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Hajdúszoboszló Város Önkormány-
zata Képviselő-testületének ünnepi 
ülésén ünnepélyes keretek között 
aláírták Rév és Hajdúszoboszló 
testvértelepülési megállapodását és 
önkormányzati kitüntetéseket ad-
tak át szeptember 2-án a Kovács 
Máté Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár színháztermében. Az ün-
nepséget megtisztelték a város test-
vértelepüléseinek – Bad Dürrheim, 
Dicsőszentmárton, Dzierzoniów, 
Lanskroun – delegációi is.

Hajdúszoboszló polgármestere ünnepi 
beszédében nagyszerű napnak nevezte 
a szeptember 2-át, melyet a rendszer-
váltás óta, immáron 31 éve ünnepe-
lünk. Aznap írták Kassán azt az ado-
mánylevelet, amelyet Bocskai István 
Halasi Fekete Péternek adott át, mely 
szerint itt, az elpusztított és elnépte-
lenedett Szoboszló település helyén, 
700 lovas hajdúnak földet és közösségi 
szabadságot, nemességet biztosított. Ez 
nagy szó volt abban az időben, hiszen 
a hajdúk mindvégig harcoltak Bocskai 
István seregében.
A polgármester szerint Bocskai István-
nak rövid, de tartalmas és hatékony éle-
te volt. Bocskai fejedelem a három rész-
re szakított Magyarországból egyesíteni 
tudta a Magyar Királyság egy részét, és 
az Erdélyi fejedelemséget.
Czeglédi Gyula arról is beszélt, hogy 
Bocskai István nagyszerű politikusként 
minden irányba igyekezett a magyar 

ingyenes városi lap

függetlenséget biztosítani, ha kellett, 
akkor szövetséget kötött a török ellen, 
1595-ben pedig Gyurgyevonál az er-
délyi és a havasalföldi hadseregek fő-
vezéreként visszaszorította a Duna déli 
oldalára a törököket. Ha kellett, akkor 
fellépett a császári hadseregek ellen is. 
Többszáz év után elmondhatjuk, hogy 
kivívta a magyar és nemzeti függet-
lenséget, hogy Erdélynek önállóságot 
tudott adni és segítette a protestáns hit 
elterjedését. A török szultán nagyrabe-
csülése és elismerése jeleként 1605-ben 
egy koronát küldött neki, melyet halála 
után 1610-ben Bécsbe vittek, és azóta 
is ott őrzik. Ez a korona a szabadság 
jelképe volt, és félelemmel töltötte el 
az akkori bécsi hatalmasságokat. A vá-
rosvezető kiemelte: büszkeséggel tölti 
el, hogy ennek a koronának itt van a 
nemes és hiteles másolata Hajdúszo-
boszlón. Ezért döntött úgy a képviselő-
társaival együtt, hogy e jelkép a városi 
ünnepségeken középponti szerepet 
kap. Mint mondta a korona összeköti 
az embereket Közép-Európában. Ez egy 
üzenet a világ többi része felé, hiszen 
az ott sorsközösségben élő népeket is 
megérintheti Bocskai István szellemisé-
ge a korona által. Az, hogy békét kötött 
és kiegyezett az itt élő népekkel, annak 
érdekében, hogy ennek a térségnek a 
függetlenségét tudja biztosítani, akkor 
az egy nagy döntés volt, és máig ható az 
öröksége.
Czeglédi Gyula arról is beszélt, hogy 
Bocskai István egy igazi hazafi volt, bár 

rövid élet adatott meg neki, de amit al-
kotott azt mi, hajdú ősei és örökösei a 
szívünkben, a lelkünkben tovább visz-
szük, és az ő emlékét ápoljuk.
Az ünnepi beszéd végén a polgármes-
ter elmondta, hogy 1991 óta az önkor-
mányzat minden szeptember 2-án vá-
rosi ünnepséget tart, melyen a mai kor 
hőseit köszöntik. Végül az idei díjazot-
taknak megköszönte a szakterületükön 
akár több évtizeden keresztül végzett 
kiemelkedő munkájukat, valamint a 
fiataloknak, diákoknak, hogy jól tanul-
nak és szorgalmasak, és azt, hogy lehet 
rájuk számítani. Bízik benne, hogy Haj-
dúszoboszló városát úgy tudják építeni, 
fejleszteni, hogy kedvük legyen itt ma-
radni és tovább vinni a város örökségét.
A polgármesteri ünnepi köszöntő után 
Hajdúszoboszló Város Önkormányza-
ta Képviselő-testületének 2022. június 
30-án kelt 196/2022. számú határozata 
alapján a lovas hajdúk Szoboszlóra te-
lepítésének 416. évfordulója alkalmából 
kitüntetések adományozása követke-
zett.
  Fotó: Tóth Imre

Folytatás a 2. oldalon

Hajdúszoboszlói a  
Megye Kicsi Nagykövete!

Több mint kétezren láto-
gattak ki az Örömnapra

Most is jó  
csapatunk van

7. oldal  u

8. oldal  u

11. oldal  u

A Hajdúszoboszló és Rév kö- 
zötti kapcsolatok fejlesztése 
érdekében létrejövő együtt-
működés kiterjed a gazda-
ság, az oktatás, a sport és a 
kultúra területére. A test-
vérkapcsolat céljainak meg-
valósításához a két település 
közös projekteket állít össze 
és valósít meg.
A vállalkozók számára 
együttműködési lehetőséget 
kínálnak, támogatják a tu-
rizmus fejlesztését szolgáló 
tevékenységeket.
A különböző területeken dol- 
gozó szakemberek számára 

lehetővé válnak a tapasztalat-
cserék, megvalósíthatók közös 
kulturális és sportrendezvé-
nyek.

Lehetőség nyílik a két telepü-
lés sportolóinak egymás meg-
ismerésére, közös versenyek 
szervezésére.
A két település ösztönzi kép-
zőművészek, népi iparművé-
szek, művészeti együttesek, 
csoportok, hivatásos és amatőr 
művészek találkozását.
Az együttműködés keretében 
kiemelt figyelmet fordítanak a 
fiatalokra.

Dorel Cosma, Rév község 
polgármestere és Czeglédi 
Gyula, Hajdúszoboszló vá-
ros polgármestere írták alá a 
testvértelepülési kapcsolatról 
szóló megállapodást.

Fotó: Tóth Imre

Testvértelepülési megállapodást írt alá  
Rév és Hajdúszoboszló

Kitüntetéseket adtak át az ünnepi ülésen
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Hajdúszoboszló Város Díszpolgára:

 Bozóky Dénes
Bozóky Dénes az Ózdi Kohász Üdülő ve-
zetőjeként vált hajdúszoboszlóivá. Szakmai 
tevékenysége mellett a kezdetektől a he-
lyi közélet aktív résztvevője. A teniszsport 
egyik meghonosítója, a Kék-Fehér Amatőr 
Tenisz Sportegyesület alapító tagja. 1988-
ban ő is az elsők között vállalt oroszlánrészt 
a kapcsolatépítésből a németországi Bad 
Dürrheim városával. Az együttműködés 
elkötelezettje. A Hajdúszoboszlói Magyar-
Német Baráti Kör alapítója, elnöke. Váro-
sunk labdarúgó egyesületének közel tíz évig 
volt társadalmi elnöke, újító gondolataival 
segítette az egyesület gazdasági talpon ma-
radását. Harminc éve működő vállalkozá-
sában egyedi sókamrás technológiát veze-
tett be. A légúti allergiás és légcsőhurutos 
betegségek kezelését számos alkalommal 
ingyenesen biztosította gyermekeknek. 
2022-ben a Város Bálján két sókamrához 
szükséges technológia kedvezményes áron 
történő beszerzését ajánlotta fel a város 
óvodásainak.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
döntése alapján a lovas hajdúk Szoboszlóra telepítésének 
416. évfordulója alkalmából kitüntetéseket adományoztak

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete 
Bozóky Dénes turisztikai, sport és kulturális 
értékeinket, valamint nemzetközi kapcsola-
tainkat gazdagító életművét köszöni meg a 
díszpolgári címmel.

