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Idén is 20 szavazókörben szavazhatnak Hajdú-
szoboszló választópolgárai.
Magyarország köztársasági elnöke 2022. ápri-
lis 3. napjára tűzte ki az országgyűlési képvi-
selők általános választását. Magyarországon 
most először a parlamenti választással egy 
időben népszavazást is tartanak. Előbbin az 
egyéni választókerületek jelöltjeire, valamint 
az országos pártlistákra voksolhatnak, utób-
bin pedig a gyermekvédelmi kérdésekre vá-
laszolhatnak a szavazók. Hajdúszoboszlón a 
választópolgárok hat országgyűlési képviselő-
jelöltre voksolhatnak. Az április 3-ai választás 
legfontosabb információiról a www.valasztas.
hu honlapon tájékozódhatnak.
 

Folytatás az 5. oldalon

Tizennégy hajdúszoboszlói 
intézmény és civil szervezet 
példaértékű munkáját is-
merték el.

Az Államtitkári Elismerő Ok-
levelek ünnepélyes átadásán 
a  Hajdú-Bihar megyei 5-ös szá- 
mú választókerület 13 telepü-
lésének 41 kulturális, hagyo-
mányőrző és civil szervezete 

Államtitkári Elismerő Oklevelet vettek át a hajdúszoboszlói civilek

ingyenes városi lap

Választ Magyarország, választ Hajdúszoboszló is

kapott elismerést, amelyre a 
hajdúszoboszlói civilek mel-
lett a sárréti térség egyesületei 

és polgármesterei is meghí-
vást kaptak. Ezzel az elisme-
réssel köszönték meg a szer-
vezetek példaértékű munkáját 
mindazért az értékteremtő 
tevékenységért, amellyel a 
pandémia idején hozzájárul-
tak a nemzeti kulturális örök-
ség megőrzéséhez és gyarapí-
tásához.

Folytatás a 3. oldalon

110 éves sportegyesület
Sportnappal ünnepelte fenn-
állásának száztizedik évfor-
dulóját a Hajdúszoboszlói 
Sportegyesület március 26-
án. Az ünnepség a tizenkét 
örökös tag köszöntésével zá-
rult.

Czeglédi Gyula külön köszön-
tötte az ünneplő sportolókat és 
szurkolóikat. A polgármester 
kiemelte, hogy hatalmas mér-
földkő ez a születésnap a klub 
életében, amit méltóképpen, 
rengeteg sportággal és gyere- 

5. oldal u

7. oldal u

10. oldal u

Szebb és biztonságosabb 
lett a Pávai Iskola udvara

A lengyel-magyar 
barátság napján

Jöhet az élmezőny
kekkel ünnepelt az sportegye-
sület. Egész nap bárhová né-
zett az ember a sporttelepen, 
mindenhol valamilyen kü-
lönleges eseménybe botlott. 
A műfüves pályán az U7-es és 
U9-es korosztály labdarúgó-
tornáját rendezték meg, míg 
a centerpályán előbb iskolá-
sok részére atlétikai versenyt, 
majd ovisoknak játékos sor-
versenyt rendeztek. Az ered-
mény persze ezen a napon 
másodlagos volt. A cél inkább 
a jókedv, a minél több szép 

emlék megszerzése volt. A na-
pot pedig az örökös tagok ki-
nevezésével zárták.

Folytatás a 11. oldalon
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Hajdúszoboszló önkormányzata, egy-
házi és civil szervezetei, több vállalko-
zó és magánszemélyek összefogásával, 
munkájával és adakozásával az uk-
rán-orosz háború kitörése óta törődik 
a pusztítás elől menekülő, segítségre 
szoruló embereknek. Ennek köszönhe-
tően az elmúlt hetekben számos huma-
nitárius intézkedés történt. A mene-
dékesek többsége nem utazik tovább, 
közülük is többen személyesen részt 
vesznek  a segítségnyújtásban. Néhá-
nyan tolmácsolnak, mert arra is nagy 
szükség van.

Ukrajnából menekült nők és gyermekek 
tartózkodnak a magántulajdonban álló 
IN Hotelben és az önkormányzati tulaj-
donú kollégium 1. emeleti szárnyában. 
A legkisebb gyermek itt hathónapos. A 
Hajdú kemping öt kis házában, és ma-
gánházakban is laknak.
Napi háromszori étkezést kapnak a se-
gítségre szoruló menedékesek. A főzés 
nagy részét a Lorena étterem tulajdono-
sa, Szabó Attila vállalta, hozzá alapanya-
gokat adományokból kapnak. A márci-
us 15-ei hosszú hétvégére például 600 
kg húst és húskészítményt biztosítottak 
magyar húsüzemi vállalkozások, a Mas-
ter Good, a Nagyhegyes Hús, a Faluvé-
gi Hús. Katona Imre a nagyvállalkozók 
közül elsőként szállt be a humanitárius 
megsegítésbe. Egy többmilliós pénzügyi 
alapot is létrehoztak néhány vállalkozó-
társával.
Este hat óra. Fényárban úszik a Mátyás 
király sétány elején az Al-Hamra ét-
terem, jönnek-mennek a menekültek, 
szinte mindenki gyermekes. Egy tál ételt 
kapnak. Makhoul Samír tulajdonos a 
helyzetről értesülve azonnal írt az IN 
Hotelnek és a TDM-nek. Március hó-
napban 80-85 menedékesnek főznek itt 
vacsorát a tulajdonos saját költségére.
Samír átélte a menekültsorsot. - Szíriából 
érkeztem Magyarországra 1987-ben. Át-
éreztem hasonló gyötrelmet, amit most 
az ukrajnai menekültek átélnek. Minden 
segítségnek örültem, hálás voltam abban 
az időben, amikor rá voltam szorulva.

Aktív gyűjtőpont a mozicsarnokban

A Helyi Értékek Házát az önkormányzat 
átadta használatra a humanitárius meg-
segítésben oroszlánrészt vállaló Hajrá-
anyu Egyesületnek. A szociális szolgál-
tató központtal együtt működtetik ezt 
az adománygyűjtő és -elosztó pontot. 
Legfőképpen tartós élelmiszereket, bébi-
ételeket várnak. Bárki érdeklődhet, hogy 
a készletek fogyásával éppen mire van a 
legnagyobb szükség. Nem csak helybe-
liek adományoznak. Az egyik délután 

betoppant William és Alexa, akik közel 
200 km-ről hoztak egy teli csomagtar-
tónyi élelmet. A fiatalembert New York-
ból húzta a szíve hazánkba, magyar 
lányt vett feleségül.  Barátai Amerikából 
támogatják humanitárius munkájukat. 
Fontos a bizalom, mondja, az óceánon 
túl biztosak akarnak lenni abban, hogy 
valóban célba ér a segítségük.

A gyermekek életterének 
jobbításáért

A Hajdúszoboszlón tartózkodó mene-
kültek többsége gyermek, akiknek, a 
szakemberek szerint a piciket is beleért-
ve, egész életére kihat a háború okozta 
trauma!  Megváltozott, beszűkült élet-
terükön fontos javítani. A gyűjtőponton 
kis játszósarok van. Játszóházat alakított 
ki az IN Hotel, és március 22-én gondos 
előkészítő kezeknek hála, megnyitott a 
Bocskai Rendezvényközpontban is egy 
játszóház az önkormányzat által rendel-
kezésre bocsátott kisebbik teremben. – 
Főleg önkéntesek jöttek segíteni nekünk. 
Az egyesített óvodai intézménytől kap-
tunk kölcsön szőnyegeket. Az adomá-
nyokból pedig kiválogattuk a közösségi 
térben használható játékokat, és áthoz-
tuk. Kialakítottunk egy szoptatósarkot 
is, mert nagyon sok a kisbaba  – sorolja 
Végh-Nagy Nikoletta, a Hajráanyu Egye-
sület elnöke.
Sikerült itt berendezni egy foglalkozta-
tót is. Ehhez kis asztalokat és székeket 
kaptak a Hajdúszoboszlói Gyermekekért 
Egyesülettől, nagyobbakat a tanulósa-
rokhoz az önkormányzattól. Amúgy on-
line oktatás indult el a gyerekeknek, leg-
alább kapják a feladatokat, s a szülők is 
igyekeznek, hogy a gyerekek ne essenek 
ki az iskolai tevékenységből – sorolja az 
élharcos hajráanyu. A játszóház egyelőre 
hétköznapokon 9-17 óra közt tart nyitva.

