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HAJDÚSZOBOSZLÓ
Zárszámadások, intézményvezetői kinevezések

A tartalomból:

Saját „életkavicsok”:
Galánfi András tárlata a múzeumban

Újra Európában:
Holoda Péter csúcseredményei

Interjú a képviselőkkel:
Majoros Petronella, Fidesz

Visszavonta  dön-
tését a presbitérium

Egyelőre lemondott 
egyházi iskola-indítási 
szándékáról, illetve is-
kolaigénylési kérelméről 
március 24-i határozata 
szerint a szoboszlói re-
formátus egyházközség 
presbitériuma. 
Amint arról lapunkat érte-
sítették, úgy ítélték meg, 
hogy hiteles tájékoztatás 
nélkül helyes döntés nem 
születhet. Erre nem kaptak 
lehetőséget az iskolától., 
mert nem találkozhattak 
közvetlenül a pedagógu-
sokkal, a szülőkkel. 

Április 14-i tanácskozásán   a 
zárt ülésen napirendre tűzöttel 
együtt 21 témát tárgyalt meg a  
város képviselő-testülete.

A szokásokhoz híven ebben a 
hónapban került terítékre az ön-
kormányzati, többségi tulajdonú 
gazdasági társaságok elmúlt évi 
tevékenységéről szóló beszá-
molók elfogadása. A képviselők 
mind a városgazdálkodási nzrt., 
mind a Hungarospa zrt., mind 
a 40 %-os önkormányzati tulaj-
donú turisztikai nonprofit kft. 
beszámolóját egyhangúlag tudo-
másul vették. 

Elfogadták ezt követően egy-
öntetűen a művelődési központ 
és könyvtár tevékenységéről 
szóló előterjesztést, majd  dön-
töttek a lejárt megbízatás miatt 
kiírt intézményvezetői  pályá-
zatról. Berényiné Szilaj Ilona 
jelenlegi igazgató egyetlen, a 
feltételeknek megfelelő pályá-
zóként a képviselő-testület teljes 
egyetértésével  megbízást kapott 
a kulturális központ magasabb 
vezetői teendőinek ellátására a 
következő öt évre. 

A képviselő-testület most tár-
gyalta meg és fogadta el az ön-
kormányzat előző évi költség-

vetésének teljesítéséről összeál-
lított beszámolót is, mely előtt 
még jóváhagyták az aktuális mó-
dosításokat is. Ez alapján 2015-
ben 5 milliárd 773 millió 614 
ezer forintból gazdálkodhatott a 
település önkormányzata. Ennek 
negyedét, 1 milliárd 418 ezer 
903 forintot költöttek el beruhá-
zásokra és felújításokra tavaly.  
Tudomásul vették az előző évi 
belső ellenőrzési tevékenységről 
szóló előterjesztést is. 

Különféle témák között pályá-
zatok elkészítéséhez, benyújtásá-
hoz szükséges döntések is meg-
születtek.

Határoztak továbbá városi utak 
felújításáról, a csapadékvíz-el-
vezető rendszer fejlesztéséről, 
utcabútorok beszerzéséről . 

Tájékoztatást kaptak továbbá 
a hulladékgazdálkodási rend-
szer állami átalakításáról.

Az ülésre interpellációs válasz 
is készült a közlekedési lámpák 
helyzetéről. 

Zárt ülésen döntöttek - pályá-
zói kérésre - a városi televízió 
magasabb vezetői állására meg-
hirdetett pályázatról. Ez alap-
ján, két pályázó közül, öt évre 
Tiliczky Katalint bízták meg a 
HVTV vezetésével.

Segíteni a pályaválasz-
tásban

A pályaválasztás előtt álló diákoknak nincs könnyű feladatuk. 
Jövőjük függhet attól, hogy melyik iskola, szakma mellett te-
szik le a voksukat. Ezt a döntést megkönnyítendő hívták életre 
a Szakmák Éjszakája rendezvényt, amikor a leendő tanulók 
bepillanthatnak az intézményekben folyó elméleti és gyakorlati 
oktatásba. Hagyományteremtő céllal rendezték meg a prog-
ramokat április 15-én, amihez már első alkalommal is nagyon 
sokan - országosan 365 intézmény, városunkból pedig kettő, a 
Bocskai István Szakképző Iskola és a Közgazdasági Szakközép-
iskola csatlakoztak.
Képünkön: sikerült lencsevégre kapnunk, az ügyes pincértanu-
lók flambírozási bemutatóját a jól felszerelt tankonyhában. Fotó: 
Czigony Krisztina

(Cikk az 5. oldalon)
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Önkormányzat

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VÁLTOZÁSOK
Április 1-jétől az állam hatáskörébe vonta a közszolgáltatási díjak beszedését, a kintlévőségek keze-
lését, a közszolgáltatónak járó szolgáltatási díj megfizetését. Az önkormányzatnak a hulladékgazdál-
kodási közfeladat ellátása a kötelezettsége.  Emellett együtt kell működnie és adatokat szolgáltatnia a 
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-nek.  Az önkormányzat a változással 
kapcsolatos rendeletek kihirdetése után dönt a helyi önkormányzati rendelete és a közszolgáltatási 
szerződés módosításáról.

ÚTFELÚJÍTÁSOK
Ebben az évben 53 millió forintot tervezett az önkormányzat ilyen célokra. A felújítások elvégzéséhez 
engedélyes tervek szükségesek. A rendelkezésre állók közül a képviselőtestület úgy határozott, hogy 
a Bessenyei utca, a Doberdó zug, a Szilfákalja u. 16-18. sz. lakótelepi út melletti parkolók felújítását 
támogatja. 

KÁTYÚZÁS
Az idén 40 millió forintot  ülönített el az önormányzat a helyi utak kátyúzására. A  problémákat fel-
mérő cég dokumentációja alapján a polgármesteri hivatal  áprilisban a városfejlesztési, mezőgazdasági 
bizottság elé tárta a javaslatot, melyet az jóváhagyott. a kivitelezés a szerződésötések után, néhány 
hónap múlva történik. 

UTCABÚTOROK BESZERZÉSE
Tízmillió forintért vásárolnak ez évben utcabútorokat közterületeinkre. Ez alapján forgalomelterelő 
oszlopokat, hulladékgyűjtőket, dézsákat, 20 db kerékpártárolót rendel meg az önkormányzat, továbbá 
16 kerti padot is. Utóbbi kapcsán vita kerekedett a képviselők között a jelenlegi fémpadok miatt: azok 
hiába tartósak, ellenállók, nem rongálhatók könnyen, de használhatóságuk, kényelmük nem megfelelő. 
A testület 7 igen szavazattal egyetértett Jónás Kálmán javaslatával, hogy a jövőben vegyék fontolóra 
kényelmesebb, más típusú padok beszerzését.A polgármester indítványára a döntési jogkört a szakmai 
bizottságnak adták át.

TÁMOGATÁS A POLGÁRŐRSÉGNEK
Kettő millió forint átcsoportosításával a költségvetési tartalékból támogatja az önkormányzat a helyi 
polgárőr egyesületet. Eddig évi 500 ezer forintot kaptak. Az indítványt Jónás Kálmán nyújtotta be a 
polgárőrség beszámolója nyomán.

KISTÉRSÉGI HÍR: INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁS
A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa március 30-án  pályázati eljárás 
alapján újra Zabos Péternét bízta meg a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjó-
léti Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával. A megbízás 5 évre szól.

Szerető család a hosszú élet titka
Molnár Jánosné  Petrika Erzsébet április 14-én ünnepelte 90. születésnapját, eb-
ből az alkalomból köszöntötte őt az önkormányzat.

Erzsike néni Nagylétán született 
ötgyermekes család tagjaként, 
ahol felcseperedve a földeken 
dolgozott. Egész életében aktív 
munkát végzett, többek között 
tormával és dohánnyal is foglal-
kozott, ezekre az időkre pedig 
nagyon szívesen emlékszik visz-
sza.  Később Ebesen lakott gyer-
mekénél, hat évvel ezelőtt viszont 
gyalog indult el Hajdúszoboszlóra 
lányához – azóta is itt él. Férjével, aki sajnos már elhunyt, több, mint ötven évig éltek 
boldog házasságban. Gyermekei és unokái szerint is tökéletesen kiegészítették egymást. 
Erzsike néni nagy családdal büszkélkedhet: öt gyermeke született, kilenc unokája van, 
tizennégy dédunokája és már egy ükunokája is. Születésnapját családi körben ünnepelte 
Hajdúszoboszlón, majd később Ebesen. Gyermekei csodálják, példás, szorgalmas anyá-
nak tartják, aki hatalmas szeretettel tartotta össze a családot: szerintük ez lehet a hosszú 
élet titka.         H. B.

Hetven éve boldog házasságban él
Dede Ernőné Kunkli Máriát április 5-én köszöntötte 90. születésnapja alkalmából 
az önkormányzat nevében Kunkliné Dede Erika, egészségügyi, szociális irodave-
zető, valamint Németi Attila Sándor önkormányzati képviselő.

Hajdúszoboszlón született, hatan voltak testvérek. Férjével közel 70 éve élnek boldog házasságban, 
remekül kiegészítik egymást. Egy fiuk, három unokájuk született. A házukat ők ketten építették, Ma-

rika néni férfiakat meghazudtoló 
erővel, tettrekészséggel munkál-
kodott, vakolt, festett. Sok helyen 
dolgozott,  egykori SZOT-üdülő-
ben és a fürdőben is, ahol masz-
szőrként alkalmazták, de szinte 
minden munkát elvállalt, ha úgy 
adódott, a vasúti kocsikból rakodta 
ki az árut. A mai napig aktívan él, 
kertjének ékeit, gyönyörű virága-
it is ő gondozza, sőt, mindennap 
főz a családnak. „Az idő nem áll 
meg.”- mondogatja sokat Marika 
néni, de vitalitását elnézve, mintha 
vele kivételt tett volna.

KÖZLEMÉNY
az óvodai beiratkozás rendjéről a 2016/2017-
es nevelési évre
A Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy a 2016. decem-
ber 31-ig a 3. életévét betöltött gyermekek részére óvodai előjegyzésre, beiratkozásra 
kerül sor. Az a gyermek is előjegyezhető, aki a felvételtől számított fél éven belül 
betölti harmadik életévét.

Az előjegyzés, beiratkozás ideje minden tagóvodában: 
2016. május 2 - 6., naponta 8.00 – 16.00 óra között

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekez-
dése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjá-
ig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2016. szeptem-
ber 1.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. 

Amennyiben a szülő azt a gyermekeket, aki 2016. augusztus 31. napjáig betöltötte a 
3. életévét és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkezik, e közleményben meghatá-
rozott időpontban az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A beiratkozáshoz a szülőnek magával kell vinnie a gyermek nevére kiállított személyi 
azonosítót, ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonatot és lakcímet igazoló ha-
tósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványát, valamint taj-kártya és az egészségügyi kiskönyv bemutatása szükséges.

A sajátos nevelési igényű gyermekek beírásáról, óvodába, illetve óvodai csoportba 
történő beosztásáról a szakértői vélemény alapján az óvoda vezetője dönt.
A gyermeket elsősorban abba a tagóvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, 
vagy ahol szülője dolgozik. Az óvodák felvételi körzetéről az óvodák adnak felvilá-
gosítást.

