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95 éves lett a Hungarospa, 
amelyet a 2021-es év fürdő-
jének választottak. A szüle-
tésnap alkalmából Európa 
legnagyobb fürdőkomplexu-
ma izgalmas programokkal 
várta a látogatókat. Fellépett 
a mediterrán tengerpart ha-
jószínpadán Dj Németi. Majd 
eleredt az eső, az Aqua-Palace-
ban folytatódott a buli, ahol a 
Piruett Tánccsoport lányai 

ingyenes városi lap

szórakoztatták a közönséget. 
A nap másik nagy attrakciója 
a Nemazalány és Sofi műsora 
volt. Az esti órákban a Stran-
dok éjszakájával ünnepelték 
a fürdőt, ahol Veréb Tamás 
szórakoztatta a vendégeket. 
Nyereményjátékkal is kedves-
kedtek a Hungarospa dolgo-
zói, ugyanis aki helyesen felelt 
a fürdővel kapcsolatos kérdé-
sekre, az apró ajándékokkal 

térhetett haza. Ez a 95 is na-
gyon szép szám, azonban 5 év 
múlva kereken 100 éves lesz 
a fürdő. “Óriási programso-
rozatot tervezünk. Úgy gon-
doljuk, hogy akkor nem csak 
egynapos lesz a születésnap. 
Egy igazi strandfesztivált sze-
retnénk” - árulta el a Czegle-
Pinczés Enikő, a Hungarospa 
vezérigazgatója.

Folytatás a 3. oldalon

AeroFest 
repülőnapok

Káposztás Bálint 
a Campuson 

Pontszerzés 
a lelkes újoncnál

2. oldal  u

8. oldal  u

11. oldal  u

95 éves az év fürdője

Július utolsó hétvégéjén a 
lovassportok szerelmesei 
vették birtokba a városunk 
főutcáját és repülőterét. Haj- 
dúszoboszlón 1981 óta ha-
gyomány a lovasverseny, a- 
mely méltó módon emléke-
zik meg lovas hajdú őseink-
re és a hajdú szokásokra.
A Kösely-kupa az elmúlt 4 
évtizedben megőrizte alap-
vető tulajdonságait: rangos 
verseny, látványos kiegészítő 
programok, az egész család 
számára kitűnő kikapcsoló-
dási lehetőség. A 2020. évtől 

legjelentősebb célja a tradi-
cionális magyar lófajták és a 
nemzeti lovaskultúra népsze-

rűsítése, a nemzettudat erő-
sítése.

Folytatás a 7. oldalon

Rangos verseny, látványos kiegészítő 
programok a 41. Kösely-kupán
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Műrepülők, retró vadászgép, Gripe-
nek és más légi járművek tűntek fel a 
hajdúszoboszlói égen. Négy év után 
újra sikerült, nem is akármilyen repü-
lőnapokat megrendezni a repülőtéren. 
Az eseményt honvédelmi bemutatóval 
is kiegészítették. A színpadon érdekes 
ismeretterjesztő beszélgetések sora 
hangzott el, s kitűnő hangulatot te-
remtett Varga Viktor koncertje. Július 
15-17. között emlékezetes élmények-
kel gazdagodtak a rendezvény látoga-
tói és az égi mutatványokat szemlélő 
lakosok, fürdőzők. Az AeroFest 2022 
fővédnökségét Szentkirályi Alexandra 
kormányszóvivő vállalta. 

Több mint húsz légibemutató, családi 
programok sora állt rendelkezésre az 
ingyenesen látogatható AeroFest 2022 
elnevezésű rendezvényen az Aero Club 
HSE és a város önkormányzata rende-
zésében. A sikerhez hozzájárult támo-
gatók hosszú sora, akik megfinanszí-
roztak, ahogy a rendezvény motorja, 
Borbély-Szabó Sándor fogalmazott, 
„örökbe fogadtak” egy-egy produkciót.  
A repülés ugyanis költséges, így sikerült 
megoldani, hogy ennyi és ilyen gép ér-
kezhetett Hajdúszoboszlóra, és mutat-
hatták be bámulatos vagy éppen meg-
hökkentő produkcióikat. 
Szentkirályi Alexandra kormányszó-
vivő, a rendezvény fővédnöke a 17-ei 
megnyitón hangsúlyozta, amellett, hogy 
a repülést, a helyi klubot is népszerűsíti 
a rendezvény, a honvédelem is fókuszba 
kerül. Nem véletlenül voltak jelen to-
borzósátrak is. Az egyik legidőszerűbb 
feladat ez napjainkban, ezért más or-
szágokkal egyetemben Magyarország is 
reagált a kihívásra, amit a szomszédos 
háború okozott. A kormány döntése 
ezért az, hogy 2023-ra teljesül a NATO-

elvárás, miszerint a GDP 2 százalékát a 
honvédelemre, a hadsereg fejlesztésére 
fordítja – ismertette. 
A meghívásnak eleget tett dr. Rácz 
Róbert kormánymegbízott, a HBM-i 
Kormányhivatal vezetője, aki gratulált 
Hajdúszoboszló eredményeihez. Véle-
ménye szerint ez az esemény is e sorba 
köthető, pazar rendezvényt tartanak 
ezen a Magyarországon egyedülálló 
sportrepülőtéren. Ugyanakkor hangsú-
lyozta, hogy az állampolgárok biztonsá-
ga, nyugalma, a béke védelme minden-
nél fontosabb. 
A szoboszlói reptéren nagy hagyomá-
nya van a hasonló rendezvényeknek, 
bemutatóknak, versenyeknek – emlé-
keztetett Czeglédi Gyula polgármester. 
Örömét fejezte ki, hogy ezeket most 
sikerült megújulva megvalósítani. 
Szólt Hajdúszoboszló eddigi turisztikai 
eredményeiről, melyekkel első a vidéki 
települések között. Mint hozzátette, a 
turisztikai kínálat mellett nagyon fon-
tosak az ilyen rendezvények is, melyek 
hozzájárulnak ahhoz is, hogy az itt-tar-
tózkodó vendégek élménygazdagabban 
tölthessék nálunk idejüket. 
A rendezvény fő célja a repülés, a sport-
repülés és a honvédelem népszerűsítése 
volt – hangsúlyozta Kovács Gergely, a 
36 éves Aero Club HSE elnöke. Meg-
látása szerint a tömegek a két Gripen 
vadászrepülőgépre, Varga Viktor éne-

