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Átadták a hetedik mű-
füves ovi-sport pályát 

Kovács Máté, a Szoboszlóról 
indult tudós emlékezete

A jó játék csak egyszer 
volt eredményes

6. oldal  u

7. oldal  u

11. oldal  u

Már októberben elérte az egymilliót a 
vendégéjszakák száma Hajdúszoboszlón

Minden évben több halálesetet  
okoz a szén-monoxid-mérgezés, ami 
pedig megelőzhető a fűtőberende-
zések, kémények rendszeres karban- 
tartásával, ellenőriztetésével, vala- 
mint szén-monoxid-érzékelő felsze-
relésével. Fontos, hogy az érzékelők 
működését rendszeresen ellenőriz-
zük, a szükséges karbantartásokat 

A fűtési eszközök biztonságos használatának szabályai

Részletek a 6. oldalon

Megérkeztek az első éjszakai fa-
gyok, a nappalok is egyre hűvö-
sebbek. Ez azt jelenti, hogy elér-
kezett az autógumik cseréjének 
ideje.

Sokan talán még most is nyári 
gumival autóznak az utakon, pe-
dig lassan itt az igazi tél. Amikor 
a hőmérséklet csökken, a gumi-
abroncs felkeményedik, elveszíti 
funkcionalitásainak értelmét. 
Ennek eredményeként a kerék 
könnyen elveszítheti tapadását a 
nedves felületeken. Nem vélet-
len, hogy mindig az évszaknak 
megfelelő autógumi használata 
javasolt, hiszen nemcsak elne-

A megállapítástól az autógumi-szerelőig, 
avagy felkészülés a téli közlekedésre

vezésükben, de jellemzőikben is 
eltérnek egymástól a különböző 
fajták. A téli gumi magas szilika 
összetétellel rendelkezik, amely-
nek köszönhetően a gumi a hideg 
időben sem válik merevvé, ru-
galmassága pedig a biztonságos 
közlekedés egyik alapfeltétele. A 
jeges, havas, latyakos utakon ki-
emelt jelentőséggel bírnak a ka-
paszkodóblokkok és a lamellák, 
jelentősen növelik a tapadást a 
tükörjég és hófödte útfelületeken 
is. Ezért is fontos még idejében 
téli gumiabroncsra váltani. Ma-
gyarországon nem írja elő tör-
vény a téli abroncsok használatát, 
így a gumi cserének ideje az au-

tós döntése, de a közvélekedés-
ben széles körben elterjedt a 7°C 
fokos szabály, amely segíthet a 
csere időpontjának meghatáro-
zásában. A gépjármű téli felké-
szítésekor nem csak az érdemel 
figyelmet, hogy mikor kell a téli 
gumit felrakni. A szélvédőmosó-
folyadék megválasztása, a jégol-
dó spray, a jégkaparó beszerzése 
és a világítóberendezések ellen-
őrzése is egyaránt fontos. 

(elemcsere, tisztítás) elvégezzük.

• Legyünk óvatosak és körültekin-
tőek, amikor nyílt lánggal üzemelő 
fűtő-, melegítő- vagy főzőkészüléket 
használunk.
•  Csak engedélyezett, kifogástalan 
műszaki állapotú tüzelő- és fűtőbe-
rendezést szabad használni.

• A gázfogyasztó-berendezések 
üzemképes, biztonságos állapotban 
tartása a tulajdonos, üzemeltető fe-
lelőssége, aki köteles gondoskodni 
arról, hogy a berendezés műszaki biz- 
tonsági felülvizsgálatát ötévenként 
szakember elvégezze.

További részletek: 
www.katasztrofavedelem.hu
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Huszonegy napirendi pontot tárgyalt 
meg soron következő, november 17-
ei tanácskozásán a város képviselő-
testülete. Az ülésen Czeglédi Gyula 
bemutatta a Hajdúszoboszlói Polgár-
mesteri Hivatal új jegyzőjét, dr. Mor-
vai Gábort. A testület a számos téma 
közt határozott az idegenforgalmi adó 
jövő évi mértékéről. Miután a polgár-
mester lemondott a jutalmáról, így 2 
helyett 3 hónapig tarthat nyitva a télen 
a korcsolyapálya.

Dr. Morvai Gábor  a polgármesteri hi-
vatal jegyzője november 15-től, akit 
Czeglédi Gyula polgármester bemuta-
tott a 17-ei képviselő-testületi ülésen.

Az intercity vonatok érkezése és a helyi 
menetrend szerinti autóbusz-közleke-
dés szinkronizálásával kapcsolatos dön-
tés tapasztalatairól készült Volánbusz-
beszámolót tárgyalták meg elsőként a 
jelen lévő képviselők. A leírtak alapján 
úgy határoztak, hogy ha késik az inter-
city, a csatlakozó autóbuszoknak az idén 
bevezetett intézkedés szerint legfeljebb 
öt percig ezután is várakozniuk kell a 
vonat beérkezésére. 

Növekszik az idegenforgalmi adó mér-
téke.  A hatályos rendelet módosításával 
2023. január 1-jétől Hajdúszoboszlón 
ötszázkilencven forint, míg a külterü-
leti részeken háromszáz forint lesz a 
vendégéjszakánként jogszabály alapján 
megfizetendő adó mértéke. 

