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Huszonhetedik alkalom-
mal tartották meg a „városi 
polgármesterek randevú-
ját.” Komáromban adták 
át az év polgármestere, az 
év alpolgármestere és az év 
jegyzője díjat, továbbá egy 
különdíjat is kiosztottak. 
A lakosság szavazata alap-
ján az év polgármesterének 
Czeglédi Gyulát, Hajdú-
szoboszló polgármesterét 
választották.

Folytatás a 4. oldalon

Fotó: www.szferaeuropa.hu

ingyenes városi lap

Hajdúszoboszló több 
mint fürdőváros 

A világ legmodernebb 
cserépgyára 

Átvették az egyházköz-
ség kulcsát és pecsétjét

5. oldal  u

6. oldal  u

10. oldal  u

Czeglédi Gyula az év polgármestere 2022-ben

Felújították a bölcsőde főzőkonyháját

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a pályázatot  
51.220.946 Ft összes elszámolható költséggel, 38.415.710 Ft 
összegű támogatási igény mellett, 12.805.236 Ft saját forrás 
biztosításával nyerte meg.
A beszerzési eljárások lefolytatása után a képviselő-testület 
19.138.437 Ft többletönerőt biztosított a tervezett 12.805.236 
Ft saját forrás mellé, az alábbi bontásban:

       - Kivitelezéshez:   bruttó 15.034.195 Ft
       - Eszközbeszerzéshez:  bruttó 4.104.242 Ft
       A projekt összköltsége:  70.359.383 Ft
       Támogatás:    38.415.710 Ft
       Saját forrás:    31.943.673 Ft

Írta és fotózta: Bánhegyi Zoltán

Mintegy hetvenmillió fo-
rintból megújult a Hajdú-
szoboszlói Gyermeksziget 
Bölcsőde főzőkonyhája. A 
felújítás a pénzügyminisz-
ter által meghirdetett az 
„Önkormányzati étkezte-
tési fejlesztések támogatá-
sa” kiírásra vonatkozóan 
pályázat keretein belül va-
lósult meg.

A fejlesztést a bölcsőde 
újabb 26 fős telephellyel 
történő bővítése - 4200 Haj-
dúszoboszló, Rákóczi u. 70. 
szám alatt - indokolta, te-
kintettel arra, hogy ott csak 
melegítőkonyha készül, így 
a meglévő főzőkonyhát al-
kalmassá kellett tenni a ki-
írásra vonatkozóan.
Megújult a víz-, szennyvíz- 
vezeték, az elektromos háló-
zat, de kialakították a szállí-
tókocsi-tároló helyiséget is, 
valamint a konyhatechno-
lógiai és a mindennap hasz-
nálatos eszközöket is kicse-
rélték.
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A Városért kitüntetést átvette:

Erdei Gyula
A szeptember 2-ai ünnepi képviselő-tes-
tületi ülés mintegy lezárásaként, az akkor 
távollévő Erdei Gyula ny. iskolaigazgató 
a soron következő szeptember 22-ei ta-
nácskozás előtt átvette a Városért kitün-
tetést Czeglédi Gyula polgármestertől 
a városháza dísztermében. A méltatást 
Majoros Petronella alpolgármester ol-
vasta fel. 

Hajdúszoboszló képviselő-testülete szep-
tember 22-én délután tartotta meg soron 
következő ülését, ahol több mint 40 napi-
rendi pontot tárgyaltak meg. Az elsők kö-
zött tájékozódtak a 2022. évi városi költ-
ségvetés első hét havi alakulásáról, illetve 
módosították a kapcsolódó költségvetési 
rendeletet.

Az önkormányzat vezető testülete tudomá-
sul vette a pénzügyi terv helyzetéről szóló 
tájékoztatást, s egyben felkérték az intéz-
ményvezetőket, hogy ezután is a takarékos 
gazdálkodás elvét kövessék. 

A Volánbusz Zrt. az I. és a II. negyedévre 
készítette el beszámolóját a helyi menet-
rend szerinti autóbusz-közlekedésről, amit 
a 6 millió 594 ezer forint önkormányzati 
forrású ellentételezéssel jóváhagytak a kép-
viselők.

Ezt követően formális döntésként elfogad-
ták a június 26-án jóváhagyott település-
szerkezeti terv M7 jelű módosítását. 

Vagyonnal kapcsolatos határozatok között 
tudomásul vettek egy bérleti jogról való le-
mondást, 350 ezer forint ellenében. 

Meghatározott feltételekkel hozzájárultak 
a Libagát utcán lévő, közel 3 hektár önkor-
mányzati ingatlan haszonkölcsönbe adá-
sához. Értékesítésre kijelölték árveréssel a 
Kötelesi utcán található ingatlant, melyről 
az életveszélyesnek minősített épületet el-
bontatta az önkormányzat. 

Előterjesztés készült a csónakázótó és a Jó-
zsef Attila utca közötti területrész haszno-
sítására. A hozzászólók közül többen azt 
helyesellték, hogy október 31-ig az eredeti 
előterjesztéshez képest elhangzottak fi-
gyelembevételével készüljön el a pályázati 
kiírás, és kerüljön a testület elé, a pályáza-
tokról pedig december 31-ig döntenek. A 
javaslattal a képviselők egyhangúlag egyet-
értettek.

Szociális és egészségügyi témák követ-
keztek a továbbiakban. Szintén formális 
döntés következett a szociális ellátások-
ról szóló rendelet módosításával, mely a 
hajdúszováti intézményi térítési díjak vál-
tozását tartalmazza. 

A képviselő-testület támogatta a Hajdú-
szoboszló III. számú felnőtt fogorvosi kör-
zet ellátójának, dr. Kunkli Eszter fogorvos 
kéremlét, mely szerint a Járóbeteg-ellátó 
Centrumban heti két alkalommal magán-
rendelést folytathat. Az erről szóló megál-
lapodás megkötésére felhatalmazták a járó-
beteg-ellátó igazgatóját.

Babaköszöntő csomagot ad a hajdúszo-
boszlói önkormányzat évek óta a város 
újszülöttjeinek. A csomagok további bizto-
sítása érdekében az áremelkedések ellensú-
lyozására a képviselő-testület jóváhagyta, 

hogy szeptembertől 19.900 Ft-ért vásárol-
ják meg a csomagokat. 

Az otthoni szakápolásban jelentős feladatot 
lát el a városban a Háttér Szakápolási Bt. 
Indokolt kérelmével egyetértve a képviselők 
támogatták, hogy a feladatuk ellátásához ez 
évben, négy hónapra havi 200 ezer forint 
önkormányzati támogatáshoz jussanak.

A Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerben 
továbbra is részt vesz az önkormányzat. A 
képviselő-testület döntött a 2023. évi csat-
lakozásról, egyetértettek az ösztöndíj össze-
gének emelésével.

Az idősek napját 2022-ben is megtartja a 
szociális szolgáltató központ. A kistérségi 
intézmény kérelmét támogatva a hagyo-
mányos nagy rendezvényre, az időseket 
köszöntő októberi műsoros estre 550 ezer 
forint támogatást szavaztak meg.

Újra lehetővé válik a kardiológiai szakren-
delés a Járóbeteg-ellátó Centrumban. Az 
intézményben heti 12 órában lesz rendelés, 
a szükséges intézkedésekre felhatalmazták 
az intézmény igazgatóját. 
A továbbiakban elfogadták a képviselők az 
egészségügyi intézmény szervezeti műkö-
dési szabályzatának aktuális módosítását.

Jelentősen csökkent az ukrán-orosz háború 
miatt menekülők száma a városban.  Jelen-
leg becslések szerint 200-300-an tartózkod-
nak itt. Az elhelyezésre a megyei védelmi 
bizottsággal megállapodással rendelkező 
egységek vannak. Ezért a képviselő-testület 
egyetértett azzal az előterjesztéssel, hogy 
október 15-e után nem köt támogatási szer-
ződést menekültek ellátására szolgáltatók-
kal.

A társasházak felújításának támogatásáról 
szóló rendeletet módosították, pontosítot-
ták a képviselők. Ezzel együtt támogatták, 
hogy az eddigi maximálisan nyújtható 
50%-os támogatást 80%-ra megemelik. 

