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Kevesebb bizottság, személyi változások
Január 28-án húsz, február 17én tizenkettő témáról tárgyalt,
illetve hozott döntést a város
képviselő-testülete.
A 6. sz. egyéni körzetben lezajlott időközi választás eredményeként mandátumot nyert
Németi Attila letette a képviselői esküt. Helyére külső tagként
bekerült a turisztikai bizottságba,
így ugyancsak esküt tett Matusz
Imre. A februári tanácskozáson a képviselő-testület határozott a bizottsági szervezeti
rendszer átalakításáról. Ez alapján megszüntették a kulturális,

sport és nevelési bizottságot.
Feladatköreit részben a turisztikai, részben az igazgatási,
egészségügyi, szociális bizottsághoz rendelték. A javaslatot tartalmazó alpolgármesteri
előterjesztés az ellenzék éles
visszhangját váltotta ki. Jónás
Kálmán, a megszüntetett bizottság jobbikos elnöke kérte,
ne hozzák meg ezt a lépést, ha
személyével van a többségi
döntéshozói helyzetben lévőknek, akkor inkább lemond a
bizottsági elnöki tisztéről. A lépéseket diktatorikusnak tartotta,
és a kormányzat viselkedéséhez

hasonlította. Véleménye szerint
az MSZP-s irányultságú személyek külsős taggá választása sokatmondó akkor, amikor a párt
egy önkormányzati mandátumot
sem szerzett.
Az előterjesztés szerint, mivel
már csak az óvodák tartoznak
az önkormányzathoz, valamint a
sportban is megcsappantak a lehetőségek, célszerű a bizottsági
átalakítás. A vitát lezárva a testület 8 igen, 3 nem szavazat mellett
elfogadta a határozati javaslatot.
Jónás Kálmán ez időre kivonult
a teremből.
Az új nevén turisztikai, kul-

turális, sport bizottság elnöke
Máté Lajos lett. Itt megszüntették Guglenko Márk külső
tagságát. A bizottságba bekerült
Zagyva Tamás külső tagként
a volt kulturális bizottsági tag
Kiss Klára helyett. A megszűnt
bizottságban is tag volt Máté
Lajos, így ő, valamint Majoros
Petronella bekerült a városfejlesztési, mezőgazdasági bizottságba.
Az új nevén igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottságban már nem tag
Kotyuga Viktória, helyette
Kiss Gábort választották meg.

Pásztorhagyomány - az élő hagyomány
Vándorkiállítás nyílt a város múzeumában február 12-én Pásztorkodás - az élő hagyomány címmel. A Magyar Mezőgazdasági Múzeum által összeállított kiállításanyag 2014ben indult útjára, azóta több településen is megtekinthették a látogatók. Hajdúszoboszlón március 8-ig lesz látható a múzeum időszaki kiállítótermében.
Az interaktív elemekkel színesített kiállítás a pásztorkodás múltjába és jelenébe kínál bepillantást. A különböző pásztortípusok által készített tárgyakat és hagyományaikat tematikailag
tagoltan részletezi a kiállításanyag, így a csikósok, gulyások, juhászok és kondások életmódjára, művészetére is külön figyelmet szentelhetnek az érdeklődők. Hajdúszoboszlóhoz ezer
szállal kötődik a pásztorkultúra, hiszen már az itt letelepedett hajdúk legfontosabb megélhetési
forrása is a pásztorkodás volt. A XIX. század végén a város határterületein a földek közel fele
legelőterület volt, a pásztorközösség pedig 300-400 főt számlált, ami igen számottevő - emelte
ki megnyitóbeszédében Bihari-Horváth László múzeumigazgató- talán nincsen olyan család
Hajdúszoboszlón, amely ne viszonyulna valamilyen módon a pásztorokhoz. Ez, valamint az,
hogy a jelenkorra is megmaradt pásztorhagyományokat, a mostanában használt eszközöket is
bemutatja a látogatóknak a tárlat- egyértelműen bizonyítja a kiállítás aktualitását.

Nyolc százalékkal
több vendég látogatott a városba
tavaly
Elkészült a magánszálláshelyek adataival kiegészített turisztikai statisztika. Ez alapján 2015-ben
329708 vendég összesen
1 millió 129 ezer 625 éjszakát töltött el Hajdúszoboszlón!
Az átlagos tartózkodási idő
3,43 nap volt.
A vendégkör kétharmada
belföldi volt.
(További információk a 3.
oldalon)
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INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZATOK
Januárban a városi televízió magasabb vezetői állásának meghirdetéséről, továbbá - miután lejárt a jogszabályban meghatározott 5 éves megbízási idő - a művelődési központ igazgatói állásának mint magasabb vezetői állás meghirdetéséről is döntést hozott a képviselő-testület. Ugyanilyen okból februárban
határoztak az óvodai intézmény vezetői pozíciójának meghirdetéséről is.

VÁLTOZÓ BÉRLETI DÍJ A REGIONÁLIS VÍZMŰTŐL
Immár 4. éve nem az önkormányzat cége működteti a hajdúszoboszlói ivóvíz- és csatornahálózatot, mert
új jogszabály ezt megtiltotta. A létrehozott, böszörményi székhelyű, Hajdúkerületi Vízműhöz került a
feladat, amely a vagyonhasználatért bérleti díjat köteles fizetni. A társaság a bérleti szerződésben kikötött
díjat nem tudja kigazdálkodni, folyamatos likviditási gondokkal küzd. Ezért tárgyaltak a települések polgármestereivel, mely alapján változik a fizetendő bérleti díj 2016-tól. Hajdúszoboszló vonatkozásában
eladott ivóvízköbméterenként 12 forintot fizetnek az önkormányzatnak, melyhez még 15 millió forint
kiegészítés tartozna. A képviselő-testület egy tartózkodás mellett fogadta el a határozati javaslatot.
PÁVAI-EMLÉKNAP
Emléknappá nyilvánította ez évtől március hatodikát az önkormányzat gyógyvizünk megtalálójának, a
város díszpolgára, Pávai Vajna Ferenc tiszteletére. A tudós főgeológus születésének 130. évfordulóján
jubileumi megemlékezést tartanak.

INGATLANÉRTÉKESÍTÉSI HIRDETÉS
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata által 2016. március 10-én
árverésen értékesítendő ingatlanokról
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata nyilvános árverésen értékesíteni kívánja az alábbi
ingatlanok tulajdonjogát:

Sorsz.

Ingatlan Helyrajzi
száma

Ingatlan címe

1.
5592
Hőgyes u. 35.
2.
7230/2
Sóvágó zug 18.
3.
1206/1
Vadas u. 39/a
4.
2398/1
Szabó László zug 7.
5.
5853
Luther u. 47.
6.
5424
Jókai sor 3.
A feltüntetett eladási ár az áfát tartalmazza.

Az árverés időpontja:
Helye:

Ingatlan területe
(m2)
1201
655
634
605
2098
1134

Ingatlan bruttó eladási ára
(Ft.-)
24 409 400
5 740 400
6 438 900
30 988 000
55 130 700
41 046 400

2016. március 10. (csütörtök) 14:00 óra
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal „A” épület
Gönczy Pál terem, 4200 Hajdúszoboszló Hősök tere 1.

