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A Galgócz sori játszótérre, 
illetve a szomszédságában 
lévő szabadtéri sportcent-
rumba hirdetett május 28-
ra egészség- és sportnapot 
az önkormányzat az Ösz-
szetartó Lakosságért Haj-
dúszoboszló elnevezésű pá-
lyázati program keretében.

Hajdúszoboszló számára ki-
mondottan fontos, hogy a 
gyermekeknek és a felnőt-
teknek egyaránt legyen le-
hetőségük ilyen formában is 
sportolni, és ilyen módon is 
odafigyelni az egészségükre.  
Sokféle programot, illetve 
lehetőséget kínálunk, így az 
idelátogatók számos szűrő-
vizsgálaton vehetnek részt, 
és különböző tanácsadások-
kal is várjuk az érdeklődőket 
– mondta el Biró Anita, az 
önkormányzat egészségügyi 
és szociális bizottságának el-
nöke. 
A sportesemények szerve-
zésében a HSE közreműkö-
dött. Szakosztályai tartottak 
íjászati, ökölvívás-bemuta-
tókat, nagyon ügyesek voltak 
a Gimnasztráda lányai. Az 
érdeklődők ki is próbálhat-

ingyenes városi lap

ták például az íjászkodást, a 
teqballt, tornafoglalkozáso-
kon, atlétikai ügyességi verse-
nyeken vehettek részt, s meg-
ismerhették a nordic walking 
előnyeit. 
A gazdag egészségügyi prog-
ramot a Járóbeteg-ellátó Cent-
rum szervezte. - A tematika 
összeállításánál figyelembe  
vettük, melyek korunk legel- 
terjedtebb egészségügyi prob-
lémái. Elsősorban saját orvo-
saink, asszisztenseink vállal-
ták a közreműködést, illetve 
az újraélesztési bemutatót és 
a dietetikai tanácsadást külső 
előadó vállalta – tudtuk meg 
Böcsödi Istvántól, az egész-
ségügyi intézmény igazgató-
jától. 
Az érdeklődő lakosok előadá-
sokat hallhattak a drogpre-
vencióról, az egészséges táp-

lálkozásról, a nőgyógyászati 
szűrések jelentőségéről, s 
az egészségmegőrzés fon-
tosságáról, lehetőségeiről. 
A járóbeteg-ellátóból reu-
matológus, a szemészorvos, 
belgyógyász, nőgyógyász is 
vállalta a részvételt, volt fo-
gászati tanácsadás, és egy 
felnőtt háziorvos is közre-
működött a rendezvényen.
A hétéves Alíz több moz-
gásformát kipróbált már, a 
Gimnasztráda lett számára 
az igazi. – Minden gyermek 
egészsége fontos, kell, hogy 
mozogjanak, mert a moz-
gással több energiájukat le 
tudják vezetni – mondta el 
édesanyja, Piczil Bettina, aki 
3 éves kisebbik lányát és 7 
hónapos kisfiát is elhozta a 
rendezvényre. 
Bukta Józsefné és férje a vér- 
nyomását és a vércukrát né-
zette meg. Nagy Regina a 
Gimnasztráda-csoport egyik 
tagja pedig egy korábbi sé-
rülése miatt kereste fel a 
gyógytornász és szakterape-
uta szakembert édesanyjával, 
ahol alapos vizsgálat után 
hasznos tanácsokat kapott.

Teljesült 
Joseph Kádár vágya

15 éves barátság

Negyedjére is 
hatalmas siker volt

5. oldal  u

8. oldal  u

11. oldal  u

Remek program az egészségmegőrzésért

Írta és fotózta: Tibai Irma
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Az önkormányzati tulajdonú Hajdúszo-
boszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
elmúlt évi zárszámadásával kezdődött a 
képviselő-testület soron következő, május 
19-ei tanácskozása. További tájékoztatók, 
beszámolók között a köztemető üzemelteté-
se, a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató 
Intézmény és a szociális szolgáltató intéz-
mény tevékenysége is napirenden szerepelt. 
A képviselő-testület több mint harminc 
téma között tárgyalt a fizetőparkolási-rend-
szerről, a köztemetővel kapcsolatos díjakról, 
az önkormányzat és a hivatal szervezeti mű-
ködési szabályzatáról. A számos különféle 
téma között elbírálták a köznevelési alapra 
beérkezett pályázatokat, intézményfelújítási 
igényekről, és az Erzsébet utcai gyalogos híd 
felújításáról is határoztak. 

• Nehéz év áll az önkormányzati tulajdonú 
Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Non-
profit Zrt. mögött.  Ennek oka egyrészt a 
pandémia miatti korlátozások, továbbá az 
év közbeni gazdasági változások – derült ki 
Nyéki István vezérigazgató szóbeli kiegészí-
téséből a társaság zárszámadása kapcsán. Az 
elmúlt évi üzleti tervet eredetileg veszteséges-
re tervezték, de a különböző intézkedéseknek 
betudhatóan sikerült 5,3 millió forint adózás 
előtti eredménnyel zárni.  A képviselő-testület 
a május tizenkilencedikei ülésen elfogadta a 
városgazda beszámolóját és az ahhoz kapcso-
lódó jelentéseket.
• A következő három téma is a városgazdál-
kodás tevékenységeit érintette.  Jogszabályi 
előírás szerint külön beszámoló készült a 
helyi köztemető üzemeltetéséről. A temető 
veszteséges üzemeltetését, mint elhangzott, 
csak más tevékenység jövedelméből tudják el-
lensúlyozni. Szintén a temetkezést érinti az a 
döntés, mely szerint öt év után, július 1-jétől 
15%-kal emelkednek a köztemetőben a sírhe-
lyek megváltási és újraváltási díjai. 
• A képviselő-testület a továbbiakban mó-
dosította a fizetőparkolási rendszerről szóló 
önkormányzati rendeletének mellékletét. A 
helyi szabályozás tartalmazza a fizetőparko-
lók felsorolását, továbbá a díjövezeteket és a 
díjakat. A szoboszlói lakosok ingyenes parko-
lása a megszabott helyeken regisztráció esetén 
továbbra is megmarad. A változások július 
1-jétől hatályosak.
• Ezután több önkormányzati intézmény éves 
beszámolóját fogadták el. Először a Hajdú-
szoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény, 
majd a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, 
Család- és Gyermekjóléti Központ számveté-
sét. Ezután szintén elfogadta a képviselő-tes-
tület a gyermekjóléti és gyermekvédelmi fel-
adatok 2021. évi átfogó értékelését tartalmazó 
beszámolót.
• Előterjesztés készült a hátrányos helyzetű 
gyermekek jogszabály szerinti szünidei étkez-
tetéséről. A testület támogatta, hogy a lebo-
nyolítást a gazdasági szolgáltató intézmény vé-
gezze ebben az évben. A szünidei étkeztetést 
az arra jogosultaknak a Pávai Vajna Ferenc 
Általános Iskola és a Szép Ernő Középisko-
lai Kollégium konyhájából elvitel formájában 
nyújtják. 
• A képviselő-testület támogatta az önkor-
mányzat, továbbá a polgármesteri hivatal 
szervezeti, működési szabályzatának módosí-
tását. A változtatás szerint június 1-től  a hiva-

talban új iroda, a Polgármesteri Kabinet kezdi 
meg működését. 
• Napelempark létesítése érdekében kért öve-
zeti átsorolást a településrendezési tervben a 
Snapöt Kft., melyhez a képviselők megadták 
az elvi hozzájárulást.
• Elbírálták a továbbiakban az idei városi 
költségvetési tervezetben elkülönített ötmil-
lió forint köznevelési alap pályázatát. A meg-
hirdetésre 16-an jelentkeztek, valamennyien 
eredményesen. A keretet az értékelési szem-
pontok szerint osztotta fel képviselő-testület 
a helyi nevelési, oktatási intézmények pályázó 
alapítványai között.
• Jóváhagyták a gazdasági szolgáltató intéz-
mény és a Kovács Máté Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár közötti megállapodást.
• Egyetértettek azzal, hogy önkormányzati 
tulajdonba térítésmentesen átvesznek a Haj-
dúföld-Agrárgazdaság Kft.-től hat olyan te-
rületet, ahol önkormányzati tulajdonú ivóvíz-
kutak találhatók.   
• A képviselő-testület döntött a Liget utca vé-
gén lévő 1,2 hektáros ingatlan további haszon-
bérbe adásáról a Grimmworks Kft.-nek.
• A bölcsőde konyhájának bővítése mellett 
mintegy 15 millió forintért eszközöket is vá-
sárol az önkormányzat. A nyertes ajánlattétel 
összege meghaladja a 10 millió forint pályázati 
támogatás mértékét, ezért azt az intézmény-
felújítási keretből kiegészíti a testület. 
• Intézményfelújítási igények között támo-
gatták a gazdasági szolgáltató intézmény, az 
Aranykapu óvoda, valamint a művelődési 
központ kérelmét.
• Növekszik a Bocskai zug ivóvízvezetékének 
kiépítési költsége, ezért a 22,7 millió forint 
eredeti összeget 3,3 millió forinttal kiegészí-
tették.
• Kisvonatmegállót alakíttat ki a képviselő-
testület a múzeum Fejedelmi Kincstárat is 
magába foglaló Bocskai u. 14. szám alatti épü-
letegységénél. A megállás lehetőségét a nyári 
főszezonra tekintettel a városnéző kisvonat-
nak június 15-re kell biztosítani.
• Döntés született arról is, hogy az Erzsébet 
utca páros oldalában található gyalogos hidat 
a városgazdálkodási nzrt. újítja fel. A munká-
latok elvégzéséig a balesetveszély miatt a hidat 
lezárják. 
• A Szent István parkban elkészült a szociális 
helyiségeket és árusító egységet magába fogla-
ló épületegyüttes a folyamatban lévő európai 
uniós beruházás keretében. A képviselő-testü-
let úgy döntött, hogy a teljes körű hasznosítást 
a városgazdálkodásra bízzák. Az üzemeltetést 
meghirdetik, az árusítóegység helyben fo-
gyasztási lehetőséget is biztosító vendéglátó-
hely lesz.
• Lezárult a komposztáló ládák pályázata 
május 20-án. A döntést az indokolja, hogy a 
vártnál sokkal nagyobb a lakossági igény, 273-
an pályáztak május 19-ig. A 111 edényzetre 