Az óvoda vezetője – legkésőbb 2016. június 05-ig – dönt a felvételi kérelmekről és 
döntéséről írásban értesíti a szülőt. A jelentkezés elutasítása esetén a kézhezvételtől 
számított 15 napon belül lehet fellebbezni. Az eljárást megindító fellebbezést Hajdú-
szoboszló Város Jegyzőjéhez címezve az óvodához kell benyújtani.
A napi négy órában óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermek szülője, ameny-
nyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratko-
zás utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, 
annak hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
      

Varga Imre 
      humán-közszolgáltatási 
      irodavezető-helyettes

A Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde 
felvételt hirdet 

a 2016. szeptember 1-től kezdődő nevelési évre
A jelentkezés ideje: 2016. május 2-6. 8,00-16,00 óra között,

9,00 és 11,00 óra között az udvaron lehetőség van játékra, ismerkedésre.

Bölcsődénk 7 csoportban, 90 férőhellyel várja a 3 év alatti gyermekeket. 
A bölcsődébe 20 hetes kortól 3 éves korukig vehetőek fel a gyermekek.

A bölcsődei ellátást azok a szülők kérhetik, akik:
- munkavégzésük, betegségük, iskolai tanulmányuk,

- munkaerőpiaci részvételüket elősegítő program, képzés miatt
- vagy egyéb hivatalosan igazolt ok miatt

gyermekük napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni.
A jogosultsági feltételeket minden esetben hivatalos irattal kell igazolni!

A felvételhez szükséges dokumentumok:
Felvételi kérelem (bölcsőde által kiadott saját nyomtatvány)

+ 2 db felbélyegzett boríték
Igazolások (beiratkozáskor még nem kell): 
 munkáltatói, tanulói jogviszony igazolás

Javaslat a Védőnői Szolgálattól, vagy a Család- és Gyermekjóléti Szolgálattól
Orvosi igazolás szülő/nevelő betegségéről

Címünk: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 23-25.
Telefonszámaink:  52/361-352 

 Mobil: 06-30/606-9723 (T-Home) 06-30/606-9313 (Vodafone)   

TE SZEDD! - ÁPRILIS 30.

Az  Önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióban az idén 
is részt vesz városunk.  A tavaszi nagytakarításban a műve-
lődési központban működő civil iroda, s a TDM-szervezet 
vállalta a szervezést.  A mozgalomban részt vesz a Hajdú-
szoboszlói Városszépítő Egyesület is. Az akció napja: ÁP-
RILIS 30., szombat.
 
www. hajduszoboszlo.hu  szelektalok.hu/teszedd

Önkormányzati adóhírek!
 
Felhívjuk Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy a helyi iparűzési adó 
bevallási és az adókülönbözet megfizetési határideje 2016. május 
31. A bevallási nyomtatvány megtalálható a www.hajduszoboszlo.
eu honlapon, beszerezhető személyesen a Hajdúszoboszlói Pol-
gármesteri Hivatal Adócsoportjánál (B épület, földszint, 15. iro-
da), valamint beküldhető elektronikusan, ügyfélkapun keresztül 
(ÁNYK formanyomtatvány letölthető a www.hajduszoboszlo.eu 
honlapról), melyhez szükségessé válhat meghatalmazás benyújtá-
sa is (telefon: 06-52-557-353).
 
Kiemelten felhívjuk a fenti adókötelezettség teljesítésére azon ős-
termelők figyelmét, akiknek a 2015. évben a bevétele meghaladta 
a 600.000,-Ft-ot.
 
A nyári főszezon közeledtével ismételten felhívjuk a szállásadók 
figyelmét, hogy az idegenforgalmi adóbevallás szintén benyújtható 
elektronikusan, ügyfélkapun keresztül (telefon: 06-52-557-351).

A közterületfelügyeleti  bírságok 
zöme  is az államkasszába megy
Január 1-jétől nem az ön-
kormányzatok bevétele a 
közterületfelügyelők által kisza-
bott helyszíni bírság. Azokat az 
önkormányzatoknak be kell fizet-
niük az álamkincstárnak. Csak a 
közigazgatási bírsággal sújtható 
cselekményekért megfizetett pén-
zek maradnak itt - derült ki az 
áprilisi polgármesteri tájékozta-
tóból. A témához Kocsis Róbert 
megjegyezte:  továbbra sem a 
büntetés a cél, hanem, hogy rendet 
tartsanak a városban. A bírságok-
ról dr. Sléder Tamás aljegyzőt kér-
tük fel olvasóink tájékoztatásra. 

A szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilván-
tartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvény 141. § (1) bekezdésének 2016. 
január 1-jétől hatályos szövege alapján 
a pénzbírságot, a helyszíni bírságot, a 
rendbírságot, a szabálysértési költséget 
és az okozott kárt a határozat jogerő-
re emelkedésétől számított harminc 
napon belül kell megfizetni. A pénz-
bírság, a helyszíni bírság, a rendbír-
ság, valamint a szabálysértési költség 
befizetéséből származó bevétel az ál-
lamháztartás központi alrendszerének 
bevételét képezi.

A fentiek alapján a szabálysértési el-
járásban kiszabott helyszíni, távolléti 
bírságból származó bevételek 100 %-a 
az államháztartás központi alrendszerét 
illeti. Így pl. a KRESZ 40-41. §-aiba 
ütköző, valamint más várakozással, 
megállással megvalósuló szabálysértés 
esetében. De ide tartozik még – kol-
dulás, csendháborítás, köztisztasági 
szabálysértés, veszélyeztetés kutyával, 

stb. – összesen 14 pontban megfogal-
mazott szabálysértési cselekmény, 
melyekben a közterület-felügyelő is 
eljárhat.

Itt marad az önkormányzatnál bevé-
telként továbbra is:

Közigazgatási bírság helyi rendeletbe 
ütköző jogsértés esetén (pl.: zöldterüle-
ten parkolás, közterület rendjébe ütkö-
ző magatartások a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól és ezek elmulasz-
tásának jogkövetkezményeiről szóló 
13/2013. (V. 09.) önkormányzati ren-
delet alapján)

Közlekedési szabálysértések azon 
eseteiben, melyek közigazgatási ható-
sági eljárásban kerülnek szankcionálás-
ra (pl.: behajtani tilos, mindkét irányból 
behajtani tilos, kötelező haladási irány, 
körforgalomban haladási irány)

Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. 
törvény 38. § (1) bekezdés alapján a 
települési önkormányzatot illeti meg 
2016-ban:

► a közúti közlekedésről szóló tör-
vény felhatalmazása alapján kiadott 
kormányrendeletben meghatározott 
jogsértésre (a továbbiakban: közleke-
dési szabályszegés) tekintettel kisza-
bott - a bírságot kiszabó szervre tekintet 
nélkül - közigazgatási bírság behajtásá-
ból, illetve végrehajtásából származó 
bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a 
végrehajtást a települési önkormányzat 
jegyzője önkormányzati adóhatósági 
jogkörében eljárva foganatosította és

► a települési önkormányzat terüle-
tén a közlekedési szabályszegések után 
a közterület-felügyelő által kiszabott 
közigazgatási bírság behajtott összegé-
nek 100%-a.

Lakossági fórumon a 
városrendezési tervek
Az önkormányzat a partnerségi együttműködési sza-
bályzatának megfelelően lakossági fórumon mutatta be 
a készülő új településrendezési terveket és Helyi Építési 
Szabályzatot  március 22-én a Bocskai Rendezvényköz-
pontban. A szakemberek ismertettek több városi jelentő-
ségű fejlesztési elképzelést is. 

10-15 évente illik felülvizsgálni a rendezési terveket, meg kell nézni, mik azok a fejlesztések amiket meg tudtunk valósítani 
és melyeket nem, ezeknek van-e a továbbiakban létjogosultsága - kezdte a beszédét Zsemberi István, a tervező Cívisterv Bt. 
ügyvezetője, aki dr. Vincze Ferenc jegyzővel és Tokai-Kiss Gábor városi főépítésszel ismertette a tervek lényegesebb elemeit. 

Amíg egyes elképzelések egy távoli időpontban kerülhetnek megvalósításra, vannak amelyek a közeljövőben is válto-
zásokat hozhatnak. Így például bejelentették a hajdani Gázláng-pálya önkormányzati tulajdonba kerülését, amelyet spor-
tolásra alkalmas hellyé akarnak kialakítani, de szó esett a Hajdú Camping és a benzinkút közötti területről, azon egy sza-
badidőpark jellegű közterület létrehozásáról. A legmerészebb elképzelések között szerepel, hogy a főutcán az egykori 4-es 
főútvonalat négysávosból kétsávos úttá alakítsák, a két sáv között pedig fákkal szegélyezett korzón lehetne a városházától 
a fürdőig sétálni. Hogy mely ötletek valósulnak meg, az a következő években derül ki, de Hajdúszoboszló csak nyerhet a 
több zöldövezettel.
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Ötéves az Art Thermal Travel
Fennállásának 5. születésnapját, és új helyen megnyílt irodáját ünne-
pelte március 18-án az Art Thermal Travel Utazási Iroda.  Az ukránc, 
orosz beutaztatásban szerepet vállaló irodát többek között Kárpátaljá-
ról érkezett vendégek, és  önkormányzati vezetők is köszöntötték. 

Be- és kiutaztatással, személyszállítással is foglalkozik az iroda, melynek 
a közelmúltban Beregszászon megnyílt a testvérirodája. Amint azt  a 
megjelenteknek Tankovszki András tulajdonos elmondta, igyekeznek 
segíteni a város idegenforgalmát az ukrán-orosz piaci jelenléttel.  A 
márciusi moszkvai utazási vásárokon is évről évre felvállalják ezt a 
feladatot. S noha az orosz-ukrán vendégkör rajtunk kívül  álló okokból 
csökkent a városban az utóbbi két évben,  a 2016-os év elején lényegesen 
kedvezőbbek a vendégforgalmi mutatók.
Kabály Zsolt TDM-menedzser is ezt erősítette, a turisztikai tagszervezet 
jubileumát köszöntve.  Biztató gondolatokat mondott Kuti László, ha-
zánk ukrajnai főkonzulátusának vezető konzulja, valamint Babják Zol-
tán, Beregszász polgármestere.  Dr. Sóvágó László polgármester 5 éve, a 
nyitáskor is ugyancsak jelen volt.  Mint hangsúlyozta: jó a településnek 
is, ha a városunkban ténykedő idegenforgalmi  szakemberek céljai 
megvalósulnak. Az iroda eredményeit méltatta továbbá Máté Lajos, az 
önkormányzat turisztikai bizottságának elnöke is. 
Képünkön balról:  Kuti László, az ungvári vezető konzul és Babják 
Zoltán . Jobbról: Máté Lajos, dr. Sóvágó László, Tankovszki András, 
Kabály Zsolt

Pártium és Máramaros kincsei után 
kutattak a Pávaisok…
A hajdúszoboszlói Pávai Vajna 
Ferenc Általános Iskola 2015-ben 
sikeresen vett részt az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által 
kiírt „Határtalanul!” c. pályáza-
ton, amelynek eredményeként a 
7. osztályos tanulók 960.000 fo-
rint támogatásban részesültek. A 
gyerekek és kísérő tanáraik 2016. 
március 15-16-17-én, három fe-
lejthetetlen napot töltöttek Er-
délyben.  

