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Hajdúszoboszló 60 napon 
át több mint 300 progra-
mot kínál az ideérkezők-
nek. Látványos, gazdag, vál- 
tozatos produkciók sokasá-
ga várja idén is a városunk-
ba érkező vendégeket.

Hajdúszoboszló Város Ön-
kormányzata elkötelezett ab-
ban, hogy a turisztikai élmé-
nyeken túl bemutassa a vidék 
gazdag kulturális értékeit.
 
Ennek szellemében új kap-
csolatokat is nyitott a térség 
kulturális közösségei felé, és 
az eddigieknél szorosabb, szí- 
nesebb együttműködésekre 
törekszik.

A nyáresti kulturális progra-
mok részeként a helyi civil 
csoportok műsorai mellett 
több tájegységünk kultúráját 
mutatjuk be.
A programsorozatban 15 tele- 
pülés 60 közössége fog össze, 
melyben a Hajdúság, a Sárrét 
és a hortobágyi térség kultu-
rális csoportjai mintegy 300 

ingyenes városi lap

produkcióval lépnek színre.

A nyáresti programok  2022. jú-
lius 1. és augusztus 31. között a 
Hungarospa-gyógyfürdő mel- 
letti sétányon valósulnak meg. 
A tervezett programok kö-
zéppontjában nemcsak a ha-
gyományőrzés áll, hanem a 
modern vidék arca is megjele-
nik. Ezek között népi és mo-
dern táncok, népi, klasszikus 
és modern zenei előadások, 
hagyományőrzők, kézműves 
bemutatók, irodalmi könyv-
ajánló, kóstolóval egybekötött 
gasztronómiai bemutatók, 
gyermekeknek rendszeres 
történelmi játszótér nyújt él-
ményekben gazdag kikapcso-
lódást.
Hajdúszoboszló kihagyhatat-

lan élménye, a Bocskai Mú- 
zeum Fejedelmi Kincstára, 
ahol a Bocskai-korona ne-
mes és hiteles másolata is 
megtekinthető. A múzeum 
idén városnéző kisvonattal 
is megközelíthető, és esti nyit- 
vatartással várja a látogató-
kat.

A szabadtéri színpadon min- 
den hétvégén koncerttel, vá- 
rosunk sportrepülőterén pe- 
dig a légi látványosságok 
mellett őseink lovashagyo-
mányaival is megismerked-
hetnek a programok iránt ér- 
deklődők.

Várjuk Önöket a Szoboszlói 
Nyár 2022. évi programjain, 
ahol a vidék kultúrájának 
harmonikus összhangja te-
remt felejthetetlen élménye-
ket.
Főbb programjaink az utolsó 
oldalon találhatók.

Majoros Petronella 
alpolgármester

Fotók: Tóth Imre

Átadták a sétány 
egy részét

Szerelemszobor a 
szerelmesek terén 

Fontos változások
a labdarúgóinknál

3. oldal  u

5. oldal  u

11. oldal  u

Szoboszlói Nyár 2022
Programkavalkád a vidék kultúrájával
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A nyári szünet előtti utolsó ülést a 
Kovács Máté művelődési központban 
tartotta Hajdúszoboszló Város Ön-
kormányzata június 30-án. A képvise-
lő-testület egyhangúlag megszavazta 
az Integrált Településfejlesztési Stra-
tégiát, ugyanakkor széles körű vitát 
váltott ki a városi vízi- és szennyvíz-
közmű-szolgáltatás hosszú távú mű-
ködtetése.

53 napirendi pontot tárgyaltak. Első- 
ként a Debreceni Hivatásos Tűzoltópa-
rancsnokság 2021. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló elfogadásáról döntöt-
tek.
Támogatták a felülvizsgált Integrált Tele- 
pülésfejlesztési Stratégiát, mely a 2019-
ben megválasztott városvezetés fejlesz-
tési elképzeléseinek és a TOP Plusz pá-
lyázati lehetőségek követelményeinek 
alátámasztását szolgálja. Az ITS kijelöli 
a középtávon elérendő fejlesztési célo-
kat, a megvalósítást szolgáló beavatko-
zások körét és a megvalósítás eszközeit.
A Magyar Energetikai és Közmű-szabá-
lyozási Hivatal január 1-jétől a Debre-
ceni Vízmű Zrt.-t jelölte ki közérdekű 
üzemeltetőnek Hajdúszoboszlón az ivó-
víz- és szennyvíz-szolgáltatás biztosítá-
sára. A városi vízi- és szennyvízközmű- 
szolgáltatás hosszú távú működtetése 
széles körű vitát váltott ki a képviselők 
között. A június 30-ai döntés alapján a 
képviselő-testület önként nem kíván-
ja állami tulajdonba adni a szolgáltatás 
felelősségével együtt a víziközmű-va-
gyont. Így nem látták célszerűnek, hogy 
az Energetikai és Közműszabályozási 
Hivatal által kijelölt közérdekű üzemel-
tetői jelleget még egy évvel meghosszab-
bítsák, ugyanakkor döntés hoztak arról, 
hogy megkezdik a tárgyalást a jelenlegi 
közérdekű üzemeltető Debreceni Víz-
mű Zrt.-vel a hosszú távú üzemelteté-
si szerződés előkészítésére. A végleges 
szerződés aláírása a szeptember 1-jei 
rendkívüli testületi ülés után várható.
Egyhangú szavazással elfogadták a Vo-
lánbusz Zrt. 2022. év I. negyedévre 
vonatkozó, a helyi menetrend szerin-
ti autóbusz-közlekedés beszámolóját. 
A napirendi ponthoz kapcsolódóan a 
testület tagjai döntést hoztak a helyi 
menetrend szerinti autóbusz-közleke-
dést érintő várakoztatási javaslatról. A 
Budapest felől érkező intercity vona-
tok késése esetén 5 perc késéssel indul 
a menetrend szerinti autóbuszjárat a 
városba. Marosi György Csongor Jónás 
Kálmánnal egyetértve a napirendhez 
kapcsolódóan javasolta, hogy a Volán-
busz a vasútállomásnál a pontos infor-
mációszerzés céljából kezdje el használ-

ni a MÁV applikációját, melyből meg 
lehet tudni, mikor fog érkezni a vonat 
és milyen késés várható.
A képviselő-testület hozzájárult a fizető- 
parkolási rendszerről szóló önkormány-
zati rendelet módosításához, hiszen a 
nyári időszakban a fürdő környezetében 
a turisták több utcában is várakoznak a 
fizető-parkolóhelyek elkerülése érdeké-
ben. A szabálytalanul zöldfelületeken 
várakozó turisták bírságolása helyett 
a fizető-parkolóhelyek kiterjesztéséről 
döntött a testület, így kísérleti jelleggel 
néhány füves területet is kijelöltek par-
kolás céljára szeptember 30-ig a fürdő 
környezetében. Ezeket a helyeket tábla 
fogja jelölni. 
A képviselő-testület hatáskörébe tarto-
zik az intézményi nyersanyagnormák 
és térítési díjak jóváhagyása intézmény-
típusonként és korcsoportonként. A 
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgálta-
tó Intézmény a képviselő-testület által 
2019-ben megállapított nyersanyag-
normákat már nem tudta tartani a be-
következett nyersanyag-áremelés miatt, 
ezért emeltek az összegeken.
Támogatták a rendőrséggel együttmű-
ködve a Dózsa György u. 49. számú 
ingatlan előtti traffibox kihelyezését. 
Ennek kialakításához 5 millió Ft keret-
összeget biztosítanak a 2022. évi városi 
költségvetés tartalékkerete terhére. To-
vábbá határozatot hoztak a Debreceni 
útfél - Tessedik S. u. csomópontjában a 
komplex felújításig ideiglenes jelleggel 
két napelemes kandeláber kiépítéséről. 
A kivitelezési munkálatokkal a Hajdú-
szoboszlói Nonprofit Zrt.-t bízta meg 
a testület, melynek várható költségeire 
1.800.000,-Ft keretösszeget biztosítanak 
a 2022. évi városi költségvetés általános 
tartalékkerete terhére.
Döntöttek a végrendeleti örökség vég-
rehajtásáról a Bajcsy-Zsilinszky 20. 
szám alatti ingatlannal kapcsolatban. 
Az örökhagyó végrendeletének megfe-
lelően a költségvetésben minden évben 
1 millió Ft összeget különítettek el a te-
hetséges gyermekek támogatására.
A testület hozzájárult a József Attila u. 
1. szám alatti épület északi oldalán ta-
lálható terület, valamint további önkor-

