondolatával élve, az elmúlás 
szomorúságán átragyogjon 
az újrakezdés mosolya.

Kívánok mindenkinek sze-
retetteljes, áldott, békés ka-
rácsonyi ünnepeket és boldog 
új évet! Adjon a 2023. esz-
tendő szeretett városunk és 
lakosai számára biztonságos 
és sikeres jövőt!

Czeglédi Gyula
polgármester
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Harminchat napirendi pontot tár-
gyalt meg az idei utolsó, december 
15-ei tanácskozásán a város képviselő-
testülete. Többek között döntöttek a 
csónakázótó melletti területrész hasz-
nosítására meghirdetett pályázatról, 
valamint a TOP_Plusz pályázatokhoz 
kapcsolódó többletönerő biztosításá-
ról. Jóváhagyták a belső ellenőrzési 
tervet, és elfogadták a 2022. évi beru-
házásról és felújításokról szóló beszá-
molókat is.

Hajdúszoboszló Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete elfogadta a 
Volánbusz Zrt. helyi közforgalmú au-
tóbusz-közlekedés bevételeinek és rá-
fordításainak 2022. és 2023. évi várható 
alakulásáról szóló előterjesztést. Tették 
ezt azzal a módosítással, hogy a viteldí-
jakra vonatkozó 30%-os emelés 2023. 
év március 01. napjától érvényes.

Szintén elfogadták az önkormányzat 
irányítása alá tartozó költségvetési in-
tézményekre vonatkozó belső ellenőr-
zési munkatervet, amelynek kiemelt 
feladata lesz a jövőben az önkormány-
zat és a hivatalok takarékossági lehető-
ségeinek feltárása.

Elfogadták a képviselő-testület 2023. 
évi munkatervét.
 
A Rákóczi utca 25. alatt található garázs 
felépítmény esetében arról határoztak, 
hogy elővásárlási jogával élni kíván az 
önkormányzat.

Döntöttek a csónakázótó partján kije-
lölt területrész hasznosításáról. A kép-
viselő-testület a Ringató Gasztro Kft. 
pályázatát támogatta.

Hajdúszoboszló Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete elégedett dr. 
Kálmánné Hunyadi Györgyi főépítész 
munkájával, ezért megbízatását további 
egy évvel, 2023. december 31-ig meg-
hosszabbították. 

Egyhangúlag módosították a hivatali 
helyiségen kívüli, valamint a hivatali 
munkaidőn kívüli anyakönyvi esemé-
nyekért fizetendő díjakról szóló önkor-
mányzati rendeletet.

A 2022-2023. évi téli időszakra felké-
szüléssel kapcsolatos tájékoztatót is 
elfogadták. A kihűlés és fagyhalál elke-
rülése érdekében, amennyiben a jelző-
rendszertől jelzés érkezik, a Hajdúszo-
boszló Nonprofit Zrt. segítségével krízis 
tűzifát szállítanak a lakosoknak. Rend-

kívüli, nem várt probléma, közüzemi 
tartozás, krízishelyzet esetén egyedi el-
bírálás alapján, rendkívüli települési tá-
mogatásban részesítik a rászorultakat. 
Ezen kívül döntöttek a gyermek- és csa-
ládvédelem feltételeinek javításáról is.

Hozzájárultak ahhoz, hogy a Magyar 
Vöröskereszt Hajdúszoboszlói Szerve-
zete az önkormányzat tulajdonában, de 
a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. va-
gyonkezelésében lévő Hősök tere 3. sz. 
alatti 8. sz. helyiségét díjmentesen hatá-
rozatlan ideig használhassa irodának és 
ún. Egészség-pontnak.

A 2022. évi beruházási, felújítási mun-
kákról készült beszámolót is egyhangú-
lag elfogadta a testület.

A „Hajdúszoboszlói Gyermeksziget 
Bölcsőde Aprócska Bölcsőde Tagintéz-
ményének létrehozására” című pályá-
zat megvalósításához szükséges több- 
lettámogatási igényről is döntöttek. 
A 2022. évi városi költségvetés in-
tézményfelújítási keretének terhére a 
következő forrásokat biztosítja: vízi-
közmű-bekötés tervezése, engedélye-
zése és kivitelezése költségeire bruttó 2 
millió forintot.  eszközbeszerzésre pe-
dig bruttó másfél millió forintot.

A közvilágítási feladatellátáshoz szük-
séges forrás biztosításáról szóló előter-
jesztést is egyhangúlag elfogadták.

Hajdúszoboszló Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete a szabadtéri 
színpad melletti gasztro tér hasznosí-
tására kiírt pályázatot eredménytelen-
né nyilvánította, és támogatta az újbóli 
meghirdetést. Az ajánlatok beadási ha-
tárideje 2023. január 10.

A TOP_PLUSZ pályázatokhoz kapcso-
lódó többletönerő biztosításáról szóló 
előterjesztést elfogadták. Az „Energe-
tikai korszerűsítés Hajdúszoboszlón” 
című pályázathoz kiviteli tervek elké-
szítésére bruttó 11 és fél millió forintot 
biztosítanak, míg „a hajdúszoboszlói 
Lurkó Óvoda korszerűsítése” című pá-

lyázathoz szintén a kiviteli tervek elké-
szítésére bruttó 15 millió forintot.
Védetté nyilvánították a református 
templom mellett álló millenniumi 
tölgyfát. A javaslat többéves, a Hajdú-
sági Vándorok Közhasznú Túraegye-
sület, továbbá egy helyi magánszemély 
kezdeményezése. 
A számos napirendi pont mellett támo-
gatták az óvodák munkatervét, és a Vá-
rosi Sportház működésével kapcsolatos 
előterjesztést is.
A két ülés közötti eseményekről szóló 
beszámoló kertében a képviselő testület 
meghallgatta az Észak-magyarországi 
Regionális Vízművek Zrt. bemutatko-
zását. A társaság a MEKH határozata 
szerint 2023. január 1-től  közérdekű 
üzemeltetőként átveszi egy évre a vá-
rosi vízmű üzemeltetését. Ez azt jelen-
ti, hogy a vízi közmű vagyon továbbra 
is Hajdúszoboszló város tulajdonában 
marad, de egy részben állami, részben 
sok önkormányzat tulajdonában lévő 
cég kapta meg a feladatot, miután a 
jelenlegi üzemeltető Debreceni Vízmű 
Zrt. nem vállalta a továbbiakban az 

Évzáró képviselő-testületi döntések

Az év utolsó testületi ülésén tartották az 
általános közmeghallgatást, ahol hár-
man jelentek meg a lakosság részéről. A 
civilek és a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat képviselője a helyi közügyeket 
érintő kérdéseket és javaslatokat fogal-
maztak meg a testületnek.
A tanácskozást ezúttal is képviselői kér-
désekkel és  interpellációval zárták. 

Írta: Ónodi Orsolya
Fotó: Tóth Imre
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Újabb TOP_Plusz nyertes pályázato-
kat jelentett be a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat. A támogatói dönté-
sekről szóló tanúsítványt az érintett 58 
településvezető december 13-án vet- 
te át. Hajdúszoboszló két pályázata 
nyertes, ez összesen újabb egymilliárd 
forint fejlesztési támogatást jelent a 
város számára.

A belterületi utak fejlesztése pályázat 
keretében 500 millió forint erejéig utak 
felújítására nyílik lehetőség (Nyuga-

Tizenhét térkövezett parkoló és azok 
vízelvezetése készült el a Major u. 21-
23. számú lépcsőházak előtt. A körze-
ti felújításra felhasználható keretből 
sokéves problémát oldott meg itt az 
önkormányzat. Majoros Petronel-
la, a körzet képviselője reméli, hogy 
pályázati segítséggel is folytatható a 
jövőben a városközponti lakótelepek 
élhetőbbé tétele.  

A munkából, illetve a csemetéikkel böl-
csődéből, óvodából, iskolából hazaérke-
zőknek, sőt az arra járó gyalogosoknak 
sem kell november 29-étől sárban, csa-
padékvízben parkolniuk, közlekedniük. 
- Ezen a területen nehéz volt parkolni, 
másrészt kevés volt a hely – mondta el a 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
pályázatot hirdet a

Hajdúszoboszló, József  Attila utca 2. sz. alatti,  
800 m2-es burkolt terület 

hasznosítására vonatkozóan vendéglátó,  
kereskedelmi és ezekhez szervesen kapcsolódó 

egyéb szolgáltatás végzése céljából.

A szolgáltatást legkésőbb 2023. június 01-jén 
meg kell kezdenie a nyertes pályázónak.

Pályázatok benyújtási határideje: 
2023. január 10. (kedd) délelőtt 10.00 óra

Több mint 11 milliárd forintból épülhetnek utak a megyében.

ti sor, Hóvirág utca, Szilfákalja, Kígyó 
utca).