A Szivárvány óvoda Gyermekkacaj 
Alapítványának kérésére hozzájárult a 
képviselő-testület ahhoz, hogy az ok-
tatási alapítványok támogatására kiírt 
keretből elnyert 40 ezer forintból ne 
fénymásológépet vásároljanak, hanem 
udvari játékokat.

Az energiatakarékossági intézkedések 
sorában újabb határozat született. A 
polgármesteri hivatal fűtésrendszerét 
elektromos kazán, vízlágyító beépítésé-
vel, hőmennyiségmérők felszerelésével 
korszerűsítik a B és a C épületekben.  
Ennek várható költsége 4,9 millió fo-
rint, az intézmény-felújítási keretből 
fizetik ki.

Ismét energiaügyben tájékoztatót fo-
gadtak el a továbbiakban, ezúttal a 20 
köbméternél kevesebbet fogyasztó ön-
kormányzati fenntartású helyek, az ún. 
„végső menedékes” helyek tekintetében. 
Mint Czeglédi Gyula polgármester el-

mondta, a november 16-ai gázbeszer-
zési ár is mintegy hétszeres az ener-
giadrágulás előtti időszakhoz képest. 
Hajdúszoboszló a fix ajánlati ár helyett 
az indexált áras beszerzést választotta, 
bízva a további kedvező tőzsdei tenden-
ciákban.

A vízműtelepen fel kell újítani a 
klórgázadagoló rendszert. A mintegy 
nettó 9,6 millió forint költséggel kap-
csolatos ügyintézésre és a munkálatok 
elvégzésére a képviselő-testület felkérte 
az üzemeltető Debreceni Vízmű Zrt.-t. 

Nem hajthat be a városnéző nosztalgia-
vonat a felújított Mátyás király sétányra. 
A Dottó üzemeltetőjének kérelmét azért 
utasították el a képviselők, mert a sétány 
felújításának egyik célja a forgalom kor-
látozása volt, hogy ez a közterület első-
sorban sétálóutca lehessen. 

A Herman Ottó utca 2. sz. alatti tíz-
hektáros ingatlan értékesítését tervezte 
az önkormányzat. A volt Honvédségi 
üdülő ingatlant hét éve vásárolta meg a 
városgazdálkodási nonprofit zrt. a több-
ségi tulajdonosának döntése szerint. Az 
önkormányzat pénzügyi és gazdasági 
bizottsága, továbbá a városfejlesztési és 
műszaki bizottsága módosító indítványt 
tett. Ezt elfogadva először felértékeltetik 
piaci értékbecsléssel az ingatlant, az ér-
tékesítésre pedig a határozat szerint ver-
senyeztetéssel kerülhet sor, valamint a 
szabályok kialakításában pedig felkérik 
a polgármestert és a jegyzőt is.  

Az egyesület 12 szakosztályában spor-
toló gyermekek további lehetőségeinek 
biztosításához, többek között az után-
pótlás-neveléshez kapcsolódó kiadások 
jelentős drágulása miatt az éves támo-
gatáshoz képest további ötmillió forin-
tot kért a HSE. Az egyesület jelenlévő 
képviselője, Markovics Andrea elmond-
ta, drasztikus takarékossági intézkedé-
seket vezettek be.  A vitában elhangzott, 
nem várható el, hogy a város nevét vise-
lő egyesületet a bajban az önkormány-
zat ne segítse meg, kimondottan a gyer-
mekek sportolásának érdekében kell a 
támogatás. A képviselő-testület végül 8 

igen szavazattal támogatta a HSE kérel-
mét az utánpótlás támogatására, elszá-
molási kötelezettséggel.

Nemcsak decemberben és januárban, 
hanem februárban is nyitva tarthat a 
jégpálya. A polgármester ugyanis le-
mondott a részére adható háromhavi ju-
talmáról, 2,925 millió forintról, illetőleg 
a jégpálya üzemeltetésére felajánlotta. 
Így ezt a pénzt a képviselők a jégpálya 
üzemeltetésére átcsoportosították. Dr. 
Morvai Gábor jegyző a vitában elmond-
ta, az előterjesztés törvényes. A képvise-
lő-testület 9 igen szavazattal megállapí-
totta, hogy Czeglédi Gyula a munkáját 
megfelelően végzi. A jövőben az átlát-
hatóság elvének fokozott érvényesülése 
érdekében a polgármester munkáját a 
jogszabályban rögzített javadalmazás-
hoz kapcsolódóan minden esetben ér-
tékelik. Mint elhangzott, ilyen értékelés 
mindeddig nem volt. 

A képviselő-testület a továbbiakban tu-
domásul vette a polgármesteri kabinet-
vezető részletes tájékoztatóját a két ülés 
között történt eseményekről, majd ko-
rábbi képviselői interpellációk, kérdé-
sek írásos megválaszolása következett. 