Díjemelést kezdeményezett a háztartási 
szennyvíz begyűjtését közszolgáltatásként 
végző Loós és Társa Kft.  A kéréssel a tes-
tület egyetértett, fedezetére 310 ezer forin-
tot, továbbá a legutóbbi két hónap többlet-
költségeire 60 ezer forintot biztosítanak. 
Kérdésre válaszolva elhangzott, a kedvez-
ményes szolgáltatást csak azok a lakosok 
vehetik igénybe, akik önhibájukon kívül 
nem tudnak csatlakozni ingatlanjukkal a 
szennyvízcsatorna-rendszerhez.

A szabadtéri színpad melletti, jelenleg 
gasztrotér elnevezésű terület jövőbeni hasz-
nosítása került terítékre a továbbiakban. Az 
előterjesztéshez képest több javaslat elhang-
zott, ezért a képviselő-testület úgy döntött, 
nemcsak vendéglátó-ipari és kereskedelmi, 
hanem egyéb szolgáltatás céljára is meghir-
detik üzemeltetésre a területet. A tervezett 
kiírás szerint, melynek konkrétumairól ok-
tóber 31-ig határoznak.

Támogatták ezután a József Attila u. 20. sz. 
ingatlan előtt reklámtábla és egyszemélyes 
padok megfelelő elhelyezését meghatáro-
zott időtartamra.

A Dózsa György utcai kerékpárút Nádud-
vari utca és Nyugati sor közötti kialakítá-
sára elkészült a tanulmányterv. A tervező 
három javaslatot nyújtott be, melyek közül 
a képviselő-testület azt támogatja, amely 
szerint az utca bal oldalán (páros oldalán), 
elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút lé-
tesülhetne. 

A vízi közműveket illető felújításokról is 
tárgyalt a képviselő-testület. Határozatuk 
szerint a jövő évi, ún. gördülő fejlesztési 
terv szerint kérik a hibák kijavítását. 

A József Attila utcán a Major utcánál gya-
logátkelőhely kijelölési tervének elkészíté-
séről szóló előterjesztés határozati javas-
latának egyik változatát sem fogadta el a 
képviselő-testület. Ehelyett megbízták a 
témában illetékes városfejlesztési, műszaki 
bizottságot forgalomlassító eszközök elhe-
lyezésének megvizsgálásával a közlekedés-
biztonság fokozása érdekében.

Forgalomirányító lámpák üzemeltetésére 
csoportosítottak át 2 millió forint pénzügyi 
forrást a következőkben a megemelkedett 
szolgáltatási díjak miatt.  

Utcai hulladékgyűjtő edényzet beszerzé-
séről is határoztak a képviselők ezután. 
Felkérték a városgazdálkodási nonprofit 
zrt.-t, hogy 27 hulladékgyűjtőt vásároljon 
és telepítsen a Mátyás király sétányon. Ezen 
túlmenően a meglévő edényzeteket a Szent 
István parkba telepíttetik át. 

Tájékozódtak a költségvetés helyzetéről is
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Közvilágítás bővítési tervének elkészítteté-
séről is döntés született. A tervezés a Ku-
vasz dűlő Nádudvari út és Nádudvari dűlő 
közötti szakaszát érinti.

Folyamatban van az ún. Leromlott városi 
területek rekonstrukciója Hajdúszoboszlón 
c. európai uniós pályázat. Ezen belül a Liba-
gát utcai cspadékvíz-elvezetés kiépítéséhez 
szükséges további 4,5 millió forintot a kép-
viselő-testület biztosítja.

Közterületi parkolóhelyek kialakítását is 
támogatták a továbbiakban a József Attila 
utca 20. sz. alatt tervezett épület előtti köz-
területen. A három közterületi parkolót az 
ingatlantulajdonos önerőből építi meg.

Közterületek felújításáról is határoztak a 
képviselők. Ezen belül támogatták a Hő-
forrás utcán – a Dobó István és a Déryné 
utcák között -  24 m járdaszakasz, továbbá 
a Szilfákalja 18. sz. és a Major utca 19. sz. 
között a gyephézagos burkolatú parkoló  
rekonstrukcióját. A költségvetésben elkü-
lönített keretet pedig 2,3 millió forinttal 
megemelték. 

Tájékoztató készült a közbeszerzési eljárá-
sok keretében meghozott döntésekről. Ez 
alapján 23,5 millió forintért egy karban-
tartó kistraktort vásárol az önkormányzat. 
Másrészt a konferenciaközpont – műsza-

ki ellenőrzésre érkező tíz pályázat közül a 
Perfektum Mérnöki Kft.-vel kötöttek szer-
ződést, ez azonban csak a pénzügyi fedezet 
rendelkezésre állása esetén lép érvénybe.

A képviselő-testületi ülések közötti esemé-
nyekről összeállított polgármesteri kabinet-
irodai tájékoztatót Czeglédi Gyula polgár-
mester aktuális kiegészítéseivel elfogadta a 
testület.

A képviselő-testület döntött még fásítási 
programról. Az előterjesztés mellékletében 
megjelölt helyszíneken, illetve meghatáro-
zott darabszámú és típusú fák telepítését 
támogatja, karózva, dréncsövezve, kétéves 
utógondozással, garancia nélkül,  bruttó 
4.943.506,-Ft összegben. A fák beszerzésé-
vel és telepítésével a Hajdúszoboszlói Vá-

rosgazdálkodási Nonprofit Zrt.-t bízták 
meg. 
Tulajdonosi hozzájárulást adtak a refor-
mátus egyházközség kérelméhez, amellyel 
elősegítik a Gönczy Refi  épületeinek ener-
getikai korszerűsítési törekvéseit a Kálvin 
tér 3-5., 7., továbbá a Gönczy Pál utca 8. sz. 
épületet illetően.

Az önkormányzat fenntartásában működő 
óvodák elkészítették megtakarítási intéz-
kedési tervüket. A nyolc tagóvoda közül 
az Aranykapuban már történt energetikai 
korszerűsítés. Három óvodában – a Lur-
kóban, a Manókertben és a Bambínóban 
– TOP-Plusz forrásból előkészítés alatt áll a 
felújítás. A Liget, az Aprónép és a Mesevár 
óvodákba a szakértő cég hűtő-fűtő klímák 
beszerzését javasolta, melyet a képviselő-
testület támogatott. 

Az ülésen a korábbi interpellációkra írás-
ban elkészült hét válasz is az előterjesztések 
között szerepelt. Ezek közül az el nem fo-
gadottakat az illetékes bizottságok megvizs-
gálják. 

A nyilvános képviselő-testületi ülés újabb 
kérdésekkel és interpellációkkal fejeződött 
be.

Tibai Irma 
Fotók: Tóth Imre

Ösztöndíjpályázat „A” típusát a Hajdú-
szoboszlói állandó lakóhellyel rendelke-
ző, hátrányos szociális helyzetű hallgatók 
számára, akik felsőoktatási intézményben 
(felsőoktatási hallgatói jogviszony kere-
tében) teljes idejű (nappali munkarend) 
alapfokozatot és szakképzettséget ered-
ményező alapképzésben, mesterfokozatot 
és szakképzettséget eredményező mes-
terképzésben, osztatlan képzésben illetve 
felsőoktatási szakképzésben folytatják ta-
nulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhat-
nak a 2022 szeptemberében felsőoktatási 
tanulmányaik utolsó évét megkezdő hall-
gatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hall-
gatói jogviszonya 2023 őszén már nem áll 
fenn, úgy a 2023/2024. tanév első félévére 
eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. 
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be 
azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói 
jogviszonya a felsőoktatási intézmény-
ben a pályázás időpontjában szünetel. Az 
ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 
2022/2023. tanév második félévére a be-
iratkozott hallgató aktív hallgatói jogvi-
szonnyal rendelkezzen.

Ösztöndíjpályázat „B” típusát a haj-
dúszoboszlói állandó lakóhellyel ren-
delkező, hátrányos szociális helyzetű, a 
2022/2023. tanévben utolsó éves, érettsé-
gi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú 
végzettséggel nem rendelkező, felsőokta-

Pályázati Felhívás!
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata ezennel kiírja 2023. évre 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat  „A” és „B” típusát.
tási intézménybe felvételt még nem nyert, 
érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik 
a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőok-
tatási intézményben teljes idejű (nappali 
munkarend) alapképzésben, osztatlan kép-
zésben vagy felsőoktatási szakképzésben kí-
vánnak részt venni. A „B” típusú pályázatra 
jelentkezők közül csak azok részesülhetnek 
ösztöndíjban, akik a 2023. évi általános fel-
vételi eljárásban először nyernek felvételt 
felsőoktatási intézménybe, és tanulmánya-
ikat a 2023/2024. tanévben ténylegesen 
megkezdik.