Az ingatlanok beépítésére a területre vonatkozó HÉSZ előírásai alapján van lehetőség. Az
árverés során az ingatlanok tulajdonjogát az szerzi meg, aki az alapárhoz képest a
legmagasabb vételárra tesz ajánlatot.
Az ajánlati kötöttség az árveréstől számított 30 napig áll fenn. A vételár kifizetésének és az
ingatlanok birtokba adásának feltételeit a tájékoztató tartalmazza.
Az árverésen csak az vehet részt, aki szabályosan kitöltött jelentkezési lappal az árverésre
legkésőbb 2016. március 09-én 1200 óráig bejelentkezik, illetve a tájékoztatóanyagban
megjelölt bánatpénzt az eladó számlájára befizeti, és az erről szóló bizonylatot az irodának
bemutatja.
A jelentkezéshez szükséges nyomtatványok és tájékoztató 5.000,-Ft ellenében átvehető a
Hajdúszoboszlói
Polgármesteri
Hivatal
Gazdasági
Iroda
Vagyoncsoportjánál
(Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. „B” épület 213. iroda).
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

a város
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Önkormányzati segítségnyújtás
Két új szociális támogatási lehetőség ez évtől

Önkormányzati döntések

ÖNRÉSZT ADTAK A SPORTTELEP FEJLESZTÉSÉHEZ
A képviselő-testület a HSE (Hajdúszoboszlói Sportegyesület/ sportágfejlesztési programját támogatja
ily módon. A szervezet pályázik a Sport utcai telep öltözőjének tetőtér-ráépítésére. Bővítendő ezáltal
az öltözők számát, megfelelő bírói öltözőt, raktárt és irodát alakítanának ki, valamint kicserélnék az
élőfüves - nagypálya gyepszőnyegét. A Magyar Labdarúgó Szövetség még tavaly támogatta a szakmai
fejlesztési programot. Mivel a HSE (társasági adó-felajánlásokat kérve) nem tudott elegendő támogatót
szerezni a vállalkozói szférából, a képviselő-testület kérelmüket akceptálva megszavazta a 30 százalék
önrészt, 17,495 millió forintot, hogy a beruházás az idén elkezdődhessen.
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Kellene a kerékpárút

Kerékpárút kiépítésére nyújt be 120 millió forint értékű pályázatot az önkormányzat a Hősök tere- Puskin u. - Dózsa György u.
- Rákóczi utca csomóponttól a Bajcsy-Zsilinszky utcáig terjedő
részre.
A téma kapcsán Majoros Petronella azt mondta, a balesetveszély
problémája túlmutat ezen a szakaszon. Véleménye szerint a TOP (Területi Operatív Program) alkalmas lenne, hogy a város széléig terjedően megpályázzák a megvalósítást. A tervek megvannak, arányában nem kerül annyival többe, mintegy összesen 200 millió forintba.
Kocsis Róbert szerint sem ésszerű „csak fél kerékpárútra pályázni.
Antalné Tardi Irén felhívta a figyelmet, hogy lehetőség esetén az
Ady Endre utcai kerékpárút folytatása is egyre halaszthatatlanabb,
különös tekintettel arra, hogy az abból a városrészből beérkező gyerekek veszélyeztetettek az út betorkollásánál lévő kereszteződésben.
Szilágyiné Pál Gyöngyi városi főmérnök kifejtette, hogy milyen
célokra lehet pályázni a konkrét kiírás esetében. Dr. Sóvágó László
polgármester hozzátette, be kell látni minden pályázatot nem nyer
meg Szoboszló. Egyébiránt egyeztettek Bodó Sándor országgyűlési
kéviselő úrral a témában. Dr. Vincze Ferenc jegyző pedig arra mutatott rá többek között, hogy a 41 milliárd területfejlesztési pénz 80
településre minimális.

„Zöld város” projekt

A képviselő-testület állást foglalt abban is, hogy a Területi Operatív Program keretében megjelent, „Zöld Város kialakítása”
megnevezésű kiírásra szintén pályázik az önkormányzat. A projektelemeket az előterjesztésben foglaltak alapján támogatták.
A pályázat további előkészítése, a szükséges dokumentumok elkészítése érdekében bruttó 48 Mft keretösszeget különítettek el „Zöld
város kialakítása ÉAOP-2.1.2-15 pályázat” megnevezéssel a 2016.
évi városi költségvetés általános tartalék kerete terhére. A benyújtását megelőzően döntenek a projekt megvalósítási költségeiről, az
önerő mértékéről.
Kocsis Róbert kifogásolta, a 10 éve felújított Luther utcai játszótér
máshová áthelyezési tervét, és a helyén parkoló létesítését, ezért tartózkodott a szavazástól.

Nyugdíjba vonul a jegyző

A januári írásos polgármesteri tájékoztatóban szerepel, hogy dr.
Vincze Ferenc több mint 25 éves jegyzői pályafutás után, az öregségi nyugdíj korhatár betöltésekor, ez év december 5-től nyugállományba vonul. Dr. Sóvágó László polgármester pályázat kiírását
tervezi az állásra.
Mint a tájékoztatóból kiderül továbbá, nyugdíjba vonul ugyanekkor Varga Imre humán közszolgáltatási iroda-vezetőhelyettes, aki
ugyancsak negyedszázadnyi időt töltött a hivatalban vezetői munkakörben.

Thökölyt nem méltányolták

Települési érték marad továbbra is - egyelőre - Thököly Imre helyi
kultusza. A megyei értéktár bizotttság nem vette fel ugyanis azt decemberben a megyei kulturális örökség kategóriába. Bekerült viszont
„Gönczy Pál polgári népoktatást megalapozó életműve”.

Az önkormányzat módosította
a
szociális és gyermekvédelmi
rendeleteit. A helyi szociális ellátások között február 1-jétől két
új támogatási formát vezettek be.
(A keretösszeg természetesen nem
végtelen.) Kiket érintenek, milyen
formában, és hogyan lehet ezekhez
hozzájutni? Kunkliné Dede Erika
szakirodavezető segítségével tájékoztatjuk Önöket.
► Az új lehetőségek egyike
a súlyosan beteg emberek gondozásához kapcsolódó kiadásokhoz nyújtható támogatás. Ezt
nem a gondozó-ápoló, hanem
a rászoruló személy kaphatja
meg, de a gondozásával kapcsolatos kiadásaira költheti. A központi jogszabály szerint legalább
napi 3 órai gondozási szükséglet
a támogatás feltétele. Összege
havonta, - jövedelemtől függően - 5-8 ezer vagy legfeljebb 10

ezer forint lehet. A támogatást
kérelmezni kell.
Egészen más korosztályt érint
a másik támogatási lehetőség.
► Igen, a kiskorú gyermekek
részére kizárólag,természetben
adható segítségnyújtásról van
szó. A támogatás módja: tisztasági és élelmiszercsomag. Ezt
azonban nem lehet konkrét támogatásként nálunk kérelmezni. A
családon belül a higiénés és élelmezési problémát észlelő szakemberek indítják el a folyamatot.
Akkor hogyan kaphatják meg
az érintettek?
► A gyermekek környezetében a nevelési-oktatási intézmény, a védőnők, a család- és
gyermekvédelmi szolgálat stb.,
tehát a veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer bármely tagja
javasolhatja szóban és írásban
egyaránt, ha tudomása van arról,