Megismerkedtek Szatmárnéme-
ti, Nagybánya, Koltó, Desze, 
Szaplonca, Máramarossziget, 
Nagykároly, Érmindszent, Érsemjén történelmi, irodalmi, képzőművészeti, építészeti nevezetességeivel. Szatmár-
németiben részt vettek a Református Gimnázium március 15-i ünnepségén, ahol Csécsi Lajos 7. a osztályos tanuló 
elszavalhatta Reményik Sándor: Erdélyi - március című versét. Az intézménynek magyar nyelvű kiadványokat 
ajándékoztunk. Utunk során elhelyeztük az emlékezés koszorúit Koltón, Petőfi és Szendrey Júlia szobránál, Má-
ramarosszigeten a 48-os emlékműnél, Érmindszenten Ady szülőházánál, és Érsemjénben Kazinczy Ferenc mell-
szobránál. Betekintettünk az erdélyi emberek hétköznapjaiba is. Vendéglátóink segítségével házi kenyeret sütöttek 
a gyerekek, melyet jóízűen el is fogyasztottak. Találkoztak a helyi fiatalokkal is, hangulatos táncházban sajátították 
el az erdélyi tájegység jellegzetes tánclépéseit. E néhány nap alatt sok-sok élménnyel, ismerettel lettek gazdagab-
bak tanulóink. Megtapasztalták az erdélyi magyar emberek őszinte szeretetét, tiszta magyarságát.

Köszönetünket fejezzük ki a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány kuratóriumának, Heinrich 
Paucker és Lajtos Béláné magánszemélyeknek, a Sajt Kalmár Kft.-nek,  Sánta Imrének,  az  OLVISZ 98 Kft. 
részéről,  a Komódi ABC-nek  és a Szoboszlo Coop Kft.-nek, hogy önzetlen segítségükkel hozzájárultak a kirán-
dulás sikeréhez. 

Molnár Enikő Ilona, Szabó Zsolt, Tóth András, Molnár Ida
                                                                                                             szervező tanárok

A Bocskaiban a tankonyhán várták a di-
ákokat, különösen a vendéglátós szak-
mák játékos bemutatására törekedtek. 
Az intézményben tanulható szakmák-
ról Harsányi István igazgató tartott tá-
jékoztatót. Koktélkeverés, flambírozás, 
sütés-főzés -  ezek voltak a kedvencek 
a programok közül, amelyeken 24 diák 
és 12 felnőtt vett részt. Igazi családias 
hangulatot sikerült a szervezőknek te-
remteniük, a legkisebbek is kipróbál-
hatták magukat süteménydíszítésben, 
kockacukor-építésben.

Rácz Patrícia a Bárdos Lajos Iskola 
7. osztályos tanulója. Bár legszíveseb-
ben a Hőgyes Endre Gimnáziumban 
szeretne továbbtanulni, teljesen hatá-
rozott elképzelése még nincsen a jövő-
jéről, ezért érdeklődött, milyen prog-
ramokat kínálnak a leendő diákoknak. 
Legjobban a cukrász bemutatót várta. 
Mindenképpen szeretne érettségizni, 
amire a Bocskai Iskolában is lehető-
sége van.  

Szintén a Bárdosba jár Borok Dóra, 
érdekesnek találta a meghirdetett prog-
ramokat és úgy gondolta, így könnyeb-
ben választ majd iskolát. Tervei közt 

Segíteni a pályaválasztásban:  a Szakmák Éjszakája
szerepel, hogy ezt az iskolát választja, 
a szakács szakma nagyon érdekli.

Kicsit váratlanul ért minket, amikor 
1 hónappal ezelőtt felkérést kaptunk a 
rendezvény megszervezésére - mondta 
el Biri Imre, a Közgazdasági Szak-
középiskola igazgatója -, de azt gon-
doltuk, remek lehetőség arra, hogy 
intézményünk bemutatkozzon. 50-en 
jöttek el, nagyon színvonalas prog-
ramokat állítottunk össze számukra, 
8-10 állomáson próbálhatták ki magu-
kat a gyerekek. GPS-es kincskeresés, 
közgazdaságtanbeli tudást megcélzó 
kvízjátékok, kézműves foglalkozások, 
számítógépes játékok, mozgó, progra-
mozható LEGO-robotok, majd zárás-

ként esti tábortűz és szabadtéri főzés 
várta a látogatókat.

Csabai Dávid a Thököly Imre Ál-
talános Iskola 7. osztályába jár, in-
formatikus szeretne lenni, így szóba 
jöhet nála az iskola ilyen irányú kép-
zése. Tetszettek neki a programok, a 
számítógépes játékokat többször is 
kipróbálta.

A Gönczy Pál Általános Iskola 
végzős tanulója, Szentpáli Bianka 
Anna ebben az iskolában szeretne 
továbbtanulni informatika szakon. A 
házi Counter-Strike versenyt várta a 
legjobban, de a többi programot is na-
gyon érdekesnek találta. Jónak találta a 
hangulatot, a tanárok segítőkészségét.

Madarak, fák, napfény-ta-
vaszköszöntő
Már hagyománnyá vált, hogy a Szabó László Alapfokú Művészeti Isko-
la tavasszal az évszakhoz igazodó témában megyei vagy országos szin-
tű rajzpályázatot hirdet. Idén sem volt ez másképpen, a Madarak, fák, 
napfény című megyei versenyre beérkezett legszebb alkotásokból pedig 
kiállítás nyílt április 1-jén a kulturális központban.

Szoboszlainé Kádár Anikó, a Szlami igazgatója elmondta, a megye 38 is-
kolájából kaptak műveket. Bármilyen technikát választhattak a tanulók, így 
igen sokféle alkotás született, színes ceruza, akvarell festés, tűzzománc, sőt 
különböző technikák ötvözéséből készült remekműveket is megcsodálhattak 
a látogatók. A témaválasztásnál a szervezők minden évben szem előtt tartják, 
hogy a gyerekek figyelmét felhívják a természeti értékek megőrzésének fon-
tosságára. Máté Lajos önkormányzati képviselő (képünkön a díjazottak egy 
részével) megnyitóbeszédében kifejtette, ezeket a színvonalas alkotásokat 
elnézve úgy látszik, mégsem szakadtak el a modern kor gyerekei a termé-
szettől, ebben pedig szerepe van a művészeti iskolának is. Kiemelte, a helyi 
kulturális életben is különleges értéket teremt az iskola, ezért mindenképpen 
támogatásra érdemes.

A Hajdúszoboszlói Települési 
Értéktár bemutatása 
2015 februárjában értékkutatás kezdődött Hajdúszoboszlón. Az önkor-
mányzat és a múzeum párhuzamosan kezdett értékfeltáró munkába a 
Magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. tör-
vény szellemében. 

A jogszabály nemzeti értéknek tekinti a magyar alkotótevékenységhez, terme-
lési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó 
szellemi és anyagi, természeti, közösségi értékeket. A nemzeti értékek – jelen-
tőségük szerint – helyi, megyei és országos értéktárakba kerülnek. Az orszá-
gos Magyar Értéktárban elhelyezett nemzetközi jelentőségű, a magyarságra 
jellemző tulajdonságával, egyediségével és minőségével a magyarság csúcs-
teljesítményének számító nemzeti értékekből a Hungarikum Bizottság választ-
ja ki a hungarikumokat, melyek a Hungarikumok Gyűjteményébe kerülnek. 
Minden értéktárba szakterületenkénti kategóriák szerint kerülnek felvételre 
az értékelemek. Ezek a kategóriák: agrár- és élelmiszergazdaság; egészség és 
életmód; épített környezet; ipari és műszaki megoldások; kulturális örökség;  
sport;  természeti környezet; turizmus és vendéglátás.

A hajdúszoboszlói értékkutatás első eredményeként 2015 márciusában két 
értékelem, a Hajdúszoboszlói gyógyvíz (egészség és életmód kategória) és  a 
Szilveszteri csergetés Hajdúszoboszlón (kulturális örökség) elnevezésű elem 
került be a Hajdú-Bihar Megyei Értéktárba. A munka folytatására a városi kép-
viselő-testület a Bocskai István Múzeumot kérte fel. A múzeum tudományos 
szakemberei számos értékelem kutatását kezdték meg. A munkába sikerült 
bevonni több helytörténeti kutatót, illetve a Debreceni Egyetem és a Déri Mú-
zeum tudományos kutatóit. 2015 novemberére 14 értékelem szaktanulmánya 
készült el összesen 400.000 karakter (300 A4-es oldal) terjedelemben. A szak-
tanulmányok megjelentek a Bocskai István Múzeum évkönyvében is, amely 
korlátozott példányszámban még megvásárolható a múzeumban (Bocskai u. 
12.). Az élőkészített értékelemek elhelyezésére a képviselő-testület 2015 no-
vemberében létrehozta a Hajdúszoboszlói Települési Értéktárat és az azt gon-
dozó Települési Értéktár Bizottságot. A bizottság elnöke dr. Bihari-Horváth 
László múzeumigazgató, tagjai Berényiné Szilaj Ilona kulturális központ-
igazgató és Varga Imre humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes lettek. 
A bizottság először 2016 januárjában ülésezett, s 15 értékelemet vett fel a Haj-
dúszoboszlói Települési Értéktárba. Ezek a következők: 
1. A hajdúszoboszlói gyógyvíz (egészség és életmód)    
2. Szilveszteri csergetés Hajdúszoboszlón (kulturális örökség)  
3. Gönczy Pál polgári népoktatást megalapozó életműve (kulturális örökség)
4. A „hévizek atyjaként” elhíresült, s a magyar geológia apostolának tartott Dr. 
Pávai  Vajna Ferenc geológus munkássága (ipari és műszaki megoldások)
5. Bocskai-kultusz Hajdúszoboszlón (kulturális örökség)   
6. Thököly Imre hajdúszoboszlói kultusza (kulturális örökség)  
7. A hajdúszoboszlói lovas reprezentáció hagyománya (kulturális örökség) 
8. A vendéglátó-kultúra hagyományai Hajdúszoboszlón (turizmus) 
9. Hajdúszoboszló természeti adottságai és értékei (természeti környezet) 
10. Képzőművészeti gyűjtemények Hajdúszoboszlón (kulturális örökség) 
11. Hajdúszoboszló épített öröksége, műemlékei (épített környezet)  
12. Szép Ernő hajdúszoboszlói kultusza (kulturális örökség) 
13. Termelői piac Hajdúszoboszlón (agrár- és élelmiszergazdaság)
14. A Bocskai István Múzeum állandó kiállításai (kulturális örökség)
15.  Kovács Máté művelődéspolitikus, könyvtártudós munkássága (kulturális 
örökség)

Az értéktár első négy eleme felvételt nyert a Hajdú-Bihar Megyei Értéktárba 
is.  A helyi értéktár létrehozása lehetővé tette, hogy az önkormányzat pályáza-
tot nyújtson be a Földművelésügyi Minisztérium Hungarikum-pályázatára. A 
határontúli együttműködésre vonatkozó kiírásra a múzeum készített pályázati 
programot, amely végül 2.800.000 Ft támogatásban részesült. A támogatásból 
a partiumi Körösrévvel közös fejlesztések, így több kiadvány és kiállítás fog 
megvalósulni. 
A képviselő-testület 126/2015. (VII. 02.) számú határozata értelmében a Bocs-
kai István Múzeum továbbra is folytatja a helyi értékek kutatását. A Települési 
Értétár Bizottság ugyanakkor fontosnak tartja, hogy a város lakosságát is be-
vonja a helyi értékek összegyűjtésébe. 

Felhívás  helyi értékek  ajánlására
A Települési Értéktár Bizottság kéri a hajdúszoboszlói lakosokat, intézményeket, civil 
és társadalmi szervezeteket, hogy tegyenek ajánlást a települési értéktárba felvételre ér-
demes helyi értékekről. Helyi értéknek minősül a Hajdúszoboszló város szempontjából 
meghatározó jelentőségű, a településhez való tartozást kifejező egyedi szellemi termék, 
kulturális alkotás, hagyomány, termék, jelkép, jelenség, vagy jeles személyiséghez kap-
csolódó tevékenység. A helyi értékké minősítésről a Települési Értéktár Bizottság dönt. 
A város közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt létrehozott helyi érték felvéte-
lét a Települési Értéktárba bárki írásban kezdeményezheti  egy szabványosított adatlap 
kitöltésével, amely tartalmazza az érték fellelhetőségét, bemutatását az egyediségére, 
speciális hajdúszoboszlói kötődésére, jellemzőire vonatkozó leírással, és egyéb doku-
mentációval. Az adatlap a következő e-mail címen igényelhető:
bocskaimuzeum58@gmail.com 
A javaslatot postai úton vagy személyesen lehet benyújtani a Települési Értéktár Bi-
zottság címére: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal, 4200 Hajdúszoboszló, Hősök 
tere 1. A bizottság örömmel vesz minden ötletet, elképzelést, és köszönettel fogadja a 
hajdúszoboszlói lakosság támogató együttműködését.