Odafigyelnek az aktualitásokra

A városházán az együttműködést koor-
dináló, városvezetőkből, intézmények, 
egyházak, civilek képviselőiből, vállal-
kozókból álló bizottság hetente 2-3-szor 
tart megbeszélést. A háborús konfliktus 
sajnos elhúzódik. Györgyi Zoltán járá-
si hivatalvezető a 4. héten tájékoztatást 
adott arról, hogy jogilag is menekült 
státuszt kell kapniuk a befogadottaknak 

ahhoz, hogy bizonyos szolgáltatásokban 
részesülhessenek vagy munkát vállal-
hassanak. Az ügyintézéshez Debrecenbe 
kellene beutazniuk, megkezdődött en-
nek megszervezése. Jelenleg a nem hiva-
talosan menekültnek minősülő emberek 
gyógyszereit 100%-ban kell fizetni, ezt 
az önkormányzat szociális szolgáltató 
központja rendezi a támogatásokból.
Március 12-én megjelent a Kormány 
rendelete a menekültek ellátásának fi-
nanszírozásáról. Azóta elkészült a for-
manyomtatvány. Hajdúszoboszló élni 
kíván a lehetőséggel, hogy a költségek 
kompenzálódjanak a következő időszak-
ban. Czeglédi Gyula polgármester hétről 
hétre tájékoztatja a helyi médiát. A biz-
tonságos ellátásra gondolva március 24-
én a képviselő-testület 5 millió forintos 
alapot hozott létre. Kialakulóban van a 
lelki segítségnyújtás is az egyházak köz-
reműködésével.

Továbbra is 550-600 menekültről gondoskodik a város

A menekülők igyekeznek információk-
hoz jutni az otthon maradottaktól. Van, 
aki tudja, hogy elveszítette fivérét, ottho-
nát, vagy szétbombázták munkahelyét. 
Férjek, fiak a fronton küzdenek vagy a 
hátországban állnak helyt. Nőik, gyer-
mekeik hazavágynak – nyilatkozzák -, 
hazájuk szabadságát, újjápítését és a bé-
két áhítják.  

Tibai Irma

 
- Intézménybe nem járó és oktatási intézménybe 
járó gyermek esetében: 2022.04.14.; 2022.04.19.

A Hajdúszoboszlói Egyesített Óvodában és a 
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsödében 

tavaszi szünet nincs.
A kérelmeket legkésőbb 2022. április 13. 10.00-ig le-

het benyújtani a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
Egészségügyi és Szociális Irodájánál. 

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

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
Egészségügyi és Szociális Iroda

A TAVASZI SZÜNIDEI GYERMEK-
ÉTKEZTETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE
A Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Egészségügyi

 és Szociális Irodája tájékoztatja a tavaszi
 szünidei étkeztetésre jogosult gyermekek szüleit,

 törvényes képviselőit, hogy az étkeztetést az önkor-
mányzat az alábbi napokon és helyeken biztosítja:

Az étkezést az alábbi helyen biztosítjuk:

• Hajdúszoboszló, Gönczy Pál u. 15.
Szép Ernő Középiskolai Kollégium 

(hátsó, gazdasági bejárat)
• Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143.

Pávai Vajna Ferenc Ált. Iskola 
(konyha hátsó bejárat)

A tavaszi szünetben az étkezés időtartama:

H I R D E T M É N Y
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Hajdú-Bihar megye 5-ös számú vá-
lasztókerülete 13 településének 41 ci-
vil szervezete kapott Államtitkári El-
ismerő Oklevelet. 

A pandémia ideje alatt nyújtott kiemel-
kedő szakmai teljesítményük elisme-
rését Fekete Péter kultúráért felelős ál-
lamtitkár és Bodó Sándor országgyűlési 
képviselő adta át március 25-én a kul-
turális központban. Így köszönték meg 
az intézmények és civil szervezetek pél-
daértékű munkáját azért, ahogyan hoz-
zájárultak a nemzeti kulturális örökség 
megőrzéséhez és gyarapításához.
Czeglédi Gyula a civil hagyományőrző 
és kulturális szervezetek fontosságáról 

Elismerték a helyi szervezetek példaértékű munkáját

Hajdúszoboszló

beszélt, valamint a városban kialakított 
kiváló együttműködésekről. Bodó Sán-
dor a közösségépítés erejét emelte ki. Az 
államtitkár hozzátette, hogy a pandémia 
alatt a civil szervezetek voltak azok, akik 
szórakoztatták a helyieket, amikor az 
már lehetséges volt. 
Hajdúszoboszlón 14 szervezet képvise-
lője vette át az államtitkári dicsérő ok-
levelet:

Hajdúszoboszlói Polgári Olvasókör, Ko-
vács Máté Városi Művelődési Központ 
és Könyvtár, Zichy Géza Zenei Alapfo-
kú Művészeti Iskola, Hajdúszoboszlói 
Főnix Látványtánc és Mazsorett Sport-
egyesület, Hajdúszoboszlói Gazdaház, 
Bocskai István Múzeum, SILVER-D 
Látványtánc Egyesület, Bárdos Lajos  
Városi és Pedagógus Énekkar, Filiae 
Solaris Kórus, Vörös Sári Magyarnóta 
Egyesület, Hajdúszoboszlói Derűs Al-
kony Nyugdíjas Klub, Gázláng Nyugdí-
jas Egyesület, Smiley Dance, Hajdúszo-
boszló Város Önkormányzata. 
              

Ónodi Orsolya
Fotó: Tóth Imre

Tizenkét munkavállaló megőrzése 
mellett 2 új munkahelyet teremtett 
Hajdúszoboszlón a SÜTI BT. a pék-
üzem fejlesztésével.  

Újabb munkahelyek a családi vállalkozásban
Hatvanhatmillió forint állami támoga-
tással és önerőből új péküzemet épített 
Hajdúszoboszlón a vállalat. Bodó Sán-
dor szerint Magyarországnak mindig 
erős bástyája volt az élelmiszeripar. Az 
államtitkár elmondta, hogy amikor egy 
város közössége megszeret egy termé-
ket, akkor annak drukkol, hogy a gyártó 
cég fejlődjön és így a lakossági igények-
nek jobban meg tud felelni. Szerinte a 
Süti Bt. mostani fejlesztése pontosan 
erről szól.

Hajdúszoboszló életében ez egy jelentős 
beruházásnak számít. Czeglédi Gyula 
elmondta, hogy a vállalkozásók megta-
lálják azokat a kitörési pontokat, amely-
ben érdemes lehet vállalkozni, jó jöve-
delmet termelni, amiben egy családnak 
a megélhetését fenntartását lehet bizto-
sítani. Varga Csaba az átadón kiemelte, 
hogy ez a támogatás egy olyan lehetőség 
volt, amelyet a mai világban meg kell ra-
gadni és élni kell vele.

Ónodi Orsolya, fotó: Tóth Imre

A közbiztonság helyzetétől a fejlesztések alakulásáig
A város közbiztonságának helyzetéről, 
a polgárőrök és a mezei őrszolgálat 
munkájáról is tárgyalt a képviselő-tes-
tület a március 24-i tanácskozáson. 

- Gali Sándor rendőr ezredes, kapitány-
ságvezető összegzéséből kitűnt, hogy 
Hajdúszoboszló közbiztonsága tovább-
javult 2021-ben. Czeglédi Gyula három 
ttovábbi előrelépések szükségességét 
nevezte meg: a közlekedési kultúra fej-
lesztése, az illegális hulladéklerakás 
visszaszorításának folytatása, a hajlékta-
lanok közterületi jelenlétének kérdése.

- A Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
2022-re szóló üzleti tervét jóváhagyta a 
képviselő-testület.
- A Járóbeteg-ellátó Centrum beszámo-
lóját a testület egyhangúan elfogadta.

- A védőnői szolgálat május 1-jétől vál-
lalkozási forma helyett a járóbeteg-ellátó 
égisze alatt működik. 
- Az óvodai körzethatárok módosításáról 
is szavaztak, mely április 1-jétől lesz ér-
vényes.
- A tankerületi központ véleményezési 
felkérésére egyetértettek azzal, hogy a ze-
neiskola a jövőben Zichy Géza Alapfokú 
Zeneiskola néven működjön. Elindul a 
képző- és iparművészeti ág, illetve azon 
belül új, népművészeti tanszak is indul. 
Az iskola tanulói létszáma 50-ről 90-re 
emelkedik.
- A Kovács Máté Városi Művelődési Köz-
pont és Könyvtár elmúlt évi szakmai be-
számolóját, valamint a 2022. évi munkater-
vét és szolgáltatási tervét szintén elfogadta a 
képviselő-testület. 
- A szabadtéri színpad melletti gasztro-teret 
a Csík.I.Z. Gyula Kft. 3 millió forint bérleti 
díjért fogja használni. 
- Az önkormányzat komposztálóládákat 
biztosít házi komposztálásra, melyre pá-
lyázni május 2-tól a készlet erejéig lehet.
- A Daru zug parkolóját 67,2 millióért újítja 
fel. A költségvetésben viszont 102,6 millió 
volt betervezve. A 35 millió forintot a Fe-
kete László utcával párhuzamosan kialakí-

tandó utca közvilágítás földkábelezésére, 
továbbá az Erzsébet utca páros oldalában 
lévő gyalogoshíd felújítására fordítják. 
- Ivóvíz-vezeték épül a Bocskai zugban. 
Mint közben kiderült, főelzáró és föld fe-

letti tűzcsap is szükséges, így pótköltség-
ként 1,143 millió forintot jóváhagyott e 
célra a képviselő-testület.
Ötmillió forint elkülönített alapot hozott 
létre a képviselő-testület a polgármester 
javaslatára az általános tartalékkeretből az 
Ukrajnából Hajdúszoboszlóra menekült 
segítségre szoruló emberek biztonságos el-
látásához, melyet szükség szerint használ-
nak fel.