hogy egy gyermek tisztálkodása,
valamint a táplálkozása észrevehetően nem megfelelő.
Milyen mértékű ez a segítség?
► Az alapcsomag 10 ezer forint értékű, ugyanakkor van lehetőség egy bővített, 15 ezer forint
értékű csomag nyújtására, utóbbi
többgyermekes családok esetén.
Az elmúlt évben bevezetett, illetve átalakított ellátások megmaradtak-e?
► Igen. De az ez év eleji rendeletmódosítással ezeket is aktualizáltuk.
A gyermekek védelmét a hajdúszoboszlói önkormányzat a következő
pénzbeli és természetbeni ellátások
útján, települési támogatás keretében biztosítja: gyermekétkeztetési
térítési díjkedvezmény, beiskolázási
támogatás, babaköszöntő csomag,
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és rendszeres gyermekvédelmi

kedvezmény megállapítása formájában. A támogatás iránti kérelmet
a Polgármesteri Hivatal Igazgatási
Iroda Egészségügyi, Szociális Igazgatásához kell benyújtani, formanyomtatványon, a szükséges dokumentumokkal, igazolásokkal.
A rászoruló felnőttekre, családokra vonatkozó települési támogatások is érvényben maradnak?
► Így igaz. Települési támogatás maradt 2016-ban is: a

rendkívüli települési támogatás,
valamint a rendszeres települési támogatás, így: a települési
lakhatási támogatás, a települési
rendszeres gyógyszertámogatás.
Ezen kívül az eseti települési
támogatás: így a temetési támogatás, a 100. életévüket betöltött
szépkorúak támogatása, a krízis
tűzifa-támogatás. Ide tartozik
még a köztemetés.
Rendkívüli települési támogatás készpénzben, vagy természetben (utalvány, vásárlási
jegy, közüzemi díj átvállalása
stb.) biztosítható. Közüzemi díjtartozáshoz nyújtott támogatást
az ügyfél azonosító adataival
megjelölve, elsősorban, közvetlenül a szolgáltató részére utaljuk.
A támogatási kérelmeket szintén a Polgármesteri Hivatalban
kell benyújtani, a jogosultságot
igazoló dokumentumokkal.

Rekord népszerűség és csúcseredmények
Remek turisztikai évet zárt
Hajdúszoboszló a 2015-ös évben. Az alföldi fürdőváros önkormányzati adatai alapján,
- amelyek a kereskedelmi szálláshely adatai mellett már az
egyéb szálláshelyek eredményeit is tartalmazzák - a statisztikák nagyon sok rekord
felállítását mutatják.
A tavaly elért 1.130.113 vendégéjszakával Hajdúszoboszló
lett a legnépszerűbb 2015-ben
Magyarország vidéki települései között. Ez az eredmény
a város történetének 4. legmagasabb vendégéjszaka száma,
amely alig marad el a 2007 évi
csúcstól.
Rekorddöntés volt ugyanakkor
a „Felüdülőhelyre” érkező szállóvendégek számában, mivel a
329.888 fő minden idők legmagasabb vendégszáma lett. Ez a
szám két újabb csúccsal alakulhatott ki, hiszen mind a belföldi, mind a külföldi vendégek száma minden idők legmagasabbjai
lettek. A fürdővárost 66%-ban
belföldi, míg 34%-ban külföldi

vendégek látogatták meg a múlt
évben.
Az egymást követő évek közötti változásokat figyelve is
rendkívül sikeresnek tekinthető
a 2015-ös év, hiszen tavaly az
elmúlt 15 év legnagyobb éves
vendégéjszaka és az elmúlt 10
év legnagyobb éves vendégszám
növekedését könyvelhette el a
legnépszerűbb fürdőváros.
Hajdúszoboszló a legtöbb külföldi piacain is nagyszerűen teljesített. A lengyelek minden idők
legmagasabb vendégszámát, valamint az elmúlt 10 év legmagasabb
vendégéjszaka számát érték el.

Történelmi csúcsdöntés volt a
szlovák vendégszámban és vendégéjszaka számban is, míg a
román vendégek az elmúlt 5 év
legnagyobb vendégéjszakáját és
vendégérkezését produkálták.
Annak ellenére érte el Hajdúszoboszló az 1.130.113 vendégéjszakát, hogy a német, orosz és
ukrán vendégek körében visszaesés volt.
A szállástípusok adatai között
is találhatóak rekordok és kimagasló eredmények. A hajdúszoboszlói szállodák 2015-ben
érték el minden idők legmagasabb vendégszámát és legma-

gasabb vendégéjszaka számát
is. Az egyéb szálláshelyek és a
kempingek is az elmúlt 5 év legmagasabb vendégszámát és legmagasabb vendégéjszaka számát
érték el.
A hajdúszoboszlói fürdő is
számos rekordot állított fel
2015-ben, amelyek közül az
Aquapark
vendégforgalmát
lehet a tavalyi évben a legek között említeni. 132.000
vendég kereste fel tavaly az
Aquaparkot, amely a 2000.
évi nyitás óta a legnagyobb
vendégforgalom. Az előző
évhez képest 30%-os növe-

kedést könyvelhetett el így a
„Felüdülőhely” Aquaparkja.
A statisztikai adatokon túl
2015-ben a vendégek véleménye, értékelése és szavazatai
alapján is Hajdúszoboszló a legnépszerűbb, hiszen az Év Turisztikai Települése és az Év Fürdője
díj is a városhoz került.
(Forrás: Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft., Kabály
Zsolt ügyvezető)
***
Az eredményekről tájékozódott a város képviselő-testülete
is a február 17-i ülésén.
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Felszínre hozni a lélek tudását
Január 31-én már 10. alkalommal
rendezték meg az Életerő napot
a kulturális központban. A program egyik érdekes előadása ’’Mi
az orosz bioinformációs technológia valójában’’ címmel nagyon
sok látogatót vonzott. Az előadó,
Demján- Antal Judit már évek
óta az orosz Grigorij Grabovoj és
Arkagyij Petrov(akivel többször
is személyesen találkozott) által
kifejlesztett módszert próbálja átadni az embereknek.
- Mi is ez a gyógyító módszer,
amiről az előadás szól?
- Ez egy világszemlélet, egy teljesen másképp való látásmód.
Ha az emberek megértik, hogyan
lehet másképp gondolkozni, azaz
bármi lehetséges, és az ember isteni képességekkel rendelkezik,

akkor helyreáll az egészsége és
a családi életeseményeket irányítani tudja. Ezen túlmenően pedig
az egész világ eseményeit, azokat harmonikus, teremtői útra terelve. Ha az ember eredendően a
Teremtő képére megteremtetett,
így az ember egy örök létező,
és nemcsak mint lelke, szelleme
és tudata, hanem a fizikai test is
örökkévalóvá képes válni, képes
a szervezetét megfiatalítani.
- Ön hogyan került kapcsolatba ezzel a szemlélettel?
– Engem nagyon mélyen és nagyon régóta- még gyermekkoromba visszavezethetően – érdekelt az, hogy nincs halál. Minden
legyőzhető, az ember létezik a
halálon túl is. Maga a halál fogalma a kollektív tudatban nagyon