A „Helyi gazdaságfejlesztés” kiírásra 
a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási 
Nonprofit Zrt.-vel közösen pályázott 
az önkormányzat. Ennek keretében az 
ipari övezet kialakítására 500 millió fo-
rintot nyert a város. Hajdúszoboszlónak 
már csak egy pályázata vár elbírálásra, 
melyet turisztikai fejlesztésre nyújtott 
be a város, a döntés 2023 tavaszán vár-
ható. 

Írta: Ónodi Orsolya
Fotó: facebook.com/czegledigyula1

Térkövezett parkolók a Major utcán
közelben lakó Kircsi Ákos.  
A 2. sz. önkormányzati körzet bejárá-
sakor született meg a döntés, hogy ez 
a probléma tovább nem halogatható, 
az éves körzeti felújítási keretből való-
sulhatott meg a beruházás. Az átadás 
napján az új parkolókat megtekintette 
Czeglédi Gyula polgármester és Majo-
ros Petronella alpolgármester, a körzet 
képviselője. - Nagyon sok helyet talá-
lunk a lakótelepen, ahol ilyen és ehhez 
hasonló beruházások indokoltak lenné-
nek.  Idén ezt a területet választottuk. 
Itt is sárban jártak a lakók csapadékos 
időben, amikor lejöttek a lépcsőházak-
ból. Össze volt törve a parkoló jelentős 
része, illetve voltak olyan felületek, ahol 
egyáltalán nem volt korábban sem par-

koló – idézte fel a most már múltbeli 
állapotokat.   - Kis lépésekkel a nehéz-
ségeink közepette is lehet előrehaladni 
– hangsúlyozta Czeglédi Gyula. – Fon-
tos, hogy az itt élők is érezzék, törődünk 
velük. Kis fejlesztés, de reméljük, nagy 
öröm az emberek számára. 

Írta és fotózta: Tibai Irma

Hajdúszoboszló, József Attila utca 2. sz. 
alatti terület hasznosítására

https://www.hajduszoboszlo.eu/hszob/
HPage.aspx?key=3509

A részletes pályázati felhívás és tájékoz-
tató Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
weboldaláról  letölthető az alábbi linken: 

Komplex telep (hulladékudvar) Nádudvari útfél:
2022. december 24-26. (szombat - hétfő) 
2022. december 27-30. (kedd - péntek)
2022. december 31. (szombat) 
2023. január 01. (vasárnap)
2023. január 02-től 
Törmeléklerakó:
2022. december 24-26. (szombat - hétfő) 
2022. december 27-30. (kedd - péntek)
2022. december 31. (szombat)
2023. január 01. (vasárnap)
2023. január 02-től 
Zöldségpiac:
2022. december 24. (szombat) 
Termelői piac december 23. (péntek)
2022. december 25-26. (vasárnap - hétfő)
2022. december 31. (szombat)
Termelői piac 2022. december 30. (péntek)
2023. január 01. (vasárnap)
Jégpálya:
2022. december 22-23. (csütörtök-péntek)
2022. december 24-26. (szombat-hétfő)
2022. december 27-30. (kedd-péntek)
2022. december 31. (szombat)
2023. január 01. (vasárnap)
2023. január 2-8.(hétfő-vasárnap)

Zárva
8.00-16.00

Zárva
Zárva

8.00-16.00

 Zárva
8.00-17.00

Zárva
Zárva

8.00-17.00

6.00-12.00
14.00-18.00

Zárva
6.00 – 12.00
14.00-18.00

  Zárva

9.00-20.00
Zárva

9.00-20.00
Zárva
Zárva

9.00-20.00

Ünnepi nyitvatartás

InfoPont
A +36704894689-es telefonszámon az igazgatási 

szünet teljes ideje alatt munkanapokon  
8-16 óra között elérhető.

Az igazgatási szünet 
(2022. december 22. - 2023. január 6.) alatt  
ügyeleti rendben elérhető szolgáltatások:

Igazgatási Iroda
Anyakönyvi ügyek, halaszthatatlan igazgatási 

szolgáltatási ügyek,  
termőföld-hirdetmények kifüggesztések.

Megközelíthető a Bocskai utca felől, hétfőtől 
csütörtökig 8-16, pénteken 8-12 óra között.  

Telefon: +36704894675
Egészségügyi és 
Szociális Iroda

Személyes ügyfélfogadás a Hajdúszoboszlói 
Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti 

Központban (Kossuth u. 15), szerdán 8-12, 13-16,  
pénteken 8-12 között, január 2-án 8-12 óra között 

a Polgármesteri Hivatal „C” épületében.
Központi szám: +3652557791, +36704894659,  

a krízis telefonszám 0-24 órában működik: 
+36307337110.

Városfejlesztési Iroda
Halaszthatatlan ügyekben, egyedi egyeztetés 

alapján az InfoPont telefonszámán.

Adó- és Rendészeti Iroda
Ügyelet, december 28. 8-12, január 4. 8-12, 
továbbá halaszthatatlan ügyekben, egyedi 

egyeztetés alapján az InfoPont telefonszámán.
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A HSE Gimnasztráda szakosztálya 
sikeresen zárta az évet, az év utolsó 
megmérettetésén, Derecskén. A gye-
rekek produkciója különösen jól sike-
rült, így nem csak az arany minősítés-
sel jutalmazta őket a zsűri.
Tóth Anita edző vezetésével a gyer-
mek korcsoportban indult versenyezni 
a HSE Gimnasztráda szakosztálya. A 
Revolution Dance Cup Mikulás-kupa 
elnevezésű minősítő versenyen a tizen-
négy tagú formáció a sporttánc kate-
góriában indult. A gyermekek nagyon 
izgultak, de az eredményhirdetésnél 

2022. november 15-én új jegyző vette fel 
a munkát Hajdúszoboszlón. Dr. Morvai 
Gábor Ebesről érkezett a fürdővárosba. 
Néhány hét után azt mondta, hogy tet-
szik neki az új kihívás. „Amikor meglát-
tam a pályázati kiírást, akkor eltöpreng-
tem magamban, hogy mit jelenthet egy 
ilyen város jegyzője pozícióját betölteni, 
mivel járhat, milyen kihívásokat rejt, 
illetve milyen szakmai fejlődési lehető-
séget. Hajdúszoboszló már jó néhány 
éve jelen van az életemben, hiszen a 
szomszédos településen élek. Kezdtem 
megismerni a várost, ezért úgy döntöt-
tem, hogy megpróbálkozom, beadom a 
pályázatomat, és vállalom az ezzel kap-
csolatos kihívást” - nyilatkozta dr. Mor-
vai Gábor.
Hajdúszoboszló jegyzője 2009-ben vég-
zett a debreceni jogi karon, majd közel 
10 éven keresztül a fogyasztóvédelem-
nél jogi tanácsadással foglalkozott. Ezt 
egy nagyon izgalmas területnek gondol-
ta, megismerte az országot, aztán a csa-

Az EviDance Sportegyesület tagjai, a 
tízéves Szabó László és a nyolcéves Vas 
Boglárka tavaly nyár óta táncolnak és 
versenyeznek együtt. A children páros 
kategóriában több versenyen remekül 
szerepeltek. 

Az őszi szezonban az összes területi ver-
senyt megnyerték, majd az akrobatikus 
rock and roll országos döntőben 4., a 
november 26-ai magyar bajnokságon a 
döntőben 5. helyezést értek el.  Egy vi-
lágkupán is indultak, ahol 17 közül 8. 
helyezettek lettek. Lackóra és Bogira fel-
figyelt az olasz származású neves svájci 
edző is, gratulált a teljesítményükhöz, 
sőt fotózkodott velük. 
Jelenleg az országos ranglista 5. helyén 
szerepel a tehetséges kis hajdúszobosz-
lói páros. Az EviDance sporttáncosai 
nemcsak tehetségesek, hanem fegyel-

Szondi Fanniék a táncparkett sztárjai 
az 53. országos társastánc bajnoksá-
gon.