Lezárult a tavaszi ülésszak

mányzati ingatlanok haszonbérbe adá-
sához.
A képviselő-testület jóváhagyta Bihari- 
Horváth László azon döntését, misze-
rint korosztálytól függetlenül a haj-
dúszoboszlói állandó lakcímmel ren-
delkező helyi lakosoknak július 1-től 
ingyenes belépést biztosítanak a Bocs-
kai István Múzeumba.
Hajdúszoboszlón a városképi koncep-
ció részeként fogalmazódott meg tere-
ink, parkjaink felújítása, új tartalom-
mal történő megtöltése, közterületeken 
található szobraink karbantartása. A 
koncepció gondolatait szem előtt tart-
va támogatta a testület Galánfi András 
Kossuth-díjas művész „NAPBA ÖLTÖ-
ZÖTT” című szobrának megvásárlását.
Elfogadták a kisebb közterületi jelle-
gű és intézményi felújításokról szóló 
határozatokat, valamint támogatták a 
Horogh-ház kötelező szociális célok-
ra történő felújítását, valamint a TOP 
Plusz turisztikai pályázatra benyújtott 
játszóházi koncepciót. 
Támogatták a Kabai útfélen, a Tesco és 
Aldi Áruházak közötti szakaszon, az 
Ady Endre utcán, a Manókert óvoda 
környékén kijelölt gyalogos-átkelő- 
helyek tervezését, amelyhez a 2022. évi 
városi költségvetés tartalékkerete terhé-
re 3 millió Ft pénzügyi forrást biztosí-
tanak. 
A tanácskozás egyik döntéseként meg- 
rendelik egy energiaköltség csökkenté-
sére irányuló tanulmány elkészítését. Ez 
alapján a szeptemberi, októberi ülésen a 
képviselő-testület meghozhatja szaksze-
rű takarékossági intézkedéseit.
A képviselő-testület elfogadta a „Négy 
évszakos játszóház építése Hajdúszo-
boszlón” című, TOP Plusz pályázati fel- 
hívásra benyújtott támogatási kérelem-
ről szóló tájékoztatót.
A testületi ülésen a kérdések feltétele 
mellett interpellációval zárták a nyil-
vános tanácskozást. Végül a képviselők  
zárt ülésen döntöttek a városi kitünteté-
sekről, melyeket a szeptember 2-i ünne-
pi ülésen adnak át.

Ónodi Orsolya
Fotók: Varga Attila



3Közélet

Hajdúszoboszló Város Önkormány-
zata, a Hajdúszoboszlói Turisztikai 
Közhasznú Nonprofit Kft., a Magyar 
Turisztikai Ügynökség Zrt., a Visit 
Hungary Nemzeti Turisztikai Szer-
vezet Nonprofit Zrt. és a Magyar Tu-
risztikai Szövetség Alapítvány erre a 
pályázatra konzorciumot hozott létre 
abból a célból, hogy a Gazdaságfejlesz-
tési és Innovációs Operatív Program 
keretében a „GINOP-7.1.9.-17 Turisz-
tikailag frekventált térségek integrált 
termék- és szolgáltatás fejlesztése” fel-
hívásra támogatási kérelmet nyújtsanak 
be, és az abban foglalt célt közös együtt-
működéssel megvalósítsák. 
A támogatási kérelem „Hajdúszoboszló 
gyógyhely komplex turisztikai fejlesz-
tése” címmel került benyújtásra, mely 
a bírálatot követően pozitív támogatói 
döntésben részesült. A hatályos támo-
gatási szerződés szerint a teljes támoga-
tási összeg 2.077.472.360 Ft. 
A pályázat során megújul a Mátyás ki-
rály sétány és Szent István park egy 
része. Cél a sétány gépjárműforgalmá-
nak csillapítása és ezzel párhuzamosan 
egy attraktív sétálóutca létrehozása, 
melyet a 10 élménypont kialakítása 
segít. Az élménypontok kialakításánál 
a Debrecen - Hajdúszoboszló - Hor-
tobágy - Tisza-tó desztinációs térség 
bemutatása fontos szempont volt. A 
projektben készül továbbá egy fedett 
kerékpártároló és egy árusítóegység 
családbarát mosdóval.
A kivitelező a Magyar Mélyépítő Kft., 
amely a beruházást a 2021. szeptember 
10-én történt munkaterület átadás-át-
vételt követően megkezdte. A jelenleg 
hatályos támogatási szerződés szerint 
a projekt befejezési határideje 2022. 
szeptember 30.

Elkészült projektelemek:
Árusító- és mosdóhelyiség (bruttó 84 
millió forint) Részhatáridő: 2022. ápri-
lis 10.
- Az árusítóhely: 21 m2.   
- 3 db mosdó (nő, férfi, mozgássérült):  
35 m2.
- Családbarát szoba 10 m2   
Kerékpártároló (bruttó 69 millió fo-
rint) Részhatáridő: 2022. április 14.
Az átadás lezárása: 2022. május 6. 
40 férőhelyes
- 1 db okospad, amely alkalmas elekt-
romos kerékpártárolók töltésére, a pad-
ban található hat darab zárható boksz 
(értékmegőrzés), 230 V-os USB-aljzat-
tal (telefontöltésre). 
- Az értékmegőrző boxok meg vannak 
világítva és elfér bennük egy kerékpársi-
sak. Az okospad lehetővé teszi az elekt-

Hajdúszoboszló

romos kerékpárok és telefonok töltését, 
valamint lehetőséget nyújt kisebb cso-
magok rövid idejű tárolására.  
- 1 db kerékpárszervizpont.

- A kormány több száz milliárd forin-
tot nyújtott a turizmus támogatására, 
összehangolt intézkedésekkel segítette 
az ágazatot és lépéseket tett a vállalko-
zások érdekében (pl. munkaerő-meg-
tartás).
- A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési 
Program keretében készülhetett el a 
Prémium Zóna (3,5 mrd-ból 1,5 mrd 
támogatás).
- Szintén a Kisfaludy Program kere-
tében újulhatott meg városunkban na-
gyon sok szálláshely. A program indu-
lását ugyancsak a Harangáz előtti téren 
jelentettük be Horváth Péter vezérigaz-
gató úrral 2020-ban. 
- Több mint 700 magánszálláshely mi-
nőségi megújulása ment végbe, 2.5 mil-
liárd Ft értékben.
- A Mátyás sétány, valamint a für-
dő környezetének fejlesztése tovább 
emeli Hajdúszoboszló vendégfogadás 
színvonalát. 
- A támogatói döntés 2018. decembe-
rében érkezett, az elnyert támogatási 
összeg 1 milliárd 499 millió Ft volt. 
Ezt követően 2021 májusában kaptunk 
578 millió forint plusztámogatást a 
beruházás megvalósítására. Ezzel min-
den pénzügyi akadály elhárult a projekt 
megvalósítása előtt.
- Ennek eredményeként egy európai 
mércével is mérhető, vonzó sétány jön 
létre. 
- A fejlesztés céljai a következők: a 
gyógyhely településképének minősé-
gi fejlesztése, egységesebb városkép 
kialakítása, a látogatóbarát turistafo-
gadás feltételeinek javítása, továbbá a 
fürdő környezetének megújítása.

Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése

- Mindezekkel a fejlesztésekkel egy új 
növekedési pályára állítjuk a várost és 
a fürdőt is.

Az előttünk álló feladatok:
- A következő 6-8 év fejlesztései: a kon-
ferenciaközpont (újabb láb a turizmu-
son belül) és a fürdőfejlesztés (kor-
szerűsítés), valamint négyévszakos 
játszóház (szezonalitás csökkentése) 
megvalósításán dolgozunk.
- A nyár minden napján színes esti 
programokkal és koncertekkel várjuk 
a Hajdúszoboszlóra látogatókat. A teljes 
nyári programkínálat július 1-jétől lesz 
megismerhető.
- A 2022-es turisztikai év sikeres zárá-
sában jó eséllyel bízhatunk. Az a cél, 
hogy Magyarország három leglátogatot-
tabb települése között – az elmúlt évhez 
hasonlóan – ott legyünk.

Néhány biztató adat 2022-re nézve:
• A járvány alaposan átrendezte a pia-
cokat, de sikerült megőrizni Hajdú-
szoboszló vezető szerepét.
• Továbbra is városunk a leglátogatot-
tabb település a térségben, országos 
szinten pedig őrizzük dobogós pozíci-
ónkat. 
• Az év első 6 hónapjában megközelítet-
tük a 400 ezer vendégéjszakát. 
• Júniusban 10%-kal voltunk csak elma-
radva a 2019-es rekordévhez képest.
• A legnagyobb magyar online szállás-
portál adatai szerint a júliusi előfoglalás 
80%-kal, az augusztusi előfoglalás 40%-
kal haladja meg a 2019. év azonos idő-
szakát.
• Ma már szemmel is látható: berob-
bant a szezon Hajdúszoboszlón.