Látványos és emlékezetes AeroFest repülőnapok

kesre, illetve az 51 éves, angol eredetű 
Delfin vadászrepülőgéppel való megér-
kezésére, Hársfalvi Pál légi tündértánc-
bemutatójára, az előző napon Rohács 
Tamás és Veres Zoltán látványos show-
jára voltak a leginkább kíváncsiak. Más-
részről sokan érdeklődtek a honvédségi 
eszközök, földi attrakciók iránt. A nagy 
sikert megtapasztalva, mindenképpen 
szeretnék, hogy jövőre újabb AeroFest 
valósulhasson meg a város repülőterén.
A rendezvény megálmodója, Borbély-
Szabó Sándor kiemelte, nemcsak egy 
repülőnapot sikerült a többhónapnyi ki-
tartó szervezésnek és a szponzoroknak 
köszönhetően összerakni, hanem repü-
lőgépgyártók kiállítását és a honvédel-
mi toborzást is. Kiemelte a Honvédelmi 
Minisztérium segítségét. 
Az AeroFest további érdekességei, hogy 
az árnyas fák alatt kiválóan megoldották 
a gasztronómiai hátteret és a gyermekek 
időtöltését. A környező utcák mentesí-
tése érdekében pedig parkolót jelöltek 
ki az üzemen kívüli zónában. Az itt par-
kolók tombolát kaptak, s a szerencsések 
között negyedóránként szponzori aján-
dékokat, illetve húsz sétarepülést sor-
soltak ki. - Hajdúszoboszló egyenlő a 
turizmussal, egyenlő fürdővel. Nekünk 
ilyeneket kell csinálnunk. Nincs mese, 
ezeket meg kell szervezni – mondta a 
rendezvényszervezésben is profi szak-
ember. 

Írta: Tibai Irma, fotók: Tóth Imre

Térzenétől, helyi és kistérségi civil szer-
vezetektől hangulatos a Szent István 
park.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata el- 
kötelezett abban, hogy a turisztikai élmé-
nyeken túl bemutassa a vidék gazdag kul-
turális értékeit, így 60 napon keresztül 
több mint 300 programmal várja a ven-
dégeket és helyi lakosokat. A Kovács Máté 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
ennek szellemében új kapcsolatokat is lé-
tesített a térség kulturális közösségeivel, 
és az eddigieknél szorosabb együttmű-
ködésekre törekszik. A nyáresti kulturá-
lis programokon a helyi civil csoportok 
műsorai mellett 15 település 60 közössé-

ge mutatkozik be, melyben a Hajdúság, 
a sárréti és a hortobágyi térség kulturális 
csoportjai teszik színesebbé a hajdúszo-
boszlói életet. A térségből érkező fellépők 
száma meghaladja a négyszázötven főt. A 
nyári civil programokban összesen közel 
ezren lépnek fel. Középpontjában nem-
csak a hagyományőrzés áll, hanem a mo-
dern vidék arca is megjelenik. Ezek között 
népi és modern táncok, népi, klasszikus 
és modern zenei előadások, hagyomány-
őrzők, kézműves bemutatók, irodalmi 
könyvajánló, kóstolóval egybekötött 
gasztronómiai bemutatók, gyermekeknek 
rendszeres történelmi játszótér nyújt élmé-
nyekben gazdag kikapcsolódást. A nyár-
esti programok augusztus 31-ig a Hun- 

garospa-gyógyfürdő előtti téren várják a 
kultúra szerelmeseit. A szabadtéri színpa-
don pedig hazai sztárok koncerteznek.

Programkavalkád a vidék kultúrájával
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Írta: Ónodi Orsolya, fotó: Tóth Imre
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Az Utazó magazin közönségszavazatai 
alapján a Hungarospa Hajdúszoboszló 
nyerte el az „Év Fürdője 2021” díjat. Az 
erről szóló oklevelet Czegle-Pinczés Eni-
kő vette át július 18-án, a budapesti díját-
adón. 
A Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. ve-
zérigazgatója az elismerésről azt mondta, 
igyekeznek tartani az eddigi szolgáltatásmi-
nőséget, sőt kicsit többet és jobbat is nyúj-
tani a vendégeiknek. A szezon jól alakul a 
fürdőben, amely a kovidjárványt leküzdve 
töretlen népszerűségnek örvend. 

Nagy öröm a társaság számára, hogy az 
Utazó magazin közönségszavazása alapján 
Európa legnagyobb fürdője kapta meg a dí-
jat. Óriási büszkeséggel tölt el bennünket, s 
minden kollégámnak nagy-nagy köszönet 
jár érte, mert ráadásul a tavalyi, nehéz év-
ben sikerült kivívni az elismerést – nyilat-
kozta Czegle-Pinczés Enikő vezérigazgató. 
Az elismerés ösztönöz, így természetes, 
hogy a színvonal megtartására törekvés 
mellett mindig egy kicsit többet és jobbat 
szeretnének nyújtani a vendégeknek. Az 

Hajdúszoboszló

elmúlt év újdonsága volt a Prémium Zóna, 
amely 2022-ben is óriási szenzáció. 
A Hungarospa hosszú ideje odafigyel a ven-
dégelégedettségre, annak értékelésére. - Fo-
lyamatosan mérjük a vendégelégedettséget, 
ebben az évben is ugyanúgy, ahogy tavaly 
is. Nagy örömünkre általában pozitívak a 
visszajelzések, de ha egy nem pozitív visz-
szajelzés érkezik, akkor azt megpróbáljuk 
minél hamarabb orvosolni. Fontosak ezek 
a visszajelzések, amik alapján folyamatosan 
tanulni és fejlődni tudunk – mutatott rá a 
vezérigazgatónő.
Elmondta továbbá, hogy a július nagyon jól 
alakult. Ez részint az időjárásnak, részint a 
Hungarospa sokoldalú és kiváló szolgál-
tatásainak köszönhető. A turizmusban a 
kovid előtti 2019-es évhez viszonyítanak. 
Az egyébként egy rekordéve a társaságnak. 
Most, 2022-ben pedig elmondható, hogy 
július első három hetében 2019 ugyanezen 
időszakához viszonyítva közel húsz száza-
lékkal több az összvendégforgalmuk. 
A Hungarospa vendégkörét tavaly többsé-
gében a magyar látogatók adták. Ez évben 
eddig a belföldiek aránya 45-50%-os. Öröm-

Az év fürdője a Hungarospa Hajdúszoboszló

mel nyugtázható, hogy a külföldi vendégek 
között újra több lengyel vendéget fogadtak, 
arányuk a forgalom több mint 30%-a volt az 
eltelt időszakban. A román vendégek aránya 
15-20%, s a kisebb küldő piacokról is töb-
ben jöttek eddig az idén, így Csehországból, 
Szlovákiából, Németországból és Ausztriá-
ból – tudtuk meg. 
Tény, hogy rendkívül népszerű a strand, az 
Aquapark, a nagy hőségben az Aqua-Palace 
is, és rajonganak a vendégek a Prémium Zó-
náért. 

Írta: Tibai Irma
Fotó: Hungarospa

Tizenharmadik alkalommal csatlakozott 
a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. a Ma-
gyar Fürdőszövetség és a magyarországi 
fürdők közös rendezvényéhez.

