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Nekünk Szoboszló a mindenség
Tisztelt Olvasók, Kedves
Hajdúszoboszlóiak!
Szép Ernő fogalmazott úgy
Felnőtteknek c. művében,
hogy „Szoboszló volt nékem
a Mindenség”.
Csodálatos
emlék-vallomása ez, gyermekkorának itt töltött éveit
zárta szívébe-lelkébe, s adta
tovább nekünk üzenetként.
Jómagam is büszke vagyok
szoboszlóiságomra. Hiszem,
hogy sokadmagammal együtt
érzek így, és természetesen
nemcsak azokkal, akik tősgyökeresek, akik itt cseperedtek fel, hanem azokkal a honfitársaimmal is, akik később
váltak szoboszlóivá.

Talán túl patetikusnak tűnnek
e gondolatok, ám leírásukkal
egyetlen szándék vezérelt. A
lélekmelengetés. Szükségünk
van napjainkban erre, mert
emberpróbáló időket élünk.
A küzdelmet azonban soha,

semmilyen téren nem adhatjuk fel, ezért jómagam is a
2019-ben kijelölt utat követem. Az eddigi eredményeket
nem bizonygatni szándékozom, azokat kérem, a tények
szerint kövessék figyelemmel.
Közös céljaink valóra váltásához kívánok mindenkinek
erőt, kitartást, egészséget. Váljon valósággá a remény, hogy
lesznek olyan védekezési lehetőségek, amik e nyomasztó
járványteher alól felszabadítják az embert, és folytathatjuk
megszokott, szabad polgári
életünket.
Czeglédi Gyula
polgármester

Megjelent a Szókimondó 300. száma

6. oldal u

30 műsorszám
az újévi gálán

Az innováció jegyében tanácskoztak

7. oldal u

Az érem minden
álmot felülmúlna
Információcserére, közös gondolkodásra invitált a különböző gazdasági szektorokból helyi
vállalkozókat a MI Hajdúszoboszlóért Egyesület január 13-án. A Vállalkozás és innováció a
világjárvány árnyékában
elnevezésű fórum résztvevői Bodó Sándor, az

Információs és Technológiai Minisztérium államtitkára előadásából megismerhették az elmúlt két év
munkaerőpiaci helyzetének alakulását, hallhattak
a többszakmás tudás szükségszerűségéről. Czeglédi Gyula polgármester az
önkormányzati munkáról
számolt be a gazdaságfej-

lesztési törekvések tükrében. Az információkban
gazdag tanácskozáson a
kis- és középvállalkozások EU-s pályázati lehetőségeiről és a kiemelkedő agrárfejlesztési támogatási lehetőségekről
is tájékozódhattak a jelenlévők.
Részletek a 10. oldalon

11. oldal u
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A 2019-ben vállalt elköteleződés mentén haladva
- Interjú Czeglédi Gyula polgármesterrel A harmadik naptári évet kezdte meg
a 2019 őszén megválasztott önkormányzat egy olyan, járvány által megterhelt időszakban, amilyet ma élők
nem tapasztaltak még. Czeglédi Gyula polgármestert év eleji jókívánságainak megosztására, és a több mint két
éve megkezdett útról kérdeztük.

bolást véghez vinni, vagyis a város történelméhez tartozó épületeket is lebontani hibás döntés lenne. A szakemberek
amúgy egyértelműen a lámpás kereszteződést javasolták. Megvizsgáltattam
lakossági felvetésre, hogy mini körforgalom elférne-e. A szakértők megállapítása szerint arra sincs lehetőség.
A lámpás kereszteződés megépítéséhez
reményeink szerint 2022-ben a terveket
az állam elkészítteti, s szeretnénk, ha
közös teherviseléssel mihamarabb megoldódhatna.
Megjegyzem, forgalmasak és balesetveszélyesek a Tokay - Rákóczi utcai kereszteződés és a József Attila u. – Debreceni
útfél – Jókai sor kombináció, ezekre is
elkészíttettük a tanulmányterveket.

Polgármester Úr! Olyan időket élünk,
hogy talán egyre többen fordulnának
ama mesebeli aranyhalhoz, hogy elmondják neki kívánságukat. Ön mit
kívánna?
Elsődlegesen jókívánságot szeretnék kifejezni a lakosság részére, azt kívánom,
hogy legyünk végre túl ezen a vírushelyzeten, s mindenkinek az egészsége
megőrződhessen.
Amint a megelőző évben, úgy tavaly is
igyekeztünk számos intézkedést hozni, amivel hozzájárultunk a pandémia
elleni küzdelemhez. A védekezéshez
számos feltételt megteremtettünk szolgáltatás szempontjából, logisztikailag.
Kiemelném, hogy az önkormányzat
biztosította annak hátterét, hogy a háziorvosok és fürdőorvosok által vállalt
PCR-tesztelések eredményét másnap
megkapják a háziorvosok, tehát mihamarabb lássák, milyen gyógymód szükséges.
Az elmúlt két év szinte folyamatosan
a védekezés jegyében telt. Emellett az
önkormányzat és magam is a kitűzött
célokra helyeztük a hangsúlyt, ezek irányában haladtunk.
Ha végigtekintünk az elmúlt éven, mi
lehet az a toplista, amikben előrébb
jutott a város, amikben eredményeket
sikerült elérni?
A belső zsebemben tartom a polgármesteri programot, számomra ez egy
vonalvezetés, iránymutatás. Természetesen azóta sok igény felmerült, mindazonáltal koncentrálnunk kell azokra a
célokra, amiket a 2019-es választásokon
fontosnak gondoltunk, tehát ezen elköteleződés mentén szeretnénk haladni.
A város infrastruktúrájának fejlesztése
kiemelt célunk. Több utcában elkészült
a belvízelvezetés, útszőnyegezés – sorolhatjuk a Harsányi, Korpos, Kádár utcákat, a Szél zugot -, ugyanakkor nagy
számban készíttettünk el a további megvalósításokhoz szükséges terveket.
A település szempontjából nagy jelentőségű, mert igen sok lakost érint két rég-

óta odázódó beavatkozás, amelyek nem,
vagy csak részben önkormányzatiak.
Örülök annak, hogy két év alatt sikerült
kimozdítani a holtpontról a 4-es főút
Hajdúszoboszló és Debrecen közötti
2x2 sávosításának ügyét. A kiviteli tervek készülnek, s reméljük, hogy az önkormányzati ciklus vége felé a konkrét
építkezés is megkezdődik.
Hasonló a belterületen lévő neuralgikus pont, a rendkívül balesetveszélyes
Dózsa György – Nádudvari – BajcsyZsilinszky utcai útkereszteződés. Sok a
vita, az álláspont. Ezért mi elkészíttettünk egy tanulmánytervet. Ez alapján
körforgalom ott akkor valósulhatna
meg, ha lebontanánk az ún. Csernyi
boltot, a pénzügyőr laktanyát, ahol
óvoda volt, most munkaügyi központ,
továbbá az ABC parkolója minimum
szükséges volna, és egy magáningatlan.
Egyébiránt itt is állami utak érintettek,
ezért meg kellene érteniük az embereknek, hogy önállóan nem dönthetünk a
kereszteződés sorsáról.
Másrészt azt gondolom, hogy nagy rom-