Újabb fontos beszámolók a képviselő-testület előtt

elegendő pénzügyi keretet a képviselő-testület 
megtoldotta hárommillió forinttal, hogy az 
eddig jelentkezők hozzájuthassanak az igé-
nyelt komposztáló edényzethez.
• Padok, hulladékgyűjtők más területeken való 
hasznosításáról is döntés született. Ezek az ut-
cabútorok a Mátyás király sétány felújításának 
köszönhetően szabadultak fel. Több képviselő 
jelzett a felosztáson kívül hasonló igényt, így a 
tartalékban lévő további 13 hulladékgyűjtő ki-
helyezésével is egyetértett a képviselő-testület.
• Negyvenhat, különféle facsemetére nyújtott 
be végül igényt az önkormányzat a MOL-Új 
Európa Alapítvány VárosFa programjára.  A 
csemetéket nyertesség esetén kilenc helyszín-
re, a többségében óvodák udvarán, a Bihari 
utcai játszótéren, valamint a köztemetőben 
ültetik el. 
• A képviselő-testület hozzájárult a Hajráanyu 
Egyesület kérelméhez, mely szerint június 11-
én, továbbá a nyáron havonta egyszer bolha-
piacot tartanak a Bocskai Rendezvényközpont 
előtti téren.
• A Szoboszlói Nyár programsorozat keretén 
belül Keresztesi Róbert kérelmére lehetőséget 
adtak számára freestyle focibemutatóra, lab-
dazsonglőrködésre, illetve rekordkísérletre a 
turisztikai iroda melletti területen.
• Szeptember 1-4. között megrendezi az ön- 
kormányzat az I. Hajdúszoboszlói Partner- 
városi Találkozót. Városunknak jelenleg a német 
Bad Dürrheim-mel, a romániai Dicsőszent-
mártonnal, a szlovákiai Késmárkkal, a cseh-
országi Lanskroun-nal és a lengyelországi 
Dzierzoniów-val van testvér-, illetve partner-
városi szerződése.  Dr. Kovács Gergely alpol-
gármester javaslata nyomán a képviselő-testü-
let arról is döntött, hogy a következő héten Rév 
településre utazó delegáció önkormányzati 
képviselő tagjai hivatalosan kezdeményezzék 
a partneri együttműködést. A romániai Rév 
községgel közös pályázatnak köszönhetően 
épülhetett meg a hajdúszoboszlói turisztikai 
iroda. Közösségi, baráti kapcsolatok azóta is 
fennmaradtak, kialakultak.
• A polgármesteri tájékoztatót követően inter-
pellációkra adott válaszok sora következett, 
melyek többségét elfogadták az érintett kép-
viselők. 
A képviselő-testület módosította még a közös-
ségi együttélés szabályairól szóló helyi önkor-
mányzati rendeletét, majd elfogadta Kanizsay 
György indítványát, mely szerint Hajdúszo-
boszló is részt vesz júniusban a Magyar Tu-
risztikai Ügynökség által szervezett lengyelor-
szági roadshow-n. 
• Az ülés befejező részében a szokásosnál több 
kérdést tettek fel, illetve több interpelláció 
hangzott el a város életét érintő legkülönbö-
zőbb témákban.

Írta: Tibai Irma
Fotók: Tóth Imre
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Hajdúszoboszló XX. századi törté-
nelmének gyásznapja 1919. április 
24-e. Szamuely Tibor és bőrkabátosai 
a városban is megjelentek és három 
jelentős helyi személyiséget kivégez-
tek. Április 30-án tisztelegtek emlé-
kük előtt a városháza falán található, 
1998-ban felavatott táblánál.

Ahol a Tanácsköztársaságnak nevezett 
diktatúrát veszélyben érezték, odauta-
zott Szamuely a „Lenin-fiúkkal”, és sta-
táriális módon öltek. Áldozataik a régi 
rend hívei, a polgárság, a kis- és közép-
birtokosok, valamint a rekvirálások és 
erőszakos sorozások miatt elégedetlen 
kis- és szegényparasztok voltak. Hajdú-
szoboszlón is megtörtént ez, épp a ro-
mán seregek megérkezése előtt – derült 
ki Kocsis Róbert képviselő, a mezőgaz-
dasági és környezetvédelmi bizottság 
elnöke  beszédéből. 
Április 24-én elfogtak hét személyt, s 

Hajdúszoboszló

Az INFOPONT iroda, a Hajdúszobosz-
lói Polgármesteri Hivatal információs 
szolgálata továbbra is a lakosság rendel-
kezésére áll.

Az INFOPONT releváns és pontos in-
formációkkal látja el az érdeklődőket, 
személyesen, telefonon és e-mailben is. 
Az ügyfélszolgálati munkatársak tájé-

Hajdúvárosunk történelmének leg-
gyászosabb napjára emlékeztek az 
egybegyűltek a BSzC Közgazdasági 
Technikum parkjában a rendszer-
váltás után készíttetett emlékhe-
lyen. 

1660. április 29-én Szejdi Ahmed bu-
dai pasa serege feldúlta, kifosztotta, 
felégette Nagy- és Kis-Szoboszlót. A 
városvédő Kecskeméty Balázs had-
nagy és 300 hajdú katonája egy szálig 
elestek az egyenlőtlen küzdelemben.
A török bosszúhadjáratához kapcso-
lódó helyi történéseket Cs. Nagy Zol-
tán helytörténet-kutató idézte fel. A 
török had nagyságától megrémült vá- 
radi kapitány által sorsukra hagyott 
hajdúk családjaikat, jószágaikat java- 
részt el tudták menekíteni. Az itt 
maradottak a szintén erődfallal vé-
dett jobbágyfalu templomába húzód-
tak vissza.  A török túlerővel szemben 
a bátor védőknek esélye nem volt. 

Az Isten báránya született meg Galánfi 
András legújabb alkotásán. Köldökzsi-
nórjában a világ virága, és a világ vilá-
gossága, vagyis a fény fia, Jézus jelenik 
meg. Az „Isten báránya” című alkotást 
Czeglédi Gyula polgármester, Czető 
Norbert református lelkész, Kelemen 
Gabriella, a Gönczy Pál Református 
Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola igazgatója adta át május 9-én. 
Az emlékmű bemutatásán Czeglédi 
Gyula méltatta városunk Kossuth-dí-
jas alkotóművészét, aki több alkotását 
is bemutatta 2021-ben a fürdő előtti 
Szent István parkban. Kiemelte, hogy az 
önkormányzat felelőssége, hogy a mű-
vész alkotásaiból minél többet tudjanak 
megismertetni a város lakosságával és 
az ide érkező turistákkal. Ebben az egy-
re szépülő parkban most ez egy olyan 
jelkép a Gönczy-iskolának, ami erősíti 
az identitásukat, a református értékeket, 
azokat az egyetemes emberi értékeket, 
amire minden nap felhívják a figyel-

közülük Fekete László polgármestert, 
Körner Béla kereskedő, takarékpénztá-
ri igazgató, malomtulajdonost – mind-
ketten gazdaköri alapítók is voltak -, 
és Tokay József sorozójárási tisztviselőt 
felakasztották. 
Az áldozatokért Ésik Ádám református 
lelkész mondott imát. Az emléktáblá-
nál lerótták kegyeletüket: Bodó Sándor 
országgyűlési képviselő, Kocsis Róbert 
az önkormányzat nevében, továbbá a 
rendőrkapitányság, a gazdakör, a refor-
mátus egyház, a múzeum, a Magyarok 
Szövetsége, a polgári olvasókör és a Mi 
Hazánk helyi szervezetének képviselői. 

Írta és fotózta: Tibai Irma

A vörösterror áldozataivá váltak

met a nevelő-, oktatómunkájuk során. 
Galánfi András a szobor bemutatásán 
egy korabeli imádsággal és énekkel fe-
jezte be a múltból a jövőbe szóló üze-
netét. A Kossuth-díjas művész úgy érzi, 
nagy lehetőségeket kapott az élete alko-
nyán, hiszen ilyen jeleket, lábnyomokat 
hagyhatott szülővárosa közterein. Ab-
ban bízik, hogy harmadik szobrát, A 
napba öltözött asszonyt is hamarosan 
kiállíthatja a kulturális központ melletti 
területen.

Ónodi Orsolya

Híd a múlt és a jelen között

A Szejdi-dúlás 
emlékezete

Kis-Szoboszló hajdani templomá-
nak köveiből készült az emléktábla 
talapzata, egy kő a Fazekasházban is 
fellelhető. Az ünnepélyen az önkor-
mányzat nevében lerótta kegyeletét 
Majoros Petronella alpolgármester, 
továbbá a református egyházközség, 
a gazdakör, a városszépítő egyesület, 
a polgári olvasókör, a szervező mű-
velődési központ és a Bocskai hagyo-
mányőrzők képviselői. A megemlé-
kezésen közreműködtek a zeneiskola 
művésztanárai. 