Minden év júliusának utolsó hétvégéjén 
különleges programokkal várják a stran-
dok azokat, akik a megszokottól eltérő vi-
zes élményekre vágynak. Ez Hajdúszobosz-
lón is így volt, ugyanis meghosszabbított 
nyitvatartással, látványos lézershow-val és 
Veréb Tamás koncertjével várták a fürdő-
zés szerelmeseit a Strandok éjszakáján. A 
Magyar Fürdőszövetség által létrehozott 
rendezvény kiemelt célja, hogy megismer-
tessék, megszerettessék a magyar fürdő-

Pávai-Vajna Ferencnek sokat köszön-
hetünk, ugyanis az ő nevéhez füződik 
a gyógyvíz feltárása. Már 1925-ben ter- 
vezte a városvezetés a fürdő létesítését, 
amely  1927 nyarán nyílt meg. Akkor a 
gödrökből elegyengetett, ún. fövenyfür-
dő várta a látogatókat. Több évtizednyi 
fejlődésnek és megújulásnak köszön-
hetően vált Európa legnagyobb fürdő-
komplexumává. A Hungarospa szolgál-
tatásai 32 hektáros területen találhatók 
meg. Jelenleg a strandon 15 medence 
van, ugyanennyi az Aqua-Palace-ban. 
2019-ben rekordot döntött a fürdő a 
látogatók számával, ám 2022-ben a jú-
liusi hónap magasan túlszárnyalta azt a 
rekordot is: ugyanebben az időszakban 
15%-kal több látogató érkezett a fürdő-

Idén is népszerű volt az éjszakai csobbanás
kultúrát a hazai és a külföldi vendégekkel. 
Hajdúszoboszlón a hagyományokhoz híven 
a tradicionális strandrész és a csillagos ég-
bolt várta volna a fürdőzőket, azonban az 
időjárás átírta a programtervet. Nálunk a 
Strandok éjszakájából a fürdők éjszakája 
lett, hiszen Hajdúszoboszló abban a szeren-
csés helyzetben volt, hogy a szabadtérre ter-
vezett programját a fedett Aqua-Palace él-
ményfürdőbe vihette át. Így az esős időjárás 
sem vette el a vendégek kedvét az éjszakai 
csobbanástól, akik este kilenctől egészen éj-
félig élvezhették a fürdő nyújtotta élménye-
ket és szolgáltatásokat.

Ónodi Orsolya
Fotó: Hungarospa

be. Czegle-Pinczés Enikő vezérigazgató 
azt mondta: számukra az a legfonto-
sabb, hogy a vendégek jól érezzék ma-
gukat. Pontosan ezért is kedveskedtek 
izgalmas műsorokkal július 30-án a szü-
letésnap alkalmából. A kicsik és nagyok 
is jól érezték magukat Dj Németi, illetve 
a Nemazalány és Sofi fellépésén. A lá-
togatók közül többen elmondták, hogy 
évről évre visszajönnek Hajdúszobosz-
lóra, hiszen itt van a kedvenc fürdőjük. 
Sokan már több mint 30 éve minden 
esztendőben nálunk pihennek, hiszen 
nem lehet betelni a hajdúszoboszlói 
gyógyvízzel és városunk izgalmas, pör-
gős életével. 

Írta: Varga Emese
Fotó: Tibai Irma

95 éves az év fürdője
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Csodálatos és csodálatra méltó: férfi, aki 
tetteivel és műveivel nevét az újkori Ma-
gyarország történetébe egyedülálló módon 
írta be, pedig soha sem rendelkezett hata-
lommal - írja Oplatka András Széchenyi 
István c. könyvében.

Valóban csodálatra méltó volt ez az élet-
út. Kautz Gyula, aki 1868-ban megjelent 
könyvében a magyarországi gazdasági esz-
mék történetét elemzi, tények sokaságával 
igazolja, hogy 1825-től 1848-ig Széchenyi- 
kor volt hazánkban. Kemény Zsigmond, 
aki elsőként foglalkozott Széchenyi életével, 
kifejti, hogy a legnagyobb magyarnak sok 
évre volt szüksége ahhoz, hogy életcélját 
meghatározza.
Sikerekben gazdag életútját Széchenyi apjá-
nak a közjóért kifejtett munkája, az ország-
járása és külföldi útjain szerzett ismeretet, 
katolikus életszemlélete alapozta meg. A 
legnagyobb magyar hangsúlyozta, hogy Is-
tent a földi világban tetteinkkel kell imád-
nunk.

A legnagyobb magyar apja 20.000 kötetes 
könyvtárát 1802-ben a nemzetnek ajándé-
kozta. Ez a nemes cselekedet nagy hatással 
volt a 12 éves Istvánra, aki kijelentette, hogy 
édesapja útját követi, „Édes Hazámnak bol-
dogságát, amennyire tőlem telik előre moz-
dítsam”. 

Széchenyi 17 éves volt, amikor 1808-ban 
bevonult a katonasághoz, és 1825-ig volt 
a hadseregben. Sokat tartózkodott a kelet-
magyarországi településeken. Naplójában 
– amit 1814-től 1848-ig, majd 1859-ben és 
1860-ban vezetett, 1820. július 24-én írja: 
„Szoboszló szabadsága Bocskaitól való”. 
1823. április 20-án a Naplóban írja „Juhá-
szatomat a legmagasabb szintre kell emel-
nem, csakúgy mint egész gazdálkodáso-
mat, ily módon majd gazdagabb vagyok 
és alárendeltjeimmel többet törődhetek, 
és általában több jót tehetek”. Széchenyi a 

haza felemelkedéséért sikeresen munkál-
kodott. 1828-ban írt Hitel című könyvében 
kifejtette, hogy a gazdaság jó működése 
érdekében a földesúri és a paraszti birto-
kok elkülönítését, a dézsma és robot fel-
számolását, a szabad iparűzést akadályozó 
céhek és hatóságok árszabályozásának el-
törlését, a gazdasági verseny kiteljesedését 
hangsúlyozta.1833-ban megjelent Stádium 
című könyvében ma is időszerű gondola-
tokat fogalmazott meg: „Ami egyeseknek 
kedvez, a konkurenciát kizárja, a közösség-
nek káros”.

Széchenyi birtoka elkülönítését 1828-ban 
megvalósította.1828. november 28-án leve-
let írt Lunkányi Jánosnak, jószágkormány-
zójának: „Direktor úr tudja, hogy mennyire 
tartom szentnek azt ami a jobbágyé, s hogy 
mennyire van a szívemben az ő gyarapo-
dásuknak az előmozdítása. Az egész határ 
oszlassék két részre, legyen a parasztságé a 
határnak nagyobb és termékenyebb része. 
Törekedjünk inkább a közjóra, mint csak 
saját hasznunk elérésére”.

A legnagyobb magyar ezzel teljesítette apja 
végakaratát, aki gyermekeit arra kérte, 
hogy „vagyonukat olyan letétnek tekintsék, 
amellyel a jobbágyok sorsát vannak hivatva 
jobbá tenni”.