Még tart „Az év praxisa a
Kárpát medencében” pályázat! Ugye Önnek is van
egy története?
Tavaly több mint 200 pályázó javasolta háziorvosát a pályázat
weboldalán, a www.azevpraxisa.hu olvasói pedig 174 467 szavazatot adtak le kedvenceikre, ez több mint háromszorosa a megelőző év
voksainak! Magyarországról 40.499 látogatója volt a weboldalnak,
többek Romániából, Szerbiából, Németországból, Szlovákiából,
Ukrajnából, Ausztriából, Svájcból és az Egyesült Királyságból, 169en pedig az Amerikai Egyesült Államokból kattintottak rá.
A hálás páciensek mellett özönlöttek a polgármesterek, nyugdíjas
klubok, idős otthonok, alapítványok, plébániák ajánlásai. Jelentkezett
például Mezőhegyes, Annavölgy, az erdélyi Zágon polgármestere,
de jött történet Erdélyből a Szent Jobbik Szociális Központból, meg
a Péliföldi Örökzöld Egyesület Idős Otthonából is. Orvosát méltató
szép szavakkal írt Csíkszentmárton és Marosvásárhely plébánosa is.
Jöttek az ajánlások a nagyvárosokból és a kistelepülésekről, Budapesttől, Bajóton és Tésen át Orgoványig és Szennáig. A Google analízise alapján kiderült, hogy a határon túli beküldők között legtöbb az
erdélyi ajánló, de találunk vajdaságit és ukrajnait is.
Reméljük, idén is hasonló lelkesedésre számíthatunk, ebben kérjük
az Önök segítségét is!
Hiszen hatodik alkalommal indult útjára, ezúttal az Országos
Tisztifőorvosi Hivatal szervezésében „Az év praxisa a Kárpát medencében” pályázat. Az elmúlt pályázati években öt esztendő alatt 100
hazai és határon túli remek háziorvos, és legalább ennyi nővér élvezhette páciensei és tágabb környezete elismerését és vehetett részt
a nemes versengésben. A mozgalommá terebélyesedett pályázat a
laikus közönség, a betegek hálájára és köszönetére épül, ugyanakkor
várjuk a kórházak, önkormányzatok, polgármesterek, idősotthonok,
plébániák, civil és szakmai szervezetek ajánlásait is.
Az ajánlásokat az alábbi linken lehet beküldeni: http://www.
azevpraxisa.hu/ajanl
Az ajánlások beküldésének határideje: 2016. március 20. 24:00 h.

benne van most,
így ez egy út,
amire az emberek rátalálnak.
A külön érdekessége ennek
a
tudásrendszernek, hogy
szerveket lehet
regenerálni.
Műtétileg eltávolított szervek
újrateremthetők
a szervezetben
pusztán a tudatunk segítségével.
-Vannak-e konkrét gyógyult
esetek amikről tud?
– Nagyon sok helyreállított esetünk van már most is, az embe-
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világunk

A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet a
Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ
központi irányítása
intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony: határozatlan idejű. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 év (2016. április 01. - 2021. március 31.)
A munkavégzés helye: 4200 Hajdúszoboszló, Kossuth u. 15.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 03., elbírálásának határideje: március 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Korpos Szabolcs nyújt a 06-52-557-359
telefonszámon.
A részletes pályázati kiírás megtalálható:
www.hajduszoboszlo.eu, www.nagyhegyes.hu, www.hajduszovat.hu

rek a saját egészségük helyreállításán keresztül kerülnek kapcsolatba ezzel a tudásrendszerrel.
De van egy olyan szűk réteg is,
aki már tudja, hogy szellemileg

fejlődni kell, mert ráérzett, hogy
hiányzik valami az életéből. Én
is ezen emberek egyike voltam
és rájöttem hogy a hiányérzetet
pótolja ez az örök tudás.

Nemezcsodák
’’Hajlék - nemez a lakáskultúrában” címmel nyílt kiállítás több mint 30 alkotó munkáiból február 12-én a Kulturális Központban, melyet március 7-ig tekinthetnek meg a látogatók.
A nemezelés ősibb művészet, mint a fonás vagy a szövés. A különleges tapintású textilt hagyományosan birkagyapjúból, víz segítségével, gyúrással készítik. A kiállított munkák remekül mutatták meg,
hogyan lehet(ne) egyedibbé tenni otthonainkat a művészi alkotásoknak beillő tárgyakkal. Lámpabúra,
szőnyeg, párna, mind nemezből, gyönyörű színekben, népi motívumokkal. Az Árvai Anikó, Vetró
Mihály népművész házaspár nem ismeretlen a hajdúszoboszlói közönség előtt, ez a kiállítás sem jött
volna létre nélkülük, nemcsak mint alkotók szerepeltek, Árvai Anikó rendezője is volt a tárlatnak. A
hagyomány őriz meg minket”- emelte ki a kiállítás megnyitója, Polyák Albert, a Nemzeti Művelődési Intézet mb. főigazgatója, aki szerint ahhoz, hogy igazán jól működő társadalmat és közösséget
építhessünk, ideje visszatérni a saját hagyományainkhoz, így a nemezkelmékhez és az ezekből készült
használati tárgyakhoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

SPORTEGYESÜLETEK UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSÁRA 2016.
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a városban működő az egyes sportágak korosztályos bajnokságaiban versenyző sportegyesületek utánpótlás nevelő munkájához kíván támogatást adni.
Ennek érdekében a 2016. évi költségvetésben elkülönített Városi Sport és Utánpótlás Keretből támogatja a Hajdúszoboszlón működő sportegyesületeket, akik utánpótlás-csapataikat a sportág országos szakszövetsége által, annak előírásai szerint
szervezett bajnokságban, ranglista versenyeken szerepeltetik és versenyzőiket legalább heti három edzéssel készítik fel.
Céltámogatásra pályázhatnak sportegyesületek, sportszakosztályt működtető társadalmi szervezetek közül azok, amelyek
az előző évi elszámolásukat határidőre benyújtották, illetve székhelyük Hajdúszoboszlón van, és tevékenységüket e városban végzik.
A pályázatot a rendszeresített formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Irodájához (4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. sz. „A” épület I. emelet 102. szoba) 2016. március 1-jén 16.00 óráig kell benyújtani 1
példányban, illetve postai úton az adott határidőig történő beérkezéssel.
A pályázati felhívást, illetve a pályázati űrlapot nyomtatott formában a Hajdúszoboszlói Kovács Máté Városi Művelődési
Központ és Könyvtárban (4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 2. sz.), valamint a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Irodájánál (4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. sz. „A” épület I. emelet 102. szoba) lehet beszerezni. Pályázati díj pályázatonként 2.540.-Ft, a befizetéshez szükséges csekket e címeken veheti át a pályázó.
A pályázati űrlap, illetve pályázati felhívás a www.hajduszoboszlo.eu honlapról > Önkormányzat pályázatai > menüpont alatt tölthető le.
A pályázatnak tartalmaznia kell a célfeladat megjelölését, a megvalósítandó szakmai program részletes leírását foglalkozási, vagy edzéstervet. Az edzésterv tartalmi követelményeiről az iroda tájékoztatást ad.
A pályázatokat az Önkormányzat illetékes bizottsága a pályázati határidő lezárulásától számított 30 napon belül bírálja
el, illetve dönt a támogatás mértékéről. A bizottság profitorientált, vállalkozási alapon szervezett rendezvényeket és tevékenységeket nem támogat. A nonprofit jellegű tevékenységek megvalósítására a keretből a bekerülési költség legfeljebb 70
%-áig lehet pályázni.
A bizottság az érvényes pályázatokat, az alábbi szempontrendszert figyelembe véve értékeli:
a pályázat megfelelése a kiírás tartalmi és formai követelményeinek, a koncepció, a feladat, a program szakmai megalapozottsága, céljának, tartalmának kidolgozottsága, szakmai színvonala,
a pályázó eddig végzett szakmai munkája, eredményei, tevékenységének összhangja a tervezett feladat, program célkitűzéseivel,
rendszeres sport-tevékenységet biztosító egyesületi működés,
a sportág vagy a sporttevékenység hagyományai, népszerűsége,
a résztvevők száma, közülük a helyi állandó lakosok aránya,
a szervezet utánpótlás-nevelő tevékenysége, a fiatalok bevonása, közreműködése a feladat, program megvalósításában,
ingyenes és mindenki számára elérhető, nyilvános programok
a költségvetés megalapozottsága, realitása, a saját forrás/önrész mértéke,
a rendezvény, a program várható eredménye/hatása az érintett célcsoportra és helyi közösségre.
Kuparendszerben való versenyeztetés költségeihez akkor járul hozzá, ha az adott korosztályban nincs az illetékes szakszövetség által szervezett bajnokság.