Hajdúszoboszló Városért:

Erdei Gyula
Erdei Gyula 1974-ben kezdte pedagógus 
pályafutását, és 2022-ben a nevével fémjel-
zett Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Ál-
talános Iskola igazgatójaként búcsúzott el a 
katedrától.  Neve 2001-től forrt össze elvá-
laszthatatlanul a kor kihívásait folyamato-
san követő, kiváló intézménnyel. A tősgyö-
keres hajdúszoboszlói tanárember népszerű 
diákjai körében. Munkáját az elhivatottság 
és a hagyományok tisztelete mellett az újító 
szellemiség jellemezte. Közéleti szerepet is 
vállalt, tizenhat évig volt egyéni választóke-

rületi önkormányzati képviselő.
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete 
Erdei Gyula kiemelkedő pedagógusi, isko-
laigazgatói munkásságát és közéleti tevé-
kenységét ismeri el a Hajdúszoboszló Vá-
rosért kitüntetéssel.

Erdei Gyula a díjat egy későbbi időpontban 
veszi át.

Kovács Máté Díj Hajdúszoboszló 
Város Közszolgálatáért:

 Hajdúszoboszlói  
Kistérségi Szociális,  

Család- és  
Gyermekjóléti Központ
A központ 2009 óta működik a kistérségi 
társulás intézményeként, és négy telepü-
lésen nyújt szociális alapszolgáltatásokat. 
Hat éve a Hajdúszoboszlói Járás települé-
sein gyermekvédelmi feladatokat látnak el. 
2020-ban a pandémia kezdetétől az élvo-
nalban vállalták a helytállást. A szomszéd 
országban dúló háború kitörésétől – felada-
taik teljesítése mellett – hatékonyan köz-
reműködtek a városba érkező menekültek 
ellátásában. A díjat Holácsik Marianna in-
tézményvezető vette át.

Gönczy Pál Díj Hajdúszoboszló  
Város Pedagógiájáért:

Hegedűs Kornélia
Hegedűs Kornélia azon óvodavezető pe-
dagógusok egyike, aki maradandó értéket 
teremtett Hajdúszoboszlón. Csíkdánfalván, 
vallásos pedagóguscsaládban született. Át-
településük után, 1965-től dolgozott haj-
dúszoboszlói óvodában, 1976-tól pedig a 
Hőforrás utcai óvoda vezetője nyugdíjazá-

sáig. Nevéhez fűződik a város első óvodai 
tornatermének létrehozása. Fáradhatatlan, 
bátor, újító szellemű, kitartó személyiség, 
ezért sok kolléganőjének példaképe. Nyug-
díjasként is aktív maradt. Segítő a mene-
külttáborban, önkéntes a Vöröskeresztben, 
sokáig a nyugdíjas pedagógusklub elnöke.

Gönczy Pál Díj Hajdúszoboszló 
Város Pedagógiájáért:

 Szabó Jánosné
Szabó Jánosné Katona Mária 1978-tól, pá-
lyája kezdetétől 41 évig dolgozott az Ap-
rónép tagóvodában óvónőként, szakmai 
munkaközösség vezetőjeként, fejlesztő 
pedagógusként, vezetőhelyettesként, majd 
tizenhat évig vezetőként. Munkájában a 
gyermekek iránti szeretet, példás felelős-
ségtudat, újító szemléletmód vezérelte. 
Óvodavezetőként fontosnak tartotta a csa-
ládok és az óvoda kapcsolatának erősítését. 
Több évig mentorált óvodapedagógus sza-
kos hallgatókat.

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete 
Szabó Jánosné több évtizedes óvodapedagó-
giai munkásságát köszöni meg a Gönczy Pál-
díjjal.

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete az 
intézmény szociális és gyermekvédelmi alap-
ellátásban, valamint a rendkívüli helyzetek-
ben tanúsított példaértékű munkáját köszöni 
meg a Kovács Máté-díjjal.

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete 
Hegedűs Kornélia példaértékű szakmai mun-
kásságát és társadalmi tevékenységét méltat-
ja a Gönczy Pál-díjjal.
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Szép Ernő Díj Hajdúszoboszló  
Város Kultúrájáért:

Vaskó Istvánné
Vaskó Istvánné Bori helyi kulturális öröksé-
günk egyik őrzője. 1995-ben férjével létre-
hozták a Hajdúszoboszlói Gazdaházat, így 
fennmaradhatott a város kevés régi épüle-
teinek egyike. A 194 éves műemlékházban 
állandó kiállítást rendezett be az egykori 
népi életmód bemutatására. Emellett ma-
gas szintre fejlesztette a népi gyógymódok 
megismertetését, ezért a ház körül gyógy-
növényes kertet alakított ki. Az általa te-
remtett értékeket számos gyerekcsoport, 
civil közösség, egyéni látogatók csodálják.

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete 
Vaskó Istvánné több évtizedes, kiemelkedő 
jelentőségű értékmentő tevékenységét ismeri 
el a Szép Ernő-díjjal.

Kenézy Gyula Díj Hajdúszoboszló 
Város Egészségügyéért:

Dr. Kiss Miklós
Dr. Kiss Miklós nőgyógyász szakfőorvos 
nyugdíjasként is a hivatásának él. 1983 óta 
erősíti Hajdúszoboszló egészségügyi ellátá-
sát. Érdemei kiemelkedők a nőgyógyászati 
rákszűrés területén, elsőként készített a 
nyolcvanas években számítógépes adatnyil-
vántartást. Csatlakozott Czeizel Endre pro-
fesszor országos programjához is. Tíz évig 
közreműködött a családtervezési alkalmas-
sági vizsgálatban és az optimális családter-
vezési szolgáltatásban. Tudományos szak-
mai munkássága kiemelkedő.

Kenézy Gyula Díj Hajdúszoboszló 
Város Egészségügyéért:

Sándorné Kunkli 
Eszter

Sándorné Kunkli Eszter tősgyökeres haj-
dúszoboszlói, aki ápolónőként 1975 óta az 
egészségügy elkötelezettje. Negyvennégy 
éve a gyermekgyógyászatban dolgozik, a 2. 
számú gyermekorvosi körzet asszisztense. 
Segítőkészsége, emberi hozzáállása, meg-
bízhatósága, alkalmazkodóképessége az 
egészségügy új kihívásaihoz példaértékű. 
Elhivatottságáért egyaránt tisztelik az or-
vosok, az asszisztens és a védőnő kollégák, 
valamint a gyermekes családok.