Toplistásnak tekinthetjük az újdonság erejével ható, munkahelyteremtő
–megtartó célú vállalkozásfejlesztési
szemléletet?
Természetesen. Sőt a vállalkozási övezet
kialakítása folyamatban van. Tízhektáros területet alakítottunk ki a város
déli részén. A városgazdálkodási nzrt.vel közösen fogunk pályázni az európai
uniós TOP Plusz programban. Megjegyzem, a vállalkozásfejlesztési csoport
előkészítő feladatai közben derült ki egy
fontos mutató, miszerint pandémia ide
vagy oda, Hajdúszoboszlón a működő
vállalkozások száma az elmúlt években
15%-kal nőtt.
Fontosnak
tartom
kiemelni
a
szoboszloinvest.hu portál létrehozását.
Ezáltal a befektetők tájékozódhatnak,
hogy a városban mely területeken van
lehetőség vállalkozás indítására, ingatlanfejlesztésre. Ez érdeke a városnak, a
nem hasznosuló ingatlanok nem termelnek, nincs adóbevétel sem.
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Kétségtelenül ez a város húzóereje. Az
idén 95 éves a fürdőnk, hangsúlyozandó, hogy az üzemeltető cég továbbra
is az önkormányzat 99%-os tulajdonát
képezi, az összes fejlesztésével együtt.
Az elmúlt évben elkészült Hungarospa
Prémium Zóna szó szerint berobbant
a turisztikai kínálatba. Kétszer annyi
látogató kereste fel, mint amennyire
számítottunk. A létesítménynek mind a
szakmai, mind a gazdasági hatása érzékelhető.
A folytatás? Magyarország Kormánya
a Magyar Turisztikai Ügynökség közreműködésével egy jelentős technológiai fejlesztési-korszerűsítési pályázatra
hívta meg Hajdúszoboszlót, vagyis e
programban a mienk természetesen a
kilenc kiemelt nagy fürdő között szerepel. Többmilliárdos értékű, korszerűsítési, energia-megtakarítási, élményelem-fejlesztési terv valósulhat meg.
A Hungarospa menedzsmentje ennek
előkészítését végzi, s már bemutatta az
önkormányzatnak e jövőbe mutató elképzeléseket.
Folytatnám a sort a Mátyás király sétány
felújításával, amely tavaly megkezdődhetett. A kivitelezőkkel egyeztetve arra
kaptunk ígéretet, hogy a nyári főszezonra a beruházás olyan készültségi fokú
lesz, ami a megszokott nyári korzózást
a legkevésbé zavarja. Jelenleg az infrastruktúra kiváltása tart, aztán következnek a felületi burkolások, befejezésként
a látványt meghatározó attrakciók elhelyezése és a zöldítés.
Toplistásnak tekinthető a többfunkciós központ. Ez elsősorban a turizmust,
de a helyi lakosság életét is érintő, igen
nagy beruházás. Sokak régi vágya volt,
most ez is vita tárgya. Meddig sikerült
eljutni az ügy érdekében?
December 23-án lett államilag kiemelt
beruházás a konferenciaközpont pro-

jektünk. Ez mindenképpen lehetőség
a megvalósulás gyorsítására. Azt most
már tudjuk, hogy a számla végösszege
az eddig gondolt 8-9 milliárd forint helyett a duplája körül fog megállni nettó
összegben is, a tervezők becslése szerint
17 milliárd forint kellene hozzá. A feltételes közbeszerzést lefolytatjuk, s ennek
eredményeként tudjuk majd benyújtani
igényünket a kormánynak. Azt gondolom, léptékváltás lesz a város életében ez
a központ. Megvizsgáltattuk a környezeti hatását, rendkívül jó az eredmény,
a zöldtervező három fa kivágását javasolta, és néhány átültetését, összességében be fog illeszkedni abba a parkosított
övezetbe.
Ez a létesítmény amellett, hogy megteremti a konferenciaturizmus alapjait,
városunkhoz méltó helyszín lesz a sport
és a kultúra területén egyaránt. Nagyon
szurkolok, s reméljük, az önkormányzati ciklus végére ez a rendezvényközpont
is a megvalósítás időszakába lép. Az idei
még a tervezés és előkészítés, versenyeztetés lebonyolításának éve lesz.
Egy élhető város szempontjából nagyon
fontos, hogyan lehet eltölteni a szabadidőt. Másik jelentős helyét teremthetjük
meg ennek a volt Gázláng pálya rehabilitációjával. A tervek elkészültek, bízunk
benne, hogy eredményesen tudunk pályázni a megvalósításra, s kialakul a tömeg- és a diáksport e bázisa.
A megvalósult fejlesztési tervek mellett
tehát jó néhánynak a megvalósulása
áthúzódik ez évre, illetve az elkövetkezőkre. Mire figyelnek még oda a fejlesztések, a gazdaságorientáltság mellett?
Nyilvánvalóan a kultúra továbbra is
fontos mind a helyi lakosság, mind a
turisták igényeinek kielégítése érdekében. Ez évben is szeretnék a korábbi két
évhez hasonló, nagyon széles alapokra
helyezett együttműködést a civil szervezetekkel. Így maradhat gazdagabb a
szórakoztató programkínálatunk. Nyitni kívánunk a környező települések irányába is, amit azok szívesen fogadnak,
megtiszteltetés számukra, hogy városunkban bemutathatják értékeiket.
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Nem feledkezhetünk meg a környezetvédelemről. Fontos téma a városvezetés
gondolkodásában, ezért is hoztunk létre
ilyen bizottságot, hogy minden beruházást, fejlesztést ilyen szempontból is értékeljünk. Örülünk az első elektromos
meghajtású hulladékgyűjtő járműnek,
amely a Debrecennel való jó együttműködés eredményeként járja a hajdúszoboszlói utcákat. E ciklusban tervezzük
elektromos meghajtású autóbuszok
megjelenését. A környezet témakörében a fásítás, erdősítés tennivalók is napirenden szerepelnek.
Befejezésül az emberekkel való kapcsolattartást sem hagynám ki a sorból.
Abban az időszakban vagyunk, amikor
azt szokták mondani, hogy nem érdekli
a képviselőket semmi, bezzeg, amikor
kampány van... Ezek berögzült sztereotípiák. Elmondhatom, hogy ebben a
vírushelyzetben is minden képviselőtársam folyamatosan tartja a kapcsolatot a lakossággal. A körzeti képviselők
nagyon odafigyelnek a területükre. Kétségtelen tény, hogy sokkal több igény
mutatkozik a körzetek egyedi problémáinak megoldására, ezért sajnos
mindet nem tudjuk, de igyekszünk a
lehető legtöbbet kielégíteni. A költségvetés készül, ez évben minden körzetre
vetítve lesz egy keretösszeg, hogy a kisebb beavatkozási igények orvosolhatók
legyenek.
Tibai Irma (Fotók: Tóth Imre)
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Az egészségügyben is léptünk előre.
Az ügyeleti rendszerben kétszeresen,
mert először az önkormányzat újította
azt meg, majd az állam, mivel átvette
az OMSZ, és gyorsabb, szakszerűbb az
ellátás.
Némi aggodalmat keltett a személyi változás a járóbetegcentrum élén. Célunk,
hogy minél több egészségügyi ellátás
helyben biztosított legyen, s csak az igazán súlyos esetek koncentrálódjanak a
fekvőbeteg-intézetekbe. A vezetés most
kezdte munkáját, reméljük, mihamarabb érzékelhető lesz az eredménye.
Szeretnénk tehát, hogy a szakorvosi, de
másrészről a háziorvosi területen is fejlődhessen az ellátás.