5. oldal

Széchenyi is kockás ingben

A

volt államtitkár felháborodott azért, hogy az egyik iskola a Széchenyi-szoborra kockás inget adott. Én sem
repdesek az örömtől amikor egy szobrot felöltöztetnek.
Azonban az oktatásügyben tüntetők követelései annyira összhangban vannak Széchenyi gondolataival,hogy ezt a tett megbocsátható.
A legnagyobb magyar Béla fiának 1857. novemberében megfogalmazott intelmeiben rámutat arra, hogy az oktatási intézményekben a „legvaskalaposabb alapossággal annyi szalmát rágatnak és nyeletnek a diákokkal, hogy minden könyvtől megundorodnak”. A „kockás ingesek” is ezt az undort akarják megszüntetni, ezért lépnek fel a diákok túlterhelése ellen. A gondolkodás
halála a sok „szalma” fogyasztása. A tanulók jövőjéért aggódó
tanárok és szülők jól látják, hogy a gondolkodás fejlesztése a
járható út. Ezt az igényt is Széchenyivel összhangban fogalmazzák meg, aki Por és sár döblingi irodalmi hagyatékában kifejti,
hogy „nem a sok tanulás, könyvelnyelés, tudományt magába
tömés fejti ki az embert valódi higgadt okosságra, de a gondolkodásnak tisztasága, mélysége”.

A

legnagyobb magyar Béla fiának címzett intelmeiben
feltárja a hazát gyarapító sikereinek titkát, rámutat arra,
hogy a gondolkodás „mérhetetlen mélységével” tudta
elérni jól megalapozott célkitűzéseit. Széchenyi a fiának írt tanácsaiban azt is hangsúlyozza, hogy „minden emberi tehetség
csak szüntelen gyakorlással, tréninggel érheti el legmagasabb
fokát, legnagyobb fényességét”. A „kockás ingesek” is azt szeretnék elérni, hogy csökkentsék a túlméretezett tananyagot, ezáltal több időt lehetne fordítani a gondolkodási tréningekre.
A kormány nem Széchenyi útmutatását követte amikor felforgatta az oktatási rendszert. A legnagyobb magyar ugyanis hangsúlyozza, hogy „mindent ki kell előbb tervelni, elő kell készíteni
és megalapozni, különösen a politikában. Megalapozott döntéseket csak érdemi vitákkal lehet kialakítani. Széchenyi a Világ c.
könyvében hangsúlyozza, hogy „opposítióra (szembenállásra) a
legnagyobb szükség van, mert a Való csak elmesúrlódások árán
szokott lépni a halandók közé”.
A legnagyobb magyar 1835-ben Hírlapi cikkeiben is rámutat
arra, hogy „minél többen nyilatkoztatják ki véleményüket, annál
bizonyosb annak sikeres végrehajtása”. Sajnos ezeket a fontos
gondolatokat nem tartotta be a kormány az új oktatási rendszer
kidolgozása során.

A

legnagyobb magyar a Hitel c. könyvében a döntéshozók számára megszívlelendő gondolatot fogalmaz meg,
amikor kifejti, „hogy tudja meg az ember még a legalacsonyabb helyzetben is az igazat, ha mindenki minden szavát
igenli”. Nap mint nap tapasztaljuk, hogy a kormányban igen sok
„igenlő” dolgozik.

M

inden hazafinak kötelessége Széchenyi útmutatása
szerint cselekedni, aki 1819. április 09-én Naplójában feljegyzi: „Az ifjúság nevelése egy olyan országban, mely létéhez és szabadságához ragaszkodik, tekintettel
minden honpolgárnak hazája iránti kötelességére, tökéletes kell
hogy legyen”.
Döntsünk és cselekedjünk ennek alapján.

				

Dr. Takács Imre
Széchenyi-kutató

HAJDÚSZOBOSZLÓ

interjú

6. oldal

Interjú a képviselőkkel 8. rész:
Németi Attila Sándor 6. sz. körzet
A januárban megtartott időközi választáson az Összefogás Hajdúszoboszlóért és a Jövőért Egyesület jelöltjeként szerzett képviselői mandátumoat a körzetben. A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karán szerzett diplomát, az Éltes
Mátyás iskola munkatársaként dolgozik, emellett vállalkozó.
Fiatal személyiséggel bővült újra
a hajdúszoboszlói önkormányzat.
Hogyan kötődsz a városhoz?
► Apai ágon több generációra
visszamenőleg családom hajdúszoboszlói. Általános és középiskoláimat is itt végeztem. Egyébként általános iskolás koromtól
a helyi olasz focisuli tagjaként
voltam igazolt játékos. A diploma megszerzéséhez szükséges
gyakorlataimat is helyi intézményekben töltöttem. Ahogy mondani szokás - a nagybetűs életben
pedig munkahelyem és vállalkozásom is ide köt.
Mi határozta meg a pályaválasztásodat annak idején?
► Többek között az, hogy édesapámat két alkalommal is komoly baleset érte, melyből az
egyiket még kisgyermekként, a
másikat már nagyobbacskaként
éltem meg. Édesanyámmal, illetve később édesanyámmal és testvéremmel kellett helyt állnunk.
Ekkor tapasztaltam meg igazán,
hogy egy ember kiszolgáltatott
helyzetében milyen fontos a másik segítsége, valamint a problémával való azonosulás jelentősége. Baráti társaságomban is
felfigyeltek az empatikus képességeimre, bizalommal fordultak
hozzám, sokszor akár diszkrét
jellegű problémákkal.
Civilben szociálpedagógusként
dolgozol, ráadásul speciális
intézményben, ahol különösen
fontos az empátia is. Ez men�nyire előnyös a közéleti, helyi
politikai munkában?
► Azt gondolom, hogy a választási eredmény is megmutatta, mennyire előnyös képesség,
mivel a kampányom során a
körzetben sok olyan emberrel
beszélgettem, akik szerintem
ezért szavaztak bizalmat nekem.
Akadt
olyan beszélgetésem,
ahol kiderült, hogy az illető nem
az Összefogás egyesület szim-