Tibai Irma, fotók: Tóth Imre
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Nagyon fontos előterjesz-
tésnek nevezte Biró Anita, 
az önkormányzat szociális 
és egészségügyi bizottságá-
nak elnöke azt a több rész-
ből álló döntéscsomagot, 
amelyet február 24-én ha-
gyott jóvá a képviselő-tes-
tület. Ennek köszönhetően 
számos önkormányzati szo-
ciális jellegű támogatásra 
többen lehetnek jogosultak.  

Bővült a jogosultak köre töb-
bek között az első lakáshoz 
jutók támogatásánál. Az ed-
digi 300, illetve 350 ezer fo-
rint helyett a hajdúszoboszlói 
jogosultak egységesen 500 
ezer forinthoz juthatnak. 
Ezzel a fiatalok önálló lak-
hatását kívánják elősegíteni. 
Több lehet a rendszeres lak-
hatási, beiskolázási, gyógy-

1848 március idusának titkaként a nemzeti egységet, a forradalom legfontosabb üzeneteként pedig az összefogás szük-
ségességét jelölte meg ünnepi beszédében Czeglédi Gyula polgármester március 15-én.  Legszebb nemzeti ünnepünkön 
az idén is sokan eljöttek tisztelegni az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emléke előtt. 

szertámogatás, s a krízis-
helyzetbe kerülők egyszeri 
önkormányzati támogatása 
is. Felülvizsgálták, és így új 
szabályozás érvényes a téríté-
si díjakra.  
- Az elmúlt évek gazdasági 
változásai és a minimálbér 
emelkedése indokolta, hogy 
javítsunk a jogosultsági fel-
tételeken. Az említett válto-
zások következtében ugyanis 
sok család kiszorult a támo-
gatások igénybevételének le-

hetőségéből – nyilatkozta a 
bizottság elnöke. 
Négy rendeletet és egy sza-
bályzatot módosított a kép-
viselő-testület.  - A legfon-
tosabb és leggyakrabban 
igénybe vett támogatási for-
mákról van szó – hangsú-
lyozta Biró Anita. Elmondta, 
hogy a Bursa Hungarica ösz-
töndíjban szintén változtat-
tak, így havonta magasabb 
összeggel támogathatják a 
felsőoktatásban tanuló fia-
talokat.  Az önkormányzati 
támogatási formákról a pol-
gármesteri hivatal szociális 
és egészségügyi irodáján le-
het érdeklődni.
A képviselő-testület ezen 
túlmenően több mint egy 
évtizedes, törvénysértő mu-
lasztást pótol azzal, hogy 
határoztak a szociális nap-

pali ellátások új telephelyé-
nek kialakításáról a Dózsa 
György u. 7. sz. alatt. A la-
kosságszámnak megfelelően 
a szociális törvény számtalan 
kötelező feladatot előír az 
önkormányzatoknak, ilyen a 
szenvedélybetegek, fogyaté-
kosok, hajléktalanok komp-
lex nappali ellátása. Alapos 
megfontolás után esett a vá-
lasztás a Dózsa György utcai, 
ún. Horogh-féle házra, mely-
nek két szintjén alakítják ki a 
komplex nappali ellátást. Az 
új intézmény várhatóan még 
ebben az önkormányzati cik-
lusban megnyithatja kapuit. 
– Nagyon büszke lennék, ha 
ez így lenne – mondta Biró 
Anita. 

Tibai Irma
Fotó: Tóth Imre

Március 15-ét ünnepelte a város

megkezdődhetett a polgári 
fejlődés. Az események rövid 
felidézését követően a sza-
badságharcról szólt. Felhívta 
a figyelmet, hogy a hajdúk 
is szép számmal ott küzdöt-
tek. Külön megemlékezett a 
Lenkey századában harcoló, 
hajdúszoboszlói Harsányi 
Bálintról, aki Galíciából ka-
tonáival hazaszökött a forra-
dalom hírére a hazát és a for-
radalmat védeni. Harsányi 
Bálint a rákosmezei ütközet-
ben halálos sebet kapott, Isa-
szegen temették el.
Beszéde további részében 
Czeglédi Gyula arra is rámu-
tatott: Magyarország mindig 
a keleti és nyugati birodal-
mak ütközőpontja volt. Nap-
jaink Európájáról azt mond-
ta, ma identitásválsággal, 
világnézeti, értékrendi viták-
kal küzd. 
Beszéde befejező részében 
Hajdúszoboszlóról szólt.  - 
Óriási értéke városunk köz-
életének, hogy itt, Hajdú-
szoboszlón tudunk együtt 
ünnepelni. Egyet tudunk 

A református templomban 
kezdődött a megemlékezés. 
Együtt énekelték a magyar és 
a székely himnuszt az ilyen-
kor hagyományosan megtar-
tott ünnepi istentiszteleten 
megjelentek. Czető Norbert 
lelkész igehirdetésében a Bí-
rák könyve 1. fejezetének 12-
15. versét idézte. A 48-49-es 
múltunk, majd a jelen között 
is párhuzamot vonva fejtette 
ki Káléb, a bibliai honfoglalás 
előkészítője, és Otniél jelle-
mességét, tetteit. Útmutatót 
adott ezáltal a nemzet és a 
város közösségének jövőjére.
A városháza előtti téren meg-
tartott beszédében Czeglédi 
Gyula polgármester rámuta-
tott, hogy a 147 évvel ezelőtti 
eszmék ma is mennyire idő-
szerűek. 1848. március 15-ét, 
a forradalom napját legszebb 
nemzeti ünnepünknek, nem-
zeti identitásunk szimbólu-
mának nevezte. Emlékezte-
tett arra, hogy a forradalom 
győzelmének köszönhetően 
született meg a modern par-
lamentáris Magyarország, 

érteni a városunkat érintő 
fontos kérdésekben, mint: a 
lakosság életminőségének ja-
vítása, a turizmus fejlesztése, 
ezen túl más iparágak fejlő-
désének segítése, közösségek 
építése, a különbözőképpen 
gondolkodó, de városun-
kért tenni kész civilek és az 
egyházak értékteremtése – 
mutatott rá. - A hétköznapi 
küzdelmek, szócsaták fölött 
mindig lenni kell egy közös 
célnak: hogy a magyar nép 
egy szabad, független or-
szágban élhessen. Nekünk 
pedig itt Hajdúszoboszlón az 

a célunk, nekem polgármes-
terként a hitvallásom, hogy 
a lakosság minél jobb körül-
mények között élhessen teljes 
értékű lelki békében, boldo-
gan egy folyamatosan szépü-
lő és fejlődő városban.  
Az ünnepségen közreműkö-
dött a Zichy Géza Zeneiskola 
ifjúsági fúvószenekara Ke-
rekes Imre vezényletével. A 
Hőgyes Endre Gimnázium 
tanulói színvonalas műsora 
után az ünnepség a három 
emlékhelyen koszorúzással 
zárult. Az önkormányzat 
nevében Czeglédi Gyula és 
Mester József, a kulturális, 
nevelési és sport bizottság 
elnöke helyezték el a tiszte-
let virágait. Harsányi Bálint 
emlékművénél, a Petőfi-, to-
vábbá a Kossuth-emléktáblá-
nál a különböző szervezetek, 
intézmények, pártok, civil 
közösségek képviselői is le-
rótták kegyeletüket. 

Tibai Irma
Fotó: Tóth Imre

Többen juthatnak támogatásokhoz



Április elejéig tesztelheti Hajdúszo-
boszló az új, komfortos elektromos 
buszt. Egy új program keretében az 
elsők között tesztelik a fürdővárosban 
a zöld járművet.

A gazdaság zöldítését tűzte ki célul a 
kormány. Erről Palkovics László beszélt 
Hajdúszoboszló buszpályaudvarán. Az 
innovációs és technológiai miniszter 
elmondta, hogy az 2030-ra szeretnék 
elérni, hogy 55 százalékkal csökkenjen 
a szén-dioxid-kibocsátás. A teljes szén-
dioxid-kibocsátás 20 %-át egyébként a 
közlekedés adja. A miniszter szerint ez 
a legegyszerűbben kezelhető rész.
Bodó Sándor pedig a busz érkezését fon-
tosnak tartja, mert ez üzenet a jövőnek. 
Az államtitkár kiemelte, hogy a környe-
zetkímélő zöld busznak különös értéket 
kell hoznia. Hangsúlyozta, hogy amikor 
azt mondjuk, hogy Európa egyik leghí-
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resebb fürdővárosában vagyunk, akkor 
a környezetkímélő hatásnak érvénye-
sülnie kell, tehát haladni kell a korral, 
különben lemaradunk.
Czeglédi Gyula úgy fogalmazott, hogy 
nagy álom látszik valóra válni. A pol-
gármester elmondta, hogy a 2019-ben 
megválasztott képviselő-testület a kör-
nyezetvédelem és a fenntarthatóság ér-
dekében is dolgozik a városért. Hozzá-
tette, hogy a Volánbusz Zrt.-vel közösen 
dolgoznak azon, hogy véglegesen is le-
gyenek elektromos meghajtású buszok 
Hajdúszoboszlón.