Eg

A település húzóágazata a pandémia
ellenére is a turizmus maradt. E szektor gazdasági erejének megtartása érdekében hol tartunk, mi jelenti a további haladást?
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Beszámoló az önkormányzati beruházásokról

A képviselő-testület 2021. évi munkaterve szerint a
decemberi ülésen beszámoló készült az önkormányzati beruházásokról és felújításokról. A Városfejlesztési Irodához tartozó sokrétű feladatok teljesülése,
az áthúzódó teljesítések az önkormányzat honlapján
a testületi ülések anyagai között teljességében olvashatók. A terjedelmes anyag felhasználásával mutatjuk
be, elsőként a beruházások megvalósulását, aktualitásait.
- A „Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai
fejlesztése” c., GINOP-7.1.9-17 európai uniós pályázati támogatású kiemelt turisztikai fejlesztés kivitelezése
szeptember 11-ei munkaterület-átadással megkezdődött. A projekt mindhárom része megvalósulhat (fedett
kerékpártároló, családbarát létesítmény építése, Mátyás
király sétány és Szent István park fejlesztése, élményelemek). A kivitelezési határidő a Mátyás király sétány
és Szent István park vonatkozásában 2022. szeptember,
míg a másik két rész esetén 2022. április.

torna és az Alma dűlő közötti szakaszon a gyalog- és kerékpárút megépítését vállalja.
Az önkormányzati beruházás 16 millió 869 ezer forintért májusban elkészült. Keretében 194 m szalagkorlátot
és 11 db LED-es közvilágítási oszlopot is elhelyeztek.

- „Aprócska bölcsi” – A Bölcsőde bővítése európai uniós
támogatással megvalósuló pályázat. A töblettámogatási
igény elnyerésével sikerült nyertes kivitelezői szerződést
kötni december 10-én. A projekt keretében a Rákóczi
u. 70. sz. alatt két csoportszoba épül meg a szükséges
kiszolgáló helyiségekkel. Így 26 gyermek ellátására nyílik lehetőség. Az új épület nettó alapterülete 428,47 nm,
a kapcsolódó játszóudvar mérete 772 nm. A beruházás
egy év alatt készül el.
- A Sport utca komplett rekonstrukciós terve, kivitelezés I. ütem (70 m). A vállalkozási szerződést novemberben írták alá, így a kivitelezés ez évben kezdődik, a
teljesítés határideje 2022. április 29.
- Támfal felújítása a Hősök terén. A meglévő támfal
2011–ben épült monolit vasbeton tartószerkezetű alapozással és falazattal. A ragasztott mészkőburkolat később több helyen levált. A képviselő-testület 2020-ban
döntött a támfal teljes homlokzati felületének felújításáról vakolással. A felújítás tavaszra elkészült, teljes költsége 8,6 millió Ft volt.
- Kádár utca és Szél zug útburkolat és csapadékvíz
fejlesztése pályázat. Az önkormányzatok kötelező feladatellátását támogató hazai forrásra benyújtott pályázat
segítségével valósulhatott meg 27,73 millió támogatással, 14,966 millió forint saját forrásból. A közbeszerzési
ajánlatkérés kedvezőnek bizonyult, így a fennmaradó
támogatásrészt a Szél zug felújítására tudta fordítani az
önkormányzat. A kivitelezés négy hónap alatt, novem- Fásítás. A képviselő testület a 2021. októberi ülésen ber 30-ra befejeződött.
döntött a keret felhasználásáról, a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási NZrt. a sikeres beszerzés és munkaszervezés után november végéig a növényeket telepítette.

- Szociális pályázatok. – „Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúszoboszlón” TOP-4.3.1-16 és „Ös�szetartó lakosságért - Hajdúszoboszló” TOP-5.2.1-15
- A Szováti útfélen kerékpárút, közvilágítás tervezése európai uniós pályázatok.
és építése. 2018-ban a képviselő-testület kinyilatkozta, a) Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúszohogy a NIF Zrt. beruházásában a Szováti úton megépülő boszlón
vasúti átjáró, valamint gyalog- és kerékpárút építéséhez A támogatási kérelemben tervezett fontosabb tevékenykapcsolódóan, azzal egy ütemben a 11012/2 hrsz. csa- ségek: a Papp István utcai önkormányzati bérlakás teljes

Hajdúszoboszló
körű felújítása és biztosítása szolgálati lakásként. Közlekedési fejlesztés keretében a Tokay utca szilárd burkolattal ellátása a még hiányzó szakaszon, és a Libagát
utca mindkét oldalán a csapadékvíz-elvezetés kiépítése.
A projekt összefügg soft elemekkel, ezért a tervezett befejezési határidő: 2022. 12. 31.
b) Összetartó lakosságért - Hajdúszoboszló - soft
elem: A pályázat célja, a leromlott városrészeinek és lakosságának a város fejlődő szövetébe való integrálása,
a szociális problémákkal küzdő társadalmi csoportok
felzárkóztatása. Tervezett elemek többek közt: sport- és
egészségnap, folyamatos szociális munka megteremtése,
szociális munkás alkalmazása. Törekvés a foglalkoztatás
elősegítésére, kertművelési programsorozat, pályaorientációs tanácsadás. Egészségügyi program. A projekt
2023-ban fejeződik be.
- A városi csapadékvíz-hálózat fejlesztése pályázat. A
TOP-2.1.3-16-HB1 - Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések „Hajdúszoboszló csapadékvízelvezetés fejlesztése 2021.” című pályázati projektben a
Nyugati sor, a Bárány utca, és a Szík utca csapadékvízelvezetésének fejlesztése, valamint a sósvíztározó kotrási
munkálatai valósulnak meg. Az előkészítés folyamatban
van, a befejezés 2023. 06. 30.
- Helyi piac fejlesztése pályázat előkészítése. Az ingatlan jogi és tulajdonjogi státuszának rendezése a legfontosabb feladat. A piactér lefedésére elkészült terv, annak
bekerülési költsége miatt arról is született döntés,, hogy
a vidékfejlesztési pályázatra nem pályázik a város, mert
a maximálisan igényelhető 100 millió forintnak kb. a
duplájába kerül a megvalósítás. Ezért a későbbiekben
lesz döntés, mely pályázati konstrukcióban van lehetőség a fejlesztés megvalósítására.
- A helyi gazdaságfejlesztésre a TOP PLUSZ-1.1.1-21
pályázati felhívás keretében lesz lehetőség pályázatot
benyújtani több, önállóan támogatható tevékenységre
vonatkozóan, mint:
például iparterületek kialakítása és meglévők fejlesztése,
inkubátorház fejlesztése, helyi termelők, helyi termékek
piacra jutásának támogatása.
- Daru zug parkolók, Lovas u csapadékvíz-, Baross
u útépítés. Már csak a Daru zug kivitelezési munkálatai
várnak a megvalósításra. A 2021-ben lefolytatott három
közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására eredménytelen volt.
- Márton-zug szennyvízelvezető rendszer bővítése és
a Bocskai zug ivóvízvezeték-építés kivitelezési munkálatai. A beruházás megvalósítása áthúzódik ez évre,
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a kivitelezés szerződésszerű teljesítési határideje: 2022.
05. 31.
- Új rendezvényközpont Hajdúszoboszlón pályázat (előkészítés, tervek). Az országos építészeti ötletpályázat
eredményeit felhasználva a multifunkciós rendezvénycsarnok helyszínének a szabadidőpark Kemping utca
felőli részét jelölte ki az önkormányzat A beruházást
Magyarország Kormánya nemzetgazdasági szempontból kiemeltté nyilvánította.
- A 2021-2027. uniós pályázati ciklushoz kapcsolódó
fejlesztések. A rendelkezésre álló keretből tervek készültek, illetve készülnek el 2022 elejéig:
- József Attila u. - Debreceni út - Szilfákalja - Jókai sor
csomópont fejlesztése komplett engedélyes terv
- Hóvirág utca tervfelülvizsgálat
- Nyugati sor útfelújítás tervfelülvizsgálata
- Sport utca ivóvízvezeték-rekonstrukció engedélyes tervének elkészítése (szerződéskötés folyamatban van)
- Dózsa György u. kerékpárút-hálózat kialakítás tervfelülvizsgálat vagy új terv készítése (Nádudvari u. és Nyugati sor között)
- Gázláng pálya beépítési tervének elkészítése

- Kígyó utca útfelújítás tervfelülvizsgálata és ivóvízvezeték-rekonstrukció tervezése
- Szilfákalja 19-31. közötti szakasz esetében lakótelepi
út – parkolók – járdák felújítása, csapadékvíz-elvezetésének tervezése
- Puskin utca (útfelújítás és csapadékvíz-elvezetés) tervfelülvizsgálata.
- Négyévszakos játszóház tervezése. A képviselő-testület szeptemberben döntött a várható turisztikai felhívásra pályázat előkészítése kapcsán fedett játszóház terveinek előkészítésére. A tervezési feladat véglegesítéséhez
a pályázati felhívás megjelenése szükséges.