patizánsa, személyemet illetően
mégis pozitívan reagált.
Hogyan kezdődött a közéletiséged? Ismerősök, barátok
révén?
► A társasági életben olyan körnek lettem részese, melyben már
több személy is közéletiséget
vállalt akkoriban, és elismerően
vélekedtek a személyemet illetően. Egyébiránt mindig érdekelt a
helyi közélet és a lakókörnyezetem. Gyermekként a 90-es években többször megtapasztaltam,
hogy a szüleim a helyi közéletről beszélgettek, érdeklődtek.
Gyakran hallom tőlük azóta is,
hogy a körzettel önkormányzati
képviselőként a legtöbbet Czeglédi Gyula, a fürdő vezérigazgatója törődött, ezért is tekintem példaképemnek. Remélem,
hasonló sikereket tudok majd
elérni.
Mit tartasz a legfontosabbnak
a társadalmi életben?
► Magam is családapa vagyok,
így a legfontosabb számomra a
család. Ami lényeges számomra
még: az együtt gondolkodás, a
már említett empátia, a más vélemények meghallgatása. Nem
vagyok híve a mostanában elharapózó kirekesztésnek és az
önös érdekek előtérbe helyezésének. Legfontosabb számomra,
hogy városunk, Hajdúszoboszló
tovabbra is lendületesen fejlődjön.
Mikor kerültél kapcsolatba az
Összefogással? Tagja is vagy.
Kérdezhetjük köznyelviesen,
miért pont ez a civil szervezet?
► Mindig szimpatizáltam az
alulról szerveződő közösségekkel. Már 2002-ben is fontosnak
éreztem, hogy amikor lehetőségem adódik, kifejtsem politikai
véleményemet.
Polgármesterünk, dr. Sóvágó László nyugodtsága, pártpolitikától mentes

löltjének lenni. Ellenfeleim szinte kivétel nélkül egyesületünkkel
szemben pozícionálták - határozták meg önmagukat, mind kevesebb elánnal.
A névtelen álarcok mögé bújó
lejáratásokat mindig is elítéltem.
Otthonról azt hoztam, ha valakivel baja van az embernek, álljon
elébe, és mondja a másik szemébe.
Örülök annak, hogy Hajdúszoboszlón az úgynevezett lejárató
hecckampány nem tudott sikeres lenni, s bízom benne, hogy
minden politikai oldal számára
tanulságos a kampány utolsó 3
napja. Meg kell tanulni a választókat felnőttként kezelni.

Feltételezem, nem Te nyújtogattad a kezed, hogy képviselőjelöltségre jelentkezz. Hogyan
történt a felkérés, és sokat töprengtél-e a válaszon?

Pártpolitikai elkötelezettséged
van-e, szimpatizálsz-e valamely irányzattal?
► Soha semmilyen pártnak tagja nem voltam, de nem tagadom,
otthonról hozott neveltetésem
alapján polgári közép gondolkodónak tartom magam.
Nem lehetett egyszerű számodra sem ezt a kampányt végigküzdeni, noha mögötted állt
egy támogató szervezet a város

Megválasztásod óta belekóstolhattál belülről is az önkormányzati munkába, immár
kettő önkormányzati ülés és
több bizottsági tanácskozás
részese voltál. Mik az első tapasztalataid, hogyan érzed magad önkormányzati képviselőként, tehát helyi politikusként?

polgármesterével egyetemben,
hiszen ő is téged ajánlott a választók figyelmébe. A választókat azért nem árt felkeresnie
egy jelöltnek. Sok fáradozásod
benne van ezekben a kampányhetekben? Hogyan győzted?
► A kampány során megpróbáltam minden háztartásba legalább
egyszer eljutni, mindenkivel
személyesen beszélni. Így viccesen mondhatom is, a körzet minden zegzugát ismerem. Természetesen azt gondolom, nem volt
felesleges a befektetett munka,
sok embert megismertem.
Rengeteg szabadidőm ment rá,
az otthoni munkám elvégzésében nagy segítséget adott a családom és a szüleim.
Munkahelyem
konstruktívan
állt a dologhoz, a kollégák és a vezetők rugalmas munkaidővel próbálták segiteni a kampányomat.
Akad-e valamilyen egyedi élményed, olyan epizód, ami
kedves emlék a kampányidőszakból?
► Útjaim során egyre inkább

interjú
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Életfilozófiája:
„A tett az első, a szó a második”

hozzaáállása, állandóan a város
érdekeit előtérbe helyező szemlélete megnyerő volt számomra.
Az egyesület munkájáról voltak információim, így amikor 30
éves lettem, elhatároztam, hogy
ha tudok, segítek ennek a közösségnek. Így, több fiatallal egyetemben, beléptem tagjai sorába.

► A 2014-es
kampányban
Máté Lajos képviselő munkáját
segítettem a körzet bánomkerti
részén, mivel sok ismerősöm és
barátom él itt, az idegenforgalomhoz köthetően. 2014-ben is
felmerült a nevem mint lehetséges jelölt, de azt gondoltam,
jobban tudom támogatni a háttérből az egyesületet. A választások után ezért külső bizottsági
helyet sem vállaltam, mert soha
nem a posztok vonzottak, hanem
a feladatok. 2015-ben a turisztikai bizottságban egy lemondás
után újra felmerült a lehetőség,
hogy bizottsági tag legyek, erre
az ajánlatra nem tudtam nemet
mondani, úgy döntöttem, vállalom. 2015 őszén, amikor a 6-os
körzet akkori képviselője bejelentette lemondását, az egyesület tagjai közt és vezetőségében
ismét előtérbe kerültem lehetséges jelöltként. Ekkor azt válaszoltam: ha úgy gondolják, hogy
én vagyok a legalkalmasabb
személy, elvállalom a megmérettetést, mert ezer szállal kötődök
a körzethez. A Báthory utcán
nőttem fel, a mai napig sok időt
töltök itt.
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éreztem az emberek támogatását,
biztatásuk egyre nagyobb erőt
adott. Jó volt megélni azt, hogy
ismeretlen házhoz becsengetve
az ott lakók a nevemet tudva fogadtak, elmondták, hogy engem
már fényképről ismernek, és
személyesen ők még képviselőt,
illetve jelöltet nem fogadhattak.
Vendégtartással foglalkoztok,
sokan tudták, tudják ezt, nyilván a riválisok, illetve azok
támogatói is. Valljuk be, nagy
méreteket ölt ebben a városban az egymásra irigykedés,
az idegenforgalommal foglalkozók sem kivételek ez alól. A
kampányban emiatt téged támadás-bántás is ért, névtelen
papírlapra vetve. Derült égből
villámcsapás?
► Mivel egy körzetben volt
most választás az időköziség
miatt, ezért a kampányban számítottam arra, hogy fokozott
figyelemmel fogják kísérni munkámat. Azonnal érezhettem annak súlyát is, hogy milyen egy
befolyásos szervezet esélyes je-

