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HAJDÚSZOBOSZLÓ
Az Összefogás jelöltje kapott bizalmat az időközi választáson
Kiegészült a képviselő-testület 

A tartalomból:

Művészeti iskola:
Minden eddiginél több diák!

Elvitte a pénzt az italboltból:
Fegyveres rablás miatt folyik az eljárás

Interjú a képviselőkkel:
 Máté Lajos, 8. sz. körzet

Németi Attila Sándor, a fiatal szociálpedagógus nyerte el a 
szavazók többségének bizalmát a január 17-én megtartott 
időközi önkormányzati képviselő-választáson. A  6. sz. válasz-
tókörzetben  a tavaly októberben lemondott, szintén Össze-
fogás égisz alatt mandátumot nyert képviselő helyére írtak 
ki választást.  Az önkormányzatiság negyedszázados múltja 
során  Hajdúszoboszlón egyébként először kellett időközi 
választást meghirdetni egyéni lemondás miatt.  Változások 
egyszer egyéni körzetben tragikus haláleset, valamint listán 
képviselői lemondás vagy haláleset miatt fordultak elő (a 90-
es években).  

Lapunk megjelenésének idején, a képviselő-testület ez évi 
első, január 28-i tanácskozásán Németi Attila Sándor letette 
az esküt és elfoglalta az őt megillető helyet az ülésteremben. 

A szavazás eredménye:

Jelölt neve  Jelölő szervezet Érvényes szavazat
(a sorsolás sorrendjében)

1. Németi Attila Sándor Összefogás 219
2. Márton Zoltán Imre Munkáspárt   13
3. Guglenko Márk Dávid fügetlen jelölt 151
4. Görög Csaba  fügetlen jelölt 168
5. Tóth Attila  Jobbik    85

Öt jelöltet vett nyilvántartásba az időközi választáson a  helyi választási iroda. Összesen 2223 
választó szerepelt a névjegyzékben. Közülük  643 megjelent, és 636 érvényes szavazatot adott le.   

A kereskedelmi szálláshelyek 2015. évi adatainak összesítése alap-
ján 11 százalékkal több vendéget fogadtak.  Ezzel együtt 9,5 szá-
zalékkal több vendégéjszakát töltöttek el ezeken a szálláshelyeken 
a turisták.  A magánszállláshelyek adatainak összesítése a vendég-
könyvek leadási határidejét követően, februárban várható. 

158 ezer 304 belföli és 51764 kül-
földi vendég kereste fel a hajdúszo-
boszlói kereskedelmi szálláshelye-
ket 2015-ben.  Átlagosan  3,3 ven-
dégéjszakát tartózkodtak itt, mely 
minimális (0,11) csökkenést mutat 
az előző évihez képest. 
A magyar vendégek  466 ezer 232 

éjszakát, míg a külföldiek   226 ezer 
401 éjt töltöttek el. 

Érdekesség, hogy mindössze 0,5 
százalékkal csökkent az átlagosan 
11,5 vendégéjszakát itt töltő német 
vendégek száma, 4359-en látogattak 
el ezen szálláshelyeinkre tavaly. A 
lengyel vendégforgalom gyarapo-
dott, mert  5,4 százalékkal többen 
- 11146-an -, 52 ezer 485 vendég-
éjszakát töltöttek el. Ez pedig 12,9 
százalékkal haladja meg a tavalyit. 

Ugyancsak növekedett a kereske-
delmi szálláshelyeken a román és a  
szlovák vendégforgalom.  A 184484 
román vendég 54 ezer 325 vendégéjt 
töltött el. Ugyanakkor Szlovákiából 
7472-en érkeztek ezen szálláshe-
lyekre, és 21 ezer 141 éjszakára ma-
radtak nálunk.  
A nagy küldő piacokon tőlmenően 

a cseh vendégforgalom stagnált, ám  
az ukrán, az orosz  vendégforgalom 
megcsappant az elmúlt esztendőben. 
A tartózkodási időt nézve még 

mindig a németek töltenek el a leg-
hosszabb időt, a gyógykúrás kezelé-
seket választva. A lengyelek 4,71, a 

románok 2,94, míg a szlovákok át-
lag 2,84 vendégéjszakára látogattak 
el a kereskedelmi szálláshelyeinkre. 
A sorban legutolsók a magyarok, 
akik átlag 2,95 vendégéjre jöttek el 
hozzánk.  S noha minndössze 1613 
orosz vendéget fogadtunk, ők átlag 
7,57 vendégéjszakára jöttek. 
Teljességgel természetesen csak a 

jelentős magánszálláshelyi forga-
lommal együtt derül ki, milyen tu-
risztikai évet zártak összességében 
a hajdúszoboszlói szállásadók a 
vendégforgalom tekintetében.
A Központi Statisztikai Hivatal ol-

dalán még nincs fenn az éves össze-

sítő a kereskedlemi szálláshelyekről. 
Információinkat a helyi TDM gyor-
saságának köszönhetjük.
A szallas.hu foglalási rendszere sze-

rint mindenesetre kb. 10 százalékkal 
bővült a belföldi turizmus az elmúlt 
évben, igen sokan SZÉP-kártyát 
használtak a fizetéshez. A  TOP10 
utazási célpont között  pedig má-
sodik éve Budapest után Siófokot 
és harmadikként  Hajdúszoboszlót 
jegyzik.
 
(A kereskedelmi szálláshelyekre 

vonatkozó grafikonok a 3. oldalon 
megtekinthetők.) 
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Városháza:
Huszonkettő témáról tárgyalt és 
hozott döntést a képviselő-testület 
az elmúlt évi utolsó, december 17-i 
tanácskozásán. A legfontosabb az 
idei költségvetés elfogadása volt, 
ezen túlmenően a legkülönfélébb 
ügyekben hoztak határozatokat. A 
döntésekről és azok hátteréről jelen 
és következő lapunkban folyamato-
san nyújtunk tájékoztatást. Az ülé-
sek előterjesztései, a határozatok részletesen olvashatók a hajduszoboszlo.eu portálon. 

KÖRZETI LAKOSSÁGI 
FÓRUM
Antalné Tardi Irén, a 4.számú választókörzet 
képviselője 
LAKOSSÁGI FÓRUMOT tart.
Ideje: 2016. 02. 03., szerda 17 óra
Helyszín: városgazdálkodási nzrt. emeleti 
terme,  Hajdúszoboszló, Nyugati sor 

Beregszászon is irodát nyitott a Magyar Nemzeti Kereskedőház
Szoboszló számára ugyancsak előnyös lehet

       Készítette: TDM Hajdúszoboszló, Kabály Zsolt
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Elkészült a kereskedelmi szálláshelyek 2015. évi  forgalmi összesítése
Illusztráció az 1. oldalon olvasható cikkünkhöz. A  Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. készítette oszlopgrafikonok szemléletesen bemutatják a hajdúszoboszlói kereske-
delmi szálláshelyek összesített külföldi vendégforgalmának  alakulását. 

Közös érdek - közös cél - Bereg vi-
dék és Kárpátalja gazdasági  fejlesz-
tése kölcsönösen előnyös nemzetközi 
és belföldi gazdasági érdekek men-
tén. Ez  az elv vezérelte a létrehozóit 
a Magyar Nemzeti Kereskedőház 
beregszászi irodájának. A    megnyi-
tóünnepségen - november 20-án -  
szoboszlói önkormányzati képvise-

lőkből, külső bizottsági tagokból álló 
kis delegáció is képviseltette magát.

Gazdasági motornak szánják az 
új  irodát, amelyet Beregszász bel-
városában, egy patinás épületben, 
központi helyen alakítottak ki.  A 
korszerű, impozáns, kétszintes épü-
letrészt a megnyitó konferenciát kö-

vetően a hajdúszoboszlói küldöttség 
is megtekintette Kincs Gábor, a  
kereskedőház régióvezetője kalau-
zolásával. 

A Jánosiban lévő színvonalas Ho-
tel Helikonban megrendezett ünnepi 
eseményen részt vett, és előadást tar-
tott a célokról Skapinyecz Péter, az 
MNK igazgatója és dr. Pana Petra, 

a Külgazdasági és Külügyminiszté-
rium külgazdasági ügyekért felelős 
helyettes államtitkára.  A rendezvé-
nyen megszólalhattak, kérdéseket 
tehettek fel a résztvevő vállalkozók. 
Lehetőséget kapott bemutatkozás-
ra városunk is, mely  felkérésnek 
örömmel tett eleget Máté Lajos, a 
delegáció vezetője, az önkormány-
zat turisztikai bizottságának elnöke.  

A megnyitót követően számos, 

turizmusban, vendéglátó-iparban, 
kereskedelemben tevékenykedő vál-
lalkozóval folytattak megbeszélést 
a hajdúszoboszlói küldöttség tagjai. 

A Magyar Nemzeti Kereskedőhá-
zat egyébként  2015 januárjában ala-
pították, zrt.-ként. Szakmai felügye-
letét a Külgazdasági és Külügymi-
nisztérium látja el.  A Közép-euró-
pai Kereskedelemfejlesztési Hálózat  
kiépítése jelenleg is tart. 

Fórum 
 
A Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal tájékoztatja Tisztelt 
Partnereit és a Lakosságot, hogy folyik a város új Integrált Te-
lepülésfejlesztési Stratégiájának (ITS) kidolgozása (alapozva a 
2008-ban elkészült, azóta már kétszer felülvizsgált korábbira).
A tervezés meghatározó részét képezi az egyeztetési folya-
mat. Célja az érintettek tájékoztatása, igényeik, szükségle-
teik, problémáik feltárása, véleményük, ötleteik, javaslataik 
megismerése, azok lehetőség szerinti beépítése a stratégiába. 
 
Az egyeztetés folyamatában 2016. február 1-jén 16.30 órától
a városháza  A épületének emeleti Bocskai Termében tanácsko-
zást tartunk a stratégiáról, amelyre tisztelettel hívjuk és várjuk. 
Ekkor a dokumentum rövid bemutatását követően megfogal-
mazhatók a vélemények, javaslatok.