Pávai Vajna Ferenc Díj 
Hajdúszoboszló Város  
Idegenforgalmáért: 

posztumusz 
Pataki István

Pataki István nevét beírta a hajdúszoboszlói 
vendéglátás történetébe. Negyvenegy évvel 
ezelőtt kezdett egyéni vállalkozásba, majd 
1990-től a Hungarospa területén saját for-
rásból kialakította a Grill Csárdát. Később 
tevékenységét bővítette és továbbfejlesz-
tette. Azon vendéglátók egyike, aki hosszú 
időn keresztül színvonalas szolgáltatások-
kal járult hozzá a fürdőváros népszerűsé-
gének növeléséhez. Emberi hozzáállása is 
követésre méltó. 2022 tavaszán vettek tőle 
végső búcsút szerettei és tisztelői.
A díjat özvegye, Pataki-Jeges Gabriella vette 
át.

Hüse Károly Díj Hajdúszoboszló 
Város Sportjáért:  

Dihen Károly  
János

Dihen Károly a hajdúszoboszlói sportélet 
egyik meghatározó személyisége. Tizenöt 
évesen kezdett karatézni, majd 1987-ben 
megalapította a Shotokan Karate Egyesület 
Hajdúszoboszlót. Karateedzőként a legkü-
lönbözőbb korosztályokból vannak tanít-
ványai a négydanos mesternek. Neveltjei az 
elmúlt évtizedekben számos hazai és külföl-
di versenyen öregbítették a város hírnevét.

Tessedik Sámuel Díj Hajdúszobosz-
ló Város Mezőgazdaságáért  

és Környezetvédelméért:  

Varga Gyula
Varga Gyula tősgyökeres hajdúszoboszlói, 
akinek a mezőgazdaság iránti kötődése 
neveltetéséből fakad. Agrármérnöki pálya-
futása 1984-ben kezdődött, és az öntözéses 
gazdálkodás területén hamarosan szakmai 
sikerekkel folytatódott. Előbb társas vál-
lalkozásba kezdett, majd 2016-ban fiával 
önálló céget alapítottak. Az Irrifarm a leg-
modernebb technológiák alkalmazásával 
gyarapítja sikereit. Tudományos kutatói 
tevékenysége is kiemelkedő. A Hajdúszo-
boszlói Gazdakör tagja, elkötelezett támo-
gatója a gazdatársadalomnak, sportegyesü-
leteknek, rendezvényeknek.

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete dr. 
Kiss Miklós négy évtizedes szakmai elkötele-
zettségét és eredményeit méltatja a Kenézy 
Gyula-díjjal.

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete 
Sándorné Kunkli Eszter egészségügyben bizo-
nyított több mint négy évtizedes kiemelkedő 
helytállását ismeri el a Kenézy Gyula-díjjal.

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete 
Pataki István példaértékű vendéglátó szak-
mai tevékenységét méltatja a Pávai Vajna 
Ferenc-díjjal.

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete 
Dihen Károly János több évtizeden át végzett 
kiemelkedő sporttevékenységét köszöni meg a 
Hüse Károly-díjjal.

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete 
Varga Gyula példaértékű szakmai mun-
kásságát és közösségi szemléletét ismeri el a 
Tessedik Sámuel-díjjal.
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Biró Janka
A Gönczy-iskola diákja nyolc tanévét 
kitűnő bizonyítvánnyal zárta. Az iskola 
kiváló tanulója közösségi ember. Verse-
nyek eredményes résztvevője matemati-
kából, magyar és angol nyelvből, termé-
szettudományokból.

Kiss Lóránt
A BSZC Közgazdasági Technikum je-
les diákja. Csapattársaival készített ver-
senymunkájukkal bekerültek a szegedi 
innovatív informatikaverseny műszaki 
informatika szekciójának legjobb tíz 
középiskolás csapata közé.

Makrai Csaba
A Hőgyes Endre Gimnázium kitűnő 
tanulója különösen matematika, fizika, 
kémia tantárgyakból jeleskedik. Szor-
galmas, a kihívásokkal bátran szembe-
néz. Az elmúlt tanévben négy országos 
matematikaversenyen is eredményes.

Kovács Máté
A Hőgyes Endre Gimnázium kitűnő 
tanulója. Matematika-, továbbá magyar 
nyelv és irodalom megyei és országos 
versenyek eredményes résztvevője. A 
Savaria történelem verseny országos 
döntőjének második helyezettje. Sakko-
zik is, országos 17. a diákolimpia dön-
tőjében.

Turi Hanna
A Pávai Vajna-iskola diákja jó tanuló és 
közösségi ember. A tehetséges táncos 
eredményei showtáncban kitűnők. Az 
elmúlt évben 19 minősítő-, pontszerző 
és kupaversenyen, illetve a magyar baj-
nokságban aratott sikereket.

Péter Bálint Mór
A Pávai Vajna-iskola kitűnő diákja. 
Matematika-, olvasásversenyek és a 
Kincskereső dobogós helyezettje. Tájé-
kozottsága kimagasló természettudo-
mányokból és történelemből. Igazolt 
sakkozó, aki eredményes korosztályá-
ban.

Nagykéri Korinna
A Bárdos-iskola kitűnő tanulója. Figye-
lemre méltó sokoldalúsága, műveltsége, 
versenyeredményei, továbbá közösségi 
tevékenysége. Kiemelkedő rajztehetsé-
gét a művészeti iskolában fejlesztette, e 
területen tanul tovább.

Tamás Kristóf Olivér
A Thököly-iskola kiváló tanulója a ter-
mészettudományokban és az angol 
nyelvi ismeretekben jeleskedik. Egyik 
versenyeredménye hozzájárult sikeres 
gimnáziumi felvételéhez. Közösségi te-
vékenysége példaértékű.

Fábián Jázmin Katalin
A Gönczy-iskola kiváló tanulójaként 
ballagott el. Helyesírási és olvasóverse-
nyek résztvevője. A közösség kiemelke-
dő tagja volt, segítőkészsége és tanulmá-
nyi szorgalma példamutató.

A Hajdúszoboszló Kiváló Tanulói 2022-ben
4
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Sándor Imre
A BSZC Bocskai István Szakképző Is-
kola diákja mezőgazdasági gépész sza-
kon. 2022-ben a Szakma Kiváló Tanu-
lója Verseny országos döntőjébe jutott. 
Szakmai sikereiért Bocskai Emlékpla-
kettet kapott. Az iskolai szakmai vizsgát 
jelessel zárta.

Balogh Ildikó 
Mercédesz

A BSZC Bocskai István Szakképző Is-
kola cukrász tanulója volt. Iskoláját 
többször képviselte rendezvényeken, ez 
évben a Szakma Kiváló Tanulója Ver-
senyen is megmérette tudását. Iskolai 

Szarvas Szilárd
A BSZC Közgazdasági Technikum ki-
tűnő tanulója. Elsősegélynyújtó csapat-
verseny országos döntőjében nyolcadik 
helyezett. A szegedi innovatív informa-
tikaverseny műszaki informatika szek-
ciójában a legjobb tíz közé sorolt hajdú-
szoboszlói csapat tagja.

A Hajdúszoboszló 1606 emlékérem díjazottjai

Kiss József Zoltán
Kiss József Zoltán fél évszázada aktív 
tagja a város közösségének. A Hajdú-
szoboszlói Gazdakör tagja, melynek 
100 éves történetét könyvben örökítette 
meg. Emellett sikeres helytörténeti ku-
tatásokat folytat.