A Hitel című művében Széchenyi a földes-
úri és a jobbágyok érdekei egyeztetésére 
törekedett. Felismerte, hogy a gazdaság for-
rása az ésszel irányított munka. Ezért az ok-
tatásról is részletesen kifejtette véleményét. 
„Semmi sem emelheti fel anyaföldünket 
csak agyvelőnk s kezeink”, hangsúlyozta, 
hogy „nem a tudományok mennyisége teszi 
az embert okossá, hanem azok megemész-
tése s jó elrendeltetése”. A legnagyobb ma-
gyar jól látta, hogy a gazdaság zavartalan 
működése megköveteli az erkölcsi normák 
érvényesülését is. „Akármilyen boldog fek-
vésű legyen is egy ország, lassan mégis rab-

igába görbed, ha romlott a tiszta erkölcs s 
a polgári erény nem fénylik többé”.  A leg-
nagyobb magyar azt is kifejtette, hogy „az 
ország élén állóknak  az erény sokkal ma-
gasabb lépcsőjén kell állni, mint másoknak, 
ha igazán használni akarnak”.

Széchenyi felismerte azt is, hogy a hazát 
gazdagító, jól kidolgozott terveit önmaga 
nem képes megvalósítani. A Hitel című 
könyvében megfogalmazza, hogy „Egy ma-
gányos ember semmi, csak az egyesületek-
nek van hosszú élete és igazi haszna”. 1823. 
december 24-én a Naplóban rögzíti: „Több 
embernek olyan vállalkozás is könnyű, 
mely a magányosnak lehetetlen”. Ezt az utat 
járta Széchenyi, aki jól működő egyesülete-
ket hozott létre.

A legnagyobb magyar 1819. május 09-én 
én a Naplóban megfogalmazza: boldog, 
eldicsekedheti, hogy önmagához és életvi-
teléhez mindig hű maradt. A legnagyobb 
magyar sikeres életútja sok küzdelmes nap 
ellenére is boldogsággal párosult, mert ön-
magához mindig hű maradt.

Arany János, aki Kazinczy Ferenchez ha-
sonlóan számtalan új fogalommal gazdagí-
totta  a magyar nyelvet, Széchenyi emléke-
zete című versében írja:

    Nem hal meg az, ki milliókra költi
    Dús élete kincsét, ámbár napja múl
    Hanem lerázván, ami benne földi,
    Egy éltető eszmévé finomul
    Mely fennmarad s nőttön nő tiszta fénye,
    Amint időben, térben távozik,
    Melyhez tekint fel az utód erénye:
    Óhajt, remél, hisz és imádkozik.

Remélem, hogy a legnagyobb magyar éltető 
eszmeiről, nemes cselekedeteiről sohasem 
feledkezik meg az utókor.

SZÉCHENYI CSODÁLATOS ÉLETE

Szoboszló történetének első kiemelkedő 
részbirtokosa Hunyadi János volt. Ki-
emelkedő honvédelmi személyiségére 
helyileg is büszkék vagyunk. Nevének 
jelzője „a törökverő”.
V. Miklós pápa keresztes háborút hirde-
tett, melyet támogatott Kapisztrán János 
(1386-1456) ferences szerzetes, kapcso-
latba lépett Hunyadival az új keresztes 
hadjárat szervezésére. A tervezett ke-
resztes hadjárat támadó háborúból vé-
dővé változott.
Mohamed szultán 1456-ban a legfonto-
sabb magyar végvár, Nándorfehérvár el-
foglalására indult, hogy utána megkezd-
je Magyarország teljes hódoltatását. A 
török sereget 150000 harcosra, 200 ha-

dihajóra és hatalmas tüzérségre taksálták. 
Velük szemben állt Nándorfehérvár 7000 
főnyi védőserege, amelyet Hunyadi sógo-
ra, Szilágyi Mihály (1400-1459) vezetett, 
valamint Hunyadi és Kapisztrán mintegy 
15000 katonája. A török hajózár széttöré-
se után a felmentő sereg Hunyadival az 
élen bevonult a várba, és sikeresen elhárí-
totta az ostromlók július 21-i főrohamát. 
Itt kiemelkedett hősiességével Kapisztrán 
János. Amikor az ostromlók egyik vezé-
re ki akarta tűzni a lófarkas zászlót a vár 
bástyájára a török győzelem jeléül, Ka-
pisztrán ezt észrevette, a vár fokán álló tö-
rök harcost derékon ragadta, és zászlóstól 
együtt levitte a mélybe.
Nándorfehérvár magyar kézen maradt, 

másnap pedig a védő keresztesek megtá-
madták és elfoglalták az ellenség ágyúit, 
és a segítségükre siető Hunyadival együtt 
döntő győzelmet arattak a törökön. 
A diadal hírét Európa lelkesedéssel fo-
gadta. Hunyadi János, az ünnepelt ve-
zér három héttel a diadal után a járvány 
áldozata lett. Dugonics András szerint 
közvetlenül halála előtt ezeket mondta 
látogatóinak: „Ha holtom után dicsérni 
akartok, azokért dicsérjetek, hogy éle-
temben hazámat mindenkoron szeret-
tem, hogy életemnek napjaiban senki 
fiával igazságtalanságot nem tettem”.

Cs Nagy Zoltán

A NÁNDORFEHÉRVÁRI CSATA (1456)

Dr. Takács Imre 
Széchenyi-kutató
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Gyermekeink biztonsága 
a legfontosabb - írta Czeg-
lédi Gyula a Facebook-ol-
dalán. Hajdúszoboszló pol- 
gármestere szerint az em-
beriség jelen korszakában 
a sok szennyezés és vegy-
szerek miatt egyre többen 
élnek allergiás tünetekkel. 
Különösen veszélyes az al- 
lergia a gyermekekre, mely 
anafilaxiás rohamot, szív-
megállást és halált is okoz-

Epipen injekciót biztosít a város első embere
hat. A közelmúltban több 
tragikus esemény is történt 
Magyarországon, ezért úgy 
döntött, hogy Hajdúszo-
boszlón valamennyi böl-
csődében, óvodában, álta-
lános és középiskolában is 
biztosítják azt az Epipen 
injekciót, melyet hirtelen 
rosszullét esetén a nevelő 
használni tud életmentés 
céljából.
Az eszköz használatát a 

h a j d ú s z o -
boszlói gyer-
mekorvosok 
szakmai ala-
pon támogat-
ják és vállal-
ták a nevelők, 
oktatók beta-
nítását. Az in- 
jekció költsé-
geit a polgár-
mesteri keret-
ből biztosítja. Forrás: Facebook

A Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
pályázatot hirdet

jegyzői   
munkakör betöltésére

A részletes pályázati felhívás a www.hajduszoboszlo.eu 
oldalon és a www.kozigallas.gov.hu weboldalakon  

érhető el. 
A pályázatokat 2022. szeptember 11-ig lehet  
benyújtani, a pályázati felhívásban szereplő  

feltételek mellett. 
A pályázati felhívással kapcsolatosan további infor-
mációt nyújt Szoboszlai Lilla személyügyi referens a 

+36/70 489 4641-es telefonszámon.

A Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
pályázatot hirdet

városfejlesztési ügyintéző 
munkakör betöltésére

A részletes pályázati felhívás a www.hajduszoboszlo.eu ol-
dalon és a www.kozigallas.gov.hu weboldalakon érhető el. 
A pályázatokat 2022. augusztus 8-ig lehet benyújtani,  

a pályázati felhívásban szereplő feltételek mellett. 
A pályázati felhívással kapcsolatosan további infor-
mációt nyújt Szilágyiné Pál Gyöngyi irodavezető a  

+36 70/489 4679-es vagy a +36 70/489 4684-es  
telefonszámon.



A hajdúszoboszlói közgazdasági szak-
képzés „atyja”, a kitűnő pedagógiai 
érzékű szaktanár, nyugalmazott igaz-
gatóhelyettes, a volt országgyűlési kép- 
viselő, a Széchenyi-kutató közgazdász 
július 8-án betöltötte életének 90. esz-
tendejét. Születésnapja alkalmából 
személyesen fogadta őt hivatalában 
Czeglédi Gyula polgármester.

Érzékeny pillanatok tanúi voltak a pol-
gármesteri iroda ódon falai július 11-én. 
A születésnapi köszöntőn méltó gondo-
latok jegyében nyújtotta át a szépkorú 
állampolgárokat megillető miniszterel-
nöki, valamint a polgármesteri köszön-
tő emléklapot Czeglédi Gyula a nép-
szerű hajdúszoboszlói személyiségnek. 
Tartalmas beszélgetés következett ez-
után a közgazdász tanár és vizsgaelnök, 
illetve a szintén gazdasági területen 
végzett városvezető között a múltról, a 
közgazdasági képzésről, a város dolgai-
ról, s természetesen a tanár úr elszánt és 
kitartó szakmai tevékenységének szép 
eredményeiről. 
Dr. Takács Imre 1932. július 8-án Sátor-
aljaújhelyen látta meg a napvilágot, de 
néhány hónapos korában szülei vissza-
költöztek Balmazújvárosra. Édesapja 
sváb volt, az ún. német faluban laktak. 
Újvárosban végezte alapfokú iskoláit, 
aztán a Kerinek becézett, mai nevén a 
DSZC Bethlen Gábor Közgazdasági 
Szakgimnáziumban érettségizett. Ak-
kor dőlt el sorsa. - Egy nagy versenyen 
vettem részt, és véletlenül megnyertem. 
Csabilla János, a közgazdaságtan-tanár 
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Dr. Takács Imre 90 éves 

Hatalmas tömeg látogatott el a július 
22-24-i Folkhétvégére. Több zenekar lé-
pett fel a napvitorla alatti kisszínpadon, 
többek között a helyi citerazenekar, a 
Kökörcsin duó és a Somvirág együttes. 
A szabadtéri színpad is megannyi fellé-
pőnek adott helyet, így például a Földe-
si Szélrózsa Néptáncegyüttesnek, vagy 
a Rozmaring Szerb Táncegyüttesnek. 
A hétvége két sztárfellépője a Kerekes 
Band és a Csík Zenekar volt. Csík János 
formációja évek óta visszatér városunk-

azt mondta, erre a pályára vagyok al-
kalmas – meséli. 1950-től a budapesti 
közgazdasági egyetem hallgatója, 54-
ben szerezte meg közgazdász oklevelét. 
Már hallgatóként oktatott, s a tanári 
pályán indult szakmai útja. „Annyira 
átitadódtam a pedagógus pályával, hogy 
utána hál’Istennek nem tudtam elsza-
kadni tőle”. 56-ig tanársegéd a Debrece-
ni Egyetemen, de egy év múlva politika-
ilag megbízhatatlannak nyilvánították, 
és áthelyezték egy püspökladányi általá-
nos iskolába. 58-61. között a megyei ta-
nács vezető közgazdásza, majd az élete 
útja visszavitte szülővárosába. 
1971-től már óraadó Hajdúszoboszlón, 
miközben a nyíregyházi főiskola tanára. 
1973-tól nyugdíjazásáig a Közgazdasá-
gi Szakközépiskola igazgatóhelyettese. 
Kijárta, hogy beinduljon a városban 
a közgazdasági szakképzés. Az intéz-
ményben kiválóan együttműködő ve-
zetők dolgoztak, Takács Imre meggyő-
ződése, hogy ehhez hozzájárult szoros 
barátságuk Úr Attilával. Világéletében 
híres volt rendkívüli humoráról. Az ok-

tatást és a tananyag számonkérését is 
humorral fűszerezte, ezért imádták őt a 
diákok. Vallja, hogy a humor a pedagó-
giai pálya egyik fontos jellemzője. En-
nél fontosabb csak a gyerekszeretet, az 
együttgondolkodás a diákokkal. A helyi 
oktatás mellett sokáig az Ybl Miklós 
Műszaki Főiskola óraadó tanára volt. 
1994-98. között országgyűlési képvise-
lő, nevéhez köthető a 13. havi nyugdíj 
bevezetése, sokat harcolt a 4. sz. főút ki-
vezetéséért, az általa bádogcsordáknak 
nevezett kamionforgalom eltűnéséért. 
Büszke arra, hogy pártállásra tekintet 
nélkül mindenkivel képes volt párbe-
szédet folytatni. Széchenyi István mun-
kásságával egyetemistaként kezdett is-
merkedni. Kezdeményezésére 1994 óta 
minden év szeptemberében parlamenti 
delegáció utazik a legnagyobb magyar 
bécsi szülőházához megemlékezni. El-
mélyült kutatóvá vált, felismerte a leg-
nagyobb magyar hazafiságának lénye-
gét. 
A tanár úr napjainkban már nem rója 
kerékpárjával a város utcáit, gyalog jár- 
nak feleségével. Gondolatai azonban fris- 
sek, humora a régi, s életébe beköltö-
zött a szépirodalom. Ma már a család 
a legfontosabb. Gyakran meglátogatja 
Debrecenben élő tüdőgyógyász, aller-
gológus orvos leánya. Mindennapo-
sak a telefonkapcsolatok két fiával, s az 
unokákkal. - Jóval többet foglalkozom 
most már a családdal, mint akkor, mi-
kor sokrétűen kellett más irányban is 
odafigyelni.