Hajdúszoboszló 
Polgármesteri Hivatala
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Nagy hagyománya a Haj-
dúszoboszlói Gazdakör-
nek a határszemlék, két év 
kovidszünet után a 25. alka-
lommal néztek szét, milyen 
a mezőgazdasági területek 
képe. A várost tizenötezer 
hektár szántóterület öleli 
körbe. Ilyen szárazság az 
idősek emlékezete óta nem 
volt, befellegzik a kukori-
cának, alig lesz napraforgó, 
ha nem érkezik meg az élte-
tő eső. 

A hajdúszoboszlói fekete 
földek többsége száraz mű-
velésű, vagyis messze a víz, 
nem öntözhetők. Ez év első 
hat hónapjában mindössze 
15,2 mm csapadék hullott, 
elképesztő a légköri aszály, 
a hőség – tudtuk meg a ha-
társzemlén. Siralmas a kuko-
ricatáblák képe, elképesztő 
módon furulyázik, szenved 
a növény. A gazdálkodók ké-
rik, hogy az állam nyilvánítsa 
aszály sújtotta területnek a 
szoboszlói térséget. 
Hol van már Péter-Pál? Az 
őszi vetésűek, az árpa, búza 
aratása is 2-3 héttel korábban 
kezdődött, a termésátlag 2-3 
tonna hektáronként, fele az 

elvárhatónak. 
Mentsvára a Keleti-főcsator-
na térsége a környékén gaz-
dálkodóknak. Mindenütt ön-
töznek, mennek a kilométer 
hosszú lineárok, működnek 
az öntöződobok. Volt, aki a 
búzáját is megöntözte, s olyat 
is hallottunk, hogy a hagy-
mát 18-szor! Az öntözésnek 
azonban ára van, nemcsak a 
vízjognak, hanem a víznek, 
technológiának, s a működ-
tetési költségeknek is.  
A szoboszlói határ fő növénye 
a kukorica. Ez évben ötezer 
hektáron vetettek árukuko-
ricát. Ez szenved a legjobban 
az aszálytól.  Takarmányku-
korica-vetőmag előállításá-
ban országosan élen jár ez a 
térség – tudtuk meg Makray 
Csabától, a NAK helyi 
főfalugazdászától. Fővetésű 
csemegekukoricát 1500 hek-
táron termelnek idén a gaz-

dák, a másodvetésről valószí-
nűleg lemondanak. Öntözni 
kell.  Zöldborsó 1000 hektá-
ron termett, ahol öntözhető, 
de így is gyengébb a termés-
átlag. Számottevő a naprafor-
gó, ami nem löszháti növény, 
de jó szokott lenni a termés 
és a jövedelmezőség. Ez év-
ben azonban ez is küszködik, 
sok helyütt, mint a kukori-
cáknál, hézagosak a sorok. 
A lucernaterület csökkent a 
határban, visszább szorult az 
állattenyésztés. Láttunk még 
olajretket, olajtököt, és van 
facélia is a szoboszlói vetés-
szerkezetben. 
A határszemle résztvevői 
megnézték Varga Gyula 
Corner-öntözőrendszerét, 
amelynek működéséhez nap- 
elemeket használnak. Az ag- 
rárszakember felhívta a figyel- 
met, hogy a gazdák alakítsa-
nak öntözési közösségeket, 

mert így pályázható állami 
támogatás, a működtetés-
re is, így a magas költségek 
megoszlanak. A gazdálkodók 
lineárjai a csatorna környé-
kén több száz hektárt is képe-
sek bejárni az életadó vízzel. 
- Az egyik szemem sír, a má-
sik nevet – így összegezte a 
látottakat az esti kiértékelé-
sen Örvendi László, a Haj-
dúszoboszlói Gazdakör elnö-
ke.  – Azért sír, mert ott, ahol 
nem tudunk öntözni, olyan 
szárazságot láttunk, hogy ha 
egy hét múlva nem lesz eső, 
a kukoricának is csengettek. 
A napraforgónak lehet, hogy 
csak negyede fog teremni. A 
másik szemem pedig azért 
nevet, mert a Keleti-főcsa-
torna mentén láttuk a jövő 
gazdálkodási lehetőségeit. A 
határnak az a része nagyon 
szép, ha nem lenne légköri 
aszály és kánikula, még szebb 
lenne. 
Várják tehát az életmentő 
csapadékot, amiért felkéré-
sükre velük fohászkodott a 
határban Czető Norbert re-
formátus lelkész. 

Írta és fotózta: 
Tibai Irma

Határszemle: szenvednek a növények

Friss zöldségek, gyümölcsök, tojások 
és konyhakész húsok várják a vásár-
lókat tíz esztendeje a termelői piacon. 
Mindenki egyöntetűen azt mondja,  fon- 
tos, hogy közvetlenül a kis- és őster- 
melőktől szerezzék be az asztalra va-
lót. Hajdúszoboszlón a jogszabályi alap 
megteremtődésével egyidőben hoz-
ták létre két hölgy lelkesedésének 
köszönhetően a termelői piacot. A 
szoboszlói termelői piac idén a 10. ju-
bileumát ünnepelte meg, ahol egy 
kis plusz programmal, tombolával is 
kedveskedtek vásárlóiknak. Már nem 
sokkal a fél kettes nyitást követően so-
rok kígyóztak a tekintetet vonzó, kuli-
náris gondolatokat keltő standoknál.  
- Hajdú-Bihar megye egész területéről 
jönnek hozzánk értékesíteni. Megyénk-
ben sajnos elég kevés az ilyen piac. Pe-
dig ez egy jó tér arra, hogy megismer-
jék a vásárlók a termelőket, közvetlenül 
találkozhatnak velük mindazok, akik 
helyben termett és jó minőségű élelmi-
szert szeretnének vásárolni – mondta el 

Örvendiné Tóth Márta, a helyi termelői 
piac megálmodója. A város polgármes-
tere szerint a város fontos része a ter-
melői piac. Ő is rendszeresen itt vásá-

rol, sőt a gyerekkorát idézi fel minden 
vásárlás közben. Czeglédi Gyula azt is 
elmondta, hogy az ide érkező turisták is 
rendszeresen ellátogatnak a piacra.

Fotózta: Tibai Irma

Tízéves a termelői piac



 „Gombold újra!” – ezzel a szlogennel hir-
dették meg a 20. Múzeumok Éjszakáját, 
melyhez idén országosan 400 intézmény 
csatlakozott. Hajdúszoboszló önkor-
mányzatának két intézménye pedig rend-
hagyó módon összefogott és utcafesztivál-
lá gazdagították a helyi programkínálatot. 
A rendezvény keretében egy őszig látható 
időszaki kiállítást is megnyitottak a ba-
juszviseletekről.

Parázson járás, tárlatvezetések, látogatási 
lehetőségek a hét állandó kiállításon, sőt 
a három történelmi templomban, ugyan-
is a református, a római katolikus és a 
görögkatolikus egyházközség is csatlako-
zott a kezdeményezéshez. Népviseletek, 
népi mesterségek, Bethlen Gábor korához 
kötődő bemutatók, citeraszó, könnyed jazz 
és rézfúvós zene, volt itt minden, mi tetszik 
szemnek, fülnek. A látogatók apraja-nagyja 
egyaránt talált kedvére valót ezen az estén. 
Meghökkentésről is gondoskodtak a szer-
vezők. A bajuszviseletről szóló tárlaton 
maga az ötletgazda és megvalósító, Simándi 
László muzeológus vállalta, hogy hetyke 
bajuszán kívül megszabadítsa egyéb felesle-
ges arcszőrzetétől Balatoni Imre, a Bethlen 
Gábor Hagyományőrség Egyesület vezetője. 
Kilenc óra után pedig meggyújtották a tüzet 
a Bocskai u. 12. udvarán, megkezdődött a 
parázson járás majdnem éjfélig tartó szer-
tartása. 

Este hattól várták a látogatókat a Bocskai 
utca lezárt szakaszán és a három múzeum-
épületben, később pedig három vezetett 
templomi programon. - Nagyon sokszínű, 
és sokféle programkínálatot állított össze 
a Bocskai István Múzeum és a művelődési 
központ. Ebből adódóan is nemcsak az ér-
tékes programkínálatra szeretném felhívni 
a figyelmet, hanem arra a harmóniára, ami 
ezt a kiállítási miliőt, ezt a múzeumi éjsza-
kát körülöleli – nyilatkozta Majoros Petro-
nella alpolgármester, az esemény megnyi-
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tója, akiről eláruljuk, hogy kiállta a próbát, 
végigment a parázson.  