Országos bajnok lett a felnőtt S OB latin 
kategóriában a hajdúszoboszlói Szondi 
Fanni és Gáspár Patrik, a Valcer Tánc-
stúdió párosa november 26-án a B-A-S 
Osztályos Országos Társastánc Bajnok-
ságon.

ládi élete, a gyermekeinek születése arra 
indította, hogy próbáljon olyan munkát 
találni, ami kevesebb utazással jár, ezért 
pályázta meg az ebesi jegyzői pozíciót. 
Ott négy évig dolgozott: „Egy kis hiva-
talban nagyon sokat lehet tanulni, meg 
lehet a szakmai sava-borsát ismerni, 
és igyekszem majd ezt a tapasztalatot 
itt is kamatoztatni” - emlékezett vissza 
a múltra dr. Morvai Gábor. Szerinte a 
valódi kihívás az, hogy Hajdúszobosz-
ló nagyobb település, amely sokkal több 

és szerteágazó feladatot is jelent. „Egy 
kisebb településen is színes és érdekes 
lehet a munka, de egy Hajdúszoboszló 
méretű város, amely egyébként az orszá-
gos térképen, sőt Európa térképén is raj-
ta van, ez egy egészen más hozzáállást, 
egy egészen más szemléletmódot kíván. 
Itt én azt gondolom, hogy a csapatban 
dolgozás, egymás képességeinek a meg-
felelő ismerete, és az ennek megfelelő 
feladat elosztása az, ami nagy feladat 
lehet, és ami nagyon fontos, a lakosok-
nak az ismerete, a lakosok problémának 
az ismerete. Egy kis hivatalban a jegyző 
rendszeresen találkozik a lakosokkal. 
Itt, Hajdúszoboszlón erre kevésbé van 
lehetőségem, de én ezt már korábban 
is elmondtam az egyeztető fórumokon, 
hogy ettől függetlenül az én ajtóm nem 
lesz zárva a lakosok előtt” - zárta gon-
dolatait Hajdúszoboszló jegyzője.

Bánhegyi Zoltán
Fotó: Tóth Imre

Csúcskategóriában a 
dobogó legfelső fokán

Lackó és Bogi az országos ranglista elején

kiderült, hogy nincs miért, mert táncuk 
az arany minősítés mellett a zsűri kü-
löndíját is kiérdemelte.

Horváth Róbert, fotó: HSE-facebook

A táncosok 2017 januárja óta alkotnak 
egy párt. Egész éves kitartó és lelkiisme-
retes munkájuknak a gyümölcse ez az 
eredmény. A páratlan páros  nem csak 
azt tartja szem előtt, hogy egy ered-
ményre koncentráljanak, hanem az is, 
hogy a táncuk fejlődjön technikailag, 
előadásmódban és dinamikailag egy-
aránt.

Írta és fotózta: Ónodi Orsolya

mezettek, hetente kétszer járnak edzés-
re Holecska Anitához.  De nem tétlenek 
azon kívül sem. Otthon is gyakorolnak, 
készülnek a jövő évi megmérettetésekre. 

Tibai Irma
Fotó: EviDance

Aranyosak lettek az év utolsó versenyén



Szél Lajos, Szilasi Angéla, Vincze József

Alföldi Erzsébet Mónika, Jeges László, 
Kállai Zsuzsanna, Papp András

Szanyi Csaba

Csaba Mária Ildikó, Némethy Enikő, 
Török Kálmánné

Balogh Jánosné, Győrfi Mária Ibolya

Írta: Ónodi Orsolya
Fotó: Tóth Imre

25 éves törzsgárda elismerést 
vehettek át:

Újra évzárót tarthattak 
az Árpád uszodában
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Berzsényi Anita, Császi Imre Zsolt, 
Csehné Szilágyi Judit, Erdős Lajos, Fej-
ér Jánosné, Herczeg János, Katona-Éles 
Viktória, Kelemen Gyula Attila, Nagy 
Gáborné, Sánta-Nemes Alíz, Sárvá-
ri Zoltánné, Silyéné Nagy Éva, Szabó 
István, Széll Mária, Szilágyi Sándorné, 
Tóth Attila Tibor

Beke Anita, Bereczi Etelka Mária, Kis-
Csiszár Melinda, Dóró Edit, Kovács 
Andrea, Marinka Sándor, Sándor Attila 
István, Szabó Zsolt, Vincze Krisztián

Czumbil Helga, Cseke Zsolt, Fábián An-
tal, Farkas András, Fehér Judit, Fehérné 
Ungai Ilona, dr. Gáspár Enikő, Huszti 
László, Kiss Lászlóné, Kovács Sándor, 
Külvári-Tóth Szimonetta, Molnár Jó-
zsef, Pető Marianna, Rab Marianna, 

A 18 hajdúszoboszlói alkotó,  kép- 
zőművész, fotós, divattervező mű- 
helymunkáját bemutató tárlat egy- 
fajta út a kiteljesedés és az önmeg-
valósítás felé. Vannak köztük olya- 
nok, akiket a természet apró cso-
dái inspiráltak, míg mások elju-
tottak az absztrakcióig, a forma 
egyszerűsítéséig. A ceruzával raj-
zolt képekben, a fényképekben, az 
ikonokban vagy a fémhulladékból 
újragondolt kompozíciókban az a 
közös, hogy az alkotó a legbelső 
érzelmeit osztja meg a külvilággal. 
Minden kiállított alkotás egyedi, 
de mégis egy egészet alkotnak. 
Gonda Zoltán festőművész nyi-
totta meg a Szoboszló Art Műhely 
kiállítását, amely január 10-ig lá-
togatható Debrecenben, a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központ-
ban.

Írta és fotózta: 
Ónodi Orsolya

Hajdúszoboszlói 
alkotások 

Debrecenben

10 éves törzsgárda jutalmat  
vehettek át:

15 éves törzsgárda elismerésben  
részesültek:

20 éves törzsgárda jutalomban 
részesültek:

30 éves törzsgárda jutalmat kapott:

35 éves törzsgárda elismerést 
érdemelt:

40 éves törzsgárda jutalomban  
részesült:

Huszonhárom koreográfiát mutattak 
be a Hajdúszoboszlói Főnix Látvány-
tánc és Mazsorett Sportegyesület lá-
nyai december 17-ei évzáró ünnepé-
lyükön.

Színpad híján a parketten táncoltak, 
mezítláb a lányok, mivel a Barátság 
Gyógy- és Wellness Szálloda konferen-
ciatermében tudta megtartani az egye-
sület a rendezvényt. A hely szűkösebb 
volt, de ez nem szegte kedvét sem a 
gyönyörű és ügyes kis- és nagylányok-
nak, sem a boldog szülőknek, roko-
noknak.

A Főnix-mazsorettek pompás karácsonyi évzáróján

Hajdúszoboszló egyik legaktívabb, szá-
mos táncformációval versenyeken is 
évek óta nagy sikerrel szereplő, Euró-
pa-bajnok tagjaira is büszke közössége 
egy nagy család - ahogyan Ónodi Or-
solya művészeti vezető fogalmazott. 
A felkészítésben közreműködő társa 
Tóthné Békési Zsuzsa. 

A gazdasági nehézségek ellenére idén 
is eredményes évet zár a Hungarospa 
Hajdúszoboszlói Zrt. A társaság a 
pandémia miatti két év szünet után 
december 9-én ismét megtarthatta 
dolgozóinak a nagy hagyományú ün-
nepi évzáró rendezvényt.

Az ünnepségen elsőként Bodó Sándor 
országgyűlési képviselő szólt a kollek-
tívához. Megköszönte a fürdődolgo-
zók és a menedzsment értékteremtő és 
értékmegőrző munkáját, amellyel nö-
velték a város legfontosabb turisztikai 
vonzerejét. Czeglédi Gyula polgármes-
ter köszönetét fejezte ki a társaságnak, 
hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére 
gyarapították a cég vagyonát, megőriz-
ve a munkahelyeket és a turistákat. - A 
nagyon nehéz évben, 2020-ban, majd 
2021-ben is ott voltunk az élmezőnyben. 
Most, 2022-ben reményeink szerint az 
itt eltöltött vendégéjszakák száma  min-
den vidéki település közül a legmaga-
sabb lesz Hajdúszoboszlón, hiszen már 
túl vagyunk az egymillió-egyszázezren, 
az év végére akár az egymillió-kettő-
százezret is elérhetjük. Ez megközelíti 
az utolsó „békeévben”, 2019-ben elért 
eredményt – hangsúlyozta. Ezt követő-
en dr. Zajdó Zsolt, az igazgatóság elnöke 
és Czegle-Pinczés Enikő vezérigazgató, 
az igazgatóság tagja is méltatta a kollek-
tíva erejét, és köszönetüket fejezték ki 
munkájukért. 

Nagyhegyes és Hajdúszoboszló 
után Debrecenben nyílt kiállítá-
sa a Szoboszló Art Műhelynek. 
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Advent első vasárnapján Hajdúszobosz-
lón is meggyújtották az első gyertyát, s 
felgyúltak az ünnep fényei. 
A művelődési központ előtti téren szép 
számú közönség gyűlt össze az adventi 
első gyertya meggyújtásakor. Czeglédi 
Gyula polgármester Tőkés László püspök 
gondolataival kezdte  ünnepi köszöntőjét: 
„Vessétek le rossz ruháitokat. Péter apos-
tol szóhasználata szerint a gonoszságot, 
minden álnokságot, irigykedést és min-
den rágalmazást, mely velünk született 
és szerzett tulajdonságok”. Emellett szólt 
a város évi működéséről, a rászorulókat 
és egyesületeket segítő tevékenységéről, 

Advent második vasárnapján, december 
4-én is sokan eljöttek, hogy együtt éljék 
meg az ünnepvárás közös délutánját, a 
második gyertya meggyújtását a műve-
lődési központ előtt. 

