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HAJDÚSZOBOSZLÓ

A tartalomból:

25 éve testvérvárosunk Dicsőszentmárton
Ünnepi események

Nevünk ott  van Dzierzoniowban
Tiszteletünkre körforgalmat neveztek el

„Hajdúszoboszló Köztársaság...”
Interjú dr. Vincze Ferenc címzetes főjegyzővel

Advent első vasárnapján kigyúltak a fények a városban
A városgazdálkodási zrt. dolgozói már a hét közepén serénykedtek, hogy felállítsák és feldíszítsék 
a város karácsonyfáját, amely ez évben a művelődési központ előtt található. Lapzártánk után, no-
vember 27-én pedig közös ünneplésre várták a város lakosságát ide. A fa mellett mini adventi vásár, 
illetve hangulatteremtés  is kezdődik, öt faházikót is felállíttattak. 

A TIGÁZ vezetékhálózatot üzemeltet
Nem megszűnik a TIGÁZ, hanem továbbra is   a 33 ezer km hosszú vezeték-
hálózatot üzemelteti - tájékoztatta lapunkat a pr-ral megbízott szakember. A 
kereskedelmi tevékenységből vonult ki a társaság, mindössze ennyi a válto-
zás a tájékoztatás szerint..

Hajdú őseink nyomában
’
Több évszázados múltunk jegyében nagy sikerű hagyományőrző napot rendeztek november 19-én a Kulturális Központban.

A program nyitányaként Gencsi Zoltán, erdőmérnök, Hortobágy község alpolgármestere tartott előadást a magyar szürkemarháról, múltjáról és jelenéről, hasznosításának 
lehetőségeiről. A hajdúböszörményi Hajdúsági Múzeum Baráti Köre és Városi Lőegylet különleges, korabeli fegyvereket mutattak be korhű ruhában, a Bocskai-kortól az 
1848-49- es szabadságharcig. A tárgyakat bárki kézbe vehette, a kiállított részletgazdag ruhákat pedig közelről megcsodálhatta. A gyerekeket kézműves foglalkozásokkal vár-
ták, a parkban pedig díszsortüzet adtak le a város zászlójának tiszteletére. Ezután mindenki megkóstolhatta az igazi hajdúsági ízeket felvonultató fogásokat, a gulyáslevest, a 

szürkemarha pörköltet vagy a slambucot. 
A délután zárórendezvényeként a Forgórózsa Néptáncegyüttessel tar-

tott táncházon Holoda Attila alpolgármester köszöntötte a vendége-
ket, mint elmondta, „mi hajdúk, illetve akik itt a Hajdúságban élünk, 
nagyon büszkék vagyunk rá, hogy vannak hagyományaink, melyek 
különböznek másokétól, …szeretjük is megosztani ezeket, ezért külön 
örülök hogy ilyen remek napot tudtunk itt összehozni”.
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VÁROSHÁZA
November  17-én tartotta meg soron következő tanácskozását Hajdúszoboszló Város Képvise-
lő-testülete. Az ezt megelőző napokban szokás szerint ülést tartottak és véleményt formáltak, 
döntéseket hoztak az önkormányzat szakmai bizottságai.

LAKOSSÁGI  FÓRUM 

a 4. sz. körzetben
Helye: Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
                Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.
 
 Ideje: 2016. december 7. (szerda) 17 óra
 
Tartja: 
ANTALNÉ TARDI IRÉN, a körzet kép-
viselője

Meghívottak: a Polgármesteri Hivatal dol-
gozói és az Önkormányzat bizottsági elnökei

ÖNKORMÁNYZATI 
ADÓHÍREK
2016. december

- A társasági adóelőlegnek az adóévi várható 
fizetendő adó összegére történő kiegészíté-
sére kötelezett vállalkozónak az iparűzési 

adóelőleget a várható éves fizetendő adó ösz-
szegére 2016. december 20. napjáig kell ki-

egészítenie, és erről az e célra rendszeresített 
nyomtatványon adóbevallást tennie (további 

információ: 06-52-557-353).
- A szálláshely-szolgáltatóknak legkésőbb 

2017. január 31-ig statisztikai jelentésüket le 
kell adniuk a 2016-ban fogadott vendégek és 
a regisztrált vendégéjszakák számáról, mely 
kötelezettségnek a vendégellenőröknél lehet 

eleget tenni (további információ: 
06-52-557-361).

- Az építmények területén bekövetkezett 
2016-os változásokról (pl. adásvétel) 15 na-
pon belül, de legkésőbb 2017. január 15-ig 
építményadó-bevallást kell benyújtani. Ki-

emelten felhívjuk azon ingatlantulajdonosok 
figyelmét bevallásadási kötelezettségükre, 
akik életvitelszerűen nem lakott lakás tulaj-
donjogával, vagyoni jogával rendelkeznek 

Hajdúszoboszlón (további információ: 06-06-
06-52-557-348).

- A gépjárművek adásvétele kapcsán ki-
emelendő, hogy legkésőbb 2016. december 
31-ig célszerű bejelenteni az adásvételt az 
okmányirodában annak érdekében, hogy 
a bejelentés elmulasztása ne okozzon jogi 
problémát a 2017. adóévre vonatkozó gép-

járműadó kivetésekor.
- Azon gépjármű üzemben tartónak, aki 

regisztrált a városi ingyenes parkolási rend-
szerbe, de 30 napot meghaladóan - végre-
hajtható - gépjárműadó tartozása van az 

Önkormányzattal szemben, automatikusan 
megszűnik a díjmentessége a városban üze-

melő fizető parkolókban.

► HELYI BUSZKÖZLEKEDÉS. Újra tárgyaltak a képviselők a menetrend szerinti helyi au-
tóbusz-közlekedés helyzetéről.  Lakossági igényeket is figyelembe véve úgy határoztak, hogy 
2017. január 1-jétől újabb menetrend kerülhet bevezetésre. Ebben a téli menetrend június 15-ig 
lesz  érvényes.  E szerint bővítenek a Kösely Zrt.-ig is közlekedő járatokon. A többlet 159 ezer 
forint többlettámogatással jár együtt az önkormányzatnak, amely  2015. évi adat szerint 21 
millió forinttal támogatta a helyi autóbusz-közlekedést. Miközben, a járatok kihasználtsága az 
utasvizsgálatok alapján, néhány időszakot kivéve igen alacsony.

► ÚJRA DR. VARGA TAMÁS KAPOTT BIZALMAT. A Járóbeteg-ellátó Centrum igazga-
tó-főorvosának megbízatása az idén lejárt. A meghirdetett pályázat alapján az egészségházat 
fenntartó önkormányzat képviselő-testülete a jelenlévő képviselők egyhangú szavazátval 2016. 
december 1-jétől újabb öt évre dr. Varga Tamás eddigi magasabb vezetőt választotta meg.

► ÁTMENETI HELYETTESÍTÉS DR. SZERZŐ ÁKOS FOGÁSZATI KÖRZETÉBEN.  A 
helyi fogorvosi alapellátás egyik orvosa (3. sz. felnőtt fogorvosi körzet)  ismereti gyarapítása 
érdekében újabb, komoly szakmai szakvizsga letételére készül. Ez ideig - mint a szerződő önkor-
mányzat hozzájárult -,  2017. január  1-től, a következő év végéig  heti 30 órában dr. Adamecz 
Péter Pál fogorvos lesz az állandó helyettesítő orvos a körzetben.

► INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK. A képviselő-testület hatásköre az intézményeink étkez-
tetési nyersanyagnormáinak és térítési díjainak megállapítása intézményenként és korcsopor-
tonként.  Az intézmények javaslatai alapján a jövő évben a bölcsikben, ovikban, iskolákban és 
a kollégiumi ellátottaknál 3 %-kal nő a nyersanyagnorma költsége, a szociális étkeztetésben 
nem lesz módosulás.  A térítési díj így azoknál, akik nem jogosultak valamilyen kedvezményre:  
a bölcsiben 366 forint, az ovikban 400, az általános iskolákban (7-10 évesek) 394 forint, illetve 
(10-14 évesek) 417 foint) lesz (+ áfa).  

►HIK HELYETT  HAJDÚSZOBOSZLÓI GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 
Előző tanácskozásán meghozott határozata után szükséges eljárásként a képviselő-testület  ha-
tározatokat hozott az év végéig szükséges feladatokról a  Hajdúszoboszlói Intézményműködtető 
Központ megszűnését illetően. A jogutód intézmény alapító okiratát elfogadva a HIK-jogutód 
intézmény létszámát 82,5 főben állapították meg. A HGSZI magasabb vezetői állására pályáza-
tot hirdetnek. Az átmeneti időszakra  Nagyné Dede Adélt, a Hajdúszoboszlói Egyestett Óvoda 
gazdaságvezetőjét bízták meg az új intézmény irányításával. 

► VESZTESÉGES HULLADÉKGAZDÁLKODÁS - TÁMOGATÁST IGÉNYELTEK. A 
Nemhzeti Fejlesztési Minisztéirium november 16-án felhívást adott ki a hulladékgazdálkodási 
tevékenység veszteségeinek támogatásáról a 2015. és a 2016. évek első negyedéveinek vonatko-
zásában.  Az önkormányzatoknak négy nap állt rendelkezésére a dokumentáció, kimutatások 
benyújtására. A képviselő-testület ezért utólag felvette a napirendjébe a városgazdálkodási zrt. 
előterjesztését. Ez alapján az eredményes pályázat érdekében a képviselő-testület elfogadta a 
határozati javaslatban rögzítetteket, így a 2016. első negyedévére kimutatott 21 millió 584 ezer 
395 forint veszteséget.

NEM FOGLALTAK ÁLLÁST. Következetesen nem foglalt állást a képviselő-testület ezúttal 
sem, amikor is az Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium intézményvezetője további meg-
bízásának véleményezése került terítékre. Az iskolák államosítása óta az igazgatók megbízása 
sem tartozik az önkormányzatok hatáskörébe,  ez az iskola pedig azt megelőzően sem tartozott 
a városhoz, mert megyei fenntartású volt. Az állam  a helyi önkormányzatoknak úgymond véle-
ményezési jogot hagyott meg az igazgatói megbízásokra. Ódor Csabáné intézményvezető meg-
bízása lejárt az Éltes Mátyás-iskolában. Pályázat nélküli ismételt megbízását (melyre jelenleg 
az oktatásért felelős miniszter a jogosult) a felsőbb szerv és a  nevelőtestület támogatja. A Kle-
belsberg Intézményfenntartó Központ Hajdúszoboszlói Tankerületének igazgatója kérte a helyi 
önkormányzat véleményének kialakítását, de a hajdúszoboszlói képviselő-testület egyhangúlag 
úgy határozott, hogy ezen iskola esetében sem kíván élni a semmilyen jelentőséggel nem bíró 
véleményezési jogával. 