A kultúra e területén dolgozóknak persze 
a világ közepe a Bocskai István Múzeum. 
Szeretetüket kívánták kifejezni a gazdag 
program összeállításával. - Mind-mind ar-
ról szól, hogy közelebb hozzuk Önökhöz a 
kultúrát, azokat az ismereteket, amelyeket a 
kiállításaink képviselnek – hangsúlyozta dr. 
Bihari-Horváth László múzeumigazgató.  
Ámulattal, időnként nevetve figyelte a kö-
zönség Simándi Lászlót, aki remekül össze-
foglalta a magyar bajusz, mint a férfiasság 
jelképe dicső múltját. Kiemelte a hajdúkat, 
akik szintén büszkén hordták e viseletet. 
Beszélt arról, hogy nemzetközi bajuszverse-
nyeken van magyar bajusz kategória.

A múzeum vezérépülete, a Fejedelmi Kincs-
tár előtt folyamatosan szólt a régizene, 
mellette fegyvereket ismerhettek meg az 
érdeklődők, sőt egy Bocskaiék által elfogott 
törökkel is találkozhattak, aki pajzskészí-
tésből tengeti az életét. Persze az időutazás 
jelképes, a valóságban Züm bég dr. Szőllősy 
Gábor ny. múzeumi főtanácsos volt a Ma-
gyar Mezőgazdasági Múzeumból. 
Túloldalt sorakoztak a viseletkészítők, pom-
pásnál pompásabb darabokkal a Bihari 
Népművészeti Egyesület tagjainak jóvol-
tából. Eljött ifj. Fazekas István is, hogy be-
mutassa a feketekerámia-készítést. Hajdú-
szoboszló szülötte Dezsőné Borbély Emma 
szövő, a debreceni guba egyik kutatója, aki 
szintén bemutatta munkáit. Nem maradtak 
otthon a művelődési központ hímző szak-
körösei sem, náluk ki is lehetett próbálni, 

A történet szerint Thököly Imre, akit 1680. 
január 8-án Szoboszló határában válasz-
tottak a kuruc seregek fővezérükké, innen 
írta nőül kérő levelét Zrínyi Ilonának, a 
történelmi Zrínyi család tagjának, akit 
nem véletlenül nevezett XIV. Lajos fran-
cia király Európa legbátrabb asszonyá-
nak. A párról mellszobrot készített Berek 
Lajos, az apai ágon szoboszlói illetőségű 
szobrász, és több év után, az önkormány-
zat támogatásával köztérre kerülhettek az 
alkotások.

A mozicsarnokban helyezték el június 15-én 
Zrínyi Ilona és Thököly Imre bronz mell-
szobrát, mely hirdeti a híres történelmi pá-
ros szerelmét, emberi értékeit, nagyságát. 
A mátrai riolitból faragott posztamenseken 
állnak. A szerelmespárt két szimbolikus ka-
rika is egyesíti: „Én bízom benne, hogy sok 

Szerelemszobor a szerelmesek terén

„Újragombolták” a Múzeumok Éjszakáját!

szoboszlai fiatal és nem fiatal fogja meg a 
jobb kezével ezt a gyűrűt. Thököly Imrének 
a gyűrűjét, vele szemben a társa bal kezé-
vel Zrínyi Ilona gyűrűjét, másik kezükkel, 
szabad kezükkel egymást. Egymás szemébe 
néznek és szerelmet vallanak – mondta az 
alkotó. 
A szerelmesek más-más helyen alusszák 
örök álmukat, ám Hajdúszoboszlón kép-
letesen újra egybekeltek. - Ritka pillanatok 
egyike ez a mai, amikor egy történelmi pár 
házasságkötésének 340. évfordulóját ilyen 
megható körülmények között ünnepelhet-
jük. A kor történelmi sajátosságai számos 
kihívást, nehézséget, örömöket és szenve-
dést is okozott e pár életében. Történetükről 
itt most ezen a téren egy gyönyörű szobor-
ral emlékezünk meg – mondta avatóbeszé-
dében Majoros Petronella alpolgármester. 
Meghatódott dr. Vincze Ferenc, a város 

nyugalmazott címzetes főjegyzője, a Thökö-
ly-kultusz, illetve Zrínyi Ilona nagy tisztelő-
je. – Egy szép emberpárt látok megörökítve, 
másrészt a legnagyobb magyarok egyikének 
tartom azt a nőt, aki eredetileg horvát, és 
napjainkban is példaképe lehet annak, mily 
korokban mit lehet véghezvinni. Thökölyt 
törökösnek minősítik még mindig a törté-
nészek, azért, hogy a három részre szakadt 
országot egy negyedikre is próbálta sza-
kítani. Ma már látjuk, hogy lehet szétsza-
kítani, és milyen nehéz összerakni. Nehéz 
volt akkor tapogatózni. A török még Bécset 
ostromolta, nem ő volt a törökös, hanem a 
helyzet.

Thököly Imre nevét 1978 óta általános isko-
la viseli, így most már emlékét háromféle-
képpen is őrzi Hajdúszoboszló. 

Tibai Irma

hogyan kell alkotni a tűvel és cérnával.
Az utcafesztivál egy része zsibongó népi 
játszótérré változott. A balmazújváro-
si Szárnyalló Népi Játékok megteremtői, 
Petrovics Sándor és családja annyi remek 
eszközzel érkeztek, hogy a gyerekek nem 
győztek válogatni az izgalmas ügyességi, 
képességfejlesztő régi játékok közül. 

Estébe hajlott lassacskán az idő. A színpa-
don Galánfi András Kossuth-díjas népi 
iparművész előadása következett. Ezután 
a művész megköszönte, hogy állandó kiál-
lítása lehet szülővárosának múzeumában. 
Elszámolhatott immár Szoboszló lakosai-
nak azzal az 55 évvel, amióta a művészettel 
foglalkozik, merthogy ahol 77 éve született 
és él, onnan tíz évig száműzték őt a kultúrá-
ból.   
Kinn egymást követik az esti koncertek, 
benn hosszasan zajlik a tűzszertartás, pon-
tosabban felkészülés a parázson járásra Si-
mon András parázson járás instruktor köz-
reműködésével. Ezen a Szent Iván napját 
követő éjszakán sokan kitartottak, és végig-
lépkedtek a parázson.

Írta és fotózta: Tibai Irma



Mosolyog a szeme, ma is tem-
peramentumos, ugyanakkor 
kellően komoly és határozott. 
Pedig életének 90. évét töltötte 
be május 27-én Hegedűs Kor-
nélia nyugalmazott pedagó-
gus, óvodavezető.  

Nellike nénit meglepte születés-
napján személyes köszöntésével 
Bodó Sándor országgyűlési kép-
viselő, átadva neki Orbán Viktor 
miniszterelnök oklevelét. Majo-
ros Petronella alpolgármester, a 
körzet önkormányzati képvise-
lője pedig maga és a város pol-
gármestere nevében gratulált 
az ünnepeltnek. Nellike néni 
velük, s unokái, volt kolléganői 
körében ünnepelt. 

Nellike néni azt vallja, a múltba 
nézve kell látnunk a jelent: „Na-
gyon sokat segít a mai életem-
ben is a múltam”. 
Hegedűs Kornélia azok közé 
tartozik, akik maradandó érté-
ket hagynak örökül Hajdúszo-
boszló történetében. Nemcsak 
az óvodai nevelésben, hanem a 
közösségi szerepvállalások ered-
ményeképpen. Csíkdánfalván 
látta meg a napvilágot, vallásos 
pedagóguscsalád egyetlen utó-
daként. Nyolcévesen szembe-
sülnie kellett azzal, hogy katona 
édesapját a románok agyonver-
ték. Vallásos nevelést kapott, 
Nagyváradon tanult. Kicsi ko-
rától tanítónőnek készült, de a 
rendelkezések miatt óvónő lett. 
Családegyesítési kérelemmel, 
harmadik próbálkozásra tudott 

Fontos a múlt a jelenben is 
- vallja a 90 éves Hegedűs Kornélia
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A kör közepén állva búcsúztatták Erdei Gyula igazgatót
„Iskolát csinálni egyedül nem, 
csak közösen lehet” – ez a hit-
vallása a Thököly Imre Két 
Tanítási Nyelvű Általános Is-
kolától és közel ötvenéves pe-
dagógus, igazgató életpályájá-
tól búcsúzó Erdei Gyulának. A 
népszerű igazgatónak benső-
séges búcsúztatót rendezett a 
Thököly-iskola családja: a szü-
lői munkaközösség, szülők, 
akik volt diákok, pedagógus 
kollégák és a gyermekek júni-
us 13-án. 