Az ösztöndíjpályázat teljes anyaga, felté-
telrendszere, valamint a kötelezően csato-
landó dokumentumok listája megtalálha-
tó a www.hajduszoboszlo.eu honlapon és 
a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
„C” épület földszintjén található hirdető-
táblán. 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica 
Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-
működési Rendszerében (a továbbiakban: 
EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói 
regisztráció szükséges, melynek elérése: 
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.
aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati 
években regisztráltak a rendszerben, már 
nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő fel-
használónév és jelszó birtokában léphetnek 

be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyi-
ben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett 
jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A 
pályázói regisztrációt vagy a belépést kö-
vetően lehetséges a pályázati adatok fel-
töltése a csatlakozott önkormányzatok pá-
lyázói részre. A pályázati űrlapot minden 
fordulóban újra ki kell tölteni! A pályázók 
pontosan töltsék fel adataikat (személyi 
igazolványban és lakcímkártyán szereplő 
adatok alapján), illetve kinyomtatás előtt 
ismételten ellenőrizzék! A személyes és 
pályázati adatok ellenőrzését és véglegesí-
tését követően a pályázati űrlapot kinyom-
tatva és aláírva a települési önkormány-
zatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A 
pályázat csak a pályázati kiírásban megha-
tározott valamennyi csatolandó melléklet-
tel együtt érvényes. A pályázati kiírásban 
meghatározott valamely melléklet hiányá-
ban a pályázat formai hibásnak minősül. 
A pályázat benyújtható: 2023. november 
3. 16.00 óráig a Hajdúszoboszlói Polgár-
mesteri Hivatal Egészségügyi és Szociális 
Irodájához „C’” épület fszt. 2., 3., 4. sz.  
irodákban.

További információ:
- www.emet.gov.hu - Bursa Hungarica – 
oldalon, illetve
- Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
Egészségügyi és Szociális Iroda +36 70 
489 4659 telefonszámon.
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Várostörténeti sétával 
ünnepelt Hajdúszoboszló

4

Egyre nagyobb az érdeklődés a tu-
rizmus világnapján tartott városis-
mertető séta iránt.

Szeptember 27-e a turizmus világ-
napja. Ezen a napon a vendégek és 
a turisztikai szolgáltatók, valamint 
a vendéglátásban dolgozók együtt 
ünnepeltek és felhívták a figyelmet a 
szektor társadalmi, kulturális és gaz-
dasági értékeire. Hajdúszoboszlón a 
Tourinform iroda ebből az alkalom-
ból “Bocskai István fejedelem nyo-
mában” címmel várostörténeti sétát 
szervezett. A turizmus világnapján 
Nagy István mutatta be Hajdúszo-
boszló nevezetességeit. A túracso-
port elsősorban a város történetét 

Hajdúszoboszló Város Önkormány-
zata mint Ajánlatkérő nyílt egyfor-
dulós pályázatot hirdet meg Hajdú-
szoboszló Város Önkormányzata 
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hi-
vatal és Intézményei számára biz-
tosítási szerződések megkötése tár-
gyában.
Ajánlatkérő a biztosítási szerződése-
ket 2023. január 1. naptól számítva 
3 naptári évre kívánja megkötni. A 
pályázatot az ajánlattételi dokumen-
tációban foglaltak alapján kell elké-
szíteni és benyújtani. 
A pályázatok beérkezési határideje: 

2022. október 14. (péntek) 
11.00 óra.

Cím: Hajdúszoboszlói Polgármesteri 
Hivatal, Gazdasági Iroda, Vagyonke-
zelés 4200 Hajdúszoboszló, Hősök 
tere 1. A épület 26. iroda

A pályázati dokumentációt az Aján-
latkérő elektronikus formában bizto-
sítja az érdeklődők számára, ami az 
alábbi e-mail-címen igényelhető:

szabone.szabo.maria@hajduszob.hu

Ajánlatkérő fenntartja magának a jo-
got jelen pályázati felhívás visszavo-
nására, a pályázati eljárás indokolás 
nélküli eredménytelenné nyilvánítá-
sára.

Hajdúszoboszló Város  
Önkormányzata

település szerkezeti szempontból 
ismerte meg, de a séta közben meg-
láthatták az épített örökségnek a mai 
napig megmaradt részeit is. A több-
állomásos ismertetés a Tourinform 
irodánál kezdődött, majd a részt-
vevők ellátogattak a görögkatolikus 
templomba, a református templom-
ba, a Szent László Római Katolikus 
Templomba. A túra a Fejedelmi 
Kincstár épületében ért véget. Itt a 
hajdúkat Szoboszlóra telepítő Bocs-
kai István erdélyi fejedelem koroná-
jának és jogarának nemes és hiteles 
másolatával ismerkedett meg a cso-
port.

Írta és fotózta: Ónodi Orsolya

Pályázati 
felhívás

Hajdúszoboszlói szempontból különleges 
volt ez a nap, ugyanis városunk polgármes-
terét, Czeglédi Gyulát választották az év 
polgármesterének. Az online közönségsza-
vazat alapján ugyanis ő kapta a legtöbb vok-
sot. A díjat Dukai Miklós önkormányzati 
államtitkártól vette át.
Czeglédi Gyula az átadás után azt mondta, 
hogy a sors ajándéka, hogy a fürdő vezetése 
után elkötelezetten a várost is irányíthatja. 
Szerinte azért is kaphatta meg most az el-
ismerést, mert sokan ismerik országszerte, 
és elismerik a munkáját. Hozzátette, hogy 
ezután is a város harmonikus fejlődéséért 
dolgozik és továbbra is ambiciózus.
Az ünnepség végén Hajdúszoboszló újabb 
jutalmat kapott. Megkapta ugyanis a Posche 
Hungaria felajánlását, egy elektromos töltő-
állomás létesítését.
Az év alpolgármestere a budapesti máso-
dik kerület alpolgármestere Dr. Varga Előd 
Bendegúz lett, az év jegyzője a komáromi 
dr. Baksa-Ströcker Renáta lett.

A koronavírus járvány súlyos lefolyásának 
remélt végérvényes csökkenésének évében 
az egészségügy és az önkormányzatok mun-
kásságát elismerve a Szféra „Különdíj Év 
Alpolgármestere 2022” díjat adományozott 
dr. Kreft-Horváth Loránd komáromi társa-
dalmi megbízású alpolgármesternek, házi-
orvosnak.

Czeglédi Gyula az ünnepség után elmondta, 
hogy a fürdő vezetése után a sors ajándéka, 
hogy Hajdúszoboszló polgármestere lett. 
Hozzátette, hogy 24 évig vezette a fürdőt. 
Egy lerobbant kisvárosi fürdőből felépítet-
ték Európa legnagyobb fürdőkomplexumát. 
Emellett arról is beszélt, hogy szeretett vá-
rosáért dolgozik, hiszen tősgyökeres hajdú-
szoboszlói emberként teljes elkötelezettje a 
város fejlődésének. Abból az eredményből 
kiindulva, amit a fürdőben elértek, azt is el-
érték, hogy mára Magyarországon minden 
nehézség, covidjárvány és háború ellenére 
a turisztikában a top 10-es listában ott va-
gyunk a legelején.
Végezetül elmondta, hogy egy harmoniku-
san fejlődő, a lakosság igényeihez igazodó, 
szépen fejlődő és fejlesztett várost szeretne 
látni, amelyben a polgárok jólétben, boldo-
gan és szeretetben élnek.

Bánhegyi Zoltán
Fotó: www.szferaeuropa.hu
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Saját tervezésű őszi divatkollekcióját 
mutatta be szeptember 17-én hajdú-
szoboszlói közönség előtt M Böcsödi 
Krisztina, aki minden korosztálynak 
szívesen, egyedileg is alkot ruhaköl-
teményeket. A fiatal hajdúszoboszlói 
divattervezőnő kollekciója és alkalmi 
modelljei a Szoboszló Art Műhely őszi 
tárlatához kapcsolódó eseménnyel ha-
talmas közönségsikert arattak.  