A GAZDÁTLAN GALAMBOK... Újra és újra terítékre kerül a városban elszaporodott gazdát-
lan galambok okozta probléma. A legutóbbi ülésen a jegyző javaslatára a képviselők elfogadták 
azt a javaslatot, mely szerint munkacsoport alakul a jegyző vezetésével az e galambokkal kap-
csolatos intézkedési javaslatok kialakítására.
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Könyv a futballról
Tisztelt Hajdúszoboszlói Futballbarátok!
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a Hajdúszoboszlói 
SE-vel karöltve a városi sporttelep jelentős felújításához kap-
csolódóan 2017 nyarára el kívánja készíttetni a 105 éves haj-
dúszoboszlói labdarúgásról szóló könyvet, melynek szerzője 
az elismert debreceni szakíró Sándor Mihály. Kérjük Önöket, 
hogy amennyiben bármilyen tárgyi emlékkel (pl. fotó, érem, 
mez, stb.) rendelkeznek a hajdúszoboszlói labdarúgásról és 
szeretnék, hogy az a könyvben is megjelenhessen, vegyék fel a 
kapcsolatot velünk a lenti elérhetőségen.

 
A könyv várhatóan korlátozott darabszámban kerül kiadás-
ra és bolti forgalmazásba nem kerül. Így amennyiben Ön is 
szeretné, hogy biztosan kerüljön belőle könyvespolcára, előze-
tesen kérjük jelezze felénk érdeklődését. Tervezett formátum: 
A/4, 350 oldal, színes, kemény borítás

 
A könyv kiadójaként az Önkormányzat örömmel fogad támo-
gatókat is a könyv kiadásához (bronz fokozat 15.000,-Ft, ezüst 
fokozat 25.000,-Ft, arany fokozat 50.000,-Ft). A támogatók 
neve megjelenik a könyvben és dedikált példányra válnak jo-
gosulttá.

 
Érdeklődés és további részletek: dr.sleder.tamas@hajduszob.
hu, tel: 52/557-315

Huszonöt éves testvérkap-
csolat, és kórusjubileum ün-
nepe Dicsőszentmártonban
Hajdúszoboszló és Dicsőszentmárton (Tarnaveni) között 1991-ben köttetett testvérvá-
rosi megállapodás. Fő előzménye, a romániai forradalom nyomán a szomszédos ország-
ban élők megsegítése. A 25 éves kapcsolatot június 17-én városunkban, november 13-án 
pedig a romániai testvérvárosban ünnepelték meg hivatalosan. Ez utóbbi „előestje” volt  
a Dicsőszentmártoni Sipos Domokos Művelődési Egyesület Vegyes Karának jubileumi 
ünnepi hangversenye a dicsői kulturházban. A hajdúszoboszlói 11 tagú delegációnak 
Holoda Attila alpolgármester úr és dr. Vincze Ferenc címzetes főjegyző úr, a kapcsolat 
motorjának  vezetésével alkalma nyílt hivatalos és baráti találkozásra. 
Képünkön delegációnk tagjai dicsői barátaink egy részével az ünneplés után

Hajdúszoboszló marketingjének is jót 

tesz a lengyel testvérváros hagyomá-

nya, körforgalmakat neveznek el test-

vértelepüléseikről
Hagyomány legújabb testvérvárosunkban, a lengyelországi Dzierzoniowban körforgalmak elne-
vezése testvér településeikről. November 19-én Hajdúszoboszló is bekerült egy körbe, mégpedig 
a legforgalmasabb útvonalon.  Az avatóünnepségre 53-an utaztak ki autóbusszal, míg  dr. Sóvágó 
László hivatali elfoglaltsága miatt az avatón és egy városházi megbeszélésen tudott részt venni. 
Képünkön: az avatáson  Körmendy Adriennne, Magyarország lengyelországi  főkonzulja, jobbról 
Dariusz Kucharski polgármester, balról dr. Sóvágó László polgármester. 

DECEMBER 1., 14.30 ÓRA 
„Megáll az AIDS, ha te is úgy 
akarod”- AIDS-városi vetélkedő  
középiskolásoknak 

DECEMBER 3., 09 ÓRA 
Adventi kézműves foglalkozás

DECEMBER 4., 18 ÓRA  
Adventi koncert „Romantikus me-
lódiák – tiszta szívvel, szeretettel” 
címmel. Közreműködik: Nagy Jó-
zsef (zongora), Palásti Máté  (gitár) 
A belépés ingyenes!
 
DECEMBER 6, 16 ÓRA 
Érkezik a Mikulás - A  művelődési köz-
pont  előtti téren a nagyváradi Matyi Báb-
színház Kádár Vitéz című bábelőadása
  
DECEMBER 7., 17 ÓRA 
„E-mentes övezet” - Tóth Gábor okleve-
les élelmiszeripari  mérnök és táplálko-
záskutató előadása. Belépődíj: 500 Ft 

DECEMBER 9., 17 ÓRA
Szoboszlói Alkotók Csoportja 
–  kiállítás-megnyitó

DECEMBER 10., 9 ÓRA  
Adventi kézműves foglalkozás

DECEMBER 10.,  14 ÓRA  
Diótörő – mesebalett óvodásoknak 
és kisiskolásoknak a Nektár Szín-
ház Művészeti Egyesület előadásá-
ban. A belépés ingyenes, regisztrá-
cióhoz kötött
 
DECEMBER 11., 18 ÓRA 
Gyógyír északi szélre –  színházi 
előadás. Közreműködik: Fullajtár 
Andrea és Őze Áron. Helyre szóló 
jegyár: 2.300 Ft és 2.700 Ft
 
DECEMBER 12., 17 ÓRA  
Vida Lajos:  „A bosszú napja kedd” 
-  című könyvének bemutatója.  A 
beszélgetést vezeti:   Erdei Sándor új-
ságíró. A belépés ingyenes!

DECEMBER 13., 16 ÓRA 
Luca - napi boszorkányságok a 
gyermekkönyvtárban 
 
DECEMBER 15., 17 ÓRA
Világkóstoló: Írország – a 

Smaragdsziget -Szabó Miklós 
előadása. A belépés ingyenes!
 
DECEMBER 16., 18 ÓRA 
A Zichy Géza Zenei Alapfo-
kú Művészeti Iskola  Ifjúsági 
Fúvószenekarának gálahang-
versenye. Közreműködik: Bíró 
Judit, Török Péter, s  a Kovács 
Máté Művelődési Központ és a 
Debreceni Feeling Táncstúdió 
közös  csoportja 
 
DECEMBER 17., 9 ÓRA 
Adventi kézműves  foglalko-
zás; 15 óra Hagyományőr-
ző nap 
 
DECEMBER 18., 17 ÓRA 
Bárdos Lajos Városi és Peda-
gógus Énekkar Karácsonyi 
hangversenye a református 
templomban  

DECEMBER 20., 17 ÓRA 
A Zichy Géza Zenei Alapfokú 
Művészeti Iskola  karácsonyi 
hangversenye   

ADVENTI PROGRAMOK
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A Kovács Máté Városi 
Művelődési Központ 
és Könyvtár névadója 
születésének 110. év-
fordulója alkalmából 
rendezett emléknapot 
november 11-én. 
A nap folyamán emlék-
kiállítást nyitott meg 
Szalkai Tamás levéltá-
ros, ezután előadásokat 
és egy, a híres könyv-
tártudósról szóló doku-
mentumfilmet is meg-
tekinthettek az érdeklő-
dők. A „Kovács Máté,  a 
könyvtártudós” címmel 

A szoboszlói származású könyvtártudós emlékezete

Bábelőadás a szeretet jegyében

felső tagozatos diákok számára ren-
dezett vetélkedő eredményhirdetése és 
díjátadása, valamint a  „Kovács Máté 
emlékének ápolásáért” emlékplaket-
tek átadása után, az emléknap zárása-
ként megkoszorúzták az épület bejá-
rata melletti  falon lévő  emléktáblát. 

Dr. Sóvágó László polgármester 
köszöntőjében kihangsúlyozta, hogy 
Kovács Máté az élet olyan területén 
ténykedett, ami talán nem kap kellő fi-
gyelmet az emberek részéről, de mint 
mondta, ez az emléknap is bizonyítja, 
hogy itt nem szeretnének ebbe a hibá-
ba esni. „Nem hagyhatjuk, hogy akik 
itt éltek, vagy kötődtek a városhoz, 
és munkásságuknak máig ható hatá-

sa van, azok emléke feledésbe me-
rüljön,… a megemlékezés alapvető 
kötelességünk”. Külön köszöntötte a 
közönség soraiban helyet foglaló Ko-
vács Ilonát és ifj. Kovács Mátét, a 
tudós tanár gyermekeit. 

A diákok számára rendezett vetél-
kedőn a Thököly Imre Két Tanítá-
si Nyelvű Általános Iskola diákjai 
(Nagy Gergely, Dobi Bence, Somo-
gyi Panna, Cifra Zsuzsa) végeztek 
az első helyen az 5 csapat közül. A 
négy általános iskolán kívül a gimná-
ziumból is vettek részt tanulók a meg-
mérettetésen, számot kellett adniuk 
mennyire ismerik Kovács Máté életét 
és munkásságát. 

A Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesület a ’’Szeretet Napja’’ alkalmából az óvo-
dásoknak rendezett műsort a Kulturális Központ színháztermében október 25-én. 

Az egyesület már 4. éve szervez programokat ezen a napon, eddig inkább a felnőtteket 
szerették volna megszólítani, idén viszont a 8 óvoda közel 230 lurkója kapott meghívást 
egy jó hangulatú délelőttre. Az Ákom-Bákom bábcsoport „Egyszer volt...A kiskondás” 
című zenés bábelőadásával kedveskedtek a gyerekeknek a szervezők. A történet fő elemei 
a szeretet, jó szívűség és a barátokra találás volt, melyet népdalok és népi motívumok 
tettek még színesebbé. Az előzetesen az óvodák által elkészített plakátokat, (téma: ’’Mit 
tehetünk a szívünk védelme érdekében kint a természetben’’) a helyszínen zsűrizték. A 
győztes Bambínó óvodába a későbbiekben kézművesekkel ellátogatnak és a gyerekekkel 
együtt fognak ajándékokat készíteni.

„Lóra hajdú!”- gyerekek rajzait díjazták
A Fekete Borbála Alapítvány 
hirdetett gyermekrajzpályázatot 
„Lóra hajdú!” címmel. A legjobb 
alkotások kiállításának megnyitó-
ját és a díjátadót október 27-én, a 
Bocskai -múzeumban tartották.

Az alapítvány 2011., megalakulása 
óta szervez rajzversenyt a város ifjú 
tehetségeinek. Az idén a téma ismét 
szorosan kapcsolódott Hajdúszobosz-
lóhoz, a gyerekek hajdúkkal, a város 
zászlójával és történetével kapcso-
latban igen mély tudásukról tettek 
bizonyságot, interpretációik pedig 
bájosak voltak. A zsűri külön kiemel-
te, a művek átnézése igencsak vidám 
hangulatban telt, a színes pónilovakon ülő hajdúk és az almafáról csemegéző paripa csak egy pár a gyerekek alkotásain meg-
jelenő fantáziadús ötletekből. Sóvágó László polgármester gratulált a kicsiknek a gyönyörű képeikhez, a szülőknek pedig 
megköszönte, hogy segítettek a tehetségek kibontakozásában. Kiemelte, a gyerekek munkái meggyőzték arról, hogy kiemel-
kednek az átlagból és hogy „sokat tettek azért, hogy nekünk, távoli szemlélőknek is csodálatos látványban legyen részünk.” 
A múzeum igazgatója, Bihari Horváth László nyitotta meg a kiállítást, melyek „képei feltöltik az embert”. A több mint 100 

beérkezett mű közül a díjazottakat 3 tagú zsűri (tagjai: Dezsőné Borbély Emma népi iparművész, Bálint Csilla népművelő 
és Hevesi Norbert fotográfus) jelölte ki, alsó  és felső tagozatos kategóriánként érhettek el helyezést a gyerekek, de külön-
díjakat is kiosztottak.