Erdei Gyula neve összefonódott 
a Thököly-iskolával. Hagyomá-
nyos jó gyakorlatokat fenntartó 
és a kor kihívásait mindenkor 
követő szemlélete, pedagógiai 
elvei hozzájárultak ahhoz, hogy 

áttelepülni édesanyjával és fiával 
1964-ben Debrecenbe. Segítő 
kezet kapott, így jutott Hajdú-
szoboszlón álláshoz. 1967-től, 
a Hőforrás utcai óvoda meg-
nyitásától kezdődően, 1988-as 
nyugdíjazásáig óvodavezető, ta-
valy átvehette rubindiplomáját.    
- Nagyon jó visszagondolni 
arra, hogy mennyi, de mennyi 
gyermeknek voltam a nevelője, 
és mennyi, de mennyi óvónő-
nek voltam az irányítója és a 
példaképe, mert így mondták, 
hogy óvónéni nekünk a példa-
képünk. És a jó Isten segítségé-
vel nagyon sok mindent tudtam 
megvalósítani azokból a nagyon 
nehéz feladatokból, mert akár-
hova mentem, mindenütt épít-
kezni kellett – emlékezik. 
Nyugdíjasként sem húzódott 
vissza, segített a menekülttá-
borban, önkéntes volt a Vörös-
keresztben, sokáig a nyugdíjas 
pedagógusklub vezetője. 
A sikerek közepette sok próba-
tétel jutott számára. El kellett 
búcsúznia édesanyjától, fiától, 
férjétől, Agárdi Mihálytól. Két 
unokája, Levente és István csa-
ládjukkal azonban felkarolták, 
s mellette maradtak régi kedves 
kollégák, barátnők. 

Írta és fotózta: Tibai Irma

az iskolában megvalósított szá-
mos eredményes program által 
országosan ismertté, elismertté 
váljon a hajdúszoboszlói közok-
tatási intézmény. 
Az elköszönő igazgató munkás-
ságát Horváthné Szabó Mari-
anna, a szülői munkaközösség 
elnöke méltatta, kiemelve az 
oktatásban, a közösségteremtés-
ben elért jelentős eredményeket. 
Osztályonként két-két tanuló 

búcsúzott tőle ezt követően, 
majd volt diák szülők, akiknek 
gyermekei itt tanulnak. Aztán 
felcsendült az Eddától a Kör 
közepén állva szám, melynek 
üzenetét a régi kollégák tudják, 
s mindenki egyszerre énekelte. 
A hajdúszoboszlói gyökerű Er-
dei Gyula pályafutása 1974-ben 
kezdődött földrajz-rajzszakos 
tanárként az akkori 1-es, a mai 
Gönczy-iskolában. „Én ott meg-
tanultam dolgozni, úgy, ahogy 
az ki van írva” – emlékezik. Csa-
patvezető, vándortáborok veze-
tője. Rövid időre más területen 
dolgozott, majd 1988-tól ismét 
főállású pedagógus.  Harminc-
négy éve kinevezték az új, az 
akkor még 6. számú iskola igaz-
gatójának. Hozzáfogtak a céltu-

datos szakmai munkához.  93-
ban „nem működött”, egy napot 
töltött a fenntartó előtt, ma már 
a múlt idő jelét emeli ki. 2001-
ben újra pályázik, újra igazga-
tóvá választják, ugyanebben az 
iskolában. Ekkortól teljesedett 
ki pedagógusi és oktatásvezetői 
gondolkodásmódja, mely min-
den bizonnyal ez évi nyugdíjba 
vonulását követően is elkíséri a 
szeretett iskolát a színvonalasra 
kiépített úton. - Ez végül iskola 
lett, mindennel együtt, kollé-
gákkal, szülőkkel, gyerekekkel, 
szakmával, ahogy ez tényleg il-
lik. Én ennek rendkívüli módon 
örülök. Sok mindent túléltünk, 
megéltünk, de jó volt – sum-
mázta. 

Mosó- mosogató és szárítógépMosó- mosogató és szárítógép
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Írta és fotózta: Tibai Irma



Tovább él a 33 éves német testvérvárosi kapcsolat
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A hivatalos kapcsolatról akkor írták 
alá a dokumentumot a Fekete-erdő-
ben található szép német fürdőváros 
és Hajdúszoboszló vezetői, amikor 
még állt a berlini fal és szovjet tan-
kok is jártak a magyar utakon.  A 30 
éves jubileum megkésett, de annál 
örömtelibb megünneplésére tartóz-
kodott Hajdúszoboszlón német ba-
rátaink küldöttsége június 15-19. kö-
zött. A hajdúszoboszlói városházán 
június 17-én Jonathan Berggötz, Bad 
Dürrheim és Czeglédi Gyula, Haj-
dúszoboszló polgármestere szóban, 
majd írásban is megerősítették a kap-
csolat folytatásának szándékát. 

Történelmi állomásához érkezett tehát 
a 33 éves partnerség. A városházára ér-
kezett küldöttséget Czeglédi Gyula pol-
gármester, Korpos Szabolcs jegyző és a 
polgármesteri kabinet tagjai fogadták. 
A díszteremben elhangzott köszöntők 
után egy kis emlékfilmet tekintettek 
meg a jelenlévők, majd városunk veze-
tője bemutatta az épülő, illetve terve-
zett, turisztikai jelentőségű nagy fejlesz-
téseket. 
Kívánom ezen ünnepi alkalommal, 
hogy Európa népei egymást megértve, 
egymás megértésére törekedve, part-
nerként és kölcsönös tisztelet alapján 
mutassunk példát, és más nemzetek is 
hasonlóképpen cselekedjenek, hogy itt, 
Európában, békében és biztonságban 
tudjunk élni – hangsúlyozta Czeglé-
di Gyula. - Meg szeretném erősíteni, s 
ebben tanúim az itt lévő városi képvi-
selők is, hogy ezt a kapcsolatot mi sze-
retnénk tovább vinni, és erősebbé tenni. 
Megvan a politikai szándék arra, hogy 
ezt tovább vigyük, de ehhez kell a civil 
szféra, a civil szint, hogy élettel töltsék 
meg ezt a kapcsolatot – mutatott rá Jo-
nathan Berggötz, aki úgy fogalmazott,  
lenyűgözőnek találja a szoboszlóiaknak 
a több mint három évtizedes kapcso-
lathoz való hozzáállását. Ezt követően 
a városvezetők aláírták a testvérvárosi 
együttműködést megerősítő okiratot, 
melynek tartalma a következő:

„Czeglédi Gyula és Jonathan Bergöttz kö- 
zös szándékukat fejezik ki a három év-
tizedes múltra visszatekintő együttmű-
ködés szilárd alapjainak fenntartására. 
Hajdúszoboszló és Bad Dürrheim önkor-
mányzata, valamint a magánszemélyek, 
civil szervezetek közötti kapcsolatok to-
vábbi erősítésére, a kölcsönös megértés 
és egymás iránti tisztelet értékeinek szem 
előtt tartásával. A polgárok érdekében a 
felek egyetértenek abban, hogy a jövőben 

is ösztönözni fogják a rendszeres találko-
zásokat, az eszme- és információcserét, 
mely hozzájárul Hajdúszoboszló és Bad 
Dürrheim lakossága közötti mély barát-
ság megőrzéséhez.”

A barátság folytatásának megerősítése-
ként a Szent István parkban együtt ül-
tették el azt a fát, mely Bad Dürrheim-i 
barátaink ajándéka. – Egy fa, amely iga-
zán hosszú ideig él, méltó szimbóluma 
egy ilyen kapcsolatnak – jelentette ki 
Bad Dürrheim polgármestere. A barát-
ság fájára Ábrahám történetével párhu-
zamot vonva kért áldást Czető Norbert 
református lelkész. 

Délután a vendégek ellátogattak a 
Hungarospa-fürdőkomplexumba, ahol 
meglepetéssel, elismerően szóltak a 
sokféle szolgáltatásról, majd Bozóky 
Dénes meghívására a Böszörményi ut-
cai gokartpályát is többen kipróbálták.
A jubileumi esten köszöntőt mondott 
Wilfried Wölfle, az 1992-ben létrejött 
német-magyar baráti társaság elnöke 
és Bozóky Dénes, az egy évvel később 

megalakult magyar-német baráti kör 
elnöke is. 
Az előző napon a Hortobággyal és a Ti-
sza-tavi Ökocentrummal ismerkedtek a 
testvérvárosi küldöttség tagjai, este pe-
dig kerti partira várták mindannyiukat 
a magyar-német baráti kör tagjaival 
együtt Bozóky Dénes elnök és párja, 
Vilma asszony otthonába. Kitörő öröm-
mel üdvözölték már a kapuban egymást 
a rég látott ismerősök, barátok. A felejt-
hetetlen estén felidézték a gyökereket, 
a megannyi közös szép emléket, latol-
gatták a jövőbeni lehetőségeket. Az el-
utazás előtti napon pedig a múzeumba 
látogatott el saját buszával a német de-
legáció, majd szabadidejükben többen 
ki is próbálták a fürdőkomplexumunk 
nyújtotta lehetőségeket. 