Hajzer Dávid 
Attila

Dávid Attila tehetségének köszönhető-
en 2020-ban felvételt nyert a Nemzeti 
Kézilabda Akadémiára. Ebben az évben 
az U16-os csapat tagjaként országos 5. 
helyezést ért el. A strandkézilabda Eu-
rópa-bajnokságon a magyar csapat tag-
jaként aranyérmes.

Hajzer Dávid Attila akadémiai elfoglalt-
sága miatt édesanyja vette át elismerését.

Németh Zoltán
Németh Zoltán hatvanhét évvel ezelőtt 
választotta a cipész mesterséget. A he-
lyi ktsz megszűnése után vállalkozóként 
folytatta. Nyolcvanegy évesen is dolgo-
zik, köztiszteletnek örvend.

„Az Év Üzlete” díjazottja 2022-ben  
a zsűri döntése alapján a 

Dózsa COOP 
Áruház.

A Dózsa COOP Áruház 1991-ben épült. 
Hat éve bővítették, és teljesen felújítot-
ták. Belső arculata az áruválasztékhoz 
illeszkedve esztétikussá és rendezetté 
vált. A vásárlói elégedettség fontos az 
üzemeltető Szoboszló Coop Kft. számá-
ra.

A díjat Szabóné Kállai Mária, a Szobosz- 
ló COOP Kft. ügyvezetője és Pető Miklós 
üzletvezető vették át.

Az ünnepi képeket készítette: Tóth Imre

Az Év Üzlete díjas
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Kitörő örömmel, nosztalgiával fogad-
ta 90. születésnapjának alkalmából 
érkező köszöntőit Szél Lajos bácsi 
augusztus 15-én. A fürdőnél, majd a 
polgári védelemnél dolgozott, régi jó 
az ismeretsége Czeglédi Gyula pol-
gármesterrel, aki a jó kapcsolatra 
tekintettel szintén időt szakított a je-
les megemlékezésre. Eljött Harsányi 
István körzeti képviselővel, valamint 
Schmiedtné Mónus Erika kiemelt szo-
ciális szakügyintézővel. 

Lajos bácsi Debrecenben látta meg a 
napvilágot 1932. augusztus 13-án. A hat 
általános iskolai osztály után a gyógyfür-
dő kertészetében segédmunkáskodott. 
A katonaéletet követően kéményseprő 
képesítést szerzett, majd önkéntes tűz-
oltó. 1971-től a polgári védelem mun-
katársa. 
1958-ban házasodtak össze feleségével, 
Etelka nénivel, akit sajnos hét éve el-
veszített. De a családtagok körülveszik. 
Büszkén beszél Lali fiáról, aki a Búzaka-
lász kiváló traktorosa volt. Etelka lányá-
ra, négy unokájára, nyolc dédunokájára 
is büszke, „a kilencedik útban van, csak 
lássam meg őket”. 

Társas lény vagyok – jelenti ki Vár-
falvi Józsefné Magdika néni, aki 
augusztus 2-án töltötte be a 90. élet-
évét. Ez alkalomból köszöntötte au-
gusztus 3-án Kocsis Róbert önkor-
mányzati képviselő és Dede Erika 
egészségügyi és szociális irodaveze-
tő az Anna Idősek Otthon lakóját. 

Tizenegy éve, az új szárny átadása-
kor költözött be ide Debrecenből a 
jó kedélyű, temperamentumos, friss 
gondolkodású hölgy. Nem tétlenke-
dik, folyamatosan aktívan részt vesz a 
közösség életében.  Magdi néni büsz-
ke két gyermekére, öt unokájára és 
hét dédijére. Szívének természetesen 
nagyon kedves világhírű unokája, 
Vásáry André szopránénekes, aki a 
nagyit kritikusának tekinti.  – Édes-
anyám is szépen énekelt, de a nagybá-
tyám is nagyon jól – latolgatja, hon-
nan az unoka adottsága.

Szép nagycsaláddal kiteljesedett, bár 
nehézségekkel és boldog időkkel ve-
gyes élet jellemzi Széll Lajos bácsi 
útját.  90. születésnapja alkalmából 
szeptember 2-án otthonában köszön-
tötte fel Mester József, a körzet önkor-
mányzati képviselője és Dede Erika, a 
polgármesteri hivatal egészségügyi és 
szociális irodavezetője.  

Lajos bácsi szerint a család, a jó feleség, 
a nyugalom is hozzátartozik a hosszú 
élet titkához, de a munka, a mozgás még 
inkább. Tősgyökeres szoboszlóiként, 
nyolcgyermekes családban született. 
Édesapja a vasútnak dolgozott, így töb-
bek közt sokáig Baktalórántházán ne-
velkedett. A háború után hazajöttek. 
– Abban az időben nehéz volt munkát 
keresni – mondta, ezért tizenhét éve-
sen ő is a vasúthoz került Debrecenbe. 

Szél Lajos énekelt 
is örömében

Széll Lajos ma is 
kertészkedik

Lajos bácsi részben ma is ellátja ma-
gát. Bár hallása megromlott, az orvos 
szerint sokat lőtt, ezért hallókészüléket 
hord. Munkáját mindenütt megbecsül-
ték, számos elismerést, kitüntetést ka-
pott. 1980-ban kezdte meg nyugdíjas 
éveit. Szőlőskertje volt a mindene, ma is 
fontos számára. A beszédes, jó kedélyű 
Lajos bácsi sok történetet felidézett, sőt 
egy nótára is rágyújtott, „Száz forintnak 
ötven a fele..” danolta örömében. 

Magdi néni 37 évig dolgozott.  A me-
zőgazdaságban vezetőként, később a 
kereskedelemben, a debreceni Csapó 
utcán boltvezetőként. 
Nagyon büszke rá, hogy buzdításával 
az Anna otthonban nem egy otthon-
lakót sikerült úgymond „kiszednie” az 
ágyból. Korábban az udvaron zöldsé-
geket is nevelt. Manapság énekelnek, 
kézimunkáznak, például még mindig 
szépen horgol! 
– Úgy éltem meg ezt a 90 évet, hogy 
a jó Isten nagyon jó volt hozzám. 
Gyermek voltam, amikor kitört a II. 
világháború: mindenre emlékszem, 
most izgulok, csak háború ne legyen 
- mondja. 

Folyamatosan képezte magát a pálya-
fenntartó fiatalember, így vonatfékező, 
kocsirendező, raktárnok, jegyvizsgáló 
munkakörben is dolgozott. 1961-ben 
befejezte a 8. osztályt is, majd ívhe-
gesztőnek tanult. E szakmában 12 évig 
dolgozott, már Hajdúszoboszlón, de a 
kocsijavító műhely Debrecenbe kerü-
lése után is itt maradt. Átkerült a szer-
tárhoz, s közel 39 év után, 1987-ben jött 
nyugdíjba. Azóta a kert és az unokák, a 
család tölti ki életét. 
Hatvannégy éve közös a sorsuk jóban-
rosszban feleségével. Négy gyermekük 
született, egyik fiuk Budapesten, leá-
nyuk Debrecenben, két fiuk e városban 
él. Büszkék rá, hogy mind szorgalma-
sak, dolgosak. Nyolc unokájuk közül 
szinte mind családos már, és négy déd-
unokának is örvendezhetnek.

Írta és fotózta: Tibai Irma
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A hajdúszoboszlói amatőr és profi képző-
művészeket tömörítő csoport az első nyá-
ri művésztelepet szervezte meg a Bocskai 
Múzeum árnyas udvarán augusztus 8-12. 
között. Az itt készült művek zöme a szep-
tember 17-én megnyíló kiállításon lesz 
látható a művelődési központban. A tárlat 
különlegessége, hogy keretet ad egy fiatal 
hajdúszoboszlói divattervező, Böcsödi 
Krisztina divatbemutatójának.