A „fény festője” kapta a Fekete Bori díjat
Rácz Imre rajztanár-festőművész vehette át idén a Fekete Bori- díjat november 
3-án a Kulturális Központban.

A rangos elismerést az alapítvány 2011-es létrejötte óta, minden évben egy, a Fekete Borbá-
la emlékéhez és munkásságához méltó művésznek ítéli oda. A díjátadóval egybekötve kiállítás 
is nyílt Rácz Imre munkáiból. A vendégeket az egykori tanítvány, Olajos Mihály, Szentpéter-
szeg polgármestere köszöntötte, tanárára emlékezve meghatottan idézte fel életét, szellemi-
ségét. Dr. Vitéz Ferenc, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem docense megnyitó-
beszédében a fény festőjének nevezte a kitüntetett alkotót. Rácz Imre már gyermekkorában 
elköteleződött a raj-
zolás, festészet iránt. 
1981-ben szerezte 

meg a matematika-
rajz szakos diplomát, 
a Debreceni Egyetem 
Gyakorló Általános 
Iskolájának tanára. 
Országos és nemzet-
közi művésztelepek 
részvevője. rendsze-
resen kiállít. 
A díjat Tatár Éva 

újságíró, az alapít-
vány kuratóriumá-
nak elnöke nyújtot-
ta át. 
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A hősök és áldozatok emlékezete
November 1-jén, a halottak napján, a Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesület az I. és II. 
Világháború hajdúszoboszlói áldozatainak tiszteletére tartott megemlékezést.

 A református templomkertben lévő I. világháborús emlékműnél, majd a Hősök terén található 
II. világháborús emlékműnél mécseseket helyeztek ki a részt vevők, valamint az egyházak kép-
viselői fohászkodtak Istenhez az áldozatokért. Ünnepi beszédében Nagy István muzeológus 
helyiek korabeli leveleivel idézte fel a háború borzalmait, az itthon maradtak szenvedéseit, 
és hogy hogyan várták haza - sokszor hiába - szeretteiket. Az önkormányzat nevében Holoda 
Attila alpolgármester helyezett el koszorút az emlékműnél, majd pártok, civil szervezetek 
képviselői.

 

Nevében a 
régi, de új az 
épület
A Wesselényi utcai ró-
mai katolikus kápolna 
helyén új, modern ká-
polna és zarándokház 
létesült, melyet szept-
ember 24-én, ünnepi 
mise keretein belül 
szenteltek fel. 

 Az épület neve a régi, 
Fájdalmas Szűzanya Ká-
polna maradt, ezért az 
ehhez kapcsolódó, ha-

gyományosan szeptem-
ber közepén megtartott 
ünnep alkalmából szen-
telték fel az épületet. 
A régi, lakhatatlanná 
vált kápolnát lebon-
tották, azzal a tervvel, 
hogy határokon túl ívelő 
pályázatok segítségével 
építsenek újat a helyé-
re - tudtuk meg dr. Lip-
ták József plébánostól. 
Mivel egyik pályázaton 
sem nyertek, ezért a 
Debrecen-Nyíregyházi 
Egyházmegye úgy dön-
tött, hogy önerőből finan-
szírozzák a terveztetést 
és a kivitelezést is. 
  A kápolnában mintegy 
80-100 személy fér el, 

de további 100 ember 
kintről követheti a misét, 
megoldották ugyanis a 
hangosítást a kertben. 
 A miserend, az esetle-
gesen itt tartott tovább-
képzések időpontjai még 
nem forrottak ki teljesen, 
kisebb munkálatokat 
még el kell végezni a lak-
ható részeken. 
 Az bizonyos, hogy - el-
helyezkedése miatt is -, 
gondolnak majd a vá-
rosba látogató turistákra, 
akik közül a német és a 
lengyel vendégek a Szent 
László Római Katolikus 
Templomban eddig is 
hallgathattak, saját nyel-
vükön is, misét. 

Fontos a visszatekintés
Az 1956-os forradalom és szabadságharc elfojtásának gyásznapján, november 4-én meg-
emlékezést tartott a Hajdúszoboszló Jövőjéért Egyesület a város főterén. 

Az 1956-os forradalom egy olyan történelmi esemény, amely a ma élő generációk számára egyre 
inkább csak a történelemkönyvek lapjairól, visszaemlékezésekből, kiállításokból, ünnepi eseményekről 
ismert, hiszen azóta eltelt 60 év, s a forradalom résztvevői és tanúi közül sajnos egyre kevesebben lehet-
nek köztünk. Ezért is fontos, hogy 1956-ra emlékezzünk! Fel kell elevenítenünk eseményeit, résztvevőit! 
Ne feledjük el, a forradalom szinte egy emberré kovácsolta az ország lakosságát, amely megérezve 
a történelmi pillanat lehetőségét, felemelkedett súlyos igája alól, s szabadsága érdekében fegyverhez 
nyúlt - hívta fel a figyelmet beszédében Szálkai Tamás, a HBM-i Levéltár levéltárosa. 
Az eseményen egyházi szolgálatot tartott Takács Tamás református lelkész. A  gyönyörű ünnepi műsor-
ban közreműködött Szatmári Tony, továbbá Dánielfy Zsolt, Meleg Vilmos, Papp István színművészek. 

Istenhez és      
a városhoz 
méltó lett
Felújították városunk 

egyik legrégibb és legpati-
násabb műemlék épületét, 
a református templomot. 

A munkálatokra még a nyá-
ron került sor, így a hívek az 
adventi időszakban már egy 
teljesen rendbe hozott épületbe 
járhatnak az istentiszteletekre.

„Évek óta, az önkormány-
zattal közösen is, próbálkoz-
tunk egy nagyobb léptékű, 
’’külső-belső felújítás és 
modernizáció’’ - pályázat be-
nyújtásával” - tájékoztatott 
Takács Tamás református 
lelkész. A főtér-rekonstrukci-
óból sajnos kimaradt a temp-
lom, a kisebb pályázatokon 
pedig nem nyertek. Így vé-
gül, mivel az állapota már 
nem tűrt halasztást, a temp-
lom külső részének renoválá-
sa, állagának és szépségének 
megőrzése mellett döntöttek 
(a presbitérium egyhangú 
szavazatával), saját forrás-
ból. A döntés megszületése 
után jó hírek is érkeztek, a 

közel 2 évvel ezelőtt a kor-
mányzathoz beadott egyik 
pályázatból 8 millió forint 
támogatást kaptak,  amit az 
önkormányzat, még a pályá-
zat beadásának idején hozott 
döntését betartva,  további 3 
millió forinttal egészített ki. 

Az egyház 16-17 milliós 
plusz önerejével együtt pedig 
megvalósíthatták a projektet. 
A falakat és a templomhajót 
rendbe tették, a torony bádog-

lemezeinek, az ablakoknak 
az újrafestése megtörtént, 
valamint a galambok távol-
tartására szolgáló tüskéket is 
kihelyeztek a tetőre. Fontos, 
hogy a villámhárítót is sike-
rült áthúzni a templomhajó 
belső részén, a beázásokat ez-
zel megszüntették. „Istenhez 
méltó és az idegenforgalmi 
látogatottság igényének is 
megfelelő lett a templom.” - 
összegezte a lelkész. 
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Szoboszló Köztársaság - valódi helyi hatalmat 
akartunk, s úgy is lett napjainkig 

Akárcsak az egész életed,  az is egye-
di, ahogyan annak idején Hajdúszo-
boszlón szakmai pályafutásodat meg-
kezdhetted. Hogyan is történt?

► 1978. március elsejétől,  „véletle-
nül” kerültem ide, merthogy meghalt 
a titkársági jogász. Jómagam akko-
riban  már hetek óta gyakorlaton 
voltam a megyei tanácsnál.  A vb. 
titkár állandóan kérdezgette, hol fo-
gok dolgozni, Debrecenben, Böször-
ménybe? Mondtam, Szoboszlón. 
Hát ott nincs hely, akkor felbontjuk 
a tanulmányi szerződést, vissza kell 
fizetni a támogatást - jött a válasz.  
Szerencse a szerencsétlenségben te-
hát, hogy meghalt az itteni jogász. 
Hétfő reggel volt, amikor kijöttünk 
a megyei személyeti osztályveze-
tővel megbeszélésre. Úr Attiláné 
akkori tanácselnök-helyettes bízott 
bennem, felvett. A tanácselnök poli-
tikai főiskolán volt, az általános ta-
nácselnök-helyettes vitte az ügyeket. 
Ez már  nem a vadkommunizmus 
időszaka volt, erjedt a dolog, de sok 
furcsa dolgot kellett csinálni. Nem 
jogászkodó terület, hanem mondjuk 
úgy, városszervezés volt a felada-
tom. Ez 3 évig tartott, akkor lettem 
titkársági osztályvezető, merthogy 
az érettségizett főelőadó volt, én 
meg gyakornok, engem nem tudtak 
még annak megtenni. 
Épp e közben indult meg a magyar 

közigazgatás korszerűsítése, egy 
kisvárosi modellprogram kezdődött. 
Négy város volt ebben Mezőtúr – az 
akkori főnököm, a vb-titkár oda való 
volt -  Törökszentmiklós, Ajka és 
Balatonfüred.  Mi pedig befociztuk 
magunkat, hogy Szoboszló legyen 
az ötödik. Ennek köszönhetően ké-
szült el a mai kormányablak épülete. 
Nagytermes bankrendszerű ügyfél-
szolgálattal a földszintjén. Tudtuk, 
hogy ez nem megfelelő ügyintézési 
környezet. De így kaptunk pénzt.  
Ez volt az első ilyen az országos 
kísérletben. Később elfalazgattuk a 

termet, amit legújabban  használatba 
kértek tőlünk az újra létrehozott  já-
rásnak, s visszabontották bankrend-
szerű kormányablaknak.  
Hasznos volt az a korszak, mert a mo-

dellprogramnak köszönhetően megis-
merkedtem  szakértőkkel Engem mindig 
érdekelt, hogyan lehet jobban szolgálni a 
település, a lakosság ügyeit. Ez éltetett. 

Miért épp Hajdúszoboszló?