M Böcsödi Krisztina először pénzügyi 
pályára készült, de rá kellett döbbennie, 
hogy a divattervezés, a mások öltözteté-
se az ő világa.  A divat embere. 2020-ban 
végzett divat- és stílustervezőként Buda-
pesten, tavaly pedig megalapította saját 
márkáját Sophia Olivia elnevezéssel. Ez 
év májusában Budapesten több tervező-
vel közös bemutatón jelent meg, akkor 
határozta el, hogy saját divatbemutatót 
rendez. Az üzlete Hajdúszoboszlón ta-
lálható, ezért itt szerette volna ezt az ál-
mát megvalósítani. 
Krisztina odafigyel arra, hogy az egye-
diség és a minőség mellett hordható 

Hajdúszoboszló a jó hagyományok 
megtartása mellett színvonalas újítá-
sokkal várta a vendégeket a Szoboszlói 
gasztro- és borfesztiválon. 

A borlovagok és borrendek látvá-
nyos felvonulásával vette kezdetét a 
Szoboszlói gasztro- és bornapok, ahol 
helyett kapott a modern és a hagyomá-
nyos gasztronómia. Szeptember 9-11. 
között a finom ételek és nemes italok 
mellett folklór és színvonalas műsorok 
várták a magyar borok és a gasztronó-
mia szerelmeseit. A nyári strandszezon 
után ezek a rendezvények kiemelt szere-
pet játszanak fürdőváros turizmusában. 
„Mindenképpen élményeket jelent a 
vendégeknek, speciális egyedi élménye-
ket, amitől jól érzik magukat. Ha pedig 
finom ételeket és finom italokat is kínál-
nak az ilyen kulturális programok mel-
lé, akkor azt gondolom, hogy minden 
adott ahhoz, hogy a hozzánk érkező, 
most az ősz folyamán ide érkező turis-
ták is jól érezzék magukat - fogalmazott 
a rendezvény megnyitóján Czeglédi 
Gyula polgármester.

A rendezvényen a gasztronómiai kíná-
latot több vendéglátóhely biztosította. 
A Rednekk BBQ Kft. ínycsiklandozó 
Angus marhaételekkel, míg a Kemencés 
Csárda igazi magyaros ételekkel kacsa-

combbal, szoboszlói aprópecsenyével, 
és a közkedvelt lepcsánkával készült. 
A Hortobágyi Halgazdaság standja a 
puszta halászati hagyományainak őr-
zőjeként, a magyar tógazdasági kultúra 
egyik megteremtőjeként vett részt. A 
kiváló minőségű marhahúsból készült 
ételek vonalát a Hortobágy Faluvéghal-
mi Kft. is erősítette, akik Európa egyik 
legnagyobb tiszta vérvonalú wagyu ál-
lományával rendelkeznek.
Hajdúszoboszló ezen a nyáron megnyi-
totta kulturális kapuit a térség előtt. A 
háromnapos rendezvényen a helyi ci-
vil szervezetek mellett a hajdúvárosok, 
köztük Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, 
Hajdúdorog, Polgár, Hajdúhadház és 
Vámospércs csoportjai is bemutatkoz-
tak a Hajdúvárosok találkozóján. A 
Szoboszlói gasztro- és borfesztiválon 
a felejthetetlen szórakozást és az élmé-

nyekben gazdag kikapcsolódást az esti 
koncertek tették emlékezetessé, ahol 
többek között fellépett Four Fathers, 
Blahalouisiana, Péterfy Bori & Love 
Band és Lotfi Begi is.
Az ősz első gasztrofesztiválja bebizonyí-
totta, hogy Hajdúszoboszló sokkal több 
mint egy fürdőváros. Hajdúszobosz-
ló kedvező adottságai és szolgáltatásai 
egész évben megteremtik a feltételeket 
az aktív és passzív kikapcsolódáshoz. 
Az idei rendezvény fő szponzora a 
Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. volt, 
hiszen a cég vezetése fontosnak tartja, 
hogy a Hajdúszoboszlóra látogató ven-
dégeket a fürdőzés mellett ősszel is szí-
nes programok várják.

Ónodi Orsolya 
Fotók: Tóth Imre

Tapsözönnel ünnepelték M Böcsödi Krisztina divattervezőt
darabokat készítsen, me-
lyek a mindennapi életben 
is megállják a helyüket. 
Ügyel a fenntarthatóságra, 
igyekszik minél kevesebb 
hulladékkal előállítani ru-
hadarabjait, illetve a kelet-
kezett hulladékot később 
újra felhasználja – tudtuk 
meg.  - A 2022-es őszi-téli 
kollekciót a francia nők és 
a francia élet inspirálták. 
Igyekeztem a kollekció 
minden darabját úgy megalkotni, hogy 
azok sokoldalúak legyenek, és tükröz-
zék a francia eleganciát. Mindegyiket 
sportosan, illetve elegánsan is fel tudják 
venni viselőik - mondta. Az általa ter-
vezett ruhák minden korosztályt meg-
szólítanak, és különböző alkatoknak, 
ízléseknek megfelelők. 
A két részből álló divatbemutatón, a 
művelődési központ nagytermében, 
először az üzlet kollekciójából láthatott 
a lelkes közönség ízelítőt, majd követ-
keztek a saját tervezések. S akik mind-

ezt alkalmi manökenként bemutatták, 
a divat- és stílustervező családtagjai 
és barátnői. Testvére, Böcsödi Berna-
dett pénzügy szakos egyetemi hallgató, 
időnként modellkedik, és szintén nagy 
örömmel közreműködött a bemutató 
sikere érdekében.
M Böcsödi Krisztina márkájával kül-
földre szeretne tervezni, a topot a fran-
cia és az olasz divat, s annak fellegvárai 
jelentik számára. 

Tibai Irma
Fotó: Böcsödiné Sándor Éva
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Naponta mintegy 78 ezer betoncsere-
pet gyártanak a legkorszerűbb tech-
nológiával abban a gyárban, melyet 
a Leier Hungária Kft. épített fel Haj-
dúszoboszlón. Az innovatív vállalat a 
mostani beruházásával új munkahe-
lyeket is teremtett. 

A világ legmodernebb cserépgyára 
kezdte meg a termelést a város déli ré-
szén a LEIER Hungária Kft. 6 milliárd 
forint összértékű beruházásának, illet-
ve a Magyar Állam támogatásának kö-
szönhetően. 
A szeptember 13-ai avatási ünnepségen 
Matthias Ebner, a Leier tulajdonosi kép-
viselője, az alapító Michael Leier uno-
kája, aki 2015 óta él Magyarországon, 
kifejtette, hét év alatt 200 millió euro ér-
tékben fejlesztettek Magyarországon, s 
ezáltal 300 új munkahelyet teremtettek. 
Beruházásaik mindegyike gazdaságilag 
jól átgondolt. Emellett a legfontosabb, 
hogy az adott telephelyen jó csapat dol-
gozik-e, s ez nem csak a menedzsment-
re érvényes, mert a siker sok jól műkö-
dő folyamatból áll, amelyhez minden 
területen kiváló kollégák szükségesek. 
Jelenleg közel százan dolgoznak a haj-
dúszoboszlói Leier-üzemben.
A tulajdonosok a hatékonyabb terme-
lés, illetve a piac kihívásainak való meg-
felelés érdekében 2020-ban határoztak 
a legújabb szoboszlói fejlesztésről. Az 
alapcserépgyárban kb. percenként 140 
cserepet állítanak elő, ezen túlmenő-
en kúpcserépgyártás és egy kiegészítő 
gyártás folyik. A termelést több mint 