► Azt gondolom hogy az önkormányzat munkáját kisebb zsörtölődésektől eltekintve konstruktivitás, együtt gondolkodás, egy
irányban haladás jellemzi. Mindenki számára annak kell lenni
a legfontosabbnak, hogy a város
továbbra is fejlődjön.
Politikai ideológiatól mentesen,
egyik kedvenc idézetem: „A tett
az első, a szó a második” Széchenyi Istvántól, ezt életfilozófiámnak is tekintem.
Milyen bizottságokban kaptál-vállaltál szerepet, és miért
ezekben?
► Egyik tagságom a számomra nagyon fontos szociális területen van: az igazgatási, nevelési, szociális, egészségügyi
bizottságban. Másik tagságom
a tőlem nem idegen városfejlesztési, mezőgazdasági bizottságban. Az első szakképesítésemet a Bocskai szakképző
intézményben szereztem, ott
érettségiztem. Érdekességként

elmondom, hogy egyik tanárom
mostani képviselőtársam, Harsányi István volt.
A 6. sz. egyéni választókerület
a körzetek átalakítása óta még
nagyobb kiterjedésű lett. Kertvárosi rész, egyfelől több évtizedes tradicionális
vendégtartásra
berendezkedett
terület, másrészről – délre - vegyesebb a kép,
sok mezőgazdasággal foglalkozó
él,
intézményi
terület is akad
a
körzetben.
Milyen ennek a
városrésznek a
helyzete, a fejlettsége meglátásod,
személyes tapasztalataid alapján?
► A körzetnek
két részén érződik a kettősség.
Nem ugyanazok
a problémak érzékelhetők a Wesselényi utca környezetében,
mint a Rákóczi
utca környékén.
Míg a körzet
Arany János utcai
részén a vendég-

tartással kapcsolatos infrastrukturális problémák jelentősebbek,
addig a gazdarészen, a Kossuth
utca környékén főleg a mindennapi kérdések foglalkoztatják
az ott lakókat. Végzettségemből adódóan barátaim, segítőim
közreműködésével, így például
Vácziné Jucika néni és Kovács
Karcsi segítségével meg tudjuk
oldani ezeket a problémákat a
hagyományos kertvárosi részen.
A turisztikai területen saját tapasztalataim és családom révén
közvetlenül is érzékelem a felmerülő gondokat.
Milyen véleményeket, javaslatokat gyűjtögettél a tarsolyodba az emberekkel beszélgetés
közben? Mik a fontos tennivalók ezekben az utcákban a
következő évek során, van-e
egyedi megoldandó feladat?
► Csak néhányat emelnék ki
most, felsorolásszerűen.
A Rákóczi utcai játszóteret körbe kell keríteni, biztonságosabbá
kell tenni. Szeretném, ha egy
felnőtteket szolgáló kondipark is
létesülne a még szabad területen.
Mindenképpen el kell készíteni
a felújítási tervét az Arany János
utca és a Bányász utcának.
A Keleti utca kimaradt szakaszát
a zuggal együtt fel kell újítani.
Örömömre szolgál, hogy az
idén a Bambinó óvoda előtt megoldódik a parkolás és a Hőgyes-

Kossuth utcai kereszteződésben
uralkodó áldatlan állapot is.
Ezen kívül tovább kell fejleszteni a bel- és csapadékvíz-elvezetést. A következő években is
nagy hangsúlyt kell fektetni az
infrastruktúra fejlesztésére.
A választókörzet lakosságaival
való közvetlen kommunikációért egyébként honlapot hozok létre, melynek címe: www.
szoboszlo6vk.hu lesz.
Fiatal vagy, apa vagy. Te is tudod, sokan külföldön keresnek
megélhetést. Mivel tarthatók
itt vajon a fiatalok? Szerinted e
téren mit tehet az önkormányzat, vagy mi, itt élők?
► Sajnálom hogy sok hozzám
hasonló korúnak el kell hagynia
a megélhetéséért a hazáját. Ez
egy összetett kérdés, az önkormányzatoknak ebben a szerepe
egyre kevesebb, országosan kell
kezelni. Minden olyan országos
kezdeményezést, ami önkormányzati döntést is igényel a
gazdasági migráció megállításában, elsőként támogatni fogok.

Képek: Balra fenn: képviselői
eskütétel után a megbízólevéllel.
Jobbra fenn: párjával, Zsanettel, és gyönyörű kisleányukkal.
Balra lenn: Repka Attilával a
szoboszlói sportházban. Fotók:
Tibai Irma és magánarchívum
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férfi kézilabda
Idegenben kezdett a csapat
Az NB II-ben szereplő Hajdúszoboszlói KSKE férfi kézisei
a hétvégén kezdték el a tavaszi
idény mérkőzéseit. A csapat
másfél hónapos felkészülés
után várta a rajtot.
Az őszt egy győzelemmel,
három döntetlennel és hét vereséggel hozta le a HKSKE, így
aztán nem csoda, hogy csupán
egyetlen ellenfelet, a Karcag SE
csapatát előztek meg játékosaink
a tizenkettes mezőnyben.
A tél folyamán a keret nem változott abban az értelemben, hogy
nem érkezett új játékos a meglévő állományhoz. A tavasznak a
meglévő játékosok vágtak tehát
neki úgy, hogy január első hetében megkezdték a felkészülést.
A Városi Sportházban megtartott tréningeken a felnőttek és az
ifisták együtt készültek, s jobbára így is játszanak majd a tavasz
során.
Az eddig megszerzett öt ponthoz legalább ennyi kellene, de
inkább több, hogy biztosan bent
maradhasson a csapat az NB IIben. Juhász Károly csapata Kiskőrösön kezdte meg az idényt ez
előző héten, a forduló előtt hatodik helyen álló gárda otthonában.

Ősszel szoros eredmény született
a Sportházban, ám akkor két góllal kikapott (23-25) a HKSKE.
Most sikerült jócskán visszavágni, mert a félidei kétgólos vezetés után, a végére öttel nyertek
játékosaink (Kiskőrös – HKSKE
21-26).
H. R.

A junioroknál a
dobogó a cél
A felnőttek közvetlen utánpótlása, a junior csapat a telet a harmadik helyen töltötte tizennyolc
ponttal. Hátrányuk mindössze
két pont az éllovas Köröstarcsa
és a Kiskőrös csapataival szemben. Legalább a dobogón szeretnének maradni a tavasz végére.
Az idény rögtön egy rangadóval indult, hiszen a felnőttekhez
hasonlóan ők is a Kiskőrössel
mérkőztek meg. Sajnos, nem
sikerült a bravúr, a fiatalok
ugyanis 27-17-re kikaptak. A
harmadik helyet ennek ellenére
megtartották.