► Nem véletlenül akartam én ide 
kerülni, a turizmus vonzott.  Akkor 
még nem tudhattam, hogy jön a rend-
szerváltás, pusztán úgy gondoltam, 
lehet sokkal jobbban csinálni, és raj-
tunk múlik. Nyitott kapukat tudtunk 
döngetni, világlátó emberekből állt a 
végrehajtó bizottság. S a tanács tes-
tület, a tanácsi vezetés, később a párt 
vb is, ugyanígy gondolkodtak. Szem-
be mentünk a nem tetsző dolgokkal. 
Csak egy kis példa. A vb-re csak 
engem és a vb. titkárt hívták meg, a 
szakterületi vezetők pedig kívül, a 
folyosón maradtak. Hogyan lehet úgy 
kérdezni, válaszolni, ha nincsenek 
jelen? Meghívtuk magunktól őket. 
Szembeszálltunk a megyei vb-vel. 
Közöltük, hogy itt így lesz, a szak-
vezetők is bejöhetnek, ez „Szoboszló  
Köztársaság”.  Úgy mondanám, értel-
mes szembenállás volt a lehetőségek 
kihasználásával, s ezért az egy jó kor-
szaka volt a fejlődésnek. 
Majd jött a rendszerváltás szele. 

Mellékszál, hogy KISZ-titkár lettem 
rögtön idekerülésemkor. Érdekes 
ez azért, mert az egyetemen a hall-
gatók testvéri közösségének elnö-
ke voltam, a KISZ-szel szemben. 
Beleláttunk a rendszer, különösen 
a sztálinista, rákosista bűneibe. Te-
hát leküldött a főnököm a tanácsi 
KISZ-szervezet gyűlésére.    Meg-
lepett a titkár nyavalygása, hogy 
kéne valamit csinálni, Javasoltam 
egy hét múlva találkozzunk, pró-
báljuk kihasználni a lehetőségeket. 
Úr Attiláné pedig közölte, ha olyan 

okos vagy, csináld. Úgy is lett. Kispá-
lyás focicsapatot is alakítottunk a mos-
tani polgármesterrel és még néhány 
emberrel.  Évekig indultunk a városi 
bajnokságban. „Megkomponáltuk” 
úgy, hogy támogatáshoz is jutottunk, 
kirándultunk, buliztunk szórakoztunk 
vigyáztunk a kisgyerekesekre, segítet-
tük egymást. Mindig a pártalapszerve-
zettel akartak „megrendszabályozni” 
bennünket, mert szerintük ez a viselke-
dés nem volt illő. A beszámoltatás úgy 
történt, hogy  beráncigáltak, letoltak a 
közösségi  tevékenységeinkért, amiért 
nem azt tesszük, ami a direktíva, az 
elvárás. Szóval behívtak, utána pedig 
kiküldtek, mert csak az maradhatott 
pártgyűlésen, aki párttag. Egyszer csak 
fogtam magam, átsétáltam a pártbizott-
ságra bejelenteni, hogy párttag akarok 
lenni.   Szűcs Gábor első titkár előbb 
megdöbbent, utána pedig megörült. 
Kikiabált:  Tárkányi Laci, kell nekünk 
egy egyetemet végzett fiatalember? 
Kell bizony, kell... így esett, hogy befo-
ciztam magam az akkori MSZMP-be, 
s akkor már végigülhettem a pártgyű-
léseket.  KISZ-tagként pedig a tanácsi 
vezetésben is mondhattam véleményt, 
a munkakörömben ezt nem tehettem, 
csak előkészítő voltam.

Nehéz volt a másságodat elfogadtatni?

► Nehéz. Nemritkán előfordultak 

csörték, viták, s volt bennem persze 
félelem is időnként, hoppá, nem fo-
gom megütni a bokám? De a többi-
ek toltak, erősítettek, hogy jó ez így. 
Később lett igazán nehéz, amikor 
megjelentek a reformkörök s az MDF.  
Először kokettáltam az MDF-fel, az-
tán rájöttem, hogy előbb belülről kell 
tenni. Ha már itt normálisak a párton 
belül a viszonyok, legyen az másutt 
is. Én is indítottam hát egy reform-
kört a tanácsházára összehíva. Először 
egyszál magam voltam a megbeszélt 
napon a 10-12 emberből. Aztán elin-
dult a mozgalom, betagozódva a me-
gyei, majd az országos hálózatba. Mi 
voltunk azok, akik valódi helyi hatal-
mat követeltek. Nem a tanácsrendszer 
megújítását, hanem egy önkormány-
zati irányt, hogy a települések gazdái 
legyenek az önkormányzatok. 

Hogyhogy nem tudtak beskatulyázni?

► Nem tudtak, pedig jártam párt-
főiskolába is. De az is csak a látó-
körömet bővítette. A jogászoknak, 
bölcsészeknek, közgazdászoknak 
az egyetemi végzettség jelentette  
az elmúlt rendszerben a felsőfokú  
politikai képzettséget. De a politi-
kai végzettség nulla volt. Engem is 
folyton marxista-leninista egyetemre 
akartak küldeni.  
Egyébként jogász is a véletlen foly-

tán lettem. Közgazdász életpályára ké-
szültem, arra vártam, hogy Debrecen-
ben beindítják a jogász-közgazdász 
képzést. De hiába.  Amikor megrevol-
vereztek, Szűcs Gábor rám szólt, menj 
politikai főiskolára... én pedig: na ne, 
Kádár-temetőbe minek. Ez volt 87-
ben, s végül jelentkeztem. Felvételizni 
kellett, felvettek. Nagyon jó volt ez 
az iskola, mert polgári közgazdaság-
tant tanultunk, és szociáldemokráciát,  
polgári filozófiát. Ráadásul gy nagyon 
kreatív társaságba kerültem,  a mi sze-
mináriumi csoportunk olyan emberek-
ből állt, akik azóta is megállják, vagy 
sokáig helyt álltak az életben.Aztán 
megszűnt a politikai főiskola. Polito-
lógus lehettem volna, de menesztettek 
tanulmányi kötelezettség elmulasztása 
miatt, abbahagytam. Ekkoriban követ-
kezett a rendszerváltó parlamenti vá-
lasztás, majd a helyi választás.

A 88-90-es években felgyorsultak 
az események Szoboszlón is.

► Igen.  Ehhez még annyit, hogy jók 
voltak ezek a tanulmányok, mert tágabb-
ra nyílt a látószögünk. Én mindig ér-
deklődtem a történelem iránt, nem csak 
azt fogadtam el, amit akkor hirdettek. A 
mostani polgármesterrel például meg-
állapodtunk, a TASSZ-közleménynek 
mindig az ellenkezője igaz....
Itt azért más légkör uralkodott 

Szoboszlón akkor is. Megyei szinten is 
élenjáró. A város vezetői mindig küzdöt-
tek, akkor is szembeszálltak akármelyik 
hatalommal a település érdekéért. 

Akkor mondhatjuk, ezt Te csak 
tovább vitted?

► Á nem, betagozódtam ebbe. Én 
hajdú vagyok, csak hajdúdorogi. Elvi-
leg görög katolikus. Mindig nyakasak 
voltak a hajdúk, a  lovas hajdúk, a bi-
zánciak és a görög katolikusok is.  A 
hajdú múlt történelmi rekvizítum is, 
azzal foglalkozni kellett. 
Tehát jött a helyi választás, meglett 

az akkor a képviselő- testület által 
választott polgármester. S ki legyen a 
jegyző? Ki akartam farolni innen, azt 
gondoltam, nem kockáztatok, hogy az 
új testület szórakozzon velem. Alapí-
tottunk néhányan egy Kép nevű kft.-t a 
külhoni magyar művészek menedzse-
lésére, segítésére. A tanács vb-titkár 
nyugodt volt, hogy ő lesz a jegyző. 

Mégis megpályáztad a jegyzőséget.

► Igen, de az utolsó napon adtam be, 
mert rábeszéltek, s mert két dologra 

A szoboszlói városháza az első munkahelye. Innen vonul nyugdíj-
ba 26 évi sikeres jegyzői múltat, városmenedzselést  maga mögött 
tudva 2016 végén.  Hajdúdorogi illetőségű, a JATE-n szerzett jo-
gász diplomát, majd 1996-ban jogi informatikus képesítést.  Ma-
gyarországnak talán egyetlen, tehát különc jegyzője ő, aki nem a 
paragrafusokba belesüppedve tette a dolgát. Rendkívüli adottsá-
gait  fáradhatatlanul kamatoztatta. Párját ritkító pályafutása fóku-
szában a  település-, térség-, szervezet-, a közigazgatási informa-
tikai alkalmazás-fejlesztés, s amikor lehetett, a pályázati lehető-
ségek kiaknázása állt.  Hajdúszoboszló diplomatája, szerteágazó 
kapcsolatrendszerrel. Szerelmei családja mellett, a történelem,  és 
Erdély.  Dr. Vincze Ferenc címzetes főjegyzővel nyugdíjba vonulá-
sa alkalmából beszélgettünk. 



7. oldalHAJDÚSZOBOSZLÓ portré

Interjú a nyugdíjba vonuló dr. Vincze Ferenc címzetes 
főjegyzővel 1. rész

garanciát kaptam.Részint arra, hogy 
nem csak 1-2 szavazatot kapok, ha-
nem a többség melém áll, másrészt 
pedig, hogy a helyi szabályozásba 
bekerülnek a hivatal vezetőjének jo-
gai, eszközei, pl. munkáltatói jogok, 
költségvetés, hogy egy toll megvá-
sárlásáért ne kelljen pitizni.  A jegy-
zőnek jogilag mondhatni semmilyen 
döntési funkciója nem volt, minden 
jog a polgármestert illetett. 
Summa summárum, megválasztottak 

egy menetben, öt pályázó közül. Évekig 
hadban álltunk az akkori köztársasági 
megbízotti hivatallal, hogy miért én dön-
tök hivatali ügyekben,  és nem a polgár-
mester. De hát az a költségvetési rende-
letben benne foglaltatott, hogy: hivatali 
költségvetés. Egy alkalommal, néhány 
hónapig nyílt rá törvényi lehetőség, má-
sutt is  bevezethették volna a kollégák ezt 
a konstrukciót. Senki nem merte. 
A valódi helyi hatalom tehát létre-

jött, s telibe kaptam az első ciklust, 
éjjel-nappal egyeztetés folyamatos 
ülésezés. Semmilyen döntés igazából 
nem, vagy alig tudott megszületni, 
mert az elején a minősített döntést a 
19 tagú testületnél 13 igen szavazatra 
föltették.  Pontosabban az alapdönté-
sek, mint a költségvetés megszület-
tek. Előfordult, hogy  éjfél után, s a 
határidő miatt megállították, vissza-
tekerték az órát, hogy az állami támo-
gatást ne veszítse el a város. 
A minősített többségből azonban 

nagy előny  is kovácsolódott. Zajlot-
tak a viták,   mi legyen turisztikailag 
a városból. Mi ne foglalkozzunk vele, 
mert kommunisták vagyunk, mondták. 
Hívtak egy Kockázat Rt. nevű céget, 

az próbált turisztikai koncepciót ké-
szíteni, de abban nem volt köszönet.  
Így azokat is elhajtották, ezért az első 4 
évben semmilyen érdemi  döntés nem 
volt. Az élet aztán megoldotta, hogy 
a ma megtapasztalható „reumások 
mekkája”, a csendes pihenés és egy 
ilyen déltengeri feeling is elfér a vá-
rosban,  és ennek megfelelően többféle 
turistatömeg. Ez volt az első ciklusnak 
a legnagyobb érdeme.

Ha megvonjuk a mérleget, nehéz 
dolgot volt? 