Tibai Irma

INFOPONT
koztatás nyújtásával irányítják a lakos-
sági ügyekben érkezőket az eljáró irodá-
hoz és ügyintézőhöz, valamint fogadják 
a lakosok bejelentéseit és a város műkö-
désével kapcsolatos észrevételeiket.

Az INFOPONT személyes ügyintézés 
esetén a Bocskai utca felől közelíthető 
meg.

Nyitvatartás:
Hétfőtől péntekig: 7:20-18:00

A lakosság megkeresését az infopont@
hajduszob.hu e-mail-címre, valamint 
telefonon a 06-70/489-4689-es telefon-
számon is várják munkatársaink.
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Lakossági fórum a 8-as körzet és a város ügyeiről

A Hajdúszoboszlói  
Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet

igazgatási ügyintéző 
munkakör betöltésére

A részletes pályázati felhívás a  
www.hajduszoboszlo.eu oldalon 
és a www.kozigallas.gov.hu web-
oldalakon érhető el. 

A pályázatokat 2022. június 10-ig 
lehet benyújtani, a pályázati felhí-
vásban szereplő feltételek mellett. 
A pályázati felhívással kapcsolato-
san további információt nyújt dr. 
Tóth Ágnes irodavezető a +36 70 
489 4672-es telefonszámon.

Jónás Kálmán: A közvetlen 
párbeszéd a legfontosabb, 
igyekszem segíteni minden-
kinek, aki hozzám fordul.

Május 21-én lakossági fóru-
mot tartott Jónás Kálmán, a 
8. számú önkormányzati vá-
lasztókerület képviselője. A 
szabadidőpark főépületében 
megtartott fórumon Czeglédi 
Gyula polgármester kiemel-
te, hogy a 8-as körzet Hajdú-
szoboszló egyik különleges 
adottságú körzete, hiszen la-
kóparkok és üdülőnegyedek 
találhatóak benne. Továbbá a 
fő turisztikai vonzerő, ami a 
városunknak egyik legmeg-
határozóbb eleme, a fürdő 
is ennek a körzetnek a része, 
emiatt itt rengeteg beruhá-
zás zajlik. Ezt követően is-
mertette a körzet lakóinak 
azokat a kiemelt fejlesztési 
lehetőségeket, amelyek Haj-
dúszoboszlót érintik a közel- 
jövőben. Ilyen például a Hó-
virág utca és környezetének 
a vízelvezetése és az útnak 
a korszerűsítése, valamint a 
Gázláng pályának a felújítása 
és a multifunkciós rendez-
vényközpont megépülése. A 
folytatásban Jónás Kálmán 
képviselő számolt be a képvi-
selői tevékenységéről, többek 
között a zöldhulladékokat 
érintő egyéni képviselői in-

A Hajdúszoboszlói  
Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet

vagyongazdálkodási  
referens  

munkakör betöltésére

A Hajdúszoboszlói  
Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet

közterület-felügyelő 
munkakör betöltésére

A részletes pályázati felhívás a  
www.hajduszoboszlo.eu oldalon 
és a www.kozigallas.gov.hu web-
oldalakon érhető el. 

A pályázatokat 2022. június 7-ig 
lehet benyújtani, a pályázati felhí-
vásban szereplő feltételek mellett. 
A pályázati felhívással kapcsola-
tosan további információt nyújt 
dr. Sléder Tamás aljegyző a +36 
70 489 4643-as telefonszámon.

dítványáról, a körzetben élet- 
vitelszerűen élő lakók ingat-
lanadó-mentességéréről, va-
lamint a közterületi felújítási 
keret felosztásáról is, melyre 
városi szinten 50 millió fo-
rintot tudott elkülöníteni a 
testület. Az illetékesekkel tör- 
tént egyeztetés során a Bródy 
Sándor utca - Szent Erzsébet 
utca - Pávai Vajna utca között 
útjavítás közel másfél millió 
összegben, továbbá ebből a 
keretből mintegy 2 milliós 
összegből a Bánomkerti úton, 
a Damjanich, az Egressy Béni 
és a Diószegi utcán járdajaví-
tás fog megvalósulni. Emel-
lett a képviselő fontosnak 
tartotta, hogy a Kodály Zol-
tán utcai játszótérre is jusson 
egy kis fejlesztés, így a hoz-
zá beérkező kérések alapján 
összesen egymillió forint ér- 
tékben kért játékelemeket.

Írta és fotózta: Ónodi Orsolya

A pályázatokat 2022. június 7-ig le-
het benyújtani, a pályázati felhívás-
ban szereplő feltételek mellett. 
A pályázati felhívással kapcsolatosan 
további információt nyújt Bárdos 
Ilona gazdasági irodavezető a +36 
70 489 4661-es telefonszámon.

A részletes pályázati felhívás a  
www.hajduszoboszlo.eu oldalon és 
a www.kozigallas.gov.hu webolda-
lakon érhető el. 



Játékok, öltözetek, könyvek, fotók il-
lusztrálják a Hajdúszoboszlói Gyer-
meksziget Bölcsőde 70. születésnapi 
kiállítását, mellyel május 6-25. között 
tisztelegtek a jubileumnak. A nosztal-
giát fakasztó összeállítás egy részét jú-
nius 3-ig a művelődési központ üveg-
falas teremrészében is bemutatták.

Mindenkinek látni kell.  Mindenkiben 
nagyon kellemes élményeket idézett 
fel, így anyaként bennem is, hiszen két 
gyermekem  ebbe az intézménybe járt. 
Csodálatos érzés.  Ez a város egyik leg-
magasabb színvonalon működtetett in- 
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tézménye, s azt gondolom, hogy aki a 
gyermekét egyszer ide elhozta, az biz-
tos, hogy szép emlékekkel vitte tovább 
az óvodába. Nagyon fontos, hogy az 
első szociális tér, közösségi tér, itt a böl-
csőde, megadja a gyermekek számára 
az együttműködést, a szeretetet, a gon-
doskodás érzését, mert akkor az óvodai 
átmenet is biztosan sokkal rugalmasab-
ban és békésebben zajlik.
A tárgyak, amiket itt láthatunk, na-
gyon szép régi emlékek. Egy-egy fotóra, 
egy-egy 60-70-es éveket idéző tárgyra 
tekintve szinte rácsodálkozunk, hogy 
a régi időben milyen körülmények kö-

Tudtam, neki ez a vágya, hogy Haj-
dúszoboszlóra kerüljön az életműve 
- nyilatkozta Zsoldos Vanda, a három 
éve elhunyt képzőművész, író, mú-
zeumalapító, az elektrografika egyik 
úttörőjének özvegye. Felajánlásának 
köszönhetően most háromezer, össze-
sen 80 millió forint értéket képviselő 
művel gyarapodott a hajdúszoboszlói 
Bocskai Múzeum gyűjteménye. Az 
ajándékozásról szóló megállapodást 
május 9-én írták alá. 

A Bocskai Múzeum két éve vette át rend-
szerezésre a 2019-ben elhunyt képző-
művész, író, szerkesztő, múzeumalapító 
3000 darabos gyűjteményét. A munka 
befejeződött, a gyűjteményt Hajdúszo-
boszlónak adományozta Le K’dar özve-
gye, Zsoldos Vanda, aki elmondta, egy 
film is készülőben van. Hajdúszoboszló 
önkormányzata nevében Czeglédi Gyu-
la polgármester mondott köszönetet. 
Megígérte, hogy a város és múzeuma 
Joseph nagyságának megfelelően fogják 
kezelni ezt a fantasztikus hagyatékot, 
hogy minél többen megismerhessék és 
értékeljék.  
A gyűjteményből néhány mű a láto-
gatható, tavaly megújított Nemzetközi 
Modern Képtár anyagát gazdagítja a 

Teljesült Joseph Kádár vágya

Hetven év idézete a bölcsődében

Bocskai u. 14. sz. alatti épületben, a Fe-
jedelmi Kincstár szomszédságában. A 
zömében Kádár alkotások nagy része 
egyelőre raktárba került, ám a tervek 
szerint időszaki kiállításokon mutatják 
be itthon és várhatóan külföldön is, a 
nagy érdeklődésre tekintettel. A budai 
Vártkert Bazárban már szervezés alatt 
áll egy tárlat – tudtuk meg Bihari-Hor-
váth László múzeumigazgatótól. – Cél-
jaink között az is szerepel, hogy a  most 
ajándékozott fantasztikus anyag digitá-
lis formában, interneten is látható le-
gyen – derült ki Bihari-Horváth László 
igazgató tájékoztatójából.  
Az ajándékozási szerződést Zsoldos 
Vanda, a művész özvegye, Czeglédi 
Gyula polgármester, Majoros Petronel-
la alpolgármester és dr. Bihari-Horváth 
László múzeumigazgató  írták alá a he-
lyi Bocskai Múzeum Nemzetközi Mo-
dern Képtárában.

