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ÁTADTÁK A MEGÚJULT MÁTYÁS KIRÁLY 
SÉTÁNYT ÉS A SZENT ISTVÁN PARKOT

Csaknem száz idős emberről 
gondoskodik majd a Szent 
II. János Pál Szociális otthon 
2024-től. Az építkezések el-
kezdődtek, ennek tették le az 
alapkövét október 25-én. A 
3540 négyzetméteres alap-
területen épülő intézmény a 
tervek szerint 2,7 milliárd fo-
rintba kerül. Czeglédi Gyula 
Hajdúszoboszló folyamatos 
fejlődését emelte ki az ün-
nepségen. A polgármester 
elmondta, hogy a bölcsőde-
építéssel, óvodafejlesztéssel a 
jövő generációjáért dolgoz-

Két sószobát avattak fel a város bálján tett 
nagylelkű felajánlásoknak köszönhetően. 
Október 24-én a Hajdúszoboszlói Egyesí-
tett Óvoda Aranykapu és Manókert Óvo-
dájában már megkezdték a csoportok 
sóterápiás kezelését. Ezekben a terekben az 
óvodások napi 30-40 percet töltenek el. A 
kúra megelőzi a felső légúti betegségeket, 
miközben a gyerekek kreatív foglalkozáso-
kon vesznek részt.

Részletek a 6-8. oldalon

Ú j a b b  s z o c i á l i s  o t t h o n n a l  b ő v ü l  H a j d ú s z o b o s z l ó
nak, de szükség van az idő-
seket támogató intézetekre is, 
mert a megfeszített munka-
tempó szétzilálja a régi, nagy 
együtt élő, többgenerációs 
családokat. Bodó Sándor a 
lelki támasz fontosságáról be-
szélt. Az országgyűlési kép-
viselő szerint amikor bajban 
van a világ, még inkább a hit 
felé kell fordulni, mert anélkül 
nem lehet boldogulni. Fülöp 
Attila államtitkár azt mond-
ta, hogy a kormány mindent 
megtesz a családok biztonsá-
gáért, de a helyes gondosko-

dáspolitikában összefogásra 
van szükség. Az építkezést 
Palánki Ferenc megyéspüspök 
áldotta meg.

Írta: Ónodi Orsolya
Fotó: Tóth Imre

Folytatás a 3. oldalon
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Huszonkettő napirendi pontot tárgyalt a 
képviselő-testület a munkaterv szerinti, 
október 20-ai tanácskozásán. A napiren-
di pontok fontos döntéseinek egyike az 
energiatakarossági program jóváhagyása 
volt.
- Az energiaárak drasztikus változása mi-
att a város képviselő-testülete októberi 
tanácskozásán energiatakarossági prog-
ramról határozott. Az elmúlt hónapok-
ban Czeglédi Gyula többször tájékoztat-
ta a város lakosságát az önkormányzat 
energiabeszerzéséről. Már június 30-án 
energiafelhasználás- és költségcsökkentő 
azonnali, rövid-, és középtávú intézkedé-
seket hagytak jóvá, szeptemberben pedig 
az óvodák energiamegtakarítási javaslatait 
is megtárgyalták. A mostani előterjesztés 
szerint, néhány módosítással további, ener-
giaköltségek csökkentését szolgáló intézke-
déseket fogadtak el. 
Elsődleges fontosságú az önkormányzati 
egészségügyi, szociális és gyermekintéz-
mények működtetésének a megfelelő biz-
tosítása, továbbá kiemelt szempont a mun-
kahelyek megőrzése és az önkormányzat 
közfeladatainak további stabil ellátása. 
A Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Böl-
csődében és a Hajdúszoboszlói Egyesített 
Óvodához tartozó egységekben a hatályos 
kormányrendelet és a Magyar Szabvány 
fűtésre előírt szabályainak betartása sze-
rint biztosítják a szükséges hőmérsékletet, 
emellett az energiatakarékosságra részletes 
eljárásrend készült.  Öt óvoda esetében fo-
lyamatban van összesen 44  fűtő-hűtő klí-
maberendezés felszerelése . Ezzel jelentősen 
csökkenthető a rossz hatásfokú gázkonvek-
torok fogyasztása. 
- A polgármesteri hivatal és a szociális 
szolgáltató központ munkaszervezésében 
kiemelt figyelmet kap a hőmérséklet-szabá-
lyozók használata. 
Decemberben, majd januárban és febru-
árban a hivatalban  több napra, konkré-
tan 2022. december 22. és 2023. január 6. 
között igazgatási szünetet, illetve  home 
office-t rendelnek el. 
Ezen időszakban a Hajdúszoboszlói Járási 
Hivatalban sem lesz munkavégzés. 
- A Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató 
Intézményhez tartozó telephelyeken szin-
tén részletes intézkedéseket rögzítettek. A 
központ ideiglenesen átköltözik a szabad-
téri színpad irodahelyiségébe, ahol a hőszi-
vattyús fűtési rendszernek köszönhetően 
jelentős megtakarítás érhető el. Fenntartói 
döntést igénylő intézkedés, hogy a Szép 
Ernő kollégiumban található 1/A szint szál-
láshely fűtését leállítják. 
- A Bocskai István Múzeum nem zár be. 
Helyiségeiben a maximális hőmérsékletet 
csökkentik, a kiállítóterekben nem lehet 
több 18 Celsius foknál. A használaton kívü-
li helyiségekben, illetve  használaton kívüli 
időben, valamint a műtárgyraktárban 15 
Celsius fok lehet a maximális hőmérséklet. 
- A Járóbeteg-ellátó Centrum és a krízisszál-
ló esetében biztosítják  a gáz- és távhődíjra 
szükséges fedezetet. A Járóbeteg-ellátó 

Centrum épületeinek hűtőit, továbbá a hő-
fokot éjszakára  csökkentik, fokozottan fi-
gyelnek a fogyasztásra, a világítótestek hasz- 
nálatára, valamint az informatikai eszközök 
használaton kívüli időben való kikapcsolá-
sára. Döntöttek arról, hogy az intézmény 
központi léghűtéses rendszerét felül kell 
vizsgálni, lehetőség esetén az azzal történő 
fűtést szükséges alkalmazni.
- A Városi Sportházban üzemeltetési szü-
netet rendeltek el a 2022. december  05. 
és 2023. február  05. közötti időszakban. 
Elrendelték a Kossuth utcai tornaterem 
üzemeltetésének szüneteltetését is a 2022. 
december 4-től  – 2023. február 5–ig tartó 
időszakban. Az Oláh Gábor utcai irodahá-
zat teljesen lezárják.
- A karácsonyi és szilveszteri díszkivilágí-
tás mennyiségét is csökkentetik, úgy, hogy 
a polgármesteri hivatal, a művelődési köz-
pont, a Járóbeteg-ellátó Centrum épülete, 
továbbá a Kovács Máté Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár előtti tér, és a város 
karácsonyfája ki lesz kivilágítva.
 A jégpálya üzemeltetéséről is határoztak, 
az november 24-től január 31-ig üzemel. 
- A Kovács Máté Városi Művelődési Köz-
pont és Könyvtár  nyitvatartását módosí-
tották. Október 15-től december 15-ig egy 
hónapban kéthetente három napra – szom-
bat, vasárnap, hétfőn bezár a főépület. Az 
intézmény zárva lesz január 1. és márci-
us 1. között, de a könyvtári szolgáltatást 
a COVID időszakban alkalmazott ún. 
karanténkönyvtáron keresztül biztosítani 
fogja. 
2022. december 31-ig átszervezéssel bizto-
sítják a szakköri jellegű, kiscsoportos fog-
lalkozások megtartását. Január és február 
hónapban a kiscsoportos foglalkozások egy 
részét az online térbe, másik részét pedig 
lehetőség szerint oktatási intézményekbe 
helyezik át. Ugyanerre az időszakra az if-
júsági ház használatát felfüggesztették, de a 
Népkonyha szolgáltatás működni fog. 