► Abszolút szabad kezet kaptam, és 
azt mondtam, egy kivétellel kapjon 
bizalmat mindenki, aki vállalja to-
vább a feladatot. Nem  tavaszi nagy-
takarítással cserével, elküldéssel 
kezdtünk. Az első négy év a későbbi 
húsz megalapozására jó volt. 
Az is igaz, hogy az országban ná-

lunk voltak a legzűrösebbbek a vi-

szonyok, nálunk tartották a legtöbb 
ülést. A többiek csodálkoztak. Az 
egyik országos jegyzőkonferenciá-
ra reggel 7-re értem oda. A többiek 
akkor jöttek a Pipacs Bárból. Kér-
dezték, Te hol voltál, mondom, most 
jövök,  éjjel fél 2-ig testületi ülésen 
voltam. 

Teljesen természetesnek tekintet-
tem, hogyan alakult egy döntés. Soha 
nem kentem a képviselőkre, nem 
álltottam, hogy bennük van a hiba. 
A választók döntik el, kik irányítják 
a várost. Az a mi felelősségünk, hogy 
olyan anyagok, olyan előterjesztések 
szülessenek, hogy azokat elfogadni 
lehessen. Ha pedig okkal vitatják vo-
nuljunk vissza, s készítsük újra elő, 
úgy vigyük. Azt a csapatot kell ki-
szolgálni, de hogy abba kik kerülnek, 
a választók döntik el.
A közigazgatási korszerűsítési tö-

rekvések idején sok ismeretségre 
tettem szert. Azt javasolták nekünk, 
hogy egyenlő távolságot tartsunk 
a képviselőktől. Én pedig azt fe-
leltem, ez őrültség. Pont fordítva,  
egyenlő közelségre legyünk. Majd 
a választók eldöntik és minősítik a 
tevékenységet. Nekünk a jobbikus-
balikus ilyen-olyan oldalt egyforma 
hozzáállásal, kollegalitással, azonos 
jó minőségben kell kiszolgálni. 

Bennem van egy olyan tulajdonság 
sajnos, hogy nem tudok haragudni, 
se gyűlölni.Mindegyik oldallal eddig 
normális viszonyban voltam. S min-
den emberrel igyekszem így lenni, in-
kább háromszor adok esélyt, semmint 
kárt csináljak, vagy sérelmet okozzak 
valakinek. Konzekvensen úgy gondo-
lom, hogy az embereket pozitívan kell 
motiválni, illetve kiszolgálni is. 

Igen. Mindig jó diplomata voltál, 
ritka adottsággal rendelkezel, amit 
ez a kisváros jól tudott kamatoztat-
ni.   Magaddal hoztad a családból 
vagy honnan ered ez a tehetség?

► A családból is, mert azt két vég-
let jellemezte. Az  édesanyámnak 
az áldott kicsi fiaim voltunk, míg 
az apu - kovács volt az édesapám - 
néha fellobbanó, dühödté váló, de 
azért utána mindig a reális irányban 
gondolkodó és cselekvő.  Másrészt 
Hajdúdorogra ortodoxok, rácok, 
oláhok   keveredtek oda, s közöttük 
a hirtelen és téves megítélés nagy 
divat volt, ami a családokban is mu-
tatkozott.  A testvérek,  a szüleim is 
időről időre haragba voltak, mikor, 
kivel, meddig... Egyszer  apám rám 
szólt,  te miért köszönsz a szomszéd-

nak, hát azért mert találkoztunk - vá-
laszoltam. - De hát  most haragban 
vagyunk. - De hát én nem vagyok 
haragban. Később is kerültem olyan 
helyzetbe, ahol   „természetesek” 
voltak az ilyen szódobálások:  az a 
hülye, az a buta...

Hajdúszoboszló sem kivétel ez alól...

► Persze. Szóval azt vallom, előbb 
mindig gondolkodni kell, s pozitív mó-
don közelíteni. Egyébként ringattam ma-
gam abba az illúzióba, hogy diplomata 
leszek, nyolcéves korom óta foglalko-
zom történelemmel. Az élet mást hozott.  
Treníroztam is magamat egyéb-

ként, hogyan lehet és kell diploma-
tikusan viselkedni. De azért benne 
van a génekben... Családban ha el-
követek felindulást, rögtön rájövök, 
nem kellett volna. Itt, a hivatalban 
viszont hirtelen haragú, dühödt nem 
voltam egyszer sem.

Ha az önkormányzatiság első tíz évét 
nézzük, mi volt a legnagyobb vívmány, 
illetve mikor állt be a rendszer?

► Mondtam, a feladat, felelősség itt 
van, a dicsőség pedig közös. Miután 
nem a jegyzői szerepet vállaltam, kap-
tam is érte hideget-meleget a közigaz-
gatási hivataltól. Állandóan ezt írták 
le: a településmenedzseri illúziói és 
igyekezete miatt nincs ideje a jegyzői 
feladatok teljesítésére. Akkor én azt 
mondtam, bárki lenne itt Szoboszlón, ez 
olyan város, ahol nem úszná meg, hogy 
ne foglalkozzon településmenedzselés-
sel. A másik, arra van az aljegyző – az 
országban elsőként itt lett -, hogy ő lás-
sa el a hagyományos jegyzői szerepet, 
hatósági jogalkalmazási tevékenységet. 
Én pedig összeszedtem a titkársági 
osztályvezetőként a város múltjából 
szerzett tapasztalatokat, ismereteket, s  
megpróbáltam kamatoztatni.  
 A menedzselés fura feladatokkal is 
együtt járt. Kigyós Jóska az akkori 
polgármester rendkívül jó szándékú és 
jóindulatú ember volt, de nem tudott 
nemet mondani. A képviselő-testület 
közölte, azért is felelős vagyok, hogy 
a polgármester se tehessen véletlenül 
sem rosszat.

Aztán  jött a következő választás, ki-
cserélődött a csapat. S hallatszott egy 
olyan hang, miszerint le kell törni a 
jegyzői túlhatalmat. 

Mi a menedzser? Nekem erről saját 
fogalmam van, az ilyen vezető a má-
sok munkájának szervezője, feltét-
eleinek biztosítója, összehangolója, 
mások sikereinek a gondozója. Nem 

egy univerzális hiperokos valaki,  ha-
nem feltételbiztosító. Ezt az elején 
megfogalmaztam magamnak, kértem, 
kaptam is hozzá muníciót. S akkor be-
jött egy másik csapat. Sosem akartam 
túlhatalmat, hatalmat belül az előkészí-
tésben viszont igen. A bejövő polgár-
mesterrel meg tudtunk állapodni. Ez 
azóta is így működik: feladat, felhatal-
mazás, jogkör, felelősség. A dicsőségen 
pedig osztozni szeretnék. Bár ő nem 
olyan típusú, nem híve, hogy nagyon 
hirdessük a dicsőséget, ilyen szempont-
ból túl  szerény, hozzám képest is. 

A választás után két évvel létrehoz-
ták az önkormányzati cégeket. Húha, 
de jók, mert piaci megmérettetés, 
hurráhangulat volt. Mi pedig megkap-
tuk a magunkét: ez a bürokrata kö-
nyökvédése a hivatalnak csak akadálya 
a dolgoknak.  Két év komoly csörte 
volt közöttünk, a hivatali költségvetést 
leszorították. Csak azért is megcsinál-
juk, döntöttük el, s reálértéken, nem 
kértünk többet soha, hanem ügyeske-
déssel, takarékossággal, pályázatokkal 
megoldottuk. 

Kb. 96-tól állt be a konstruktív, 
együttműködő önkormányzat, s 94-től 
szoktuk a  húsz boldog évnek nevezni 
az eltelt időszakot, amikor mindenki 
a csapatban a megfelelő helyén tett, a 
„helóbeló” elv érvényesült a gépkocsi-
vezetővel bezárólag, mert azonos ügye-
kért dolgozunk összefogva. 

Egy általad készített interjúnak az 
volt a címe, hogy a város jól eladható. 
Igen. Azt mondtam mindig, hogy ebből 
a városból lehet mit csinálni, és kell is. 
Mert olyan adottságai vannak és úgy 
sáfárkodtak ezzel az elődök, hogy az 
kötelez, nem tehetjük meg, hogy mi 
lazítunk. Nehéz minősíteni a 96-ban 
beállt időszakot a legutóbbi választáso-
kig. Amikor történt egy változás.

Közben azonban még adódott egy új 
helyzet, jött az unió, ami nagy hatással 
volt Hajdúszoboszló életére, Rád is.

Igen. Nekem nem kell térkép és lexi-
kon a városhoz, megismertem,  tágabb 
történelmi konstellációban is érdekes.  
Informatikai alkalmazásfejlesztéssel 
foglalkozó jegyző voltam az időben. 
A különböző szakmai rendezvénye-
ken előadva, hallgatva, cikkeket írva, 
a 2000-es évek elején mindig a pályá-
zatokról beszéltek. Azt sem tudtam, 
eszik vagy isszák, mert 2002. decem-
ber 27-éig Szoboszló nem volt jogosult 
semmilyen magyar kiírású pályázat 
benyújtására, kivéve egy-két kiseb-
bet, mint a szabadtéri színpad WC-je. 
Ezeken a konferenciákon, fehérasz-

talos beszélgetéseken nem tudtam 
bekapcsolódni, Feri, hagyjad már az 
informatikát, nem érek rá...  2002-ben 
született egy kormányzati határozat, 
ami társadalmi-gazdasági szempont-
ból hátrányosnak minősítette a várost 
a munkanélküliség mértéke miatt, s 
megnyíltak a lehetőségek. A  fürdő 
kihasználta. Felkészületlenek voltunk, 
ezért minden adódó külföldi szakértői 
lehetőséget kiaknáztam. Jöttek ide hol-
landok, németek, belgák, amerikaiak, s 
én  a páncélszekrénynek készíttettem a 
dolgokat, meg treníroztunk,  hogyan is 
kellene. Magam is  mentem, akkor még 
érdekesek voltunk nyugaton. Rájöttem, 
nem különbek ők, csak a lehetőségeik 
mások, a mentalitás, nálunk az evidens, 
nagyon jó dolgok nehezebben érvénye-
sülnek, de el lehet érni. Az Aquapark 
brüsszeli támogatás és magyar hitelka-
mat-támogatással lett, a vezérigazgató 
halálra váltan keresett, kellene egy kül-
földi szakértői támogatói nyilatkozat. 
Mondtam, semmi gond. Három világ-
nyelvből egyen sem beszélek, de sokat 
értek. A mi épülésünkre kellett, anyagi-
lag is kamatozott a városnak mindez a 
sok igyekezet. 
A fürdő körüli terület leromlott állagú 

rehabilitációja pályázatból készült a 
József Attila,  a Szent Erzsébet utca fej-
lesztése és a kollégiumból a  Thermal 
Hotel. Ebben éles vita volt egy megyei 
pályázati vitanapon. A polgármesterek   
majdnem megettek, közölték, elfogad-
nák ők a településükön azt a leromlott 
állagú területet. Igen, mondtam, de ott 
csak ti jártok, meg akit hívtok, itt pedig 
idegenek. A megyéről és az országról 
állít ki bizonyítványt a helyzet. Sikerült 
támogatást nyerni és lebonyolítani 
is.  Ami tanulságos volt: Jenei Tibor 
projektmenedzser gyakran nyaggatott, 
hogyan legyen, mondtam, döntsd el, 
tied a felelősség és a dicsőség,  én pe-
dig melletted vagyok, hogy ha hibáztál, 
nem volt szándékos. Akkor esett le a 
tantusz, hoppá,  2004 az uniós csatla-
kozás, pályázat is lesz. Beiskoláztam 
magam egy kétéves interaktív  tur-
nusra. Tengernyi anyagot, az unió és 
a pályázati rendszer működését tanul-
mányoztam. Rádöbbentem, ezt nekem 
találták ki.  Ez az, amit nagyon szeretni 
fogok,  mert itt a sok szöveg is kell, az 
ötlet is, a konkrétum is. A jegyző kollé-
gák mondták, könnyű neked, verset is 
írsz, ezt is, azt is tudsz,  én pedig erre: 
ha nem tudsz verset írni, vegyél magad 
mellé olyat, aki tud, menedzseld a sike-
reit, a munkáját. Akkor következett az 
én fő hobbim, a pályázatok. 