A történet dióhéjban

Bad Dürrheim fürdőváros a keleti régi-
óban partnervárosi kapcsolat után ku-
tatott. Hajdúszoboszló volt az egyik, a 
legtávolabbra eső, kiszemelt hely, ahová 
küldöttségük Kiefer Józsi bácsival érke-
zett, s a néhai Janovicz Emil fürdőigaz-
gatóval megismerkedve nem is mentek 
máshova. Hazatérve arról számoltak 
be, ne is keressenek másik települést. 
Janovicz Emil érdeme, aki az illetékes 
helyen kijárta, hogy 1989. augusztus 16-
án Úr Attiláné tanácselnök és Gerhard 
Hagmann akkori városvezetők hivata-
losan aláírhatták a testvérvárosi egyez-
ményt.
Az évtizedek során a kapcsolat motorja 
először a teniszklubok, majd a két baráti 
társaság volt, Hajdúszoboszlóról a soká-
ig Szeifert Zoltán által vezetett, néhány 
éve Bozóky Dénes által átvett magyar-
német baráti kör.  Diákcserékre került 
sor, Csukás Jánosné közreműködésével 
pedig a zenekar, s mazsorettek, továbbá 
a Bárdos-kórus is járt az 1280 km-re lévő 
városban. 

Írta és fotózta: 
Tibai Irma
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Szent László-ereklyét kaptak a templomszentelés napján
Szent László királyunk nevét viseli a he-
lyi római katolikus közösség és az 1776-
ban épült temploma, amelynek külleme 
megszépült, megváltozott. A június 26-ai 
szentmisén és templombúcsún a megújult 
templomot Palánki Ferenc megyés püs-
pök áldotta meg és szentelte fel. A Szent 
György Lovagrendtől pedig becses aján-
dékot kapott tulajdonába a helyi közös-
ség.

Egy hajdúsági római katolikus egyházköz-
ség életében 100-150 évenként egyszer tör-
ténik ilyen egyedi esemény, amilyen június 
26-án – hangsúlyozta dr. Lipták József ró-
mai katolikus esperes, plébános. A közel 70 
millió forint állami támogatásnak, a hívek 
adományának és más felajánlásoknak kö-
szönhetően meghosszabbították az eddig 
ún. nyomott tornyú templom tornyát, óra 
került oda és felújították a harangszerke-
zetet. Így negyedóránként hallható a kör-

A Hőgyes Endre Gimnázium tanulói eb-
ben a tanévben is csodálatos eredménye-
ket értek el. 

A legrangosabbak az országos tanulmányi 
versenyek. Az Oktatási Hivatal nyilvános-
ságra hozta, hogy ebben a tanévben az 
OKTV-t 28 tantárgyból rendezték meg, ösz-
szesen 17900 diák jelentkezett versenyre, 562 
középiskolából. Összesen  207 intézmény- 
ből került döntőbe tanuló. Utóbbiak  kö-

Nemzetiségek kincsei Hajdúszoboszlón

nyéken, hogy halad az idő. A templomhoz 
előtetőt is építettek, kifestették, átbútoroz-
ták a sekrestyét. A bejáratnál lévő keresz-
tet is átépítették, s lefestették a kerítést. A 
templomkülső új színében pompázik. 

Szent László ünnepén

E napon rácsodálkozhatunk arra, amit az 
Isten kegyelme tud egy-egy ember szívében 
létrehozni. A szeretet nem kötődik feltéte-

zött szerepel a 
Hőgyes Endre 
Gimnázium.
Takács Regina 
OKTV I. kat. 
spanyol nyelv-
ből, Makrai Csa-
ba OKTV II. kat. 
matematikából 

A nemzetiségek színes palettája jellemezte 
az idei második 2022-es gasztrofesztivált 
Hajdúszoboszlón.

A Nemzetiségek kincsei középpontjában 
a Magyarországon élő kisebbségek kultu-
rális palettája állt. A Kovács Máté Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár nemcsak 
az erdélyi, német, szlovák, ukrán kulturális 
előadásoknak,  hanem a helyi civileknek is 
bemutatkozási lehetőséget biztosított.
A Nemzetiségek Kincsei Gasztrofesztivál 
nyitóeseményeként a Hungarospa Alkotó- 
tábor ünnepelte meg fennállásának 15. 
évfordulóját a kulturális központ kiállító-
termében, ahol 22 alkotó több mint 200 
festményét nézhették meg a látogatók. 
Varga Katalin, a Hungarospa szolgáltatási 
igazgatója nagy lelkesedéssel szervezte a ki-
állítást, segítségére Csapláros László, a tábo- 

rok szakmai vezetője volt. A tárlatmegnyi-
tó után a dicsőszentmártoni Kökényes Nép- 
táncegyüttes mutatkozott be a színházte-
remben június 16-án. A forgásokkal és ének- 
kel átszőtt koreográfiák felpezsdítették a kö- 
zönséget. A négynapos programsorozat a 
szabadtéri színpadon folytatódott, ahol a 
helyi civil szervezetek mellett az Óbudai 
Danubia zenekar és a Stúdió 11 is fellépett, 
akik híres filmzenei összeállításokat adtak 
elő különböző nemzetiségű művekből. Jú-
nius 18-án a szabadtéri színpadon lépett fel 
a Karaván Família és Takács Nikolas. Ezen 
az estén debütált Dorogi Péter is új zeneka-
rával, akit szoros szálak kötnek városunk-
hoz. A négynapos rendezvényt nótaműsor, 
a kárpátaljai Cifra Banda és a Hajdúszo-
boszlói Főnix Látványtánc és Mazsorett 
Sportegyesület tanévzáró gálaműsora zárta.
A gasztronómiai kínálatot 6 vendéglátóhely 

lekhez – mutatott rá a szertartáson Palánki 
Ferenc megyés püspök. A Szent György Lo-
vagrend nevében Tóthpál Tamás budavári 
prior átadta Szent László királyunk egyik 
csontereklyéjét. A prior így szólt az egybe-
gyűltekhez: Én azt kérem Önöktől, nagyon 
vigyázzanak a tulajdonukra, Szent László 
ereklyéjére, mert nem könnyű hozzájutni. 
Ez is Augsburgot megjárta, onnan került 
vissza Magyarországra, és az ottani segéd-
püspök úr hagyatékának a része volt. Most 
átadom nagy tisztelettel, a hitelesítő okirat-
tal együtt, amit dr. Varga Lajos váci segéd-
püspök atya adott át, az ereklyét az atyának. 
A szentmise előtt Lipták atya felolvasta Sol-
tész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcso-
latokért felelős államtitkár köszöntő levelét, 
melyben az többek között hangsúlyozta a 
keresztény értékek és közösségek megerősí-
tését, mivel az azok veszélyben vannak Eu-
rópában. 

Írta és fotózta: Tibai Irma

biztosította. A Csíki Sör többek között erdé-
lyi ízeket, a Lorena étterem erdélyi és ma-
gyar sülteket, erdélyi húsgombóclevest és 
kolbászfinomságokat készített. A Thermal 
Garden Hotel szlovák és magyar ételekkel és 
italokkal, a Hortobágyi Halgazdaság halas 
ételekkel, a debreceni Víg Molnár vendég-
lő pedig roma ételekkel várta a betérőket. A 
gasztronómiai kínálatot debreceni frissen 
sült rétesek egészítették ki.

Írta és fotózta: Ónodi Orsolya

Hőgyes-sikerek
Márk 8. e; Kovács Máté, Lefter Miklós 9. e;
Karika Imre 11. a; Kerekes Anna, Makrai 
Csaba, Rácz Donát, Takács Regina, Váczi 
Fruzsina 11. e.

Felkészítő tanáraik: Árváné Márton Erzsé-
bet, Balla Éva, dr. Bajza Istvánné, dr. Mándy 
Tihamér, Nagy Zsuzsanna, Szatmári Zsu-
zsánna.

Országos diákolimpiai eredményeikért a 
következő tanulók részesültek a Hőgyes-gá-
lán jutalomban:
Tóth Marcell 9. d; Kovács Máté 9. e; Nagy 
Ádám 10. b; Bakó Bianka, Farkas Fanni, 
Hosszú Fruzsina, Károly Kincső 10. e; 
Szatmári Lili 11. e; Jákób Ramóna, Kiss 
Tünde 12. d; Károly Kinga, Kircsi Doroty-
tya, Suba Zsófi, Tamássy Boglárka 12. e. 
osztályos tanulók.