háromszorosára növelték.
Az alapító Michael Leier a 80-as évek 
derekán vállalta a kockázatot, befekte-
tett Magyarországon, s azóta felépítette 
a magyar építőipar egyik legkomolyabb 
beszállító vállalatát – mutatott rá a Ma-
gyar Állam képviseletében jelenlévő 
Csepreghy Nándor.  Az Építési és Be-
ruházási Minisztérium miniszterhe-
lyettese a továbbiakban szólt az elmúlt 
tizenkét év 23 és fél ezer milliárd forint 
értékű állami fejlesztéseiről, majd azok-
ról a kihívásokról, amelyekkel az állam-
nak is szembe kell néznie.  A háborús 
infláció miatti gazdasági nehézségeket 
csillapítani kell, hogy a magyar gazda-
ság az elmúlt 12 évben megszokott nö-
vekedési pályán maradhasson, s amikor 
a háború befejeződik, új lendületet ve-
hessen – mondta.
Nem lehetünk elégedettek azzal, amit 
eddig végeztünk, hiszen a kihívások 
mindig új motivációt is megfogalmaz-
nak. Természetesen az egyik legfon-
tosabb, hogy mindig legyen minőségi 
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fejlesztés, és ebben Magyarország Kor-
mánya olyan partner, akire a vállalko-
zások számíthatnak – ezt már Bodó 
Sándor országgyűlési képviselő hangsú-
lyozta. 
Köszöntőjében méltatta a Leier család 
új fejlesztését Czeglédi Gyula polgár-
mester is. Elöljáróban emlékeztetett 
arra, hogy 2019-ben az új önkormány-
zati vezetés úgy döntött, szakít az addi-
gi elzárkózó, vállalkozásokkal kevésbé 
foglalkozó várospolitikával. A Leier-
gyár kapcsolódik a város turisztikai je-
lentőségéhez, miszerint modern és jó 
példa arra, hogyan kell fejleszteni. Fon-
tos, hogy ilyen cégek Hajdúszoboszlón 
megtelepedjenek, itt működjenek. 
Az új gyárat megáldotta, majd megszen-
telte Lipták József római katolikus espe-
res, plébános, majd felavatta Csepreghy 
Nándor és Michael Leier, majd a részt-
vevők megtekinthették az új üzem mű-
ködését.

Tibai Irma
 Fotó: Tóth Imre

A világ legmodernebb cserépgyára

A 90 éves Pap Miklósnét gyermekei és unokái éltetik
Nagyon szeretem a gyermekeimet 
és az unokáimat. Ezt mondta Pap 
Miklósné, szeptember 30-án be-
töltötte 90. életévét. Ebből az alka-
lomból köszöntötte október 1-én 
Kocsis Róbert önkormányzati kép- 
viselő és Dede Erika egészségügyi 
és szociális irodavezető a szépko-
rút.

Hajdúszoboszlón született, nehéz 
gyermekkora volt. Édesapját 4 éves 
korában elveszítette. Az anyuká-
ja nevelte Pap Miklósnét és három 

testvérét. 25 évesen ment férjhez. 
Három fiuk született, azóta pedig 
hat unokája és négy dédunokája is 
van. Több szektorban is dolgozott 
aktív éveiben, dolgozott baromfi-
feldolgozó üzemben, kőolajkutató 
vállalatnál és a postás üdülőben is. 
A munka mellett mindig a családdal 
foglalkozott, valamint háztáji gaz-
dálkodást is folytattak. Férjét 31 éve, 
1991-ben elveszítette. A családja él-
teti, velük együtt érzi jól magát.

Bánhegyi Zoltán
Fotó: Tóth Imre
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A Gönczy-emlékhelyek közé bekerült 
Gálospetri, az Érmihályfalva közelében 
található település, melyben nagy érdeme 
van dr. Kovács Bélánénak, a Hajdúszo-
boszlói Polgári Olvasókör elnökének is. 

A Hajdúszoboszlói Polgári Olvasókör nem 
először járt ott, s szeptember 4-ére ismét 
meghívást kapott Gálospetribe az Érmelléki 
Turisztikai Társaság elnökétől, dr. Kéri Gás-
pár úrtól. A különleges invitálás a felújított 
Dráveczky-udvarház megnyitó ünnepségé-
re és Gönczy Pál reformpedagógus emlék-
táblájának felavatására szólt. 
Nem közismert, hogy Gönczy Pál Érmel-
léken kezdte tanítói pályáját, és öt évig volt 
házitanító a Dráveczky családnál. 
Az avatóünnepségre küldöttség érkezett a 
Hajdúszoboszlói Református Egyházközség 
gyülekezetéből, tagjai voltak az olvasókör 
képviselői is. Az ünnepségen dr. Kovács 
Béláné, a Hajdúszoboszlói Polgári Olva-
sókör elnöke röviden méltatta Gönczy Pál 

Boldog mosolyok, csillogó szemek, könny-
cseppek az arcokon. Bensőséges han- 
gulatú, igazi családias osztálytalálkozót 
tartottak az egykori 1. Sz. Általános Isko-
la 1972 júniusában végzett 8. a osztályosai 
szeptember 10-én. 

Huszonhatan ballagtak el 50 éve általános 
iskolájukból, hogy nekivágjanak különböző 
életútjaiknak. Többfelé vitte őket az élet, a 
legtöbben mégis Hajdúszoboszlón marad-
tak, könnyebb tehát összefutni az utcán, 
s megbeszélni ezt-azt. Így jött létre az első 
találkozó, a 32., aztán a 40., a  45., és most 
az 50. Erre különösképpen készültek a volt 
osztálytársak. Szilasi Gyula, az egyik szer-
vező a ballagási nyakkendőjét viselte, s azt a 
Rakéta karórát, amit ballagására ajándékba 
kapott.  Szabóné Szatmári Erzsébet a lelke-
motorja a találkozóknak.  - Jó kis osztály-
közösségünk volt, jó volt a kapcsolatunk a 
tanárokkal, az osztálytársakkal, és vissza-

Tizenhárom öreg diák ment gimnázium-
ba szeptember 10-én, szombaton délelőtt 
a mai BSZC Közgazdasági Technikum 
épületébe. Ez volt az örökifjú tanulók egy-
kori gimnáziuma.

A Hőgyes Endre Gimnázium 1962-ben 
érettségizett 4. b osztálya, néhai Halász Fe-
renc tanár úr, osztályfőnök összetartó kis 
csapata. 
Hatvan év! 1962 nyarán 40 diák boldog ön-
tudattal lépett ki az iskola kapuján, hogy 
megélje álmait. Negyven ifjú ember, akik 
előtt ott állt még az egész élet. Hittük is, 
hogy minden szép és jó lesz. Ezt sugallta 
mindnyájunknak az iskolából hozott útra-
való. Nem is csalódtunk túl sokat.
Ezekből a fiatalokból nagyszerű orvosok, 

Hatvan év után találkoztunk

Táblát avattak Gönczy Pál emlékére Gálospetriben

munkásságát. Az emléktáblánál elhelyez-
ték a tisztelet koszorúit, a református egy-
házközség részéről Ésik Ádám lelkész, a 
Gönczy Pál iskola részéről Bisztránné Kará-
csony Beáta igazgatóhelyettes, az olvasókör 
részéról Csanádi Imréné és Búti Gergely el-
nökségi tagok.
A 2022. szeptember 4-én felavatott em-
léktábla Gálospetri települést is a Gönczy-
emlékhelyek sorába emeli, melyért köszö-
net illeti dr. Kéri Gáspárt.
Az Érmelléki Turisztikai Társaság emlék-
lapot adományozott dr. Kovács Béláné-
nak, a Hajdúszoboszlói Polgári Olvasókör 

elnökének Gönczy Pál, a reformpedagó-
gus gálospetri kapcsolódásának feltárásá-
ért. Gálospetriben feledésbe merült, hogy 
Gönczy Pál ott is tanított, de az élet úgy 
hozta, hogy Kéri Gáspár, akinek tájháza van 
Gálospetriben, 2017-ben, a Gönczy Emlék-
évben találkozott a Gönczy-emlékhelyeket 
felkereső szoboszlói csoporttal, s dr. Kovács 
Béláné felhívta a figyelmét a történelmi 
tényre. 

A hajdúszoboszlói születésű Gönczy Pál, 
a reformer pedagógus, a népoktatás meg-
szervezőjének nevét, iskolák, utcanevek, 
emléktáblák őrzik munkásságának legfon-
tosabb állomáshelyein. Gönczy Pál nevét vi-
selő általános iskola van Hajdúszoboszlón, 
Debrecen-Józsán, Karácsondon, szakiskola 
Tapolcán, emléktábla Budapesten a Lónyai 
Utcai Református Gimnáziumban, Hajdú-
böszörményben a zeleméri határrészen. 