Piaci árak, 2022. január 29.

• alma: .................... 150-450 Ft
• banán: .................. 550-600 Ft
• birsalma: ..................... 650 Ft
• burgonya: ............ 200- 250 Ft
• brokkoli: .................... 1.500 Ft
• citrom: ................. 600- 650 Ft
• cékla: ................... 290-300 Ft
• dióbél: ............ 4.500-4.800 Ft
• fejes káposzta: ..... 300-350 Ft
• fekete retek: ..................500 Ft
• fokhagyma: ..... 1.500-2.000 Ft
• gránátalma: .................. 380 Ft

Közélet

• gomba: ........................... 1.500 Ft
• karalábé: .................... 300-350 Ft
• karfiol: .............................. 750 Ft
• kelkáposzta: ............... 400-550 Ft
• kígyóuborka: ........ 1.100-1.200 Ft
• körte: ................................ 750 Ft
• lilahagyma: ................ 400-550 Ft
• mandarin: ................. 390- 750 Ft
• narancs: .................... 390-650 Ft
• paradicsom: ............ 990-1 000 Ft
• paprika - csípős: .......... 200 Ft/db
• paprika - kaliforniai: ........ 1.100 Ft

Tibai Irma (Fotók: Tóth Imre)
• paprika - kápia: 1.100-1.400 Ft
• paprika - TV: .... 1.100-1.200 Ft
• padlizsán: ................... 1.400 Ft
• petrezselyem: ........ 550-600 Ft
• sárgarépa: ............. 200-300 Ft
• sütőtök: ................. 250-300 Ft
• szőlő: ......................... 1.800 Ft
• szilva: ......................... 1.500 Ft
• tojás: .................... 40-48 Ft/db
• újhagyma1: ................... 150 Ft
• vajretek: ........................ 390 Ft
• vöröshagyma: ....... 220-350 Ft
• zeller: ............................ 500 Ft
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Hajdúszoboszló

Példaértékű összefogás
Közel másfél millió forint értékben sporteszközöket adtak át hajdúszoboszlói civil
szervezetek képviselői.
Tegyük szebbé együtt a szoboszlói gyermekek karácsonyát! - Ezzel a felhívással indult az az adománygyűjtő

kezdeményezés, amelyben végül 6 hajdúszoboszlói sportszervezet fogott össze. Az egyesületek mellett Bodó Sándor foglalkoztatásért felelős
államtitkár, Czeglédi Gyula
polgármester, továbbá egyéb
szervezetek és magánszemélyek felajánlásai is érkeztek.

Összesen másfél millió forint
értékben
sporteszközöket
adtak át a Hajdúszoboszlói
Kistérségi Szociális Központ
munkatársainak. Holácsik
Marianna, az intézmény vezetője elmondta, hogy ennek
a példaértékű felajánlásnak
köszönhetően több mint 100
gyermek karácsonyát tudták
szebbé tenni. Az egyesületek
kitűzött célja az volt, hogy a
már nem használt, de még
jó állapotú sporteszközök az
ünnepekre a fa alá kerüljenek.
Az összefogásnak köszönhetően számos roller, bicikli,
pingpongütő és megannyi
más sporteszköz, valamint
egyéb szuper ajándék gyűlt
össze a fenyőfa alatt.

Évekig a Hajdúszoboszlói
Rhinos végezte ezt a nemes
feladatot. 2021-ben a Hajdúszoboszlói Sportegyesület,
a Hajdúszoboszlói Árpád
Sportegyesület, a Hajdúszoboszlói Tollaslabda Egyesület, a Hercules Sportegyesület, a Hajdúszoboszlói
Aero Klub és az Opus Tigáz
Hajdúszoboszló vette át a
stafétát, és szervezi a sporteszközök adományozását a
városban. Kovács Gergely
sportért felelős alpolgármester elmondta, abban bíznak,
hogy 2022-ben többen csatlakoznak hozzájuk, így még
több gyermeknek tudnak segíteni.
Ónodi Orsolya
(Fotó: Tóth Imre)

Jubileumot ünnepelt a Szókimondó szerkesztősége
Kevés település büszkélkedhet olyan folyóirattal, amely
immáron 26 éve jelenik meg havi rendszerességgel.
Novemberben jelent meg a Szókimondó 300. száma. A folyóirat igazi helyi érték, amely Hajdúszoboszló kulturális életébe enged bepillantást. A kezdetek kezdetén a művelődési
központ dolgozóival a város érdekében és szolgálatában jött
létre a lap. Az újság szerkesztői és az olvasók ezt a jubileumot
egy kerekasztal-beszélgetéssel ünnepelték meg a kulturális
központ galériájában. Papp András, a jelenlegi főszerkesztő
megidézte két elhunyt elődje, Kovács Gábor és Vida Lajos
munkásságát, hangsúlyozva, milyen egyéniségek voltak, és
mennyire elkötelezettek. A Szókimondó ünnepén nemcsak
a múltról esett szó, hanem a jelenről és a jövőjéről is. A lap

már immár jelen van az egyik közismert közösségi oldalon,
valamint elkezdték az újság digitális archiválását is, amely
bárkinek elérhető és letölthető lesz a művelődési központ
honlapján.
Ónodi Orsolya (Fotó: Tóth Imre)

Elfeledtetik a világ búját-baját
A legfontosabb ez a sok-sok
tehetséges gyerek, és a szüleik, akik támogatják őket, s
egyetértenek velünk abban,
hogy ha felfedeztük a tehetségüket, indítsuk el őket
az úton. Erre is felhívta a
figyelmet Szoboszlainé Kádár Anikó, a Szabó László
Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója az intézmény
féléves vizsgakiállításának
január 20-ai megnyitóján.
A tárlat két év kihagyás után jöhetett létre, érthetően nagyon
várták az érintettek, s örömmel nyitotta meg azt Czeglédi
Gyula polgármester. – Az a lehetőség, amelyet ez az iskola
biztosít, nagyon fontos része a város művelődésének. Remélem, hogy a tudás, amit itt kapnak a gyerekek, később kamatozódni fog a személyes életükben – mutatott rá beszédében,
s méltatta az intézményre jellemző családias légkört, hangu-

latot. Hangsúlyozta, az önkormányzat a lehetőségeihez képest
az idén is hozzájárul az alapítványi művészeti iskola működéséhez. A megnyitón kellemes meglepetés érte a városvezetőt. Tudták, hogy kedvence a puli, így e magyar kutyafajtát
ábrázoló grafikával ajándékozta meg az iskola, melyet Szirák
Bianka készített.
A világ dolgai most talán nagyon egysíkúnak és egyhangúnak tűnhetnek számunkra, de ezek a képek feledtetik a nyomasztó érzést, az ebből való szabadulást erősítik. Színesek,
élményteliek, igazi gyermeki munkák – mondta Szoboszlainé Kádár Anikó. Az igazgatónő a megnyitón adta át Barabás
Lindának a japán nemzetközi környezetvédelmi pályázaton
kiérdemelt dicsérő oklevelet.
A százharminchat képzőművészeti tagozatos tanuló gondolat- és érzésvilágának gazdag tükre február 20-ig ingyenesen
tekinthető meg a művelődési központ galériájában. Folytatás
is lesz az idén, a művelődési központtal való együttműködés
jegyében két nagyszabású kiállítást is rendeznek, hogy utólag
megünnepelhessék az iskola fennállásának 20. jubileumát.
Tibai Irma (Fotó: Tóth Imre)