Színes és sikeres volt a Folkhétvége
ba, szinte a Folkhétvégék alapkövének 
tekinthető. A közel 35 éves zenekar év-
ről évre ellátogat városunkba, ahol min-
dig remek közönség fogadja. 
A tehetséges zenészek, táncosok mellett 
külön érdekessége volt a fesztiválnak a 
kézművesek utcája, aminek a vakpar-
koló és a fürdő előtti tér adott otthont. 
Kerámiák, hímzések, fafaragások, kü-
lönböző finomságok és megannyi ér-
dekesség várta a látogatókat. Rendkívül 
népszerű volt továbbá a népi játszótér is, 

ahol a kicsik és szüleik interaktív és szó-
rakoztató játékokkal tölthették idejüket.
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A hajdú ősök előtt tisztelegtek a Kösely-kupán

Az elsők között került be a Hajdúszo-
boszlón megnyitott Tourinform iroda 
a magyar turizmus információs rend-
szerébe. A 30 éves szolgáltató iroda a 
12 éve megalapított, részben önkor-
mányzati tulajdonú Hajdúszoboszlói 
Turisztikai Nonprofit Kft. tevékeny-
ségi körében működik. A jubileum 
alkalmából június 7-én, a Tourinform 
irodák nyíregyházi országos találko-
zóján elismerő oklevéllel értékelte a 
hosszú ideje végzett tevékenységet a 
Magyar Turisztikai Ügynökség. 

1992-ben, az „első fecskék” egyikeként 
hozták létre Hajdúszoboszlón a Tou-
rinform irodát, néhai Jenei Tibor ide-
genforgalmi referens figyelmes tevé-
kenységének köszönhetően. Kezdetben 
a művelődési központ bejáratánál mű-
ködött. Később a turisztikai vérkeringés 
miatt fontosabb strandfőbejárat kupolá-
ja alá, a Thermal Tourist mellé helyez-
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A hagyományápoló szándékkal létre-
hívott lovasnap az elmúlt 40 évben a 
hajdúszoboszlói nyári rendezvények-
ben kiemelkedő helyet vívott ki magá-
nak.

Július utolsó hétvégéjén rendezték meg 
fürdővárosunkban a 41. Kösely-kupa – 
hajdúszoboszlói lovasfesztivált, amely 
idén a nemzeti identitás erősítésének, 
a hajdú hagyományokhoz való kötő-
désnek egyik fontos programja volt. A 
lovasfesztivál nevet a rendezvény első-
ként tavaly kapta. A szervezők ezzel is 
szerették volna hangsúlyozni, hogy sok-
kal többről van szó, mint sportszakmai 
értékről. A négy évtizedes múltra visz-
szatekintő Kösely-kupa a régió egyik 
legszínvonalasabb lovasversenye, mely-
nek előestéjén a sokéves tradícióhoz 
híven a Hősök teréről induló parádés 
lovas felvonulást láthatott a közönség. 
A rendezvényt Czeglédi Gyula nyitot-
ta meg. A polgármester kiemelte, hogy 
a városnak nagy lehetőség a lovassport 
hagyományának ápolása és továbbvi-
tele: „Hajdúszoboszlóra Bocskai István 
az elit hadseregét, azt a 700 lovas hajdút 
telepítette, akik a mi őseink, akiknek 
a hagyatékát továbbvisszük, és azt az 
örökséget, ezt a lovas hajdú örökséget 
mindenki a szívében hordozza a mai 
napokban is”.
A lovas felvonulást hagyományosan a 

helyi mazsorettcsoportok és a Zichy Gé- 
za Zenei Alapfokú Művészeti Iskola fú-
vószenekara vezette fel, majd őket követ-
ték a hagyományőrző lovas csoportok. A 
menet résztvevői Hajdúszoboszlón kívül 
Debrecenből, Hortobágyról, Hajdúszo- 
vátról, Bábolnáról, Bölcskéről, Karcag-
ról, Püspökladányból, Perkedpusztáról, 
Tokajból, Pocsajból, Hajdúböszörmény-
ből, Hajdúsámsonból, Vecsésről, Ál-
mosdról, Hosszúpályiból, Monostor- 
pályiból, Sárrétudvariból, Soltról, Sá-
rosdról, Balmazújvárosról, Aggtelekről, 
Nyíregyházáról és Gyűrűsről érkeztek. 
A felvonulás után az este sztárfellépő-
je a VALMAR együttes volt, amelyre 
több mint hatezren voltak kíváncsiak. 
A Kösely-kupa lovasverseny nem csak 
a szakmai közönségnek szólt, hiszen a 
díjugrató számok mellett színes prog-
ramok, bemutatók, csikós verseny, gye-
rekelőadások várták az érdeklődőket. 
A rendezvény második napján a fogat-

hajtó és a díjlovas versenyszámok kap-
ták a főszerepet. A verseny zárónapján 
ismét harcba szálltak a díjugratók, és a 
csikósversenyek újabb fordulói vártak a 
közönségre. A rendezvényt lovas pará-
dé zárta, ahol a magyar lófajtáké, illet-
ve a hazai lovaskultúráé volt a főszerep. 
Idén az időjárás nem fogadta kegyeibe 
a Kösely-kupát, de ennek ellenére a 
népi kultúra szépségeit és a lovassportot 
népszerűsítő fesztivál minden generáci-
ónak élménydús programot jelentett.
A 41. Kösely-kupa hajdúszoboszlói lo-
vasfesztivál szervezésében az idén is 
kiemelt szerepet vállalt Hajdúszoboszló 
Város Önkormányzata, a Kovács Máté 
Városi Művelődési Központ és Könyv-
tár, Kovács Máté és Fazekas Lajos, akik 
a Hajdúszoboszlói Lovassport és Ha-
gyományőrző Egyesület alapítói.

Ónodi Orsolya
Fotók: Tóth Imre

Harmincéves a Tourinform
ték át. Nem sokkal később, 2012-ben, 
a Hajdúszoboszló és Rév települések 
sikeres európai uniós együttműködé-
sének eredményeként megépült a TDM 
épülete a Szent István parknál, ennek 
frontját képezi a Tourinform. 2020-ban 
új arculatot kapott, az MTÜ pályázata 
révén országosan mindössze öt iroda 
nyert támogatást az egységesebb megje-
lenés kialakítására – mondta el Forman 
Annamária cégvezető. 
Feladataik az információnyújtás szóban, 
internet segítségével, prospektusokkal 
és más kiadványokkal. A fenntartás ér-
dekében értékesítéssel is foglalkoznak, 
különféle,  a város turizmusát hirdető, 
egyedi logózású szuvenírtárgyakat kí-
nálnak. Népszerű szolgáltatásuk a ke-
rékpárkölcsönzés is, ez évben vadonat-
új kétkerekűeket állítottak forgalomba. 
Nyáron hosszabbított nyitvatartással 
működnek. 2011 óta hagyomány nya-
ranta a kulturális programokban rész-

vétel, a térség kincsei sorozattal, illetve 
kézműves sátrat is fenntartanak. Ezen 
túlmenően hetente kétszer középkori 
játéktér várja az iroda mellett a látoga-
tókat. 

Írta és fotózta: Tibai Irma
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Teljes kapacitással és megnövelt területtel tért vissza a Cam-
pus Fesztivál.