Elismerés az 
Európai Mobilitási Hét 
legjobb szervezőinek

Több mint 40 szervező vehetett át elismeréseket az elmúlt évi 
Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap záró konferenciáján 
január 6-án, Budapesten. 

A kormányzat több mint 54 millió forinttal támogatott 160 önkor-
mányzatot a program sikere érdekében. A cél az önkormányzatokat 
fenntartható köz-
lekedési intézke-
dések bevezeté-
sére, a lakosságot 
pedig a rendelke-
zésre álló közös-
ségi közlekedési 
eszközök haszná-
latára, kerékpáro-
zásra, gyaloglásra 
ösztönözni. 
Akt iv i tásukér t 

öt önkormányzat 
részesült díjban, 
további 36 szerve-
ző, közöttük a mi 
városunk önkor-
mányzata hozzá-
állását ismerték el 
oklevéllel (képün-
kön). 

Vezérigazgatók továbbra is
Nem változtat a képviselő-testület a  2002 óta bevezetett társasági irányítási formán, nem hoznak létre 
igazgatótanácsot, hanem vezérigazgató irányítja az önkormányzati zrt.-ket a jövőben is. Az öt évre szóló, 
lejáró megbízásokra tekintettel a képviselő-testület most pályázatot hirdetett a két érintett posztra. (rész-
letes kiírás lapunk 11. oldalán)

Felülvizsgálták
Aktualizálta a képviselő-testület az ún. Helyi Esélyegyenlőségi Programot. 2013. július 01-től a kapcso-
lódó törvény  alapján a települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrá-
sokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi 
döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha a törvény rendel-
kezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik. Ezt még abban az  évben  
el is fogadta az akkori testület. A kétévenkénti felülvizsgálatnak eleget téve  helyzetelemzés készült a 
célcsoportok (mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, idősek, fogyatékkal élők) oktatási, lak-
hatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, és rögzítették a szükséges intézkedéseket. 

Még az  állami normatív támogatások nélkül
Nem tartalmazhatta még a címben jelzett állami támogatási formákat az önkormányzat decemberben 
elfogadott költségvetési terve, azok ugyanis januárban váltak ismertté. A költségvetési rendeletet így a 
január 28-i tanácskozáson fogadták el. 

Folytatódik a gyógyhelyfejlesztési programok kidolgozása
A kifejezetten gyógyhelyfejlesztési célú európai uniós pályázatok megjelentek. A decemberi ülésen a  a 
képviselők egyetértettek azzal, hogy a pályázatok elkészítésénél figyelembe kell venni a  következőket:   a 
jelenlegi helyén új szabadtéri színpad építése, a két parkrész összevonása és a park felújítása(Szent István 
park), a város alapításáról emlékező oszlop áthelyezésével, ivókút, kávézó, zenepavilon létesítésével, 
parkolók átépítésével, bővítésével, az ajándék-árusító pavilonok Jókai sorra telepítésével. A projektek 
előkészítésére a költségvetésből négymillió forintot szánnak. A konkrét pályázatokhoz összeállított tartal-
makat természetesen majd külön-külön tárgyalja meg az önkormányzat.

Védett sírhely lett
Kiss Lajosné helyi lakos kérelmére védetté nyilvánították nagyapja kriptáját a köztemetőben. Gáti Sándor 
1843-ban, Gáti Sámuel és B. Nagy Lídia gyermekeként született. Családja gazdálkodással foglalkozott. 
Feleségével, Pil Zsófiával az V. tizedben (a 278. számú házban) éltek. Gáti Sándor ifjú korától szerepelt 
a városi közéletben, élete nagy részében (52 évig) a városi közgyűlés tagja, vagyis önkormányzati kép-
viselő volt. 1886-ban például részt vett Kossuth Lajos szoboszlói díszpolgárrá választásában, de mint 
képviselő minden olyan döntéshez hozzájárult, amely a város dualizmus kori gazdasági-kulturális fejlő-
dését biztosította. Fél évszázados képviselősége arra utal, hogy a városért végzett munkájával rászolgált a 
közösség bizalmára. Éppen ezért emlékét őrizni, sírhelyét pedig védeni kell. Ennek megfelelően a felkért  
szakértői bizottság a sírhely védetté nyilvánítását javasolta. 

Nem kívántak véleményt kialakítani
Az általános iskolai körzethatárok esetleges módosításához kért javaslatot a HBM-i Kormányhivatal. A 
képviselő-testület azonban 1 ellenszavazat és 2 tartózodás mellett akként határozott, hogy nem kíván 
állást foglalni. 

Elfogadták az éves munkatervet
Nem érkezett javaslat az idei képviselő-testületi ülések témáira. Az elfogadott munkaterv szerint 2016-
ban is  napirendre tűzik a jogszabályok szerint kötelező témákat, és a hagyományosan kialakítottak sze-
rinti hónapokban a helyi jelentőségű állandó előterjesztéseket, beszámolókat.  Márciusban például a rend-
őrkapitányság beszámol a közbiztonság helyzetéről. Áprilisban az önkormányzati gazdasági társaságok és 
az önkormányzat  zárszámadása kerül terítékre, májusbanaz önkormányzati szociális és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról tárgyalnak. Júniusban határoznak a következő évi idegenforgalmi adóról.  Júliusban 
- zárt ülésen - határoznak  városi kitüntetések adományozásáról. Év végén pedig elfogadják a következő 
időszak költségvetési tervét. Ezek természetesen töredékét képezik a képviselő-testület havonta megtar-
tott (jellemzően augusztusban szünetelő) ülésein tárgyalt számos ügynek, témának. 
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A művészeti iskola féléves vizsgakiállítása

2015-ben a  Hungarospa lett az Év Fürdője! A termalfurdo.hu internetes oldal az elmúlt évben is  megszervezte a szavazást.  
Júniustól szeptemberig több mint 170 ezren adták le voksukat, a Hungarospa Hajdúszoboszló pedig győztesen került ki a 
megmérettetésből.  Érthetően jókedvvel és elégedetten jegyezte meg a társaság decemberi évzáró rendezvényén Czeglédi 
Gyula vezérigazgató, megkérték őket, a követező évben ne versenyezzenek, hagyjanak másokat is nyerni. Vendégeket, helyi 
lakosokat kérdeztünk még az ősszel, mi a véleményük az elért eredményről.

A Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola képzőművészet szakos diákjainak félévi vizsgakiállítás-megnyitóját január 19-én a kulturálisk özpontban tartották meg.  Az 
eseményre, mint minden évben, most is rengetegen voltak kíváncsiak.

Szoboszlainé Kádár Anikó igazgató köszöntötte a vendégeket, s elmondta, valószínűleg bővíteni fogják a tanári létszámot, mivel nagy örömükre az idei tanévre az eddigi leg-
nagyobb számban jelentkeztek tanulók. Szeptembertől 176-an vesznek  részt az iskola képzéseiben. 

A kiállított képek és kerámiák a diákok előző félévi munkáiból lettek kiválasztva, nem egy közülük megyei, sőt országos és nemzetközi versenyen is díjazott lett. - A városi 
önkormányzatnál nagyon büszkék vagyunk arra, hogy azon települések  közé tartozunk, melyeknek saját fenntartású művészeti iskolája van -  jegyezte meg  Holoda Attila alpol-
gármester megnyitó beszédében. Kiemelte, a művészet olyan plusz tudást és lehetőséget ad a gyerekeknek, ami más forrásból pótolhatatlan és amit később az élet szinte minden 
terén hasznosíthatnak. 

Thököly Imrére emlékeztek
A Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola diákjai az intézmény névadója előtt tiszteleg-
tek emlékműsorral  január 8-án. Thököly Imre életéről, fejedelemmé választásának körülményeiről 
majd a száműzetésben, Izmitben bekövetkezett haláláról adtak elő a tanulók remekül megszerkesz-
tett műsort. Az ünnepség végén az iskola aulájának falán lévő emléktáblánál koszorút helyeztek 
el a diákok. 

Az AIDS Világnapja alkalmából rendezték meg legutóbbi is a már 
hagyománnyá vált AIDS-vetélkedőt a művelődési központban de-
cember 1-jén. A 10 résztvevő középiskolás csapat tagjai közül többen 
nem először vettek részt a versenyen. Változatos, érdekes feladatok-
ban kellett számot adni tudásukról, a szituációs gyakorlat osztatlan 
sikert aratott a tanulók és a zsűri körében is. Bár játékos formában 
beszélhettek a betegségről, a zsűri egyik tagja, dr. Varga Tamás, a 
JEC igazgató-főorvosa arra kérte a diákokat, vegyék komolyan az itt 
megszerzett tudást, mert arra később szükségük lehet, valamint fog-
ják fel egyfajta „misszionárius tevékenységként” a továbbiakban, és 
hívják fel társaik figyelmét is a betegség megelőzésének fontosságá-
ra.  A nyertes csapat a Hőgyes Endre Gimnázium 11.e osztályának 4 
tanulója lett, Jakab Jázmin, Sándor Boglárka, Dörgő Dávid és Ka-
tona Vanessza, akik elmondták, remekül érezték magukat, nagyon 
jók voltak a kérdések és „több hasznát veszik ennek, mint egy átlagos  
tanulmányi versenynek, mert az élet dolgaira készíti fel őket”.
Képünkön: a győztes csapat, a két szélen a zsűri 2-2 tagjával

Hajdú Attila: Gyöngyösről jöt-
tünk a párommal, egyszer régen 
jártam már itt, akkor nagyon tet-
szett, így most megint ide esett 
a választásunk. Szerintem tel-
jesen megérdemelten lett az év 
fürdője, hallottam hogy Európa 
legnagyobb fürdőkomplexuma 
is ez, úgyhogy nem csodálko-
zom rajta. Tetszik a hely, szép, 
barátságos, nyugodt üdülős a 
környezet. 

Fenyvesi Jánosné: Várpalotáról 
érkeztünk, már harmadszor va-
gyunk itt Hajdúszoboszlón, visz-
szatérő vendégek vagyunk. Jól 
érezzük magunkat és most a ba-

rátokkal jöttünk vissza. Mi ket-
ten a férjemmel ’nászutasként’, 
a házassági évfordulónkat ünne-
peljük ilyenkor ősszel, mindig 
egy fürdőt választunk, szívesen 
jöttünk már harmadjára ide. 