Joseph Kádár

A művész 3 éves korától Hajdúszobosz-
lón töltötte gyermek- és kamaszkorát, 
s ez a kötődése végigkísérte életét. A 
képzőművészeti főiskolán tanult, majd 
1969-ben emigrált. Művészete, mun-
kássága Párizsban teljesedhetett ki.  A 
rendszerváltás idején visszatérhetett 
Magyarországra, s az egyik letelepedési 
helye Hajdúszoboszló lett Kádár József-
nek, a debreceni születésű, 2019-ben el-
hunyt festőművésznek.  
1996-ban hozhatta létre az itteni mú-
zeum egyik épületében gyűjteményes 
kiállítását, melyet hét éve ajándékozott 
a város tulajdonába. Nemcsak Kádár sa-
ját, különböző alkotói korszakából való 
művek, hanem párizsi művészbarátaitól 
származók is megtekinthetők a kiállí-
tótermekben. Victor Vasarely, Chagall, 
Picasso alkotások mellett hazai abszt-
rakt alkotók, két példa, Korniss Dezső, 
Aknay János alkotásai is láthatók. 
A Nemzetközi Modern Képtár a ma-
gyar geometrikus absztrakt művészet 
egyik legmarkánsabb vidéki tárlata 
Joseph Kádár és Rácz György nevével 
fémjelezve. 

Írta és fotózta: Tibai Irma

zött próbálták a gyermeket gondozni, 
nevelni – mondta el Majoros Petronella 
alpolgármester, a kiállítás megnyitója. 
A bölcsődék történetét, a magyar, majd 
részletesen a hajdúszoboszlói bölcsőde 
múltját Szoboszlainé Zabos Petra in-
tézményvezető idézte fel. 1952. május 
1-jén egy kis családi házban nyílt meg 
az első bölcsi a városban. Napjainkban 
pedig épül a mai bölcsőde párja, az Ap-
rócska bölcsi, hogy további két csoport-
ban tudjanak kisgyermekeket fogadni. 
Az igények ugyanis hosszú ideje meg-
haladják a jelenlegi ellátási létszámot. 

Tibai Irma

HIRDETMÉNY - A NYÁRI GYERMEKÉTKEZTETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal - Egészségügyi és Szociális Iroda

A Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Szociális Irodája tá-
jékoztatja a nyári szünidei étkeztetésre jogosult gyermekek szüleit, törvényes 
képviselőit, hogy az étkeztetést az önkormányzat az alábbi napokon és helyen 
biztosítja:

•  
2022. június 16. - 2022. augusztus 31.

 Oktatási intézménybe járó, valamint intézményen kívüli gyermek esetében: 
      

• Bölcsőde ellátásban lévő gyermek esetében: 2022. augusztus 1. - 2022. 
augusztus 19.  (a további napokon az intézmény nyitva tar t, biztosítja a gyer-
mekek számára az étkezést)

•
2022. augusztus 19.  (a további napokon az intézmény nyitva tar t, biztosítja a 
gyermekek számára az étkezést)

 Óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetében: 2022. augusztus 8. - 

Az étkezést az alábbi helyeken biztosítjuk:
• Szép Ernő Kollégium, hátsó gazdasági bejárat 
   (4200 Hajdúszoboszló, Gönczy Pál u. 15.)

Amennyiben a gyermek a nyári szünet kezdetétől étkezik, a kérelmeket 
2022. június 15. 10.00 óráig vissza kell juttatni a Hajdúszoboszlói Pol-
gármesteri Hivatal Egészségügyi és Szociális Irodájához. A kérelem a szü-
net időtartama alatt is beadható 2022. augusztus 15-ig.

Az ételt saját ételhordóban, a fent meghatározott napokon 11.00 - 12.00 óra 
között van lehetőség elvinni.

A bölcsődei és az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a 
szünidei gyermekétkeztetést az Önkormányzat csak a zárva tartás idejére 
biztosítja. 2022. augusztus 15-ig.

• Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola, konyha hátsó bejárat
   (4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143.)

Nyári szünetben az étkezés időtartama: 



2022. május 20-án találkoztunk újra a 
Hőgyes Endre Gimnázium és Szakkö-
zépiskola 1968-1972. tanév IV. E osz-
tályának volt tanulói. Osztályfőnökünk 
Szikszai Lajos tanár úr volt.
A 25 végzős diákból, most 19-en vol-
tunk, lehettünk jelen. 
Nagy Istvánné Páll Edit és Molnár Ta-
más szervezésének köszönhetően a Ka-
rikás étteremben egy felejthetetlen dél-
utánt – egybekötve egy nagyon finom 
vacsorával – töltöttek el a résztvevők. 
Dr. Cseh Magdolna köszöntötte a meg-
jelenteket, a volt osztálytársakat, kife-
jezte örömét, hogy ilyen sokan ismét 
együtt lehetnek. Emlékezett tanáraikra 
is.
Nagy Istvánné Páll Edit, férjével együtt 
- a megelőző napokban - a Hajdúszo-
boszlón nyugvó volt osztálytársak sír-
jára egy-egy szál virágot helyeztek el a 
megemlékezés jeléül. 

50 éves osztálytalálkozó
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Ízelítő Erdélyország javából
A szabadtéri színpad és a szomszédos 
gasztrotér kínálta lehetőségekkel élve 
rendezte meg a Kovács Máté Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár az 
idei első szabadtéri nagyrendezvényt 
május 13-15. között. Az Erdélyi ízek 
fesztiváljának látogatói jellegzetes éte-
leket és az 500 éves múltú erdélyi sört 
is megkóstolhatták. A kísérőprogra-
mok műsorszámai vagy fellépői pedig 
részben szintén Erdélyországhoz kap-
csolódtak. 

Aki már járt Erdélyben, az vissza akar 
térni – nyilatkozta több résztvevő a tér-
re kilátogató vendégek közül is. Hozzá-
juk, és azokhoz is közelebb kerülhetett 
most a csodás lehetőségeket kínáló, ba-
rátságos emberek lakta vidék, akik eset-
leg nem jártak ott. 
A fesztivál egyediségét a Csíki Sör Ma-
gyarország hajdúszoboszlói jelenléte 
inspirálta. Egész nyáron megtalálha-
tók a gasztrotéren. Fontosnak tartották 
a bérleti lehetőséget megtudva, hogy 
Magyarország egyik legfontosabb tu-
risztikai jelentőségű városában megmu-
tassák nemcsak a nagymúltú, kivételes 
alapanyagokból készülő sört, hanem 
néhány jellegzetes ételt, amilyen a mics, 
a fehér kolbász. Fabulya Attila, a társa-
ság képviselője szenzációs egyetemes 
történelmi előadást tartott a színpadon 
nemcsak a sörkészítésről, hanem a pá-
linkafőzés múltjáról és a jól ismert er-
délyi ételféleségekről, így a sokféleképp 
készülő csorbáról sem megfeledkezve.
A gasztrotér másik oldalán lévő Mala 

A jelenlévők gyertyagyújtással és néma 
felállással emlékeztek azokra, akik már 
nem lehettek itt.
 
50 év nagy idő mindannyiunk életében. 
Olyan is előfordult a találkozó elején, 
hogy találgattuk: ki kicsoda? 
Életút, sorsbeszámolók, beszélgetések, 
emlékek felidézése a diákévekről kerül-
tek elő. Szeretetben, jó hangulatban töl-

bisztró teraszán pacalcsorbát is kóstol-
hattak a látogatók, emellett székelyká-
posztát is kínáltak. Szabó Attila tulaj-
donos elmondta, ahogy egy-egy ilyen 
fesztiválon eddig is szokás volt, másfajta 
kínálattal is készültek, hogy mindenki 
találjon kedvére valót. 
Gál László is megkóstolta a pacalle-
vest, felesége nem tájételeket választott. 
A Békés megyei házaspár az Aurum-
szállodába visszatérő vendégként jár, s 
kíváncsian látogattak ki a fesztiválra. Jó-
kedvük tanúskodott róla, hogy jól érzik 
magukat. A férj elárulta, hogy szintén 
vendéglátással foglalkozik. 
Hova, ha nem ide illenek a legjobban a 
farkaslakai kürtőskalács-készítők, akik 
szintén régi gasztrokulturális fesztiváli 
résztvevők Hajdúszoboszlón. Régi re-
cept alapján, remek alapanyagokból, 
magas szakmai tudással dolgoznak. A 
jó sütés titka pedig a faszén – árulta el 
Szabó Zsolt sütőmester. 

Változatos  műsorok

A fesztiválhoz kapcsolódó kulturális 
program-összeállításban természetesen 
most is számos hajdúszoboszlói művé-
szeti csoport szerepelhetett. Közöttük 
akadtak, akik először léptek fel a nagy 
szabadtéri színpadon. Mókás, zenés 
produkciójukkal most is megnevettet-
ték a közönséget az Éneklő Szakácsok, 
a hajdúszoboszlói Drágán Lajos énekes, 
továbbá Kolostyák Gyula, a karcagi bir-
kafesztivál alapítója és földije, a szintén 
népdalénekes Monzinger Ferenc. Mint 

kiderült, a főzéshez is értenek.
Lebilincselő erdélyi gyűjtés-összeállí-
tással és ízes nyelvi gazdagságával le-
nyűgözte hallgatóságát a Kossuth-díjas 
Berecz András néprajzkutató, előadó-
művész.  A debreceni Hortobágy Nép-
táncegyüttes erdélyi táncokkal, tánc-
házzal készült.  
Az esti koncertek között teltház fogad-
ta a kézdivásárhelyi származású László 
Attilát, a Csillag születik 3. sorozatának 
győztesét, és el sem akarta engedni a 
közönség a marosvásárhelyi születésű 
Keresztes Ildikót és zenekarát. 
A fesztiválon környékbeli sajt- és hús-
készítmény-féleségeket is kóstolhattak 
vagy megvásárolhattak a látogatók. A 
szabadtéri színpad parkolójában pedig 
kézművesek, vásárosok árusítottak. 
A sétányfelújítási projektre tekintettel a 
következő fesztivál helyszíne is ez a tér 
lesz, a június 17-19. közötti hétvégén. 