Kovács Gergely alpolgármester beszédé-
ben elmondta, a reményt jelképező má-
sodik gyertya az adventi koszorún kéz a 
kézben jár az első gyertya által megtes-
tesített hittel. A remény gyertyája alkal-
mas rá, hogy lángjával újra életre keltse a 
többi gyertyát, ha valamiért kialudnának. 
Rámutatott arra, hogy a reményből ka-
pott erőre milyen nagy szükségünk van. 
- Városvezetőként is érezzük a remény 
szükségességét évről évre – fogalmazott, 
visszatekintve az elmúlt évekre, a világjár-

Fellobbant a hit lángja

valamint a háború elől menekültek befo-
gadásáról. 

Az ünnepi gyertyagyújtáson a történel-mi 
egyházak képviselői közül először Czető 
Norbert szólt. A református lelkész fel-
idézte szentföldi látogatását, gondolatait 
a Születés templomában. Fekete András 
görögkatolikus parókus a háború bor-
zalmairól, a békevágyról és a közösségek 
erejéről beszélt. 
Az első gyertya meggyújtása után felgyúl-
tak a fények a város karácsonyfáján is. Az 
ünnepséget  a Trio Consort műsora zárta, 
akik zenéjükkel az adventi készülődésre 
hangolták a közönséget, és a karácsony 
bensőséges hangulatát idézték meg.

A remény gyertyája
vány, a háború okozta gondokra.  Felhívta 
a figyelmet, „gondoljuk végig, mi az, amit 
másokért tehetünk, ne azt nézzük, ebből 
mit kaphatunk vissza, hanem pusztán a 
segítő szándék vezéreljen minket”. Kérte, 
aki megteheti, segítse a rászorulókat, a 
kisgyermekeket, a kisállatokat. 
A Stanford Egyetem legújabb kutatásáról 
szólt elöljáróban Czető Norbert reformá-
tus lelkész. - Ennek a kutatásnak az új-
donsága valójában nem újszerű, hanem 
én hiszem, hogy nagyon mélyen, az Isten 
lényében és az ő üzenetében gyökerezik.  
A kutatás lényege az, hogy rájöttek, bizo-
nyos hanghatások hogyan hatnak a szív-
re, hogyan okoznak a szívben egy nagyon 
különleges gyógyító rendezettséget – is-
mertette. Ehhez kapcsolta az igét, a mag-

vető példázatát Lukács evangéliumából. 
Elmondta továbbá, hogy a rendezettség 
hiánya mutatkozik meg a mai világunk-
ban, ebben segíthet az istentől rendelt 
harmónia megtalálása. 
Az ünnepélyen a Zichy Géza Zeneiskola 
tanulóinak hangulatos műsorában gyö-
nyörködhettek a jelenlévők. 

Írta: Tibai Irma, fotó: Tóth Imre

Felgyúlt az öröm gyertyája is 

A szeretet gyertyája is ég

Karácsonyi dallamokkal és versekkel 
hangolták a lelkeket az ünnepre a nád-
udvari Kövi Sándor Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola növendékei, 
valamint a római katolikus egyházköz-
ség fiataljai advent harmadik vasárnap-
ján. 

Sokan élték meg együtt az ünnepvárás 

ezüstvasárnapját Hajdúszoboszló adventi 
helyszínén.  Kocsis Róbert önkormány-
zati képviselő ünnepi köszöntőjében ki-
emelte az örömöt szimbolizáló gyertya 
fontosságát. Végül dr. Lipták József római 
katolikus esperes szólt a jelenlévőkhöz.

Írta: Ónodi Orsolya,
fotó: Tóth Imre

Gyönyörű versek és dalok hangzot-
tak el az ünnepi helyszínen advent 
utolsó vasárnapjának délutánján. 
Galánfi András Kossuth-díjas népi 
iparművész, Hajdúszoboszló díszpol-
gára és Fekete András görögkatolikus 
parókus pedig meggyújtották a ne-
gyedik, a szeretet gyertyáját a város 
adventi koszorúján.

Az együtt ünneplőknek Galánfi András 
Ady Endre és Juhász Gyula egy-egy ver-
sét szavalta el, majd Bethlehemről éne-
kelt, végül felcsendült a gyönyörűséges 
Csendes éj. A görögkatolikus egyház-

község fiataljai és felnőtt tagjai is szív-
melengető versekkel, dalokkal készültek 
erre a délutánra.
Az ünnep kapcsán, melyre készülünk, 
az atya Lukács evangéliumából idézte 
fel a születés kirekesztő körülményét. 
Az összeírásra Bethlehembe érkezett 
várandós atyának, párjának, illetve 
gyermekének ugyanis nem jutott hely 
a szálláson. - Itt állunk felbolydult vi-
lágunk zaklatottságában, és a kérdés 
az, hogy jut-e hely neki, befogadjuk-e, 
megértjük-e, halljuk-e a kopogtatást, 
engedjetek be, emberek. Őt, aki áldást 
hoz nekünk, nem átkot, micsoda kü-

lönbség! – hangsúlyozta Fekete András.  
Szintén egy Ady-versre asszociálva azt 
kívánta, városunkra boldogságot hoz-
zon az ünnep. 

Tibai Irma
Fotó: Tóth Imre

Írta: Ónodi Orsolya, fotó: Tóth Imre



Mikulás-party a város apraja-nagyja örömére
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Elröpültek az évek, a Mikulás idén 
december 5-én már tizedik alkalom-
mal érkezett meg Hajdúszoboszlóra 
és költözött be Csillagfény Otthoná-
ba. Eljött Télanyó, a két krampusz és a 
manók is, akik három igluban dolgoz-
tak, s itt járt Holle anyó. A Miki Mini 
Mikulás Party jóvoltából pedig a tető-
fokára hágott a vidám hangulat ezen 
az estén.  A városi rendezvény újra 
felejthetetlen örömöt szerzett sok-sok 
gyermeknek és felnőttnek. 

Rengetegen a művelődési központ előtt 
gyülekezve figyelték a vendégek érke-
zését, s együtt vonultak velük, kísérték 
hintójukat és fényautójukat a főutcán a 
Mikulás otthonáig. Ezzel egyidőben a 
megszokott helyszínen szintén százak 
várakoztak. 

A Csillagfény Otthon környezete az 
idei Mikulás-estre különlegességekkel 
gyarapodott. Az új körszökőkúton 
pompáztak a helyi óvodások és iskolá-
sok által felékesített fenyőfácskák, va-
lamint a helyi nyugdíjasklubok lelkes 
tagjainak köszönhetően életre keltett fa 
hóemberfigurák.  Felépült az alkalomra 
Manókfalva is. Három igluban dolgoz-
tak, pihentek, valamint sütötték a mézes 
sütiket a manók sokak meglepetésére. 
Holle anyó jól megrázogatta párnáját, 
hátha sok hó esik a télen, aztán a gyere-
kek hívó szavára, dalára a színpadon is 
megjelent némi alvás után kíséretével a 
Mikulás. Megkezdődött a buli, a kram-
puszok és manók táncával. A fényszán-
nál pedig közben mintegy ezer darab 
piros Mikulás-csomagot osztottak ki. 
Télanyu kosarából finom mézes süte-
ményeket kínált a party résztvevőinek, 
a krampuszok, manók segítkeztek, és 
Holle anyó is cukorkás kosárral járkált 
a tömegben. 

Ezen az estén nemcsak a résztvevők 
apraja, hanem a nagyja, azaz a szülők, 
nagyszülők is remekül szórakoztak, s 
talán egy icipicit újra, ők is, gyermek-
nek érezhették magukat. – Kell egy 
ilyen rendezvény, összetartja a várost – 
mondta Margó, az egyik nagymama. 
A tizedik Hajdúszoboszlóra költözik a 
Mikulás elnevezésű rendezvény is sok 
és gondos szervezőmunkával, sok-sok 
közreműködőnek és felajánlónak, illet-
ve az önkormányzatnak köszönhetően 
valósulhatott meg. Blanka és Petra har-
madszor, illetve másodszor voltak itt 
manók.  - Nagyon jó látni, milyen sok 
örömet tudunk okozni – konstatálták 
fáradtan, de annál boldogabban.  
A jubileumi Mikulás-rendezvény na-

Nagyon jók, nagyon rendesek a gyere-
kek, míg a felnőttek néha kicsit rosszal-
kodnak Hajdúszoboszlón – ekképpen 
nyilatkozott a messzi földről elsőként 
Hajdúszoboszlóra utazó piros ruhás. 
Hozzátette, nem mondaná, hogy senki 
nem érdemel virgácsot, de az csupán 
egy figyelmeztetés. Inkább mindenki-
nek csomagot juttatott. 
Miki és animátorlányai a színpadon 
felizzították a hangulatot, táncversenyt 
is hirdettek, ajándékokat, utalványokat 
kaptak a legkitartóbbak, a legügyeseb-
bek. A fináléban újra színpadra csalo-
gatta a közönség a Mikulást, megtelt 
táncolókkal a színpad, fenn is, előtte is 
táncolt a sokaság. 