Mészáros Nikolett: Hajdúszo-
boszlói vagyok, hallottam a sza-
vazásról, nagyon örülök neki, 
szerintem ez pozitív fellendülés-
ként fog hatni a városra.  Az új 
kerékpárút is nagyon tetszik, mi 
is sokat biciklizünk a kicsivel, 
így biztonságosabb. Idén még 
nem voltunk a fürdőben, mert a 
kisfiam túl kicsi volt talán ahhoz 
a nagy tömeghez, de az Aqua-

Palace-ba tervezzük hogy megint 
elmegyünk, mert ott voltunk már 
vele babaúszáson.

Papp Sándorné: Itt lakom, imá-
dom Hajdúszoboszlót, Európa 
-hírű város. Gyönyörűen át van 

építve a nagy fürdő, az élmény-
fürdő, csodálatos a víz, renge-
teg a lehetőség a gyógyulásra a 
reumásoknak. A vízsugaraktól 
kezdve a masszírozásig minden 
kitűnő, az orvosi ellátás még prí-
mább. Ősszel, tavasszal kezelés-
re járok oda, én azt tapasztaltam, 
korhatár nélkül mindenki meg-
kapja azt a kezelési módot, ami 
a legjobb neki.

Cornejo Luis: Szakolyon la-
kunk, bár nem hallottam a sza-
vazásról, úgy gondolom nagyon 
jó helyre került a cím, sokszor 
voltunk már itt, évente legalább 
egyszer eljövünk. Legszíveseb-

ben a meleg fürdőt, a masszázst 
és a szaunát kedveljük. A sok 
munka után remek itt egy pár na-
pot eltölteni, pihenni. 

Kálmán Albert: Nem jártunk 
még Hajdúszoboszlón, Szeged 
mellől jöttünk, régóta szerettük 
volna már megnézni ezt a várost. 
Sokat hallottunk a fürdőről, így 
amikor egy cég több ajánlatot is 
tett, hogy hol vakációzhatnánk, 
rögtön ezt választottuk, mert 
nagyon vonzó volt számunkra, 
hogy európai szinten is híres für-
dőkomplexumban üdülhetünk. 
Különösen a fedett élményfürdő 
képei tetszettek.

Mester okle-
veles helyi  
pincérek
Debrecenben, ünnepélyes keretek kö-
zött, a Kölcsey Központban vették át 
mesterlevelüket 2015.  november 24-
én szoboszlói pincérek is.

Csak olyan vendéglátóhely foglalkoztathat 
tanulót, tehát csak olyan helyen szerezheti 
meg a gyakorlatát egy pincér tanonc, ahol 
van mester - tudtuk meg Kerek Lászlótól, 
a Hajdúszoboszlói Vendéglátó Egyesület 
tagjától, aki maga is a díjazottak között volt. 

Elmondta, városunk pincérei, Nagy Atti-
la, Hege Máté és Kádár János különösen 
jól szerepeltek a vizsgákon. A 3 hónapos 
képzés alatt napi 10-12 órás felkészítésen 
vettek részt, melynek végén számot kellett 
adniuk idegen nyelvből, pedagógiai, adó-, 
marketing- és jogi ismeretekből, emellett 
természetesen a szakmai elméletből és gya-
korlatból. Kerek László szerint majd az idő 
dönti el, mennyire hasznos, hogy sokkal in-
kább a gyakorlóhely és nem az iskola fogja 
a szakmai képzést végezni. Ennek a hatásait 
csak később lehet felmérni, mert míg az is-
kolában lépésről lépésre sajátítják el a tanu-
lók a szakmát, addig a gyakorlatban mindig 
a napi feladatra kell koncentrálni. 

Január 23-án a Bocskai Ren-
dezvényközpontban az érdeklő-
dők ízelítőt kaphattak, hogyan 
is készül az igazi szalagos fánk. 
A Nagyi legfinomabb fánkjai és 
legjobb receptjei, dalai és versei 
c. rendezvényre idén is sokan 
neveztek a helyi nyugdíjas klu-
bok tagjai közül a finomabbnál 
finomabb édességekkel.

Nincsen farsang fánk nélkül. Az ünnepi időszak alatt még 
azok is megpróbálkoznak az elkészítésével, akik egyébként 
húzódoznak a sütéstől. És hogy miért éppen ilyenkor szokás 
elkészíteni? A hagyomány szerint a vízkereszttől húshagyó-
keddig tartó karneváli időszak után következik a nagyböjt, 
így előtte táplálóbb ételeket fogyasztottak. Bár koplalni már 
nemigen szokás, szerencsére a farsangi fánk népszerűsége tö-
retlen maradt. 

Miközben a vendégek a fánkokat kóstolgatták, a nyugdí-
jas klubok együttesei, kórusai és Postás Józsi előadóművész 
is szórakoztatta a közönséget. Képeinken: munkában a zsűri, 
jobbra: Berényiné Szilaj Ilona igazgató üdvözli a résztvevőket

Farsangi szezonkezdés - fánkkal
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Interjú a képviselőkkel 7. rész:
Máté Lajos  8. sz. körzet

Mindenkinek meg kell értenie, hogy ennek 
a városnak őriznie kell turisztikai előnyét!

Közel 30 éve kötődsz Hajdúszo-
boszlóhoz. Miként irányított ide 
a sors? 

► Amikor leérettségiztem a püs-
pökladányi gimnáziumban,  egy 
hirtelen indíttatástól vezérelve a 
vendéglátó-ipari főiskolára adtam be 
a jelentkezésemet. Ez azért érdekes, 
mert egész gyerekkoromban erdész-
nek készültem. Nagyapámmal sokat 
jártuk az erdőt, nagyon  szerettem 
a természetet, s ez a rajongás azóta 
sem szűnt meg. A szolnoki főisko-
lán  ismertem meg a feleségemet, 
aki szoboszlói. Ésszerűbbnek tűnt, 
hogy én költözzek ide, mert az én 
városomban munkalehetőség a turiz-
musban akkor egyáltalán nem volt. 
Hajdúszoboszló pedig már akkor is 
ebből élt. Így kezdtem pályafutáso-
mat itt, a  Barátság Gyógyüdülőben 
főportásként. A régi rendszer az utol-
só  napjait élte, de engem még 88 
novemberében elvittek katonának.  
Emiatt egy év után indult el igazán 
a szakmai pályám, akkor az együtt 
működő Barátság és MEDOSZ Üdü-
lőknek lettem a helyettes vezetője.  

Tehát sosem gondoltál arra, hogy 
másutt, a fővárosban vagy nyuga-
ton építs karriert? 

► Amint már említettem,  más hi-
vatásra készültem eredetileg, később 
viszont nagyon megszerettem a szak-
mámat.  A főiskolán a mi évfolya-
munk volt az első, amelynek kötele-
ző szállodai gyakorlaton kellett részt 
venni.  Az akkor felújított budapesti 
Erzsébet Szállóban töltöttem el ezt az 
időt,  s ennek köszönhetően még in-
kább elköteleződtem a szakma iránt.  

A SZOT-üdülők átalakítása ke-
reskedelmi szálláshellyé akkoriban  
kezdődött a fürdővárosunkban, itt is 
adott volt tehát egy szép feladat.  Át-
szervezni a működést a piaci viszo-
nyoknak megfelelően. Nem gondol-
koztam ezért sem azon, hogy más-
hol helyezkedjek el. 1993-tól a volt 
TITÁSZ-üdülőben ugyancsak én ala-
kítottam ki a  szállodai szervezetet. 

Mi adja a turizmusban dolgozó 
embernek a lelkesedést, a kitar-

tást? Nyilvánvalóan nem könnyű a 
legkülönbözőbb helyekről érkezők 
mindenféle igényeinek megfelelni. 

► Minden szakmát fárasztó hosszú 
ideig csinálni, különösen azokat, 
ahol igen sok és sokféle emberrel 
kell bánni.  Ez egy nagyon szép kül-
detés, de rengeteg energiát kivesz az 
emberből, mert egy vendéglátós, egy 
turisztikai szakember nem enged-
heti meg magának, hogy  ne legyen 
kedves, barátságos, ne tegyen meg 
mindent azért, hogy a vendég jól 
érezhesse magát. A felmerülő prob-
lémákat kezelni kell, semmilyen ne-
gatív reakció az arcunkra sem ülhet 
ki.   Az ember folyamatosan ad ma-
gából tehát, s ha nem tud feltöltődni, 
visszapótolni a rengeteg elveszített 
energiát,  akkor kilúgozódik. Ezért  
fordulhat elő  a pályán töltött 20-25 
év utáni kiégés, alábbhagy a lelke-
sedés. 

Ezt a folyamatot erősíti az is, hogy 
óriásit változott a világ, a társada-
lom, az emberek, mégpedig nem 
abba az irányba, amely kedvezne a 
turisztikai szakmában dolgozóknak. 
A vendég egyre többet vár el, miköz-
ben  kevesebbet szeretne vagy tud 
fizetni, s egyre kevésbé toleránsak, 
megértők egymással, illetve hely-
zetekkel az emberek.  Ugyanakkor 
a vendéglátás mint szakma köte-
lez. Gundel Károly egyik mondása 
szerint „amelyik pincér nem tud 
mosolyogni, jobban tette volna, ha 
vendégnek születik”.  Ezt kellene 
vezérelvnek tekinteni.

Hogyan kerültél kapcsolatba a 
vendéglátók egyesületével?

► Amikor az ember elkezdi szak-
mai pályafutását, fiatal, tettre kész, 
megtalálják a feladatok, egyik követi 
a másikat. A  vendéglátók egyesüle-
te Hajdúszoboszlón összefogta  az 
akkor újjászerveződött szállodákat, 
éttermeket. Jó érzés volt egy olyan 
szakmai közösség tagjának lenni, 
ahol  kicserélhettük a tapasztalata-
inkat, ahol jókat tudtunk beszélget-
ni egymással.  Nálunk ugyan egyik 
szálloda éri a másikat, de mindenki 
elfoglalt, előfordul, hogy egy-egy 

kollégával fél évig sem találkozunk. 
Kevés az alkalom arra, hogy a 

szakma találkozzon, a tapasztalato-
kat kicserélhessük.  Ez az egyesület 
volt az a kis közösség, amely ezt az 
igényemet biztosította. Hamar alel-
nök lettem Istók Csaba elnöksége 
mellett, ez két cikluson keresztül 
tartott. Elkezdtünk rendezvényeket 
szervezni, sok közös programot tud-
hatunk magunk mögött. 