Hajdúszoboszló
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Ismét ostorcsattogástól volt hangos Hajdúszoboszló
Több mint ezren választották az év utolsó napján a
fürdővárost. Az év utolsó
rendezvénye, a Szilveszteri
csergetés ezúttal is tömegeket vonzott a Hősök terére.
Elődeink 1559. december
31-én kolompszóval és ostorpattogtatással ijesztették
el a Szoboszlót fenyegető török hadsereget. A megemlékezés és az óévbúcsúztatás
miatt minden év utolsó estéjén csergetőkkel telik meg
a város főtere. A szilveszteri
csergetés a kékfestőbe és szűrbe öltözött csikósok felvonulásával kezdődött, akik látványos ostorcsattogtatással
űzték el a „gonosz erőket” és
köszöntötték az új évet. Egyszerre, ilyen sok népviseletbe
öltözött hagyományőrző korábban még soha nem csergetett Hajdúszoboszlón. Majd a

sokak által várt színpompás
tűzijáték következett. Aki ott
volt a város főterén, azt nem
érte csalódás, hiszen felejthetetlen élményekben lehetett
része. Eközben a Hősök tere
zsúfolásig megtelt, a színpad
mellett mindenki a Bikini
fergeteges koncertjére várt. A
zenekarral együtt generációk énekelték a legismertebb
slágereket. A fiatalok és idősebbek együtt merültek el az
örök életű rockzenekar élő
muzsikájában. A visszajelzések szerint a helyi lakosok
és az itt pihenő vendégek is
örömmel fogadták az óévbúcsúztatót. Óriási szabadságot
jelentett nekik, hogy nem otthon szilvesztereztek. Rengetegen örültek, hogy együtt
szórakozhattak, a szabadban.
Ónodi Orsolya
(Fotók: Tóth Imre)

Fergeteges gálával ünnepelt a Főnix
Több mint száz gyermek
huszonhét koreográfiát mutatott be a Főnix újévi gáláján.

tett koreográfiák elképesztő
akrobatikai elemekkel és
twirling forgatásokkal kápráztatták el a nézőket. A közel 30 műsorszám egyetlen
pillanatra sem engedte, hogy
a közönség figyelme máshová terelődjön.
A Főnix-gála után sincs megállás, a táncosok már megkezdték a felkészülést a tavaszi versenyekre. Ha valaki
kedvet kapott, és szeretne
csatlakozni a csapathoz, bármikor megteheti, hiszen az
egyesülethez 3 éves kortól
folyamatosan be lehet jelentkezni.

Pörgős, fergeteges gálával indította az új évet a Hajdúszoboszlói Főnix Látványtánc és Mazsorett Sportegyesület. Tóthné Békési Zsuzsa
mazsorett oktató szerint egy
nagyon színvonalas estén
vannak túl, és örültek, hogy
végre újra megrendezhették
a gálát.
A város egyik legnagyobb
táncegyesületében az óvodásoktól a gimnazista lányokig
mindenki bemutatta a legújabb versenyszámait. A különféle témák mentén felépí-

Ónodi Orsolya
(Fotók: Tóth Imre)

Haumann Petra: Karinthy egy izzó egyéniség!
Haumann Petra előadása
zárta a magyar kultúra napi
rendezvénysorozatot.
Haumann Péter lánya a
Karinthyrádával lépett színpadra, és Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona bőrébe
bújva mutatta be a női lélek

rejtelmeit és összetettségét.
2010-ben volt a darab bemutatója és a több mint tíz év
alatt a színésznő már bejárta
vele az országot sőt, Amszterdamig is eljutott vele.
Varga Emese
(Fotó: Tóth Imre)
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Év eleji képviselő-testületi döntések
Huszonkét témát tűzött ez
évi első tanácskozásán napirendre a hajdúszoboszlói
képviselő-testület.
A járvány fokozódására tekintettel újra a művelődési
központ nagytermében tartották meg a mintegy négyórás ülést.
A város turizmusfejlesztési
stratégiája előzetes, széles körű társadalmasítással, a lakosság, a szakma, s vendégvélemények alapján készült el. A
témához kapcsolódóan több
észrevétel, kiegészítő javaslat
elhangzott, így többek között
az, hogy a meglévő helyi prioritásokat megfelelően rangsorolni kell, továbbá, hogy a
stratégiát operatív akciótervvel egészítsék ki. A képviselők kiegészítésekkel együtt a
elfogadták az előterjesztést.
A képviselő-testület elvégezte az elmúlt évi költségvetési
rendeletében aktuális módosításokat, majd településrendezési kérdésekkel foglalkozott. Kijelöltek árverésre öt
önkormányzati ingatlant.
Újra pályázatot hirdetnek a
szabadtéri színpad melletti
gasztrotér hasznosítására.

Módosították a Járóbeteg-ellátó Centrum SZMSZ-ét, és
támogatták a szakorvosi óraszám átcsoportosítási kérelmet, hogy az intézmény a jövőben kettő főállású bőrgyógyászt foglalkoztathasson.
Módosították a Hajdúszoboszlói Városi Televízió
SZMSZ-ét is, mely szerint a
helyi önkormányzati média
tevékenységét ez évtől négy
főállású közalkalmazott láthassa el. Ez a novemberi
döntés nyomán, a városi televízió és az önkormányzati újság létszámának összeadódásából, továbbá az intézmény
megbízási díjából való átcsoportosítással válik lehetővé.
A 2019-ben felavatott hat történelmi pannó sorsáról hos�szas vitát folytattak. A vélemények megoszlanak abban,
hogy a felújított támfalra vis�szahelyezzék-e azokat, akár a
parkoló megszüntetésével,
vagy turisztikailag frekventáltabb helyet keressenek.
Végül mindenki egyetértett
azzal, hogy az elhelyezésről
az alkotóművész MedgyessyKovács Gyula véleményének
kikérésével később döntenek.
Európai uniós pályázati lehe-

tőségek nyíltak meg, a TOP
Plusz program keretében utcák fejlesztésére, és lakótelepi rekonstrukciós munkákra, óvodai korszerűsítésre is
pályázik az önkormányzat
az ütemezésnek megfelelően.
Erről, továbbá egy hazai pályázati kiírás keretében utcafelújítási pályázat benyújtásáról is határoztak.
A környezetvédelem sem
maradt ki a témák sorából,
jóváhagyták a települési környezetvédelmi programot.
Az egyirányú forgalmú utakon a kerékpáros-közlekedés forgalommal szembeni
megengedése nagy aktivitást
generált. A vélemények sorozata után a képviselők abban
egyeztek meg, hogy még egy
szakértőt kell felkérni, s a vitatott utcákat illetően csak
ezután foglalnak állást.
Dicséretes eredménnyel zárult a Hajdúszoboszlói Kis-

térségi Szociális Szolgáltató
Központ és a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde
intézmények tavalyi ellenőrzése, melyet ezúttal külső szervek, a Magyar Államkincstár,
valamint a Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya végzett.
A polgármesteri tájékoztatót
kiegészítve Czeglédi Gyula
többek között elmondta, hogy
elkészült a kertészeti telkek
beépítési koncepciója.
Az április 3-ai országgyűlési
választásokhoz kapcsolódó
feladatának eleget téve a képviselő-testület egyhangúlag
megválasztotta az 5. sz. országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságot. A bizottság tagjai: Farkasné dr. Ungvári Ilona, dr.
Pál Miklós és dr. Pinczés Róbert. Póttagok: Márton Károly és Nagy Imre.
Tibai Irma (Fotó: Tóth Imre)