Dr. Bihari-Horváth László elnök
Települési Értéktár Bizottság
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Interjú a képviselőkkel 9. rész:
Majoros Petronella (Fidesz)

„Nem nélkülözhetők a nők 
a politikában”

Milyen a kötődésed Hajdúszo-
boszlóhoz? 

► Tatabányán születtem, de gyer-
mekkorom óta itt élek. Még akkor 
visszaköltöztünk idea, a szüle-
im szülővárosába. Itt eresztettem 
gyökeret. Sok szép gyermekkori 
emlék, szeretteim kötnek ehhez a 
városhoz. 

Fontos-e szerinted napjainkban a 
lokálpatrióta szellemiség, én úgy 
érzem, kihunyóban vagy vissza-
szorulóban van.

► Én inkább azt tapasztalom, hogy 
a hajdúszoboszlói emberek identi-
tása igen erős. Ezek múltbeli érté-
kek, amiket talán hajdú elődeinktől 
kaptunk örökségül.   Az más kérdés, 
hogy sajnos egyre többen kényszerül-
nek lakóhelyük elhagyására. Főleg 
a fiatalok, de még az idősebbek is, 
akik nagyrészt gazdasági okból hoz-
zák meg döntésüket, hiszen városunk 
egy lábon állása erősen behatárolja az 
elhelyezkedési, megélhetési lehető-
ségeiket. Identitástudatunk minden-
kori erősítését feladatunknak tartom. 
Persze vannak olyan értékek, amikről 
le kell törölni a port és látványosab-
bá kell tenni. Ezért is örülök annak, 
hogy a kultúra területén ugyancsak 
képviselhetem városunkat. 

Tanulmányaidat több területen 
folytattad. Útkeresés volt mindez, 
vagy több annál?

► Négy diplomám van, de soha, 
egyikkel sem kérkedtem. Egyszerű-
en szerettem tanulni. Úgy éreztem, 
ha többet tanulok, a világ jobban 
megnyílik előttem, és ez segít el-
igazodnom az életben. Ez így is 
lett. Nem bántam meg, hogy munka 
mellett oly sok évig koptattam az 
iskolapadot. Tanultam szociológiát, 
pszichológiát, kommunikációt, vál-
lalkozás-gazdaságtant, némi jogot, 
végeztem uniós tanulmányokat, sőt, 
néhány éve egészségügyi szakisme-
reteket is elsajátítottam. Nyilván en-
nek oka az is, hogy minden érdekel, 
amit tanultam, és igyekszem haszno-
sítani azokat. 

Sokan a média világából ismernek, 
pedig dolgoztam, és ma is dolgozom 
más területen. Szívem igazán még-
is ehhez a világhoz vonzott. Annak 
idején ez a város adott számomra 
lehetőséget ahhoz, hogy elinduljak 
egy színes, élményekben gazdag és 
kihívásokkal teli ismeretlen úton, 
amit kezdetben a televíziózás, ké-
sőbb a rádiózás nyújtott számomra. 

Végtelenül boldog vagyok, hogy a 
helyi televízió után sikerült tovább-
lépnem. A Debrecen Televízióban 
eltöltött néhány év egy teljesen új 
megvilágításba helyezte a szakmát.  
Az esti főműsor vezetése már lénye-
gesen nagyobb elvárásokat kívánt, 
ahol nem volt szabad hibázni, ahol 
átélve az élő adás feszült pillanatát, 
tétje volt mindennek. Hálás vagyok, 
azokért az évekért, amiket itt tölt-
hettem. De kedves emlékeim egyike 
az is, amikor a rádiózás rejtelmeibe 
kóstolhattam bele. A helyi Aqua 
Rádióba nyertem felvételt, ahol a 
kezetektől a végéig hírszerkesztő-
ként és műsorvezetőként én vittem a 
rádió marketingügyeit. Imádtam ezt 
a munkát. Szerencsés vagyok, mert 
nagy tapasztalattal rendelkező em-
berekkel hozott össze a sors, akiktől 
tanultam.

Talán kívülről nem látszik oly szí-
nesnek, de a média egy gazdag világ. 
Aki egyszer erre az útra téved, ott 
hamar gyökeret ereszt. Így vagyok 
ezzel én is. 

Ma már más területen kell helyt 
állnom, bár itt is a kommunikáci-
óban szerzett gyakorlatomat hasz-
nosítom. Három évvel ezelőtt egy 
nem várt és nehéz feladatot osztott 
rám az ég. Egy kedves ismerősöm 
megkért, mondjak búcsúbeszédet 19 
éves lánya temetésén. Mondanom 
sem kell, nagyon meglepődtem. A 
feladat vállalhatatlannak tűnt  szá-
momra. Végül teljesítettem, de soha 
nem gondoltam arra, hogy egy ideig 
még ezen az úton haladok. 

Családközpontúnak ismerlek, 
akárcsak édesanyádat. Mennyire 
hangsúlyos ez az életedben?

► Igen, mindenkinek ilyen édes-
anyát kívánok, önfeláldozó és igazi 

tyúkanyó típus. Sokat köszönhetek 
mindkét szülőmnek. Édesapám kriti-
kusabb, ő más oldalát is látja a dol-
gaimnak. De ez nem baj, mert úgy 
fogom fel, ez azért van, hogy útba 
igazítson, hogy nekem jobb legyen. 
Sok nehézségen mentünk keresztül, 
és a családunk mindig összetartott. 
Nagyobbik lányom 2012-ben tör-
tént autóbalesete súlyos teherként 
nehezedett ránk. Életünk ettől fogva 
megváltoztatott. Egy hatalmas tra-
umát éltünk túl, de Istennek hála a 
dolgok jól alakultak. Idén fejezi be 
főiskolai tanulmányait, amiért na-
gyon büszke vagyok rá. A történtek 
rávilágítottak arra, hogy az életben 
nincs lehetetlen. Akarattal, kitartás-
sal mindent újra kezdhet az ember. 

Boldog vagyok azért is, hogy a 
sors egy olyan férfit rendelt mellém, 
aki a bajban is mellettem áll, elis-
mer és támogat. Ismeri hóbortjaimat 
is, jó és rossz tulajdonságaimat, és 
hagyja, hogy a magam módján oly-
kor szárnyalhassak. Örülök, hogy 
született egy kislányunk is, akit 
hitben és szeretetben nevelünk. Sze-
retném, ha gyermekeim is boldogok 
lennének, és megállnák helyüket eb-
ben a nehéz a világban.  Ezért arra 
tanítom őket, hogy legyenek aláza-
tosak, szorgalmasak és igyekezze-
nek mindenben a jót keresni. Büszke 
vagyok családomra és boldog, hogy 
velük élhetek. 

A politikában általában kevés a 
hölgy résztvevő, noha akadnak 
államnők is, bizonyítva tehetsé-
güket.  Miért és hogyan döntöttél 
úgy, hogy helyi politikusként tevé-
kenykedsz? 

► A válasz egyszerű: Tenni ezért a 
városért. Nekünk, nőknek nem kell 
felvenni a kesztyűt a férfiakkal. Saját 
értékeinket kell képviselni otthon, a 
munkában, és ha politikai útra lé-
pünk, akkor ott is. Nem kell meg-
változnunk azért, hogy jobban elfo-
gadjanak. Az élet számos területén 
bizonyítottunk már. Miért ne lehetne 
helyünk a politikában is? Talán mi 
nem tudjuk eldönteni, hogyan tehet-
nénk jobbá egy város életét? Miként 
szépíthetnénk lakókörnyezetünk 
vagy gyarapíthatnánk közösségünk 
értékeink? Dehogynem. Javaslata-
inkkal épp úgy hozzájárulhatunk a 
város fejlesztéséhez, mint működte-
téséhez. Ezek nem női és férfi dol-
gok. Ezek olyan feladatok, amiket 

annak kell vállalnia, aki érez magá-
ban erőt, kellő tudást, képességet és 
alázatot arra, hogy egy város érde-
kében, vagy egy körzet érdekében, 
tehát az emberek érdekében tegyen. 
Ez hajtott a múltban is és most is. 

Nézzünk körbe a környezetünk-
ben! A szomszédos településeken 
szép számmal látunk példát arra, 
hogy a nők képesek képviselni, sőt 
sikeresen vezetni is egy települést. 

Gyermekkoromat abban a körzet-
ben éltem, ahol éveken át képvisel-
hettem az ott élőket. Nagyon szere-
tem ezt a városrészt, hiszen csendes, 
békés környék, szép emlékek fűznek 
ide. Itt éltek a szüleim és a  nagyszü-
leim is. Kislányommal jó időben ma 
is gyakran biciklizünk erre. Rokona-
im, ismerőseim, szomszédaim közül 
sokan még itt élnek.   

Nehezebb-e nőként politizálni 
annyi férfi között egy patriarchá-
lis társadalomban? Te miképpen 
tapasztalod?

► Nem mondanám nehezebbnek. 
Inkább azt, hogy másabb. Abban 
mindenképp, hogy egy női szem ké-

pes azt is meglátni, amit egy férfié 
nem. És ezzel nem szeretném alábe-
csülni, vagy felemelni egyik nemet 
sem. A lényeg, hogy ami az egyik-
ben olykor hiányzik, a másikban ott 
van. Nem nélkülözhetők a nők a po-
litikában, mert képességeink és még 
számos ösztönből fakadó tulajdon-
ságaink képessé tesznek bennünket 
arra, hogy a nehéz helyzetekben is 
fegyelmezettek maradjunk, és segít-
sük egymás munkáját. 

Körzeti képviselőként nyertél 
mandátumot annak idején.  Sokat 
dolgoztál a választók bizalmáért, a 
sikerekért.  A feladatok kifogyha-
tatlanok egy-egy körzetben.  Ho-
gyan igyekeztél helyt állni, mikre 
fókuszáltál?

► Ha szükség volt rám, mentem. 
Írásban évente tájékoztattam a kör-
zet lakóit az elvégzett munkáról, és 
rendszeresen fórumokat tartottam. 
Az éves fórumokat én vezettem be a 
város közéletébe. És ez hasznos do-
log, másrészt kötelessége is minden 
körzeti képviselőnek, hogy kiálljon 
választottjai elé és számot adjon az 

elvégzett munkáról. S arról is, amit 
nem sikerült megvalósítani. 

Egy képviselő nem lehet önjáró. 
Egymaga nem tudja megoldani a 
jelzett problémákat. Szakbizottság 
és, vagy testület elé kell terjeszte-
nie szinte minden lakossági kérést. 
Ott pedig eldől, hogy a többség mit 
támogat. Nem szeretném felsorolni 
az összes elvégzett feladatot, inkább 
azokról szólnék, amik sajnos igyeke-
zetem ellenére sem valósultak meg. 
Hosszú időbe telt, mire sikerült el-
készíttetnem a Dózsa György kerék-
párút tervét a városházától egészen a 
Nyugati sorig. Az volt  a célom, hogy 
a főút ezen része közlekedés szem-
pontjából biztonságosabb legyen és 
az utcakép is méltóbb a mostaninál. 
Ahogyan az egy híres fürdővároshoz 
illik. A terv megvalósítását a körzet 
egyik legnagyobb infrastruktúra- fej-
lesztésének szántam. Megvalósítását 
szívügyemnek tekintettem. A jelenle-
gi testület azonban másképp döntött, 
mert terveimet csak részben támogat-
ta. De ez is eredmény. A testület saj-
nos csak egy fél kerékpárútra nyújtja 
be pályázatát. A hivatal épületétől a 
Nádudvari utcai kereszteződésig. 