Aztán elnökké választottak.  A 
civilségre a társadalmi szerepvál-
lalás jellemző. Emiatt számos eset-
ben cserélődnek az egyesületi ve-
zetők vagy lanyhul a tevékenység.  

► A turisztikai desztináció me-
nedzsment megalakulásának évében  
adta át a stafétabotot Istók Csaba, 
azóta másodszor is megválasztottak 
elnöknek. 

A civil társadalom Magyarorszá-
gon nagyon nehéz helyzetben van, 
mert a fennálló társadalmi-politikai 
viszonyok nem kedveznek. Az em-
bereket erősen leköti a saját prob-
lémájuk, emiatt különösen kevesen 
vállalnak olyan  közéleti szerepet, 
amely nem alapvetően a munkájuk-
hoz vagy a mindennapi tevékenysé-
gükhöz kötődik. 

Az is jellemző, hogy egy-egy civil 
egyesületet  1-2 ember visz a vállán, 
s addig halad jól a szekér, amíg nem 
vesztik el a hitüket, kedvüket. A leg-
nagyobb probléma az utánpótlás. A 
vendéglátók egyesületére is az jel-
lemző, hogy viszonylag nagy a tag-
sága, de aktív, mindennapi szerepet 
alig vállalnak. 

Mindazonáltal a civil közösségek 
létjogosultsága nem kérdőjelezhető 
meg. Ma is időszerű Kertész Imre 
1999-ben elhangzott megállapítása: 
„Lehet, hogy Magyarországon lét-
rejön majd a civil társadalom, amely 
képessé válik arra, hogy saját életét 
a mindenkori hatalomtól függetle-
nül megszervezze, és a demokráciát 
a saját szükségletei szerint, a saját 
szabadságára, boldogságára és bol-
dogulására átformálja. És akkor el-
jön a nap, amikor a tolerancia nem 
erény lesz csupán, hanem társadalmi 
gyakorlat is.” 

A feladatvállaláshoz visszakanya-
rodva, egyrészt nem látom,  hogy 
mások kapkodnának a civil  vezetői 
munkáért, ha én visszavonulnék. 
Másrészt koromat tekintve az em-
bernek már van múltja, és talán még 

van jövője. Ezekre is tekintettel ér-
zek magamban annyi erőt, energiát, 
hogy a néhány évvel ezelőtt elvállalt 
küldetés kiteljesedjen. 

Az egyesület érdekvédelmi cél-
jai mellett belefogott nagy, 
gasztrokulturális fesztivál szer-
vezésébe, e fesztiválokat fokoza-
tosan gyarapítottátok. Mennyire 
fontosak napjainkban ezek a 
többnapos ételt, italt, programo-
kat kínáló események? 

► Az érdekvédelem az egyesület 
fennállásának első éveiben volt 
nagy jelentőségű. Napjainkban a 
szoboszlói turisztikai szolgáltatók 
közösségének tagjai járják a maguk  
útját, bíznak a saját, kipróbált mód-
szereikben. A közös szakmai munka 
a TDM megalakulásával új alapra 
helyeződött. Kellett egy profi csa-
pat, amely átveszi azt a koordináló  
munkát, melyet részben a vendég-
látók egyesülete látott el. Nyilván-
való, hogy ez a szervezet megfelelő 
forrásokkal megtámogatva lénye-
gesen hatékonyabban  tud fellépni 
a turisztikai piacokon. Így tehát a 
tagjaink számára mást jelent ma az 

egyesület, mint húsz évvel ezelőtt. 
A szakma összetartására viszont 

van igény, ezért kezdtünk új felada-
tokba. A rendezvényszervezés is az. 
A bioétel- és  borfesztivállal, majd 
a grillétel- és sörfesztivállal még 
csak az volt a célunk, hogy legyen 
a városban szezonnyújtó turisztikai 
záró-, illetve nyitórendezvény. Ma 
már hatot szervezünk. Szándékol-
tan azért, hogy a tagokat helyzetbe 
hozzuk a turisztikai piacon, illetve 
a vendégeknek és a lakosságnak be-
mutassuk, ez az egyesület képes és 
tud a mindennapi rutinon túl olyan 
szakmai tartalmat produkálni, amely  
tovább növeli Hajdúszoboszló iránt 
az érdeklődést. Az ember turistaként 
jellemzően olyan helyeket keres fel 
szívesen, ahol történik is valami.

Mikor és  hogyan következett el a 
döntés az életedben a komolyabb 
közéleti feladatvállalásra?

► Röviddel azt követően, hogy a 
vendéglátó egyesület vezetőségébe 
bekerültem.  Felfigyeltem arra, hogy 
az akkor még 18 tagú városi döntés-
hozó testületben egyetlen turiszti-
kai szakember sincs. Nem értettem, 

hogy turizmusból élő városban ez 
lehetséges. Amikor úgy döntöttem, 
hogy megmérettetem magam – ak-
kor még az egyesületünk színeiben, 
és végül eredmény nélkül -, azt tűz-
tem  célul, hogy olyan közéleti mun-
kát végezhessek, amellyel a helyi tu-
risztikai szektornak  tudok segíteni. 

Valljuk meg, egy szektor akkor tud 
sikeres lenni, ha arra is módja nyílik, 
hogy a fejlődését előmozdító dönté-
seket közvetlenül befolyásolni tudja. 

Második próbálkozásra egy civil 
szervezet jelöltjeként listáról sike-
rült bekerülnöm az önkormányzat-
ba.  Akkor azonban rádöbbentem, 
egy fecske nem csinál nyarat. Ez a 
helyzet késztetett arra, hogy meg-
tanuljam az együttműködést képvi-
selőtársaimmal az engem motiváló 
szakmai célok kiteljesülése érdeké-
ben. A TDM létrehozását nagyon 
komoly sikernek tartom, amit  joggal 
tudhatok a magaménak is.  Azóta be-
bizonyította a létjogosultságát, hogy 
képes a város turizmusában olyan 
szakmai munkát végezni, amelynek 
segítségével Hajdúszoboszló a ha-
zai  rangsorban az első három között 
szerepel.

Nyíltan felvállalod liberális néze-
teidet, ugyanakkor pártok színei-
ben, ha jól emlékszem, nem vállal-
tál pártpolitikai megmérettetést. 
Vagy-e pártnak is tagja, vagy nem 
tartod fontosnak?

Inkább szabadelvűnek tartom ma-
gam, és sokkal inkább kötődök az eu-

rópai liberális normákhoz, semmint 
a lejáratódott hazaiakhoz.   Nem vol-
tam soha pártnak tagja. Noha meg-
van a véleményem a politikáról és a 
közéletről akár európai, akár belföldi 
viszonylatban, én a közéleti szerepe-
met valójában sosem a politika, illet-
ve az általa meghatározott-irányított 
közegben képzeltem el.

Helyi szinten úgy tűnik - legalább-
is Szoboszló ezen kevesek egyike 
-, erősebb, sikeresebb kötelék im-
már  egy civil szerveződés. A Ci-
vilek Együtt Szoboszlóért, a Civil 
Választási Szövetség után a helyi 
politizálásban csúcsra jutott  Ösz-
szefogás Hajdúszoboszlóért és a 
Jövőért Egyesület tagja, egyik be-
futója lettél. Mi adja az „Összefo-
gás” erejét, amely akár bal-, akár 
jobboldalra tekintgetve bizony 
háttérbe, sőt, kiszorított pártokat 
a helyi vezető testületből?

► Az Összefogás  erejét abban lá-
tom, hogy nem pártpolitikai alapon 
szerveződik. A csoportban helye 
van jobbos, balos, illetve közép né-
zeteket valló, és sokféle szakmában 
ténykedő személyeknek. Így azt tud-

juk megmutatni, 
hogy a sokféle-
ség ellenére  ké-
pesek vagyunk a 
város érdekében 
együttműködni. 
Ránk nem vetül-
nek a pártokban 
előjövő politikai 
ideológiai ter-
hek. 

Harmadik cik-
lusodat töltöd 
az önkormány-
zatban.  Miben 
látsz pozitív 
elmozdulást, és 
mi az, amiben 
nem eléggé  si-
került vélemé-
nyed szerint 
jobbítani?

► Jó irány, hogy nem vagyok már 
egyedül a turisztikai szektorból. 
Nem létezik  „vegytiszta” helyzet, 
pedig az lenne a legjobb, ha nem pár-
tok, hanem civil, illetve szakmai kö-
zösségek méretkeznének meg a kép-
viselői helyekért. Így sokkal inkább 
közelítenénk ahhoz az ideális felál-

láshoz, hogy a testületben legyen 
műszaki, gazdasági stb. szakember, 
lehetőleg az élet minél több terü-
letéről. Mindenképpen nagy öröm 
viszont, hogy olyan városvezetés 
alakult ki, amelyben a mi egyesüle-
tünk többségbe került. Hatékonyabb 
a munka, kevesebb vita, kevesebb 
éles szembenállás jellemző. 

Nem azt állítom, hogy a korábbi 
testületek nem tudtak együttmű-
ködni jelentős fejlesztések, dön-
tések meghozatalakor. Inkább a 
hatékonyságban látok előnyös el-
mozdulást. Egy év alatt nem nagy 
dolgokat, de sok olyan tervet meg-
valósítottunk, amely a lakosok éle-
tét megkönnyebbíti, komfortérzetét 
növeli.  

A jövőre nézve nagy pályázatok 
előtt állunk, s ez arra késztet, hogy jó 
ötletekkel jelentős dolgot tudjunk le-
tenni az asztalra. Szerintem minden 
képviselő bízik abban, hogy úgy-
mond, egy kicsit ott tudja hagyni az 
ujjlenyomatát a városon, akár közös 
erővel, amire később is büszke lehet.