Egyéni technikákkal a legkülönbözőbb, 
igen fantáziadús, vagy éppen lelkiállapotot 
leképező kompozíciók készültek a művész-
telepen. A közös alkotás öröme, hasznos be-
szélgetések jellemezték a hetet. - A csoport 
neve új, de történetünk több mint tízéves, 
és itt sem először alkotunk. A cél most is az 
egymással találkozás, a tapasztalatok meg-
osztása volt. Örömünkre szolgál, hogy a 
művészeti iskola tanítványai is érdeklődők. 
Egy közösség akkor működik jól, ha a tagjai 
elfogadók, de más tényezők is fontosak – 

Karacs Ottó nyerte el a Megye Kicsi Nagy-
követe címet. Három kicsi attasé társával 
ő képviseli Hajdú-Bihart szeptember vé-
gén egy különleges országos versenyen. 

A 13 éves szoboszlói diákot megismerve 
cseppet sem lehet csodálkozni, hogy ő lett 
ennek a kreativitást, műveltséget, széles lá-
tókörűséget igénylő megmérettetésnek a 
megyei legjobbja. Az elismerést augusztus 
10-én vette át a megyeháza Árpád Termé-
ben. 
A Magyarság Kicsi Nagykövete programot 
10-12 éveseknek hirdette meg a Generáci-
ók Találkozása Egyesület. Ottó anyukája a 
megyei lapban látta meg. A háromfordulós 
versengésben többek között ppt készítése 
szerepelt a megye látványosságairól. Diá-
kunk persze Hajdúszoboszlót, a gyógyfür-
dőt és a szilveszteri csergetést választotta. A 
döntőben a zsűrinek humoros történetet is 

A dixieland klasszikus gyökereitől a mo-
dern változatokon át a divatos átiratokig 
e zenei műfaj gazdag világa ma is közön-
ségvonzó erőt képvisel. Így volt ez au-
gusztus 4-6. között, a 26. Hajdúszoboszlói 
dixielandnapokon is.   

Minden évben arra törekszünk, hogy sike-
rüljön egy kicsit megújítani a zenei reper-
toárt. Azt gondolom, hogy az idén is sike-
rült. Ferenczi György és a Rackajam például 
elsőként jártak nálunk. Sok-sok fesztivált 
szervezünk a nyáron, de a dixielandnapok 
mindenképp az egyik legkedvesebb rendez-
vényünk. Hálás dolog évről évre nekiru-
gaszkodni, hiszen adott egy kiváló helyszín, 
s adott egy kiváló segítő Fazekas Csaba sze-
mélyében, és egy kiváló közönség is. Sokan  
egészen távoli településekről is érkeznek 

Világszínvonalú dixielandnapok

A Szoboszló Art Műhely alkotótáborában

mondta Szoboszlainé Kádár Anikó.
Kátay Gyula festőművész, csoportvezető 
például egyedi technikával létrehozott mo-
dern műveit mutatta be. Szoboszlainé Ká-
dár Anikó képeit a szilvalekvár főzése ihlet-
te. Szilágyiné Cseke Tünde, a volt tanítvány, 

ma kisgyermekes édesanya, az 1930-as 40-
es évekből rajzolt meg gyermekképeket. Sas 
Lőrincnek a családja szoboszlói gyökerű, 
állatorvostan hallgató, édesapja révén jött 
el ide, az alkotás megnyugtatja. Szabó József 
nem a képzőművészetről ismert, de most 
egy régi képét fejezte be. Szatmári Lajos 
most egy kubista irányzatú akrilképet készí-
tett. Kokas Csilla szintén újított, a festékek 
borogatásának technikájával a tőle megszo-
kottól egészen más műveket hozott létre. 
Tokaji Mária is a modernet választotta. A 
résztvevők között ott láttuk Varga István és 
Kálvári József alkotásait is. 
Böcsödi Krisztina divattervező fotográfus 
édesanyjával együtt szemlélte a képeket. – 
Stílusban is mindenki maradandót alkotott 
itt, nálam is ez a fő szempont a ruháknál – 
nyilatkozta az őszi tárlat megnyitója és az 
azt követő őszi-téli kollekciójának tervezett 
bemutatója kapcsán. 

Írta és fotózta: Tibai Irma

ide a dixielandnapok hírére – mondta el la-
punknak Soós Csaba, a szervező művelődé-
si központ igazgatója.  
- Engem nem kell felkérni, én mozga-
tom már a kezdetektől, hogy ez a fesztivál 
mindenképpen összejöjjön. Meg szokták 
kérdezni, hogy mikor kezdem szervezni. 
Mondom: amikor a mostaninak vége van. 
Másnap. Tehát már akkor gondolkozok, 
hogy a jövő évit hogyan tudnánk úgy ösz-
szehozni, hogy mind színvonalban, mind 
értékben, a közönségnek és szakmailag is 
megfeleljen – nyilatkozta Fazekas Csaba ze-
nész, a dixielandnapok szakmai menedzse-
re.  
Világszínvonalú előadóknak tapsolhatott 
ezeken az estéken a nagyérdemű. A 0. na-
pon a fürdő előtti kis színpadon a Marching 
Jazz Band adta meg az alaphangot. A nagy 

szabadtéri színpadon aratott sikert Berki 
Tamás és a Sárik Péter jazz trió, Ferenc-
zi György és a Rackajam, természetesen a 
Miskolc Dixieland Band és a Hot Jazz Band, 
valamint a Mardi Grass Jazz Band.

Tibai Irma, fotó: Tóth Imre

Hajdúszoboszlói a Megye Kicsi Nagykövete!
írni kellett, valamint érvelni, miért tartja a 
pályázó magát a legalkalmasabbnak Hajdú-
Bihar kicsi nagykövetének. 
Karacs Ottó tagja volt a múzembarátok 
körének, idegenvezetésre is képes a város-
ban, ismeri a megyét, szereti a történel-
met, földrajzot, nagyon kifejezőn és ízes 
szoboszlóisággal kommunikál. Színes egyé-
niségével és felkészültségével méltán érde-
melte ki az elsőséget.
Nem utolsósorban, ha lehet még fokozni, 
eláruljuk, hogy imádja a vasutat, dédpapája 
is vasutas volt. Szabadidejében, illetve enge-
déllyel szorgalmi időben is a fővárosban, a 
Széchenyi-hegytől Hűvösvölgyig járó gye-
rekvasúton szolgál! Mindenképpen a vasút 
szolgálatát szeretné választani életpályája-
ként, s ebben szülei is támogatják. 

Írta és fotózta: Tibai Irma
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Az államalapítás napja  mindig a hálaadás ünnepe volt
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Egy közösségként ünnepelte Hajdú-
szoboszló lakossága és az itt üdülő 
vendégek az államalapítás és az új ke-
nyér ünnepét augusztus 20-án.