Tibai Irma
(folytatjuk)
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A gyógyvíz feltörésének 
napján
A gyógyvíz feltörésének 91. évfordulója alkalmából helyeztek el koszorút a gyógy-
fürdő főbejárata előtti parkban Pávai Vajna Ferenc mellszobránál, a Hajdúszo-
boszlói Köztemetőben a tudós geológus sírjánál, illetve az I. számú kút emlék-
táblájánál október 26-án, a víz feltörésének napján az önkormányzat, valamint a 
Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. képviselői.  Képünkön: Dr. Sóvágó László polgár-
mester, Czeglédi Gyula Hungarospa-vezérigazgató, Kanizsay György Béla önkormány-
zati képviselő, a turisztikai bizottság tagja

Népszerű a szüreti mulatság is
Hajdúszoboszló legifjabb gasztrokulturális fesztiváljára, a Szoboszlói Szüreti Mulatságra 
várták a vendégeket október 21-23.  között a Szent István Parkban.

A szüreti hagyományoknak megfelelően szőlőprés-csavarás, mustkóstolás, szüreti étkek és ita-
lok bemutatása szerepeltek az ’’étlapon’’. A hangulathoz illően a színpadon leginkább népzenei és 
néptáncprodukciókat láthattunk, de a szervezők próbálták mindenki zenei ízlését kielégíteni. Meg-
kérdeztünk  városba látogató turistákat, nekik hogyan tetszett a fesztivál, a város?
Deák János és Purmann Jánosné Budapestről: „A fesztiválra és 3 napos pihenésre érkeztünk. 

Sokszor voltunk már, nagyon tetszik a város. A fesztivál is kellemes, ettünk, ittunk egy kicsit, szom-
baton hallgattuk végig a zenét. Nagyon ízlettek az egri borok.”
Salgótarján mellől jött Juhász László: „Nem a fesztiválra érkeztünk, itt töltünk néhány napot, 

visszatérő vendégek vagyunk. Egy kellemes plusz ez a mulatság számunkra. Halászlevet és töltött 
káposztát kóstoltunk, nagyon ízlett minden fogás. Borokat is ittunk, azok is nagyon finomak.” 

Márton-napi Libalakoma
Az év utolsó gasztrokulturális fesztiváljára került sor november 10-12. között 
a Harangház melletti parkolóban.
 
Szent Márton napjához rengeteg néphagyomány kapcsolódik, ez a nap a karácsony 

előtti 40 napos böjt előtti utolsó ünnepnap. Nem csoda hát, hogy a böjt előtt még egy 
utolsó nagy lakomát ültek együtt az emberek. Így volt ez Hajdúszoboszlón is, ahol a 
liba és más különleges ételek mellett újbort, pálinkákat és söröket is kóstolhattak a 
vendégek. Az alkalomhoz kötődő szokások bemutatása mellett, rengeteg rangos fellé-
pő műsora volt terítéken a színpadon is. A rendezvény egyik szervezője, Máté Lajos, 
a Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesületének elnöke most is kiosztotta a fesztivál 
ételének járó elismerő okleveleket,.Ezúttal a Hungarospa Thermal Hotel liba-gyros 
ételére voksolt a legtöbb 
látogató.
Képeinken: A fesztiválok 

megnyitóján minden alka-
lommal áldás is történik. 
Előtérben Lipták József 
plébános. Balról Máté 
Lajos főszervező. Lenn: 
több helyen a  sokféle li-
bakészítményből kóstolni 
is lehetett

Szép Fesztivál nem csak szépkorúaknak
A Szoboszlói Értékőrző Fesztivált az idén harmadszor rendezték meg  a Béke Hotel, a Hőfor-
rás Hotel és a város patronálásával november 10-11-én. Hajdúszoboszló Város Önkormány-
zata és a Hajdúszoboszlói Fizetővendéglátók Egyesülete is fontosnak érzi a ’’szépkorúak” 
kulturális seregszemléjét. 

A programon a városi, a környező tele-
pülések és több vendég nyugdíjas cso-
port lépett fel ez évben is. A népdalok-
kal, operett- és operarészletekkel, nép-
táncosokkal, színdarabokkal fellépők 
produkcióját szakmai zsűri értékelte, 
idén is vállalták ezt a Csokonai Szín-
ház művészei: Mercs Angéla és Böjte 

Sándor. A III. Szép Fesztivál hagyománnyá válását szorgalmazzuk, hiszen az ezen az estén fellépő közel 
kétszáz résztvevő - köztük a legidősebb 87 éves szólóénekes - szép kulturális színfolt, valóságos attrakció 
a fürdővárosba látogató idősebb korosztály számára - tudatta lapunkkal Bényei Sándor, a Hajdúszoboszlói 
Fizetővendéglátók Egyesületének alelnöke (képünkön balról, mellette a további zsűritagok). 
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SEGÍTENEK A FOGYASZTÓVÉDŐK!

További sok jó tanács a Nemzeti Fogyasztó-
védelmi Hatóság honlapján: 

    www.nfh.hu

Nosztalgia
VÉRADÁS 
A Magyar Vöröskereszt terü-
leti szervezete lakossági vér-
adást szervez

november 30-án, szerdán 
9-től 17.30 óráig 

a Kovács Máté Művelődési 
Központban  (Szilfákalja u. 2. )

Véradóinkat Debrece-
ni páros kolbásszal, és 
sörrel várjuk!

Személyi igazolványát, lakcím-
kártyáját, és taj-kártyáját feltét-
lenül hozza magával!
Kérjük, segítsen vér-
adással  beteg em-
bertársainkon!

Anyakönyvi hírek
2016. október
Házasságkötés:
Juhász Nóra  -  Boruzs Csaba, Rácz Laura  -  Serdült Csaba Gábor, 
Tőkés Tímea  -  Kiss Lajos Norbert, Katona Emese  -  Kutykó Zsolt, 
Pindicska Henriett  -  Budai Péter, Tóth Mária  -  Kis Krisztián, 
Silye Ilona  -  Czeglédi László, Pogonyi Tímea  -  Csepregi Csaba, 
Kovásznay Emese  -  Szénási András, Harkai Adrienn  -  Harsányi 
István László, Juhász Kitti  -  Szél Zsolt.

Újszülöttek:
Varga Zalán Szilárd, Varga Zétény, Varga Zalán Gábor, Richter 
Borbála, Magyari Viktória, Bartha Hanna, Koroknai Kornél, Bódi 
Iván, Kiss Norbert László, Juhász Luca Villő, Balogh Hanna Linett, 
Kádár Dorka, Sári Dávid Gábor, Markovics Zsófia, Károlyi Ádám, 
Erdei Máté, Kaszás Csenge, Ónodi Gergő, Würfel Eliza Inez, Kállai 
Dóra, Komlósi Brigitta, Tarnai Ábel.

Akiket gyászolunk: 
Fehér Sándorné 86, Szilágyi Szabolcs 35, Simon Sándorné 84, Ja-
kab Sándor 94, Vass Tibor 87, Nagy Lászlóné 59, Palczert Péter 84, 
Farkas Lajosné 68, Patai Balázsné 78, Kovács Gyuláné 86, Szabó 
Gyula 56, Szabó Erzsébet 52, Balogh Ferencné 73, Zöld Demeterné 
94, Csukás Lajos 77, Komlósi Lajos 76, Szabó László 61, Kiss Lajos 
79, Kakuk József 69, Cs. Tóth Lászlóné 79, Venyige Sándorné 87, 
Molnár Ferencné 84, Fenyák Gyula 87, Harmati János 68, Tuba Vi-
ola 89, Posta Péterné 74, Bollók József 65 éves.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

HARSÁNYINÉ KOVÁCS MAGDOLNA

temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot 
helyeztek el, s mélységes gyászunkban együtt éreztek.

A gyászoló család

Állatorvosi ügyelet

November 25-től  
ARANY PATIKA
Hőgyes u. 31., 
Tel.: 06-52-359-431

December 02-től
FÜRDŐ PATIKA
Szilfákalja  u. 26. 
Tel.: 06-52-557-946

December 09-től
KÍGYÓ PATIKA
Luther u. 4.
Tel.: 06-52-557-670

December 16-tól
KAMILLA PATIKA
Bethlen u. 30.
Tel.: 06-52-270-157

Ügyeleti idő: 
hétfőtől péntekig 
munkanapokon 
az ügyeletre 
kijelölt gyógysz-
ertár 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 gyógy-
szertár 08.00-tól 
12.00 óráig nyitva 
tart. 

A köztes 
időszakokban 
készenléti szol-
gálatot lát el az 
ügyeletes gyógysz-
ertár (te-
lefonos elérhetőség 
az ügyeletes 
orvos részére, 
sürgős szükség 
esetére).Ezen 
szolgálati rend 
megállapításáról 
a 3638-20/2009 
és 2052-4/2010-
es iktatószámú 
ÁNTSZ határozat 
rendelkezik.

Gyógyszertári ügyelet

November 26-27.
DR. NYÍRI SÁNDOR 
Derecske, Malom u. 2.
Telefon: 06-70-376-1148
és
DR. MELEGHEGYI BALÁZS
H-szoboszló, Gönczy Pál u. 9-11.
Telefon: 06-30-240-9246

November 5-6.
DR. HANZÉROS ÁDÁM
Nagyhegyes, Kölcsey u. 6.
Telefon: 06-30-949-6008

December 10-11.
DR. JÓNÁS SÁNDOR
Pocsaj, Árpád u. 108.
Telefon: 06-70-376-1147
és
DR. CIRJÁK ANDRÁS
H-szoboszló, Széchenyi  u. 1/C.
Telefon: 06-30-935-3184

December 17-18.
DR. SASS GERGŐ
H-szoboszló, Attila u. 23. 
Telefon: 06-70-708-5352

Ma is aktívan él
Székelyhidi Sándorné Karacs Amália október 27-én ünnepelte 
90. születésnapját, Kunkliné Dede Erika egészségügyi, szociális 
irodavezető-helyettes és Kocsis Róbert önkormányzati képvise-
lő köszöntötték őt otthonában. 