Amit negatívan élek meg, az ön-
kormányzatiság szűkítése. Egy igazi 
szabadelvű ember ezt a korlátozást 
végképp nem tudja elfogadni. Azt 
gondolom, azok a rendszerek, azok 
a települések sikeresek, ahol a fejlő-
dés irányát, a mindennapi élet szer-
vezését olyanokra bízzák, akik ott 
élnek közöttük, akik együtt élnek, 
mozognak velük, és nem valamiféle 
központi akarat dönt egy kisváros 
mindennapjairól. 

Melyek azok az aktuális és kar-
dinális kérdések, amelyeket szem 

előtt célszerű tartani a város jövő-
je szempontjából?

► Új EU-ciklus indult 2014-ben, de 
nem jöttek ki időben a pályázatok. 
Így a 2016-18-as időszak  lesz meg-
határozó, egyáltalán nem mindegy, 
hogy Hajdúszoboszló városa miként 
tud forrásokhoz jutni,  mekkorákhoz 
és  milyen jellegűekhez, ezekből mit 
tud megvalósítani, mert meghatároz-
zák a település jövőjét. 

Nagyon fontos, hogy predesztinál 
bennünket a többségünk a testület-
ben. Nem érhet bennünket az a vád, 
hogy jó ügyek, ötletek feloldódnak 
az egymással való csatározásban. 
Meg kell csinálni dolgokat, megvan 
a készségünk és a képességünk is 
ehhez. Ez mindenkit komoly felelős-
ségérzettel tölt el. 

Ne feledkezzünk meg a 8-as kör-
zetről sem, hiszen ott kaptál bizal-
mat a választóktól.  A  terület gya-
korlatilag a fürdőövezet, amiről 
még napjainkban is sok városlakó 
úgy tartja: „csak azt fejlesztik”.

► Soha nem indultam még ebben 
a körzetben. Komoly dilemma előtt 
álltam legutóbb, hogy ott álljak ki 
képviselőjelöltként, ahol lakom is, 
vagy másutt, ahová a munkám, a 
szakmám köt.  Végül emellett  dön-
töttem. Nem bántam meg, mert azt 
gondolom, az a tudás, tapasztalat, 
amely felhalmozódott bennem, eh-
hez a körzethez köt. Speciális hely-
zetű ez a körzet, hiszen a régi 4-es 
út kettévágja a Bánomkertet és az 
ún. Bartók-telepet. Jellegében is 

más a városnak ez a két része, még 
akkor is ha mindkét területen sokan 
foglalkoznak fizetővendéglátással. 
Előbbiben szállodák sorakoznak, a 
másik igazi kertvárosi övezet, mely 
korösszetételében is talán fiatalabb. 

A városközpont és városszéle 
fejlesztése törésvonalat én min-
dig eltolom. Sosem merülhet fel 
így ez a kérdés!  Emitt a fürdő és 
a turisztikai vállalkozások, köte-
lességünk fejleszteni.  ugyanakkor 
mindannyiunknak, akik a város 
polgáraiként itt élünk, jogunk van 
a szélső utcákban is ugyanazokhoz 
a szolgáltatásokhoz ugyanolyan 
minőségben hozzájutni. Mindenkit 
mérsékletre intenék e különös kér-
dés megítélésében! Meg kell érteni, 
hogy ennek a városnak, amely a tu-
rizmusnak köszönheti kiemelkedését 
a környékbeli mezővárosok, falvak 
közül, őriznie kell ezt az előnyét-le-
hetőségét. Ehhez turisztikai fejlesz-
tések szükségesek, mindenek előtt 
olyan vonzó városkép, amely a ven-
dégeket a nagy konkurencia ellenére 
idevonzza és itt tartja.  Másrészt azt  
a valóságot sem söpörheti szőnyeg 
alá senki, mely szerint a turizmus-
ból származó jövedelemből a város 
azon részeit is fejlesztjük,  amelye-
ket  alapvetően az idegenforgalom 
nem érint. 

Képek: jobbra fenn: 2015  kará-
csonyán feleségével, Emivel, aki ta-
nárnő, két leányával, akikre nagyon 
büszke, és a család „szerelmeivel”, 
a  két skót terrierrel. Balra lenn: 
Néha nem árt a lazítás-pihenés a 
Balatonnál

Szakterülete a turizmus. 6. éve a nagy gasztrokulturális feszti-
váljainkat szervező Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesületének 
elnöke. Az Összefogásnak is oszlopos tagja, 2006-ban és 2010-ben 
civil listás képviselőként, legutóbb egyéni mandátumot nyerve ke-
rült be az önkormányzatba. A turisztikai bizottság elnöke.  
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labdarúgás

Bár a tavaszi rajtig még egy hónap 
van,, a megyei I. osztályú labdarú-
góink már készülnek edzésekkel, 
mérkőzésekkel az első bajnokira.

Január első hetében kezdték el a 
felkészülést a HSE megyei I. osz-
tályú labdarúgói. Pontosabban nem 
csak az első keret játékosai voltak 
ott a tréningen, hanem néhányan a 
megyei III. osztályú csapatból és az 
ifisták közül is.

László Richárd heti négy edzés-
sel és az edzőmeccsekkel készíti fel 
egyletét a tavaszi kihívásokra. Se-
gítségére lesz ebben Mogor Zoltán 
is, aki a játékosok erőnlétét igyek-
szik fejleszteni különböző gyakor-
latokkal.

A HSE részt vesz az MLSZ Haj-
dú-Bihar Megyei Igazgatósága által 

Ami itthon nem, az idegenben 
sikerült

A Hajdúszoboszlói Asztalitenisz Klub játékosai már két mérkőzést is ját-
szottak az NB III-as csapatbajnokságban januárban. Hazai pályán bravúr-
ra lett volna szükség, míg idegenben hozták a kötelezőt.

HAK – Trió Maxi-Szacsa Nyíregyháza 7-11
A harmadik helyről várták a tavaszi forduló első és egyben egyik legnehezebb 

mérkőzését  játékosaink. A nyíregyházi riválist ősszel nem sikerült meglepni 
idegenben. Akkor 13-5-re nyert a szabolcsi csapat.

Most sem a meglepetésre, inkább a hazai pálya előnyére apelláltak játéko-
saink. A párosok után még jól állt egyletünk. A Boros István – Lévai László 
kettős hozta játékát, de Takács Zoltán és Horváth Enikő veszített. Hátrányba 
azonban nem került csapatunk.

Az egyéni meccseken sajnos nagyon kijött a két együttes közötti különbség. 
Boros István és Horváth Enikő kettő-kettő, míg Takács Zoltán és Lévai László 
egy-egy győzelmet tudott hozzátenni a fejenként négy egyéni meccsből. Ez pe-
dig a tisztes vereséghez volt elég.

Fehérgyarmati VSE – HAK 5-13
A tavaszi forduló második meccse egy újabb szabolcsi ellenfelet sodort a 

HAK útjába. A fehérgyarmatiak azonban már korántsem voltak olyan félelme-
tes ellenfelek, mint a nyíregyháziak, lévén ők még egy mérkőzést sem nyertek 
a korábbi tíz forduló alatt.

Jól indult az összecsapás, mert a párosok után, máris 0-2 volt ide. Az egyéni 
meccseken ugyan elveszítettek a játékosok öt játékot, de a végeredmény így is 
magabiztos siker volt a mieink részéről.

Holb Angéla mind a négy találkozóját megnyerte, ezzel ő volt a hajdúszo-
boszlóiak legeredményesebbje. Boros István három sikerig, Takács Zoltán és 
Kelemen József egyaránt két-két győzelemig jutott a nap végére.

Most egy hónapnyi szünet jön, mert legközelebb február tizennegyedikén ját-
szik a harmadik helyét továbbra is őrző egyletünk, Apagyon.

-horró-

Már készülnek
megszervezett téli műfüves bajnok-
ságban. Ezeken jobbára vegyes csa-
pattal állnak majd ki. Szóhoz jutnak 
az ifisták és a második számú csapat 
tagjai egyaránt.

A téli sorozat mellett jobbára a 
megyén kívül játszó további ellen-
felek ellen is lekötött felkészülési 
találkozókat a HSE trénere. A Sza-
bolcs megyei listavezető Ibrány pél-
dául az egyik remek erőfelmérője 
együttesünknek. De a legutolsónak 
betervezett Érmihályfalva elleni ta-
lálkozó sem tűnik előre lefutottnak.

Összegezve tehát alapos felkészü-
lés kellős közepén tartanak játéko-
saink, amelynek hatását a tavaszi 
bajnokikon láthatjuk viszont. A 
dobogós álmok nem tűnnek me-
résznek.

Horváth Róbert

A futás győzött a hidegben
A futás egyre népszerűbb sport vá-
rosunkban. Nem csoda hát, hogy a  
decemberi hideg sem tántorította 
el azt a hatvanhárom futót, akik 
részt vettek a 2. Adventi futás kí-
nálta távok egyikén. A maratoni 
versenyt ezúttal csak férfiak vál-
lalták be.

Az eső ugyan elkerülte a mostani 
megmérettetést, ám az egy évvel ko-
rábbi ragyogó napsütés és már-már 
az évszakhoz képest meleg időjárás 
sem ismétlődött meg. Ennek hiányát 
azonban nem lehetett érezni, mert 
aki elindult a második alkalommal 
megrendezett adventi futáson, kivétel nélkül lelkesen rótta a köröket.

A két rövidebb táv indulói közel 30-an rajtoltak kilenc órakor, s be is fejezték a futást, mire a félmaratoni és 
maratoni távok indulói felsorakoztak a rajthoz. Az útvonalat a fürdő körüli kerékpárúton jelölték ki. A hosszabb 
távot teljesítők, az öt és tíz kilométeresekkel ellentétben, érintették a nyáron átadott kerékpárutat is a Szent István 
parkban. Az Árpád uszoda előtt felállított időmérő kapu után volt a befutó, ahol mindenki kapott egy egyedi, fából 
készült érmet, ami örök emlék maradhat számára a versenyről.