Bánhegyi Zoltán Fotó: Tóth Imre

Száztizenhat férőhelyre bővül 2023-
tól a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget 
Bölcsőde az új tagintézmény megépí-
tésének köszönhetően. Az építkezés 
költségeit teljes mértékben az állam 
finanszírozza.

Május elsején már hetvenéves lesz a 
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Böl-
csőde. Kezdetben húsz férőhellyel mű-
ködtek, most kilencven gyermek élvezi 
a mindennapokat az intézményben, de 
2023-tól további huszonhat gyermek 
játszhat a kortársaival a bölcsődében.
A bölcsőde kihasználtsága folyamato-
san magas, de tavasszal az igények meg-
emelkednek, ugyanis a város turisztikai 
jellegéből adódóan sok családnak ez az 
időszak jelenti a fő bevételi forrást. Ezt 
Szoboszlainé Zabos Petra mondta. Az 
intézményvezető kiemelte, hogy a bő-

Több mint 100 gyermeket tudnak majd fogadni

Hatvanhárommillió forint állami tá-
mogatásból újult meg a Pávai Vajna  
Ferenc Általános Iskola belső tere. A 
biztonságos és szemet gyönyörköd-
tető udvar térburkolatot kapott, pa-
dokat és fákat helyeztek ki, továbbá 
megoldották a csapadékelvezetést és 
az akadálymentesítést is. Kialakítottak 
egy színpadot, amin ezentúl a diákok 
szebbnél szebb műsorokkal léphetnek 
fel. Így volt ez az átadó napján is. Meg-
ható szavalatokkal, énekekkel és érde-
kesebbnél érdekesebb zenés produk-
cióval köszöntötték a gyerekek az új 

vítésnek köszönhetően Debrecen után a 
második legtöbb férőhellyel rendelkező 
bölcsőde lesz a hajdúszoboszlói a me-
gyében.

Bodó Sándor a vidék fontosságát emel-
te ki: Látható, hogy vidéken egyre több 
család mer gyermeket vállalni. Az ál-
lamtitkár elmondta, hogy közös akarat 
révén jön létre a beruházás, ugyanis 
egymásra talált a szülők kívánsága a he-
lyi döntéshozókkal, a szakma és az ál-
lam pozitív hozzáállásával.
Nagy örömnek nevezte Czeglédi Gyu-
la azt, hogy az utóbbi években mindig 
kétszáz fölött volt a született gyerme-
kek száma Hajdúszoboszlón. A polgár-
mester szerint ez azt bizonyítja, hogy 
a fiatalok szeretik Hajdúszoboszlót és 
itt akarnak élni. Hozzátette, hogy az új 
bölcsőde után az óvodákat is fejlesztik 
majd.

Bánhegyi Zoltán
Fotó: Tóth Imre

udvart. A megnyitón beszédet mondott 
az intézmény vezetője, Szabó Gyuláné, 
a Berettyóújfalui Tankerületi Központ 

Szebb és biztonságosabb lett a Pávai-iskola udvara
Igazgatója, Majosi Pálma, városunk 
polgármestere, Czeglédi Gyula, illetve 
Bodó Sándor államtitkár, országgyűlé-
si képviselő. Mind a négyen egyetér-
tettek abban, hogy ez az udvarfelújítás 
már nagyon szükséges volt, és roppant 
boldoggá tette őket, hogy a diákok 
mostantól egy szép és biztonságos te-
rületen tölthetik idejüket. A diákok 
legalább ilyen lelkesek voltak attól, 
hogy birtokba vehették a megújult ud-
vart.

Varga Emese
Fotó: Tóth Imre

Próbajárat Hajdúszoboszlón 
Várták már a programot

Nagyon vágytak már egy közösségi 
programra a tagok, mert a személyes 
találkozás az igazi. Az elmúlt két évben 
csak egyszer tudott, egy fehér bot napi 
rendezvényt megtartani a Látássérül-
tek Észak-alföldi Regionális Egyesülete 
hajdúszoboszlói csoportja. Örömmel 
fogadták tehát a március 12-ei farsangi, 
nőnapi rendezvényt. A Major Panzió 
különtermében a résztvevőket Kuik Mi-
hályné, a csoport helyi vezetője és Bora 
Sándor megyei alelnök köszöntötte. Az 
ebéddel egybekötött ünnepségen a han-
gulatot Topány Ildikó énekes műsora 
fokozta. 

Írta és fotózta: Tibai Irma



A parlamenti választással egyidőben 
népszavazást is tart Magyarország. Áp-
rilis harmadikán a választójoggal ren-
delkező polgárok szabadon dönthet-
nek arról, hogy kikre bízzák a közös 
ügyek intézését. A választási törvény-
nek az egyik alapelve az esélyegyenlő-
ség. Nincs preferenciális sorrend, ezért 
az egyéni választókerületi bizottságok 
sorsolással állapították meg azt, hogy 
milyen sorrendben fognak szerepelni 
a szavazólapon az országgyűlési kép-
viselőjelöltek. Ezt a Magyar Választási 
Iroda jóváhagyta, így Hajdúszoboszlón, 
20 szavazókörben az alábbi sorrendben 
lehet majd szavazni a jelöltekre április 
3-án:

1. Dr. Tóth Sándor, Mi Hazánk Mozga-
lom
2. Kiss László, Demokratikus Koalíció, 
Jobbik Magyarországért Mozgalom, 
Momentum Mozgalom, Magyar Szoci-
alista Párt, LMP – Magyarország Zöld 
Pártja, Párbeszéd Magyarországért Párt
3. Sipos Sándor, Magyar Munkáspárt, 
Igen Szolidaritás Magyarországért Moz-
galom
4. Czifra Levente István, Normális Élet 
Párt
5. Bodó Sándor, a Fidesz- Magyar Pol-
gári Szövetség Kereszténydemokrata 
Néppárt
6. Tóth Ferenc, Megoldás Mozgalom

     

Hat országgyűlési képviselőjelöltre lehet szavazni április 3-án
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Sokan kihasználták az ingyenes egészségügyi szűrőnapot

001.

002.

003.

004.

005.

006.

007.

008.

009.

010.

011.

012.

013.

014.

015.

016.

017.

018.

019.

020.

Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. (Városháza)

Hajdúszoboszló, Kossuth utca 15. (Szociális Szolgáltató Központ)

Hajdúszoboszló, Szilfákalja utca 1-3. (Egészségház)

Hajdúszoboszló, Szilfákalja utca 1-3. (Egészségház)

Hajdúszoboszló, Kölcsey Ferenc utca 2-4. (Thököly Imre Ált. Isk.).

Hajdúszoboszló, József Attila utca 25. (Bocskai István Szakképző Isk.)

Hajdúszoboszló, Gönczy Pál utca 15. (Középiskolai Kollégium)

Hajdúszoboszló, Ady Endre utca 54. (Manókert Óvoda)

Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5. (Városgazdálkodási Zrt.)

Hajdúszoboszló, Törökdomb utca 11. (Lurkó Óvoda)

Hajdúszoboszló, Dózsa György utca 14. (Munkaügyi Központ)

Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 44. (Hőgyes Endre Gimnázium)

Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 58-64. (volt 3. Számú Ált. Isk.)

Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 84. (Bambínó Óvoda)

Hajdúszoboszló, Arany János utca 2. (Bárdos Lajos Ált. Isk.)

Hajdúszoboszló, Hőforrás utca 143. (Pávai Vajna Ferenc Ált. Isk.)

Hajdúszoboszló, Hőforrás utca 105/C. (Szociális Otthon)

Hajdúszoboszló, Hőforrás utca 145. (Liget Óvoda)

Hajdúszoboszló, Attila utca 51. (Szivárvány Óvoda)

Hajdúszoboszló, Oláh Gábor utca 16. (Vízműtelep)

HAJDÚ-BIHAR megye, 05. számú OEVK 
Hajdúszoboszló szavazókörei

 
sor-

számaSzavazókör címe:

A szavazólapok kitöltésénél 
körültekintően kell eljárni. Fo-
kozottan figyelni kell a helyes 
kitöltésre, nehogy érvénytelen 
legyen a szavazat, ugyanis gyak-
ran fordul elő, hogy érvényte-
lennek minősítenek voksokat. A 
szavazólapon egy keresztet vagy 
egy x-et kell rakni annak a jelölt 
neve mellé, akit a választópol-
gár kiválaszt. Csak egy jelöltre 
lehet a voksot tenni, mert ettől 
több jelöltre való leadott szava-
zat érvénytelennek minősül.
Ha a szavazás napján valaki nem 
tud megjelenni a lakóhelye sze-
rinti szavazóhelyiségben, mert 
egészségi állapota, fogyatékos-
sága vagy fogva tartása ebben 
megakadályozza, lehetősége van 
mozgóurnát kérni. Aki a szava-
zás napján nem tartózkodik a 
lakóhelyén, de Magyarországon 
egy másik településen szeretné 
leadni a szavazatait , annak erre 

Vércukor-, vérnyomás-, csontritku-
lás-mérés, memóriateszt és bőrgyógy-
ászati szűrővizsgálat is rendelkezésére 
állt a lakosságnak március 3-án a Járó-
beteg-ellátó Centrum szervezésében. 
A művelődési központban főként az 
idősebb korosztály használta ki a le-
hetőséget.