Tibai Irma
Fotó: Tóth Imre

töttük el együtt ezt a szép, felejthetetlen 
délutánt. 
Nagyon jó volt ismét együtt lenni, fel-
idézni a múltat, beszélgetni a jelenről, 
a nyugdíjas évekről, gyermekeinkről,  
az unokákról, s nem utolsósorban az 
egészségről is. Voltak megható pilla-
natok is, hisz kellőképpen elviselni az 
öregedést, az a bölcsesség mesterműve 
és egyik legnehezebb része az élet mű-
vészetének.
 Az életet előre kell megélnünk, de csak 
visszatekintve tudjuk megérteni. Éppen 
ezért úgy kell gondolnunk magunkra, s 
az életben mindenre, mint a fejlődés, a 
tanulás lehetőségére.
A múlt emlékét soha nem feledve, hit, 
remény, szeretet kell, hogy legyen szí-
vünkben!

 Dr. Cseh Magdolna



Különleges gyermeknapi programok 
várták a gyermekes családokat a város 
különböző pontjain május 29-én.

Május utolsó vasárnapja országszerte, így 
Hajdúszoboszlón is csak a gyerekek- 
ről szólt. Egész nap tartalmas progra-
mok, látványos bemutatók, vetélkedők 
és versenyek közül válogathattak a gyer- 
mekes családok. A gyermeknapi progra- 
mok végtelen sorát a Hajdúszoboszlói 
Katasztrófavédelmi Őrs Nyitott kapuk 
programja indította el, ahol a gyerekek 
felpróbálhatták a tűzoltósisakokat és 
egyenruhákat. Közelről megvizsgálhat- 
ták, milyen szerszámokkal dolgoznak a 
valódi lánglovagok. A programkavalkád 
a Hajdúszoboszlói Bóbita Magánóvo- 
dában folytatódott, ahol Bigyóka Bohóc 
interaktív zenés műsorán tombolhattak 
a gyerekek, emellett tánccsoportok be-
mutatóját nézhették meg. A kulturális 
központ melletti parkban egész nap nem 
mindennapi produkciók nyűgözték le az 
apróságokat. Nagy Molnár Dávid bűvész 
showja még a felnőtteket is elvarázsolta, 
akik a bemutató után csak találgatták, 
hogyan is teremtette meg a bűvész a lá-
tott illúziókat. Pap Rita slágerein gene-
rációk nőttek fel, a mostani koncerten a 
gyerekekkel együtt a felnőttek is együtt 
énekelték a legnagyobb slágerek. A gyer-
meknapi programok sorát a Süsü, a sár-
kány gyermekszínházi előadása zárta.

Ónodi Orsolya

7KultúraHajdúszoboszló

Nem várt sikerrel zárult az első Kö-
lyök fesztivál Hajdúszoboszlón.

A Kölyök fesztivál már évek óta nagy 
népszerűségnek örvend a környék na-
gyobb lélekszámú településein, hiszen 
Magyarországon egy óriási réspiac a 
gyerektematikájú rendezvények. Május 
21-én Hajdúszoboszló városába is el-
hozták a kétnapos élményhétvégét. 

Sikerrel zárult a jótékonysági akció a 
hajdúszoboszlói repülőtéren.

A 35 éves Aero Klub Sportegyesület szak-
osztályai még decemberben csatlakoztak 
a hajdúszoboszlói sportegyesületek kará-
csonyi sportszergyűjtő kezdeményezésé-
hez, hogy szebbé tegyék a helyi rászoruló 
gyermekek karácsonyát. Az akkor 420.000 
Ft értékben összegyűlt rendhagyó felaján-
lásnak köszönhetően Holácsik Marianná-
nak, a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szoci-
ális, Család- és Gyermekjóléti Központ 
vezetőjének nyújtották át azokat az aján-
dékutalványokat, amelyek május 21-én 35 
rászoruló gyermek számára biztosítottak 
lehetőséget egy-egy élményrepülésre. A 
szeles időjárás miatt a hőlégballonos füg-

Csillogó  
gyermekszemek  

a levegőben 

Gyermeknapi 
hétvége 

a reptéren

Önfeledt 
gyermekörömök 
Hajdúszoboszlón

A két nap alatt több mint ötezren men-
tek ki a hajdúszoboszlói repülőtérre, 
ahol a szervezők az ínycsiklandozó fa-
latok és a különleges desszertek mellett 
számos különlegességgel, játékkal, él-
ményelemmel és színpadi programmal 
készültek a gyermekes családoknak.

Írta és fotózta: Ónodi Orsolya

Budavár dicső bevétele
Százhetvenhárom éve diadalt aratott a 
magyar honvédsereg nehéz ostrom után 
Budavár visszafoglalásával. A Görgey 
Artúr irányította Tavaszi hadjárat folya-
matos sikerei kiemelkedő hadtörténeti 
teljesítményként vonult be a magyar 
történelemben. Folytatására a magyar 
fősereg, vagy Budavár bevételére indult. 
A várat három hadtest és egy hadosztály 
vette körül. A kb. harmincezer fős sere-
get száznegyvenkét tábori löveg támo-
gatta. A vár bevételéhez, a falak réstö-
réséhez ostromlövegekre volt szükség. 
Május 15-én megkezdték a lövegek be-
vontatását. Másnap reggel négy órakor 
megszólaltak a nehézágyúk. A másnapi 
lövetés eredményeként a vár falán rés 
keletkezett, de a rés még nem volt elég 
járható. További három napra és több 
mint kétezer lövedék kilövésére volt 
még szükség, hogy május 21-ére kitűz-
hessék a roham időpontját. A zászlóaljak 
reggel háromig észrevétlenül a falak kö-

zelébe jutottak. Ekkor szólaltak meg a 
réstörő üteg ágyúi, jelt adva az általános 
rohamra. Elsőként a 34. zászlóalj igye-
kezett a résen bejutni a várba. Ez lehe-
tővé tette, hogy két honvédzászlóalj is 
a falakat megmászva bejusson a várba. 
Négy órakor az első honvédek már a fa-
lakon belül voltak. A betörő zászlóaljak 
a délről támadó II. hadtest megsegítésé-
re indultak. Ezután a vár déli része ma-
gyar kézre került. Az osztrák parancs-
nok Hentzi ekkor csapatait személyesen 
vezette ellentámadásra a honvédek el-
len, ez azonban az életébe került, harc 
közben sebet kapott, másnap belehalt. A 
védők három és fél órai harc után letet-
ték a fegyvert. A roham gyors és sikeres 
volt, de sok áldozattal járt. Magyar rész-
ről 368 fő esett el és 700 sebesült meg. 
A hajdúsági honvédek egy része a VII. 
hadosztály részeként vett részt Buda 
ostromában, hősi helytállással. A csa-
tazaj elültével a magyar hadvezér, Gör-

gey belovagolt a várba. Rögtön egy lovas 
hajdú futárt küldött Debrecenbe, ki e há-
rom szót vitte Kossuthnak: „HURRÁ! 
BUDA! GÖRGEY!”
A felemelő üzenetre május 22-én Kos-
suth és Szemere a következő levelet in-
tézte Görgeyhez: ”Ön eddigi hadjáratát 
az Ős Buda várának bevételével koszo-
rúzta meg. Fővárosát a hazának, szék-
helyét nemzetgyűlésnek és kormánynak 
visszaadta…. A kormány meleg és test-
véri hálát mond a vitéz hadnak, hősies 
bátorsággal és fényes sikerrel küzd és 
hal a nemzeti szabadságért. A kormány 
üdvözli Önt a győzelem és a dicsőség 
folytonos útján”. 1849. május 21-e hő-
sökre emlékeztet, egy vitézül ostromolt 
vár hőseire, vezérekre és közkatonákra 
- és arra a pillanatra, amikor a magyar 
szabadságharc csillaga a legfényesebben 
ragyogott. Ma május 21-ét a magyar 
honvédelem napjaként ünnepeljük.

Cs. Nagy Zoltán

geszkedést elhalasztották a szervezők, 
de ennek ellenére is jól érezték magukat 
a gyerekek, hiszen kipróbálhatták a sik-
lóernyőzés, vitorlázórepülőzés, motoros 
kisrepülők csodálatos világát a hajdúszo-
boszlói repülőtéren.

Írta és fotózta: Ónodi Orsolya
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Széchenyi és a Lánchíd
Széchenyi egyik legjelentősebb élet-
művét, a Lánchidat felújítják. A legna-
gyobb magyar 1821-től 1842-ig sokat 
fáradozott azért, hogy Budapest büsz-
kesége, a Lánchíd megépüljön. 