Tibai Irma
Fotó: Hajdúszoboszlói Polgári Olvasókör

tanárok, mérnökök, katonatisztek, egész-
ségügyi dolgozók stb. lettek. Valamennyien 
elismert, tisztességes szakemberek.
Ez nem véletlen. Minket fiatal, ambiciózus, 
jól felkészült tanárok tanítottak, készítettek 
fel az életre. Megtanítottak bennünket ta-
nulni, dolgozni, becsülettel helytállni. Sze-
mélyes példájuk is előttünk volt. Szerették 
szakmájukat, szerették és tisztelték tanítvá-
nyaikat. Erkölcsi tartást is tőlük tanultunk. 
Mindenért köszönet illeti őket. Ezen a ta-
lálkozón már nem tudtuk kifejezni hálán-
kat nekik, mert sajnos egyikük sem él már. 
Örökké őrizzük őket szívünkben.
Velük együtt gyászoljuk 15 elhunyt osz-
tálytársunkat, akik közül sokakat korán, 
másokat a közelmúltban veszítettünk el. 
Nagyon hiányoztok! De várjatok! Nemsoká 

Ötven éve, amikor még gyerekek voltak

emlékezve a sportnapokra, klubdélutánok-
ra, jó élet volt, s gyerekek voltunk még.
Cseke Gyuláné Molnár Mária emlékezett 
vissza a tanteremben a múltra. A jelenlé-
vők néma főhajtással is tisztelegtek három 
elhunyt osztálytársuk, és számos tanáruk 
emléke előtt. Gál Istvánné fél évig tanította 
őket orosz nyelvre. Meghatónak tartja, hogy 
komoly, felelősségteljes családanyák, csa-
ládapák, nagyszülők körében lehet, s ez más 
érzés, mint amikor még vidám tinédzser-
ként ültek a padban.

7

mi is megyünk, és az égi tanteremben, latin 
órán ismét röptetni fogjuk a cérnára kötött 
káposztalepkéket. Hogyan is történt? Azt 
csak mi tudjuk, az 1962-ben érettségizett 4. 
b-sek.

Káposztás Istvánné Soós Erzsébet
ny. pedagógus

Nagyon nagy öröm, hogy ötven év után 
még ennyien találkozhattak az egykori 8. 
a-sok – mondta kavargó érzései közepet-
te Loós Vilma. Kátai Ferencné Kiss Anna 
arra is emlékezett, hogy bizony megkapták 
a körmöst a tanító nénitől, ha kiérdemelték, 
s el sem merték otthon mondani. Kálmán 
Zoltán a fiát is elhozta, hogy lássa, édesapja 
hol tanult annak idején.
Kelemen Gabriella, a Gönczy Refi igazgató-
nője is elfogadta az invitálást.  Azt mondta, 
vendégeik hazaérkeztek, ez az iskola bár-
mely érában működött, mindig az oktatást, 
nevelést tartotta fontosnak.
A jubileum jegyében együtt ballagtak ki az 
iskola kapuján a vén diákok, ahol megálltak 
egy csoportkép erejéig. Szilasi Gyulának 
köszönhetően pedig stílusosan, mintha ki-
rándulni indulnának, egy retro Ikarus 55 
autóbusszal indultak a közös vacsorára. 

Tibai Irma
Fotó: Uhelszky Tamás
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2022. augusztus hónap-
ban kötött házasságok:
Vas Enikő – Herczeg Lajos

Nemes Orsolya – Kovács Gyula
Balla Nikolett – Kiss Zoltán

Dienes Diána – Kéri Krisztián
Kegyer Laura – Vincze Gergely József

Sárosi Nikolett – Nagy Dávid
Pápis Csilla Tatjána – Széll János

Parti Erika Katalin – Csirmaz Balázs
Király Tünde – Csordás Sándor

Károlyi Dóra – Tóth László Bence
Tóth Andrea – Mandzák Gergő
Pinczés Gyöngyi – Tóth Attila

Szabó Alexandra – Beőthy László Richárd
Váczi Brigitta – Komlósi Dániel

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

2022. augusztusi újszülöttek:

Nagy Noel
Daróczi Hanna
Hermann  Lili

Szabó Alíz
Bartha Sándor Noel

Molnár Karola
Braun Szofi

Pénzes Gergő

Elhunytak 
2022. augusztus

Gál Gyuláné

Tóth Imréné

Végh Istvánné

Csirmaz Ferenc

Harsányi Ferenc

Jenei Sándorné

Király Gábor István

Décsei István Zsolt

Lukács Gábor

Bíró Antalné

Kun Kálmán

80 év

84 év

82 év

68 év

76 év

90 év

73 év

45 év

85 év

88 év

66 év

78 év

97 év

59 év

90 év

87 év

73 év

42 év

80 év

95 év

86 év

81 év

70 év

Sári Lajos

Tóth Istvánné

Nagy Imréné

Szvetits László

Kovács Andrásné

Horváth Sándor

Vincze Donát

Kecskés István

Csirkés Endréné

Molnár Lajos

Csobán Imre

Jakab Andrásné

Mosó- mosogató és szárítógépMosó- mosogató és szárítógép

PRÉM TAMÁS ( 20-213-3633

• javítás,

• szerelés,

• karbantartás,

• beüzemelés

• javítás,

• szerelés,

• karbantartás,

• beüzemelés

Czeglédi Eszter
Kirsch – Flender Nóra

Mészáros Lara
Novák Teó

Loith  Adrián Karim
Egri Noel

Tóth Tamás
Hajdu Maja Szabina

Harsányi Blanka

 A "Hajdúszoboszlói 
Nyugdíjas 

Pedagógusokért 
Alapítvány" 

köszönetét fejezi ki 
az 1 %-os adó 

felajánlásokért!

Az alapítvány kuratóriuma

halálának 6. évfordulójára.

Férje, lánya és családja, fia és családja

Elmentél tõlünk,

nem látunk többé

De szívünkben itt

leszel mindörökké!

Fájó szívvel emlékezünk

HARSÁNYINÉ 
KOVÁCS MAGDOLNA

TETŐFEDÉS 
TETŐFELÚJÍTÁS

Ács, tetőfedő, 

bádogosmunkát 

vállalok.

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

ÁCS - TETŐFEDŐ - BÁDOGOS 

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

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

A kiszállás 
ingyenes!

Kérem, keressenek bizalommal!

-10%

séz gs éé rg e!E

Hajdúszoboszló 
központjában 

2 szobás, szépen 
berendezett 

lakás kiadó. 

((20) 9209043

Konyhakések, 
séf kések, ollók, 
fűnyíró kések, 

kertészeti eszközök 
élezését vállalom 

korrekt áron!
  
 
 

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

 E Z  L ŐÉ

Hajdúszoboszlón!
Élezés

Varga János 
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Átvették az egyházközség kulcsát és pecsétjét
Beiktatták hivatalukba a 2017-ben 
törvényesen megválasztott Czető 
Norbert és Czető Viktória reformá-
tus lelkészeket szeptember 11-én. A 
református templomban ünnepi is-
tentisztelet keretében Fekete Károly, a 
Tiszántúli Református Egyházkerület 
püspöke is szolgált, míg a beiktatást 
Őz Lajos, az egyházmegye esperese 
végezte. Az ezt követő nyilvános pres-
bitériumi ülésen köszöntők hangzot-
tak el, végül fogadás keretében gratu-
lálhattak az ünneplők a lelkipásztor 
házaspárnak. 