HajdúszoboszlóHajdúszoboszló

Főszerkesztő: 
A szerkesztőség címe: 

Telefon: 
E-mail: 
Kiadja:

Alapította: 
web: 

Bánhegyi Zoltán
4200 Hajdúszoboszló Szilfákalja utca 7.
06-30-579-21-81
szoboszlotv@gmail.com
Hajdúszoboszlói Városi Televízió
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, 
www.hajduszoboszlo.eu

gyon mozgalmas volt, új, látványos meg- 
lepetésekkel. Szoboszlónak ez a legna-
gyobb olyan területe, ami részben fedett, 
egy ilyen gyermekprogramot felelősen 
ezen a helyszínen tudunk biztonságos 
körülmények között megrendezni. Ez 
a boldog városi est egy nagyon széles 
körű összefogás eredménye, és azt gon-
dolom, most nem a turizmus szekerét 

toltuk, hanem a saját szívünket helyez-
tük előtérbe. Ezáltal a hajdúszoboszlói 
és környékbeli gyermekeknek is sok va-
rázslatot nyújtottunk. 
Köszönöm a közreműködést minden-
kinek, aki tényleg minden energiáját, 
a szívét adta a rendezvény sikeréhez.  
Bízunk benne, hogy jövőre is Hajdú-
szoboszlóra költözik a Mikulás – nyilat-
kozta kérdéseinkre Majoros Petronella 
alpolgármester, szervező. 

Írta: Tibai Irma
Fotók: Varga Attila

Tördelőszerkesztő: 
Nyomda: 

Terjeszti: 

Eng. szám: 
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8 Közélet Hajdúszoboszló

Éljünk egészségben, szeretetben! Ké- 
rem Önöket, hogy vegyék ezt az üze-
netet, és igyekezzenek ennek szellemé-
ben élni – ezt hangsúlyozta Makláry 
Zoltán elnök az Életerő Egyesület ha-
gyományos rendezvényén.  A december 
2-i programban ezúttal is érdekfeszítő 
előadások hangzottak el. 

Szeretnénk az embereket megtanítani, 
rávenni arra, hogy egészséges életmódot 
folytassanak. Nagyon fontos, hogy saját 
egészségünk megőrzésének érdekében 
szeressük magunkat, táplálkozzunk 
egészségesen, lazítsunk, ha fáradtak 
vagyunk, böjtöléssel segítsük a testünk 
öngyógyító folyamatait, s meglátják, az 
eredmény nem marad el – mutatott rá 
beszédében Makláry Zoltán. Elhangzott 

Pánisz László és Hüse Imre Zsolt a 
legtöbbszörös, 110-szeres aktív vér-
adó Hajdúszoboszlón 2022-ben. A 
Magyar Vöröskereszt Hajdúszobosz-
lói Területi Szervezete bensőséges ke-
retek között tartotta meg ünnepségét 
a művelődési központban december 
2-án. A magyar véradók napjához 
kapcsolódva összesen 86 többszörös 
véradó részesült elismerésben. 

Az egyik legnemesebb, legbecsesebb 
dolog az, amikor valaki a vérét adja 
azért, hogy segítsen embertársain, 
olyanokon, akiket esetleg nem is ismer 
– hangsúlyozta ünnepi köszöntőjében 
Czeglédi Gyula polgármester. Felhívta a 
figyelmet arra, hogy az országban éves 
szinten 500 ezer egység vérre van szük-
ség, ez biztosítja a zavartalan ellátást a 
műtétekhez, balesetekhez, mindenho-
vá, ahol szükséges. - Külön öröm, hogy 
Hajdúszoboszló a véradásban kiemel-
kedően teljesít - hangsúlyozta. Az ak-
tivitást megköszönve az önkormányzat 
nevében megígérte, hogy a jövőben is 
segítséget nyújtanak a véradások szer-
vezéséhez a vöröskeresztnek.
A Magyar Vöröskereszt területi szer-
vezete több mint 1100 véradót tart 
nyilván. Az idén a pandémiát megelő-
ző évhez hasonló eredményt terveztek, 
ami a december végi véradó nappal még 
teljesülhet – mondta el Szatmári Mar-
git területi vezető. Hajdúszoboszlón a 
lakosság számához viszonyítva jóval 
meghaladja a megyei átlagot a véradók 
száma. Évről évre nagyon sokan része-
sülnek sokszoros véradásért elismerés-
ben.
A nagy sikerű hagyományos véradó bált 

továbbá: meg kellene értenünk, nem-
csak az én a fontos, hanem mi, mind-
annyian. Meg kellene tanulnunk odafi-
gyelni egymásra, megérteni és szeretni 
egymást. Aki át tudja érezni a többiek 
fizikai és lelki fájdalmát, és képes kiöl-
ni magából a negatív gondolkodást, az 
pozitív energiát sugároz mások felé, és 
ezzel áthidalja azt a félelmet és bizony-
talanságot, ami jelenleg az egész világ-
ban uralkodik. 
A 28 éves egyesület kilenc célt tart nap-
jainkban is szem előtt.  A jövőben ki-
emelt figyelmet szánnak a természet 
megóvásával, a környezetvédelemmel 
kapcsolatos tevékenységre. 
A rendezvényt Majoros Petronella al-
polgármester nyitotta meg. Kifejtette, 
nagyra értékeli az egyesület munkáját, 

ez az egyik olyan civil szervezet a város-
ban, amelyik valóban emberközpontú, s 
talán az egyetlen, amelyik az emberrel, 
az emberek lelkivilágával foglalkozik.  
Az egész napos program résztvevői elő-
adásokat hallhattak a magyar népbeteg-
ségekről a természetgyógyász szemével, 
a stresszoldásról, a relaxáció szerepéről 
és a rezgésemelő technikákról. 

Írta és fotózta: Tibai Irma

A véradókat köszöntötték 
az idén sem tudták megrendezni, ezért, 
illetve más okból kevesebben jöttek 
el. Az okleveleket és az önkormányzat 
ajándékát Ujvárosy Andrásné, a vörös-
kereszt megyei szervezetének igazgatója 
és Czeglédi Gyula polgármester adta át. 
A véradók napi ünnepélyen közre-
működött szavalatával Bertli Réka, a 
Hőgyes Endre Gimnázium tanulója, 
a Szép Ernő regionális vers- és próza-
mondó verseny különdíjasa, továbbá 
Almási Sándor, Kerekes Imola és Kere-
kes Anna Hőgyes-gimnazisták, a zene-
iskola magánének szakos tanulói. 

a bátyja is véradó volt. Később önálló 
vállalkozóvá vált, így továbbra is rend-
szeresen járhatott, ekkortól már a városi 
szinten jól meghirdetett véradó napok-
ra.  - Aki véradóvá válik, az megszokja. 
Időről időre, kb. három hónap múltával 
érzi, hogy mennie kell, ha nem külde-
nek meghívót, akkor is – meséli. 
A hozzá hasonlóan kitartó társaihoz 
hasonlóan a sokévi rendszerességgel ju-
tott el a 110. alkalomig. - Viccesen azt 
szoktam mondani, hogy ez a kort jelzi. 
Sajnos harmincévesen az ember nem 
lehet száztízszeres véradó. Ugyanakkor 
jó érzés, mert versenysportoltam, vál-
lalkoztam, dolgoztam, és közben folya-
matosan meg tudtam oldani, hogy eljár-
jak a véradó napokra. Tehát mindig volt 
olyan egészségi állapotom, annyi időm, 
egészségem, ez utóbbi nagyon fontos, 
csak egészséges ember adhat vért.
A véradást részben egy egészségügyi 
szűrésnek tartja. – Előtte vérnyomást 
mérnek, megvizsgálják a vért, s azután 
nyilván még komolyabb vizsgálatra ke-
rül. Ez tehát egy visszaigazolás, hogy 
az ember rendben van. Amióta véradó 
vagyok, azt is tudom, melyik a vércso-
portom.  Nem járok külön laborba. Mi-
nek, amikor háromhavonta, kéthavonta 
jövök vért adni, és akkor úgyis ellen-
őriznek. 
A lényeg azonban tényleg az, hogy a 
véradókra szükség van. Mindenki nem 
állhat félre, hogy maga elé engedje a 
másikat. Tehát valamikor előre kell áll-
ni, és előre kell menni, ezért én min-
denkit biztatok, hogy álljon nyugodtan 
előre, és induljon, s majd mennek utána 
a többiek is. 