- A Bocskai Rendezvényközpont 2023. áp-
rilis  30-ig zárva tart. 
- A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási 
Nonprofit Zrt. és a Hungarospa Hajdú-
szoboszlói Zrt. esetében is takarékossá-
gi intézkedések kerülnek bevezetésre. A 
Hungarospa  intézkedési tervei között 
bezárás nem szerepel, de az uszoda eseté-
ben  karbantartási üzemszünet rendeltek el 
2023. január 1-től február 28-ig.
- A további előterjesztésekre áttérve a  tes-
tület támogatta a csónakázótó melletti te-
rületrész és a Gasztro tér hasznosítására 
irányuló pályázat kiírását.
- A víztorony építményen elhelyezett táv-
közlési infrastruktúra kapcsán jóváhagy-
ták a Cetin Zrt.-vel 2029. december 31-ig  
szóló bérleti szerződés megkötését. Egyút-
tal felhatalmazták a polgármestert a többi 
távközlési szolgáltató esetén érvényesített 
legmagasabb bérleti díj   alkalmazására.
- Támogatták a Hajdúszoboszlói Városi 
Televízió kérelmét, miszerint a Hajdúszo-
boszló Városi Lap költségvetésének kiegé-
szítésére bruttó 2.211.800 Ft pótelőirányza-
tot biztosítanak.
- A képviselő-testület jóváhagyta a Haj-
dúszoboszlói Egyesített Óvoda kérelmét, 
ugyanis az intézményhez tartozó 2 tagóvo-
dában is sürgős beavatkozásokra van szük-
ség. Így az intézményfelújítási keret terhére 
a Mesevár Óvodában a bűzelzáró cseréjét, 
a tető javítását és a bojler cseréjét, valamint 
az Aprónép Óvodában bojler cseréjére ösz-
szesen bruttó 525.510,-Ft-ot biztosítanak.
- A képviselők egyhangúlag támogatták 
az Aranykapu Óvodához vezető bekötőút 
felújítását, melyhez biztosítják a kivitele-
zéshez szükséges bruttó 9 millió 996 ezer 
forintot. A munkálatok elvégzésével a Haj-
dúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit 
Zrt.-t bízták meg.
- A témák között egyetértettek azzal is, 
hogy meghosszabbítják az egységes ügye-
leti és sürgősségi rendszer ellátásáról szóló 
együttműködési megállapodást. 
- Véleményezték az általános iskolai körzet-
határokat is, melyhez kapcsolódóan a szak-
mai bizottság javasolta, hogy a református 
iskolát a körzethatárokról a tankerület tájé-
koztassa. 
- A tanácskozás számos, korábbi interpellá-
ciókra adott válasz elfogadásával, valamint  
kérdésekkel és interpellációkkal zárult.  

Elfogadták az energiatakarékossági programot

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata nyílt egyfordulós 
pályázatot hirdet az Önkormányzat tulajdonát képező 
Hajdúszoboszló 2475/19 hrsz-ú ingatlan József  Attila 
utca és a csónakázótó közötti szakaszán található in-
gatlanrész hasznosítása céljából.
A pályázat célja a közvetlenül a József  Attila utcával 
határos, közterület jellegű, jelenleg kihasználatlan in-
gatlanrész hasznosításba adása, annak fenntartható, 
színvonalas szabadidős, turisztikai, vendéglátó vagy 
kereskedelmi célú funkcióval történő megtöltése. 

Pályázati felhívás

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot jelen pályázat 
visszavonásához, a pályázati eljárás indoklás nélküli 
eredménytelenné nyilvánításához.

dr.poti.krisztian@hajduszob.hu

A pályázati kiírást a kiíró elektronikus formában bizto-
sítja az érdeklődők számára:

2022. november 23. (kedd) 10.00 óra.
Cím: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal, 

Gazdasági Iroda, Vagyonkezelés 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. A épület 22. iroda

A pályázatok beérkezési határideje: 

Írta: Ónodi Orsolya, 
fotó: Tóth Imre
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Mécsesgyújtással emlékezett meg a 13 aradi 
vértanúról és a kivégzett első magyar mi-
niszterelnökről, Batthyány Lajosról a Haj-
dúszoboszlói Polgármesteri Hivatal. Nem-
zetünk vértanúinak utolsó óráit Csernus 
Szilveszter írása alapján Rácz Tünde, a pol-
gármesteri kabinet munkatársa idézte fel.

Forrás: facebook

Az aradi vértanúkra emlékeztek

“Egy nép azt mondta, elég volt” — idézte 
Kocsis Róbert Márai Sándortól, a Menny-
ből az angyal című költeményéből. Az ok-
tóber 23-ai ünnepségen az önkormányzati 
képviselő elmondta, hogy  többségünk nem 
emlékszik, nem emlékezhet az akkor tör-
téntekre, de vannak, akik fiatalként megé-
lték az eseményeket. Szerinte emlékeik 
halványulnak, töredékesek. Az események 
tanúi és nem alkotói voltak. Ennek ellenére 
mégis voltak feljegyzések, amelyek alapján 
vissza tudott emlékezni a forradalom haj-
dúszoboszlói hatásaira. A budapesti ese-
mények gyorsan eljutottak városunkba, s 
a gimnázium hamar felbolydult. Felírták a 
táblára, hogy “Nem tehetem” - ezzel a kife-
jezéssel tagadták meg a felelést. Megalakult 
a Forradalmi Bizottmány, majd “a forrada-
lom kitörésével a városban hatalmi vákuum 
alakult ki”. 
Kocsis Róbert megemlékezett még Zabos 
Ádámról is, a szoboszlói mártírról. Az ő 
tiszteletére állították fel városunk egyik 
ékességét, a kopjafát. “Mi volt Zabos Ádám 
bűne?” - kérdezte Kocsis Róbert - “Hazáját 
védte az idegen támadókkal szemben.” A 
fiatal mártírt köztemetőnkben, 1965-ben 
helyezték örök nyugalomra. 
Az ünnepi beszéd után a “Benned él a ma-
gyarság” zenés-irodalmi összeállítást Ud-

„Hazáját védte az idegen támadókkal szemben”

Két sószoba segíti az óvodás gyerme-
kek egészségének megőrzését. A jóté-
konysági összefogásból megvalósított 
egységeket a Hajdúszoboszlói Egyesí-
tett Óvoda két tagintézményében ala-
kították ki, de mind a nyolc tagóvoda 
gyermekei használhatják. 

Jótékonysági céllal rendezte meg a kö-
zösségépítő szándék mellett az önkor-
mányzat az idei Hajdúszoboszló Város 
Bálját. Ez évben is meghirdették, mi-
lyen fejlesztésre fordítják a bevételt. 
A tervezett óvodai sószoba kialakítását 
ennek a bálnak a bevétele alapozta vol-
na meg, azonban az összegyűlt összeg 
nem lett volna elegendő.  Ezért Bozóky 
Dénes szakember nagylelkű felajánlá-
sát, a technológia féláron való beszer-
zését, Czeglédi Gyula polgármester  
saját jövedelméből félmillió forinttal, 
és Katona Imre vállalkozó egymillió 
forinttal kiegészítette. Ennek köszön-

varhelyi Boglárka és Kóbor Tamás opera-
énekesek, valamint Benkő Péter adták elő. 
A Jászai Mari-díjas, érdemes művész Wass 
Albert: Üzenet haza című költeményét fel-
emelő átéléssel szavalta el: “Mert elfut a víz 
és csak a kő marad, de a kő marad” - mond-
ta lelke mélyéről, és a közönség egyként is-
mételte vele a refrént. 
Majd Czető Norbert, református lelkész, 
dr. Lipták József, római katolikus esperes, 
plébános és Fekete András, görögkatolikus 
parókus mondott imát. Ezzel fejezték ki 
tiszteletüket a hősök és áldozatok előtt. 
A megemlékezést koszorúzással zárták. 
Elsőként Bodó Sándor, országgyűlési kép-
viselő helyezte el koszorúját, majd Hajdú-
szoboszló Város Önkormányzata képvi-
seletében Czeglédi Gyula polgármester és 
Kocsis Róbert önkormányzati képviselő 
rótták le tiszteletüket koszorújukkal. Képvi-
selők, rendőrök, katonák, egyházi méltósá-
gok, intézmények, szervezetek vezetői, kül-
döttei tisztelegtek az áldozatok emléke előtt 
a kopjafánál. Koszorút helyezett el még Za-
bos Ádám lánya, Nagyné Zabos Katalin. Ő 
és testvérei így emlékeztek meg a szoboszlói 
mártírról.