A versenyzőket korosztályonként és nemenként is értékelték a különböző távokon, így szinte senki nem maradt 
ajándék nélkül a nap végére. Bogár János, aki ultrafutóként nem kicsi név a magyar futótársadalomban, másodjá-
ra versenyzett városunkban. A maratoni távon három órán belüli idővel nyert (2:59:05). 

Képünkön: Bogár János és Szűcs Mariann. Fotó: magánarchívum
-hor-

futás

Új sorozattal indult az új esztendő
A BS Darts Masters 2016 versenysorozat, az egész évet átívelő megmérettetést hirdet az érdeklődők 
számára. Az első versenyt januárban tartották, majd júliust és augusztust kivéve minden hónapban 
lesz egy újabb kihívás.

Tíz plusz egy versenyt hirdetett a Bocskai Söröző és a Szoboszlói Darazsak Sportegyesület, amelynek 
során a darts játékot kívánják népszerűsíteni az amatőr játékosok körében. A tíz alapszakasz  mindegyikén 
úgynevezett ranglistapontok gyűjthetők az elért helyezések alapján. A legtöbb pontot gyűjtő nyolc játékos 
kap meghívást a plusz egy versenyre, amely a rájátszása lesz a sorozatnak.

A játékosok már túl is vannak az első fordulón, amelyre tizenheten neveztek. Előbb négy csoportban 
küzdöttek a résztvevők az egyenes 
kieséses szakasz nyolc helyéért. A 
csoportban 301 sima kiszálló, két 
nyert legig volt a szabály minden 
mérkőzésre. A nyolcas főtáblán 
már 501 dupla kiszállóval és két 
nyert leggel lehetett továbbjutni. 
A harmadik helyért és a döntőben 
pedig három nyert leg volt a fel-
adat a győztes számára.

A harmadik helyet Bartis József 
szerezte meg, míg az idegek harcát 
Szilágyi Martin és Győri Tamás bírták a legjobban. A döntőben az utóbbi játékos győzedelmeskedett 
3-2-re úgy, hogy a fináléban sikerült a legmagasabb pontszámot, a száznyolcvanat is megdobnia az egyik 
játék során. Folytatás februárban.  Képünkön: a januári dobogósok Fotó: Hódos Krisztián

H. R.

darts

asztalitenisz

életünk

Programajánló
Január 29., péntek 17 
óra
VILÁGKÓSTOLÓ – 
AUSZTRÁLIA, A FE-
GYENCEK SZIGETE
Szabó Miklós hivatásos 
világjáró ételkóstolóval 
egybekötött előadása

Január 31., vasárnap 10 
órától
ÉLETERŐ NAP
10 óra Köszöntőt mond 
Makláry Zoltán, az Élet-
erő Egyesület elnöke;
Mi az orosz 
bioinformációs technoló-
gia valójában?
Demján-Antal Judit elő-
adása

13 óra Rendet a fejben, 
testben és a lélekben - dr. 
Csikai Erzsébet előadása

14 óra 2016 a 
numerológia tükrében - 
Barta Éva előadása

16 óra Milyen lehető-
ségeket és feladatokat 
jelent az új év? - Kiss J. 
Zsolt előadása

17 óra Kék pillangó - 
Kövi Szabolcs lemezbe-
mutató koncertje 

Február 05., péntek 18 
óra
MUZIKÁLIS KLUB
- a Patricio Baeza Band 
latin zenei műsorával és 
a Dolce Dance táncegyüt-
tes közreműködésével. A 
koncert előtt salsa alap-
lépések tanulhatók. 

Február 06. szombat 
FARSANGI ZSIBON-
GÓ az élőzene bűvöleté-
ben. 
14 órától családi jelmez-
verseny, egyéni és családi 
kategóriában (jelentkezni 
lehet a helyszínen). Érté-
kes nyeremények!
15 órától Bolond bál a 
Bóbita Zenekarral
Közben: arcfestés, kéz-
műves játszóház, csillám-
tetoválás, társasjátékok.

A programok ingyenesen 
látogathatók a kulturális 
központban!

Anyakönyvi hírek
2015. december

Házasságkötés:
Szakács Ildikó – Ujvári Róbert, Kovács Ni-
kolett – Keserű Tibor, Illés Timea Kinga – 
Szigeti István.

Újszülöttek:
Bacskay Csaba Efren, Soós Máté Bence, Cseh Norbert, 
Nemes Emil, Nemes András, Győrfi Zsuzsanna, Lesi 
Kevin Zsolt, Szűcs Boglárka, Zsirmaneczki Léna, Bod-
nár Csenge, Boda Kristóf, Tarcsi Zita, Rácz Lili, Szél 
Dorina.

Akiket gyászolunk: 
Czeglédi Károlyné 94, Márton Sándor Ferenc 68, Cs. 
Kiss Mihályné 87, Végh István 72, Toplenszky Éva 
Zsuzsanna 80, Csépán Istvánné 68, Dobos Sándor 78, 
Sajdik Béla 83, Aranyi László 56, Molnár Sándorné 84, 
Mayer Lászlóné 61, Eszenyi Gáborné 84, Székely Antal 
86, Bereczki Sándor 49, Bordán Imre 75, Szabó Károly-
né 87, Szabó Sándor 59, Vetró János 59, Tabajdi Tamás 
36, Kovács András 72, Árva Ferenc 61, Martinez Ist-
vánné 70, Sándor Gyula 71, Burján Imre 53, Molnár 
Gyula 83 éves.

SEGÍTENEK A FOGYASZTÓVÉDŐK!

További sok jó tanács a 
Nemzeti Fogyasztóvédelmi 

Hatóság honlapján:     
www.nfh.hu

Ötven év együtt

Nagyszülei „leg” életesemé-
nyének örömteli hírét
osztotta meg velünk egyik 
kedves olvasónk. 
Kedves családjuk üzenete
Vágó Elek és felesége, Király 
Katalin számára:

Kiálltátok az élet próbáit
amiért dolgozni,harcolni 
kellett.
Boldogság kísérje utatokat,
büszkén tekintenek rátok 
gyermekeitek és unokáitok.

KORMÁNYABLAK
- új helyen az okmányiroda

Magyarország közigazgatásának fejlődésében 
nagy lépést jelent az egyablakos ügyintézést 
megvalósító okmányablak-rendszer 2015. évi 
kibővítése és fejlesztése.
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdú-
szoboszlói Járási Hivatal Okmányirodai Osztá-
lya  (Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. C épület) 
2015. december 23-tól új helyen, a  Hősök tere 
1. B. épület földszintjén fogadja az ügyfeleket!

A Hajdúszoboszlói Járási Hivatal ügyfélfogadá-
si ideje 2016. január 1-jétől megtalálható:
http://www.kormanyhivatal.hu/download/8/80/
52000/%C3%BCgyffogid%C5%91_20160101.
pdf

Tisztelt Ügyfeleink! 
 
A hulladékszállítási 
matricák értékesítése 
folyamatos az ügyfél-
szolgálatunkon (Beth-
len u. 2.sz.), illetve a 
központi irodánkban 
(Nyugati sor 5.sz.).
 
A 2015. évi matricá-
val ellátott lakossági 
hulladék-gyűjtőket 
2016. január 31-ig 
szállítjuk el.

Hajdúszoboszlói 
Városgazdálkodási 

Nonprofit Zrt. 
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KÉKINFO
Az ital sok problémát okozott

Egy férfi a megalapozott gyanú 
szerint súlyos testi sértést köve-
tett el, és ittas vezetők több alka-
lommal fennakadtak a rostán az 
elmúlt időszakban. A részleteket 
Karácsony Béla rendőr százados, 
a Hajdúszoboszlói Rendőrkapi-
tányság munkatársa tolmácsolta 
olvasóinknak.

Italozás után bántotta élet-
társát

Súlyos testi sértés bűntett kísér-
let megalapozott gyanúja miatt 
indított büntetőeljárást D. Gyula 
hajdúszoboszlói lakos ellen a Haj-
dúszoboszlói Rendőrkapitányság. 
A gyanúsított volt élettársát, a haj-
dúszoboszlói lakásában előzetes 
szóváltást követően bántalmazta.

Az esetről január tizennegyedikén 
huszonhárom óra tizenöt perckor a 
sértett tett bejelentést a Hajdú-Bihar 
Megyei Rendőr-főkapitányság Te-
vékenység-irányítási Központjába. 
A helyszínre érkező járőrök megál-
lapították, hogy a sértett a volt élet-
társával este tíz körül együtt italozott 
egy közeli italboltban, ahol már vi-
tatkoztak. A nő hazament, később 
pedig követte a terhelt, valamint 
egy közös barátjuk, akivel korábban 
együtt italoztak. A lakásban a szó-
váltás folytatódott, ahol a férfi bán-
talmazta a sértettet. Az eseménynél 
jelenlévő barát állt közéjük, s véget 
vetett a bántalmazásnak. Ezután hív-
ták a rendőrséget. 

A rendőrök a férfit előállították a 
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitány-
ságra, ahol a nyomozók gyanúsított-
ként hallgatták ki. A sértettet a men-
tők kórházba szállították.

Pénzt hoztak vissza, még-
is meglopták

A lakosság segítségét kéri a rend-
őrség abban az ügyben, amelyben 
nagyobb értékre elkövetett lopás 
bűntett megalapozott gyanúja mi-
att indult büntetőeljárás.

Ez idáig ismeretlen személyek ja-
nuár tizenötödikén reggel fél nyolc-
kor a Szováti úton az egyik lakóin-
gatlan előtt megjelentek, majd az ott 
lakó sértettől segítséget kértek. Az 
idős nőnek azt mondták, hogy uno-
kájának hoztak vissza pénzt, azon-
ban vissza kellene adnia az átadott 
összegből. Ezt követően, miután lát-

ták, hogy a sértett hol tartja a kész-
pénzét, azt eltulajdonították tőle.  