Írta és fotózta: Tibai Irma

munkatársai, mert akkoriban a mun-
káltatók a véradó mozgalmat jobban tá-
mogatták. A családban is volt példakép, 
mert Pánisz Lászlónak az édesanyja, sőt 

Pánisz László jubilált,  
eddig 110-szer adott vért

A munkája mellett a kezdetek óta le-
hetősége nyílt a folyamatos részvételre 
a véradó mozgalomban.  Pánisz Lász-
ló számára természetes, hogy immár 
száztízszeres véradó. 

1993-ban adott vért először. Miután 
a katonaságtól leszerelt, a TIGÁZ-nál 
dolgozott, ahol rendszeresen szervez-
tek munkahelyi véradást a vöröskereszt 



2022. október hónap-
ban kötött házasságok:

Pinczés Imre Ákos – Szűcs Gréta
Jessek Zoltán – Bori Eszter

Sándor Gábor – Szerbina Ágota Henriett
Kovács László – Duli Boglárka

A HELYI IGÉNYEKRE SZABVA!
SZOBOSZLÓ-VAS KFT

SÍKHÁLÓK

BETONACÉLOK

LEMEZEK

IDOMACÉLOK

NÉGYZETACÉLOK

ZÁRTSZELVÉNYEK

NYITOTT SZELVÉNYEK

MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK

MUNKARUHÁZAT

LAKATOSSZERSZÁMOK

MÉRETRE VÁGÁS 
MEGOLDHATÓ!

Hajdúszoboszló, Tokay utca 77. • 
Nyitvatartásunk: hétfőtől péntekig 7-16 óráig.

(+36202855251

TETŐFEDÉS 
TETŐFELÚJÍTÁS

Ács, tetőfedő, 

bádogosmunkát 

vállalok.

06 (30) 749-3883
leventezita0520@gmail.com@

ÁCS - TETŐFEDŐ - BÁDOGOS 

• tetőjavítás, 
• ereszcsatornázás, 
• csereplemezelés, 
• cserépmosás.

• Kúpkikenés, 
• széldeszkázás, 
• házak tatarozása, 
• hőszigetelés,

A kiszállás 
ingyenes!

Kérem, keressenek bizalommal!

-10%

Elhunytak 
2022. november

93 év

52 év

86 év

58 év

75 év

84 év

82 év

70 év

88 év

82 év

Czirbusz László  

Ónadi Gyula   

Szabó Béla Gábor 

Rácz Lajos 

Elek Lajosné 

Rácz Antal 

Radóczné Magyar Edina 

Krisztina 

Szabó Károlyné  

Halada István 

Marczi Sándor 

62 év

63 év

88 év

79 év

80 év

90év

42 év

85 év

96 év

88 év

Mosó- mosogató és szárítógépMosó- mosogató és szárítógép

PRÉM TAMÁS ( 20-213-3633

• javítás,

• szerelés,

• karbantartás,

• beüzemelés

• javítás,

• szerelés,

• karbantartás,

• beüzemelés

 
Hajdúszoboszló, Puskin u. 14. 
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Hajdúszoboszlón!
Élezés

Varga János 

Konyhakések, 
séf kések, ollók, 
húsdaráló kések 

  

 

élezését vállalom 

korrekt áron!

( 06 (30) 244-6971

2022. novemberi újszülöttek:
Balogh  Ádám
Balogh Fanni
Varga Delani Luna
Mándli István
Messzinger Alíz
Makula Linett Zsófia

      Cseke Bence
Flender Szofi Bella
Czeglédi Zoltán
Holhós Zalán Zsolt
Csirmaz Milán
Böjtös  Benett

Burai Balázs
Nagy Bálint Kornél
Szoboszlai Letti Laura
Árva Kornél
Virág Olivér
Szabó Benedek
Polgári Sándor Lajos

Erdei Gyula

Beke Attila 

Boros Istvánné 

Czeglédi Károly 

Kerezsi János  

Kircsi Lajosné 

Czeglédi Gyuláné 

Szél Gyula Sándorné 

Szegedi Gáborné 

Bagdán Lajosné 

mezőgazdasági gépszerelőt, 

kombájnos gyakorlattal 

rendelkező 

munkavállalókat keres kiemelt fizetéssel! 

A hajdúszoboszlói Korpád Kft. 

( 06 (30) 349 6059

többéves szakmai gyakorlattal rendelkező 

KERESSÜK a fotón látható kulcsot! 
Kérem a becsületes megtalálót, hívja

 ezt a számot: 06-30-99-22-100, 
vagy írjon üzenetet nekem!

Karácsonyi kínálatunk

• Pontyhalászlé ................
Harcsahalászlé 
Korhelyhalászlé 
Halbelsőség 
Kocsonya 
Hagymásvér 

• .............
• ............
• ....................
• ........................
• ..................
• Csomagolás ára: .............

1.850 Ft/adag
2.250 Ft/adag

 Ft/adag
   800 Ft/adag
   800 Ft/adag
1.600 Ft/adag
   

   

2.250

200 Ft

Elérhetőségünk: 

0670/7020404

Sültes tálak

Ser téskaraj lilahagymával, sült császárhússal és 
gomolyával töltve liofilizált burgonya bundában, 
Rántott csípős csirkeszárny-nyárs, Pestós 
csirkemell-filé mozzarellával és paradicsommal 
grillezve, Hosszan sütött ropogós csülök 
(első),Savanyú káposztával és lencsével töltött 
rétes, Gombás rizs, Házi héjas cikkburgonya, 
Snidlinges tejföl, B.B.Q. öntet, Juharszirupos 
csípős már tás.

Szezámos csirkemell szalagok rántva sunshine szósszal, 
buffalo csirkeszárny joghur tos kéksajt már togatóval

Tűzdelt pulykamell, Gödöllői töltött csirkemell borsos 
baconben, Mini stefánia vagdalt,Aszalt szilvával,füstölt sajttal 
töltött pulykamell, Magvas bundában sült csirkeszárnyak, 
Kaszinótojás, Sonkatekercs, Szárnyas májhabbal töltött 
paradicsom, Körözöttel töltött sajtszeletek, Francia saláta, 
Majonézes burgonyasaláta, Friss vegyes saláta

I. Sültes tál

11.000,- Ft/2 fő
II. Sültes tál

11.000,- Ft/2 fő
Családi tál

Sültes tál (Szilfatál)

8.400,- Ft / 2 fő7.000,- Ft / 2 fő

Baconbe teker t csirkemel l saj tkrémmel 
tö l t ve ,B .B .Q . Se r t és o lda l as ,G r i l l e ze t t  
c a m e m b e r t  s a j t , Ko n f i t á l t  t a r j a - s t e a k  
zöldfűszeres kéregben sütve,Pankó morzsás 
chil is csirkecomb fi lé,Szezámos rántott 
hagymakarikák,Vajas párolt zöldségek, Párolt 
rizs, Steak hasáb burgonya, Tar tár már tás, 
Juharszirupos már tás, Áfonya dzsem

Sajttal töltött csirkemell baco n-be, sült 
malaccsászár, rántot t sa j tgolyó,gr i l lezet t 
camember t sajt,rántott csirkemell, párolt 
rizs,rusztikus burgonya, savanyúságkard

P i s z t r á n g  e g é s z b e n  s ü t v e , r á n t o t t  
sajtgolyó,egészben sült malaccsülök,konfitált 
ser téstarja,sajtkrémmel töltött csirkemell bacon 
köntösben,grillezett zöldségek, cheddar sajttal 
töltött burgonya pirított sonkával

Rendeljen a Szilfa Étteremből

Főtt,füstölt csülökrolád,Debreceni karaj,Szűzpecsenye 
konyakos csirkemájraguval töltve, Sajttal-sonkával töltött 
ser tésszelet,Töltött csirkecomb,Mini fasír tgolyó nyárs, 
Kaszinótojás,Sonkatekercs, Körözöttel töltött paprika, Francia 
saláta, Majonézes burgonyasaláta, Görög saláta

18.900,- Ft/2 fő

Hidegtálak

4 személyes tál

4 személyes tál

11.000,- Ft/db

10.000,- Ft/db

Szilfa boksz

Futárainknál kártyás fizetésre van lehetőség, valamint K&H, OTP ,MKB Szép kártyát elfogadunk.

szilfa.hu • szilfa@vivamail.hu
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Sport  -  Kultúra Hajdúszoboszló10