hetően vált valósággá az áprilisi terv ok-
tóber 24-ére.  E napon a Hajdúszobosz-
lói Egyesített Óvoda két tagóvodájában 
ünnepélyes keretek között átadták az 
újonnan kialakított sószobákat. 
A sószobák használata alkalmas a légúti 
betegségek megelőzésére, kezelésére. Az 
Aranykapu és a Manókert óvodákban 
üzembe helyezett sógép biztosítja a le-
vegő megfelelő sótartalmát, és a sószoba 
használata segít megelőzni a felső légúti 
betegségek kialakulását, leküzdeni az 
influenzát, illetve az arcüreg- és a hom-
loküreg-gyulladást is. Ezeket a beren-
dezéseket nemcsak az Aranykapu és a 
Manókert óvodásai, hanem minden a 
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda min-
den tagintézménye használhatja.
 - Ezt a terápiát most a két tagintéz-
ménybe járó gyermekek kezdték el. A 
későbbiekben a közelebb lévő óvodák 
gyermekei részesülnek benne. Ezt köve-
tően megszervezzük, hogy valamennyi-

en sorra kerüljenek, tehát mind a 800 
gyermek hozzájusson ezekhez a kezelé-
sekhez – mondta el Nagy Marianna, az 
egyesített óvoda vezetője.
Az óvodai dolgozók a sószoba megnyi-
tása előtt képzésen sajátították el a gép 
használatát. A sószobák létrehozása 
nem csak az egészségvédelemről, a be-
tegségmegelőzésről szól, hanem szem-
léletformáló ereje is van.

Írta: Ónodi Orsolya
Fotó: Tóth Imre

Példaértékű összefogás az óvodások egészségéért

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,

Írta: Varga Emese
Fotók: Tóth Imre
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Sok ismerős arc fedezhető fel ezen 
a képen. A volt diákok többsége vá-
rosunkban járt be küzdelmes, ered-
ményes életutat, sőt még ma is sokan 
aktívan tevékenykednek. 

Az egykori 3. Sz. Általános Iskola 
1972-ben ballagott 8. a osztályosai 
feledhetetlen osztálytalálkozón ün-
nepelték meg az 50. évfordulót ok-
tóber 15-én este, a Major Panzióban. 

Fotó: magánarchívum

A hajdúszoboszlói fafaragót, a népmű-
vészet mesterét születésnapja alkalmá-
ból október 21-én délután köszöntötte 
Czeglédi Gyula polgármester, dr. Kovács 
Gergely alpolgármester és Dede Erika, az 
egészségügyi és szociális iroda vezetője. 

Feri bácsi 1932. október 12-én született Haj-
dúszoboszlón. Egész életének középpontjá-
ban szülővárosa állt. Már gyermekkorában 
megragadta a kerékgyártó műhely varázsa, 
ezért ezen a területen képezte magát. Dóró 
Ferenc volt a mestere, akkoriban 12 kerék-
gyártót számoltak Szoboszlón. Alaposan el-
sajátította a szakmát. 1954-től kerékgyártó 
kisiparosként dolgozott. 

A 70-es évek közepétől, miután Ungváron 
látott faragott képek megragadták a figyel-
mét, és felesége is biztatta, bekapcsolódott 
a népművészeti mozgalomba. Szabó Sán-
dor, a mezőgazdasági szakiskola tanárának 
invitálására tagja lett a megyei művelődési 
központ tárgyalkotó stúdiójának. Szakmai 
fejlődését Péterfy László szobrászművész, 
Bánszky Pál, az Országos Népművészeti 
Egyesület elnöke és a szoboszlói származású 
Borbély Jolán néprajzkutató segítette.

Első bútoregyüttesét a szekérderék lezárá-
sára szolgáló saroglya görbe formája ihlette. 
Az íves formából azután számos gyönyörű 
tárgyakat, lócát, asztalt, széket, falibútort 
– tékát készített. 1977-ben méltán kiérde-
melte ezekkel a Gránátalma díjat. Eredeti 
mesterségének átmentésével megteremtet-
te az alföldi bognár szerkezetű bútorstílust, 
melyekért újabb díjakat vehetett át. 
1982-ben megkapta a népi iparművész cí-
met, majd 1991-ben megválasztották a nép-
művészet mesterének. 2015-ben Aranyko-
szorú díjas. 
Alkotásai közé tartozik az 1994-ben készült 
56-os kopjafa a Hősök terén, a Szejdi-járás 
kopjafája, a temető haranglábja, a refor-

mátus templom hirdetőtáblája. Több gyer-
mekjátékot készített az eredeti fajátszótérre, 
és még hosszan sorolhatnánk. Meghívásra 
több külföldi országban járt, Japánban ha-
rangláb, székelykapu őrzi alkotó kezeinek 
nyomát. Számos alkotótábor résztvevője ha-
zánkban is, ezek között sokat járt Velembe. 

Csöndesebb ma már, de még használatban 
van az egykor oly mozgalmas műhely, me-
lyet csodálattal szemléltek meg a születésna-
pi vendégek. Feri bácsi napjainkban is aktív, 
kisebb használati tárgyakat készít. Emellett 
olvas, tv-t néz. 
Hatvankét évi házasság után tavaly válasz-
totta el a kegyetlen betegség feleségétől, 
Cseke Erzsébettől.  1958-ban a szoboszlói 
piacon látta és szerette meg élete párját, egy 
év múlva összekötötték életüket.  Minden-
ben támogatta munkásságát.
Császi Ferencet születésnapja alkalmából 
a kedvencével, fatörzstortával köszöntötte 
újságíró Erzsébet leánya, néprajzkutató-
muzeológus Irén leánya, unokái, közeli csa-
ládtagjai. 

Írta: Tibai Irma
Fotó: Tóth Imre

Osztálytalálkozó
Szeptember 27-én a Hajdúszobosz-
lói Nyugdíjas Pedagógus Alapítvány 
szervezésében, klubunk tagjaival 
Budapesten kirándultunk. Kirándu-
lásunk célja, a Magyar Zene Háza és 
az újonnan felújított Magyar Álla-
mi Operaház megtekintése volt. Úti 
célunk első állomása a mai modern 
Zeneház megtekintése volt. Az épü-
let labirintusra emlékeztető terme-
iben minden a zenéről szól. Kiala-
kulásáról, az évszázadok során való 
fejlődéséről és a zene szerepéről a 
mai világunkban. Kirándulásunk az 
operaházban folytatódott. Kísérőnk 
ismertette velünk építésének idejét 
és történetét. Belső helyiségeiben 
gyönyörű látvány tárult szemünk 
elé. Végigmenve a díszesebbnél dí-
szesebb helyiségeken, megcsodál-
hattuk a csodás festményeket, a 
mennyezeti freskókat és csillárokat. 

Élménybeszámoló

Látogatásunkat egy negyedórás elő-
adás koronázta meg. Élményekben 
gazdag napunk volt, sokáig emléke-
zetes marad számunkra.

Doma Ibolya klubtag
Fotó: magánarchívum
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Kilencvenévesen is útra kelt, idén 
szeptember 27-én, a Széchenyi-kutató 
dr. Takács Imre közgazdász, volt or-
szággyűlési képviselő, hogy elmondja 
beszédét, s felidézze Széchenyi István 
történelmi nagyságát.