A Szilfákalja 20. szám előtti konténerek 
áthelyezéséről és bekerítéséről is határo-
zatot hoztak az érintett társasházak kéré-
sére. A döntés szerint a parkolók között 
található három hulladékgyűjtő kon-
téner a Daru zugban kiépített parkoló 
mellé kerülhet, a meglévő térkőburkolat 
bővítésével. A konténereket bekerítik és 
tetőzet is föléjük kerül. A burkolat- és 
kerítésépítési munkákra 900 ezer forin-
tot fordítanak a költségvetési tartalék 
terhére.

A Vitézi Rend Katasztrófavédelmi Szá-
zadának kérelmét is jóváhagyták. Ez 
alapján 120 ezer forinttal segítik a kö-
zösség számára akkumulátor és védő-
eszközök beszerzését.

Az épülő bölcsőde a Hajdúszoboszlói 
Gyermeksziget Bölcsőde Aprócska Böl-
csőde Tagintézményének létrehozása c. 
TOP-pályázat támogatásával valósulhat 
meg. A megvalósításhoz a kivitelező 
a szerződés módosítását kérte, 51,750 
millió forint többletigényét bejelentve 
az építőanyagárak drasztikus emelke-
dése miatt. Ezen túlmenően a 2022. de-
cember 15-ei kivitelezési határidő meg-
hosszabbítását is kérték, 2023. március 
15-ei dátumra. 

Hajdúszoboszló új jegyzője is becsatlakozott 
a testület munkájába
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A pénzügyi és gazdasági, valamint a vá-
rosfejlesztési és műszaki bizottság mó-
dosító javaslatát elfogadva a képviselő-
testület úgy határozott, hogy pénzügyi 
forrás rendelkezésre állása esetén, iga-
zoltan indokolt igény alapján támogatja 
a pályázat megvalósításához szükséges 
szerződésmódosítást, és ennek meg-
felelően a megjelölt többletigény be-
nyújtását a támogató szervezet részére. 
A kivitelezési határidő módosításához 
hozzájárultak. 

Igazgatási szünet lesz december 22-től 
jövő év január 6-áig a Hajdúszobosz-
lói Polgármesteri Hivatalban. A döntés 
kilenc munkanapot érint, a november 
10-én megjelent kormányrendelettel él 
a helyi önkormányzat az energiatakaré-
kosság érdekében. 
A szünet ideje alatt is lesz azonban ügy-
intézés anyakönyvi, szociális, illetve ha-
lasztást nem tűrő ügyekben. Másrészt 
viszont az ügyintézési határidők ezen 
időszakban nyugszanak. Tibai Irma

Fotók: Bánhegyi Zoltán

Az I. és a II. világháború hajdúszo-
boszlói hőseire emlékezett a város a 
református templomkertben és a Hő-
sök terén.

November 1-jén a világháborúkban 
elesett áldozatokra, hősökre emléke-
ző leszármazottak, barátok és családok 
gyűltek össze a Hősök terén. Az emlék-
beszéden Bieliczkyné Buzás Éva Szép 
Ernő-díjas nyugdíjas rádiós felidézte 
az I. világháborús emlékmű megalko-

Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc leveréséről mécsesgyújtással em-
lékezett meg Hajdúszoboszló novem-
ber 4-én a kopjafánál.

Czeglédi Gyula a megemlékezésen a 
forradalom és szabadságharc hajdú-
szoboszlói vonatkozásairól beszélt. A 
polgármester kiemelte Katik Sándor 
kárpátaljai magyart, akit a hajdúszo-
boszlói vasútállomáson lőttek le, mert 
nem akart saját nemzettársai ellen har-
colni. Ugyancsak megemlékezett Zabos 
Ádámról, akit a forradalom és szabad-
ságharcban való részvétele miatt perbe 
fogtak, megkínoztak és halálra vertek. 
A sok névtelen szabadságharcos között 
beszélt anyai nagybátyjáról, Bézi Gyulá-

A világháború áldozataira emlékeztek a Hősök terén

tásának történetét, amely szemléletesen 
példázza a hősi halált megelőző pillana-

tokat, és kifejezi mindazt a szenvedést, 
amit a háború okozott.
A történelmi egyházak képviselői imád- 
sággal emlékeztek Hajdúszoboszló hő- 
seire. Az imádságokat Czető Norbert 
református lelkész, dr. Lipták József ró-
mai katolikus esperes és Fekete András 
görögkatolikus parókus mondták el. 

A nemzeti gyásznapon emlékezett Hajdúszoboszló

ról, aki szoboszlói katonatársaival szin-
tén a forradalom mellé állt a fővárosban, 
és a forradalom leverése után társaival 
emigrációba kényszerült, aki ez évben 
hunyt el Londonban, 87 évesen.
Legyen áldott valamennyi szabadság-
harcosunk emléke! - tette hozzá a város 
első embere.

HIRDETMÉNY
a téli szünidei gyermek- 

étkeztetésre jogosultak részére

Írta: Ónodi Orsolya
Fotó: Uhelszky Tamás

Forrás: facebook.com/czegledigyula1

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
Egészségügyi és Szociális Iroda

A Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Egész-
ségügyi és Szociális Irodája tájékoztatja a téli 
szünidei étkeztetésre jogosult gyermekek szü- 
leit, törvényes képviselőit, hogy az étkeztetést 
az önkormányzat a következők szerint bizto-
sítja:
Az étkeztetés biztosításának helye:
Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 21. sz., óvoda- 
konyha
Az étkeztetés biztosításának napjai: 
- Intézménybe nem járó és oktatási intézmény-
be járó gyermek esetében: 2022. december 
22-23. és december 27-28-29-30. Az új évben 
2023. január 2-3-4-5-6. 