Első fokon letöltendő börtönbüntetésre ítélték
Teljes mértékben bűnösnek vallotta magát, megerősítve 2020-ban tett részletes beismerő vallomását,
s a vádirattal egyezőn elismerte tettét, vállalta a még
fennálló kár megtérítését a
hajdúszoboszlói fürdő volt
ügyintézője, akinek ügyében január 17-én hirdetett
ítéletet a Debreceni Járásbíróság.
A vádirat szerint a pénzügyi
ügyintézéssel megbízott nő
összesen 97 alkalommal úgy
indított el utalást, hogy az a
saját bankszámlájára érkezzen meg, így több mint 47,5
millió forinttal károsította
meg munkahelyét 2019. április 23-a és 2020. február
19-e között. Az elkövetéshez
fiktív kifizetési kötelezettségekhez tartozó tételeket vál-

toztatott meg manuálisan. A
kedvezményezett neveként
fiktívet adott meg, az összeget, s az egyéb adatokat változatlanul hagyta, így az összesítők végösszege nem változott meg. A cselekményt 2020.
február 25-én ellenőrzés közben észlelték. A vizsgálat során a nyomozati szervek adathordozókat is lefoglaltak tőle,
melyek a dokumentáció részét
képezik – a bírósági tárgyaláson elhangzottak alapján.
A lebukáskor az ügyintéző
1,410 milliót visszautalt, a
nyomozati hatóság pedig több
mint félmillió forint készpénzt, valamint a bankszámlájáról közel 41 millió forintot lefoglalt.
Az ügyész a bizonyítékok
alapján a volt pénzügyi ügyintézőt információs rendszer
felhasználásával jelentős kárt

okozó, ületszerűen elkövetett
család bűntettével vádolta,
melyet az folytatólagosan követett el. Az ügyvéd szakmáját értőnek, s magas intelligenciával rendelkezőként írta
le védencét, érthetetlennek
tartva tettét. Az ítélethirdetés
előtt a volt ügyintéző elmondta, fogalma sincs, miért tette,
valószínűleg a kapzsiság jellemezte akkori állapotát. Tettét
megbánta, bár az időt visszaforgatni nem tudja, de a tárgyalóteremben azt mondta,
bocsánatot kér a korábbi
munkahelyétől s annak minden dolgozójától.
A bíróság a vádlottat bűnösnek mondta ki, s első fokon
2 év 6 hónap börtönfokozatú
szabadságvesztés büntetésre,
a közügyektől 3 év eltiltásra
ítélte. Ezen kívül meg kell
fizetnie 4,6 millió forintot a

sértett magánfél, a volt munkahelye részére. Enyhítő körülményként vette figyelembe a bíróság nagy nyomatékkal a beismerő vallomást,
kisebb nyomatékkal a kár
nagymértékű megtérülését,
mivel a pénz zömét a nyomozati hatóság foglalta le, továbbá az idő múlását. Súlyosbító körülményként számította a folytatólagos elkövetést,
és azt, hogy az elkövetési érték a bűncselekmény minősítését megalapozó értékhatár felső határát, mely 50 millió forint, megközelítette.
Az ügyész a döntést tudomásul vette. A vádlott és ügyvédje fellebbezést jelentett be
a büntetés tartamának enyhítésére és a végrehajtás felfüggesztésére. Az ügy ezért
a Debreceni Törvényszéken
folytatódik.
Tibai Irma

Közérdekű Információk

Hajdúszoboszló

2021. december hónapban
kötött házasságok:

Bordán Csilla – Csáky Attila
Bácsó Bettina – Bíró László Rajmond

Újszülöttek
2021. december:

ÜGYELETI BEOSZTÁS

A DERECSKEI ÁLLATEÜ. JÁRÁS
HAJDÚSZOBOSZLÓI TERÜLETÉN
2022. február 5-től február 27-ig
ELLÁTÁS
MÓDJA
Haszonállatok
részére
szolgáltatást
ellátó

Kovács Csongor Tamás
Dihen Bernadett
Janitor Panka
Győri Noel
Szabó Bence
Horváth Dzsesszika
Szabó-Földi Linett
Jenei Kitti
Székely Alen
Kigyós Dávid
Király Annabella Róza Szoboszlai Mira Petra
Szöghy Zelda
Kiss Olívia
Varga Laura

Elhunytak
2021. december
Bodacz Zsolt

61 év Loós Sándorné

82 év

Egri Sámuel

94 év Madarasi Mihályné

86 év

Erdélyi László

82 év Módra Dezsőné

51 év

Farkas-Szabó Éva

47 év Mohácsi Elek

63 év

Fehér Gábor

64 év Nagy Imréné

69 év

Homoki Frigyes

65 év Nagy Jánosné

70 év

Horváth Emma

92 év Nagy Károlyné

67 év

Hozlinger Józsefné

64 év Parti Gyula

87 év

Jenei József

64 év Petrovics András

75 év

Kádár Ambrusné

89 év Rásó Sándor

91 év

Kádár Jánosné

88 év Szatmári Sándor

52 év

Kádár Sándor Mihály 57 év Szilágyi János Istvánné 53 év
Kakuk Józsefné

71 év Szűcs Sándor

96 év

Keserű Jánosné

90 év Tóth Sándorné

70 év

Kun Lászlóné

82 év Trombitás István

67 év

Haszonállatok
részére
szolgáltatást
ellátó
Haszonállatok
részére
szolgáltatást
ellátó
Haszonállatok
részére
szolgáltatást
ellátó

IDŐPONT

ÁLLATORVOS NEVE

TELEPHELYE

MOBIL
TELEFON

Február

DR. SASS

Hajdúszoboszló,

( 06 (70)

05-06.

GERGELY

Attila u. 23.

708-5352

Február

DR. HANZÉROS

Nagyhegyes,

( 06 (30)

12-13.

ÁDÁM

Kölcsey u. 6.

9496-008

Február

DR. GALAMBOS

Hajdúszovát,

( 06 (20)

19-20.

GÁBOR

Maklári u. 10.

974-3139

Február

DR. POLGÁR

Debrecen,

( 06 (70)

IMRE

Simonffy u. 8/c.

376-1141

26-27.

Hétvégi rendelői ügyelet kedvtelésből tartott állatok részére
(központi rendelői ügyeleti telefonszám): ( 06 (30) 565-9255
Dr. Vágó László járási főállatorvos

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
Február 4-től
Katalin Patika,
Major u. 26.
((52) 557-805

Február 11-től
Gyógyforrás
Gyógyszertár,
Hősök tere 3.
((52)577-945

Február 18-tól
Február 25-től
Fürdő Patika,
Kígyó Patika,
Szilfákalja u. 26.
Luther u. 4.
((52) 557-946 ((52) 557-670

SEGÍTSÜNK
EGYÜTT!

OROSZ LÁSZLÓ
(Laci bácsi)

az Ady E. utcai Ezerapró Iparcikk bolt vezetője
örökre megpihent.
Drága Szerettünk temetése
2022. február 10-én délelőtt 10 órakor lesz
a hajdúszoboszlói temetőben.

A gyászoló család

Ügyeleti idő:
hétfőtől péntekig,
munkanapokon az ügyeletre
kijelölt gyógyszertár
zárásától 21 óráig.
Szombaton (pihenőnapokon):
17-től 19 óráig.
Vasárnap és ünnepnapokon:
8-tól 12 óráig és 17-től 19 óráig.
Szombaton az ügyeletes gyógyszertár 8-tól 12 óráig nyitva.
A köztes időszakokban
készenléti szolgálatot lát el
az ügyeletes gyógyszertár
(telefonos elérhetőség
az ügyeletes orvos részére,
sürgős szükség esetére).