Több mint 25 éve kezdeményezte dr. 
Takács Imre országgyűlési képviselő, 
hogy minden év szeptemberében par-
lamenti delegáció utazzon Bécsbe, hogy 
megemlékezzenek Széchenyi István 
születésnapjáról. Ez évben Magyaror-
szág Bécsi Nagykövetségének gyönyörű 
emeleti dísztermében rendezték meg 
az ünnepséget, ahol a hajdúszoboszlói 
közgazdász, ny. iskolaigazgató-helyettes 
tartotta meg beszédét mintegy 120 meg-
hívott előtt. Az ünnepélyen részt vettek 
Takács Imre Bécsben élő, az ENSZ-ben 
és a bécsi római katolikus egyháznak 
dolgozó unokái.
A Himnusz hangjai után Bán Janka, a 
nagykövetség új első beosztottja üdvö-
zölte a mintegy 120, kinn élő magyar, 
továbbá a hazából érkezett résztvevőt. 
– Közös célunk, hogy az idén is meg-
emlékezzünk a legnagyobb magyarról, 
aki nagykövetségünktől légvonalban 
alig 400 méterre, a Herrengasse 5. szám 
alatt született 1791. szeptember 21-én 
– mondta elöljáróban. Hangsúlyozta 
továbbá, Széchenyi személye és életút-
ja egyaránt bizonyítja, hogy Ausztria 
és Magyarország története milyen szo-
rosan összefonódik. Széchenyi István 
itt született, és itt is hunyt el. Ő volt az, 
aki a reformkorban új irányba fordította 
hazánkat. De újra itt van közöttünk dr. 
Takács Imre, aki talán minden jelenlé-
vőnél jobb ismerője mindennek – hívta 
fel a figyelmet. Köszöntő gondolatait az-
zal zárta: engedjék meg, hogy egy világ-
járvány végén, de egy háború hatásait 
érezve, minden bizonnyal kemény télre 
készülve egy optimista Széchenyi-idé-
zettel erősítsem a lelkünket: „Az emberi 
nemnek hivatása nem rontás, pusztítás, 
megsemmisítés, hanem, hogy munkál-
kodjon, alkosson, teremtsen.” 
A köszönet hangján szólt ünnepi beszé-
dében a hajdúszoboszlói tanárember, a 
Széchenyi-kutató közgazdász, amiért 
a bécsi nagykövetség a kezdetek óta 
felkarolja a Széchenyi-megemlékezése-
ket. Dr. Takács Imre gondolataival és 
a közészőtt Széchenyi-idézetekkel arra 
világított rá, milyen komplexen látta 
Széchenyi István a magyar helyzetet, 
mennyire törődött azzal, hogy minden 
lényeges lépés megtörténjen a magyar 
reformok megvalósítása érdekében. 
Hatalmas cselekedet volt! – jelentette ki. 

Hatvankilenc év sikeres életútja Szé-
chenyi Istváné. Munkásságának ku-
tatója szólt arról, milyen szerencse, 
hogy István gyermeküknek Széché-
nyi Ferencék eredeti elképzelésünkkel 
szemben mégis a nagyszerű képzettsé-
gű és műveltségű Lunkányi Jánost, ké-
sőbbi jószágkormányzóját, fogadták fel 
nevelőként, akinek Takács Imre szerint 
a legnagyobb érdeme azt volt, hogy jól 
bánt a gyermekkel.  Beszélt arról, mi-
lyen körülmények indították arra a 17 
évesen katonának bevonult Széchenyit, 
hogy ennyire Magyarországra fordult 
a figyelme. Nem hagyta figyelmen kí-
vül azt a hatást, amit Széchenyire apja 
gondolkodása gyakorolt, hiszen csak 12 
éves volt, amikor az a nemzetnek aján-
dékozta könyvtárát. Az is tény, mekkora 
szerepet játszott életében a vallás, kato-
likus életszemlélete. Idézte egyik vallo-
mását, miszerint „Istent a földi világban 
tetteinkkel kell imádni”.  
Hajdúszoboszlói vonatkozást is fellelt 
és idézett az ünnepség szónoka. Kato-
náskodása alatt a gróf sokat járt a kelet-
magyarországi településeken. Naplójá-
ba, 1820. július 24-én ezt jegyezte fel: 
„Szoboszló szabadsága Bocskaitól való. 
Szegény mélyre süllyedt ország.” Hoz-
záfűzte, egy helyen azt írja, ezt a népet 
akarom én újjászülettetni.
Dr. Takács Imre több oldalról bemutat-

va igazolta, a Hitel, a Stádium részint 
örökérvényű gondolataival és tetteivel a 
legnagyobb magyar rendíthetetlenségét 
a közjóért. Széchenyi komplex gondol-
kodását a kutató szerint leginkább talán 
a Hitel c. műben bizonyítja. A könyv 
sikerét illetően a grófnak a legnagyobb 
boldogságot szerelme, Crescence elis-
merő megnyilatkozása jelentette. 
Milyen szerencse a magyar történelem-
ben, hogy a pozsonyi országgyűlés fel-
oszlatása után Crescence férjével Pestre 
költözött, ahová Széchenyi követte őt 
a nagycenki családi otthon helyett – 
mondta Takács Imre. Rámutatott arra 
is, hogy Széchenyi alapjában véve egy 
romantikus személyiség volt a realitá-
sok talaján. Crescence-t pedig Magyar-
ország fejlődése védőszentjének gon-
dolta. 
„A legnagyobb magyar sikeres életútja 
sok küzdelmes nap ellenére is boldog-
sággal párosult, mert önmagához min-
dig hű maradt” – folytatta a szónok, 
aki Arany Jánost idézve azt mondta: 
„remélem, hogy a legnagyobb magyar 
éltető eszméiről, nemes cselekedeteiről 
sohasem feledkezik meg az utókor. Re-
mélem.”
Megköszönve Takács Imre előadását, 
Bán Janka kiemelte, hogy a következő 
gondolat érintette meg leginkább, s viszi 
magával azt a következő megemlékezé-
sig: „a boldogsághoz kötelezettségünk 
teljesítése vezet”.
A Herrengasse 5. szám alatti házhoz 
biztonsági okokból és az időjárásra te-
kintettel egy szűk küldöttség vonult ki, 
hogy főt hajtsanak az emléktábla előtt. 
Csak egy koszorú fér a táblához, a ma-
gasba. De a Magyar Országgyűlés ko-
szorújára most is felkerült számos te-
lepülés, így többek között Nagycenk 
önkormányzata, a mosonmagyaróvári 
polgári olvasókör, a bécsi cserkész egye-
sület nemzeti színű szalagja. 

Tibai Irma
Fotók: magánarchívum  

és Tibai Irma
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Városkapu, két új, látványos szökő-
kút, Pávai Vajna Ferenc egész alakos 
szobra, kishajóúsztató – csak néhány a 
tíz élménypont közül, amely a továb-
bi elemekkel együtt immár megadja 
az új arculatát a strand főbejáratától 
a Mátyás király sétány végéig terjedő 
közterületnek. Egy évnyi kivitelezés-
sel, de összességében ötéves tervezé-
si, pályázati megvalósítási folyamat 
eredményeként nagyszabású fejlesztés 
készült el Hajdúszoboszlón. A 2 mil-
liárd 77 millió forintos új beruházás 
100% támogatással készült el, bemu-
tatóval egybekötött avatóünnepségét 
október 21-én tartották meg.  