A Járóbeteg-ellátó Centrum igazgatója, 
Böcsödi István vezetői programjának 
egyik fontos része az egészségügyi szű-
rőnapok megszervezése. Most Győrfi 
Pál, az OMSZ szóvivőjének hajdúszo-
boszlói látogatása előtt, felkérésre tar-
tották meg a szűrőprogramot a lakosok-
nak. Sokan örültek a lehetőségnek, mert 
rég nem nyílt alkalom sem önállóan, 
sem más rendezvényhez kapcsolva.  
Korunkban se szeri, se száma a króni-
kus megbetegedésnek. Nagyon sokan 
mégsem foglalkoznak vele, illetve nem 
használják ki az ingyenes szűréseket. 
Pedig fontosak, mert jelzésértékűek. 

is van lehetősége, viszont ki kell töltenie 
az átjelentkezési kérelmet. A választás 
napján külföldön tartózkodó választó-
polgárok Magyarország nagykövetsége-
in és főkonzulátusain szavazhatnak. Ők 
a külképviseleti névjegyzékbe kérhetik a 
kérelmüket.
A hajdúszoboszlói szavazókörökben 
továbbra is a korábbi területi beosztás 
marad. Húsz szavazókör várja Hajdú-
szoboszló választó polgárait.

Az április 3-ai választással járó leg-
fontosabb információkról és felada-
tokról a www.valasztas.hu és a www.
hajduszoboszlo.eu honlapon tájékozód-
hatnak. Ezeken az oldalakon minden 
szükséges információt megtalálhatnak 
a jogszabályoktól kezdve a bejelentett 
jelöltek személyén át a népszavazással 
kapcsolatos alapvető információkig be-
zárólag.

Ónodi Orsolya

Egyszerű vizsgálat is előjelezhet komoly 
problémákat, tehát egy nem kedvező 
eredményt látva ajánlatos a háziorvos-
hoz vagy szakorvoshoz fordulni. 
A járóbeteg-ellátó új belgyógyász dok-
tornője, Páll Alida, és munkatársa, 
Rékasi Tímea vérnyomásmérést és 
vércukorszint-vizsgálatokat végzett. 
Emellett a megyeszékhelyről jöttek 
szűrést végezni szakemberek. A Mály-
vavirág Alapítvány tájékoztatóanya-
gát is megismerhették az érdeklődők.  

A JEC bőrgyógyásza, Bodnár Edina az 
anyajegyeiket megvizsgáltatni szándé-
kozókat fogadta. Voltak, akik gyerekkel 
együtt érkeztek. Az ingyenes szűrést ki-
használták aznapi próbájukat követően 
a Derűs Alkony Nyugdíjas Klub tagjai. 
– Ha már itt van, úgy gondoltam, vé-
gigjárom. Évek óta nem voltunk, pedig 
ebben a korban nagyon jó, hogy nem 
nagyon kell várakozni sem a szűrésre 
– mondta el Bak Jánosné Katika. Férjét 
kicsit noszogtatni kellett, de ő is örült 
a lehetőségnek. Kissné Tisza Marika a 
Facebook-ról tudta meg, hogy szűré-
si lehetőség lesz, nagy dolognak tartja, 
hogy nem kell várakozni, utazni egy 
csontsűrűség-vizsgálatra, ha van egy 
ilyen szűrőnap. 
Böcsödi István igazgató elmondta, hogy 
még ebben az évben lesznek ilyen szű-
rések. A lakosok tehát figyeljék a JEC 
információit. 

Tibai Irma
Fotó: Tóth Imre



Külterületi utak felújítására 
nyert 100 millió forint álla-
mi támogatást 2021 decem-
berében az önkormányzat 
az európai uniós vidékfej-
lesztési program keretében.  
A pénzből összesen 6,8 km 
dűlőutat stabilizálnak, illet-
ve felújítanak.  A kivitelezés 
megkezdődött.

A zártkerti Nádudvari dűlőn 
már el is készült az útstabili-
záció. Március derekán a gé-
pek a Nádudvari útból nyíló 
Vízház dűlőn dolgoztak. A 
Csatornakertben és a Vén-
kertben szintén rendbe hoz-
nak dűlőutakat. 
Tizenkét dűlőn, illetőleg dű-
lőútszakaszon készül el az út-
stabilizáció, ebből két helyen 
a meglévő szilárd burkolatú 
külterületi utat újíttatja fel az 

Járhatóbb dűlőutak a zártkertekben és a határban 
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önkormányzat. A vidékfej-
lesztési programból elnyert 
pénzhez hozzáraktak 52 mil-
lió forint önerőt. Tervezik az 
anyagi lehetőségek szerint 
néhány helyen a közvilágítást 
is. 
A térség országgyűlési kép-
viselője örömmel nyugtáz-
ta, hogy amikor megjelent 
a külterületi utak felújítási 
pályázata, Szoboszló úgy 
gondolta, hogy nem hagyja 
ki a lehetőséget. Más telepü-
lések korábban is pályáztak, 
kedvezők a tapasztalatok – 
mondta Bodó Sándor. Leg-
utóbb 13 település pályázott, 
s összesen 3,1 milliárd forin-
tot nyertek el. 
Hajdúszoboszló körül nagy 
kiterjedésű a mezőgazdasá-
gi terület, a külsőségekben 
fennmaradtak a zártkertek, 

amelyekben egyre többen 
laknak, illetve újra előtérbe 
került e kertek megművelé-
se. Sok a dűlőút, fenntartá-
suk önkormányzati feladat. 
Ezek többségében földutak, s 
ha csapadék jön, ha a nagy-
gépek összevágja őket, le-
hetetlen közlekedni rajtuk. 
Czeglédi Gyula polgármester 
elmondta, hogy a zártkertek 
és szántók találkozási pont-
ján konfliktusokat is okozott 
a nagy mezőgazdasági gépek 
közlekedése, másfelől a kül-
sőségekben több száz család 
lakik. Nincs realitása jelen-
leg, hogy ezeket belterületbe 
vonják. A dűlőutak felújítását 
fontosnak tartják, hogy ezál-
tal is javítsanak az itteni élet-
feltételeken. 
Az új európai uniós költség-
vetési ciklusban folytatódik a 

A lengyel dzsidások strand-
főbejárat melletti emléktáb-
lájánál kegyeletteljes meg- 
emlékezést tartottak már-
cius 23-án. Czeglédi Gyula 
polgármester a közös len-
gyel-magyar történelmi szá- 
lakat napjainkig felidézve 
azt mondta: bár a háború 
miatt az országos megem-
lékezés elmarad, itt, Haj-
dúszoboszlón ünnepéllyel 
szeretnénk lenyomatot ten-
ni, és megerősíteni a város 
és a magyar nép részéről a 
lengyel-magyar barátság to-
vábbi ápolását.

A két nép barátsága ezer-
éves – hangsúlyozta Czeglédi 
Gyula, aki az évszázadok je-
lentős eseményeinek,  közös 
történelmi személyiségeink 
kiemelésével vezette végig 
a lengyel és magyar nép kö-
zötti kapcsokat. Napjainkat 
illetően pedig arról beszélt, 
hogy e két nép egyaránt küzd 
az ukrán menekültek huma-
nitárius megsegítéséért.  
Külön is köszöntötte alsó-szi- 
léziai testvérvárosunk, Dzier-
żoniów lakosságát, illetve Da- 
riusz Kucharski polgármes-
tert a lengyel-magyar barát- 
ság napja alkalmából Kani-

Kollégánk, fotóriporterünk a 
magyar sajtó napja alkalmá-
ból vehette át az elismerést 
az újság szerkesztőségében 
március 14-én. Az év tudó-
sítója hat éve foglalkozik fo-
tózással. Célja, hogy a képei 
alapján még nagyobb elis-
merésben részesülhessenek a 
társszervek. Tóth Imre hiva-
tásának érzi, hogy a hétköz-
napi emberekhez közelebb 

Csobbanás, felüdülés, pezs-
gés, gasztronómia és kultúra. 
Ezeket a nagyszerű élmé-
nyeket mutatta be a 2021-es 
Hajdúszoboszló szezonindí-
tó kampány, amely olyan si-
keres lett, hogy márciusban 
elnyerte a Marketingszö-
vetség Marketing Diamond 
Awards díját a „Kis költség-
vetésű integrált kampányok” 
kategóriában. A Hajdúszo-
boszlói Turisztikai Nonpro-
fit Kft. kampányának célja 
a város népszerűsítése volt. 
Medgyesi Szilvia irodavezető 
szerint ez az elismerés tulaj-
donképpen a várost illeti, il-
letve azt a céget, aki ebben a 
kampányban segített nekik. 
A szervezet munkatársai ab-

vidékfejlesztés, és remélhető-
leg ismét biztosítanak forrást 
a külterületi utakra. Az ön-
kormányzat lobbiereje nőtt – 
hangsúlyozza a polgármester 
-, ezért minden pályázati le-
hetőséget megragadnak. 