Hajdúszoboszlón született, hatan 
voltak testvérek. Édesapja gazda volt, 
így ő mezőgazdasági szakiskolába 
járt. Két lánya, négy unokája és hét 
dédunokája született. 

A siófoki gázszállító vállalatnál dol-
gozott több mint 30 évig, pótolhatatlan 
munkaerőként nyugdíjba sem enged-
ték elmenni egy darabig, amit Máli 
néni sem bánt, hiszen világéletében 
szeretett dolgozni. Még ma is felássa 
a kertet, vet, gyomlál, öntöz. Már haj-
nalban felkel, kimos, megfőz, egész 
nap talál magának valamilyen elfoglaltságot. A munkájában elért eredményeire a legbüszkébb, többek 
között a Bányász Szolgálati Érdemérem bronz fokozatára, melyet Budapesten, az Országházban ve-
hetett át. 

Olvasónk írta:
Köszönettel vettem, hogy a Haj-
dúszoboszlói 3. sz. iskola 1966-
ban végzett 8. c osztály 50 éves 
találkozójáról a friss tablóképet 
az újságban megjelenttették. El-
nézést kérek, de Császi Gyuláné 
„LIA” néni tanérnő neve helyett 
tévesen a Székely Károlyné ne-
vét adtam meg. - kaptuk az ér-
tesítést Török Gyulától az akkor 
végzett osztály egyik tagjától. 
Igen, tévedni emberi dolog. S a 
hiba, bár utólagosan, de korri-
gálható.  Mi pedig a korrekt ér-
tesítését köszönjük. 



HAJDÚSZOBOSZLÓ10. oldal napjaink

Egy jó szakma felér egy diplomával - nyílt nap a Bocskaiban

Főként közlekedési balesetekről számolt be lapunknak Karácsony Béla 
rendőr százados, a Hajdúszoboszló Rendőrkapitányság munkatársa. De 
keresnek egy eltűnt személyt, és felütötte fejét egy újabb telefonos csalás is.

- hogy az ütközést elkerülje - jobbra 
kormányozta a gépkocsiját, ami en-
nek következtében megcsúszott, az 
árokba sodródott, ahol a tengelye kö-
rül megfordult. A balesetet okozó is-
meretlen sofőr a helyszínen nem állt 
meg. Az Opel vezetője előreláthatóan 
könnyű sérüléseket szenvedett, őt 
a mentők kórházba szállították. Az 
ügyben segítségnyújtás elmulasztása 
bűntett miatt indult büntetőeljárás.
A rendőrség kéri, hogy a személy-

gépkocsi vezetője, illetve aki az ese-
mény szemtanúja volt, vagy azzal 

kapcsolatban érdemleges informáci-
óval rendelkezik, jelentkezzen a Haj-
dúszoboszlói Rendőrkapitányságon. 

Két nappal később 
újabb baleset

Az említett útszakaszon október 11-
én, délután kettőkor ismét baleset 
történt. Egy Opel Astra közlekedett 
Kaba felől Ebes irányába, amikor a 
járművezető eddig ismeretlen okból 
elveszítette az uralmát a gépjárműve 
felett, az útról az útpadkára lehaladt, 
ahol a tengelye körül többször átfor-
dult, majd az útárokban állt meg. 
A járművezetőnél a helyszínen az 
alkoholszonda pozitív értéket muta-
tott, így vele szemben ittas jármű-

A BSZC Bocskai István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája november 9-én és 16-án tartotta 
nyílt napjait. Szép számmal érkeztek érdeklődők a megye különböző részeiről, többek között 
Nádudvarról, Nagyhegyesről, Hajdúszovátról, Ebesről, Derecskéről, Kabáról, Sárrétudvariból 
Püspökladányból és természetesen Hajdúszoboszlóról is.

 A következő tanévben (2017/2018. tanév) a következő képzési kínálatból választhatnak 
a diákok: szakgimnáziumi képzésben: - vendéglátóipar ágazat (érettségi után vendéglátó-
szervező). Szakközépiskolai képzésben: szakács,  cukrász, pincér, eladó,  mezőgazdasági 
gépész, ipari gépész,  asztalos.
Az iskola imázsfilmjét vetítették le kezdésként az intézmény aulájában,  melyből meg-

ismerhették az érdeklődők, milyen érvek szólnak e szoboszlói képző intézmény mellett.  
Harsányi István igazgató, tagintézmény-vezető  pedig szóban tartott tájékoztatást az isko-
la életéről, a lehetőségekről.  Kiemelte a szakmai versenyen elért sikereket.   A szakmai 
képzés bemutatásán túl prezentálták mindazt a színes programkínálatot, amit nyújtani tud 
a Bocskai a diákoknak. Harsányi István továbbá kiemelte a széles ösztöndíjkínálatot, ame-
lyek a tanulók támogatását szolgálják. Hangsúlyozta továbbá, hogy az iskola által kínált képesítések hatékonyan járulnak hozzá a munka világában való könnyű érvényesüléshez. 
Emellett az iskola külföldi kapcsolatrendszere a szakmai fejlődés újabb lehetősége.

  A tájékoztatók elhangzása után az érdeklődők betekinthettek a különböző szakmák belső rejtelmeibe. 
Az eladó szakma iránt érdeklődők csomagolási technikákat, értékesítési módszereket próbálhattak ki. 
A vendéglátó szakmák iránt érdeklődők a jól felszerelt tankonyhát látogathatták meg. Az iskola diákjai 
frissen sült pogácsával és palacsintával, teával vendégelték meg a nyolcadikos tanulókat. A nyílt napon 
résztvevők a szakmákhoz kapcsolódó játékos feladatokat is kipróbálhattak (pl. mérési feladatok, anyag-
felismerés). Az asztalos szakma iránt érdeklődést mutatók szerszámokat, gépeket ismerhettek meg illetve 
próbálhattak ki.  A mezőgazdasági gépész szakmával szimpatizáló diákok az iskolaudvaron belekóstol-
hattak a traktorvezetésbe, ami különösen nagy élményt jelentett számukra.  A nyolcadikos gyerekek az 
iskolában folyó elméleti képzésbe is betekintést kaptak, ugyanis lehetőségük volt tanórai foglalkozásokat 
is megtekinteni. 
A BSZC Bocskai István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája célja, hogy kielégítse a térség munka-

erőigényét, tanulóit piacképes szakmákhoz jutassa. A versenyképes szakmai tudás megszerzése nélkü-
lözhetetlen a munkaerőpiaci elvárásokat figyelembe véve. Ezért is tartja kiemelten fontosnak a Bocskai, 
hogy az általuk közvetített tudás minőségi legyen.  
Az iskola szlogenje ugyanis:  „Egy jó szakma felér egy diplomával” a szakképzésben rejlő komoly 

lehetőségeket hangsúlyozza.

KÉKINFO

Elhajtott a baleset okozója

A rendelkezésre álló adatok szerint 
október 9-én este fél nyolc körül egy 
ismeretlen típusú és színű személy-
gépkocsi a 4-es számú főút elkerülő 
szakaszán Debrecen irányából Kaba 
irányába haladt. E közben az elke-
rülő keleti csomópontja és a szováti 
körfogalom közötti szakaszán egy 
gépkocsi előzésébe kezdett úgy, 
hogy a vele szemben közlekedő fe-
hér színű Opel Astra  vezetőjét féke-
zésre kényszerítette. A vétlen sofőr 

vezetés vétsége miatt büntetőeljárás 
indult. A  jármű vezetőjét a mentők 
kórházba szállították, mivel előrelát-
hatóan nyolc napon belül gyógyuló 
könnyű sérüléseket szenvedett.

Busszal ütközött 

Anyagi káros közlekedési baleset tör-
tént október 16-án délelőtt tizenegy 
óra előtt a Szováti és a Túri utcák ke-
reszteződésében, ahol egy autóbusz 
az előtte közlekedő Skoda előzésébe 
kezdett. Az előzés során a gépkocsi ve-
zetője balra kormányozta a járművet, 
amelynek következtében a két jármű 
összeütközött. A baleset körülményeit 
a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság 
szabálysértési eljárásban vizsgálja. 

Telefonos csalók

A tettesek legtöbbször mobiltelefon-szol-
gáltató képviselőjeként hívják fel áldoza-
taikat, akiket egy állítólagos nyereményről 
értesítenek. A nyeremény átvételének felté-
teleként szabják, hogy a telefonon keresz-
tül kapott utasításoknak megfelelően, egy 
ATM-nél telefonfeltöltést kell végrehajtani 
egy meghatározott számra. A kért feltölté-
sek összege 5.000-től akár 200.000 forintig 
is terjedhet. Általában biztosítják a sértet-
teket, hogy a megadott számra feltöltött 
összeg a nyereménnyel együtt néhány perc 
múlva megjelenik a bankszámlájukon. A 
megcsillogtatott nyeremény nagysága eddig 
több esetben alkalmasnak bizonyult arra, 
hogy a kételkedők bizalmát megnyerje, és 
a tranzakciókat végrehajtsák.             R. G.
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Felemásra sikeredett idény
Véget ért az ősz a labdarúgók megyei I. osztályú pontvadá-
szatában. A HSE az utolsó öt mérkőzésén ötvenszázalékos tel-
jesítményt nyújtott, mivel egy győzelme és egy veresége mellé 
három döntetlent tudott összehozni.

Az utolsó öt mérkőzésnek, a hetedik helyről vágott neki együt-
tesünk. Először a megyei I. osztályban jelenleg újoncnak számító 
Kaba otthonában kellett volna remekelnie csapatunknak. Egy órá-
nyi játék után úgy tűnt, nem is lesz gond a győzelem megszerzé-
sével, ám hiába vezetett ekkor Kremiczki Ferenc és Szabó Alex 
góljaival kettő nullra a HSE, a végén mégiscsak egy pontot hoztak 
el fiaink a szomszédos településről (2-2). Erről a 92. percben az 
egykori HSE-nevelés, Jeges Zoltán „gondoskodott”.

A tizenkettedik fordulóban olyan dolog történt, ami előtte az ősz-
szel még soha: hazai pályán játszhatott a HSE. Az öltözőépület 
felújítása és bővítése végre elkészült, s a DEAC ellen már végre 
a hazai környezet várta játékosainkat. A debreceniek remekel-
tek addig is a bajnokságban, hiszen mindössze egy vereségük és 
egy döntetlenjük volt a korábbi fordulókban. A mieink kétszer is 
vezettek a mérkőzésen – előbb Szabó Máté góljával egy nullra, 
majd újra az ő találatával 2-1-re – de végül megint az utolsó perc 
döntött. Ezúttal a 93. percben kapott góllal lett 2-2 a vége.

A tizenharmadik forduló nem hozott szerencsét a HSE gárdájá-
nak. Hajdúnánásra utaztak labdarúgóink, ahol a vezetést megint 
sikerült megszerezni. Ezúttal Szabó Alex volt eredményes a ta-
lálkozó elején. A hazaiak azonban ár a szünetre fordítottak, s ez 
is maradt a vége. A 2-1-es vereséggel a nyolcadik helyre csúszott 
vissza a HSE.