Széchenyi 1821. január 04-én a Napló-
jában feljegyzi: „egy évi jövedelmemet 
fordítom rá, ha Buda és Pest közt híd 
épül, ezért egyetlen krajcár kamatot, 
vagy visszafizetést nem fogok követelni. 
Az a gondolat, hogy hazámnak fontos 
szolgálatot tettem majd bőségesen kár-
pótol”.
A város ékességét 1849-ben adták át, így 
Széchenyi 28 évig munkálkodott nemes 
tervének megvalósításáért. Amikor az 
Angliában élő Marc I. Brunel mérnök 
kiegészítő adatokat kért a híd tervének 
kidolgozására, Széchenyi feljegyezte, 
hogy „ez az esemény nagyon felpezsdí-
tett. Istennek hála, a jó, amit elvetettünk, 
megfogant”. 1832-ben a legnagyobb ma-
gyar megalakította a Hídegyletet, 1832. 
augusztus 16-án Andrássy gróffal Ang-
liába utazott, hogy a Temze kilenc híd-

Erősödik a társadalmi és gazdasági 
kohézió Hajdúszoboszló és Rév kö-
zött.
Hajdúszoboszló Város Önkormányza-
tának a Bethlen Gábor Alaphoz benyúj-
tott „Társadalmi és gazdasági kohézió 
erősítése Hajdúszoboszló és Rév között” 
pályázata pozitív elbírálást kapott. Rév 
és Hajdúszoboszló igen jó turisztikai 
adottságokkal rendelkezik, ugyanakkor 
a települések között kiváló az együtt-
működés is a Románia és Magyarország 
határán átnyúló nyertes pályázatoknak 
köszönhetően. 2008-ban ez a kapcso-
lat onnan indult el, hogy a két turisz-
tikai település megpróbálta összehozni 
Hajdúszoboszlónak az értékeit, főleg 
a vizet, illetve a síktérséget Révnek a 
hegyeivel, a Sebes-Körös folyójával. A 
turizmus kiemelt szerepet játszik mind 
a két település életében, ezért is kere-
sik az ilyen kapcsolódási pontokat. A 
turisztikai programcsomagok kölcsö-
nös népszerűsítéséhez, valamint a ma-
gas színvonalú új, komplex turisztikai 
csomagok előállításához és a szolgál-
tatásokhoz szakmai tudásra van szük-
ség. Ezt a kölcsönös tapasztalatszerzést 
szolgálta a 12 fős révi delegáció foga-
dása Hajdúszoboszlón, akiket Czeglédi 
Gyula polgármester a Bocskai István 
Múzeum előtt fogadott május 19-én. 
Hajdúszoboszló új turisztikai attrakció-
ja, a Fejedelmi Kincstár elkápráztatta a 

15 éves barátság, mely magában hordozza a partnertelepülési megállapodás lehetőségét

ját megnézze. Szeptember 07-én felke-
reste William Tierney Clark mérnököt, 
s a neves angol szakember által épített 
Hammersmith hidat megtekintették. A 
Lánchíd ezen híd másolataként készült 
el.
1832. december 09-én Pest megye köz-
gyűlésén Széchenyi felszólalt a híd ügyé-
ben és utasították a követeket, hogy a 
híd tervét terjesszék az országgyűlés elé. 
1833. január 01-jén Széchenyi a Híd-je-
lentésen dolgozott, ami március 29-én 
megjelent. Július 16-án az országgyűlés 
bizottságot küldött ki a híd megépítése 
érdekében. 1834. január 18-tól április 
12-ig Széchenyi Angliában politiku-
sokkal, bankárokkal és technikai szak-
értőkkel tárgyalt a híd megépítéséről. 
December 26-án a pozsonyi országgyű-
lésen sürgette a híd ügyének tárgyalását 
és 1835 januárjában az alsótábla napi-
rendre vette a Híd-jelentést, az alsó-, 
valamint a főrendi tábla elfogadta a híd-
ra vonatkozó üzenetterv szövegét. 1836. 
április 18-án az országgyűlés alsótáblája 
jóváhagyja a hídról szóló törvényt, ápri-

lis 24-én a felsőtábla is így cselekedett. 
1839. március 16-án az uralkodó jóvá-
hagyta a híd építésére vonatkozó, az or-
szágos hídbizottság és az építést végző 
Sinaiék között megkötött szerződést. 
Szeptember 21-én a pesti Duna-parton 
leverték az első zárógátat. 1842. április 
24-én Széchenyi részt vett a Lánchíd 
ünnepélyes alapkőletételén, ezt követő-
en az ifjúság fáklyás zenét adott tiszte-
letére. A pesti megyegyűlésen a hídvám 
fizetése miatt ellenezték a terv megva-
lósítását. Ezért a legnagyobb magyar 
felkereste a mészárosokat, cukrászokat, 
halászokat, kötélverőket, pékeket, hogy 
megnyerje őket a híd építése érdekében. 
A Lánchíd pesti hídfőjénél Széchenyi 
lakást bérelt, hogy részt vegyen az épí-
tést irányító munkákban is. 
A Lánchidat 1849-ben adták át a forga-
lomnak, amikor Széchenyi a döblingi 
elmegyógyintézetben súlyos betegen fe-
küdt, 1853-ban meggyógyult.

Dr. Takács Imre
Széchenyi-kutató

partnertelepülés tagjait, akik nem csak 
a Bocskai-korona hiteles másolatát, de 
a múzeumban kiállított egyéb tárgyakat 
is megcsodálták. A 12 fős delegáció útja 
a Fejedelmi Kincstárban tett látogatása 
után a Hungarospába vezetett, ahol egy 
fürdőbemutatón vettek részt, ezután pe-
dig kipróbálták a létesítmény által nyúj-
tott szolgáltatásokat. A következő héten 
viszont már egy 8 fős hajdúszobosz-
lói delegáció tett látogatást a romániai 
Rév (Vadu Crisului) községben, hogy 
a Bethlen Gábor Alap támogatásával 
felmérjék a Révvel való turisztikai és 
gazdasági együttműködés lehetőségeit. 
Rév páratlan természeti adottságokkal 
rendelkezik, mely lehetőséget nyújthat 
arra, hogy a hajdúszoboszlói szolgál-
tatók az idelátogató vendégek részére 
olyan kiegészítő kirándulásokat kínál-
janak, amilyenekre Magyarországon 
kevésbé van lehetőség (vadvízi evezés, 
via ferrata, barlanglátogatások, motoros 

és quadtúrák). Május 26-án Rév község 
polgármesteri hivatalában dr. Kovács 
Gergely alpolgármester és Kanizsay 
György, a turisztikai és nemzetközi 
kapcsolatokért felelős bizottság elnöke 
átadta Cosma Dorel polgármester és 
Hasas János alpolgármester részére azt a 
képviselő-testületi határozatot, melynek 
értelmében Hajdúszoboszló kezdemé-
nyezi partnertelepülési megállapodás 
megkötését Rév helyhatóságával. A rö-
vid, de tartalmas látogatás során a haj-
dúszoboszlói delegáció kipróbálta a raf-
tingot a Sebes-Körösön, megtekintette 
a Nagy-Magyar-barlangot, valamint a 
révi cseppkőbarlangot. A kétnapos 
programban felkeresték a helyi refor-
mátus közösség - többek között Hajdú-
szoboszló Város Önkormányzata - ado-
mányból megépült gyülekezeti házát.

Konyhakések, séf ések, o
fűnyíró kések, kertészeti eszközök 

élezését vállalom korrekt áron!
  
 

k llók, 

Varga János  
Hajdúszoboszló, Puskin u. 14. 

( 06 (30) 244-6971
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Hajdúszoboszlón!
Élezés

Írta és fotózta:  Ónodi Orsolya



2022. április hónapban 
kötött házasságok:

Ódor Tímea – Karacs Károly
Spiesz Viktória Rebeka – Kiss Attila
Szatmári Erzsébet Edit – Bán György

Ugron Emőke Márta – Ferencz Zsombor
Ferencz Aliz – Baranyai Szabolcs
Teremi Zsuzsanna – Lazúr Attila
Gál Marianna – Szabó Ferenc

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

Kerékgyártó Mihály

Bodnár János

Széll Józsefné

Szabó Ferencné

Marinka Sándor

Herczeg Lajos

Tánczik Zsigmondné

Komlósi János

T. Kiss Endre Mártonné

Silye Jánosné

Nagy Jenőné

Szikszai József

Pócsik Ferenc

Pinczés Lajosné

Hegedűs Sándorné

Pap Lajos

Schrepper Mike

Szigeti Ferenc

Nagy Tibor

Komlósi Ferencné

Komlósi Ferenc

Bakó Ferencné

Váczi Sándor

Pál Etelka Ibolya

Réz Jenő Lászlóné

Bódi János

Ádám Sándor

Fazekas Rudolf László

Simon János

Takács János

Bujáki Gyula

Tokai Kiss János

92 év

78 év

94 év 

82 év

84 év

70 év

80 év

84 év

65 év

61 év

90 év

66 év

91 év

81 év

94 év 

67 év

56 év

91 év

60 év

69 év

72 év

86 év

81 év

66 év

65 év

61 év

58 év

74 év

63 év

86 év

84 év

80 év

2022. áprilisi újszülöttek:
Nagy Lilien

Cseke Sándor
Magyar Viktória

Tóth Nándor
Balla Nia

Dede  Olivér

Kaszás László
Kovács Szabolcs Konrád

Nagy Zoltán
Kutykó Lotti
Szilágyi Luca

Peterman  Zádor

Répási  Máté
Urbán Lujza

Ludman Loránd
Miklós Balázs
Czető Kolos
Tornyi Ádám

Fábián Stefánia
Tóth Norella

Csepregi Kornél
Elek Nóra Léna
Tóth Henrietta
Polgári Brájen

 Q10 Energizáló és Ránctalanító kúra
 Professzionális készítmények
 Luxus arany kényeztető kezelés
 ARGÁN NÖVÉNYI ŐSSEJTES kontúremelő kezelés
 Tinédzserek szakszerű kezelése
 Arc - Nyak - Dekoltázs masszázs 
 Tartós szemöldök, szempilla festések

•
•
•
•
•
•
•

Loós Józsefné Edit diplomás kozmetikus mester

APOLLÓ HOTEL Wellness rész - alagsor
Hajdúszoboszló, Mátyás király stny. 12-14.