Év elején arra is tettem javaslatot, 
hogy a Dózsa György utcára is he-
lyezzenek ki digitális sebességmérő 
készüléket. Pozitívum, hogy ígéretet 
kaptam a megvalósulásra. Igyekez-
tem továbbá mindvégig szem előtt 
tattani a Nyugati sori vállalkozók és 
ott élők helyzetét is, mert az út felújí-
tására a fokozott teherforgalom miatt 
nagy szükség van. A tervet sikerült 
elkészíteni, többször aktualizálni is 
kellett, melynek megvalósítása teljes 
útalapcserét és az út megszélesítését 
eredményezné. A kivitelezés közel 
200 millió forintot igényelne.

 Utakat aszfaltozása, járdák fel-
újítása, csapadékvíz-elvezető rend-
szerek építése, utcabútorok cseréje, 
buszmegálló építése folyamatosan 
zajlott a körzetben. A közelmúltban 
aszfaltozott utcák tervezését is még 
én kezdeményeztem, így azok e ter-
vek alapján elkészültek. 

Kudarcok is értek, vannak vesz-
szőparipáid, amelyeket nem 
sikerült elfogadtatni képviselő-
testületi szinten. Ez elkeserített, 
vagy inkább kitartásra, küzdésre 
sarkallt?

► Persze, hogy vannak. Van, ami si-
kerül, van, ami nem. Az utóbbi idő-

ben tett javaslataim közül volt, amit 
nem fogadtak el. De ennek inkább 
politikai, mintsem pénzügyi okát 
látom. Ezt persze nem tartom he-
lyesnek és követendő példának sem. 
Nézeteltérések mindig is lesznek, de 
az nem szabhat gátat a munkának. 

A korábbi években kezdeménye-
zésemre a helyi zöldségpiac lefedé-
séhez látványtervek készültek. Kü-
lönböző variációk jöttek számításba. 
Ahhoz azonban, hogy egy megnyíló 
pályázat esetén kulturált piaccal 
gazdagodjon városunk, a következő 
lépés egy terv készítése lett volna. A 
testület nem támogatta javaslatomat. 
És ide sorolhatom a nagycsoportos 
korú óvodások térítésmentes vízhez 
szokatását, amit csak részben, a hát-
rányos helyzetű családok esetében 
biztosított a város. A feltételek adot-
tak és ennek költsége sem jelentős, 
ezért a város megtehetné, hogy ki-
terjessze a térítésmentes programot. 

A jövő generációjának útját szív-
ügyemnek tekintem, és szociális té-
ren is voltak és lesznek javaslataim.

Három ciklus – 12 év körzeti kép-
viselőként. Hogyan nyugtázod ezt 
az időszakot?

► Tiszta lelkiismerettel nézek a 
hátam mögé. Igyekeztem a legjobb 
tudásom szerint, aktívan, lelkesen 
és alázattal végezni a dolgom. A 
lakók érdekét tartottam elsődleges-
nek, sokszor még akkor is, amikor 
összetűzésbe kerültem másokkal. A 
körülmények, a lehetőségek mindig 
korlátokat szabnak, amelyek között 
mérlegelni kell. Ennek tudatában 
vittem végig néhány ciklust, és ma 
is ennek szellemében végzem fel-
adataimat.

Nagyon megviselt a 2014-es vá-
lasztási eredmény ennyi munka 
után?

► Inkább meglepett és tanulságul is 
szolgált. Van úgy, hogy az ember azt 
gondolja, mindent megtett. De való-
színű, hogy ez nem így van, mert a 
választók többsége a körzet képvi-
seletével ezúttal nem engem bízott 
meg. Elfogadtam a döntést, hisz nem 
is tehettem másként. Hálás vagyok, 
hogy nőként a legtöbb időt tölthe-
tem a helyi közéletben. Most kellő 
kritikával, de figyelemmel kísérem 
utódom munkáját, akinek szintén si-
kereket kívánok.

Helyi politikusi pályafutásod köz-
ben határoztad el pártpolitikai 
elköteleződésedet. Miért lettél 
fideszes? 

► Mindig is jobboldali gondolko-
dású voltam. Amikor a szervezet 
támogatását megkaptam és meg-
nyertem az első választást, úgy 
éreztem, kötelességem felvállalni 
hovatartozásomat. Ez nem volt kér-
dés számomra.

Sokan egyik pártból a másikba lé-
pegetnek, ideológiai elvek nélkül. 
Ez tapasztalható a rendszervál-
tás óta, ha valaki odafigyel erre.  
Neked változott-e a véleményed, 
avagy kitartasz a kormányzó párt 
mellett? 

► Nincs okom mosolyogni, ha te-
hetném, most mégis mosolyognék. 
Számomra furcsa, amikor valaki 
szöges ellentétben áll korábbi poli-
tikai nézeteivel. De ez lehet, hogy 
csak számomra az, hiszen a válasz-
tás mindenkinek szíve joga. Én nem 
gondolkodom azon, hogy egy merev 
kanyarral, hirtelen másfelé vegyem 
az irányt. Alapvető értékekkel azo-
nosulok, de ezek nem vakítanak el, 
látom a hibákat is.

Önkormányzati képviselőként 
mennyire vagytok pártkatonák?  
Helyi vitákban, illetve választási 
kampányokban különösen elhang-
zik ilyen támadás.  Szavazógép-
ként kötelező viselkedni?

► Nem szeretem, amikor abból csi-
nálnak ügyet, amiből szeretnék, ha 
ügy lenne. Hárman vagyunk fideszes 
képviselők a testületben. Fontos 
kérdésekben, akárcsak más, mi is 
egyeztetünk, de véleményünk egy-
más között olykor eltér, és ilyenkor 
szavazatunkkal is másképp ítélünk. 

Amikor képviselőként először 
ültem be a testületbe, egy sokféle 
politikai nézetet valló, de mégis jó 
hangulatú, egymást tisztelő csoport 
tagja lettem. Szigorú pártpolitizá-
lás, pártoskodás nem jellemezte a 
helyben végzett munkát. A politikai 
csatározások - nagyon helyesen - 
inkább amolyan fehér asztal mellett 
zajlottak. Ma már más a helyzet. 

A politika nagyban meghatároz-
za életünket, hatással van városunk 
működésére, fejlődésére.  Ennek 
ellenére vallom, hogy a testületi 
munkában továbbra sincs helye a 
csatározásoknak, egy bár kritikus, de 
békésebb együttműködés közelebb 
visz a megoldásokhoz.

Mi a véleményed a jelenlegi vá-
rosi fejlesztési irányokról?  Van-e 
beleszólásod, illetve az előkészítő 
megbeszéléseken kifejted-e meglá-
tásaidat, javaslataidat?

► Ha az előzetes megbeszélésekre, 
szakmai vitákra meghívást kapok, 
akkor azokon szívesen részt veszek 
és véleményt nyilvánítok. Főleg vá-
rosfejlesztést célzó pályázatok elő-
készítéséhez tettem javaslatokat, he-
lyi és megyei szinten egyaránt. Ezek 

nagy része befogadást nyert, így pá-
lyázati úton valósulhatnak meg.

Mi az, amiben szerinted a jelen-
kort tekintve az önkormányzat-
nak résen kell lennie, hogy a jövő 
sem szenvedjen csorbát?

► Hatékonyabb együttműkö-
désre van szükség, és komoly 
lobbimunkára. A mindenkori ve-
zetésnek azon kell dolgozni, hogy 
minél többet kiaknázhasson a még 
rendelkezésre álló európai uniós for-
rásokból, amelyek végesek. Az unió 
sorsa bizonytalan, és ha még lesz is 
új gazdasági ciklusa az európai kö-
zösségnek, a vissza nem térítendő 
források befagynak. Már nem lehet 
ekkora léptékben haladni. Hajdúszo-
boszló stabil költségvetéssel bír, az 
utóbbi években tartalékot halmozott 
fel, de vannak lemaradásai. Gazda-
sági potenciálunkban, infrastruktú-
ránkban, kultúránkban, turisztikában 
és a sport területén is még sok a fel-
adat. Meg kell mozgatni mindent, 
hogy ezekhez  a város erőforrásokat 
merítsen. Ezért megyei és országos 
szinten is a jó politikai és szakmai 
kapcsolatok nélkülözhetetlenek. 
Ha a mai világban reálisan nézünk 
szembe a valósággal, akkor be kell 
látnunk, ez városunk fejlődésének 
legjárhatóbb útja. 

(Képünkön: jobbra fenn, párjával, 
Attilával, és két leányával: Diánával 
és Blankával.  Fotó: Tibai Irma)

A  képviselő-testület másik hölgytagja, hajdúszoboszlói gyökerű, 
14. éve vesz részt aktívan a helyi politikai életben. Három cikluson 
keresztül egyéni körzeti képviselő, 2014 őszén  a Fidesz két listás 
mandátumának egyikét elnyerve került be a képviselő-testületbe.   
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KÉKINFO
A kukák bánták a randalírozást

Könnyű sérüléssekkel járó balese-
tekről és néhány lopásról számolt 
be lapunknak Karácsony Béla 
rendőr százados, a Hajdúszoboszlói 
Rendőrkapitányság munkatársa.

Megverték, kirabolták, ital-
vásárlásra kényszerítették

A hajdúszoboszlói járőrök értesí-
tették március tizedikén, délután 
fél négy körül a Hajdú-Bihar Me-
gyei Rendőr-főkapitányság Te-
vékenység-irányítási Központját 
arról, hogy a Szilfákalja és Hő-
forrás utcák kereszteződésében 
egy tizenhét éves, sérült fiú kért 
segítséget egy bolti eladótól. 
Az eladó telefonon hívta a rendőrö-
ket. A Tevékenység-irányítási Köz-
pont értesítette a mentőszolgálat 
munkatársait, akik kórházba vitték 
a sérültet.

A járőrök a helyszínen megállapí-
tották, hogy a sértett néhány órával 
korábban két ismerősével együtt 
italozott. Később elmentek egy ját-
szótérre, ahol a sértettől a másik két 
fiatalember el akarta venni a mobil-
telefonját, ezért ő elfutott. 

A sértettet a szoboszlói Gy. Nor-
bert és társa utolérte, bántalmazta, 
majd elvették a telefonját. A fiút 
ezután elvitték egyikük otthonába, 
ahol tovább ütötték és rugdosták, 
ezután pedig arra kényszerítették, 
hogy velük menjen egy Hőforrás ut-
cai boltba, ahol szeszes italt kellett 
vásárolnia támadóinak. A fiú itt kért 
segítséget. A rendőrök a helyszínen 
elfogták a huszonegy és tizenhét 
éves fiatalembereket, gyanúsított-
ként kihallgatták, majd bűnügyi őri-
zetbe vették őket és kezdeményez-
ték előzetes letartóztatásukat. 

A fiú a bántalmazás következtében 
az elsődleges orvosi vélemény sze-
rint súlyos sérüléseket szenvedett.