Négy napon keresztül tomboltak a fiatalok a Campus Fesztivá-
lon, Kelet-Magyarország legnagyobb könnyűzenei buliján. Idén 
116 ezren szórakoztak július 20-23. között, megdöntve ezzel a 

Hajdúszoboszlón tartotta meg nyári ta-
lálkozóját július 21-23. között az Olvasó-
körök Szövetsége. A házigazda szerepét a 
2014-ben, az elődök nyomdokait követve 
újjáalakult Hajdúszoboszlói Polgári Ol-
vasókör vállalta. A háromnapos program 
keretében együttműködési megállapodást 
írt alá Szűcs László, a szövetség társelnö-
ke, dr. Szóró Ilona alelnök, és Rózsa Dá-
vid, az Országos Széchényi Könyvtár fő-
igazgatója.  

Az olvasókörök mozgalma, története a re-
formkorban kezdődött, ezek a szervezetek 
teret adtak a kulturált szórakozásnak is – 
emlékeztetett az olvasókörök találkozóján 
tartott megnyitóbeszédében Czeglédi Gyula 
polgármester. Mint hozzátette, a háborúk, a 
kommunizmus időszaka veszélyt jelentettek 
ezen a közösségformáló összejövetelekre, de 
az olvasókörök ezeket túlélték, és ma is vi-
rágoznak, s nagyon fontos szerepet töltenek 
be a társadalomban.
Köszöntötte a találkozó résztvevőit dr. 
Bulcsu László, a Hajdú-Bihar Megyei Köz-
gyűlés elnöke is, aki többek között szemé-
lyes példákon keresztül hívta fel a figyelmet 
az olvasás jelentőségére, hangsúlyozva, 
hogy az nem más, mint az értelem alapja. 
Az Olvasókörök Szövetségéről Szűcs László 
társelnök azt is elmondta, tulajdonképpen 
olyan embereket tömörít, akiknek fontos a 
magyarságtudat, a magyar nyelv ismerete, a 
magyar nyelv használata. 
Örömét fejezte ki az Országos Széchényi 
Könyvtár főigazgatója, Rózsa Dávid, hogy 
az olvasást középpontba állító magyar szö-

vetség ennyi tagszervezettel rendelkezik, és 
határon túli egyletek is képviseltetik magu-
kat. Szólt arról, hogy a napokban készült el 
intézményükben egy tanulmány, amely az 
olvasás egészségre gyakorolt hatásával fog-
lalkozik. Ez alapján azt lehetne kijelenteni, 
hogy: tessék receptre felírni a könyveket.  A 
főigazgató szólt gróf Széchényi Ferenc 220 
évvel ezelőtti nemes döntéséről, rendkívüli 
gyűjteményének a köz rendelkezésére bo-
csátásáról. Emlékeztetett, hogy fia, Széche-
nyi István nevéhez kötődik az akkoriban 
olvasókabinetnek nevezett körök tömeges 
elterjedése a reformkorban. Ezzel a közös-
séghez tartozás kapott jelentőséget, s új esz-
mék hirdetésének színterévé is váltak e kö-
rök.  Napjainkban is fontos minél több ilyen 
kör működése, ahol hasonló gondolkodású 
embertársainkkal tartalmas párbeszédet 
tudjunk folytatni. Az ember ugyanis a digi-
tális élet mellett is ragaszkodik a személyes-
séghez, a közvetlen találkozásokhoz – mu-
tatott rá. Az Országos Széchényi Könyvtár 
célja, hogy a lehető legszélesebb körben 
rendelkezésre bocsássa értékeit. – Hiszek 
abban, hogy ez az alapja a nemzeti identitás 

megőrzésének, s ha kitekintek, egyik eleme 
az ország versenyképessége növelésének 
is. Az Olvasókörök Szövetségével létrejövő 
megállapodás még egy lépés e küldetésben.
Az OSZK és az olvasókörök együttműkö-
dési megállapodása értelmében az olvasás 
szeretetének tudatosítása mellett kiállítások, 
konferenciák, előadások szervezését, kiad-
ványok, publikációk megjelentetését terve-
zik, valamint eredendő feladatnak tekintik a 
fiatalok megszólítását. 
Az ország legtávolabbi részeiből és me-
gyénkből is érkeztek a találkozóra olvasó-
körök tagjai, amint azt ismertette Kovács 
Béláné Julika, a helyi szervezet elnöke. A 
megnyitót kulturális programmal színesí-
tették, kalotaszegi néptánc, dalok csendül-
tek fel, továbbá Bába Ágota vezetőségi tag 
elszavalta nagyapja, a szoboszlói származá-
sú Madarász Pál egyik versét. Hagyományos 
rituáléval, szalagkötéssel, zászlóátadással, 
illetve a házigazda olvasókör emblémájának 
a zászlórúdra vésésével zárult a rendezvény, 
Czető Norbert református lelkész áldásával. 

Írta és fotózta: Tibai Irma

2019-es rekordot. Négy este, 19 program-
helyszínen több mint 300 produkció, vala-
mint számtalan egyéb program várta a fesz-
tiválozókat. 
A legtöbben a holland sztár-dj, Tiësto és a 
svéd popdíva, Zara Larsson produkciójára 
voltak kíváncsiak. A fesztivál történetében 
először a megtelt tábla is kikerült a kapuk-
ra. Nagy érdeklődés kísérte a Tankcsapda, 
Majka, Rúzsa Magdi, a Halott Pénz, a brit 
Sigala, a Valmar, valamint Korda György és 

Káposztás Bálint a Campus Fesztiválon
Balázs Klári koncert-
jét is. A felhozatalban 
helyet kaptak a leg-
népszerűbb zenekarok 
mellett a feltörekvő 
tehetségek is. Hajdú-
szoboszlót Káposztás 
Bálint képviselte a 
Campus Fesztiválon, 
a Nagy Bogi Live ze-
nekarban. Az új for-
mációnak ez volt a 
harmadik fellépése. A 
Nagyerdei Stadion és 
a Nagyerdei Víztorony 
környezete, a kom-
fortos helyszínek és 
látványos építmények 
páratlan fesztiválél-
ményt teremtettek. 
Ezzel a Campus to-
vábbra is országosan 
egyedülálló fesztivál, 
melyet legközelebb 
2023. július 19-23. kö-
zött rendeznek meg.