Tibai Irma

A lengyel-magyar barátság napján

zsay György, az önkormány-
zat turisztikai és nemzetközi 
kapcsolatok bizottságának, 
civilben a Hajdúszoboszlói 
Fizetővendéglátók Egyesüle-
tének elnöke. 
A magyar szabadságharc-
ban résztvevő Lengyel Légió 
I. dzsidásezrede 173 évvel 
ezelőtt Hajdúszoboszlón 
alakult meg.  Az emléküket 
megörökítő táblánál Czeg-
lédi Gyula polgármester, 
továbbá Rápolthy István, az 
önkormányzat turisztikai és 
nemzetközi kapcsolatokért 
felelős bizottsága, Kanizsay 
György Béla elnök a Hajdú-
szoboszlói Fizetővendéglátók 
Egyesülete és Kocsis Róbert 
a FIDESZ helyi szervezete 
képviseletében helyeztek el 
tiszteletkoszorúkat. 

Tibai Irma
Fotó: Tóth Imre

ban bíznak, hogy 2022-ben 
is el tudják hozni ezt a szak-
mai díjat. Már most a szezon 
elején egy olyan nagyszabású 
kampányt szeretnének, ami 
már a tavaszt és a nyarat is 
erősítené.

Írta és fotózta: 
Ónodi Orsolya

hozza az életmentő szakem-
berek áldozatos tevékenysé-
gét.

Forrás: www.haon.hu

Ismét gyémántdíjas Hajdúszoboszló

Tóth Imre az év tudósítója a Hajdú-bihari Naplónál
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Az 1848-49. évi forradalom és sza-
badságharc idején számos kiemel-
kedő eseményeiről, - mely (Hajdú-)
Szoboszlót, hőseit érintette – írtam a 
sajtókban több alkalommal.

Egyik kiemelkedő eseménye volt a sza-
badságharcnak Harsányi Bálint huszár-
őrmester hazafias cselekedete.
A lengyelországi Mariampolban ál-
lomásozó 6. huszárezredben szolgált 
jelentős számú hajdúsági legénység. 
A „haza hívó szavára” - „az édes haza 
védelmére” a 2. század május 28-án 
„”hazaszökött” Magyarországra Lenkey 
János kapitánnyal együtt. Több fronton 
teljesítettek szolgálatot. A dicsőséges 
tavaszi hadjárat idején a Bocskai-hu-
szárok különösen nevezetes tettet haj-
tottak végre 1849. április 11-én, amikor 
Windischgrätz táborát megtámadták, 
a rákosi erdőt elfoglalták és a kőbá-
nyai szőlőkig hatoltak. Az ütközetben 
a Bocskai-huszárok egyik százada két 
ágyút és három rakétaállást leküzdve a 
vasasok gyűrűjén keresztül vágták visz-
sza magukat a bekerítésből. Ebben az 
összecsapásban halt hősi halált Harsányi 
Bálint immár huszár főhadnagyként, 
a Rákos mezején. Méltónak éreztem 
megkeresni temetése helyét. Kétszer 

Hajdúszoboszló

is elindultam. A sebesültek, a halottak 
sorsát a szanitészek intézték a Rákos-
patakhoz közeli néhány kilométerre le-
hetett a sebesültek gondozó táborhelye 
az Isaszeg melletti temetőnél. Az isasze-
gi múzeum igazgatójával vettem fel a 
kapcsolatot. A helyszíni keresésnél egy 
korhadó kopjafás sírt találtunk, mely-
ről Harsányi Bálint nevét olvastuk le. A 
hős sírja volt. Isaszeg önkormányzata 
új sírhelyet épített fel, melyet kérésükre 
ismét meglátogattam. Majd szoboszlói 
kollégáimnak azt követően megmutat-
tam: Márton József és idős Erdei Gyula 
iskolai igazgatónak, egyben értesítettem 
a hozzátartozókat.

Cs Nagy Zoltán

Megkerestem Harsányi Bálint sírját!

Az egészség és az egészségvédelem 
volt a szoboszlói polgári esték máso-
dik előadásának fő témája. Az elmúlt 
időszak ugyanis felhívta a figyelmet 
arra, hogy az életünkben a legfonto-
sabb érték az egészség.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat 
szóvivője azt mondta, hogy míg évtize-
dekkel ezelőtt az éhínség, a háborúk és 
a járványok miatt halt meg nagyon sok 
ember, addig mára békében élhetünk, 
inkább a túltápláltság jelent problémát, 
és a járványokkal szemben is nyerésre 
áll az emberiség. Az egészségszakértő 
szerint ezekben a nehéz helyzetekben 
is kiemelt fontosságú, hogy az emberek 
megőrizzék lelki egyensúlyukat és opti-
mistán tekintsenek a jövőbe. Hozzátet-
te, hogy minden okunk megvan arra, 
hogy biztonságban érezzük magunkat, 
hiszen Magyarországon minden olyan 
intézkedés megtörtént, ami az emberek 
biztonságát szolgálja. 
Győrfi Pál felhívta a figyelmet arra is, 
hogy a mai világban a mentőszolgálat 
alapfeladatainak az ellátása igen sokré-
tű. Az elmúlt két év nagyon sok kihí-
vást tartogatott számukra, hiszen ezen 

Középpontban az egészség

időszak alatt 1,2 millió esetet láttak el 
Magyarországon. Emellett még ott volt 
az a több mint százezer covidbeteg, akit 
el kellett látniuk vagy éppen kórház-
ba kellett szállítaniuk, valamint meg-
szerveztek és végrehajtottak 1,3 millió 
mintavételt is. Győrfi Pál most abban 
bízik, hogy idén könnyebb évük lesz, 
és egy időre fellélegezhetnek. Szerinte 
a mentőszolgálatnak mindig is az volt 
a feladata, hogy a rendkívüli helyzetek-
ben is helyt álljon, és a bajtársaikkal erre 
készülnek most is.

Ónodi Orsolya, fotó: Tóth Imre

Az Európai Unió közös agrárpolitiká-
jának (KAP) aktualitásairól, a jövő év-
től várható támogatásokról, valamint 
a hazai mezőgazdasági jogszabályi 
környezet változásairól is információ-
hoz juthattak a március 10-ei gazdaest 
résztvevői. Az idei szezon utolsó gaz- 
daesti fórumán Papp Zsolt, az Agrár- 
minisztérium vidékfejlesztésért felelős 
helyettes államtitkára és Cseh Tibor, a 
magyarországi gazdakörök főtitkára 
tartott részletes tájékoztatást a megje-
lent helyi és környékbeli gazdáknak. 
Ez volt a több mint százéves Hajdúszo-
boszlói Gazdakör 27 éves múltú rendez-
vénysorozatának 300. alkalma.  

Hasznos információk a gazdaesten

Helyzetértékelésében Papp Zsolt helyettes 
államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy 
milyen óriási mértékű tudás- és techno-
lógiai változás következik be az agrári-
umban is. – Az innováció eredményeit 
együtt, közösen kell alkalmaznunk, hasz-
nálnunk akár a saját életünkben, vagy 
szűkebb értelemben véve a gazdaságunk-
ban – hangsúlyozta. Beszélt továbbá arról 
is, hogy az európai uniós vidékfejlesztési 
program 2020-ban lejárt, de az Európai 
Unió két év átmenetet biztosított. Uniós 
tagországként hazánk kormánya egyedül-
álló segítséget nyújtott ez időszakra a gaz-
dáknak azzal, hogy az EU-támogatások 
társfinanszírozásának mértékét 80%-ra 
megemelte. A 2021-22-es évek átmeneté-
ben a régi szabályokkal, de új forrás ter-
hére tudnak pályázatokat hirdetni. Az új 
költségvetési időszak kerete 4235 milliárd 
forint. Az előző időszakban egyébként 
összességében több mint 1500 milliárd 
forint értékű pályázati felhívás jelent meg. 
A mezőgazdaság legmeghatározóbb tá-
mogatása az agrár-környezetgazdálkodá-
si, előtte állnak. Számos döntés még mos-
tanság született meg. Emellett 2023-tól 
startol a közös agrárpolitika új időszaka, 
amely jelentősen befolyásolja a 2027-es 
ciklus zárásig az agrártámogatásokat. Az 
új KAP legnagyobb erősségének a magyar 
agráriumban tovább folytatható nagyará-
nyú fejlesztést nevezte meg Papp Zsolt. 
A földügyek jogi szabályozása ebben az 
évben változik. Az adásvételi szerződések 
és a haszonbérlet az érintettek. A törvény-
kezés célja a kiskapuk bezárása, a haszon-
bérletnél a bérleti díjak felverésének meg-
akadályozása. 2023-tól újabb változások 
jönnek, ezek a gazdaságátadásban hoz-
nak újdonságokat. Ezekről részletesen dr. 
Cseh Tibor, a MAGOSZ főtitkára beszélt. 
Rámutatott, hogy az új szabályozás célja a 
generációváltás felpörgetése. 