Lopott kerékpárt keresnek

A lakosság segítségét kéri a ható-
ság egy kerékpár eltulajdonítása 
ügyében is. 
Január tizenegyedikén este három-
negyed hét körül, a Nádudvari utcán 
az egyik söröző előtt lezárt kerékpárt 
tulajdonított el ez idáig ismeretlen 
tettes. A kerékpár Terrago Giant 
MTB típusú, 26-os férfi vázas volt.

Ütközött, majd elhajtott

Január tizenharmadikán este 
nyolc óra után öt perccel ismeret-
len személy az általa vezetett isme-
retlen típusú és hatósági jelzésű 
személygépkocsival közlekedett a 
Kossuth utcán a Hőgyes utca irá-
nyából a Hősök tere felé.

Eddig ismeretlen okból az útpad-
kán parkoló utánfutónak ütközött. 
Ezt követően a sofőr a helyszínről 
adatai hátrahagyása nélkül a Hősök 
tere irányába távozott. A baleset so-
rán a rendelkezésre álló adatok alap-
ján csak anyagi kár keletkezett.

Kérik, hogy aki az említett bűncse-
lekményekről, illetve közlekedési 
balesetről, vagy az elkövetőkről bár-
milyen információval rendelkezik, 
tegyen bejelentést személyesen a 
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitány-
ságon (Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 
4. szám), a nap 24 órájában elérhető 

06-52-457-040-es telefonszámon, 
vagy a 112-es ingyenes segélyhívón. 
A rendőrség a bejelentőre vonatkozó 
adatokat bizalmasan kezeli. 

Ittas vezetők több helyen

Egy kabai lakossal szemben intéz-
kedtek a rendőrök január nyolca-
dikán az Ady Endre utcán. A sofőr 
feltehetően úgy vett részt a közúti 
forgalomban, hogy a vezetés meg-
kezdése előtt szeszes italt fogyasz-
tott, mivel a vele szemben alkalma-
zott alkoholszonda pozitív értéket 
mutatott.

Egy helyi lakost január tizenhar-
madikán este háromnegyed tíz előtt 
pár perccel szintén ellenőriztek jár-
őreink. Ő is úgy közlekedett a József 
Attila utcán az általa vezetett lassú 
járművel, hogy a vezetés megkezdé-
se előtt valószínűleg szeszes italt fo-
gyasztott. A férfit ezután előállították 
a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitány-
ságra, ahol az alkoholszonda pozitív 
lett. A sofőr vezetői engedélyét a 
helyszínen elvették.

Egy debreceni lakossal szemben 
szintén azért kellett intézkedniük a 
rendőröknek, mivel feltehetően it-
tasan ült a volán mögé. A Rákóczi 
utcán közlekedett január tizenhetedi-
kén hajnali négy óra ötven perckor, 
amikor ellenőrizték. Az alkohol-
szonda által mutatott érték szerinta 
vezetés megkezdése előtt szesze italt 
fogyasztott.

R. G.

Nyílt napot tartottak a rendőri pá-
lya iránt érdeklődőknek 
A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság január 14-én  nyílt napot 
szervezett a város végzős középiskolai hallgatóinak. 

A résztvevőket dr. Gali Sándor r. ezredes, rendőrkapitány köszöntötte. A 
toborzón a pályaválasztás előtt álló fiatalok a rendészeti szakközépiskolákba 
történő felvételi eljárás menetéről, a rendőrség felépítéséről, a rendőri pá-
lyáról, valamint a képzési lehetőségekről kaptak általános tájékoztatást. Az 
érdeklődőknek Karácsony Béla r. százados, Kovács Győző r. törzsőrmes-
ter, Nagy Ádám r. főtörzsőrmester és Kerékgyártó János r. főtörzszászlós a 
rendőri hivatás szépségeiről és nehézségeiről tartottak rövid ismertetőt, saját 
rendőri életútjukat is példaként bemutatva.

Ezt követően a diákok megismerték a rendőrség által használt fegyverze-
tet, a csapatszolgálati tevékenység során használt felszereléseket és technikai 
eszközöket. Végül egy ún. előállító helyiséget és egy szolgálati gépjárművet 
is megtekintettek. A toborzással a szervezők célja az volt, hogy minél több 
pályakezdő fiatal válassza a rendőri hivatást. (police.hu)

Visszakapta az ellopott szerszámokat
A szomszéd tett bejelentést 2015. december 23-án 7 óra 40 perc-
kor a rendőrség ügyeletére arról, hogy a szomszédban lakó idős 
hölgy hajdúszoboszlói családi házába ismeretlen tettes betört és 
szerszámokat vitt el. 

A rendőrök a helyszíni vizsgálat alapján azonosították, és 2016. ja-
nuár 5-én otthonában elfogták a bűncselekmény elkövetésével gya-
núsítható N. Józsefet. A 21 éves férfinél tartott házkutatás alkalmával 
megtalálták az idős sértett szerszámait és hosszabbító kábeleit, amelye-
ket lefoglaltak. A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság munkatársai a 
sértettnek január 12-én 
visszaadták az eltulaj-
donított értéktárgya-
kat. Az elkövetővel 
szemben lopás vétség 
elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt 
folytatják a nyomozást.

(Forrás: police.hu)

A hajdú-bihar megyei rendőrök rövid időn belül azonosították és 
elfogták azt a 31 éves férfit, aki a megalapozott gyanú szerint egy 
gáz-riasztó fegyverrel kirabolt egy italboltot Hajdúszoboszlón. 

Egy kapucnit és símaszkot viselő férfi január 9-én 10 óra 40 perc körüli 
időben bement egy hajdúszoboszlói italboltba. Ott egy fegyverrel vagy an-
nak utánzatával a kezében azt mondta az eladónak, hogy „a pénzt kérem!”. 
Miután a megrémült nő a kasszában lévő készpénzt átadta, a férfi elmenekült 
a helyszínről. Az esetről történt bejelentést követően a rendőrök azonnal a 
helyszínre mentek. A beszerzett információkat alapján 6 órán belül azono-
sították és a városban elfogták a 31 éves helyi lakost, akit a bűncselekmény 
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt a Hajdúszoboszlói Rendőrkapi-
tányságra előállítottak. Gyanúsítotti kihallgatásán Sz. Mátyás beismerő val-
lomást tett. A házkutatás során pedig a nyomozók megtalálták és lefoglalták 
a bűncselekmény elkövetéséhez használt gáz-riasztó fegyvert, az eltulajdo-
nított készpénz egy részét, valamint a gyanúsított símaszkját és az elkövetés-
kor használt ruházatát.A bűnügyi őrizetbe vett férfi előzetes letartóztatását a 
Debreceni Járásbíróság január 12-én elrendelte. Ellene a Hajdú-Bihar Me-
gyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya fegyveresen elkövetett rablás 
bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatja a nyomozást.
(Forrás: police.hu)

Elvitte a pénzt az italboltból

pályázatok

Pályázati felhívás a 
Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészség-
turisztikai Zrt. vezérigazgatói tisztségének betöltésére

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata (4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.) mint a 
Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. (továbbiakban: Tár-
saság) tulajdonosa pályázatot ír ki a Társaság vezérigazgatói tisztségének betöltésére. 

1) A Társaság az önkormányzat többségi tulajdonában áll, komplex gyógyfürdő- és gyógyászati 
ellátási, szálloda-, strandfürdő-, uszoda-, aquapark-, fedett élményfürdő-, kemping-, valamint 
vendéglátó-ipari szolgáltatási és ásványvíz-értékesítési feladatok ellátására létrehozott szervezet, 
mely a szükséges vagyoni, tárgyi, személyi feltételekkel rendelkezik. 

2) A vezérigazgató feladata, foglalkoztatási jogviszonya, időtartama, javadalmazása: 
A vezérigazgató a Társaság tevékenységét irányítja a Társaság Alapszabályában meghatározot-
tak szerint, az Alapító döntéseinek megfelelően; gyakorolja a munkáltatói jogokat, képviseli a 
társaságát.  A vezérigazgató feladatait munkaviszony keretében látja el vezető állású munkavál-
lalóként, munkaviszonyára a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 
Jogviszonyának időtartama: határozott idejű, a megválasztástól számított 5 év időtartamú, 3 
hónap próbaidő kikötésével. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős A munkavégzés helye: a 
Társaság székhelye, Hajdúszoboszló, Szent István park 1-3.  Az állás legkorábban 2016. június 
01. napjától tölthető be. Személyi alapbére megegyezés szerinti, emellett megilletik a képviselő-
testület által meghatározott egyéb juttatások. 
Az alapvető munkáltatói jogok gyakorlója a képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat a 
polgármester gyakorolja. 

3) Pályázati feltételek:  cselekvőképesség,  büntetlen előélet, szakirányú főiskolai vagy egye-
temi végzettség ,, közigazgatási szervnél vagy gazdasági társaságnál szerzett legalább 5 éves 
vezetői gyakorlat, hasonló területen/feladatkörben szerzett legalább 10 éves szakmai tapasztalat 

4) A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázónak a Társaság működtetésére vonatkozó vezeté-
si, szakmai, gazdálkodási elképzeléseit, vezetési koncepcióját (legfeljebb 8 oldal terjedelemben).
Az Alapító a pályázatok készítéséhez a www.hajduszoboszlo.eu honlapján közzéteszi a Társaság 
Alapszabályát és a 2013. évi működésről szóló beszámolóját.

5) A pályázathoz csatolni kell: a pályázó fényképes, részletes szakmai önéletrajzát; a pályázó 
iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okiratok másolatát;  három hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítványt;  nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adata-
inak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul (1. sz. nyilatkozat); nyilatkozatot 
arról, hogy kéri-e a képviselő-testület ülésén zárt ülés elrendelését (2. sz. nyilatkozat)

6) A pályázat elbírálása során előnyben részesül, aki rendelkezik: gyógy- és strandfürdő-, va-
lamint kapcsolódó szolgáltatások (pl. gyógyászat, szálloda, vendéglátás) szervezésében, irányí-
tásában szerzett vezetői tapasztalattal; településfejlesztési beruházások lebonyolításában szerzett 
vezetői gyakorlattal; a cég profiljába illeszkedő pályázati projektmenedzsment tapasztalatokkal, 
referenciákkal

7) A pályázat elkészítéséhez szükséges további információ kérhető dr. Vincze Ferenc jegyzőtől, 
telefonszáma: 06-52-557-371.
 