 06 20/9238-250Telefonos bejelentkezés:

(kollagénes, hyaluronsavas, vitaminos ampulákkal)

KOZMETIKA
legmagasabb fokon

Mosó- mosogató és szárítógépMosó- mosogató és szárítógép

PRÉM TAMÁS ( 20-213-3633

• javítás,

• szerelés,

• karbantartás,

• beüzemelés

• javítás,

• szerelés,

• karbantartás,

• beüzemelés

MEGEMLÉKEZÉS

1934 - 2011 lánya, veje és a család

„Őszülő hajadat már nem borzolja a szél.

Néma ajkad nekünk már nem mesél.

Megpihent a dolgos, jó anyai szív."

Fájó szívvel emlékezünk

KOCSIS ISTVÁNNÉ
(Ancsa néni)

halálának 11.

évfordulójára.

séz gs éé rg e!E

Ha Ön vagy családja körében van 
olyan pszichiátriai ellátott, aki

PSZICHIÁTRIAI BETEGEK 
NAPPALI INTÉZETE

- ha egyedül érzi magát és jó lenne beszélgetnie valakivel
- ha szeretne kreatív foglalkozásokon részt venni
- vagy jó hangulatú kártyázásra, társas játékozásra vágyik

SZERETETTEL VÁRJUK HAJDÚSZOBOSZLÓN

Társ Egyesület
SZOLGÁLTATÁSUNK INGYENES!

a Baross utca 25/a. sz. alatt.
Telefon: 06-52-477-696

9Közérdekű információkHajdúszoboszló
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Szép visszatérés a harmadosztályba

Hajdúszoboszló

Nyolc év megyei tagság után térhetett visz-
sza városunk labdarúgócsapata, az Aqua-
General HSE a harmadosztályba. A ne-
gyedik helyen kezdte, és ott is fejezte be a 
tavaszi idényt az NB III-as labdarúgó-baj-
nokság Keleti csoportjában. Újoncként, 
aligha álmodhattunk volna szebb bajnok-
ságot csapatunk számára.

Májusi eredmények:
Aqua-General Hajdúszoboszló – Eger SE 
2-0
Gólszerzőink: Sütő Balázs (11.), Máté János 
(26.)
Termálfürdő FC Tiszaújváros – Aqua-
General Hajdúszoboszló 2-0
Füzesgyarmati SK – Aqua-General Haj-
dúszoboszló 0-2
Gólszerzőink: Csiki Norbert (25.), Lukács 
Zsombor (64.)
Aqua-General Hajdúszoboszló – 
Kolorcity Kazincbarcika SC 2-2
Gólszerzőink: Lénárt Gergő (49.), Máté Já-
nos (57.)
Békéscsaba 1912 Előre II - Aqua-General 
Hajdúszoboszló 2-5
Gólszerzőink: Csiki Norbert (7.), Kis Sza-
bolcs (10.), Szabó Lajos (50.), Máté János 
(58.), Lénárt Gergő (81.)
Aqua-General Hajdúszoboszló – Tiszafü-
redi VSE 2-2
Gólszerzőnk: Máté János (73. és 93.)
Erőltetett menet és fordulatos volt a májusi 
hónap labdarúgóink számára. Az öt hétvége 
mellett egyszer hét közben is pályára kellett 
lépniük. Ráadásul, ha szerették volna meg-
tartani a negyedik helyet, akkor a ponto-
kat is lelkesen gyűjtögetniük kellett Csillag 
László tanítványainak.
Az öt találkozó közül az egyik legfontosabb-
nak a Termálfürdő FC Tiszaújváros elleni, 
idegenbeli mérkőzés ígérkezett, ahol a ne-
gyedik helyre pályázó két csapat találkozott. 

Utolsó három mérkőzésén, három pontot 
szerzett az OPUS Tigáz Hajdúszoboszló, 
az NB II-es férfi kézilabda-bajnokságban. 
Hornyák Lajos csapata ezzel a negyedik 
helyen zárta az évet.
Az utolsó három mérkőzés eredménye:
OPUS Tigáz Hajdúszoboszló – Nyírbátor 
SC 30-34 (17-14)
Gólszerzőink: Nagy Ádám 8, Bodnár Máté 
6, Gyimesi Ádám 5, Hornyák Bence 4, Ko-
vács László 4, Szathmári Levente 3.
OPUS Tigáz Hajdúszoboszló – Kazinc-
barcikai KSE 34-31 (18-18)
Gólszerzőink: Szathmári Levente 8, Bod-
nár Máté 5, Gyimesi Ádám 5, Kovács László 
5, Nagy Ádám 5, Hornyák Bence 4, Rásó 
Tibor 1, Széles Nándor 1.
DEAC II – OPUS Tigáz Hajdúszoboszló 
26-28 (14-16)
Gólszerzőink: Szathmári Levente 8, Nagy 
Ádám 7, Hornyák Bence 4, Széles Nándor 3, 
Kovács László 2, Gyimesi Ádám 2, Bodnár 
Máté 2.

Ezen sajnos elbukta a három pontot együt-
tesünk, és visszacsúszott az ötödik helyre.
A következő fordulóban azonban újra nyert 
a csapat, míg a rivális botlott Kazincbarci-
kán. Újabb helycsere. Ahhoz, hogy megma-
radjon a negyedik hely, pontot, pontokat 
kellett szerezni, éppen a Kazincbarcika el-
len. A pontszerzés sikerült, de pontazonos-
ság miatt, megint az ötödik helyen találta 
magát a HSE.
De nem sokáig. Az utolsó előtti fordulóban 
a mieink győztek, a Tiszaújváros kikapott. 
Így a záráson, hárompontos előny birtoká-
ban elég volt egy döntetlen is, hogy meg-
őrizze a tavaszra megszerzett negyedik po-
zíciót az Aqua-General HSE.
A Tiszafüred ellen, ha nehezen is, de végül 
sikerült a remi. A vendégek kétszer szerez-
tek vezetést, de mindkétszer Máté János 
egyenlített. A legvégén büntetőből jött össze 
a negyedik helyet érő gól.

Nagy hajrá a végén
Az utolsó három mérkőzésnek az ötödik 
helyről vágott neki együttesünk. Előzetesen 
mindenki aláírta volna azt, ha ezt a helyet 
megtartja a csapat. Ám a játékosok rácáfol-
tak a várakozásokra. Ugyan, végül a bajnok-
ságot megnyerő Nyírbátor ellen nem sike-
rült a pontszerzés, a mutatott játék mégis 
biztató volt a másik két mérkőzés előtt.
A Kazincbarcika ellen ki-ki meccset játszot-
tak kéziseink, akiket talán az is külön feltü-
zelt erre a meccsre, hogy csapatkapitányuk, 
Kovács László mérkőzés előtti lánykérését 
még nagyobb ünneppé varázsolhatják.
A negyedik hely megszerzéséhez minden-
képpen kellett a két bajnoki pont a DEAC 
II otthonában. Nehezen talált fogást a Hor-
nyák-csapat a találkozó elején a vezetést 
magukhoz ragadó debrecenieken. De az 
első félidő második felére csak sikerült át-
venni a vezetést, s onnan már ki sem enged-
ték azt a kezükből játékosaink. A bajnoki 
harmadik helyezettet oda-vissza megverte 
együttesünk.

Gólkirály a HSE-ből
Máté János kiváló évet zárt. Csapatunk gól-
zsákja harminckét találattal az NB III Keleti 
csoportjának gólkirálya lett. A 32 éves tá-
madó harmincöt meccsen lépett pályára a 
bajnokságban, góljait tizenkilenc meccsen 
szorgoskodta össze.
A Tállya, a DVSC II és a Tiszafüred ellen 
egyszer-egyszer duplázott, és ugyancsak 
kétszer volt eredményes a Diósgyőr II ellen, 
ám ott mindkét találkozón. Mesterhármast 
ért el a Putnok és az Eger ellen. A legemlé-
kezetesebb mérkőzése az őszi, Hidasnémeti 
elleni idegenbeli összecsapás volt, ahol az 
5-1-es HSE győzelem során mind az öt gólt 
ő jegyezte.

Horváth Róbert

„A tavalyi esztendőhöz és az őszi teljesít-
ményhez képest egyaránt előre lépett a csa-
pat tavasszal. Bár szoros volt a bajnokság, az 
idény elején zsinórban megszerzett győzel-
meknek köszönhetően, öt fordulóval a vége 
előtt már biztos volt a bennmaradás. Össze-
szokott csapatként jól teljesítettek a srácok, 
így ez a negyedik hely teljesen megérdemelt 
sikere az együttesnek” – értékelte a bajnoki 
évet Hornyák Lajos, a csapat edzője.