Írta és fotózta: Tibai Irma
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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, 

Kaszás Diána Márta – Marik Mátyás
Balogh Nikolett – Mona Dániel

Vadász Beáta – Novák Márk
Kovács Ilona Zsuzsanna – Budai Szabolcs László

Puskás Zsófia – Bartha Sándor Dániel

2022. február hónapban 
kötött házasságok:

Elhunytak 
2022. február

Szilágyi Elek

Tokodi Béláné

Márton János

Fias Lajosné

Dr.Szabó Ferenc Zsolt

Csukás István

Bódi Gáborné

Kovács Gyula

Jenei Sándorné

Fodor Imréné

Jenei László

Loncsárovics Ferenc

Mázló Lajosné

Majer János

Halas István

Orosz László

Papp Lászlóné

                                    

77 év

84 év

92 év

68 év

59 év

70 év

88 év

31 év

81 év

87 év

84 év

64  év

79 év

66 év

83 év

77 év

100 év

Mosó- mosogató és szárítógépMosó- mosogató és szárítógép

PRÉM TAMÁS ( 20-213-3633

• javítás,

• szerelés,

• karbantartás,

• beüzemelés

• javítás,

• szerelés,

• karbantartás,

• beüzemelés

84 év

85 év

93 év

92 év

34 év

80 év

63 év

74 év

88 év

87 év

96 év

91 év

80 év

86 év

50 év

63 év

78 év

Borsós Sándorné

Szatmári Gyuláné

Silye Gyuláné

Szabó Jánosné

Drotár Norbert

Pinczés Györgyné

Dörgő Károly

Szőke Antal

Csige Jánosné

Nagy Péter Endre

Takács Sándor

Kőszegi Jenőné

Sándor Gáborné

Fenyő Istvánné

Fekete Sándor

Harsányi István Mihály

Tóth Sándorné

2022. januári újszülött:
2022. februári újszülöttek:
Szalai László, 
Rajkai Panka, 
Nemes Mira Natasa, 
Borbély Benett, 
Wiszner Kornél, 
Lengyel Fanni Emese, 

Csiki Nolen Tamás, 
Sándor Luca Eszter,
Német Zalán, 
Pinczés Anna, 
Kovács Benett Balázs, 
Papp Máté

Gál Dorina

"Akiket szerettünk, s már sírban nyugszanak,

igazi nyughelyük a szívünkben marad...

Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled,

mert összeköt minket az örök szeretet!"

1944-2020

MEGEMLÉKEZÉS

Élettársa, Marika és családja

Fájó szívvel emlékezünk

PAPP LÁSZLÓ
halálának 2. évfordulójára

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

SZŐNYEGMOSÁS
PLÉD, ÁGYTAKARÓ

PAPLAN, PÁRNA MOSÁSA

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

Hétfő-Péntek
08.00-15.00
Szombat:

08.00-10.00

Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 190.

06 30 493-8650

Nyitvatartás:

GYÓGYSZERTÁRI 
ÜGYELET

Ügyeleti idő: 
hétfőtől péntekig, 

munkanapokon az ügyeletre 
kijelölt gyógyszertár 
zárásától 21 óráig. 

Szombaton (pihenőnapokon): 
17-től 19 óráig. 

Vasárnap és ünnepnapokon: 
8-tól 12 óráig és 17-től 19 óráig.
Szombaton az ügyeletes gyógy-

szertár 8-tól 12 óráig nyitva.
A köztes időszakokban 

készenléti szolgálatot lát el 
az ügyeletes gyógyszertár 

(telefonos elérhetőség 
az ügyeletes orvos részére, 
sürgős szükség esetére). 

Major u. 26.
( (52) 557-805

Április 22-től
Katalin Patika

Március 25-től 

Fürdő Patika

Szilfákalja 26.

( (52) 557-946

Április 1-től 
Kígyó Patika
Luther u. 4. 

( (52) 557-670

Április 8-tól
Arany Patika
Hőgyes u. 31.

( (52) 359-431

Április 15-től

Gyógyforrás 

Gyógyszertár

Hősök tere 3. 

( (52) 557-945

séz gs éé rg e!E
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Az akarat megvan, de a szerencse nem mindig

Hajdúszoboszló

Az Aqua-General HSE NB III-as lab-
darúgócsapata továbbra is a bajnok-
ság negyedik helyén áll. Ugyan sérü-
lések és betegségek olykor beleszólnak 
az összeállításba, a hozzáállással és az 
akarattal nincs gond az együttes háza 
táján.

Salgótarjáni BTC – Aqua-General HSE 
1-0 (0-0)
Aqua-General HSE – DVTK II. 4-1 (2-1)
Gólszerzőink: Kis Szabolcs (2.), Máté 
János (6. és 63.), Lukács Zsombor (56.)

Öt tavaszi meccs után a dobogóra lé-
pett az OPUS Tigáz Hajdúszoboszló 
az NB II-es kézilabda-bajnokságban. 

OPUS Tigáz Hajdúszoboszló – Berety-
tyó MSE 28-24 (14-15)
Góljaink: Nagy Ádám 6, Bodnár Máté 
6, Hornyák Bence 5, Kovács László 4, 
Szathmári Levente 4, Rásó Tibor, Gyi-
mesi Ádám, Széles Nándor.
Kállósemjén SZSE-Újfehértó – OPUS 
Tigáz Hajdúszoboszló 31-33 (16-18)
Góljaink: Gyimesi Ádám 10, Hornyák 
Bence 9, Szathmári Levente 5, Széles 
Nándor 4, Nagy Ádám 2, Kovács László 
2, Bodnár Máté.

Törökszentmiklósi FC-Veteriner – Aqua-
General HSE 2-2 (1-0)
Gólszerzőink: Karacs Péter (69.), 
Gyürki Máté – öngól (93.)
Aqua-General HSE- Hidasnémeti VSC 0-0

Az elhullajtott pontok ellenére Csillag 
László mégsem borúlátó: „Annak elle-
nére, hogy a csapat a nyári kerethez ké-
pest gyengült és a sérülések miatt sem 
tudunk mindig száz százalékosan ki-
állni, remekül helyt állunk hétről hétre. 
Salgótarjánban sem volt benne a vere-

Jöhet az élmezőny

ség. Az akarattal szerencsére soha nincs 
gond, hajtanak és keményen dolgoznak 
a srácok.”                         

OPUS Tigáz Hajdúszoboszló –Enjoy 
Robotics Füzesgyarmat 30-22 (16-9)
Góljaink: Nagy Ádám és Szathmári Le-
vente 7-7, Leiter Imre 4, Gyimesi Ádám 
3, Kovács László, Hornyák Bence és 
Bodnár Máté 2-2, Rásó Tibor, Horváth 
Imre, Széles Nándor.

„Télen arról beszéltünk, hogy az első né-
hány meccs nagyon meghatározó lehet a 
tavasz szempontjából. Ha sikerül ezeken a 
pontok nagy részét begyűjteni, akkor nem 
kell hátrafelé tekintgetnünk. Szerencsére 
így lett.” – így értékelte a tavaszi teljesít-
ményt Hornyák Lajos edző.

Horváth Róbert

Egész napos fesztivál várta a gyer-
mekeket, a szüleiket és az öregfiúkat 
is a Sport utcában. Minden korosz-
tály megtalálhatta a magának kedves 
sportprogramot március utolsó szom-
batján.

A legkisebbeknek csillámtetoválást, ug-
rálóvárat vagy éppen arcfestést kínáltak 
a szervezők. A tűzoltók is kivonultak, 
bemutatták például, hogyan kell elol-
tani a tüzet egy tömlő segítségével. Az 
íjász szakosztály látványos bemutatóval 
készült, s persze segítettek a sportág 
alapjait megismertetni.. A főépületben 
a fiatal sakk palánták ütötték az órát. 
Gyors lépésekkel késztették egymást 
gondolkodásra. Közben pedig az öreg-
fiúk már melegítettek. A szülők közül 
többen is fakanalat ragadtak, hogy a 
sportban megfáradt csemetéket finom 
ebéddel lepjék meg. A bográcsokban 
töltött káposzta, palócleves vagy éppen 
pincepörkölt is rotyogott.
A sportnap délutáni főeseménye, a HSE 
és a Püspökladány öregfiúk mérkőzése 
volt. Itt aztán pályára lépett a sok-sok 
régi kedvenc. Azok, akik már évtize-

110 éves sportegyesület

dekkel korábban visszavonultak és azok 
is, akik csak az elmúlt néhány évben 
akasztották szögre a futballcsukát. Az 
eredmény persze itt sem számított, de 
a történeti hűség kedvéért mégis álljon 
itt: 6-3-ra nyertek a szoboszlói öregfiúk.
A mérkőzés után Bodó Sándor kiemelte, 
hogy a Hajdúszoboszlói Sportegyesület 
minden generációt megmozgat. Az ál-
lamtitkár elmondta, hogy a generációk 
a klub hagyományait adják át egymás-
nak, emellett pedig példaképként is te-
kinthetnek a mai gyermekek például az 
öregfiúk csapat tagjaira. Marosi György 
Csongor szerint a klub 21 szakosztályát 
nemcsak Hajdúszoboszlón ismerik el, 
hanem megye- és országszerte egyaránt. 
Ez is azt mutatja, hogy jó úton járnak. 
Az ünnepség végén megjegyezte, hogy a 

családi nap után újabb izgalmas progra-
mok lesznek, ilyen lesz például a hama-
rosan megnyíló gyermek rajzpályázat is, 
ahol a fiatalok arra kérik, hogy a klubról 
rajzolják le az elképzeléseiket. 
Az ünneplésnek a díjátadóval még ko-
rántsem volt vége. Az este már a Silver 
Majorban érte az ünneplőket, ahol egy 
díszvacsorán, az egyesület által, január 
óta folyamatosan bemutatott tizenkét 
örökös tagot köszöntötte fel méltókép-
pen a HSE. 