Mosolygós őszi napsütésben gyülekez-
tek az ünneplők a strand főbejárata 
elé meghirdetett sétányprojekt-avatási 
ünnepélyre. A Himnusz hangjait kö-
vetően Czeglédi Gyula polgármester 
mondta el köszöntőjét. Emlékeztetett 
a múlt, az elmúlt időszak fejlesztései-
re, azok hasznosságára, a Hungarospa 
területén tavaly felavatott Prémium 
Zónára. Ezt követően a most elkészült, 
Hajdúszoboszló gyógyhely komplex tu-
risztikai fejlesztése elnevezésű GINOP 
projektről szólt. – Ünnepelni jöttünk, 
hiszen egy közel ötéves folyamat ered-
ményét láthatjuk itt. Már 2017-ben 
megszületett a gondolat, hogy új kön-
tösbe kellene formálni a Hajdúszobosz-
lói Gyógyfürdő környezetét – emlé-
keztetett. Párhuzamot vont az 1999-es 
avatással, amikor nem kis nehézségek 
árán, de megújult a gyógyfürdő, előtte 
elkészült a Harangház, előtte a szökő-
kút, és a sétányt is felújították. – Ez az 

új létesítmény pedig méltán képviseli 
Hajdúszoboszló turizmusa megújulásá-
nak a folyamatosságát. Hajdúszobosz-
lónak még mindig a fürdő a fő vonze-
reje, ám legalább annyira fontos itt a 
közterületi környezet XI. századhoz 
méltó megújulása – mutatott rá. - A 
város vezetése törekedett arra, hogy ez 
a projekt önmagában is egy önálló él-
ményelemet képezzen. Remélem, hogy 
nemcsak a turistákat, hanem a hajdú-
szoboszlói lakosokat is nagy örömmel 
fogja eltölteni. Köszönetet mondva a fő 
közreműködőknek, azt kívánta, az új 
beruházás hosszú évtizedekig szolgálja 

bet mégis a vendégek fogják használni. 
Kifejezte a továbbiakban abbéli remé-
nyét is, hogy bár válság, háború idejét 
éljük, de lesznek majd további fejlesz-
tések. Az energiaproblémákat említve 
aláhúzta a termálvíz hasznosításának, 
illetve újrahasznosításának jelentősé-
gét és fontosságát, amely a Hungarospa 
zrt.-nél régóta jó gyakorlat, s a jelenle-
gi helyzetben is ennek lesz köszönhető 
többek között, hogy képes lesz működ-
tetni a fürdőt. 

Az előzmény egy idén 
95 éves fürdő

Hajdúszoboszló egy hihetetlen lehe-
tőséget kapott 95 évvel ezelőtt, amikor 
megkezdődött a fürdőépítés és -fejlesz-
tés. Az ember és természet viszonyát 
tekintve mindig felmerül, van a termé-
szet mindenek felett, és itt vagyunk mi, 
akik alakítjuk az általa adott környeze-
tet. Ez a mi felelősségünk – jelentette ki 
köszöntőjében Pajna Zoltán, a Hajdú-
Bihar Megyei Közgyűlés elnöke. Hoz-
záfűzte, hogy itt mindig voltak olyan 
személyek, közösségek, akik formálták 
ezt a települést, ezt a szolgáltatást, s a fe-
lelősség abban is megmutatkozik, hogy 
nem elegendő csak a gyógyvíz hatásá-
ra alapozni a település jelenét és jövő-
jét. Itt vannak, a szállodatulajdonosok, 
üzemeltetők és étteremtulajdonosok, a 

Az új élménysétány a turizmust és a lakosokat is szolgálja  
a turizmust, és azáltal a hajdúszobosz-
lói emberek boldogulását. 

Üzenetet közvetít a városról, 
a térségről

Talán sokunknak volt már olyan érzése, 
hogy Hajdúszoboszlót jókedvében te-
remtette az Úr – kezdte beszédét Bodó 
Sándor, a térség országgyűlési képvise-
lője. – Hiszen olyan értékekkel látott el 
bennünket, amelynek mondhatni, szer-

lakosság, akik részben vagy egészben 
a turizmusból élnek, s kialakítják azt 
a környezetet, amivel megmutatjuk, 
gondosan gondolkozunk, s vigyázunk 
a természet adta értékekre. Ez történt 
meg most is, jelen esetben a tervező, a 
kivitelező, a polgármester, a képviselő-
testület, nem utolsósorban a támogató 
Magyar Állam tekintetében. Pajna Zol-
tán arra is rámutatott, milyen fontos 
a hajdú mentalitás megőrzése itt és a 
megyében, illetve ezek intézményei-
ben, Hajdúszoboszló Bocskai Múzeu-
mában. Előremutatónak tartotta azt is, 
hogy jelen vannak az avatóünnepélyen 
a környező települések polgármeste-
rei. Végül azt kívánta, hogy 2030-ra 
valósuljon meg e magyarországi térség 
terve, miszerint olyan gazdasági régió-

te a világban alig van párja. Kiváló ter-
mőföld, mely sohase feledjük, minden-
nek az alapja, az országban ilyen alig 
található. Nekünk van. S van csodálatos 
termálvizünk, gyógyvizünk, olyan lehe-
tőségünk, amely nem sok településnek, 
vidéknek adatott meg. Másrészt van-
nak kiváló ősök, és ma is vannak kiváló 
személyek, akik tényleg olyan munkát 
végeztek Hajdúszoboszlóért, aminek 
például jelen esetben haszonélvezői 
vagyunk, hogy anélkül mit sem érne 
a természeti adottság – fogalmazott. 
Bodó Sándor hangsúlyozta, az új be-
ruházással olyan műszaki megoldások 
valósultak meg, ami előtt kalapot lehet 
emelni. – A cél az volt, hogy a sétány 
üzenetet közvetítsen Hajdúszoboszló-
ról, a térségről, Hajdú-Biharról, Deb-
recenről, Hortobágyról,  mindazokról, 
amikkel kapcsolatunk, kötődésünk van. 
A képviselő arra is utalt, ma már kevés 
a fürdőszolgáltatás a turisták számára, 
megváltoztak az utazási, nyaralási szo-
kások, kellenek a kiegészítő turisztikai 
kínálatok. – Nem arról van szó, hogy ez 
a beruházás nem Hajdúszoboszlónak 
készült. Önöknek, nektek, de a legtöb-
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vá válik, amely felveszi a versenyt a ma 
még fejlettebbekkel. – Most is fejleszte-
ni kell, igen, ez a cél, mert gyermekeink, 
unokáink jövője itt van – szögezte le. 

Sétányfejlesztés számok  
tükrében

Hajdúszoboszlói cég, a Magyar Mély-
építő Kft. volt a gyógyhelyfejlesztési 
projekt generálkivitelezője. Az átadó 
ünnepségen Dudás Róbert ügyvezető 
elöljáróban kifejtette, rendkívüli meg-
tiszteltetés az, amikor a vállalat helyi 
beruházás kivitelezésében szerepet vál-
lalhat. Jelen esetben ez azért különösen 
igaz, mert egyedi látványelemekkel gaz-

Ezt követően kezdődött meg az építke-
zés. A meglévő ivóvízhálózat 521 folyó-
méterének átépítése, melynek részeként 
kicserélték a szállodák bekötését is, 
tűzcsapokat, ivókutakat építettek be. 
A csapadékvíz-elvezető rendszer 280 
folyóméter hosszon újult meg, illetve a 
felszínen 520 méter –elvezető folyóka 
épült. Teljesen megújult az elektromos 
közműrendszer, melynek keretében ki-
alakították az élménypontok áramellá-
tását is.  
Megújult ezen kívül a térvilágítási rend-
szer, új alumínium oszlopos térvilágí-
tást telepítettek,  67 LED-lámpatesttel 
az általános megvilágításért. 
A park összesen 10 élményponttal, egy 
burkolt felületű szökőkúttal, egy kör-
szökőkúttal, kishajóúsztató élmény-
elemmel gazdagodott. Az elemeket 
összekötő új útszegély 4300 m hosz-

dagított társadalmi és turisztikai célú 
komplex projekt valósult meg. 
A fejlesztés három elemet tartalmazott: 
részeként elkészült az autóbusz-állomás 
mellett egy 40 kerékpár elhelyezésére 
alkalmas, térkőburkolt, fedett tároló, 
megvilágítással, csapadékvíz-elvezetés-
sel, valamint egy kerékpáros szerviz-
pont is található itt. 
A projekt második elemeként megépült 
a gyógyfürdő épülete mellett egy üzlet-
helyiség, férfi-női mosdó, családbarát 
helyiség, valamint akadálymentes WC 

együtteseként. A legnagyobb feladatnak 
együtteseként. A legnagyobb feladat ér-
telemszerűen a Szent István parki rész 
és a Mátyás király sétány átalakítása és 
felújítása bizonyult. - A bontási tevé-
kenység nagy kihívás volt számunkra, 
hiszen a turistaforgalom mellett kellett 
megoldanunk, törekedve a lehetséges 
legkevesebb hátráltatásra, károkozásra.
A számok önmagukért beszélnek: el-
bontottak 6000 négyzetméter járda-
burkolatot, 1500 négyzetméter sze-
gélykövet és több mint 1400 köbméter 
aszfaltot.  