Forrás: www.hogyes.hu 

ért el kiemelkedő helyezést. További ran-
gos  matematikaversenyeken az országos 
döntőben kiválóan szerepeltek diákjaink: 
Arany Dániel Matematika Tanulóverseny 
kezdő II. kategóriában (1 fő), Varga Tamás 
7. o. II. kat (2 fő); Zrínyi Ilona Matemati-
kaversenyen (3 fő), Nemzetközi Kenguru (1 
fő); Bolyai Csapatversenyen matematikából 
7. o. (1 csapat), Matech4 (1 csapat), Medve 
szabadtéri matekversenyen (1 csapat). A 
Jedlik Ányos Országos Fizikaversenyen (2 
fő), Savaria történelem versenyen (1 fő), Ol-
vass többet! (1 fő) és a Szép Magyar Beszéd 
(1 fő) országos versenyeken is kiválóan tel-
jesítettek tanulóink. A kiemelkedő országos 
eredményeket elért diákok a Hőgyes-gála 
keretében emlékplakettet vettek át.
A gálán jutalomban részesültek:
Jelenszky Fanni, Kabály Norbert, Kiss 
Attila, Kordás Anna, Lefter Sebestyén 7. 
e; Bíró Sándor Gergő, Schneider Lukács 



2022. május hónapban 
kötött házasságok:

Gombos Erzsébet – Boros József Norbert
Móricz Marianna – Szávó István
Bárdos Blanka – Szakács Attila

Győri Bettina Fanny – Őze Gábor László
Kóra Kincső – Szeifert László

Simon Alexandra – Kész Gábor
Dede Laura Mónika – Koholák Roland

Varga Anna Mária – Biró Sándor
Molnár Viktória Zsuzsanna – Nagy János

Dóró Katalin – Molnár Gyula
Lanszki Renáta – Podlócz Gábor Ákos

Dajka Csilla – Czirják István
Gáti Gabriella Éva – Ádám Imre Zsolt

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

Elhunytak 
2022. április

Farkas Józsefné

Sárándi Elemér

Pataki István

Sánta László Gyuláné

Szász Ludovic

Bordán András

Tanka Sándorné

Huszti László

Gencsi István

Szatmári Lajos

Gazdig Ferencné

Elek Sándor

Csáti Imréné

Kiss Lajos

Nagy István

Sándor Gábor

Szabó Margit

Cseri Károlyné

Sólyom László

Farkas Gáborné

Fodor Gyuláné

Szatmári Istvánné

Kun Gábor

Csehi Jenő Dezső

Kovács Gyuláné

Hudák Istvánné

Hegedűs Lajosné

86 év

74 év

65 év

66 év

76 év

71 év

82 év

65 év

64 év

76 év

58 év

76 év

92 év

56 év

53 év

78 év

82 év

71 év

53 év

88 év

67 év

77 év

69 év

78 év

87 év

83 év

85 év

2022. májusi újszülöttek:
Pavluska Zénó

Bernáth Áron

Kléner Ádám

Bukta Benett

Kandi Soma

Szabó Dominik

Pócsi Mira

Veres Hanna

Rácz Áron

Hosszu Natasa

Csorvási Éda
Cservenyák Márton

Vincze Ágnes
Pelei Nolen
Márton Lara
Szabó Dániel

Köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik 
2022. június 16-án 

A gyászoló család

Külön köszönet Rásóné Julikának, 
aki az elhunyt 

hosszan tar tó betegsége idején 
hűséges ápolója volt. 

temetésén részt vettek, 
sírjára koszorút 

és virágot helyeztek el. 

Soczóné Csuka Mária 

Betanulást, szakmai továbbképzést biztosítunk!

BOMAS
HIDRAULIKA

Telefonszám: 

+36 52 270 481

Érdeklődni az alábbi 

elérhetőségek 

valamelyikén:

a hajdúszoboszlói telephelyünkre!

iroda@bomas.hu 

Elvárások: 
• legalább 2-3 éves szerelői gyakorlat, 
• középiskolai végzettség

Előny: 
• társalgási szintű angol nyelvismeret, 
• megfelelő mezőgazdasági gépszerelő, vagy autószerelő 
    képzettség

hidraulika szerelőt 
keresünk 

Fiatal 

séz gs éé rg e!E

MAGÁNRENDELÉS

Cytológiai kenetlevétel,

kolposzkópizálás,

HPV-szűrés

NŐGYÓGYÁSZATI

Bejelentkezés: 0630/895-7182

Dr. Kiss Miklós
Szülész-nőgyógyász
szakfőorvos
HAJDÚSZOBOSZLÓ,
Szilfákalja 18/B. III/12.
Mobil: 06 30/895 7182

Hétfő-szerda-péntek:

De.: 7.45-8.45-ig

Kedd-csütörtök:

Du.: 17.00-18.00-ig.

RENDELÉSI IDŐ:

9Közérdekű információkHajdúszoboszló
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A Wacław Felczak Alapítvány Dwa Bratanki 
pályázatának köszönhetően június 2. és 5. 
között Hajdúszoboszló lengyel partnervá-
rosának delegációja látogatott el Hajdúszo-
boszlóra. Dzierżoniów 2015. szeptember 
26-a óta városunk partnervárosa.
A delegáció a Hungarospa Thermal Ho-
telben foglalta el a szállását, ahol az első 
este fogadóvacsoráján a meghívott lengyel 
barátainkon kívül Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzatának meghívására Andrzej 
Kalinowski a Lengyel Köztársaság Buda-
pest Konzulátusának konzulja, valamint 
Krzysztof Filipowicz, a Lengyel Köztársaság 
Szolnoki Konzulátusának tiszteletbeli kon-
zulja is részt vett.
A háromnapos program sűrű volt. Megláto-
gatták a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hi-
vatalt, ahova a Hajdúszoboszlói Városnéző 
Nosztalgiavonattal érkeztek. Itt dr. Kovács 
Gergely alpolgármester, dr. Korpos Szabolcs 
jegyző, valamint dr. Sléder Tamás aljegyző 
fogadta a csoportot. A városvezetéssel, a 
jelenlegi helyzettel és a két város közötti 
további együttműködés lehetőségeivel kap-
csolatos eszmecsere után a Bocskai István 
Múzeumba látogattak el lengyel barátaink. 
Itt megnézték a tavaly átadott Fejedelmi 

Kincstár című kiállítást is, valamint a múze-
um többi egységét is meglátogatták. Aztán 
a Hungarospa fürdőkomplexumában gyűj-
tötték tovább az élményeket. Majd a Szilfa 
Étteremben Czeglédi Gyula polgármester-
rel találkozott a delegáció, ahol megerősítet-
ték a szeptember 1-4. közötti terstvérvárosi 
találkozóra szóló meghívást is. Június 4-én 
Egerbe kísérték el a csoportot, ahol az Egri 
várral és a Szépasszony-völggyel ismerked-
tek meg.
A háromnapos látogatás kitűnő alkalmat 
adott a közös múlt és a lengyel-magyar ba-

380 éve halt hősi halált Halasi Fekete Péter

rátság felidézésére, valamint az együttmű-
ködés új lehetőségeinek megtárgyalására is. 
Reméljük, hogy lengyel barátaink sok pozi-
tív élménnyel tértek haza a hajdúszoboszlói 
látogatásukból, valamint, hogy mihama-
rabb újra találkozhatunk velük. Ezt a kap-
csolatot a jövőben is folytatni szeretnénk a 
két város között.

Írta: Zolnai Mira

Imádják Hajdúszoboszlót a lengyel testvérvárosiak

A lovas hajdúk kapitányát Bocskai Ist-
ván hét századosával együtt Szoboszlóra 
telepítette 1606. szeptember 2-án ke-
letkezett adoménylevelével. Halasi Fe-
kete Péter a Bocskai-szabadságharc 
álmosd-diószegi első győztes csatától 
kezdve a békekötésig (1606. június 23.), 
sőt tovább, a fejedelem haláláig (1606. 
december 29.) személyes szolgálatá-
ban állva, „... a haza és az ősi szabadság 
megmentése és megerősítése körül nagy 
lelki buzgósággal és állhatatassággal ta-
núsított és teljesített…, a mi magyar és 
Erdély országunk igaz nemesei sorába 
és számába számlálva, összegyűjteni, 
felfogadni és beírni határoztuk”.
1606. szeptember 8-án Halasi Fekete 
Péter külön családi armálist is kapott 
Bocskaitól, melynek tartalma, feleségé-
re, Éles Annára, valamint öt gyermeké-
re is kiterjedt. Halasi Fekete kapitány a 
soron következő fejedelmek szolgálatát 
is elvállalta, ellátta.
Rákóczi Zsigmond fejedelem Bocskai 