- Bölcsődei ellátásban részesülő gyermek ese-
tében: 2022. december 23., december 27-28-
29-30. 
A kérelmeket legkésőbb 2022. december 21-én 
10 óráig lehet benyújtani a Hajdúszoboszlói 
Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Szociális 
Irodájánál. 
Az ételt saját ételhordóban, a meghatáro-
zott napokon 11.00-12.00 óra között van 
lehetőség elvinni.

HajdúszoboszlóHajdúszoboszló
Főszerkesztő: 
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szoboszlotv@gmail.com
Hajdúszoboszlói Városi Televízió
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, 
www.hajduszoboszlo.eu
Kovács Zsolt
Litográfia Nyomda, Debrecen
HVTV saját terjesztőhálózata
ISSN 0864-7089

Impresszum:- Óvodai nevelésben részesülő gyermek ese-
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Márton-napi ízorgia Hajdúszoboszlón
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A kulináris élvezetek szerelmesei 
gusztusos libacombokat, valamint li-
bahúsból készített kását kóstolhattak 
a fürdőváros szívében. 

A felsorolás hiányos, ennél sokkal több-
féle ételt csemegézhettek november első 
hétvégéjén Hajdúszoboszlón a Márton-
napi Vigadalomban. A libaételek nép-
szerűsége abban rejlik, hogy már nem 
sokan készítik el otthon. Időigényes, 
ezért ha valaki ilyet szeretne fogyasz-
tani, inkább ellátogat egy ilyen rendez-
vényre, ahol a lehetőségek tárháza vég-
telen. A vendéglátósok gondoskodtak 
arról, hogy mindenki megtalálja a fogá-
ra való libaételt, aki nem akart nekiülni 
egy szép nagy combot rágcsálni, az sem 
maradt ki a ludas lakomából. A külön-
leges, ízletes szárnyas ételek mellett a 
desszertek világa is megelevenedett. 
A Márton-napi torkoskodás közön-
ség kedvence a zsíros kenyér volt, ami 
egyébként is a fesztiválok elengedhetet-
len sláger étele.
 A vásári forgatagban egy jó lakomához 
illően édes és sós harapnivalók egyaránt 
voltak. Ezek mellett kürtőskalács, édes-
ségek és chilis termékek vonzották még 

az éheseket. A kiszáradt torkokat pedig 
a magyar pincészetek újbor kínálata ol-
dotta.
A jó ételekhez természetesen színpadi 
műsorok is társultak, a hagyományok-
hoz híven először a helyi civil szerve-
zetek tagjai mutatkoztak be a fesztivál 
színpadján. A péntek esti fő attrakció 
Kozma Orsi és a TNT koncertje volt. A 
közönség tombolt, táncolt, a zenészek-
kel együtt énekelték a 90-es évek legna-
gyobb slágereit.
A szombat sem telt el szórakozás nélkül, 
délután ismét zenés és táncos produk-
cióktól volt hangos a fürdő előtti tér. 
A gyermekeket interaktív mesejáték, 

Három napon keresztül hódolhattak a szenvedélyüknek a libahús kedvelői Hajdúszoboszlón

a sport szerelmeseit Keresztesi Róbert 
freestyle bemutatója várta. A Márton-
napi Vigadalom második estéjén a 
felejthetetlen szórakozást és az élmé-
nyekben gazdag kikapcsolódást az esti 
stand-up műsor és a Bon-bon kon-
certje tette emlékezetessé.
A programot a retro jegyében állították 
össze a szervezők, közben szem előtt 
tartották a hagyományos értékeket, de 
ahhoz, hogy a versenytársak program-
kínálatai közül kiemelkedjen Hajdúszo-
boszló, szükség volt egy fiatalos lendü-
letre és újításokra is a siker érdekében. 

Írta és fotózta: Ónodi Orsolya
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A Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egye-
sülete és a Hajdúszoboszlói Turisztikai 
Nonprofit Kft. köszöntötte a város idei 
egymilliomodik vendégéjszakát eltöltő 
vendégét. A szerencsés anonim, mivel 
nem lehet tudni, hogy éppen ki volt a 
jubiláns, ki volt az egymilliomodik. Az 
ünnepségre több szállodából hívtak 
meg vendégeket és sorsolással döntöt-
ték el, hogy kinek köszönhetően érte el 
Hajdúszoboszló a mérföldkövet. A ne-
veket egy kalapba tették, majd Czegle-
Pinczés Enikő, a Hungarospa zrt. vezér-
igazgatója húzta ki a nyertest. A jubiláns 
pedig a Hotel Hőforrás vendége, Bakos 
Imre lett, aki egy kétéjszakás kikapcso-
lódást is nyert.
Bakos Imre Budapestről jár rendszere-
sen Hajdúszoboszlóra. A termálvíz, a 
kezelések és a kedves személyzet hoz-
za folyamatosan vissza fürdővárosba. 
Huszonhárom éve mindig a Hotel Hő-
forrásba jár, és mindig olyan szobát vá-
laszt, amelyből rálát a városra.
Az ünnepségen Czeglédi Gyula el-
mondta, hogy 2019-ben, az utolsó bé-
keévben, több mint egymillió-három-