Írta: Ónodi Orsolya
Fotók: Tóth Imre



2022. június hónapban 
kötött házasságok:

Zsolnay Emese – Grega Csaba
Fazekas Anikó – Kaszás Balázs
Kun Edit – Pató József Gergely

Tóth Andrea – Duró Norbert
Burai Klára – Wágner Flórián
Győri Piroska – Tóth Sándor
Szalai Anett – Balogh Sándor
Szűcs Melinda – Fige István

Kovács Emőke – Hajdu Szabolcs
Pelsőczi Ida – Józsa Gergő Áron

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. június

Kalmár Árpád

Csák Ferencné

Lesi Györgyné

Kádár Gyula

Kozma János

Komódi Sándor

Czeglédi Mihályné

Mónus Dénesné

Tóth Józsefné

Csipkés Ferencné

Tóth Károly

Dobozi István

97 év

79 év

66 év

78 év

66 év

76 év

83 év

85 év

91 év

57 év

67 év

48 év

2022. júniusi újszülöttek:
Pinczés Milán László
Szabó Kamilla Anett
Kósa Vince Csaba

Koholák Hanna
Dankó Lilla Zsófia

Jónás Bence

séz gs éé rg e!E

A Kösely Zrt. 
a szarvasmarhatelepére 

 és 
 keres. 

traktorost
állatgondozót

Érdeklődni a 
-as 

telefonszámon lehet.
06-30-369-7293

Mosó- mosogató és szárítógépMosó- mosogató és szárítógép

PRÉM TAMÁS ( 20-213-3633

• javítás,

• szerelés,

• karbantartás,

• beüzemelés

• javítás,

• szerelés,

• karbantartás,

• beüzemelés

Köszönjük, hogy éltél
és minket szerettél,
Nem haltál meg,
csak álmodni mentél,
Szívünkben itt él
emléked örökre.
Ha látni akarunk
felnézünk az égre.
A csillagok között utazol tovább,
Ott várj ránk ha időnk lejárt.

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk

CSORDÁS SÁNDOR

Felesége, lánya, fia, menye és családjuk
halálának 3. évfordulójára.

1931-2019.

89 év

52 év

58 év

75 év

93 év

73 év

59 év

67 év

92 év

62 év

93 év

90 év

72 év

Balogh Mihály

Zsoldos László

Szász Ildikó

Soczóné Csuka Mária

Szénási Gáborné

Eszenyi János

Kovács Gyula

Lajtos Béláné

Trázsi Lászlóné

Jenei Kálmánné

Gönczi László

Papp Gáborné

Váll Lajos

Sári Attila Benett

Priskin Nadin

Bényi Luca Bianka

Kádár Benett Sándor

Remenyik Hunor

Ingatlanokat, 

  

 

( 06301902019

Hajdúszoboszló és körzetében 

eladó házakat, 
nyaralókat, telkeket 

keresünk 

édes
otthon

ügyfeleink 
részére. 
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Idegenben kezdte meg szereplését az 
Aqua-General HSE, az NB III-as labdarú-
gó-bajnokság 2022/2023-as szezonjában. 
Az újonc Hatvan otthonában jól kezdett 
csapatunk, de a végén az egy pontnak is 
örülni lehetett.

A bajnokság egyik újonca, az FC Hatvan 
fogadta labdarúgóinkat az új bajnokság első 
játéknapján. A mieink kezdőjében öt nyári 
igazolást találhattunk. Szűcs János további 
két játékost nevezett a kispadra, akik eddig 
nem a HSE színeiben játszottak.
A találkozó jól indult, mert Constantinescu 
remek kiugratása, majd Lénárt Gergőnek a 
kapus mellett okosan ellőtt labdája után már 
a harmadik percben előnyben volt a HSE. 
Örömünk azonban csak húsz percig tartott, 
mert a lelkes hazaiak egy védelmi megingást 
kihasználva egyenlítettek.
A szünetben Fenyőfalvi Csaba érkezett Ka-
rika Balázs helyére, később Karacs Péter és 
Berdó Péter beállításával szerette volna meg- 
szerezni a győztes gólt csapatunk. Vincze 
Ákos 76. percben kapott azonnali piros 
lapja miatt, viszont már inkább a döntetlen 
megtartásának örülhetett csapatunk.
„Nehéz meccsre számítottunk a friss feljutó, 
ráadásul hazai pályán játszó Hatvan ellen. 
Jól kezdtünk, hiszen már az elején vezetést 
szereztünk, de az ellenfél egy hibánkat ki-
használta. Összességében elégedett vagyok 
az egy ponttal. A védekezésünk rendben 
van, de a támadásokban még van hová fej-
lődnünk” – értékelt az első bajnoki után 
Szűcs János, csapatunk vezetőedzője.

Pontszerzés a lelkes újoncnál

Július elején állófogadás keretében 
köszöntötte az önkormányzat az or-
szágos diákolimpiai döntőkbe jutott 
és dobogós helyezéseket elért sporto-
lókat és edzőiket. A sikerek nagyságát 
jól jellemzi, hogy a városháza Bocskai 
Terme zsúfolásig megtelt.

Játékosmozgás a nyáron
Mind a távozási, mind az érkezési oldalon 
nagy volt a mozgás a HSE háza táján. A tá-
vozók közül érzékeny veszteség Máté János 
eligazolása, aki az előző idényben gólkirályi 
címet szerzett az NB III Keleti csoportjában. 
De a védelemből Éles Zoltán, vagy a közép-
pályáról Szabó Lajos és Kis Szabolcs kiválá-
sa is szomoríthatja szurkolóinkat.
További távozók: Csiki Norbert, Bánhegyi 
Zoltán.

A nyári érkezők között a legnagyobb név 
kétségkívül Mészáros Norbert. A Lokival 
hatszoros bajnok, háromszoros kupagyőz-
tes labdarúgó a magyar válogatottban is ját-
szott kilenc alkalommal.
További érkezők: Czene Zalán (Kisvárda 
II), Domonkos Dávid (DVTK II), Nagy Ro-
land (DVSC II), Magyar László (DVTK II), 
Constantinescu Dan-Marius (Kecskeméti 
TE), Karika Balázs (DVTK II).

Írta: Horváth Róbert, fotó: Tóth Imre

Diáksport - Fogadás a sikeres sportolóknak
A jelenlévőket először Kovács Gergely, 
sportért felelős alpolgármester köszön-
tötte.  Véleménye szerint minden or-
szágos döntőbe jutott sportolónak itt 
lett volna a helye, ezért sajnálatos, de 
egyben örömteli is, hogy a dobogósok 
benépesítették a termet. Emléklapokat 
és kisebb ajándékcsomagot vehettek át a 

sportolók az alpolgármestertől.
A fiatal sportolók, akik a tollaslabdától, 
az úszáson, tornán és atlétikán át, a kü-
lönböző csapatsportokig, mint például 
az úszás, strandröplabda és akrobatikus 
tánc, képviselték a különböző sporto-
kat, mind-mind értékes példaképei le-
hetnek kortársaiknak. Kitartó és fegyel-
mezett munkával, kitűnő eredményeket 
lehet elérni.
Varga Imre, a polgármesteri kabinet 
tagjának felvetése nyomán, mielőtt az 
állófogadásra került volna sor, kötetlen 
beszélgetésre kérték fel a gyermekeket 
és felkészítőiket. Ennek során, többen 
elmondták, hogy mennyit készültek e- 
zekre a diákolimpiai versenyekre, illetve 
mennyit készülnek a különböző orszá-
gos és akár világesemények kihívásaira 
egyaránt.

Akik nem tudtak ekkor jelen lenni, azo-
kat július végén köszöntötték a hivatal-
ban.

Írta: Horváth Róbert
Fotó: Tóth Imre
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