ÉLEZŐ

Élezés
Hajdúszoboszlón!

Ollók, kések,
konyhakések, bicskák,
hentes- és vadászkések
élezését vállalom!

Varga János
Hajdúszoboszló,
Puskin u. 14.
( 06 (30) 244-6971

Váradi Gyuláné 79 év
Szívünk legnagyobb fájdalmával tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték, szerették és tisztelték, hogy
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Kérjük, támogassa
alapítványunk munkáját Ön is!
Tegyünk együtt a gyors és
megbízható mentésért!
Az élet és egészség megóvása
közös érdekünk!
Adószám:
18941407-1-09
K&H Bankszámla:
10400250-50526869-84571017
Facebook elérhetőség:

fb.me/hajduszoboszloimentoalapitvany2017

KÖSZÖNJÜK
TÁMOGATÁSÁT!

Centrifugák, keverőtárcsás
mosógépek javítását,
burkolatcseréjét is
garanciával vállalom,
illetve felújítottak
garanciával
eladók.
Ha szükséges
házhoz
szállítom,
hibásakat
beszámítom!

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

10

Közélet

Hajdúszoboszló

Vállalkozás és innováció a világjárvány árnyékában
Az utóbbi évtizedek békeidőben teltek,
a foglalkoztatási mutatók jól alakultak.
A járvány előtt 4,5 millióan dolgoztak
Magyarországon, a munkanélküliségi
ráta 3,3 körül alakult. A koronavírussal
azonban tartózkodás és félelemérzés jelent meg. A pandémia az egész világot
megrengette, előbb egészségügyi, majd
gazdasági bajokat okozott, amire nem
voltunk felkészülve – mutatott rá Bodó
Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős
államtitkár. Mint felidézte, a foglalkoztatásban az első védekezési reakciót két
véglet jellemezte, bezárni a munkahelyeket, a másik, hogy a munkát hagyjuk
az életünk középpontjában. A magyar
kormányzat amellett döntött, hogy a
munkahelyek megtartása, létrehozása
mentén kell szervezni a védekezést. Így
először minden ágazatban igénybe vehettek támogatásokat.

Később világossá vált, mely szektorokat
kell célzott támogatásokkal segíteni, elsősorban a turizmust, a vendéglátást, a
szolgáltató szektort. – Nem mondom,
hogy nem voltak elbocsátások, mert ez
nem lenne igaz – fűzte hozzá, majd szólt
az akkoriban elindított munkahelyteremtő programokról és azok miértjéről.
Hangsúlyozta, a világjárvány okozta
gazdasági helyzet nagyon sok áldozatot
követelt, súlyos milliárdok lettek elköltve munkavállalókra, munkaadókra, de a
vállalkozások is rengeteg áldozatot hoztak. Ennek és a pandémiából megkezdett
kilábalásnak is köszönhető, hogy elsősorban a vidék Magyarországa jó évet
zárt. A mutatók kedvezőnek mondhatók,
napjainkban 4,7 millió foglalkoztatott
tevékenykedik. Bodó Sándor felhívta a
figyelmet arra is, mennyire megmutatkozott annak fontossága, hogy az adott
szakma mellett egy rokonszakmát, vagy
egy másik szakmát is elsajátítsanak a
munkavállalók. A munkaerőpiaci ki-

hívásokra mindig reagálni kell, készen
állni belső képzésekre. Mindazonáltal
azt mondta, foglalkoztatási szempontból
most már eljött az építkezés ideje. Épp
ezért a vállalkozásokat segítő programok
arról szólnak, hogy az induláshoz a vállalkozások, s ezáltal a munkavállalók segítséget kapjanak.

Hajdúszoboszló többet érdemel
A választási jelmondata köré szőtte a
város adottságainak, gazdasági potenciáljának, a vállalkozásélénkítő tervek bemutatását Czeglédi Gyula polgármester.
– Ha komplexen értelmezzük a vállalkozásfejlesztést, akkor az összes olyan fejlesztés, amit a városban megvalósítunk,
közvetetten a vállalkozások fejlesztését is
szolgálja. Érvényes ez tehát az oktatásra,
az egészségügyre, vagy a szabadidő hasznos eltöltésére, mint hangulatbefolyásoló tényezőkre. Mi közvetlen lépéseket is
tettünk, szakítva a korábbi vezetés szemléletével. Mi igenis, szeretnénk segíteni,
ezért a vállalkozók számára meghirdettük a nyitottság politikáját – mutatott rá
a városvezető. Szólt a konkrétumokról,
hogy van egy gazdaságért felelős alpolgármester, akinek az a feladata, hogy
tartsa a kapcsolatot a vállalkozói szférával, javaslatokat tegyen. Létrehoztak egy
munkacsoportot a vállalkozói igények
kiszolgálására, a vállalkozásokat érintő
információk átadására. Az intézkedéseknek nagyon fontos a lakosságmegtartó
szerepe is. A tapasztalatok előrevetítik,
hogy a következő 10-20 évben a város
lakosságszámban gyarapodik, az élhetőség tekintetében jelentősen fejlődik.

Pályázati lehetőségek
Kifejezetten vállalkozásfejlesztési program is található a GINOP Pluszban, s

tavasztól különféle pályázatokra lehet
számítani például innovációs, kutatásfejlesztés témában – mutatott rá Korbeák
György, a HBM-i Fejlesztési Ügynökség
Kft. ügyvezetője.
Az agráriumot még inkább erősíteni kell
annak érdekében, hogy bármilyen további helyzetben kezelni tudjuk az ország élelmiszer-ellátását, és kiváló minőségű élelmiszerekkel tudjuk ellátni a társadalmat.
A következő uniós ciklusban épp ezért
minden eurocenthez 80%-os nemzeti
forrást tesz hozzá a kormányzat. Ezáltal
a vidékfejlesztési program minden idők
legnagyobb operatív programja – mondta
többek között Szigeti Szabolcs, a HBM-i
Kormányhivatal főosztályvezetője.

Az innováció mindenütt jelen van
Mindenki számára nagyon nehéz két év
áll mögöttünk. Kinek szerencséje volt, ki
pórul járt. Egy biztos, hogy aki törekszik
a fejlesztésre, a fejlődésre, ami az innováció szó jelentése, az jó eséllyel jobban fog
teljesíteni a jövőben, mintha csak ülne a
babérjain, és ugyanazokon a dolgokon
gondolkodna, mint a múltban tette. A
mi egyesületünk innovatív eszméje az
a modern felfogás, hogy egy 21. századi, élhető városban lakhassunk, s a jövő
nekünk, fiataloknak, sőt mindenkinek
meg legyen alapozva Hajdúszoboszlón
– ezt már Kőrösi Gergő, a MI Hajdúszoboszlóért elnöke mondta, hozzátéve, úgy
gondolja, ha az ötleteket, gondolatokat,
akár a múltbéli nehézségeket meg tudják
osztani egymással egy ilyen összejövetelen, egymástól is tudnak tanulni. Az
innováció így is leképezhető – hangsúlyozta a harmincéves családi vállalkozásukban fejlesztési igazgatóként dolgozó
fiatal szakember.
Tibai Irma (Fotók: Tóth Imre)