A közös italozás rablás-
sal ért véget

Egy hajdúszoboszlói férfi érte-
sítette március tizenhatodikán 
délben a Hajdú-Bihar Megyei 
Rendőr-főkapitányság Tevékeny-
ség-irányítási Központját arról, 
hogy ismerőse elvette a pénzét.
A rendőrök a helyszínen megállapí-
tották, hogy a sértett egy sörözőben 
együtt italozott G. Zsolttal, majd 

átmentek a Bányász utcai parkba, 
ahol az ismerős azt követelte a sér-
tettől, hogy adja át neki a nála lévő 
készpénzét. Erre a férfi nem volt 
hajlandó. G. Zsolt ezért egy pad-
ra lökte a férfit, leszorította, majd 
nadrágjának zsebét leszakította, és 
abból kivette az ott lévő készpénzét. 

Ekkor a sértett közölte ismerősé-
vel, hogy ha nem adja vissza neki 
a pénzt, akkor hívja a rendőrséget, 
és elővette a mobiltelefonját, amit 
támadója kivett a kezéből és össze-
törte, majd kerékpárjával elhagyta a 
helyszínt, és közben megfenyeget-
te a negyvenöt éves férfit, hogy ha 
szól a rendőrségnek, akkor nagyon 
rosszul fog járni. A sértett ezután 
visszament a sörözőbe, ahonnan te-
lefonált a rendőrségnek.
A rendőrök a huszonnégy éves 
G. Zsoltot délután egy óra után az 
Isonzó utcán elfogták, majd bűn-
ügyi őrizetbe vették és kezdemé-
nyezték előzetes letartóztatását. A 
helyi lakos ellen rablás bűntett el-
követésének megalapozott gyanúja 
miatt indult  nyomozás.

Két autó ütközése után a 
kandeláber is sérült

Egy férfi közlekedett április tizedi-
kén a délelőtti órákban személygép-
kocsival a Keleti utcában. Amikor a 
Wesselényi utcáai kereszteződésbe 
ért, összeütközött egy balról, a Cso-
konai utca irányából érkező piros 
Suzuki Swift típusú gépkocsival. A 
Suzuki az ütközés következtében ne-
kicsapódott az út szélén található kan-
delábernek, s az megrongálódott. A 
baleset során a Suzuki sofőrje – az elő-
zetes orvosi vélemény szerint – előre-
láthatóan könnyű, nyolc napon belül 
gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Ittas kerékpáros rongált 
parkoló autót

Egy kerékpáros április tizedikén 
délután az Attila utcáról bekanya-
rodott a Wesselényi utcába.  Az 
eddigi adatok szerint ittasságánál 
fogva a biciklivel nekihajtott a 
szemközti útpadkán várakozó sze-
mélygépkocsinak, így az megron-
gálódott. A baleset következtében 
a kerékpáros előreláthatóan nyolc 
napon belül gyógyuló sérüléseket 
szenvedett.

Autó elé hajtott a gyer-
mek

A Gorkij utcában kerékpározott a 
gyermek április 12-én, a reggeli 
órákban. A Hőforrás utcai keresz-
teződésben az „Állj! Elsőbbség-
adás kötelező!” jelzőtábla ellenére 
egy személygépkocsi elé hajtott. A 
baleset következtében a fiatal  – az 
orvos véleménye szerint előrelátha-
tóan nyolc napon belül gyógyuló 
könnyű sérülést szenvedett.

Kukákat „bántott”

Garázdaság vétség elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt in-
dult nyomozás J. Bence hajdúszo-
boszlói lakos ellen. 
A gyanúsított április tizenötödikén 
21 óra 40 perc körül, feltehetően 
ittas állapotban a Hősök terén több 
szemétgyűjtő edényt a tartószerke-
zetéről lerúgott. Az elkövetőt a szol-
gálatban lévő polgárőrök a rendőrök 
kiérkezéséig visszatartották. 

R. G.

Elllopta az udvarból a pe-
dálos játékautót

A hajdúszoboszlói rendőrök meg-
találták és visszaadták egy kisfiú 
pedálos játékautóját.
Egy nő tett bejelentést március 24-
én 14 óra 11 perkor a Hajdú-Bihar 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
Tevékenység-irányítási Központ-
jába arról, hogy hajdúszoboszlói 
családi házuk udvarára egy férfi 
bement, és onnan eltulajdonította 
kisfia piros színű, pedálos játék-
autóját. 

A rendőrök a bejelentést követően 
néhány órán belül azonosították a 
bűncselekmény elkövetésével meg-
alapozottan gyanúsítható L. Györ-
gyöt. A nyomozók a debreceni férfi 
lakásán tartott házkutatás során meg-
találták az eltulajdonított játékautót, 
amit lefoglaltak. A 47 éves férfit a 
rendőrök elfogták és előállították 
a városi rendőrkapitányságra. L. 
György a bűncselekmény elköveté-
sét elismerte és elmondta, hogy azért 
vitte el a kis autót, mert azt el akarta 
adni.

A hajdúszoboszlói nyomozók 
március 24-én a játékot visszaadták 
a tulajdonosának.

Katasztrófahelyzetekre készültek fel az álta-
lános és középiskolás diákok

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  a Megyei Pol-
gári Védelmi Szövetséggel, valamint a társ- és rendvédelmi szervekkel 
együttműködve idén 19. alkalommal rendezte meg a megyei katasztró-
favédelmi ifjúsági versenyt április 12-én a Hajdúszoboszlói Kiképző és 
Raktárbázison.

17 különböző állomáson, - mindegyiken 1-1 katasztrófahelyzettel talál-
kozva (árvíz, tűzvész, földrengés stb.)- kellett számot adnia a diákoknak 
elméleti és gyakorlati tudásukról. 7 általános és 7 középiskola képviseltette 
magát a megyei megmérettetésen, a középiskolák közül a hajdúszoboszlói 
Szép Ernő Kollégium diákjai jutottak be az országos döntőbe.

RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS!

Kérjük a lakosság segítségét az alábbi bűncselekmények elkövetőinek 
azonosítása érdekében!

Egy férfi feljelentést tett egy ismeretlen tettes ellen, aki április harmadi-
kán 13-14 óra között a sértett hajdúszoboszlói lakásában paplanokat kínált 
eladásra. Az elkövető, kihasználva a sértett idős korát és figyelmetlenségét, 
eltulajdonította a pénztárcáját a benne lévő készpénzzel. A Hajdúszoboszlói 
Rendőrkapitányság lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt indított bünte-
tőeljárást.

Egy hajdúszoboszlói nő azért tett feljelentést ismeretlen tettesek ellen, mert 
április tizennegyedikén 16 és 17 óra között, miután lakásába beengedte őket, 
elterelték a figyelmét és elvitték készpénzét. A Hajdúszoboszlói Rendőrkapi-
tányság szintén lopás vétsége miatt kezdeményezett büntetőeljárást. Felhív-
ják a lakosság figyelmet, hogy ismeretlen személyeket ne engedjenek be a 
lakásba, és ezt idős, egyedül élő hozzátartozóiknak is mondják el!

Lopás bűntett miatt indult büntetőeljárás egy hajdúszoboszlói lakos felje-
lentése alapján, mivel ismeretlen tettes április tizenkilencedikén a bejárati aj-
tót kibontva bement a Szováti útfélen lévő bútorlapszabászat épületébe. On-
nan, az ott lévő pénztárgépből több százezer forint készpénzt tulajdonított el. 

Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját és amennyiben 
az előbbi eseménnyel kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, 
a bűncselekmény időpontjában a helyszínen, illetve annak közelében jártak, 
esetleg látták a cselekményt, értesítsék a rendőrséget (segélyhívószám: 112), 
vagy a település körzeti megbízottjait, avagy polgárőreit.

Közgyűlés a  horgászoknak
Az idén 60 éves Hajdúszoboszlói Horgász Egyesület március 6-án tar-
tott közgyűlést a Bocskai Rendezvényközpontban. Az összejövetel során 
több fontos kérdésben is szavaztak és döntöttek a tagok.

Az egyesület elnöke, Radácsi Gábor elmondta, strukturális változtatások-
ra volt szükség, ezentúl nem vezetőség, hanem elnökség irányítja a horgász 
egyesületet. Újjá kellett alkotni a jogszabályoknak megfelelően az alapsza-
bályukat is, melyet a törvényszék elfogadott és bejegyzett. A székhelyük is 
módosult, a Téglagyári út 8-ból elköltöztek a Kígyó utca 2-6. szám alá. A 
tagok száma kismértékben ugyan, de növekedett, 170 fő, köztük 36 gyermek 
tartozik hozzájuk. Ez évben is rendeznek versenyeket nemcsak a tagoknak, 
nyílt versenyeken szeretnék népszerűsíteni a vizeiket, hogy minél több hor-
gászt odacsábítsanak. Specifikus versenyeken bizonyíthatják rátermettségü-
ket horgászaik, így lesz külön finomszerelékes, ponty és ragadozóhal-fogó 
viadal is. Haltelepítést 2016-ban hétszer terveznek, az első telepítés március 
25-én volt. 

életünk

Saját 
„életkavicsok”

Galánfi András fafaragó mű-
vésznek új, időszaki kiállítása 
nyílt március 19-én a Bocskai 
István múzeumban, amely jú-
nius 12-ig tekinthető meg.

„Közösségének éltető gyökere 
ő maga is”- ezekkel a szavak-
kal jellemezte Bihari-Horváth 
László múzeumigazgató az idős 
művészt, visszautalva ezzel a kiállítás korábbi állomásain megjelent címre, a ’’Tápláló gyökér’’-re. 
Mint elmondta, nagyon mély tartalmú kiállításcím ez, magában foglalja, hogy Galánfi András művé-
szete Hajdúszoboszló földjében gyökeredzik. A Népművészet Mestere, a Magyar Művészeti Akadémia 
tagja, akire mindannyian büszkék lehetünk. Kijelentette, hogy „aki ismeri a gyönyörű faragványait, 
szobrait, plasztikáit amelyeket készít, minden egyes darabjában megláthatja egy kicsit Hajdúszoboszlót 
is,… munkássága olyan érték, mely nem csak a helyi értéktárba, de akár a hungarikumok gyűjteményé-
be is bekerülhetne”. Rönkökből készült bútorok, szobrok, táblaképek és faragott bálványok is helyet 
kaptak a kiállított alkotások között. Galánfi András meghatódva mesélt életéről a jelenlévőknek, vége-
zetül Szép Ernő gondolatait - „ Ami jól esik, rosszúl esik, azt mind Szoboszlón tanúltam el. Szoboszlón 
jártam az életnek elemi iskoláját is, a világot, az embert ott kezdtem tanúlni.” – továbbfűzve elmondta, 
saját ’’életkavicsait’’ hozta el a kiállításra, azt remélve hogy lesz majd másik ilyen kavicshordozó is.

Vetélkedő a Föld világnapján
A művelődési központ és a  Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási 
Nonprofit Zrt. Föld és víz világnapi vetélkedőt tartott általános 
iskolásoknak a kulturális központban április 22-én.
Ebben az évben először összevonták az eddigi márciusi víz világnapi 
és az áprilisi Föld világnapi vetélkedőket, így egy komplex, a termé-
szetet és környezetvédelmet minden oldalról megismertető versenyen 
vehettek részt az általános iskolások. A 7 csoport játékos feladatok 
keretében adhatott számot tudásáról, sőt új dolgokat is tanulhattak 
Földünkről. A szervezők remélik, hogy a diákok később magukkal 
viszik a megszerzett ismereteket, óvva, védve bolygónkat, az eddigi 
pusztítást jelentősen mérsékelve élnek majd a jövő generációi. 