szú. A térburkolás ún. rendszerkövek-
ből épült, felülete meghaladja a tízezer 
négyzetmétert. A fejlesztők a vakok és 
gyengénlátókra is tekintettel voltak.  
A turisták és a lakosok kényelmét 179 
utcabútor és ezeket kiegészítő installá-
ciók teszik teljessé. Fontos szempont 
volt a növényvédelem. Így a beruhá-
zás során 28 fát áttelepítettek innen, s 
újonnan elültettek 112 fát, valamint 284 
cserjét és más növényfélét. 
A kivitelezésben több mint húsz alvál-
lalkozó cég vett részt, és összességében 
mintegy 300 ember dolgozott a be-
ruházáson. Dudás Róbert köszönetet 
mondott az alvállalkozók munkájáért. 
Megköszönte továbbá a projekt veze-
tő tervezőjének, dr. Kálmáné Hunyadi 
Györgyinek, a tervezésben résztvevő 
Kálmán Zalánnak a munkáját, nem 
utolsósorban Mészáros Sándor műsza-
ki ellenőrnek – aki egy nap kivételével 
az egyéves kivitelezés során minden 
napját a területen töltötte. 
Kiemelte a továbbiakban Juha Richárd 
és Kálvári József művészek munkáját, 
akik hozzájárultak a sétány igazi eszté-
tikai kialakításához. 
Végül méltatta, hogy Magyarország 
Kormánya, a Magyar Turisztikai Ügy-
nökség, Hajdúszoboszló Város Önkor-
mányzata lehetővé tette e különleges és 
egyedi sétány megépülését mindannyi-
unk büszkeségére. 

Az élménysétánnyal nő  
a turisztikai vonzerő

A Hajdúszoboszló gyógyhely komplex 
turisztikai fejlesztése c. projekt kon-
zorciumban készült, melynek tagja a 
Magyar Turisztikai Ügynökség. - Gya-
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korlatilag elmondható, hogy a tervezés 
kezdetétől, a pályáztatástól egészen a 
kivitelezés megvalósításáig, beleértve 
a finanszírozáshoz kapcsolódó egyéb 
kérdéseket, részt vettünk a projektben, 
illetve nyomon követtük – mondta elöl-
járóban Juhász Szabolcs, az MTÜ turiz-
mus szakmai igazgatója.  Ezt követően 
számadatokkal alátámasztva hangsú-
lyozta Hajdúszoboszló vezető szerepét 
a hazai turizmusban: - 2021-ben 253 
ezer vendég érkezett a térség legforgal-
masabb városába, ide Hajdúszoboszló-
ra, akik 842 ezer vendégéjszakát töltöt-
tek el Hajdúszoboszlón. 
Az idei évben 2022-ben eddig 308 ezer 
vendég közel 1 millió vendégéjszakát 
töltött el Hajdúszoboszló szálláshelye-
in. Gratulálok az eddigi teljesítmény-
hez főként a szállásadóknak és minden 
egyes turisztikai szolgáltatónak. 
Az alföldi fürdőváros népszerű a bel-
földiek körében, a szálláshelyforgalom 
60%-át idén eddig a hazai vendégek 
adták, a legfontosabb küldőpiac pedig 
az idén Lengyelország. Eddig 40 ezer 
lengyel vendég mintegy 148 ezer ven-
dégéjszakát töltött el Hajdúszobosz-
lón, ami azt is jelenti, hogy a 2022-ben 
idáig közel háromszor annyi lengyel 
vendégéjszakát  regisztráltak a helyi 
szálláshely-szolgáltatók, mint 2021 
azonos időszakában. A település tehát 
megőrizte közkedvelt helyét a látoga-
tók körében. Az elkészült fejlesztésnek 
köszönhetően pedig a városba látogató 
turisták már nem csak a település és a 
turisztikai térség egyik fő attrakciójá-
nak tekintett fürdőben kapcsolódhat-
nak ki, hanem ezen túl a fürdőn kívüli 
időszakban is feltöltődhetnek, hiszen 
annak környezete magas színvonalon 
fogadja az ideérkező turistákat, és szol-
gálja ki a helyi lakosokat. Mindez hoz-
zájárul a vendégek komfortérzetének és 
elégedettségének növeléséhez – hang-
súlyozta. Aláhúzta továbbá, hogy:
- A kialakított élménypontok alkalma-
sak arra, hogy több generáció egy he-
lyen, egyidőben valódi élményt szerez-
zen. Ez pedig elősegíti, hogy a látogatók 

tartózkodási ideje és költése növeked-
jen, ami az egyik kiemelt turisztikai 
cél is a településen. Ugyancsak fontos 
szempont továbbá, hogy a fejlesztés ré-
vén olyan egészében elérhető turisztikai 
kínálattal gazdagodott a város, amely a 
főszezonon kívül is garantáltan elérhe-
tő vonzerőt jelent a turisztikai térségbe 
érkező vendégek számára.

Juhász Szabolcs arra is kitért, hogy 
hazánk kiemelt turisztikai terméke az 
egészségturizmus. A töltéseket tekint-
ve ez a szegmens a hazai turizmusban 
11 százalék feletti részesedéssel bír. Az 
egészségturizmus nemzetgazdasági 
szempontból is stratégiai jelentőségű, 
hiszen az ágazat részesedése a közvet-
len turisztikai kiadásokból 10% körüli. 
Ezzel a magyar turizmus dinamikusan 
bővülő szegmense, amely a jövőben is 
nagy növekedési potenciált rejt. Egy 
fejlesztés mindig ösztönzi az ágazat 
gyorsabb fejlődését és növeli a verseny-
képességet. Multiplikátor hatásai kü-
lönösen egy ilyen  egészségturisztikai 
desztinációban, mint amilyen itt, ez a 
turisztikai térség is, kiemelt jelentősé-
gű.  
Az élménysétánynak köszönhetően 
emelkedik a szolgáltatások minősége, 
új vonzerő. A méltán népszerű gyógy-
hely hírnevét is emeli, és a térség  más 
desztinációihoz illeszkedve pedig to-

vábbgazdagítja. Gratulálunk a fejlesz-
téshez, és biztos vagyok abban, hogy a 
következő időszakban az itt élők és az 
ideérkező turisták mind nagy élmény-
nyel veszik igénybe az új szolgáltatáso-
kat, és a rendelkezésre álló tereket, és 
ezzel az az élményérték fog növekedni, 
amiért a továbbiakban is Hajdúszo-
boszlót választják – fejezte be gondola-
tait az MTÜ szakmai igazgatója.
Az ünnepségen közreműködött a Zichy 
Géza Zeneiskola ifjúsági fúvószeneka-
ra és a Főnix Látványtánc és Mazsorett 
Sportegyesület tagjai. Az új beruházást 
megáldották, illetve megszentelték, a 
református egyház részéről Ésik-Balogh 
Gabriella, a római katolikus egyház 
képviseletében Lipták József esperes, 
plébános, a görögkatolikus egyház ne-
vében Fekete András parókus.
A megújult sétányt szalagátvágással 
avatta fel Juhász Szabolcs, Bodó Sándor, 
Pajna Zoltán,  Czeglédi Gyula és Dudás 
Róbert. 