Augusztus 20-án ünnepi pompába öltö-
zött a szabadtéri színpad. Czeglédi Gyu-
la polgármester  beszédében felidézte a 
múltat és emlékeztette az ünneplő kö-
zönséget, hogy történelmünkben vol-
tak nehéz évek, amikor nem, vagy csak 
korlátozottan lehetett ünnepelni. Az 
1848-as szabadságharc leverése után 
hosszú ideig nem tarthatták meg az au-
gusztus 20-ai nemzeti ünnepet, mert 
Szent István a független magyar állam 
szimbóluma volt. Hangsúlyozta, hogy a 
magyar államalapítás ünnepe egyaránt 
alkalmas a múltról való megemlékezés-
re és a jövőbe tekintésre. Szent István 
tudta, hogy a keresztény Európa talaján 
csak keresztény nép tud megmaradni. 
Így tudott független államot teremteni 
az itt élő népeknek, népcsoportoknak 
egyaránt.
Napjainkról szólva úgy fogalmazott, az 
Európai Unióhoz csatlakozással az em-
berek többségének várakozásai nem tel-
jesültek, viszont az orosz medve kiűzése 
után megkaptuk a brüsszeli bürokráciát 
az Európai Egyesült Államok víziójával. 
Hatalmas tapssal fogadta a közönség, 
amikor Czeglédi Gyula a szomszéd or-

szágban dúló háborúról szólva a békét 
sürgette. „A világ nagyhatalmaitól kö-
veteljük, hogy saját hódító, birodalmi 
és profitcéljaik helyett a háborút  tár-
gyalóasztalok mellett mielőbb fejezzék 
be, biztosítva ezzel a világ békés életét. 
Polgármesterként büszke vagyok, hogy 
Hajdúszoboszlón a menekülteket széles 
körű összefogással befogadtuk, elláttuk, 
segítjük őket ma is.”
A jövőt illetően nem rejtette véka alá, 
hogy „a világ gazdasági és politikai vál-
sága miatt, melynek a végkifejletét még 
nem lehet látni, nagyon nehéz hóna-
pokra számíthatunk. A legfontosabb, 
hogy a rászorulókon önkormányzatunk 
segíteni tudjon és mindenkinek a lét-
biztonsága biztosított legyen. Legyen 
bármilyen nehéz is a helyzet, városunk 
fejlesztését nem adjuk fel, mert Hajdú-
szoboszlónak épülni, szépülni kell, vá-
rosunk lakóinak és a hozzánk érkező 
idegenek örömére”.

Az ünnepi beszéd után a történelmi 
egyházak képviselői, dr. Lipták Jó-
zsef római katolikus esperes, Czető 
Norbert református lelkész és Fekete 
András görögkatolikus parókus a ha-
gyományokhoz híven megáldották és 
megszentelték az új kenyeret, melyből 
azután minden ünneplő vehetett egy 
darabkát.  
Az augusztus 20-ai városi ünnepség 
színvonalas népzenei koncerttel folyta-
tódott. Szalonna és bandája a Kárpát-
medence leggyönyörűbb muzsikáival, 
Moldvától Gyimesig, Kárpátaljától a 
Felvidékig, és természetesen az anya-
ország muzsikájával ejtette ámulatba az 
ünneplő közönséget. Ezután a Magyar 
Állami Népi Együttes szólótáncosaival, 
továbbá a Debreceni Főnix Néptánc-
együttessel kiegészülve egy felejthetet-
len néptáncgálával zárták az ünnepi 
estet.

Ónodi Orsolya, fotó: Tóth Imre

Több mint kétezren látogattak ki a nyárzáró örömnapra
A birka- és slambucfőző örömnap a régió 
egyik legnagyobb gasztronómiai rendez-
vénye, amelyet minden évben a város nap-
ja után rendez meg a Kovács Máté Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár a repü-
lőtéren. 
Ez a 23. alkalom volt. A szervezők célja, 
hogy a helyi baráti és munkahelyi kollek-
tívák a turisztikai főszezont követően egy 
kicsit megpihenjenek, és a maguk örömére 
gondtalanul szórakozhassanak. Ezen túlme-
nően fontos a hajdú hagyományok bemuta-
tása, valamint az, hogy a magyar konyha 
jellegzetes értékei megőrződjenek. Előtérbe 
kerül ilyenkor és a látogatók is megismer-
hetik Hajdúszoboszló és térségének sajátos 
ételeit  és a szabadtéri főzés kultúráját.

Ez az alkalom nem hasonlítható más főző-
versenyekhez. Ezen az örömnapon nincs 

rakoztatta a közönséget. A legkisebbeknek 
is készültek programmal. Kipróbálhatták a 
népi mesterségeket és nagyszerű népi  játé-
kokat is.
A 25 év alatt egyre nagyobb népszerűségnek 
örvendő esemény természetesen nem csak 
a szoboszlóiaknak szólt, a környékről és a 
határon túlról is egyre nagyobb számban 
érkeztek érdeklődők.

Ónodi Orsolya, fotó: Tóth Imre

zsűri, a főzéssel együtt egy  hatalmas bará-
ti összejövetel hagyományos magyar ételek 
társaságában.
A jó hangulat a magyar ízek elengedhetetlen 
kísérője, ezért a szervezők, illetve a támo-
gató Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, 
gazdag szórakoztató programokról is gon-
doskodtak   a reptéren felállított két színpa-
don. A nap folyamán bemutatkoztak  helyi 
csoportok, délután pedig a Balkan Fanatik, 
majd Nagy Feró és a Beatrice koncertje szó-



2022. július hónapban 
kötött házasságok:

Éles Juliánna – Engbersen Antonius Johannes Wilhelmus
Nádházi Nikolett – Kerekes László
Nagy Réka Rózsa – Kovács László

Szabó Diána – Gál József
Kádár Angéla – Pap Tibor

Rekecki Ágota – Szabó Zoltán
Kis Judit – Sárosi János

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. júliusi újszülöttek:
Mona Dániel

Takács Rozina
Farkas Izabella
Fogarasi Tibor
Kovács Janka

Péter Adél
Szabó Flóra
Cserny Liza

Elhunytak 
2022. július

Egri Ferenc István

Jakab Mihály Pál

Bódi Lajos

Czeglédi Lajos

Dobos Ferencné

Kapusi Julianna

Szarvas László

Tamás Zoltán

Jó József Ferencné

Jó József Ferenc

70 év

80 év

89 év

53 év

87 év

84 év

67 év

54 év

80 év

86 év

76 év

70 év

89 év

52 év

72 év

58 év

82 év

86 év

36 év

92 év

Németh Istvánné

Kádár Ambrus Gyula

Kiss Lászlóné

Árváné Domokos Krisztina

Juhász Jánosné

Balla Imre

Pikó Mihályné

Kovács Sándorné

Bartisné Fórián Krisztina

Kurucz Alfréd Pálné

Rodriguez Leticia Lilien 
Kereki Laura

Kiss Virág Kitti 
Farkas Zsanna

Jancsa Emili Kloé
Habinyák Máté
Jantsek Jázon

Nagy-Kádár Mira
Abdai Zsófi Irma

SZŐNYEGMOSÁS
PLÉD, ÁGYTAKARÓ
PAPLAN, PÁRNA MOSÁSA
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 190.

06 30 493-8650

Hétfő-Péntek 08.00-15.00, Szombat: 08.00-10.00Nyitvatartás:

Szücs Zóra
Győrfi Jázmin
Csuka Regina
Tóth Liza Sára
Pinczés Noémi 
Kiss Csenge

Holecska Ábel
Zsákai Zétény
Papp Regina

Ingatlanokat, 

  

 

( 06301902019

Hajdúszoboszló és körzetében 

eladó házakat, 
nyaralókat, telkeket 

keresünk 

édes
otthon

ügyfeleink 
részére. 