Tánccal, fiatalosan
Tizedik alkalommal rendezték 
meg a Megyei Nyugdíjas Tánc-
fesztivált a kulturális központban 
április 16-án. A zene, a tánc testet 
és lelket megfiatalító hatásáról 
bárki meggyőződhetett, aki részt 
vett ezen a vidám délelőttön.

Megyénk minden szegletéből képvi-
seltették magukat a nyugdíjas szer-
vezetek és klubok, közel 20 csoport 
30 műsorszámmal. „Az élet értelmét 
minden korszakban meg kell talál-
ni”- jelentette ki Sóvágó László polgármester köszöntőbeszédében, hozzátéve, hogy fiatalon ez talán könnyebben 
megy, mert „önként adódnak a feladatok, de az időskor is szerves része lehet az életnek”. A tartalmas nyugdíjaséletnek 
viszont az egyik feltétele a fizikai frissesség, aminek eléréséhez kiválóan alkalmas a gyakori tánc. Nem is volt ebben 
hiba, aki körülnézett a fellépők között, csupa vidám, élettel teli nyugdíjast látott a színpadon. Hajdúszoboszló képvise-
letében a Derűs Alkony Nyugdíjas Klub tánccsoportja, idén először mint Pántlika Tánccsoport lépett a közönség elé.

A vörös terror áldozataira emlékeztek
A Hajdúszoboszlói Gazdakör, a Hajdúszoboszlói Városi Rend-
őrkapitányság és Hajdúszoboszló Város Önkormányzata tartott 
megemlékezést a vörös terror hajdúszoboszlói áldozatainak em-
léktáblájánál április 24-én.

A megemlékezésen Bacskai Gergő, a Fidesz Hajdúszoboszlói Szer-
vezetének elnöke mondott ünnepi beszédet. Ismertette a vörös terror 
szoboszlói eseményeit. 1919. április 23-án, amikor a román meg-
szálló csapatok bevonultak Debrecenbe, városunkból a kommunista 
diktatúra elmenekült, a város vezetését visszaadva a törvényes ha-
tóságoknak. Ekkor április 24-én Kaba felől megérkeztek Szamuely 
Tibor terroristái, a ’’Lenin-fiúk’’.  Szamuely parancsára dr. Fekete 
László polgármestert, Körner Béla képviselőt és Tokay József rend-
őrfogalmazót felakasztották a piactéren. Említést tett ifj. Juhász Péter 
egykori lakosról, akit bár nem ezen a napon, de szintén a vörösök 
végeztek ki. „A magyar nemzetet erélyesen, de ugyanakkor szeretet-
tel kell vezetni, mert ha ezek közül valamelyik nem teljesül, akkor 
elvész a hazánk.”- foglalta össze az akkori események tanulságát a 
jelenkorra nézve. Kapcsai Viktor, a görög katolikus egyházközösség 
parókusának imája után koszorút helyeztek el az emléktáblánál az 
önkormányzat nevében Kocsis Róbert és Harsányi István, valamint 
pártok, szervezetek képviselői.

Április végén a határban
A jelenlegi határképet az enyhe tél, a januártól március végéig leesett, majd 200 mm csapadék, illetve a 
gyorsan melegedő tavaszi időjárás határozta meg leginkább. 

Az őszi vetések a csapadékos október miatt sokszor nem a legkedvezőbb időben történtek. A tél folyamán a veté-
sek szépen helyrejöttek, és a fejtrágyázásokat jó minőségben el lehetett végezni. A szépen fejlődő őszi búza és őszi 
árpa táblákon esetenként már az aszály tünetei is jelentkezhetnek.  Az enyhe tél miatt várható a kártevők és kóroko-
zók fokozott kártétele e kultúrákban, így a gazdálkodóknak szükségszerűen el kell végezni a növényvédőszeres 
kezeléseket a termés mennyiségének és minőségének megóvása érdekében. A tavaszi vetések szépen fejlődnek, a 
gyorsan melegedő szeles idő segítette a tavaszi munkálatok elvégzését. A burgonya és a borsó vetése befejeződött, 
már az ütemezett vetési idejű zöldborsók vetése is a végéhez közeledik. A napraforgó vetése is kész, a kukorica 
jó része is már a földben van. Általánosságban elmondható, hogy a tavaszi talajmunkákat kedvező minőségben el 
lehetett végezni. Az április végi csapadékos, hűvös időjárás remélhetőleg enyhít a talaj már jelentkező vízhiányán. 
A kártevők és kórokozók minden bizonnyal jelentős mértékben jelen lesznek a tenyészidőben, így ebben az évben 
különösen fontos lesz a szakszerű növényvédelem.

Makrai Csaba
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Győrben rendezték meg az 
úszók országos bajnokságát, 
ahol Holoda Péter is a ver-
senyzők között volt. Élete első 
felnőtt magyar bajnoki címét 
sikerült megszereznie.

Az ötnapos magyar bajnokságon, 
az Árpád SE kiválósága 50 és 100 
méter gyorson versenyzett. Az 
előfutamokból és a középdöntők-
ből is remek időeredményekkel, 
egyéni csúcsokat úszva jutott a 
döntőkbe.

Ötven méteren 0:22;38-as, míg 
száz méteren 0:49;22-es idővel 
meg is nyerte a döntőket, élete 
első és rögtön második felnőtt 
bajnoki címét is elhódítva.

Holoda Péter Győrben 
csúcsra ért

A versenyen sajnos még nem si-
került megúszni a rioi olimpiához 
szükséges szintidőt – néhány szá-
zad mindkét távon hiányzott –, 
de lehetőséget szerzett arra, hogy 
teljesíthesse azt. Londonban ren-
dezik májusban az úszók Euró-
pa-bajnokságát, ahol a válogatott 
keret tagjaként  Peti újra próbál-
kozhat a szintidő elérésével.

Az úszás mellett a tanulmányait 
sem hanyagolja el. Az országos 
bajnokság után visszarepült az 
Egyesült Államokba, ahol jelen-
leg az egyetemi vizsgák mellett 
folytatja az edzéseket is.

H. R.
Képünkön: Péter  és Ludmány 
László edző

Már csak a dobogóért harcolhatnak
Legutóbbi öt mérkőzésén két győzelem és három 
vereség lett a HSE mérlege a megyei I. osztályú 
labdarúgó-bajnokságban. A vereségek mindegyike 
nagyon fájón érintette együttesünket. Bár matema-
tikai esély még van az első helyre, inkább a dobogó 
megtartása a reális cél.

Amikor jó egy hónapja Nagyhegyesen behúzta tavaszi 
negyedik sikerét a HSE labdarúgócsapata, akkor még 
merész, akár aranyérmes álmok is lehettek futballistáink fejében. A Derecske elleni hazai győzelem után (3-1, 
gólszerzőink: Halász Attila, Kálmán Zoltán, Kiss Zoltán) még továbbéltek ezek az álmok, de ekkor jött egy 
hullámvölgy.

Egészen pontosan három mérkőzésig tartott az a rossz sorozat, amelynek során előbb hazai pályán kikaptak 
László Richárdék a listavezető Hajdúböszörménytől (0-2), majd idegenben a Monostorpályitól (2-0), s végül újra 
a Sport utcában a Sárrétudvaritól (1-2, gólszerzőnk: Halász Attila). A két hazai vereség azért is különösen fájó, 
mert egyaránt rangadókat bukott el együttesünk. A listavezető Hajdúböszörmény ráadásul egy igencsak hosszú, 
húsz mérkőzésen át tartó hazai veretlenséget vett el csapatunktól. Azt megelőzően éppen a Sárrétudvari tudott csak 
nyerni Hajdúszoboszlón, 2014. szeptember 20-án.

A hármas nyeretlenség után megint jó útra tért együttesünk. Hajdúsámsonban egy, már-már szokásos 3-1-es 
sikert aratott a gárda (gólszerzőink: Kálmán Zoltán (2) és egy öngól). A HSE tavasszal mind az öt győztes mérkő-
zését 3-1-re nyerte meg. Más végeredmény esetén vagy pont nélkül, vagy döntetlennel zárt az együttes.

Öt mérkőzéssel ezelőtt, még az aranyra pályázott a HSE a második helyen állva. Jelenleg, bár volt hátrébb is a 
táblázaton a vereségeknek köszönhetően, a harmadik helyről folytathatják a küzdelmet a dobogóért a labdarúgók. 
Hat mérkőzéssel a bajnokság vége előtt, még van miért küzdenie László Richárd alakulatának.

Horváth Róbert

A rangadókat az élről várják
Az első helyről várhatták a tavaszi rajtot a HSE II megyei III. osztályú labdarúgói. Háromból 
három siker az eddigi mérleg.

Az első hely megtartásához mindenképpen csak győzelmekre volt szükség, mert a téli szünetet a máso-
dik helyen töltő Derecske labdarúgói pontszámban ugyannyit gyűjtöttek, mint a mieink.

Nem is bízták a véletlenre Kiss Zoltánék. A Hajdúhadház ellen 12-0-ra, Vámospércsen 5-2-re, majd 
legutóbb újra itthon, a Nyírábrány ellen 6-3-ra nyertek.

Közben a Derecske botlott egyszer, így már pontelőnnyel állnak az élen a HSE II játékosai. Követke-
ző két hazai mérkőzésükön bebiztosíthatják a bajnoki címet. Előbb május elsején a jelenleg harmadik 
Derecskével, majd május tizenötödikén, a második Hajdúsámsonnal csapnak össze a Sport utcában.

labdarúgás
mozaik

Anyakönyvi 
hírek
2016. március

Házasságkötés:
Kurucz Klára – Varga Zoltán, Czinege Éva  -  Mol-
nár Zsolt, Martos Erzsébet  -  Tóth Norbert, Venczel 
Nikolett - Sarkadi Zoltán, Nagy Alexandra -  Kovács 
István, Volpach Gabriella  -  Dóró Csaba.

Újszülöttek:
Tógyer Máté Zsolt, Erdei-Szigeti Nimród, Herczeg 
Levente, Zsirmaneczki Áron, Kerékgyártó Marcell, 
Kiss Luca Kamilla, Kaszás Zsófia Tamara, Berecz 
András, Luczi Csaba, Czeglédi-Hargitai Dominik, 
Székely Fanni, Karakóczi Hanna.

Akiket gyászolunk: 
Kaszás Józsefné 69, Kállai Károly 79, Szabó János 
67, Nagy Lajos 57, Boruzs Sándorné 81, Bednár Jó-
zsefné 69, Széll Lajos 78, Pinczés Imre 53, Kiss István 
52, Örvendi Erzsébet 93, Adorján Dezsőné 87, Turi 
Attila 64, Fróner Józsefné 90, Pallai Józsefné 83, id. 
Magyar Elek 75, Takács Károlyné 71, Vágó Bálintné 
81, Holhós János 61, Barna István 61, Keserű Sándor 
77, Szabó Imre 69, Szabó József 79, Kircsi Ferenc 69, 
Molnár Miklósné 87 éves.

SEGÍTENEK A FOGYASZTÓVÉDŐK!

További sok jó tanács a 
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján: 

    www.nfh.hu

Falugazdász felhívás!
A 2016. évi egységes kérelmek beadási határideje 2016. május 17.  Az egységes kére-
lem keretében a gazdák több mint 30 féle agrártámogatást igényelhetnek. A kérelmek a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) elektronikus felületén, ügyfélkapun 
keresztül nyújthatók be. A kérelem benyújtásához segítséget kérhetnek a gazdálkodók 
a falugazdászoktól. 
Kérjük az érintetteket, hogy ne hagyják az utolsó pillanatokra az egységes kérelem be-
adását. A hajdúszoboszlói falugazdász irodában, a Hősök tere 3. szám alatt, a beadási 
időszakban, kibővített fogadóórákban várjuk a gazdálkodókat. Lehetőség szerint minél 
hamarabb keressék fel a falugazdászokat, és egyeztessenek időpontot a kérelmek be-
nyújtásához az alábbi elérhetőségeinken:

Makrai Csaba  Trázsi Emese   Kisné Jenei Beáta
+36302422870  +36704893804   +36704893860

Bronzéremmel zártak
Szép sikert könyvelhetett el a Hajdúszoboszlói Asztalitenisz Klub, az NB 
III Alföld Csoportjában. A játékosok utolsó négy meccsükből csak a baj-
nokot nem tudták legyőzni, s ezzel a csapatbajnokság 3.  helyén zártak.