8) Tájékoztatás az álláshely betöltésének feltételeiről: A sikeres pályázó az állás betöltése 
előtt köteles: az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 
által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tenni; a köztulajdonban álló gaz-
dasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti adatok 
közzétételéhez hozzájárulni; nyilatkozatot tenni a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény Harmadik könyve szerinti kizáró feltételekről és összeférhetetlenségi okokról, valamint 
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. §-a szerinti összeférhetetlenségről 

9) A pályázat elbírálásának rendje: A pályázati felhívásnak megfelelő pályázatokról a polgármester 
előterjesztése alapján Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt 2016. márci-
us 31. napjáig. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. 
A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa. 

10) A pályázat benyújtásának helye és ideje: A pályázatokat egy példányban, zárt borítékban 
postai úton (4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.) vagy személyesen („A” épület 104. sz. iroda-
helyiség) lehet benyújtani 2016. február 15. napjáig a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatalba. 
A borítékon kérjük feltüntetni "Pályázat a Hungarospa Zrt. vezérigazgatói tisztségére".

11) A pályázati felhívás megjelenik: a város közigazgatási honlapján (www.hajduszoboszlo.
eu), a „Hajdúszoboszló” városi lapban, a Hajdú-Bihari Naplóban (rövidített formában)

Pályázati felhívás a
Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
vezérigazgatói tisztségének betöltésére

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata (4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.) mint a Haj-
dúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Társaság) tulajdonosa pá-
lyázatot ír ki a Társaság vezérigazgatói tisztségének betöltésére. 

1) A Társaság az önkormányzat kizárólagos tulajdonában áll, a városüzemeltetési feladatok ellá-
tására létrehozott szervezet, mely a szükséges vagyoni, tárgyi, személyi feltételekkel rendelkezik. 

2) A vezérigazgató feladata, foglalkoztatási jogviszonya, időtartama, javadalmazása: 
A vezérigazgató a Társaság tevékenységét irányítja a Társaság Alapszabályában meghatározot-
tak szerint, az Alapító döntéseinek megfelelően; gyakorolja a munkáltatói jogokat, képviseli a 
társaságát.  A vezérigazgató feladatait munkaviszony keretében látja el vezető állású munkavál-
lalóként, munkaviszonyára a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 
Jogviszonyának időtartama: határozott idejű, a megválasztástól számított 5 év időtartamú, 3 hó-
nap próbaidő kikötésével. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős
A munkavégzés helye: a Társaság székhelye, Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5. 
Az állás legkorábban 2016. május 01. napjától tölthető be. 
Személyi alapbére megegyezés szerinti, emellett megilletik a képviselő-testület által meghatáro-
zott egyéb juttatások. 
Az alapvető munkáltatói jogok gyakorlója a képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat a 
polgármester gyakorolja. 

3) Pályázati feltételek: cselekvőképesség, büntetlen előélet, szakirányú főiskolai vagy egyetemi 
végzettség, közigazgatási szervnél vagy gazdasági társaságnál szerzett legalább 5 éves vezetői 
gyakorlat, hasonló területen/feladatkörben szerzett legalább 10 éves szakmai tapasztalat 

4) A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázónak a Társaság működtetésére vonatkozó vezeté-
si, szakmai, gazdálkodási elképzeléseit, vezetési koncepcióját (legfeljebb 8 oldal terjedelemben).
Az Alapító a pályázatok készítéséhez a www.hajduszoboszlo.eu honlapján közzéteszi a Társaság 
Alapszabályát és a 2013. évi működésről szóló beszámolóját.

5) A pályázathoz csatolni kell: a pályázó fényképes, részletes szakmai önéletrajzát;  a pályázó 
iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okiratok másolatát; három hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítványt; nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adata-
inak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul (1. sz. nyilatkozat); nyilatkozatot 
arról, hogy kéri-e a képviselő-testület ülésén zárt ülés elrendelését (2. sz. nyilatkozat)

6) A pályázat elbírálása során előnyben részesül, aki rendelkezik: kommunális közszolgálta-
tások szervezésében, irányításában szerzett vezetői tapasztalattal; településfejlesztési beruházá-
sok lebonyolításában szerzett vezetői gyakorlattal; a cég profiljába illeszkedő pályázati projekt-
menedzsment tapasztalatokkal, referenciákkal

7) A pályázat elkészítéséhez szükséges további információ kérhető dr. Vincze Ferenc jegyzőtől, 
telefonszáma: 06-52-557-371.
 
8) Tájékoztatás az álláshely betöltésének feltételeiről: A sikeres pályázó az állás betöltése előtt 
köteles: az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény által 
előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tenni; a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti adatok közzété-
teléhez hozzájárulni; nyilatkozatot tenni a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
Harmadik könyve szerinti kizáró feltételekről és összeférhetetlenségi okokról, valamint a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. §-a szerinti összeférhetetlenségről 

9) A pályázat elbírálásának rendje: A pályázati felhívásnak megfelelő pályázatokról a polgár-
mester előterjesztése alapján Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt 
2016. március 31. napjáig. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. A kép-
viselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa. 

10) A pályázat benyújtásának helye és ideje: A pályázatokat egy példányban, zárt borítékban 
postai úton (4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.) vagy személyesen („A” épület 104. sz. iroda-
helyiség) lehet benyújtani 2016. február 15. napjáig a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatalba. 
A borítékon kérjük feltüntetni:  „Pályázat a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. vezérigaz-
gatói tisztségére”.

11) A pályázati felhívás megjelenik: a város közigazgatási honlapján (www.hajduszoboszlo.
eu), a „Hajdúszoboszló” városi lapban, a Hajdú-Bihari Naplóban (rövidített formában)
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alma                        200-350 Ft/kg
mandarin                                  300 Ft/kg
narancs                          200-300 Ft/kg
citrom         600 Ft/kg
kormos körte              350 Ft/kg
burgonya         150 Ft/kg
vöröshagyma         200 Ft/kg
fokhagyma        1500 Ft/kg
karalábé        180 Ft/db
kelkáposzta         350 Ft/kg
kelbimbó                                600 Ft/kg
zeller        400 Ft/kg
petrezselyem                         700-750 Ft/kg
sárgarépa                        200-250 Ft/kg
gomba       700 Ft/kg
paradicsom         800 Ft/kg
paprika                               1350 Ft/kg
pritamin paprika                           850 Ft/kg
dióbél                                            2500  Ft/kg
tojás   33-42 Ft/db

HAJDÚSZOBOSZLÓ12. oldal Egészségükre!

• Felelős szerkesztő: Tibai Irma • A szerkesztőség címe: 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 2. földszint, folyosón balra  • Telefon/fax: 06-52-558-691 
• E-mail: hajduszoboszlolap@gmail.com, szoboszlolap@t-online.hu  • Kiadja: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal • Felelős kiadó: Dr. Vincze Ferenc jegyző ˙ •  

Alapította: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
Nyomás: Litográfia Nyomda, Debrecen • Felelős vezető: Vécsey Tibor  • Terjeszti: a Magyar Posta • Hirdetésfelvétel: a szerkesztőségben

ISSN 0864-7089

HAJDÚSZOBOSZLÓ
VÁROSI LAP

Állatorvosi ügyelet

Január 29-től
FÜRDŐ PATIKA
Szilfákalja u. 26., 
telefon: 06-52-557-946

Február 5-től
GYÓGYFORRÁS GYÓGYSZERTÁR
Hősök tere 3., 
telefon: 06-52-557-945

Február 12-től
KÍGYÓ  PATIKA
Luther u. 4., 
telefon: 06-52-557-671

Február 19-től
KATALIN PATIKA
Major u. 26. 
telefon: 06-52-557-805

Ügyeleti idő:
Hétfőtől péntekig munkanapokon az 
ügyeletre kijelölt 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 szol-
gálatot lát el az ügyeletes gyógyszertár 
(telefonos elérhetőség az ügyeletes orvos 
részére, sürgős szükség esetére).

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

Gyógyszertári ügyelet

Január 30-31.
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

Február 06-07.
DR.  NYÍRI SÁNDOR 
Derecske, Malom u. 2.
Telefon: 06-70-376-1148
DR. GALAMBOS GÁBOR 
H-szovát, Maklári u. 10.

Telefon: 06-20-974-3139

Február 13-14.
DR. POLGÁR IMRE 
Debrecen, Simonffy u. 8/a.
Telefon: 06-70-376-1141
DR. TÖRÖK ZSUZSANNA 
H-szoboszló, Bordángát u. 24. 
Telefon: 06-30-305-8498

Február 20-21.
DR. HANZÉROS ÁDÁM 
Nagyhegyes, Kölcsey u. 6.
Telefon: 06-30-949-6008

PIACI ÁRAK
  JANUÁR 16.

VÉRADÁS 
A Magyar Vöröskereszt területi szervezete 

JANUÁR 28-ÁN, csütörtökön 

és FEBRUÁR  26-ÁN, pénteken

10-től 17 óráig 

lakossági véradást szervez
a művelődési központban (Szilfákalja  u. 2. sz.)

Kérjük, hozza magával személyi igazolványát, taj- és lakcímkártyáját!

Kérjük, segítsen véradással beteg embertársainkon!

Adománygyűjtés a 
7 éves kisfiú 
életéért
A „Hajdúszoboszló Jövőjéért Egyesület” 
adományt gyűjt Balogh Józsikáért. A 7 éves 
beteg kisfiú életét csontvelő transzpantáció 
mentheti meg. Az adomány átutalással és 
kijelölt gyűjtőhelyeken készpénzben teljesít-
hető.
Átutalásnál a kedvezményezett (támogatott) 
civil szervezet a Hajdúszoboszló Jövőjéért 
Egyesület
                                                                                           
Bankszámlaszám: 
10400250-00013018-00000001                                                                                           
Közlemény: Józsikáért

Készpénzes adomány gyűjtésére
a művelődési központ aulájában adomány-
gyűjtő dobozt helyezett el a Hajdúszoboszló 
Jövőjéért Egyesület.