Talán az addigi fordulók felemás szereplése is dolgozott a srá-
cokban az utolsó – egyben második – őszi hazai találkozó előtt, 
amikor a Hajdúsámsont fogadták a Sport utcában. Ami tény, hogy 
a csupa „K” betűs gólszerzők találataival 5-0-ra nyerte eg ezt a 
meccset a Habi-csapat. Kálmán Zoltán triplázott, ellette Kiss 
Zoltán és Kremiczki Ferenc volt eredményes.

A szezonzáróra Berettyóújfaluban került sor. Egy győzelemmel a 
hetedik helyet célozhatta volna meg a csapat, ám hiába a sokgólos 
találkozó, a végén itt sem tudtak győzelemnek örülni játékosaink. 
Pláne úgy nem volt ok az örömre, hogy a 84. percben még 3-1-re 
a mieink vezettek. Azonban jött a 86. és a 92. perc, amikor kétszer 
is betalált a BUSE, kiénekelve a sajtot jelentő plusz két pontot 
játékosainktól.

Az őszi idényt így a nyolcadik helyen fejezte be a HSE. A tavasz 
minden bizonnyal jobb lesz, hiszen tizenhárom alkalommal is ide-
haza várhatják ellenfeleiket játékosaink.

Horváth Róbert

Egy kivétellel a dobogón az összes csapat
Az első csapat mellett az utánpótlás korosztályok, a női labdarúgók és a megyei III. osztályú egylet is befejezte már az őszi küz-
delmek sorát a különböző labdarúgó-bajnokságokban.

A felnőttek közvetlen utánpótlása az U19-es ifjúsági csapat. Az Erdei István által felkészített fiatalok a második helyen zárták az őszt. 
Kilenc győzelem, két döntetlen és három vereség a mutatójuk. Hátrányuk mindössze két pont a Sárrétudvari mögött, ami a tavasszal nem 
tűnik megoldhatatlan feladatnak.
Az U16-os fiúk veretlenül állnak a bajnoki táblázat élén, s mindössze egyetlen döntetlen piszkít bele a makulátlan mutatójukba. Rá-

adásul a nyolc őszi meccsükön hatvannyolc gólt rúgtak ellenfeleiknek, miközben csupán háromszor voltak eredményesek a riválisok.
Szűcs János U14-esei is elsők. Náluk pontvesztésről sem beszélhetünk, hiszen mind a tizenegy mérkőzésüket megnyerték a fiatalok. 

Ráadásul a gólkülönbsége is impozáns a csapatnak: kilencvennégy szerzett góllal szemben, mindössze öt kapott áll.
A női nem képviselői közül, az U19-esek hét győzelemmel és mindössze egy vereséggel vezetik a táblázatot. Az U17-es korosztály két 

győzelmet, egy döntetlent és öt vereséget jegyezve az ötödik pozíciót foglalja el. A lányok felkészítője Szarvas Ferenc.
Legyen teljes a HSE eredménylistája, végül a HSE II is lezárta már az őszt. Kiss Zoltánék kétszer ugyan kikaptak a bajnokság során, 

de kilenc győzelmükkel a második helyre tornászták fel magukat az ősz végére.
Nagypályán tavasszal lesz csak folytatás, de addig se maradnak játék nélkül a különböző korosztályok labdarúgói, hiszen a téli szünet-

ben indulnak a futsalbajnokságok.

Két győzelem a végére
A Hajdúszoboszló Amatőr NKSE két szorosabb, de győzelemmel záródó mérkőzéssel zárta az őszt a 
megyei női kézilabda-bajnokságban.

Október végén előbb a Püspökladányt, majd a Nádudvart fogadta a Városi Sportházban az Amatőr NKSE. 
A ladányiak, hiába állnak a tabella végén, igencsak megizzasztották a mieinket. A végén azért a 23-22-es 
győzelemnek és a két pontnak is örülhettek Nagy Ágnesék.
A Nádudvart egy „elbaltázott” első félidő után, ahol 14-8-ra a vendégek vezettek, a második félidőben 
bedarálták a lányok. A vége 21-19 lett ide, amivel újabb két pontot gyűjtve, a dobogó harmadik fokán 
maradtak a csajok.

Keretbe foglalt ősz
A megyei női kézilabda-bajnokságban szereplő Kézilabda Klub Hajdúszoboszló csak a záráson sze-
rezte meg a második sikerét a sorozatban. Előtte pedig éppen a nyitányon nyert utoljára.

Az utolsó idegenbeli meccsen úgy tűnt, megtörik a vereségek sora, hiszen a szünetben 11-10-re vezetett 
Sándor Tamás együttese. A fordulást követően azonban elfogytak a lányok, s 26-21-re újfent kikaptak.
A szépítés így maradt a zárásra, ahol éppen a tabella utolsóját, a Püspökladányt fogadták a Városi Sportház-
ban. A nádudvari meccs forgatókönyvét másolták a lányok, de most ők játszották a „Nádudvar” szerepét. A 
szünetben a Ladány vezetett 12-10-re, de remek küzdéssel sikerült fordítani és nyerni 26-25-re. Folytatás 
tavasszal immáron négy ponttal, de továbbra is a hetedik helyről.

H. R.

Két kör után is második a csapat 
A Hajdúszoboszlói KSKE férfi kézisei a második helyen telel-
nek. A nyolc őszi mérkőzésükön öt sikerrel értek a dobogó má-
sodik fokára.

Az utolsó három fordulóban három különböző eredménnyel zárt a 
Juhász Károly tréningezte egylet. A Polgárt idehaza 35-21-re fölé-
nyesen győzték le, ám a Földes  megtréfálta együttesünket a Városi 
Sportházban (19-19). A bajnoki címért folytatott versenyfutásban a 
Hajdúnánást másodjára se sikerült megállítani (44-29).
Az ötcsapatos megyei sorozatban beköszöntött a téli szünet, ame-

lyet tehát a második helyen tölthet a HKSKE. Öt pont a hátrány a 
Hajdúnánás mögött, s négy pont az előny a Földes előtt. A tavasz 
feladata csakis az előrelépés lehet.

-hor-

Ellentétes teljesítmények
A megyei női kézilabdában, idén végre utánpótlás-bajnokságot is elindítottak. A jó hír az, hogy 
így két hajdúszoboszlói klub is tudja versenyeztetni utánpótláskorú neveltjeit.

A Hajdúszoboszlói KSKE már a korábbi években is tartott edzéseket leány csapata számára, de a 
megyében versenyeztetni nem tudta, mert nem rendeztek bajnokságot. Az országos serdülő bajnok-
ságban így is rendre szerepeltek, aminek itt és most látszik meg az eredménye. Zagyva Tamás csa-
pata, kiegészülve az Amatőr NKSE alakulatától az ifiszezonra átigazolt fiatalokkal, eddig mindhárom 
mérkőzését megnyerte. A KK Hajdúszoboszlót 21-16-ra, a Létavértes SC együttesét 26-15-re, míg a 
Püspökladányt 23-22-re győzték le.
A KK Hajdúszoboszló sem rutintalan az utánpótlás-bajnokságok terén, hiszen ők az előző évben már 

versenyeztek a Szabolcs megyei utánpótlás-bajnokságban. Akkor a harmadik helyen zárták a soroza-
tot. A tapasztalat azonban eddig nem jött ki, hiszen háromból háromszor veszítettek. A már említett 
városi riválistól (16-21), a Téglástól (21-31) és a Nádudvartól (15-19) sem sikerült pontot szerezni.
A Hajdúszoboszlói KSKE a második, a KK Hajdúszoboszló az ötödik helyen áll három fordulót kö-

vetően. Mindkét alakulatnak két lehetősége van még az ősszel az előrelépésre.
H. R.



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

alma  150-250 Ft/kg
gránátalma          190 Ft/db
banán  400-450 Ft/kg
narancs  450-590 Ft/kg
mandarin   350-590 Ft/kg
szőlő  350-400 Ft/kg
birsalma           450 Ft/kg
citrom  650-800 Ft/kg
vöröshagyma 140-200 Ft/kg
lilahagyma  150-400 Ft/kg
fokhagyma                       1600-1700 Ft/kg
burgonya  100-150 Ft/kg
csicsóka  300-350 Ft/kg
sárgarépa  180-200 Ft/kg
petrezselyem 500-650 Ft/kg
vegyes zöldség   250 Ft/csomó

karfiol                        250-330 Ft/kg
karalábé           150 Ft/db
zeller                        450-500 Ft/kg
kelbimbó       600 Ft/kg
kelkáposzta                        260-350 Ft/kg
lila káposzta                        260-350 Ft/kg
lecsó paprika                      200-290 Ft/kg
pritamin paprika     600 Ft/kg
paradicsom                       460-480 Ft/kg
gomba                        800-950 F/kg
cékla     250 Ft/kg
sütőtök                      120-150 Ft/kg
dióbél   3000 Ft/kg
vegyes méz   1500 Ft/kg
akácméz   2200 Ft/kg
tojás                            30-40 Ft/db

PIACI ÁRAK
november 19.

PÁVAI VAJNA ÁSVÁNYVÍZ  KARÁCSONYI VÁSÁR
Érvényes: 2016.11.15-től   2016. 12. 15-ig!
1,5 literes ásványvíz (enyhe, dús):

AKCIÓ: 6 + 1 ajándék!
Hat zsugort fizet - hetet vihet!
1 zsugor (6 db) fogyasztói ára: 410.- Ft 
(1L: 45,30.- Ft)

**************
0,5 literes ásványvíz 

(enyhe, dús):

AKCIÓ: 10 + 1 ajándék!
Tíz zsugort fizet - tizenegyet vihet
1 zsugor (15 db) fogyasztói ára: 810.- Ft 
(1L: 108.- Ft)

Rendelésfelvétel: hétfő-péntek 7:00-15:00

Értékesítés:
+36-52-558-558/119-es mellék 
Mobil:+36-30-475-2481

Óriás és törpe nyuszik 
a kiállításon
Már 25. alkalommal rendezett nyúlkiállítást a Nyúltenyésztők Hajdú-
szoboszlói Egyesülete, október 22-23. között a Hajdú Campingben.

A 17 fajta nyúlból 172 példányt állítottak ki, melyek közül szakmai zsűri 
választotta ki a fajtagyőzteseket. Szigorú kritériumoknak kellett megfe-
lelnie a nyertes nyusziknak, a fajtájukban legszebbnek bizonyultaknak 
az elérhető 100 pontból általában 96 pontot sikerült megszerezniük. A 
34 tenyésztő zömmel a megyéből érkezett a megmérettetésre, de jöttek 
az egész országból, sőt, még a határokon túlról, Romániából is kiállítók.

Adó 1%

Tisztelettel megköszönjük felajánlásukat azoknak az adózó polgárok-
nak, akik a 2015. évi adójuk 1%-át a BAMBÍNÓ ÓVODAI KÖZHASZNÚ 
ALAPÍTVÁNYNAK (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 84.) utalták.
A befolyt összeg: 329.518.- Ft, melyből udvari játékokat vásárolunk.
További támogatásukra is számítunk.
Adószámunk: 18558900-1-09

Tisztelettel: 
   Az Alapítvány kuratóriuma 