Ezután bekapcsolták a strand főbejára-
ta előtti gőzszökőkutat, melyről Becskei 
Andor alkotó beszélt, majd a jelenlévők 
végigjárták az élményelemeket, ame-
lyek mindegyikénél megtudhatták a 
tervező, a moderátor segítségével, mi 
motiválta azokat.  Pávai Vajna Ferenc 
új szobrát Juha Richárd alkotta. A sé-
tányon található pásztorszobor a juhval 
és a pulival a Szoboszlón más ismert 
nevű Győrfi Lajos műve. 
A projektterv egyik szempontja a Má-
tyás király sétány forgalmának csök-
kentése volt.  A fiatal megálmodó, a 
hajdúszoboszlói Kálmán Zalán építész-
mérnök a víz mozgását, a hullámmotí-
vumot és a gyógyvizet adó föld mélyére 
is figyelemmel kombinálta az elemeket. 
A tervezéskor elvárás volt, hogy az új, 
attraktív élménysétány megjelenítse a 
Hajdúszoboszló, Debrecen, Hortobágy, 
Tisza-tó világát. 

Írta: Tibai Irma, 
Fotók: Tóth Imre



2022. szeptember hónap-
ban kötött házasságok:

Rácz Hajnalka – Balogh Csaba
Jenes Judit – Szilágyi Lajos

Eszenyi Tünde – Bozsányi László
Mona Vivien Liza – Major Norbert
Varga Dorottya Anna – Jenei Péter

Varju Nikolett – Horvát Tamás Dániel
Gondár Viola – Kircsi Lajos

Mosek Mónika – Bordán Zoltán
Rácz Lujza Magdolna – Farkas Gábor Csaba

Török Beáta – Szabó Bertalan Viktor
Tornyai Fanni – Szalma Tibor

Vass Edit – Ungai Sándor
Nagy Erika – Hegedűs Zoltán

Vida Judit – Karap Sándor
Hankó Zsanett – Gyöngyösi Miklós

Győri Erzsébet – Szabó Gábor

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. szeptember

Kovács István

Hüse Péterné

Mór László Ferencné

Kovács Gyula

Hűse Józsefné

Károlyi Gyula

Komódi Gyula Sándor

Takács Sándorné

Székely Michael

Szarvas László

Szabó Károly

Papp Lajosné

Kerékgyártó Istvánné

Szoboszlai Gyula

47 év 

74 év

84 év

73 év

90 év

66 év

73 év

94 év

81 év

67 év

72 év

75 év

76 év

54 év

94 év

92 év

89 év

81 év

81 év

78 év

14 hónap

86 év

71 év

84 év

82 év

58 év

74 év

67 év

77 év

Abdai Istvánné

Székely Antalné

Jurkinya Miklósné

Trázsi Géza

Dobos Julianna

Szabó József

Szigeti Dániel

Molnár Béláné

Nagy Sándor

Magyar Lajosné

Erdős Imréné

Bakó Lajosné

Kiss Jánosné

Harangi Ferenc

Patkás Jánosné

2022. szeptemberi újszülöttek:
Som Eliza

Tóth Dorka Olívia

Navratil Noel

Tankovsky Anastasia

Fekete Anna

Pap Áron
Bertli Mihály Balázs
Nagy Csongor Péter
Kovács Panna Zora

Oláh Adél
Tóth Lora

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%

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 

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 

Farkas János

Felesége és gyermekei

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik felejthetetlen halottunk

búcsúztatásán megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, bánatunkban 

részvéttel osztoztak.

séz gs éé rg e!E

(Hajdúszováton temették májusban)
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Díszdiplomás pedagógusokat köszöntöttek 
Arany- és gyémántdiploma. Az idén 
is köszöntötték a hajdúszoboszlói, il-
letve itt élő díszdiplomásokat. Ezúttal 
50 és 60 évvel ezelőtt végzettek kapták 
meg felsőfokú oklevelüket egykori 
képzőhelyükön, illetve a  jogelőd in-
tézményekben.

A Hajdúszoboszlói Nyugdíjas Pedagó-
gusokért Alapítvány és Hajdúszobosz-
ló Város Önkormányzata fontosnak 
tartja pedagógusaink megbecsülését és 
munkájuk elismerését. Ennek jegyé-
ben hagyományosan minden évben 
ünnepélyes keretek között köszöntik a 
díszdiploma elismerésben részesült pe-
dagógusokat. 2022-ben öten igényelték 
és kapták meg az őket megillető díszok-
levelüket attól az oktatási intézménytől, 
ahol első pedagógusi képesítésüket sze-
rezték:  Kőrösy Gáborné, Nagy Imréné 
és Varga Imréné aranydiplomások, míg 
T. Kiss Endre és dr. Kovács Andrásné 
gyémántdiplomás. 
Egy esemény keretében két ünnepség 

A Fehér bot napja
Komoly üzenetet hordoz a Fehér bot 
napja, a vakok és gyengénlátók nem-
zetközi napja  az érintettek, még in- 
kább az egészséges társadalom szá-
mára. 

A nemzetközi nap célja az embe-
rek figyelmének felhívása a vakok 
és a gyengénlátók sajátos helyzetére, 
keresve gondjaik megoldásának le-
hetőségeit, a társadalomba való be-
illeszkedésük útját – mutatott rá a 
hajdúszoboszlói Major étterem dísz-
termében  október 15-én megtartott 
rendezvényükön Kuik Mihályné. A 

kapcsolódott össze szeptember 12-én, 
mert köszöntötték a Hajdúszoboszlói 
Nyugdíjas Pedagógusokért Alapítvány 
létrehozásának 25. évfordulóját is. Eb-
ből az alkalomból Hajdú-Bihar Megye 
és Debrecen Nyugdíjas Szervezeteinek 
Szövetsége egy serleggel és egy emlék-
lappal ajándékozta meg a hajdúszo-
boszlói szervezetet. A jubileumi rendez-

vényen Béres Miklósné elnök idézte fel 
az alapítvány létrejöttének pillanatait. 
Az ünnepségen színvonalas műsorral 
kedveskedtek a Szivárvány óvoda,  a 
Zichy Géza Zeneiskola növendékei, 
Borbély Marcsi költő, valamint Mihály 
Gyuláné Margó énekes. 

1090 méter mélyről forró termálvíz és föld-
gáz 1925. október 26-án tört fel Hajdúszo-
boszlón. Dr. Pávai Vajna Ferenc többéves 
munkájának gyümölcse most is virágzik 
a fürdővárosban. A város ma is sokat kö-
szönhet a geológusnak, Mándi Viktória a 
Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. PR-me-
nedzsere elmondta, hogy az álmos mező-
városnak számító Hajdúszoboszló életében 
jelentős fordulatot hozott a termálvíz, ezért 
rögtön a víz gyógyászati célú felhasználá-
sában és fürdőépítésben gondolkodtak a 
termálvíz feltörése után. Ekkor a lakosság is 
tesztelni kezdte a víz hatását. A termálkúttól 
a bánomkerti libalegelőn át egy vízelveze-
tő árkot ástak a Kösely patakig. 1926 nya-
rán már olyannyira híre ment a szoboszlói 
termálpataknak, hogy melegebb napokon 
ezrek jártak fürdőzni. Már ezért is egyre 
inkább sürgőssé vált a fürdőépítés. Végül 
magát a fürdőt 1927. július 26-án nyitották 
meg.  