H. R.

Az örökös tagok: Czeglédi Gyula, Csató 
György, Csisztu Sándor, Kovács Lajos, 
Magyar Lajos, Mezei András, Mezei 
László, Pellei Sándor, Soós László, Sza-
bó László, Szikszai Miklós és Tóth Lajos.

Horváth Róbert
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Bár a járványhelyzetre való tekintettel 
sajnos több versenyt elhalasztottak, 
mégis szorgos évkezdésen vannak túl 
a Hajdúszoboszlói TSE versenyzői.

2022-ben ismét korosztályt léptek töb-
ben is, így pl. Mészáros Petra, aki az 
utánpótlás korosztályos versenyein 
ritkán talált legyőzőre, ettől az évtől 
kezdve már kizárólag a felnőttek között 
indulhat. De sajnos a ranglista élén álló 
felnőtt versenyzőknek nem sok versenyt 
szerveznek Magyarországon, és gyen-
gébb versenyeken az előkelő ranglista 
helyezése miatt Petra nem indulhat. E 
korosztálynak az év legfontosabb ma-
gyar versenye a pécsi Felnőtt Országos 
Bajnokság volt. Itt Kígyós Keán a buda-
pesti Vetor Nikollal (VSD) ezüstérmes, 
Mészáros Petra Elek Marcellel, míg Pet-
ra és Nikol lánypárosa bronzérmes lett. 
A két bronzéremért a későbbi bajnok 
párosokkal nagy küzdelemben, hosz-
szabbítás után kaptak ki.
A 2022-es évet a Budapest-bajnokságon 
indították a HTSE versenyzői, ahol egy 
A és egy C kategóriás versenyt is meg-
rendeztek. Az egyesület fiataljait a C 
kategóriában nevezték, a többiek pedig 
az A kategóriában indultak. Az éremeső 
mégsem maradt el, hiszen minden játé-
kosunk nyakába került érem. 
A fiatalabbak közül Karalyos Etelka és 
Balogh Ádám elkezdett felfelé verse-
nyezni, ami azt jelenti, hogy tőlük idő-
sebb és rutinosabb játékosokkal kerül-
nek szembe a pályán. Ketten évek óta 
alkotnak vegyes párost, kezd a játékuk 

A háborús helyzet hatással volt az idei kampányra

Újabb hajdúszoboszlói tollaslabda sikerek

összecsiszolódni. Ezt bizonyítja a január 
15-én, Cegléden megrendezett Életmód 
kupán nyújtott szenzációs játékuk. Ez a 
verseny azt a fontos visszajelzést adta, 
hogy a technikai fejlődésben egy újabb 
szintre lépett a két ifjú játékos. Ezt erő-
sítette a két héttel később megrendezett 
Living Sport Kupa, melyet az U19-es 
korosztály között indult a csupán 13 
éves Etelka is, aki bravúros játékkal a 
dobogó II. fokáig jutott. A kupán Kí-
gyós Keán is indult, aki taktikai taná-
csaival is segítette sporttársát.
Kígyós Keán az egyik legsikeresebb után- 
pótlás-játékosa az egyesületnek, aki 
még a nemzetközi versenyeken is gyak-
ran megszorongatja a mezőnyt és érem-
mel a nyakában jön haza. Néhány éve 
az egyéni játék mellett a vegyes párosra 
helyezte a hangsúlyt, amelyben egy bu-
dapesti lánnyal, Vetor Nikollal alkotják 
a korosztályos mezőny legsikeresebb 
magyar párosát. Magabiztos játékuk 
folyamatosan csiszolódik, melyet nem 
sikerül megtörnie senkinek. 
De nem csak párosban remekel Keán, 
hanem egyéni játéka is eredményes, 
hiszen a február 10-13-a között meg-
rendezett 12. Multi junior nemzetközi 

versenyen egyedül ő állhatott fel a do-
bogóra a férfi egyéni magyar verseny-
zők közül. 
A tollaslabda egyéni, maximum páros 
játék. A pályán az első 11 pont megszer-
zéséig magára van hagyva a játékos, az 
utána engedélyezett 1-2 perces taktikai 
megbeszélésre elegendő rövid szünetek-
ben tudja egyeztetni a játékát az edző-
jével. A játékosnak pillanatok alatt kell 
döntést hoznia arról, hogy hová üsse a 
labdát, hogy az az ellenfél térfelén essen 
le. Eufórikus érzéssel tölt el bennünket, 
szülőket a pálya mellől nézve gyerme-
keink játékát, hogy miként válnak a 
korosztályuk legjobbjaivá. Köszönjük 
edzőink felkészítő munkáját, mely le-
hetővé teszi, hogy gyermekeink sikeres 
versenyzőkké váltak hazai és nemzetkö-
zi szinten egyaránt!

A biztonság és az egészség után a vá-
lasztások előtti kampányt értékelték a 
Szoboszlói Polgári Estéken.

Bodó Sándor államtitkár meghívására 
Hajdúszoboszlóra érkezett Deák Dániel, 
a XXI. század vezető elemzője, Bohár 
Dániel szerkesztő, műsorvezető és Kiss 
Norbert, a Fidelitas Országos Elnökség 
alelnöke.
Bodó Sándor országgyűlési képviselő 
kiemelte, hogy az elmúlt ciklusokban 

számos fejlesztés valósult meg a Hajdú- 
Bihar megyei 5-ös számú választókerü-
letben. Szerinte a megkezdett munkát 
folytatni kell, hiszen a választási kam-
pány nem egy kiragadott pillanat, pe-
dig sokan szeretnék úgy beállítani. Ez 

a munkának a folyamata, amit többek 
között a hajdúszoboszlóiakkal, a város-
vezetéssel, a civilekkel és az egyházakkal 
együtt végeznek.
Deák Dániel szerint a válságok korát 
éljük. Szerinte most egy rendkívül ér-
dekes és izgalmas választási kampány 
zajlik Magyarországon, hiszen a rend-
szerváltás óta nem nyomta rá ennyire 
a bélyegét egy háborús konfliktus egy 
kampányra. 

Ónodi Orsolya, fotó: Tóth Imre

  

Karalyos Etelka

Mészáros Petra

Balogh Ádám

Elek Marcell

Kígyós Keán

  

3 arany, 2 ezüst

4 bronz

1 arany, 1 ezüst, 2 bronz

2 bronz

1 arany, 3 ezüst, 2 bronz
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Stand-up előadás Kiss Ádám Dumaszínház
 – Színházterem
Hamupipőke/Pesti Művész 
– Színház gyermekelőadás Színházterem
BambiLázár Ervin program – Színházterem
Író-olvasó találkozó Vadadi Adrienn – Színházterem
Éneklő Ifjúság – Színházterem
Tari Annamária előadása pszichológiai előadás 
– Színházterem
Mujahid Zoltán koncert - Szécsi Pál estkoncert 
– Színházterem
Laci királyfi-bábelőadás- Márkus Színház gyermek 
előadás – Színhházterem
Húsvéti tojáspark barkaszentelés Halasi tér
Nemes Nagy Ágnes felolvasó maraton Könyvtár
Tetemre hívás - Költészet Napja – Színházterem
Zichy Műv. Isk. Családi koncert – Színházterem
Petőfi program: Költészet napja Balogh Kálmán-
Bognár Szilvia-Grecsó Krisztián Színházterem
Kövek a zsebben színházi előadás 
Kálloy Molnár Péter, Rudolf Péter – Színházterem
TÁJ-HÁZAK  konferencia II. emelet
30 Éve Szabadon Vándorkiállítás Mkp.mellett
Megyei Nyugdíjas Néptáncfesztivál  – Színházterem
Világkóstoló –  Színházterem
Szejdi dúlás megemlékezés koszorúzás, műsor

Várfal

 – 

 – 
 – 

 – 

 
– 

DÁTUM RENDEZVÉNY  – helyszín

KOVÁCS MÁTÉ VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
HAJDÚSZOBOSZLÓ

április 1. 

április 2.

április 5.
április 5.
április 6.
április 7.

április 8.

április 9.

április 10.
április 11.
április 11.
április  12.

április 13.
április 21.
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április 22.
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április 29.
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