Már októberben elér te az egymil l iót a vendégéjszakák száma Hajdúszoboszlón

százezer vendégéjszakát regisztráltak a 
városban. A polgármester hozzátette, 
hogy most ugyan ettől el fognak ma-
radni, de nagyon jó évet zár ebből a 
szempontból is Hajdúszoboszló.
Czegle-Pinczés Enikő pedig arról be-
szélt, hogy a város nemcsak egy für-
dőváros, annál sokkal több. A fürdő 
vezérigazgatója szerint Hajdúszoboszló 
minden évszakban csodálatos, minden-
ki megtalálja a megfelelő szórakozást a 
fürdőn belül és kívül is. Végül örömmel 
jelentette be, hogy október végén elér-
ték az egymillió-egyszázezer fürdőzőt, 
akik egymillió-ötszázezer szolgáltatást 
vettek igénybe.

Kanizsay György Béla, a turisztikai és 
nemzetközi kapcsolatokért felelős bi-
zottságáank elnöke azt mondta a mér-
földkőről, nem gondolták, hogy a kovid 
után és a háborúval egy időben ilyen 
népszerű lesz Hajdúszoboszló. Az ön-
kormányzati képviselő szerint decem-
ber végére egymillió-egyszázezer ven-
dégéjszakát prognosztizálnak.

Bánhegyi Zoltán
Fotók: Tóth Imre

Fogatosként dolgozott az állami gaz-
daságban a hajdúszoboszlói Szabó 
Imre. November 9-én a 95. születés-
napja alkalmából köszöntötték őt ott-
honában.

Az önkormányzat részéről dr. Kovács 
Gergely alpolgármester, a választókör-
zet képviselője, valamint Dede Erika, a 
polgármesteri hivatal szociális és egész-
ségügyi irodájának vezetője mondta el 
jókívánságait az ünnepeltnek, s nyújtot-
ták át a miniszterelnöki és a polgármes-
teri oklevelet számára. Nagyon örült a 
köszöntésnek, s „gyönyörű” – mondta a 
virágra.
Szabó Imre sokgyermekes család legki-
sebb gyermekeként született 1927. no-
vember 8-án Hajdúszoboszlón. „Apám 
pásztorember volt, a város csordáját 
őrizte” – mesélte. Szegény családban 
nőtt fel, hamar dolgoznia kellett neki, 
ahogy akkor mondták, szolgáló volt, 
tanyákon, gazdaembereknél. Felnőve 
„bementem a gazdaságba”. Fogatosként 
dolgozott, „harmincöt évet húztam le 
ott” – mondja, egészen nyugdíjazásáig, 
hatvanéves koráig. A lovakat mai napig 
szereti. „Höj, nagyon szépek!” – kiáltott 
fel a lovakról diskurálva. Beszédes, ér-
deklődő ember. „Kicsit nagy a szám” – 
jegyzi meg. 
A szülői ház helyén építkezett 1967-ben, 
gyakorlatilag a saját kezével, csak egy-

Szabó Imre 95 éves

két szakipari munka nem az ő munkáját 
dicséri. 1951-ben megnősült. Három 
gyermekük született, leánya már el-
hunyt. Két fia Hajdúszoboszlón él, akár-
csak a többi utód, egy unoka kivételével. 
Hat unoka és öt dédunoka van a család-
ban. Feleségét 2008-ban elveszítette.
Kilencvenéves koráig tevékeny volt, de 
épp emiatt Imre bácsi három éve meg-
sérült. Szeretett barkácsolni, s egy fa-
rönk ráesett a lábára. Részben amputál-
ni kellett, műlábszárat kapott. Fiáéknál 
gyógyulgatott. Újra mozgékony, kis mo-
toros rokkantkocsijával ő jár ügyintézni 
a postára, megy a boltba. Dicséri az 
eladókat, akik segítenek neki bevásá-
rolni. A piacra is ki-kilátogat hetente 
egyszer, gyümölcsöt vesz. Kolbász, sza-
lonna, a kedvenc ételei közé tartozik. A 
kerti munkát nem annyira kedvelte, azt 
mondja, a kertet inkább a felesége mű-
velte. Régi kedvtelése a napozás, erről 
idős korára sem mondott le.

Tibai Irma
Fotó: Tóth Imre 

Átadták a 
hetedik műfüves 
ovi-sport pályát

A Hajdúszoboszlói Egyesített Óvo-
da Aprónép Óvodában is megfelelő 
körülmények között sportolhat-
nak az ovisok miután átadták az 
ovi-sport pályát. Az ünnepségen a 
gyermekek bemutató edzést tartot-
tak, valamint zenés előadásokkal 
kedveskedtek. Látszott rajtuk, hogy 
örülnek az új pályának. Az intéz-
ményvezető szerint a gyermekek 
fejlődését nagyban befolyásolja a 
mindennapos sportolás.