Nemzetközi megmérettetések- 
kel teli volt az ősz a hajdúszo-
boszlói tollaslabdázók számá-
ra. A korosztályos hazai verse- 
nyeket ugyanis még a tavaszi 
versenyszezonban megrendez-
ték.
Kígyós Keán augusztus végén a 
Belgrádban megrendezett U19-
es Európa-bajnokságon, majd 
októberben a spanyolországi 
Santanderben megtartott kor-
osztályos junior világbajnok-
ságon képviselte a magyar vá-
logatottat. Büszkén állíthatjuk, 
hogy a két versenyen nyújtott 
teljesítményével Keán bebizo-
nyította, hogy technikai tudá-
sa, ügyessége a sport élvona-
lában lévő japán játékosoknak 
is tartogatott meglepetéseket. 
A magyar válogatott keret leg-
sikeresebb játékosaként több 
győzelmet zsebelhetett be mind 
a csapat, mind a vegyes páros 
versenyszámokban. A közép-
iskolai tanulmányainak utolsó 
évéhez érkező tollaslabdázó az 
érettségire felkészüléssel párhu-
zamosan edzőivel készül a jövő 
évi világbajnokságra, melyet az 
USA-ban rendeznek meg. Sike-
rei és kiemelkedő teljesítménye 
ösztönzően hatnak csapattársa-

mezőnyt maguk mögé utasítva 
állhattak a dobogó legfelső fo-
kára. Bécsben kiegyensúlyozott 
játékukkal búcsúztatták a ki-
emelt lengyel párost, és csupán 
a tornagyőztes párostól kaptak 
ki. A nemzetközi mezőnyben 
nehéz komoly sikert elérni, ép-
pen ezért jelent elégtételt egy-
egy olyan páros felett aratott 
győzelem, akik az előző verse-
nyen még a továbbjutás akadá-
lyát jelentették. Az apró sikerek 
összeadódnak, és az eredményt 
tükrözik az előrelépések a hazai 
és a nemzetközi ranglistán is. 
Januártól azzal a kellemes gond-
dal küzdhetnek meg, hogy az 
U17-es hazai vegyes páros első 
helyét elfoglalva minden ver-
senyen ők lesznek azok, akiket 
mindenki le akar győzni, hogy 
átvehessék tőlük a stafétát.
Mészáros Petra kinőtt az után-
pótlás-korosztályból, a felnőtt 
versenyeken indul. Nehezebb a 
dolga, hiszen az összes 19. élet-
évét betöltött aktív versenyző 
részt vehet. A szoboszlói játékos 
a magyar versenyeken egyé-
niben rendszeresen a dobogó 
legfelső fokára áll, lánypárjával, 
Vetor Nikollal is alig-alig talál-
nak legyőzőre. Petra a motivá-

Mozgalmas őszi szezont zártak a tollaslabdázók 

A Hajdúszoboszlói Sport-
egyesület új kezdeménye-
zéssel állt elő az év vége felé. 
December 8-án díjkiosztó 
ünnepségen ismerték el a 
labdarúgás mellett működő 
további hét szakosztályban 
sportoló  utánpótlás-spor-
tolók éves teljesítményét.

A labdarúgáson kívül hét 
szakosztály működik aktívan 
a HSE berkein belül, akiknél 
az utánpótlás is magas szín-
vonalú munkát tud felmu-
tatni. Az egyesület vezetése 
éppen ezért úgy döntött, 
hogy azok a sportolókat is 
elismerik, akik nem a foci-
labda bűvöletében nőnek fel, 
hanem más sportágakban je-
leskednek.
Hagyományteremtő jelleggel 
létrehozták az utánpótlás-
sportolók díjkiosztó ünnep-
ségét, ahol a sportlövészet, az 
íjászat, a sakk, az atlétika, a 
tenisz, az ökölvívás és a gim-

ciót és a kihívást a nemzetközi 
mezőnyben való mind sikere-
sebb helytállásban találta meg 
a jelenlegi versenyszezonban. 
Ezért indult a budapesti nem-
zetközi bajnokságon és a máltai 
nemzetközi versenyen páros-
ban. A szerény játékos csodálat-
ra méltó tehetséggel és ügyes-
séggel van megáldva, amelyet 
eredményei is alátámasztanak.

Az energiaválság következtében 
kialakult helyzetben a legfon-
tosabb a versenyzőink erőnlé-
tének megőrzése, az edzettség 
fenntartása. Amint lehetővé 
válik, újra lesznek az edzések a 
városi sportházban. A felkészü-
lést a jelenlegi körülmények-
hez igazodva folytatják, hogy 
a Hajdúszoboszlói Tollaslabda 
SE hírnevét további sikerekkel 
öregbítsék. 

Karalyos Csabáné Rácz Etelka

Új kezdeményezés 
az utánpótlás részére 

nasztráda területén jeleske-
dőket jutalmazták oklevelek- 
kel és tárgyjutalmakkal. 
Sportáganként kettőt jelöl-
hettek ki a szakedzők.
A díjazottak az íjászatban 
Kiss Ákos és Karika Zoltán, 
a teniszben Szilágyi Botond 
és Varga Boldizsár, a sakkban 
Darnai Lili és Rigó Noel, a 
gimnasztrádában Beke Bian-
ka és Barkóczi Lilla, az ököl-
vívásban Dóró Levente és 
Horváth Szabolcs, az atléti-
kában Kun Lara Janka és He-
gedűs Gordon Zoltán, míg a 
sportlövészetben Bohutinsky 
Elizabet és Rozsnyai Imre 
Roland.

Horváth Róbert
Fotó: HSE-facebook

ira is, akik számára kiemelkedő 
teljesítményével jó példaként 
szolgál.
Karalyos Etelka szeptember kö-
zepén indult egyéniben és állan-
dó párjával, a pécsi Dorozsmai 
Hédivel leánypárosban az U15-
ös korosztály számára Ibizán 
megrendezett Európa-bajnok-
ságon. Etelka tudása sokat fej-
lődött az elmúlt évben, és telje-
sítménye fokozatosan javult. A 
hatvannégy induló közül beju-
tott a legjobb tizenhat közé, így 
az európai élmezőnybe került. A 
dobogóra állni a magyar válo-
gatott egyik tagjának sem sike-
rült, ám decemberben a szlovén 
Medvodéban lehetőséget kaptak 
a visszavágásra, ahol Etelka és 
Hédi kemény küzdelemben le-
győzte az Európa-bajnok román 
lánypárost a döntőben! Erre a 
sikerre alapozva készül Etelka 
Hédivel a jövő évi U17-es Eu-
rópa-bajnokságra, valamint csa-
pattársával, Balogh Ádámmal a 
vegyes párosra. 
Ádámmal több éve egy folyama-
tosan fejlődő és összecsiszolódó 
párost alkotva indulnak a verse-
nyeken. Ősszel többször vették 
sikeresen az akadályokat. A ma-
gyar Ludovika Kupán az egész 

A Bárdos Lajos Általános 
Iskola művészeti vénájából 
adódóan szeretetteljes csa-
ládias légkörű iskola, amely 
komoly múltra tekint visz-
sza. Jelenleg 431 gyermek 
tanul itt. Ebben a tanévben 
ünnepli fennállásának 60. 
évfordulóját, így ez az idő- 
szak a jubileum jegyében 
telik. Elsőként teadélutánt 
szerveztek nyugdíjas peda-
gógusaiknak.

A jubileum alkalmából több 
rendezvénnyel készülnek. A 
nyitóesemény a december 
1-jei teadélután volt, ahol 
vendégül látták az intézmény 
nyugdíjas pedagógusait. So-
kan vannak, akik ide jártak 
iskolába, vagy éppen tanítvá-
nyai voltak a nyugdíjas peda-
gógusoknak. A teadélutánon 
szinte egymás szavába vágva 
idézték fel a régi emlékeket, 
miközben könnyes szemmel 
lapozgatták a megsárgult 

Teadélután a 60.  
jubileum jegyében

fényképalbumokat és a régi 
osztálynaplókat. Az intéz-
mény legidősebb pedagógu-
sa, a 93 éves Vass Albertné 
elmondta, hogy csakis szere-
tettel lehet eredményt elérni 
a pedagógusi pályán. A gye-
rekek határtalan, önzetlen 
szeretete motiválta őt egész 
pályafutása alatt. Az iskola 
felsős énekkara az esemény-
re meglepetéssel készült. A 
jubileumi események hama-
rosan folytatódnak az isko-
lában.