Sokan érkeztek különböző települé-
sekről is a helybeli hívek és vendégek 
mellett az ünnepi eseményekre. Nt. Dr. 
Fekete Károly, a Tiszántúli Református 
Egyházkerület püspöke a 119. zsoltár 
105-112. versével hirdetett igét, utalva 
a világban is sűrűsödő sötétség hatal-
mára, ugyanakkor az álnok csapdáját 
legyőző mécsláng erejére, egyben Isten-
től kapott küldetésére.  Egy ilyen mécs-
láng motívum a jelképe a szoboszlói 
gyülekezetnek. A beiktatást Őz Lajos, a 
Hajdúvidéki Református Egyházmegye 
esperese végezte el, s átadta jelképesen 
a templom kulcsát, illetőleg az egyház-
község pecsétjét. 
Sámuel 2. könyve 4. fejezete négy versé-
vel hirdetett igét Czető Viktória. Kilenc 
éve találta meg az Isten ezzel az igével, 
akkor is, most is egy mérföldkő a négy-

Kossuth Lajos emlékezete
„A magyarnak tisztán, fényesen, mocsok-
talanul fel kell mindig és mindenben tar-
tania nemzeti jellegének sajátos zomán-
cát, de ezt feltartva európai színvonalon 
kell állnia: a magyar műveltségnek … 
magyar zománcú európai műveltségnek 
kell lenni, mely saját egyéni típussal bír, 
de európai.” (Kossuth Lajos)

Mai világunk számára alakja úgy fénylik 
elénk, mint a XIX. század magyarságának 
nemzeti függetlenségéért, a feudális kivált-
ságok felszámolásáért, s a polgári szabad-
ságjogok biztosításáért vívott küzdelem leg-
nagyobb hőse.
Mint az Országos Honvédelmi Bizottmány 
elnöke, vállalta a nemzetre kényszerített ön-
védelmi harcot. Szoboszlói vonatkozása az 
eseménynek, hogy Harsányi Bálint őrmes-
ter vezetésével a Mariupolban állomásozó 
6. huszárezred ezredesi 2. százada Lenkey 
János kapitánnyal együtt május 28-án haza-
szökött az „édes haza védelmére”.
Súlyos harcok után Buda feladására kény-
szerül a magyar. Kossuth elérte, hogy mind 
a kormány, mind az Országgyűlés Debre-
cenbe költözzön, ezzel megőrizve cselekvő-
képességét. 1849. január 3-án kegyetlen téli 

gyermekes családanya számára. Czető 
Norbert lelkipásztor az Ószövetségből 
Mózes 1. könyve 28. fejezetének 10. ver-
sét idézte fel igehirdetésében, két üze-
netet közvetítve. - Valójában ez az ige 
a tegnapi napunknak az igazi rendelése 
volt. Mi, reformátusok követünk egy 
vezérfonalat. És engem megérintett ez a 
dolog, Én úgy gondolom, hogy az elmúlt 
időszakot szó szerinti fejtöréses időszak 
is jellemezte. De közben azt vettem ész-
re magamon, hogy egy csodálatos jel-
lemformáláson mentem keresztül, és 
én hiszem, hogy ez új impulzusokat fog 
adni, és új utakat fog megnyitni előttem. 
Az álomról is beszéltem, az álmoknak a 
vízióiról, látomásairól - nyilatkozta. 
A gyülekezet ajándékát, a lelkipásztor-
nőnek egy új kosztümöt, a lelkipásztor-
nak új palásot, Karácsony Béla, egyház-
községi főgondnok adta át. 
Az események keretében mintegy negy-
ven lelkipásztor, egyházi vezető köszön-
tötte igével a hajdúszoboszlói lelkész 
házaspárt. A nagy gondolkodó Besse-
nyei György 1778-ban írott sorait idézte 
féltésként, intelemként Galánfi András, 
a Kossuth-díjas népművész, előadómű-
vész, a népművészet mestere. 
A templomi események nyilvános pres-
bitériumi gyűléssel folytatódtak, ahol 
köszöntőt mondott Bodó Sándor or-
szággyűlési képviselő, Pajna Zoltán, a 
Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnö-
ke és Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló 

polgármestere. Czeglédi Gyula polgár-
mester Bocskai-korona kitűzőt ajándé-
kozott a beiktatott lelkészeknek, hogy 
mindig emlékeztesse őket a fejedelem 
szellemiségére, örökségére.  
Az egyházi részről Nagy László, az egy-
házmegye világi főgondnoka, az egyház-
község által működtetett intézmények 
képviseletében pedig Ésik Ádám János 
lelkész mondta el köszöntő gondolatait. 
A barátok nevében Tóth Dorottya Tün-
de református lelkész beszélt. Műsorral 
is kedveskedtek a lelkész házaspárnak, 
először File Jázmin, a Gönczy Pál Refor-
mátus Sport és Két Tanítási Nyelvű Ál-
talános Iskola tanulója énekével, majd 
az egyházközség énekkara.
Az egyházközség az ünnepi események 
keretében egyúttal hálát adott a temp-
lom épületének részleges megújulásá-
ért és az Anna Idősek Otthona 20 éves 
fennállásáért. 

Írta és fotózta: Tibai Irma

viharban érkezett Kossuth Lajos és kísérete 
Szoboszlóra. Kossuth Lajos a Fogthüy csa-
ládhoz szállásolt. Kíséretéről is tisztességes 
ellátással gondoskodott a város. Háromnapi 
pihenő után, január 7-én érkezett Debre-
cenbe, s adta ki a „Nemzet Kormánya ne-
vében” című híres kiáltványát „Debrecen 
város Közönségéhez”, mely várost a „… 
szabadság őrvárosa” névvel illette. Egyúttal 
a szabad hajdúk ősi dicsőségét is megidézte. 
Kiemelt jelentőséget tulajdonítok Kossuth 
Lajos január 25-ei levelének, melyet Haj-
dúszoboszló népéhez írt, Kiss Jánoshoz, 
Szoboszló város főhadnagyához címezve. Itt 
az idő, hogy a vitéz hajdú nép megmutassa, 
miként méltán neveztetik a magyar szabad-
ság elsőszülött fiának. Keljen fel a vitéz haj-
dú nép tömegestől magát, ősi tűzhelyét és a 
hazát megvédeni.
Kossuth ez utóbbi népfelkelői felszólítá-
sára Szoboszlón fokosokat és szuronyokat 
osztottak szét  a nép között, a mozgósí-
tás eredménye 1820 gyalogos és 217 lovas 
népfölkelő. A felhívásnak megfelelni akaró 
Hajdúkerület megszervezte a Bocskai ezre-
det, mely kiképzése során három csapatra 
osztva küzdött a harctereken. Négy szá-
zad a tavaszi hadjáratban Pest környékén 

és Budavár visszaszerzésért küzdött, végül 
legtovább harcolva Komárom védői között 
harcolt a vár feladásáig. A Debrecenből 
Pestre visszaköltöző kormányt június 4-én a 
szoboszlói lovasbandérium Ebestől Nádud-
varig elkísérte.
Szoboszló lakosságának legvégső felbuz-
dulása a július 25-ei népfelkelés volt. Ki-
jelenthetjük, hogy Szoboszló, és mind az 
egész hajdúság a végsőkig kitartott a sza-
badság ügye és Kossuth Lajos mellett, s nem 
a hajdúságon múlott – akikben különben 
Kossuth Lajos különösen bízott -, hogy 
küzdelmünk útja végül is Világoshoz, a 
fegyverletételhez vezetett.
A hajdúk, Szoboszló lakói többször felke-
resték az olaszországi Turinban élő Kossuth 
apánkat szívhez szóló üzeneteket víve, aján-
dékokkal. 1886. december 30-án a város 
közgyűlése, „Kossuth Lajost Hajdú-Szob-
oszló város díszpolgárává” megválasztotta. 
Halálát követően (1894. március 20.,Turin) 
mély gyászt öltve a város lakossága kitűzte 
ezernyi fekete lobogóit.

Cs. Nagy Zoltán



Sport Hajdúszoboszló

A legutóbbi négy mérkőzésén felemásan 
teljesített az Aqua-General HSE az NB III-
as labdarúgó-bajnokságban. Hazai pályán 
továbbra is őrzi veretlenségét, ám idegen-
ben kétszer is nagyarányú vereségbe sza-
ladtak bele labdarúgóink.

Hét forduló után az előkelő ötödik helyen 
állt együttesünk. A dobogóról csak gólará-
nya miatt maradt le, de a második helyezett 
is mindössze egy pontnyira volt Szűcs János 
együttesétől. Így aztán joggal reménykedtek 
a sikeres szeptemberi folytatásban a csapat 
háza táján.
A Sényő ellen - különösen a második félidő-
ben - jól ment a játék. Karika Balázs és Ma-
rius Constantinescu duplájával, a hajrában 
már háromgólos előnyben voltunk. A Sényő 
csak a lefújás előtt szépített. Ezzel a sikerrel 
pedig máris a negyedik helyen állt az Aqua-
General HSE.
A kilencedik fordulóban a Karcagi SE ellen 
- ideiglenes otthonában, Balmazújvároson - 

Idegenben nem ment

A HSE második számú csapata, a megyei 
III. osztály déli csoportjában küzd a baj-
noki pontokért. Az ősz felénél igencsak 
előkelő helyen áll Mezei József együttese.