Az utolsó négy forduló előtt már a harmadik helyen állt a csapat. Rögtön a 
tizenötödik fordulóban rangadót játszottak, amely nagyban befolyásolta a 
végeredményt. Szerencsére a DASE ellen parádéztak játékosaink, s 12-6-ra 
nyertek, így már pontelőnyük volt a riválissal szemben.

A folytatásban sikerült megtartani az előnyt. Ehhez kellett a TEVA Deb-
recen SE II elleni 16-2-es, illetve a DABE II elleni 15-3-as siker. Becsú-
szott ugyan egy vereség is, de a vereség nélkül bajnoki címet szerző TEVA 
Debrecen SE I elleni 15-3-as végeredmény igazán belefért a bronzéremért 
vívott küzdelemben.

Együttesünk a tavalyi hetedik helyezése után, idén jóval szebben zárta az 
évet. Reméljük, az ősz is a sikereikről fog majd szólni.

-hor-

Áprilisban már mindkét 
hajdúszoboszlói lánycsapat 
játszott mérkőzéseket a me-
gyei női kézilabda-bajnok-
ságban. Többnyire győzel-
meket ünnepelhetett mind-
két együttes.

A jelenleg harmadik helyen 
álló Amatőr NKSE egy he-
lyet javított korábbi negyedik 
helyén az áprilisi mérkőzések 
után. A püspökladányiak két-

Izgalmas városi rangadó előtt
gólos legyőzése még inkább 
a küzdeni tudásokról szólt 
(23-21), míg a legutóbbi for-
dulóban a Berettyóújfalu elleni 
sikerhez már jó játék is páro-
sult (27-21). A kettő közé éke-
lődött egy vereség a DELKE 
otthonában (32-12), amelynek 
gólkülönbsége talán túlzó.

A KK Hajdúszoboszló já-
tékosai remek tavaszt produ-
kálnak. Négy mérkőzésükön 
mindannyiszor győzni tud-

tak. A Sportházban a Hajdú 
Rendészetieket (21-13), a 
Téglás VSE csapatát (25-17) 
és a Püspökladányt is (26-25) 
legyőzték. Eközben egyszer 
Komádiba is győzni mentek 
(27-13). Ezek után nem is cso-
da, hogy a hetedik helyről a 
negyedikre léptek előre.

A két csapat jelenlegi formá-
ját tekintve, a május nyolcadi-
kára kiírt városi rangadó igen-
csak izgalmasnak ígérkezik.



1

alma                        200-300 Ft/kg
banán                         480-500 Ft/kg
narancs                         230-330 Ft/kg
citrom                         650-700 Ft/kg
kiwi                         400-450 Ft/kg
földieper                           850-880 Ft/kg
vöröshagyma                        180-200 Ft/kg
lilahagyma                         280-300 Ft/kg
burgonya                          150-190 Ft/kg
paradicsom                         700-750 Ft/kg
paprika                        950-1400 Ft/kg
uborka                        400-850 Ft/kg
padlizsán                          600-650 Ft/kg
gomba                        650-700 Ft/kg
fokhagyma                   1600-1800 Ft/kg
tojás  32-40 Ft/db
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HAJDÚSZOBOSZLÓ
VÁROSI LAP

Állatorvosi ügyelet

Április 29-től
GYÓGYFORRÁS GYÓGYSZER-
TÁR
Hősök tere 3., 
Telefon: 06-52-557-945

Május 06-tól
KÍGYÓ PATIKA
Luther u. 4., 
Telefon: 06-52-557-671

Május 13-tól
KAMILLA PATIKA
Bethlen u. 30., 
Telefon: 06-52-270-157

Május 20-tól
KATALIN PATIKA
Major u.  26., 
Telefon: 06-52-557-805

Ügyeleti idő:
Hétfőtől péntekig mun-
kanapokon az ügyeletre ki-
jelölt gyógyszertár zárásától 
21 óráig
Szombaton(pihenőnapokon): 
17-től 19 óráig. 
Vasárnap és ünnepnapokon: 
08.00-12.00 óráig és 17.00-
19.00 óráig

Szombaton az ügyeletes 
gyógyszertár 08.00-tól 12.00 
óráig nyitva tart. 
A köztes időszakokban 
készenléti szolgálatot lát el 
az ügyeletes gyógyszertár 
(telefonos elérhetőség az 
ügyeletes orvos részére, 
sürgős szükség esetére).

Ezen szolgálati rend megál-
lapításáról a 3638-20/2009 
és 2052-4/2010-es ik-
tatószámú ÁNTSZ határozat 
rendelkezik.

Gyógyszertári ügyelet

Április 30. -május 01.
DR. BÍRÓ TAMÁS 
Hosszúpályi, Petőfi u. 7.
Telefon: 06-30-239-0230
DR. CZIRJÁK ANDRÁS 
H-szoboszló, Széchenyi u. 1/C.
Telefon: 365-861, 06-30-935-3184

Május 07-08.
DR. POLGÁR IMRE 
Debrecen, Simonffy u. 8/a.
Telefon: 06-70-376-1141

DR. GALAMBOS GÁBOR 
H-szovát, Maklári u. 10.
Telefon: 06-20-974-3139

Május 14-15-16.
DR.  NYÍRI SÁNDOR 
Derecske, Malom u. 2.
Telefon: 06-70-376-1148
DR. TÖRÖK ZSUZSANNA 
H-szoboszló, Bordángát u. 24. 
Telefon: 06-30-305-8498

PIACI ÁRAK
  április 16. VÉRADÁS 

A Magyar Vöröskereszt terü-
leti szervezete 
április 29-én,  pénteken
10-től 18.30 óráig 
lakossági véradást 
szervez a művelődési köz-
pontban (Szilfákalja  u. 2. sz.)

Kérjük, hozza magával sze-
mélyi igazolványát, taj- és lak-
címkártyáját!

Kérjük, segítsen véradással 
beteg embertársainkon!

 

VIRÁGOS SZOBOSZLÓÉRT 2016 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

A Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesület az idén is meghirdeti hagyományos virágosítási pályázatát, melyben közös 
összefogásra szólítja fel a város lakosságát, intézményeit és vállalkozóit, hogy segítsék elő környezetünk szebbé, rendezettebbé, 
tisztábbá tételét. 
 
A verseny két kategóriában kerül meghirdetésre: 
 

I. kategória :   magánszemélyek 
II. kategória :  társasházak, intézmények és gazdálkodó szervezetek 

 
Az értékelés szempontjai: 
 
- az ingatlan, a kert rendezettsége, tisztán tartása, állagának folyamatos megőrzése 
- az utcai rész gondozása, lehetőség szerinti parkosítása, virágosítása, csapadékvíz elvezető árok rendben tartása 
- az udvar, kert (gazdasági, veteményes-, pihenő rész) tisztán, gondozottan, gyomoktól, allergén növényektől 
mentesen tartása 
- eltérő korokban épült házaknál a környezet és a felépítmény harmonizálása, összhangja 
- a rendezett állattartás környezetet nem zavaró feltételeinek kialakítása és fenntartása 
- gazdasági épületek (istálló – ól – szín) rendszeres tisztántartása 
- megfelelő hulladéktárolás, illetve a hulladék rendszeres elszállítása 
 
Az értékelés során szemléző csoportunk tagjai minden pályázót felkeresnek, a pályázat elbírálása során saját készítésű fotót is 
elfogadunk. 

 
A pályázaton egyéni jelentkezés alapján lehet részt venni a lap alján megtalálható, illetve az egyesület 

honlapjáról www.varosszepitoegyesulet.hu is letölthető szelvény kitöltésével. 
 

A szelvényt 2016. július 31-ig az egyesület címére 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. sz. kérjük feladni vagy a 
Polgármesteri Hivatal Információján elhelyezett - egyesületi logóval ellátott - gyűjtőládába kérjük bedobni. Jelentkezési 
lehetőség van továbbá az Egyesület e-mail címére hsz.varosszepito.egyesulet@gmail.com eljuttatott elektronikus levélben 
is. 
 
Díjátadás: 2016. szeptember 01. 

Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesület 
vezetőség 

 
 
        Itt levágandó 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Jelentkezési lap 

 
Részt veszek a Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesület által meghirdetett 2016. évi Tiszta Virágos Szoboszlóért pályázaton, és 
hozzájárulok ahhoz, hogy adataim az egyesület nyilvános fórumain megjelenhessenek. 
 

I. kategóriában pályázok*   II. kategóriában pályázok* 
 
Név: …………………………………………………………………………………………………………………………Telefonszám: ……………………………………………… 
 
e-mail cím:…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
 
A pályázattal érintett ingatlan címe: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
* jelölt rész aláhúzandó 

 
………………………………………………………………………………… 

Pályázó aláírása 
  

Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesület     4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
       E-mail: hsz.varosszepito.egyesulet@gmail.com     Számlaszám: 61400179-13334435-000000000 

www varosszepitoegyesulet hu

A Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesü-
let az idén is meghirdeti hagyományos 
virágosítási pályázatát, melyben közös ösz-
szefogásra szólítja fel a város lakosságát, 
intézményeit és vállalkozóit, hogy segítsék 
elő környezetünk szebbé, rendezettebbé, 
tisztábbá tételét.

A versenyt két kategóriában hirdetjük meg:
I. kategória:  magánszemélyek
II. kategória: társasházak, intézmények 
és gazdálkodó szervezetek

Az értékelés szempontjai:
- az ingatlan, a kert rendezettsége, tisztán 
tartása, állagának folyamatos megőrzése
- az utcai rész gondozása, lehetőség sze-
rinti parkosítása, virágosítása, csapadék-
víz-elvezető árok rendben tartása
- az udvar, kert (gazdasági, veteményes-, 
pihenő rész) tisztán, gondozottan, gyomok-
tól, allergén növényektől mentesen tartása
- eltérő korokban épült házaknál a környezet 
és a felépítmény harmonizálása, összhangja
- a rendezett állattartás környezetet nem 
zavaró feltételeinek kialakítása és fenn-
tartása

- gazdasági épületek (istálló – ól – szín) 
rendszeres tisztán tartása
- megfelelő hulladéktárolás, illetve a hulla-
dék rendszeres elszállítása

Az értékelés során szemléző csoportunk 
tagjai minden pályázót felkeresnek, a bírá-
lat során saját készítésű fotót is elfogadunk.

A pályázaton egyéni jelentkezés alapján le-
het részt venni a lenti, de az egyesület
honlapjáról www.varosszepitoegyesulet.hu 
is letölthető szelvény kitöltésével.
A szelvényt 2016. július 31-ig az egyesület 
címére 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 
1. sz. kérjük feladni vagy a Polgármesteri 
Hivatal Információján elhelyezett - egye-
sületi logóval ellátott - gyűjtőládába kér-
jük bedobni. Jelentkezési lehetőség van 
továbbá az egyesület e-mail címére hsz.
varosszepito.egyesulet@gmail.com eljutta-
tott elektronikus levélben is.

Díjátadás: 2016. szeptember 01.

Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesület
Vezetősége
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 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