Írta és fotózta: 
Ónodi Orsolya



Sport Hajdúszoboszló

A 2022-2023-as bajnoki évad-
ban új edzővel vágott neki az 
Aqua-General HSE az NB III-
as labdarúgó-bajnokságnak. 
Az előző év negyedik helyezése 
után nagy volt a várakozás, va-
jon hogyan teljesítenek labda-
rúgóink? A bennmaradás már 
szinte biztos, de némi szeren-
csével - ami messze elkerülte 
csapatunkat az ősszel - még jó-
val előrébb is lehet lépni a táblá-
zaton tavasszal.
Az első négy mérkőzésen veret-
len maradt Szűcs János csapata, 
s ekkor úgy tűnt, hogy talán a 
tavalyi év kiugró sikere megis-
mételhető. Jött azonban a Vasas 
elleni meccs, ahol a 93. percben 
kapott ki együttesünk először a 
bajnoki idényben. Ez a balsze-
rencsés találat volt az első jele 
annak, hogy Fortuna idén nem 
fogja játékosaink kezét.
Az őszi szezon feléig többféle 
eredményt produkáltak. Sok-
gólos győzelem hazai pályán a 

Hadilábon álltak a szerencsével labdarúgóink

Befejeződtek a küzdelmek ez 
évben az NB II-es férfi kézilab-
da-bajnokságban is. Az eredmé-
nyeken végignézve elképesztő 
őszt produkált az OPUS Tigáz 
Hajdúszoboszló. Hazai mérle-
gük szinte hibátlan, de idegen-
ben se mehetett ellenük biztosra 
senki. Hornyák Lajos csapata az 
északkeleti csoportból a délke-
letibe átkerülve is helytállt.
Amikor az OPUS Tigáz Hajdú-
szoboszlót átsorolták területi 
alapon az északkeleti csoport-
ból a délkeletibe, akkor az is-
meretlenbe kellett fejest ugrani 
a csapatnak. Ez egyben előnyt is 
jelentett, mert a mieink is sötét 
lovak voltak a többiek számára.
A nyitányon a tavalyi bajnok el-
len hazai pályán indult csatába 
az OPUS Tigáz Hajdúszoboszló. 
Ha a végeredményt nézzük, ak-

DVTK II. csapatával szemben, 
és kiütéses vereség idegenben a 
Karcagtól. Egy „minden helyze-
tet elpuskázós” döntetlen Tisza-
füreden, valamint egy balsze-
rencsés iksz a BKV Előre ellen 
a Sport utcában. A féltávnál úgy 
volt 7. a HSE, hogy mindössze 
három pont hátránya volt a 2. 
helyen álló gárdához képest.
Aztán a hat hazai mérkőzésből 
csupán kettőt nyertek meg lab-
darúgóink, három pontosztoz-
kodás mellett egy vereség is be-
csúszott. A döntetlenek között 
különösen fájó a listavezető, és 
eddig veretlen BVSC elleni, ahol 
a 89. percben úszott el a győze-
lem. A vereség azzal a Kisvárda 
II-vel szemben esett meg, ahol 
azért az NB I-es keretből vissza-
játszók is segítették a szabolcsia-
kat. Ráadásul hazai pályán egész 
ősszel csupán öt gólt kapott 
együttesünk, ami nem rossz 
mutatószám.
Az összteljesítmény szempont-

jából  sokat ron- 
tott a képen, 
hogy a ponto-
kat inkább ide-
genben nem si- 
került összeszor-
goskodni. Jász-
berényben ha- 
sonló volt a tel- 
jesítmény, mint 
a Karcag ellen: 
fájó és megma-
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„Ahol győztünk, ott megérde-
melten győztünk, de összessé-
gében nem volt szerencsénk eb-
ben a félévben. Nyilván, persze 
gólt kell rúgni, gólokat kell rúg-
ni. Abban azért van hiányérze-
tünk. Nem itt kellene lennünk, 
hanem legalább két-három 
hellyel előrébb, a 6. hely környé-
kén” – értékelte az őszi idényt 
Szűcs János. A csapat január 
elején kezdi meg a felkészülést 
a február közepén esedékes baj-
noki rajtra.

Vida Sándor 06-20/485-4256
06-20/597-8265

Ha szükséges 
házhoz szállítom, 
hibásakat 
beszámítom!

illetve felújítottak 
garanciával 
eladók.

Centrifugák, keverőtárcsás 
mosógépek javítását, 
burkolatcseréjét is

garanciával vállalom, 
A műszempillák meghosszabbítják, 
dúsabbá és vastagabbá teszik az eredeti 
pillákat, kiemelik a tekintetet.

Szolgáltatásaim:
• Arckezelések

• Gépi arckezelések

• Gyantázás

• Smink

• Szempilla-hosszabbítás és -dúsítás

Minőségi megoldást nyújtok a fiatal, 
az érzékeny, az érett, valamint a 
problémás bőrtípusok kezelésére.

A hatóanyagok gyorsabb felszívódásának 
segítése a bőr mélyebb rétegeibe.

Cukorgyantával és gyantagyöngyökkel, 
melyek a kíméletes szőrtelenítés módszerei. 
Patronos gyantával, mely steril és hatékony.

A sminkelés célja az arc szépséghibáinak 
korrigálása, elfedése, valamint előnyös 
vonásainak kiemelése.

A sminkelés célja az arc szépséghibáinak 
korrigálása, elfedése, valamint előnyös 
vonásainak kiemelése.

Hajdúszoboszló, 
Hóvirág utca 18.

Bejelentkezés: 
06 30 951 83 51

 10% kedvezményben 
részesül!

A KUPON 
felmutatása esetén

kor sima ötgólos vereség a vége, 
ám a mutatott játék biztatónak 
tűnt már akkor is. A követke-
ző három meccsért idegenbe 
utaztak. A mérleg: egy tisztes 
vereség Mezőtúron (27-29), egy 
szép siker Kunszentmártonban 
(35-32) és egy elképesztő hát-
rányból visszahozott döntetlen 
Újkígyóson (29-29). Ez utóbbi 
találkozón történt meg a for-
dulat, a csapat küzdeni tudása 
az idény hátralévő részében a 
megalkuvást nem ismerő játé-
kot váltott ki.
Zsinórban négy győzelem kö-
vetkezett. Köztük a hazai pályán 
elért siker a Makó ellen (32-29), 
akik addig egyetlen vereséget 
sem jegyeztek. Óriási hangulat 
volt a lelátón a sportházban, 
ahol egyszerűen nem veszíthe-
tett a gárda. A további három 

sikert pedig a 
Kondoros (39-
26), a Köröstar-
csa (35-29) és a 
Szolnok (35-25) 
ellen érték el.
A szezon végén 
az utolsó három 
m é r k ő z é s b ő l 
kettőt nyert meg 
az OPUS Tigáz Hajdúszoboszló. 
A Békés ellen olyan találkozót 
játszott csapatunk, ahol a muta-
tott játék ellenére sem érdemelt 
volna vereséget. (Békési FKC 
– OPUS Tigáz Hajdúszobosz-
ló 31-26) Hazai pályán sikerült 
győzelemmel búcsúzni az őszi 
idénytől. A Pick Szeged U23 
ellen két góllal (34-32) bizo-
nyult jobbnak együttesünk. A 
záráson pedig a Berettyó MSE 
sem jelentett akadályt (30-23). 

Küzdeni tudásból jeles

gyarázhatatlan pofon. Putnokon 
és Egerben úgy kaptunk ki, hogy 
nem sikerült gólt rúgni. Az egyet- 
len szép és sikeres idegenbeli 
játék Tiszaújvároson volt, ahol 
1:0 hátrányból 4:1 sikert vará-
zsoltak a srácok.
A téli szünetet a 9. helyen töl-
ti egyletünk. Ha sikeres lesz a 
felkészülés, és a szerencsével is 
megtalálják a kapcsolatot az 
egyesület háza táján, akkor 
szinte elképzelhetetlen, hogy ne 
lépne előre tavasszal az Aqua-
General HSE.

Így összességében nagyon szép 
őszi idényt tudhat maga mö-
gött együttesünk, amiben talán 
kevesen bíztak a bajnokság kez-
detén. 
Csapatunk a 4. helyen kezdheti 
meg majd a tavaszi mérkőzése-
ket. Három pont a hátrányuk a 
2. Mezőtúr és a 3. Makó mögött 
is. 

Horváth Róbert
Fotó: OPUS-Tigáz Hajdúszoboszló

Horváth Róbert, fotó: HSE-facebook
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Újak készítése, 
régiek felújítása 
rövid 
határidővel, 
garanciával.

SÍRKÖVEK, KRIPTÁK GRÁNITBÓL, MŰKŐBŐL

Ugyanitt ablak- 
és kerítéspárkányok.

Tel: 06/30-689-0228 •  06/70-672-1611 
BARTHA TEAM KFT.  Hajdúszoboszló, Nap utca 31.

e-mail: barthateam@gmail.com

Minimum kedvezmény!

0670/378-3260

Derényi Imre Hajdúszoboszló, Kölcsey u. 13.

Fogsor készítés és javítás

www.fog-technika.hu

10%
FOGTECHNIKA

HAJDÚSZOBOSZLÓ,  JÓZSEF ATTILA UTCA 6/C. 19. üzlet • Nyitva: H-P: 9-17.30-ig Sz: 9-13-ig.

www.elittefehernemu.hu

Elitte FehérnemuElitte Fehérnemu
KELLEMES ÜNNEPEKET

és 

BOLDOG ÚJ ÉVET
kívánnak

az Elitte Fehérnemű
 dolgozói!