Bajnoki ezüst teniszben

Tenisz

Ezüstérmes lett a Tempo Tours Hajdúszo- sítve, jól szerepelt a Tempo Tours együttese.
boszló férfi teniszcsapata a 2021-es megyei A csapat tagjai: Fábián Béla, Rosa Richárd,
I. osztályú csapatbajnokságban.
Nagy László, Magó Krisztián, Magyar Krisztián, Kristóf Zsombor, Csontos Mihály, Dr.
A bajnoki cím az utolsó nagyon szoros mérkőBagdán Péter, Farkas István és Kabay Tibor
zésen dőlt el a debreceni Mokka Drink Team
csapatkapitány.
javára. Az év eleji dobogós célkitűzését teljeKabay Tibor

Hajdúszoboszló

Sport
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Kézilabda
A tavasz legalább olyan legyen, mint az ősz
Február közepén rajtol az NB II-es kézilabda-bajnokság is. Az OPUS Tigáz
Hajdúszoboszló játékosai a bajnokság
folytatása előtt egy hónappal álltak újra munkába, a téli pihenőt követően.
Január második teljes hetében kezdték el
a játékosok az egyéni edzéstervek alapján a futóedzéseket. A következő héten
pedig, már közösen és teremben is folytatták a tréningeket. A bajnoki rajtig
heti háromszor készülnek a teremben,
míg egy alkalommal szabadtéri futás
van előírva a keretnek. A keretből lapzártánkig nem távozott senki és nincs is
szándékában egyetlen játékosnak sem
klubot váltani a télen. A felnőtt keretet
a saját utánpótlásból kívánják erősíteni:

az ificsapatból fognak beépíteni játékosokat.
A pandémia miatt nem lehet pontosan
tervezni, hiszen a járványügyi szabályok
felülírhatják a terveket, és azzal együtt a
résztvevők játékosállományát is, ám a
minimumelvárás a csapattól, hogy az

A csapat tavaszi menetrendje:
2022.02.19. 18:00
OPUS TIGÁZ Hajdúszoboszló - Kisvárdai KC
2022.02.26. 18:00
Tiszavasvári SE - OPUS TIGÁZ Hajdúszoboszló
2022.03.06. 18:00
OPUS TIGÁZ Hajdúszoboszló - Berettyó MSE
2022.03.12. 16:00
Kállósemjéni SZSE - OPUS TIGÁZ Hajdúszoboszló
2022.03.26. 18:00
OPUS TIGÁZ Hajdúszoboszló - Enjoy Robotics Fehérgyarmat
2022.04.02. 18:00
Acélváros KK - OPUS TIGÁZ Hajdúszoboszló
2022.04.09. 18:00
OPUS TIGÁZ Hajdúszoboszló - Hajdúnánás FKK
2022.04.24. 16:00
Hajdúböszörményi TE - OPUS TIGÁZ Hajdúszoboszló
2022.04.30. 18:00
OPUS TIGÁZ Hajdúszoboszló - Nyírbátori BSC-TVP
2022.05.14. 18:00
OPUS TIGÁZ Hajdúszoboszló - Kazincbarcikai KSE
2022.05.14. 16:00
DEAC II - OPUS TIGÁZ Hajdúszoboszló

ősszel elért ötödik helyet a tavasz végére
megőrizzék. Minden ennél jobb helyezés csakis plusz sikerként értékelhető.
Horváth Róbert

Alapos felkészülés a tavaszi rajtra

Komoly felkészüléssel vág neki a tavaszi idénynek a HSE NB III-as labdarúgócsapata. Edzésekkel és felkészülési mérkőzésekkel alapoztak a srácok.
Nem tartott sokáig a téli szünet labdarúgóinknak, hiszen éppen csak köszönthették az új évet, január másodikán máris felmérésen kellett átesnie
a játékosoknak. Az egyik debreceni
edzőteremben tartották az első foglalkozást, ahol a különböző mérések (pl.
testtömegindex vagy testzsírszázalék)

mellett erőnléti edzést is tartottak a játékosoknak.
A heti program úgy nézett ki, hogy
hétfőnként erőnléti edzéseket tartottak, majd a futó- és labdás gyakorlatok
kerültek a felkészülés középpontjába,
hétvégente pedig egy-egy felkészülési
mérkőzést játszottak.

Eredmények:
0-0
Aqua-General Hajdúszoboszló - Szolnok:
2-1 (2-0)
DVSC II. - Aqua-General Hajdúszoboszló:
2-1 (2-1)
Aqua-General Hajdúszoboszló - Tiszaújváros:
5-0 (2-0)
Aqua-General Hajdúszoboszló - Kisújszállás:
1-2 (1-2)
Aqua-General Hajdúszoboszló - DVSC II.:
Az utolsó felkészülési mérkőzést pedig lapzártánk után február 6-án a Kaba ellen játszották.
NB III-as labdarúgócsapatunk tavaszi menetrendje:
Hazai csapat
Vendég csapat
Mérkőzés ideje
Aqua-General Hajdúszoboszló - Újpest FC II
2022.02.13 11:00
Tállya KSE
- Aqua-General Hajdúszoboszló 2022.02.20 14:00
Aqua-General Hajdúszoboszló - Sényő-Carnifex FC
2022.02.27 11:00
SBTC
- Aqua-General Hajdúszoboszló 2022.03.06 14:00
Aqua-General Hajdúszoboszló - DVTK II
2022.03.13 14:00
Törökszentmiklósi FC-Veteriner - Aqua-General Hajdúszoboszló 2022.03.20 14:00
Aqua-General Hajdúszoboszló - Hidasnémeti VSC
2022.03.27 16:00
Putnok FC
- Aqua-General Hajdúszoboszló 2022.04.03 16:00
Aqua-General Hajdúszoboszló - Aqua-General Hajdúszoboszló 2022.04.10 16:00
DEAC
2022.04.13 16:00
- Jászberényi FC
Aqua-General Hajdúszoboszló - BKV Előre
2022.04.17 15:00
Kisvárda Master Good II
- Aqua-General Hajdúszoboszló 2022.04.24 17:00
Aqua-General Hajdúszoboszló - Eger SE
2022.05.01 17:00
Termálfürdő FC Tiszaújváros - Aqua-General Hajdúszoboszló 2022.05.04 17:00
Füzesgyarmati SK
- Aqua-General Hajdúszoboszló 2022.05.08 17:00
Aqua-General Hajdúszoboszló - Kolorcity Kazincbarcika SC
2022.05.15 17:00
Békéscsaba 1912 Előre II
- Aqua-General Hajdúszoboszló 2022.05.22 11:00
Aqua-General Hajdúszoboszló - Tiszafüredi VSE
2022.05.29 17:00

Mivel a februári bajnoki rajt – február
13-án az Újpest II érkezik a Sport utcába – miatt rövid a felkészülési idő, ezért
igyekeznek a klub háza táján sűríteni a
programot, hogy minden fejlesztési terület beférjen a kezdés előtt. Arra is figyelnek, hogy a maródiak megkapják a
megfelelő kezeléseket és gyakorlatokat,
ami segíti a rehabilitációt, ezzel pedig
a minél gyorsabb visszatérést. Január
közepén sajtótájékoztatón jelentették
be, hogy az eddig az NB II-es Szolnoki
Máv csapatát erősítő Berdó Péter csapatunkban folytatja. A belső középpályán
bevethető játékos, igazi erőssége lehet
együttesünknek tavasszal.
Ami pedig a célokat illeti. A tavasz biztosan nehezebb lesz, hiszen az, hogy
újoncként a negyedik helyről várhatják
a tavaszi rajtot, mindenképp azt eredményezi, hogy az ellenfelek jobban felkészülnek majd a mieinkre. Aki kicsit is
szorít a hajdúszoboszlói labdarúgásnak,
egyetérthet abban, hogy az előrelépés,
és azzal együtt egy érem minden álmunkat felülmúlná.
Horváth Róbert

(Fotó: Tóth Imre)
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