H. R.
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Negyedik alkalommal volt befutó-
helyszíne városunk a Tour de Hongrie 
magyar kerékpáros körversenynek. A 
mezőny május tizenkettedikén, közel 
kétszáz kilométer után érkezett meg 
Karcagról Hajdúszoboszlóra.
Először 2018-ban jött városunkba a ke-
rékpárverseny mezőnye. Azóta, egy esz-
tendő kivételével, minden alkalommal 
részese volt Hajdúszoboszló az ötnapos 
versenynek. Mindannyiszor befutóhely-
színként vették számításba városunkat a 
szervezők. Sléder Tamástól megtudtuk - 
aki megálmodója és tevékeny szervezője 
volt a Tour de Hongrie Hajdúszobosz-
lóra csábításának -, hogy erre pályázat 
útján volt lehetősége városunknak.
Az idei esztendő különlegessége volt, 
hogy az országos sportmédia által teljes 
egészében élőben követhették a szurko-
lók a versenyt a televízió képernyőjén 
keresztül. A rendkívül látványos és nép-
szerű versenynek a második szakasza 
érintette Hajdúszoboszlót.
Több civil szervezet, a városon kívül 
és belül is látványos bemutatókkal szí- 
nesítette a versenyt. A Hajdúszoboszlói 
Lovasbarátok Egyesülete, a Szoboszlói 
Lovasbandérium és a Porszem Lovas 
Egyesület a Nagyhegyes és Hajdúszo-
boszló közötti szakaszon, az ország-
úttal párhuzamosan, a szántóföldeken 
vágtatva vezette fel a bringásokat. A 

HajdúszoboszlóHajdúszoboszló
Főszerkesztő: 

A szerkesztőség címe: 
Telefon: 

E-mail: 
Kiadja:

Bánhegyi Zoltán
4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 7.
06-30-579-21-81
szoboszlotv@gmail.com
Hajdúszoboszlói Városi Televízió

Alapította: 
web: 

Tördelőszerkesztő: 
Nyomda: 
Terjeszti: 

Eng. szám:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, 
www.hajduszoboszlo.eu
Kovács Zsolt
Litográfia Nyomda, Debrecen
Hajdúszoboszlói Városi Televízió
ISSN 0864-7089

Impresszum:

Karalyos Etelka, a Hajdúszoboszlói 
Tollaslabda SE 14 éves játékosa 80 
indulóból 79-et maga mögé utasít-
va megnyerte a 2022. május 20-22. 
között a horvátországi Opatijában 
megrendezett Adria Youth U15-
ös nemzetközi tollaslabdaversenyt, 
amellyel kvalifikálta magát a 2022. 
szeptemberi Európa-bajnokságra.

Negyedjére is hatalmas siker volt

FUTSAL: Nagy falat volt a fővárosi ellenfél a rájátszásban
Az Octopus-M HSE futsalcsapata ve-
retlenül nyerte meg a regionális futsal- 
bajnokság alapszakaszának küzdel-
meit a Szabolcs-Szatmár Bereg me-
gye által szervezett csoportban. Ah-
hoz, hogy az NB II-ben folytathassák 
Szentjobbi Rolandék ősztől, a buda-
pesti csoportból szintén veretlenül 
rájátszásba jutó, Mad Dogs együttesét 
kellett legyőzni.
A rájátszás első felvonását hazai környe-
zetben játszhatta az Octopus-M HSE. A 
találkozón a vendégek szerezték meg a 
vezetést, s a lefújásig egyszer sem veze-
tett csapatunk. A 7-5-ös vereség ellené-
re ugyan nehéznek ígérkezett, de nem 
volt reménytelen a feljutás kiharcolása a 
fővárosi visszavágón.

Hajdúszoboszlói Főnix Látványtánc és 
Mazsorett Sportegyesület tagjai pedig 
egy élőképpel várták a mezőnyt az Ady 
Endre utca és a Malom sor találkozásá-
nál.
A szervezők a célterületet a Hősök te-
rén építették fel ezúttal, ahol már a vége 
előtt egy órával gyülekeztek a rajon-
gók, érdeklődők. A befutó pillanatait 
több százan várták. A 192 kilométer 
után érkező mezőny a cél előtt, már a 
Szilfákalja utcán járt, amikor egy bukás 
történt. Ebben többek között az első 
szakasz győztese, Olav Kooij is érintett 
volt, aki ezt követően verseny feladására 
kényszerült.
A szakaszt a holland Fabio Jakobsen 
nyerte. Legjobb magyarként Karl 
Ádám, a magyar válogatott kerekese 
ért be tizenharmadikként. Az öt napot 
követően ír győztese lett végül a magyar 
körversenynek, Eddie Dunbar szemé-
lyében.

Azonban a második felvonás második 
húsz percében végleg eldőlt, hogy a 
HSE jövőre nem szerepelhet egy osz-
tállyal feljebb. Az első félidőben még 
csak 2-1-re vezetett a Mad Dogs, de a 
szünet után, 6-1-re húztak el. A végén 
kozmetikázott az eredményen együtte-
sünk (6-3 lett a végeredmény), de össze-
sítésben 13-8-cal a fővárosi gárda jutott 
az NB II-be.

Tollaslabda

SZŐNYEGMOSÁS
PLÉD, ÁGYTAKARÓ

PAPLAN, PÁRNA MOSÁSA

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 190.

06 30 493-8650

Hétfő-Péntek 08.00-15.00

Szombat: 08.00-10.00

Nyitva-
tartás:

A XX. Országos Strandröplabda 
Diákolimpián, a Bárdos Lajos Álta-
lános Iskola III. korcsoportos leány- 
csapata 2. helyezést ért el. 

Röplabda

Az ezüstérmes csapat tagjai: 
Biri Anna, Dósa Réka, Rácz And-
rea, Raffao Giada Erika, Tiszai-
Nagy Flóra
Felkészítő testnevelő-edző:
Kissné Dobrossy Emőke
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A jelentkezési lap beküldésének módja:
1. Interneteléréssel rendelkezők esetén:
A kitöltött jelentkezési lapot el kell küldeni az egyesület e-mail-címére:

Amennyiben nem a jelentkezési lap formátumot használja, a benyújtott jelentkezésnek 
tartalmaznia kell
• Pályázó nevét,          • Telefonszámát,        • E-mail-címét,

hsz.varosszepito.egyesulet@gmail.com

VIRÁGOS HAJDÚSZOBOSZLÓÉRT 2022

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesület a hagyományokat követve, a Hajdúszoboszlói Városi Önkormányzat támogatásával 2022-ben is meghirdeti az eddig 

is népszerű nemes versengést, „A Virágos Hajdúszoboszlóért”  mozgalmat, melyben közös összefogásra szólítja fel a város lakosságát, intézményeit és 
vállalkozóit, hogy segítsék elő környezetünk szebbé, rendezettebbé, tisztábbá tételét.

II. kategória:  

(társasházak, intézmények, üdülők, 
gazdálkodó szervezetek részére)

a legszebb kert 

A verseny három kategóriában kerül meghirdetésre:

Jelentkezési határidő: 2022. július 15.

I. kategória:  

(magánszemélyek részére)
a legszebb kert 

III. kategória: 
a legszebb 

erkély

Pályázni egyéni jelentkezés alapján a jelentkezési lap kitöltésével lehetséges, 
ami megtalálható: 

Fődíj: Józsa János festő, grafikusművész által, kizárólag erre a célra készített 
tűzzománctábla.

Várjuk a csatlakozást, tegyük szebbé környezetünket, amivel nemcsak magunknak, 
hanem a többieknek is  örömet tudunk szerezni.

Díjátadás tervezett időpontja: 2022. szeptember 06.

Részt veszek a Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesület által meghirdetett 2022. évi Tiszta, Virágos Hajdú-
szoboszlóért pályázaton, és hozzájárulok ahhoz, hogy a jelentkezési lapon szereplő adataim az egyesület 
pályázattal kapcsolatos nyilvántar tásába, zár tan kezelten, a pénzügyi elszámoláshoz szükséges időtar tamra 
bekerüljenek, valamint a kertemről, erkélyemről készített, velem egyeztetett fotók az  egyesület nyilvános fóru-
main (weblapján, eredményhirdetésén) anonim módon megjelenjenek. 

• A pályázattal érintett ingatlan címét,            • Kategória-megjelölést (I, II, III kategória).

2. A papír alapú jelentkezési lap is leadható Polgármesteri Hivatal Információján elhelyezett 
   - egyesületi logóval ellátott – gyűjtőládába is 
A jelentkezési lap a Polgármesteri Hivatal Információján átvehető.
3. A fentieken kívül, a jelentkezési lap postán is feladható 2022. július 15-ig az egyesület cí-
mére (4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. sz.)

- a pályázati felhívás mellékleteként
- a Hajdúszoboszlói Városi Lapban
- és letölthető az egyesület honlapjánról www.varosszepitoegyesulet.hu

Az ér tékelés során a szemléző csoportunk tagjai minden pályázót felkeresnek, fotót készítenek. A 
pályázat elbírálása során saját készítésű fotót is elfogadunk. A fotókat (minden kategóriára 
vonatkozóan, 5-10 kép) küldjék el az egyesület hsz.varosszepito.egyesulet@gmail.com email-
címére 2022. július 15-ig

Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesület
vezetősége

Virágos Szoboszlóért pályázat 2022 - Jelentkezési lap

……………………………………………
Pályázó aláírása

Név: ………………................................................................…….............

Telefonszám: ………………........………………...................…….............

e-mail cím:………………………….........................................……..........

A pályázattal érintett ingatlan címe: ………………………….....................

…………………………..............................................................................

A jelentkezéssel a résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy az azonosításhoz szükséges személyi adatait az egyesület 
nyilvántar tásba vegye, a benyújtott fotókat a honlapján megjelentesse.

* jelölt rész aláhúzandó

I. kategóriában pályázok*              II. kategóriában pályázok*              III. kategóriában pályázok*