Mosó- mosogató és szárítógépMosó- mosogató és szárítógép

PRÉM TAMÁS ( 20-213-3633

• javítás,

• szerelés,

• karbantartás,

• beüzemelés

• javítás,

• szerelés,

• karbantartás,

• beüzemelés

2 32-35 m -es 

II. emeletig 

kis lakást keresek 

Hajdúszoboszlón, 

16.000.000 Ft-ig.

( (70) 947-5706

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk

DOBOZI JÁNOS
halálának 5. évfordulójára.

„Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen,
Rég nem dobban családjáért, messze vitted Istenem.

Telhetnek hónapok, múlhatnak évek.
Akik szívből szeretnek, nem felednek Téged."

1948-2017 Felesége, Lányai, Veje és Unokája

Korábbi kollégánk, 

Elek János 
a hajdani Bocskai Filmszínház és a 

kertmozi több évtizedes üzemeltetője 
életének 70. évében 

augusztus 16-án elhunyt. 

Búcsúztatását szeptember 12-én 
11 órától a kabai temetőben tartják.

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 Kösely Zrt. a 
szarvasmarhatelepére 

Érdeklődni a 
-as 

telefonszámon lehet.
06-30-369-7293

traktorost
állatgondozót

 
és 

 
keres. 
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Közélet Hajdúszoboszló

Rekord született: több mint 500 kamion 
érkezett Hajdúszoboszlóra

2012-ben, az első kamionos találkozón 
még csak 44 kamion állt a hajdúszoboszlói 
repülőtéren. Azóta folyamatosan fejlődött 
a rendezvény, évről évre többezres tömeget 
vonzott a városba. Családok, baráti társa-
ságok, cégek és vállalkozások találkozási 
pontjává vált, így az idén már  517 kamiont 
regisztráltak.
A négynapos találkozó nyitóestjén egyedi 
festésű, világítással díszített veterán cso-
dák és vadonatúj kamionok vonultak vé-
gig a városon. Ezekre a robusztus jármű-
vekre több ezren voltak kíváncsiak. Volt, 
aki telefonal élőben közvetítette, videózta 
a történéseket, míg a többség csendben, 
a látványban elmerülve élvezte a felvo-
nulást. A rendezvény négy napja alatt a 
driftbemutatókon füstöltek a gumik, volt 
többek között kipufogóhangnyomás-
mérés, kamionos gyorsulás, felnitartó és 
kamionhúzó verseny is. Simon Anikótól, 
a rendezvény fő szervezőjétől megtudtuk, 
egyévi munkája van abban, hogy pontról 
pontra összeálljon az egyre népszerűbb ta-
lálkozó minden apró eleme. Az idén nem-
csak számos hazai településről érkeztek 
kamionok, hanem Szlovákiából, Svájcból, 

Az országutak legnagyobbjaitól volt hangos a fürdőváros

Romániából, Csehországból, Ausztriából, 
Svédországból is.
Az események augusztus 13-án egy szuper 
látványos show-val, driftbemutatóval foly-
tatódtak. Jobbnál jobb pilóták, driftre acé-
lozott versenygépek teremtettek  fergeteges 
hangulatot. Ezek a gépjárművek pillanatok 
alatt füstbe burkolták a nézőteret és a pályát, 
ezzel még varázslatosabbá és felejthetetle-
nebbé tették a programot. A tapasztalt so-
főrök között bemutatkozott a jövő autóver-
senyzője  is. Balogh Bence még csak 9 éves, 
de magabiztosan, egy kézzel kormányozva 

szelte az aszfaltot az első hajdúszoboszlói 
driftbemutatóján.
Ez a négynapos fesztivál egy igazi csapat-
építő tréning volt a résztvevőknek, ahol 
partihangulat, családi és egyéb progra-
mok garantálták a szórakozást a hajdú-
szoboszlói sportrepülőtéren. A népszerű 
rendezvény jövőre is folytatódik, akik nem 
akarnak lemaradni róla, már be is írhatják 
a naptárukba, mert 2023. augusztus 10-
13. között ismét eljönnek az országutak 
legnagyobbjai.

Ónodi Orsolya, fotó: Tóth Imre
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Hajdúszoboszló központjában 

1+ fél szobás 

szépen berendezett lakás 

( (20) 920-9043

kiadó. 

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

Kedvtelésből tartott állatok részére (központi rendelői ügyeleti telefonszám):  
   

ÜGYELETI BEOSZTÁS
A DERECSKEI ÁLLATEÜ. JÁRÁS HAJDÚSZOBOSZLÓI TERÜLETÉN

2022. szeptember 03.- 2022. október 09.-ig

ELLÁTÁS MÓDJA IDŐPONT TELEPHELYE MOBIL TEL.

06-20-974-3139

06-30-240-9246

06-70-376-1141

06-30-693-0944

06-30-305-8498

06-30-9-250-391

DR. GALAMBOS GÁBOR

DR. MELEGHEGYI BALÁZS 

DR. POLGÁR IMRE

DR. SZABÓ DÓRA

DR. TÖRÖK ZSUZSANNA

DR. KÁLMÁN ATTILA

Haszonállatok részére 
Szolgáltatást  ellátó

Haszonállatok részére 
Szolgáltatást  ellátó

Haszonállatok részére 
Szolgáltatást  ellátó

Haszonállatok részére 
Szolgáltatást  ellátó

Haszonállatok részére 
Szolgáltatást  ellátó

Haszonállatok részére 
Szolgáltatást  ellátó

Szeptember
03-04.

Szeptember
10-11.

Szeptember
17-18.

Szeptember
24-25.
Október
01-02.
Október
08-09.

Hajdúszovát, 
Maklári u. 10. 

Debrecen,
 Luther u. 27.

Debrecen, 
Simonffy u. 8/c.

Nádudvar, 
Garai u. 5.

Hajdúszoboszló, 
Táncsics u. 2.

Hajdúszoboszló,
 Erkel F u. 79. 

ÁLLATORVOS NEVE

HÉTVÉGI RENDELŐI ÜGYELET:
Dr. Vágó László

járási főállatorvos( 06-30-565-9255

1993.TÖRÖK
TÖMÍTÉSGYÁR

Török és Társa Kft. 
munkatársat keres

Jelentkezés és munkavégzés:
Személyesen üzemünkben előre egyeztetett időpontban

Hajdúszoboszló, Baross u. 4.

Ügyvezető: Török Péter

06-20/940-1016

MŰANYAG FRÖCCSÖNTŐ-OPERÁTOR

Magyarországon egyedülálló termékek gyár tása!

- fiatal munkacsapat

- hosszú távú munkalehetőség

Bővebb információ: 

www.tomitesgyar.hu

munkakör betöltésére
Szia! Itt az idő, hogy megállítsd a rezsid növekedését!

Lehet akár 0 Ft a rezsid!

Négy éve foglalkozok napelemek és elektromos fütő-, hűtőrendszerek kivitelezésével.

Legyen szó az 60%-os, akár a 100 %-os állami támogatásról vagy önerőből.

Itt jó helyre van benfektetve a pénzed, mert hasznot termel.

Szükséged van rá?

lorysoft1969@gmail.com+36 30/2288 560

Hívj, hogy segíthessek: Szabó Lóránd

Házhoz megyek INGYEN-es tanácsadással



Sport Hajdúszoboszló

Egy hónap alatt, hat bajnoki és egy kupa-
mérkőzést játszott az Aqua-General Haj-
dúszoboszló NB III-as labdarúgócsapata. 
A kupától ugyan búcsúzott Szűcs János 
együttese, de a bajnokságban a sikerek jel-
lemezik a csapatot.