Mosó- mosogató és szárítógépMosó- mosogató és szárítógép

PRÉM TAMÁS ( 20-213-3633

• javítás,

• szerelés,

• karbantartás,

• beüzemelés

• javítás,

• szerelés,

• karbantartás,

• beüzemelés

A termálvíz feltörésének évfordulóját ünnepli Hajdúszoboszló
Írta és fotózta: Ónodi Orsolya

Írta és fotózta: Ónodi Orsolya

Látássérültek Észak-Alföldi Regioná-
lis Egyesülete Hajdúszoboszlói Kör-
zeti Csoportjának vezetője a fehér bot 
történelmi vonatkozásairól is beszélt.
A hajdúszoboszlói körzeti szerve-
zetnek jelenleg 47 aktív tagja van. 
Ide tartozik Nagyhegyes, Kaba, Haj-
dúszovát, Derecske és Nádudvar is. 
A tagok igénylik a közösségi életet, 
ezért  programokat, sportos rendez-
vényeket, vagy éppen egynapos ki-
rándulásokat is szerveznek Buda-
pestre, Egerbe.

Pávai Vajna Ferenc munkája előtt több he-
lyen koszorúzással tisztelegtek. Czeglédi 
Gyula polgármester több hivatali munka-
társsal, valamint Czegle-Pinczés Enikő, a 
Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészség-
turisztikai Zrt. vezérigazgatója több vezető 
beosztású kollégájával együtt fejet hajtottak 
a gyógyfürdő bejárata előtt nemrég felava-
tott bronzszobor előtt és az I-es számú fú-
rókút emléktáblánál és a Hajdúszoboszlói 
Köztemetőben dr. Pávai Vajna Ferenc sír-
helyénél.

Írta és fotózta: Bánhegyi Zoltán



Sport Hajdúszoboszló

Világbajnoki címeket, kupákat, oklevele-
ket, érmeket és újságcikkeket láthatott a 
lakosság a Hajdúszoboszlói Kovács Máté 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
kiállítótermében. Október 18-22. között 
sporttagozatos iskolák, sportegyesületek 
és kiváló sportolók eredményeit mutatta 
be a Hajdúszoboszlói Sportegyesület idő-
szakos kiállítása.

A terembe belépve Czeglédi Gyula megdöb-
bent, nem gondolta, hogy ilyen sok ereklye 
van kihelyezve a különböző korszakok sike-
reiből. A polgármester megnyitójában arról 
is beszélt, hogy a sport segít egészségesebb 
életet élni. Szerinte az a legjobb, ha valaki 
már fiatalon elkötelezi magát mellette és 
rendszeresen sportol, mert mind fizikálisan, 
mind szellemileg építi a jövő generációját.
A Hajdúszoboszlói Sportegyesület elnöke 
is gratulált a szervezőknek, majd kiemelte, 
hogy a HSE a város legrégebbi sportegye-
sülete, ezért a klubnak nemcsak múltja és 

„Remélhetőleg majd a jövő is ilyen fényesen fog alakulni”

Legutóbbi három mérkőzéséhez ki sem 
kellett mozdulnia az NB III-as labdarú-
gó-bajnokságban szereplő csapatunknak 
a Sport utcából. Szűcs János együttese 
veretlen maradt a közvetlen riválisaival 
szemben.
A felemás eredményeket hozó szeptember 
után, a tizenkettedik fordulóban az a Kö-
rösladány érkezett vendégként Hajdúszo-
boszlóra, akik idegenben többször szereztek 
pontot, mint maradtak volna alul az aktu-
ális ellenféllel szemben. Nem ígérkezett te-
hát előre lefutottnak a találkozó. A vezetés 
megszerzése után azonban jól sáfárkodott 
csapatunk az emberelőnyével is, így megér-
demelten nyert együttesünk (Aqua-General 
HSE – Körösladányi MSK 3-0).

jelene van, hanem jövőjének is kell lennie. 
Ezért dolgoznak. Katona Imre elmondta, 
hogy jelenleg 12 szakosztályban több száz 
gyermek képviseli egyesületüket.
Remélhetőleg majd a jövő is ilyen fényesen 
fog alakulni. Erről pedig már dr. Kovács 
Gergely beszélt. A sportért felelős alpol-
gármester kiemelte, hogy a sportegyesület 
összefogása korábban is megvolt, több jó-
tékonysági akciót bonyolítottak le együtt, és 
bízik benne, hogy a a későbbiekben is még 
jobban együtt tudnak majd működni a ne-
mes ügyek érdekében.

A megnyitó végén Lukács Krisztián is örö-
mét fejezte ki, hogy a fiatal egyesületük 
sportsikereit is bemutatta a kiállítás. A Haj-
dúszoboszló Herkules Sportegyesület elnö-
ke és Magyarország legerősebb rendőre az-
zal zárta gondolatait, hogy edzőtermükben 
nemcsak az erőemelés, hanem más sport-
ágak is helyet kapnak, széles a paletta, bárkit 
szívesen látnak.

Írta: Bánhegyi Zoltán
Fotó: HSE

Értékes pontszerzés a listavezető ellen

Eredetileg fordított felállásban lépett vol-
na pályára a DEAC ellen csapatunk, ám a 
DEAC stadionja utánpótlás-válogatott hely-
szín volt a találkozó idején, így pályaválasz-
tói jogot cserélt a két csapat. A helyzetek 
alapján igazságosnak mondható a döntetlen 
a megyei rivális ellen (Aqua-General HSE – 
DEAC 0-0).

Ami pedig az utolsó mérkőzést illeti: a lis-
tavezető és eddig veretlen fővárosiak ellen, 
fájó volt a 89. percben gólt kapni és elsza-
lasztani egy értékes győzelmet, de reálisan 
nézve itt is megérdemelt volt a két egylet 
pontosztozkodása (Aqua-General HSE – 
BVSC-Zugló 1-1).
Összességében, az ősszel elszenvedett két 
nagyobb arányú vereséget leszámítva, jól 
teljesít csapatunk. Ahol nyertek a srácok, ott 
megdolgoztak a sikerért, ahol viszont pon-
tot vagy pontokat vesztettek, ott nem volt 
szerencsés a Szűcs-csapat. A hátralévő hat 
fordulóban reméljük, a melós és szerencsés 
arcát láthatjuk majd a csapatnak.

Megvan az első hazai siker
Sorozatban három idegenbeli fellépés 
után újra hazai környezetben játszott NB 
II-es férfi kézilabdacsapatunk. A második 
hazai mérkőzés meghozta az első hazai 
sikert. Ráadásul a szép játék mellett most 
nem kellett aggódni az utolsó percekben.
OPUS Tigáz Hajdúszoboszló – Kondorosi 
KK 39-26
Csapatunk kilenc másodperccel a kezdősíp-
szó után máris vezetett Balázs Máté góljával. 
Ezt követően mindössze három percig állt 
úgy a találkozó, hogy a vendégek döntet-
lenre tudták módosítani az eredményt. A 
vezetést egyetlen másodpercre sem tudták 
átvenni. A mieink viszont látványos játék-
kal fokozatosan növelték a különbséget. Sőt 
a benevezett tizenegy mezőnyjátékos közül 
egy kivételével mindenki betalált az ellenfél 
kapujába. Tegyük hozzá, hogy Kovács Lász-
ló csak azért nem iratkozhatott fel a góllö-
vők közé, mert kisebb sérülése miatt amo-
lyan vésztartalékként ült a padon, és egy 
percet sem töltött a pályán.

A szünetre eldőlt minden, a második félidő-
ben már a gólkülönbség volt a kérdés. Végül  
tizenhárom gólos lett a differencia. A siker-
rel a nyolcadikról az ötödik helyre léptünk. 
„Öt meccsből van öt pontunk, ami egy kö-
zepes teljesítmény. Nem ünneplünk tehát az 
első hazai győzelem miatt, mert továbbra is 
koncentráltan kell dolgoznunk az edzése-
ken és a meccseken egyaránt, ha sikeresek 
akarunk lenni” – értékelt a találkozó után 
Hornyák Lajos, a csapat vezetőedzője.

11

Írta: Horváth Róbert
Fotó: HSE -facebook

Írta: Horváth Róbert
Fotó: Opus Tigáz Hajdúszoboszló -facebook

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



Hajdúszoboszló12 Programok

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