Hat mérkőzéséből ötöt megnyert a megye 
III-as csapat. A Szentpéterszeg elleni szoros 
(3-2) győzelmet leszámítva csak sokgólos si-
kereket tud felmutatni az együttes a győztes 
találkozóin. A legjobban a Kismarja bánhat-
ja ezt, akiket 12-1-re sikerült felülmúlni. Az 

lépett pályára együttesünk. A tizennegyedik 
helyen szerénykedő hazaiak, addig mind-
össze háromszor nyertek, és egy döntetlen-
jük mellett, négy vereséget számláltak. Egy 
újabb sikerben reménykedhettek a szurko-
lóink. És a kilencedik percben, Vincze Ákos 
góljánál valóban úgy tűnt, hogy meglesz az 
újabb győzelem. A Karcag azonban még az 
első félidőben megfordította az eredményt. 
A szünet után pedig minden bejött a haza-
iaknak, és egy csúnya 6-1-es vereség lett a 
vége.
Sok idő nem volt a sebeket nyalogatni, mert 

hétközi forduló következett a bajnokság-
ban. A tavaly szebben szereplő BKV Előre 
ellen az első félidő HSE-fölényt igen, de 
gólt nem hozott. A szünet után egy Karika-
Constantinescu-Lukács akció végén, utóbbi 
lövését még hárította a fővárosiak hálóőre, 
de a román légiósunk ismétlése ellen már 
nem volt ellenszer. Mint ahogy a mieink ol-
dalán, egy szöglet után, arra a lecsorgó lab-
dára sem, amivel egyenlített és egy pontot 
elvitt a BKV Előre.
A legutóbbi játéknapon a tabellán utolsó 
Jászberény következett idegenben. Hiába 
azonban a helyezésbeli jelentős különbség, 
s hiába vezetett megint együttesünk Barna 
Béla góljával a 75. percig, megint látványos 
összeomlás lett a vége. Tizenkét perc alatt 
négyszer vették be a jászberényiek Mészá-
ros Dávid kapuját. A szezonbeli harmadik 
vereség után, jelenleg a nyolcadik helyről 
várhatja a folytatást labdarúgócsapatunk.

Horváth Róbert, Fotó: HSE facebook oldal

Dobogón a második csapat

is igaz azonban, hogy az egyetlen és egyben 
nagyarányú vereségét a listavezető Hencida 

otthonában szenvedte el a HSE II (8-0).

Ezzel együtt akkor is szépen mutat, hogy hat 
fordulót követően mindössze egyetlen pont 
a hátrány a Hencida és a szintén tizenhat 
pontos Bihartorda mögött. A pontokat még 
hét találkozón szorgoskodhatják össze az 
ősszel Mezei Józsefék.

Horváth Róbert
Fotó: HSE facebook oldal

Volt már minden az eddigi fordulókban
Négy mérkőzéséből mindössze egyszer 
játszhatott hazai környezetben az OPUS 
Tigáz Hajdúszoboszló az NB II-es férfi 
kézilabda bajnokságban. Hornyák Lajos 
tanítványai az első fordulóban élvezhették 
csak a hazai szurkolók támogatását.

A nyitányon nagy érdeklődés mellett lép-
hettek pályára kéziseink a Városi Sportház-
ban. A tavalyi bajnok Törökszentmiklóst 
sikerült meglepni az első játékrészben. Oly-
annyira, hogy a huszonötödik percben már 
öt góllal is vezetett csapatunk. Ez ugyan 
háromra olvadt a szünetre, de még ekkor is 
bízott minden szoboszlói a győzelemben. A 
szünet után azonban sajnos kijött a rutinbe-
li különbség, s hiába jutott tizenegy találatig 
Balázs Máté, a végére öttel a vendégek nyer-
ték meg az összecsapást.
A második fordulóban az első játéknapon 
szintén vereséggel rajtoló Kunszentmárton 
otthonába látogatott a Hornyák-csapat. Két 
dologban hasonlított ez a meccs az előzőre: 
a szünetben itt is előnyben voltak kéziseink, 
valamint Balázs Máté megint meg sem állt 
tizenegy gólig. Abban viszont eltért a vége, 
hogy ezúttal győzelmet ünnepelhetett csa-
patunk.
A harmadik játéknap Mezőtúrra szólította 

kézilabda egyesületünket. És szinte hihe-
tetlen, de megint vezettek a mieink az első 
félidő lefújásakor. Még a negyvenkilen-
cedik percben is volt egygólnyi előny, és a 
vége előtt négy és fél perccel 27-27-nél is, 
reális esély volt az újabb sikerre, de ezúttal 
a végjáték az ellenfélé volt. A legtöbb gólt – 
szám szerint nyolcat –, ezúttal Nagy Ádám 
jegyezte.
A sorminta győzelemmel kellett volna, hogy 
folytatódjon Újkígyóson. Ám ehhez, mint-
ha „taktikát” váltott volna csapatunk, mert 
ezúttal a hazaiak vezettek két góllal a szü-
netben, innen próbáltak visszakapaszkodni 
Kovács Laciék. Sokáig úgy tűnt, hogy erre 
nem lesz esély, mert az Újkígyós többször is 
vezetett öt-hat góllal. Ám 25-19 után foko-
zatosan visszajöttek a meccsbe játékosaink, 
és négy perccel a vége előtt újra döntetlen 
állt az eredményjelzőn. A lefújásig még 
többször egygólos előnybe került az Újkí-
gyós, de a slusszpoén Nagy Ádámé volt, aki-
nek a gólja döntetlenre hozta a találkozót.
Négy kör után elmondható, hogy idegen-
ben már mindent játszott csapatunk. Most 
azonban hazai pályán kellene megszerez-
ni az első győzelmet. Az ellen a Kondoros 
ellen, akik a mieinkhez hasonlóan szintén 
három pontot gyűjtöttek eddig, és éppen a 
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Hornyák-csapat mögött a kilencedik helyen 
állnak.

Az eddigi eredmények:

OPUS Tigáz Hajdúszoboszló – Törökszentmiklósi Székács 
KE GÉF-PRO 26-31
Kunszentmárton KSK - OPUS Tigáz Hajdúszoboszló 32-35
Mezőtúri AFC-Syngenta - OPUS Tigáz Hajdúszoboszló 29-27
FISE-Újkígyós - OPUS Tigáz Hajdúszoboszló 29-29

Horváth Róbert
Fotó: Opus Tigáz Hajdúszoboszló 

facebook oldala
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Újak készítése, 
régiek felújítása 
rövid 
határidővel, 
garanciával.

SÍRKÖVEK, KRIPTÁK GRÁNITBÓL, MŰKŐBŐL

Ugyanitt ablak- 
és kerítéspárkányok.

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

e-mail: barthateam@gmail.com

Minimum kedvezmény!

0670/378-3260

Derényi Imre Hajdúszoboszló, Kölcsey u. 13.

Fogsor készítés és javítás

www.fog-technika.hu

10%
FOGTECHNIKA

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA és NYÍLÁSZÁRÓK

Teljes körű redőny és szúnyogháló szervíz

Kenyeres Richárd 06-30/709-3573

GYORSASÁG, MINŐSÉG, GARANCIA

00 009. -18.

Gurtnicsere: 5000 Ft Automatacsere: 5000 Ft

ÚJ TÍPUSÚ MŰANYAG REDŐNYÖK:

ALUMÍNIUM REDŐNYÖK:

SZÚNYOGHÁLÓK:

HARMÓNIKAAJTÓK:

RELUXÁK: 

SZALAGFÜGGÖNYÖK:
Ingyenes helyszíni fel-

mérés, szaktanácsadás, 
rövid határidővel!

14 év szakmai 
tapasztalattal és 
referenciával!

Üvegezés 2 és 3 rétegű
üveggel + gáztöltéssel

Német  

I. osztályú nyílászárók:

REHAU PRÉMIUM 

ABLAKOK.

5 ponton záródó   

5 év garanciával!

BIZTONSÁGI AJTÓK