A bajnoki nyitány idegenbeli döntetlenje 
után hazai pályán megszerezte első győzel-
mét együttesünk a szezonban. A Békéscsaba 
második számú csapata ellen Constatinescu 
két góljával nyertünk. S ha egy üzlet beindul, 
akkor nincs megállás. Előbb Füzesgyarma-
ton, majd a kis Loki ellen diadalmazkodott 
a HSE. A jó sorozat viszont a Vasas II ott-
honában megszakadt. Úgy kapott ki 2-1-re 
(egy 93. percben kapott góllal) csapatunk, 
hogy az ellenfélnél olyan NB I-es és nemzet-
közi rutinnal rendelkezők játszottak, mint 
Novothny Soma vagy éppen Bobál Gergely.
A Diósgyőr második számú csapata viszont 
megint könnyű skalp volt a Sport utcában. 
A hatmeccses sorozatot egy döntetlennel 
zárta csapatunk Tiszafüreden. Hét mérkő-
zés után, úgy áll az ötödik helyen együt-
tesünk, hogy éppen annyi pontot – szám 
szerint tizennégyet – szerzett, mint az előtte 
lévő Körösladány és Kisvárda II is. De a do-

Most is jó csapatunk van

A teljesen ismeretlen, dél-keleti csoport-
ba sorolták be az OPUS-Tigáz Hajdúszo-
boszlót az NB II-es kézilabda bajnokság-
ban. Így nehéz az elvárásokat a szezon 
előtt megfogalmazni. 

Az előző évben a negyedik helyen végzett 
az OPUS-Tigáz Hajdúszoboszló csapata az 
észak-keleti csoportban. Joggal várhatták 
a szurkolók, hogy az idei évben, ha együtt 
marad a keret és érkezik még egy-két új já-
tékos, akkor előrébb léphetnek.
Nos, játékosok érkeztek. Méghozzá négyen 
is. Hornyák Norbert a DEAC csapatától, 
Leiter Nándor és Silling Péter a Balmazúj-
városi KK-tól, míg Balázs Máté a Tiszavas-
vári SE-től tette át székhelyét városunkba. 

bogó második fokán álló Putnok is csak egy 
egységgel van előttünk.
Az Aqua-Genral HSE legutóbbi hat baj-
noki mérkőzésének eredménye:
Aqua-General Hajdúszoboszló – Békéscsa-
ba 1912 Előre II 2-0
Füzesgyarmati SK – Aqua-General Hajdú-
szoboszló 1-2
Aqua-General Hajdúszoboszló – DVSC II 
4-0
Vasas FC II – Aqua-General Hajdúszobosz-
ló 2-1
Aqua-General Hajdúszoboszló – DVTK II 
3-0
Facultas-Tiszafüredi Vse – Aqua-General 
Hajdúszoboszló 0-0

Az Aqua-General HSE további őszi me-
netrendje:
Aqua-General Hajdúszoboszló - Sényő-
Carnifex FC szeptember 11. 16:00
Karcagi SE - Aqua-General Hajdúszoboszló 
szeptember 25. 16:00 (Balmazújvárosi Vá-
rosi Stadion)
Aqua-General Hajdúszoboszló - Bkv Előre 
szeptember 28. 16:00 
Jászberényi Fc - Aqua-General Hajdúszo-
boszló október 2. 15:00

Aqua-General Hajdúszoboszló - Körösladá-
nyi MSK október 9. 15:00
DEAC - Aqua-General Hajdúszoboszló ok-
tóber 16. 13:00
Aqua-General Hajdúszoboszló - BVSC-
Zugló október 22. 13:00
Putnok FC - Aqua-General Hajdúszoboszló 
október 30. 13:00
Eger SE - Aqua-General Hajdúszoboszló 
november 06. 13:00
Aqua-General Hajdúszoboszló - Pénzügyőr 
SE november 13. 13:00
Termálfürdő FC Tiszaújváros - Aqua-
General Hajdúszoboszló november 20. 
13:00
Aqua-General Hajdúszoboszló - Kisvárda 
Master Good II november 27. 13:00
Aqua-General Hajdúszoboszló - FC Hatvan 
december 4. 13:00

Új csoportban indul az új szezon

Beilleszkedésük zökkenőmentesnek tűnik. 
A bajnokság viszont, a játékoskerettel ellen-
tétben, ismeretlen. Egyedül a Berettyóújfa-
luval találkoztak az elmúlt idényben, akiket 
szintén átsoroltak a dél-keleti csoportba. 
Így egyelőre a bajnoksággal kapcsolatos el-
várásokat nehéz lenne helyezésben megfo-
galmazni. Ami biztos: a nyitányon a tavalyi 

bajnok Törökszentmiklóssal kezdenek Ko-
vács Laciék, amely egy igazi erőfelmérő lesz.
(A fényképeken balról jobbra: Kovács László 
csapatkapitány, Pánti Bálint az ifi csapatból 
került a felnőttek közé, Hornyák Norbert, 
Leiter Nándor, Balázs Máté, Silling Péter és 
Dr. Kovács Gergely elnök.)

Rekord a világkörből
Közel fél kilométeresen keresztül 
trükközött dekázás közben Keresztesi 
Róbert a Szent István parkban. Ezzel 
pedig magyar rekordot állított fel au-
gusztus 27-én. 

A rekordkísérlettel két célja volt a 
freestyle focistának. Bemutatni a Szent 
István parkot és emellett népszerűsíteni 
akarta a sportágat is. Haladása közben 
a labdával dekázott és nehezítésképpen, 
legalább egy, de maximum három de-
kázás között, bemutatott egy-egy úgy-
nevezett világkört. Ennek a freestyle fo-
ciban szinte a legismertebbnek számító 
trükknek az a lényege, hogy a levegőben 

lévő labdát a lábfejével megkerüli a lab-
dazsonglőr, mielőtt a labda lepattanna a 
talajra.
Egyszerűnek hangzik, de azért rengeteg 
gyakorlás kell hozzá.
Márpedig Keresztesi Róbert nem csak 
egyszer hajtotta végre, hanem hét-
százhatvanötször. Mindeközben sétált 
négyszázhatvannégy métert a parkban. 
S ezt mindössze húsz perc öt másodperc 
alatt. Ez az új magyar rekord, amit ezen-
túl bárki megdönthet, aki elég kitartóan 
gyakorol. Addig viszont Keresztesi Ró-
bert eredménye lesz a rekord. 

Írta és fotózta: Horváth Róbert

Horváth Róbert, Fotó: Tóth Imre

Írta és fotózta: Horváth Róbert
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Szeretettel várjuk a német 
gasztronómia és kultúra iránt érdeklődőket!

A Hajdúszoboszlói 
Német Nemzetiségi Önkormányzat

2022. október 8-án 18 órától
Hagyományőrző műsoros vacsora estet 

szervez.

A vacsoraestre jelentkezni a 30/926-3102 telefonszámon
 és személyesen a Karikás Étteremben lehet október 2-ig.

Fellép: Donau Trio énekegyüttes

 Karikás Étterem
Hajdúszoboszló, Hőforrás utca 27. 

Helyszín:

A vacsora ára: 
7.000 Ft/fő

Hagyományos 
német ételek, 

italok

 

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
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