Írta és fotózta: 
Bánhegyi Zoltán



Kovács Máté, a Szoboszlóról indult tudós emlékezete
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Egész életében a magyar nép kulturá-
lis felemelkedését szolgálta. ”Egyszer-
re volt alkotó és védő személyiség”. A 
helyi oktatásügynek, a helyi könyvtár-
ügynek és a helyi kultúrának is vissza-
adott abból, amit felcseperedésekor 
innen kapott. 

1906. november 11-én Hajdúszobosz-
lón látta meg a napvilágot a reformer, 
könyvtáros, tanárember, művelődés-
politikus. Kovács Mátéra emlékeztek 
születésének 116. évfordulóján a nevét 
1981 óta viselő kulturális intézmény fő-
bejáratánál. 

Ünnepi beszédében dr. Kovács Béla 
Lóránt, a Méliusz Juhász Péter Könyv-
tár igazgatója a polihisztor szerteágazó 
munkásságát, irodalmi kötődését, tudá-
sa átadását tanítványainak, a művelődé-
sért, a könyvtárügyért, sőt az oktatásért 
végzett, napjainkban is ható tevékenysé-
gét méltatta. 

Kovács Máté életpályája során a Deb-
receni Egyetemi Könyvtár igazgatója-
ként, a Magyar Tudományos Akadé-
mia Könyvtárának egyik vezetőjeként, 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Könyvtártudományi Tanszékének ve-
zetőjeként is továbbadta tudását, fo-
lyamatosan szervezett, új módszereket 
vezetett be.  

A művelődési központ bejáratának fa-
lán elhelyezett emléktáblánál koszorút 
helyeztek el: a könyvtár részéről Sán-

dor Judit könyvtárvezető és Magyarné 
Pogonyi Tünde könyvtáros. A Méliusz 
Juhász Péter Könyvtár nevében dr. Ko-
vács Béla Lóránt igazgató és Csobán 
Róbert osztályvezető, az önkormányzat 
nevében Varga Imre, a Kovács Máté Ala-
pítvány képviseletében dr. Bartos Éva 
elnök, valamint Kovács Máté azonos 
nevű fia és unokája. Elküldte koszorúját 
Makrai Imréné ny. könyvtárvezető. 

Írta és fotózta: Tibai Irma

Szoboszlói lányról cikkeztek a japán sajtóban
Japánul készített interjút az egyik to-
kiói egyetemen egy hajdúszoboszlói 
egyetemista.

Nem meglepő ez a kivételes teljesít-
mény. Kiss Zsófia ugyanis fél évet töltött 
Tokióban egy nyertes tanulmányi ösz-
töndíjnak köszönhetően. Már kiskora 
óta érdekelte a japán kultúra, az animált 
mesékkel kezdődött minden és a japán 
harcművészettel folytatódott. A japán 
nyelv megismerése is korán elkezdte 
érdekelni, a mesék nézésének köszön-
hetően a kiejtés és a szöveg meghallása, 
megértése nem okozott neki nehézsé-
get. Kiutazása előtt részt vett egy online 
intenzív nyelvi kurzuson a Tokiói Nem-
zetközi Egyetemen.
Az egyetemi tanulmányai alatt min-
den tőle telhetőt megtett azért, hogy 
jó tanulmányi átlaga legyen. Sok szak-
mai programban részt vett, sokat 
önkénteskedett. Régóta készült Japán-
ba, ezért is volt óriási élmény számára, 
amikor tudatosult benne, hogy ő nyerte 
meg a tanulmányi ösztöndíjat.
Zsófi szerint a japán tanítási módszer 
sokkal másabb, mint a magyar, ezért is 
nyerték el tetszését a fogadott intézmény 
által felajánlott kurzusok, amelyek for-
málták gondolkodását, szorgalmát és
világszemléletét is.
Japánban több sikert is elért. Szervező-
ként közreműködött a Tokyo Interna-
tional University első nemzetközi, két 
nyelvű (angol és japán) TEDx online 
konferenciájának megszervezésében és 

lebonyolításában. 2022 tavaszán pedig 
már teljes egészében ő felelt az Ese-
ményszervező Bizottság angol nyelven 
történő szervezési feladataiért és kom-
munikációjáért.
Ott-tartózkodásának harmadik heté- 
ben az egyetem felkérte, hogy a Saitama 
Hírújság készíthessen vele egy inter-
jút japán nyelven a cserediákságáról, 
az egyéves online tanulás nehézségei-
ről és a terveiről. Majd felkérték, hogy 
legyen az ’egyetem arca’ az új reklám-
kampányban, amely megjelent Saitama 
Prefektúra vonatain és az egyetemi hon-
lapon is.
A tanulmányai mellett volt lehetősége 
kirándulni is, így egyszerre érezhet-
te magát diáknak és turistának is Ja-

pánban. Megnézte Hachiko, a hűséges 
kutya szobrát, ellátogatott Kiotóba a 
szuperexpresszel (Shinkansen) megcso-
dálni a sintószentélyeket, Narában pe-
dig  a szent szarvasokat, Oszakában az 
Universal Studiot, de még DisneySeabe 
is eljutott.
Sok egyetemista fél belevágni egy ilyen 
utazásba. Zsófi szerint nem kell tarta-
ni az ismeretlentől, még most fiatalon 
kell kihasználni ezeket a lehetőségeket. 
Előadásaival próbál bátorságot önteni 
diáktársaiba, mert így megannyi kul-
túrát, vallást és tanulmányi módszert 
ismerhetnek meg, ami megalapozhatja 
a jövőjüket.