temetését követően Halasi Fekete Péter 
lovas hajdúkapitányt kitüntette és egy 
bihari kisfaluval megajándékozta, elis-
merve eddigi vitézségét, hősiességét. 
Ugyanezt tette Báthory Gábor fejede-
lem, Bethlen Gábor, a nagy fejedelem, 
sőt ez időben II. Mátyás király és császár 
1617. október 30-án – mint a legtekin-
télyesebb hajdúkapitánynak – neme-
si címeres oklevelet adott. Ez idő után 
Halasi Fekete Bethlen Gábor harcait 
támogatta nagy sikerrel hosszú évekig, 
s annak feleségét is, mint fejedelmet, 
Brandenburgi Katalint.
I. Rákóczi György uralkodása kezdetén 
is elismeréssel vitézkedett, például a tö-
rökök ellen Szalontával vívott győztes 
csatában. 
1637-től Lente Dávidnak adta át a főka-
pitányi tisztet. Családi birtokaival kellett 
foglalkoznia. Súlyos harcokon szerzett 
sebei miatt nehezen megőrzött erejét ta-
nácsaira fordítva segítette Szoboszló to-
vábbi fejlődését, eredményes működé-

sét. Birtokain gazdálkodott családjával 
Szoboszlón, mellette két terjedelemtől 
juttatott egy-egy bihari falu részesedé-
seit szedte be alkalomadtán. 
1620-ban Forgács nádortól adomány-
ként kapta Túrkeve falva részbirtokot. 
1642-ben – mint korábban éveken át 
tette – az előző évi juttatásait kérte a 
falutól. A kis lovas hajdúcsapatot egy 
nagyobb szarvasi török sereg váratlanul 
megtámadta. A túlerőben lévő törökök-
kel szemben – bár hősiesen felvették a 
harcot – vereséggel kellett elhagyni Túr-
kevét. 
Halasi Fekete Péter súlyos sebet kapott  
(ki tudja, hányadikat), Karcagújszállá-
sig jutva a csapat segítségével, teljesen 
elvérzett. 
Hősi harcokat sok sikerrel vívott, most 
is hősként viselkedett, és a törökök elle-
ni küzdelemben halt hősi halált. Ez 380 
éve történt. Méltó tisztelettel kell róla 
megemlékeznünk!

Cs Nagy Zoltán
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Régi-új edzővel készül a HSE labdarúgó 
csapata, az NB III-as bajnokság rajtjára. 
Az együttes felkészítését Szűcs János-
sal kezdték meg focistáink. És nem ez az 
egyetlen változás az új idényre.
A nyári szünetben új elnökség vette át a 
HSE irányítását. Katona Imre elnök vezeté-
se mellett Vass Sándor ügyvezető alelnök-
ként a HSE és Sportfejlesztő Kft. munkájá-
ért felel. Tumbász József a szakosztályokért 
felelős alelnökként, Nagy Attila sportigaz-
gatóként segíti az egyesület mindennapjait. 
Mester József az önkormányzatot fogja kép-
viselni, míg a kft. ügyvezetője továbbra is 
Markovics Andrea. A legfontosabb feladat, 
hogy az egyesület gazdasági stabilitását 
megteremtsék. Ehhez átvizsgálják az eddigi 
gazdálkodást és újabb forrásokat is bevon-
nak majd. Fontos még a létesítményi háttér, 
a körülmények javítása is. Erre pályáztak, 
remélhetőleg ebben is hamar sikerül előre-
lépni.
Ami pedig a csapatot illeti. Távozott Csil-
lag László vezetőedző, akinek nem újították 
meg a szerződését. A gárda felkészítésére 
Szűcs Jánost kérték fel, akivel korábban há-
rom éven keresztül szerepelt a harmadosz-

Fontos lépést tett meg karrierjé-
ben Szűcs Tamás, aki egykoron 
a HSE korosztályos csapataiban 
kezdte el pályafutását.

A HSE-ből indult, legutóbb pedig 
a Budapest Honvéd FC utánpót-
lásában pallérozódó Szűcs Tamás 
június utolsó napján igazolt a dán 
bajnok FC Kobenhavn csapatába. 
A magyar utánpótlás-válogatottban 
is meghatározó játékos három évre 
kötelezte el magát a tizenháromszo-
ros bajnok együtteshez.

Fontos változások után megkezdődött a felkészülés

Szívügyének tekin-
tette az ifjúságne-
velést a versenysi- 
kerek mellett, ren-
geteg gyermeknek 
tanította meg a  
sakkozást Bara-
nyai Szabolcs. 
N e g y v e n h á r o m 
évig volt, 1977-
től, a Gázláng SE, 
azután a Hajdú-
szoboszlói Sakk 
Sportegyesület ve- 
zetője, maga is ver- 

tályban csapatunk. A szoboszlói kötődésű 
szakember a DVSC akadémiájáról tért haza, 
ahol eredményes munkát végzett az után-
pótlásban. Több, általa nevelt játékos is be-
mutatkozott a legfelsőbb osztályban, az NB 
I-ben. Játékosmozgás is volt már a csapat 
háza táján. Már biztosan nem lesz keretünk-
ben Máté János az őszi idényben. A Karcag-
ra távozott támadó érzékeny vesztesége le-
het együttesünknek. Továbbá Kis Szabolcs 
is eligazolt, Szabó Lajos pedig szintén sze-
retne tovább állni. A keret nyolcvan száza-
léka így is egyben maradt, a távozók helyét 
igyekeznek pótolni. Vannak is kiszemeltek, 
de június 30-ig hivatalosan még senkit nem 
mutatott be az egyesület.
Csapatunknál a nyári alapozás június hu-
szadikán kezdődött. Heti öt mérkőzés, vala-

senyzett. A múlt év tavaszán elhunyt 
sportember örökségét átvállalva a 
Hajdúszoboszlói Sportegyesület sakk-
szakosztálya hagyományteremtő em-
lékversenyt hirdetett gyerekeknek.

Darnainé Komiszár Zsuzsanna nem-
csak jó tánctanár, gyerekkorában jól is 
sakkozott, és tíz évig versenyzett. Ő kez-
deményezte a HSE-nél tavaly  sakkszak-
osztály elindítását, amelynek felnőtt 
tagjai a megye I és II-ben szerepelnek. 
A szakosztályvezető hölgy a Thököly-is-
kolában kezdett foglalkozásokat tartani, 
mára 60 gyermek ismerkedik e szellemi 
sporttal, három csoportban. 
Május 28-án a művelődési központ nagy- 
termében állították fel korcsoporton-
ként a sakktáblákat. Az emlékversenyre 
a helyiek mellett beneveztek debreceni, 
püspökladányi gyermekek is. A résztve-

mint a hétvégéken a bajnoki rajtig, összesen 
négy edzőmérkőzést játszanak focistáink. 
Monoron július kilencedikén, Sényőn július 
tizenhatodikán lépnek pályára. Azért van-
nak idegenben a felkészülési mérkőzések, 
mert a Sport utcai pályát felújítják.  Így az 
edzéseket is az első három hétben biztosan 
a nagyhegyesi futballpályán tartják. Remél-
hetőleg az utolsó edzőmérkőzést már itthon 
tudják megrendezni a Monostorpályi ellen, 
július huszonnegyedikén. Az első meccsen 
Cegléden 2-0-ra nyert a csapat.
Az előző év negyedik helyezésének megis-
métlése óriási bravúr lenne. Cél, hogy az új 
idényben, egy stabil NB III-as csapat fusson 
ki a bajnokikra, hétről hétre.

 Horváth Róbert, fotók: Tóth Imre

I. Baranyai Szabolcs sakk emlékverseny

Sok sikert és minél több játéklehe-
tőséget kívánunk, az első – és re-
ményeink szerint nem az utolsó – 
külföldi szerződésedhez, Tomika! 

Dániában folytatja 
a szoboszlói tehetség

vőket üdvözölte Bodó Sándor ország-
gyűlési képviselő, aki szerint méltat-
lanul szorult kissé háttérbe ez a dicső 
magyar múltú sportág, ezért üdvözlen-
dő és támogatásra érdemes ez a remek 
kezdeményezés.  
Hajdúszoboszló sakkéletének fellen-
dítése tehát jó úton jár. A versenyt 
minden évben Baranyai Szabolcs szü-
letésnapjához, május 27-éhez kötődve 
fogják meghirdetni. A megnyitóra eljött 
ifj. Baranyai Szabolcs is, aki elmesélte, 
hogy édesapja négyévesen ismertette 
meg vele ezt a játékot. Ma is versenyez, 
a fővárosban, a nemzeti bajnokságban. 
Véleménye szerint az életben számos 
előnye van annak, ha valaki tud sakkoz-
ni. 

Tibai Irma, 
Fotó: Tóth Imre
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