Írta: Ónodi Orsolya
Fotók: magánarchívum
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2022. október hónap-
ban kötött házasságok:

Tajti Róbert – Hegedüs Angéla
Szilágyi János – Dr. Serfőző Zsuzsa

Szegi Attila – Cseke Anna
Mayer Csaba – Tóth Judit Beáta
Garai Zsolt – Andrási Gyöngyi
Jánosi Zoltán – Sóvágó Csilla

Szatmári László – Farkas Melinda
Derényi Ákos Endre – Kiss Mária Ilona
Téglási Zoltán Dávid – Kónya Zsanett

Pusztai Sándor – Bakó Szabina

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. októberi újszülöttek:

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% 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 

Erdei Péterné
szül.: Szűcs Margit

Férje és gyermekei

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
szeretett feleségem, édesanyánk,
nagymamánk, dédnagymamánk

búcsúztatásán megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, bánatunkban 

részvéttel osztoztak.

séz gs éé rg e!E

Elhunytak 
2022. október

Pócsik Ferencné

Gál András  

(fagottművész, művésztanár)

Kálmán Mihály

Szabó Antal

Posváncz Péter

Tóth Gyula

Mészáros László

Nagy István

Szilágyi László

Király Istvánné

Farkas János

Nagy Sándor

Ignácz Józsefné

Juhász Károly

87 év

65 év

71 év

60 év

50 év

83 év

60 év

62 év

53 év

90 év

73 év

63 év

81 év

86 év

Birocsák Irén

Fekete Bernát

Bencsik Tibor

Kiss Mihály

Czeglédi Gyula   

(víz-, gáz- és fűtésszerelő)

Szarvas Gyula

Galgóczi Antal

Erdei Péterné

Bakó Károlyné

Pápis János

Pinczés Imréné

Károlyi Mária Magdolna

87 év

88 év

89 év

56 év

66 év

74 év

81 év

93 év

62 év

83 év

80 év

69 év

Mosó- mosogató és szárítógépMosó- mosogató és szárítógép

PRÉM TAMÁS ( 20-213-3633

• javítás,

• szerelés,

• karbantartás,

• beüzemelés

• javítás,

• szerelés,

• karbantartás,

• beüzemelés

Laborvizsgálat sorbanállás 
és időpontfoglalás nélkül. 

Hajdúszoboszló magán vérvételi helye! 

Vérvétel ideje: Minden munkanap 7.00 - 9.30

Cím:   
Telefonszám:

E-mail cím:

Weboldal:

Hajdúszoboszló, Hősök tere 6.
    +36 (70) 363-2715

 
hajduszoboszlo@plabor.hu

    www.plabor.hu,
ahol árainkról tájékozódhat.

Megnyílt 

Horváth Kolen Dániel
Parti Szonja Hanga

Fábián Hédi
Bokor Janka

Sóvágó Edgár Márk
Domokos Minka Sára

Herczeg Botond

Ludman  Gergő
Csabafi Anna

Vandlik-Vattai Botond
Vattai Dominik Mihály

Bartók Sebestyén
Blaskó Gréta

Komlósi Dániel Bence
Német Alíz

Szegi Anna
Tóth Olivér
Dancs Léna

Sugár Balázs
Sóvágó  Nara
Piroska Szófia

Rásó Ketrin Zoé
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KIKAPCSOL, GYÓGYÍT, FELTÖLT
Fedezd fel Magyarország fürdői t !

HARKÁNY

HAJDÚSZOBOSZLÓ
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Sport Hajdúszoboszló

Legutóbbi négy mérkőzésé-
ből csupán egyet nyert meg az 
Aqua-General HSE az NB III-
as bajnokságban. Szerencsére 
a legutóbbit, amivel remélhe-
tőleg átszakadt a gát a játéko-
sok számára.

Az idei szezonban eddig re-
mekül teljesítő Putnok ellen 
idegenben kellett volna meg-
szereznie hetedik sikerét a 
Szűcs-csapatnak. Ám nemhogy 
a győzelmet, de még gólt sem 
sikerült elérni a borsodiak ott-
honában. Ezzel együtt, egy do-
bogón lévő ellenféllel szemben, 
talán vállalható a kétgólos vere-

A jó játék csak egyszer volt eredményes

Legutóbbi három győzelmé-
nek köszönhetően nyolc for-
duló után úgy áll a negyedik 
helyen az NB II-es kézilabda-
bajnokságban az OPUS Tigáz 
Hajdúszoboszló, hogy mind-
össze egy pont választja el a 
dobogótól. 
Köröstarcsán az volt a kérdés, 
hogy továbbra is tapad-e csa-
patunk az élmezőnyre, vagy egy 
vereséggel a középmezőnyben 
ragad és hátrafelé kell tekint-
getni. Hornyák Lajos tanítvá-
nyai az előbbi utat választották. 
Már a szünetre eldöntötték a két 
pont sorsát. Köröstarcsai KSK 
– OPUS Tigáz Hajdúszoboszló 
29-35.
Nehezebb diónak ígérkezett a 
bajnokságban addig veretlen, 
második helyen álló Makó. So-
káig úgy tűnt, hogy maximum 
a döntetlennek lehet örülni a 
lefújáskor. Ám játékosaink ezt 
másként gondolták. Küzde-
ni tudásból jelesre vizsgáztak 
a végjátékban, ahol egy 7-1-re 
megnyert periódussal a maguk 
javára fordították a mérkőzést. 
OPUS Tigáz Hajdúszoboszló – 
DUOCOR Makó KC 32-29.

ség. Putnok FC – Aqua-General 
HSE 2-0.
Nem úgy egy megyével arrébb. 
Az egriek otthonában már ke-
vésbé volt elfogadható a kisiklás. 
A kiesés elől menekülő hevesi 
egylet már a harmadik percben 
megszerezte a vezetést, amit 
még az első félidőben megdup-
lázott, és ezzel meg is szerezte a 
három pontot. Eger SE – Aqua-
General HSE 2-0.
Az újonc Pénzügyőr SE ellen 
sem ment a góllövés. Pedig a ka-
pufát is sikerült eltalálni, közben 
helyzete sem volt a vendégek-
nek. A lefújáskor ők örülhettek 
jobban a gól nélküli döntetlen-

nek. „Egyszerűen nincs szeren-
csénk. Jó lenne már megfordul-
na, mert a csapat rengeteget tesz 
a sikerért” – nyilatkozta a talál-
kozó után Szűcs János, a csapat 
vezetőedzője. Aqua-General 
HSE – Pénzügyőr SE 0-0.
Jobbkor nem is hangozhatott 
volna el ez a kérés, mert a tizen-
nyolcadik fordulóban megtört 
az ötmérkőzéses nyeretlenségi 
sorozat. Ráadásul egy magabiz-
tos sikerrel. Bár itt is korán – a 
negyedik percben – hátrányba 
került együttesünk, a szünetre 
ledolgozták a hátrányt, majd a 
fordulást követően egyértelmű 
sikert arattunk Tiszaújvárosban. 

Harcos játékkal dobogóközelben
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Ezen győzelmeknek köszönhe-
tően olyan sorozattal érkezett a 
legutóbbi mérkőzéséhez együt-
tesünk, hogy a tabella utolsója 
ellen már kötelező volt a győ-
zelem. Az első félidőben – ta-
lán az elvárások miatt- nem is 
ment a játék, öttel is vezetett a 
Szolnok. A fordulást követően 
aztán kijött a két egylet közötti 
különbség. Fokozatosan növel-
ve az előnyt, végül tízzel bizo-
nyult jobbnak csapatunk. OPUS 
Tigáz Hajdúszoboszló – Szolno-
ki KCSE 35-25.
A jelenlegi negyedik helyről van 
reális esély feljebb is lépni a téli 
szünetig. Ehhez a Békés, Szeged 
és Berettyóújfalu hármasa ellen 
kell minél több pontot gyűjteni.

Írta: Horváth Róbert
Fotó: facebook

Termálfürdő FC Tiszaújváros – 
Aqua-General HSE 1-4.
Még két hazai mérkőzés van 
hátra a téli szünetig. Előbb a 
Kisvárda II, majd a Hatvan FC 
érkezik a Sport utcába. A je-
lenlegi kilencedik helyről, két 
sikerrel, akár jelentősen is előre 
lehetne lépni.

Írta: Horváth Róbert
Fotó: facebook

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

Ha szükséges 
házhoz szállítom, 
hibásakat 
beszámítom!

illetve felújítottak 
garanciával 
eladók.

Centrifugák, keverőtárcsás 
mosógépek javítását, 
burkolatcseréjét is

garanciával vállalom, 
A műszempillák meghosszabbítják, 
dúsabbá és vastagabbá teszik az eredeti 
pillákat, kiemelik a tekintetet.

Szolgáltatásaim:
• Arckezelések

• Gépi arckezelések

• Gyantázás

• Smink

• Szempilla-hosszabbítás és -dúsítás

Minőségi megoldást nyújtok a fiatal, 
az érzékeny, az érett, valamint a 
problémás bőrtípusok kezelésére.

A hatóanyagok gyorsabb felszívódásának 
segítése a bőr mélyebb rétegeibe.

Cukorgyantával és gyantagyöngyökkel, 
melyek a kíméletes szőrtelenítés módszerei. 
Patronos gyantával, mely steril és hatékony.

A sminkelés célja az arc szépséghibáinak 
korrigálása, elfedése, valamint előnyös 
vonásainak kiemelése.

A sminkelés célja az arc szépséghibáinak 
korrigálása, elfedése, valamint előnyös 
vonásainak kiemelése.

Hajdúszoboszló, 
Hóvirág utca 18.

Bejelentkezés: 
06 30 951 83 51

 10% kedvezményben 
részesül!

A KUPON 
felmutatása esetén
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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