asztalitenisz
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labdarúgás
Rengeteg meccs után várják a kezdést
Február végén már éles bajnokin láthatjuk újra a HSE labdarúgóit. A január óta tartó felkészülési időszak
eredménye a Nyíradony elleni bajnoki rajton mutatkozik meg.
Zsinórban játszotta a felkészülési
találkozókat és a téli műfüves bajnokság mérkőzéseit a HSE január
eleje óta. Kis túlzással, egy egész
idényre való mérkőzést tudtak már
le labdarúgóink. Kilenc saját szervezésben történő edzőmeccs mellett
hét találkozó állt rendelkezésre a felkészüléshez az MLSZ Hajdú-Bihar
Megyei Igazgatósága által szervezett műfüves bajnokságban.
Január tizedikén a Hajdúnánás ellen nyertek László Richárdék 5-1re. Egy héttel később a Hajdúsámsont is legyűrték 2-1-re. A Szabolcs megyei első helyezett Ibrány csapatával jó
iramú találkozón, végül 3-3-at értek el.
Ahogy haladtak a felkészüléssel a focisták, úgy nőtt a terhelés, és ezzel együtt már a győzelmek sem jöttek.
Előbb kikaptak a Nyíradonytól 5-2-re, majd a Nyírgyulajtól is 3-0-ra. A Sárrétudvari is lelépte a jobbára ifistákból
álló, de az eredmény ellenére jól küzdő fiatalokat 5-1-re. Ugyanezen a napon, az első keret a Püspökladánnyal
mérkőzött meg. Itt már látszott a több erő a mieinkben, mert 6-0-ra nyertek. A Nyíradonnyal újra találkoztak játékosaink a folytatásban, ám itt is vereség lett a vége 2-1 arányban. A derecskei csapat is felülmúlta a műfüves bajnokságban az ifigárdát 3-1-re. Február tizenharmadikán az első keret két rövidített találkozón lépett pályára előbb
a Gyulaháza (1-1), majd a Körösladány (0-1) ellen. A fiatalok viszont végre nyertek a műfüves bajnokságban. A
Monostorpályit verték meg 4-0-ra.
A felkészülés vége felé a terhelés is könnyebb lett az edzéseken. Ez már az eredményben is meglátszott. A
Szolnok megyei listavezető Tiszafüred gárdájával, fordulatos mérkőzésen végül HSE-siker született 4-3-as végeredménnyel.
A bajnoki rajt előtti utolsó hétvégén sűrű program várt a labdarúgókra. A műfüves bajnokságban a Hosszúpályi
(1-4), valamint a főpróbának szánt Érmihályfalva (1-2) és a Báránd (1-4) csapataival találkozott a HSE.
Az eredmények alapján vegyes érzéseink lehetnének. Ám a tiszta képhez hozzátartozik, hogy a műfüves bajnokságban összeszedett négy vereséget, nem lehet az első csapat nyakába varrni (bár a fiatalokéba sem kell). Ezeken
ugyanis az ifisták játszottak, akik pedig a vereségek ellenére is jól teljesítettek az erősebb ellenfelekkel szemben.
Meg persze az is igaz, hogy az igazi értékmérők a tavaszi bajnoki mérkőzések lesznek. Idehaza kezd, idegenben zár a csapat. A HSE az ötödik helyről, az éllovas Hajdúböszörményhez képest három pont hátrányból várja
a tavaszi rajtot. Az első négy helyen álló rivális közül hárommal hazai pályán (Nyíradony, Hajdúböszörmény,
Sárrétudvari), míg egy ellenféllel (Hajdúsámson) idegenben találkozik majd csapatunk. (Fotó: Holb Péter)
Horváth Róbert
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A kupakok leadásának helye:
Nádudvari Nonprofit Kft.
4181 Nádudvar, Petőfi u. 13. sz.
Telefon. 06-54-527-113
E-mail:
majorosgyorgy@tvgnadudvar.hu

kupakgyűjtési akciót. Bence súlyos balesetet szenvedett, koponyatörés miatt sokáig kómában volt.
Jelenleg rehabilitációs osztályon ezelik, felépülése
hosszú folyamat.
Ha Ön, ha Te segíteni szeretnél, nem kell mást tenni, mint a környezetben található ásványvizes és
üdítős flakonok műanyag kupakjait összegyűjteni
és leadni a gyűjtőhelyre.
A gyűjtés ideje: február 15- május 15. között.

SEGÍTENEK A FOGYASZTÓVÉDŐK!
A KUPAKOK
LEADÁSÁNAK HELYE:

Nádudvari Nonprofit
Kft.
4181 Nádudvar
Petőfi u. 13 sz.

Segítő szándékkal hirdetjük meg kupak gyűjtési akciónkat a Kurunczi Bence gyógyulásáért !Bence súlyos balesetet szenvedett, koponya törés miatt hosszú
ideig komában volt. Jelenleg rehabilitációs osztályon
kezelik, felépülése hosszú lassú folyamat. Speciális
etetést igényel. Ha segíteni szeretnél nem kell mást
tenned, csak a környezetedben talált ásványvizes és
üdítős flakonok műanyag kupakjait össze gyűjtened
és elhoznod hozzánk a gyűjtőhelyre.

További sok jó tanács a
A kupakok sorsa: Hozd elHatóság
hozzánk és mi elvisszük
egy műanyag feldolgozó üzembe.
Nemzeti Fogyasztóvédelmi
honlapján:

Telefonszám: 06-54-527-113
E-mail:
majorosgyorgy@tvg-nadudvar.hu

2016.02.15.
www.nfh.hu
A gyűjtés kezdete:

A gyűjtés vége:
2016.05.15.

Anyakönyvi hírek
2016. január

Amerikai futball: Nem csak a pályán fociznak

Házasságkötés:

A Hajdúszoboszlói Asztalitenisz Klub játékosainak, sikerült átmenteni az egy hónappal korábbi formjukat, s újra fölényesen nyerni az
NB III-as asztalitenisz csapatbajnokság Alföld csoportjában.
Apagy SE II – HAK 5-13
Győzött párosban: Lévai László – Kelemen József, Takács Zoltán –
Holb Angéla. Győzött egyéniben: Takács Zoltán négyszer, Holb Angéla háromszor, Lévai László és Kelemen József kétszer – kétszer.
Rangadóra került sor abban az értelemben, hogy az ötödik helyen
álló Apagy a harmadik HAK csapatát fogadta. A mieink azonban sokkal előrébb voltak a pontok tekintetében, hiszen már a forduló előtt öt
ponttal előzték meg riválisukat.
A mérkőzés a szokásos menetrendnek megfelelően a párosokkal indult, ahol rögtön két győzelemmel jelezték játékosaink, hogy a két
pontért érkeztek. A folytatásban, az egyéni mérkőzések során ugyan
engedtek öt játékot a hazai egyletnek, de asztaliteniszezőink magabiztos játéka fölényes sikerhez vezetett.
A tabellán megerősítették harmadik helyüket. Február huszonnyolcadikán a tabella utolsója, a Vámospércsi ASE ellen folytathatják a
pontgyűjtést hazai környezetben a HAK játékosai.
-hor-

Jó évet zártak és már gazdag programokon vannak túl ebben az esztendőben is a Hajdúszoboszló Rhinos Amerikai Futball
Egyesület játékosai. Pályán és azon kívül is összetart a csapat.

Újszülöttek:

H. R.

GYŰJTSD A KUPAKOT ÉS SEGÍTS
BENCÉNEK !

JÓTÉKONYSÁGI
Kurunczi
gyógyulásáért hirdették meg ezt a
GYŰJTÉSBence
!

Megerősített dobogó

Az előző évben jobbára aréna mérkőzéseken, vagyis az amerikai futball „kispályás” változatában mutathatták meg magukat a Hajdúszoboszló Rhinos játékosai. Előbb Salgótarjánban, majd hazai pályán, végül Miskolcon is játszottak mérkőzéseket egy-egy torna
keretében. Előbbi helyszínen megszületett az első győzelem, idehaza pedig már sikerült megszerezni végül a torna harmadik helyét
is. Az őszi miskolci torna lóg csak ki a sikeres szereplések közül, ahol hat csapatból a hatodikak lettek.
Az előző év krónikájához tartozik, hogy megtartották újra a nyár végi jótékonysági gálájukat, amellyel akkor a Bárdos Lajos
Általános Iskolát segítették. A nagy sikerre való tekintettel, már tervezik és szervezik az idei gálát is.
Ebben az évben is elutaztak Salgótarjánba, ahol három mérkőzésen léphettek pályára a Charity Bowl keretében. A győzelmek
ezúttal elkerülték a gárdát a Nógrád megyei székhelyen.
Nagy lépés viszont a csapat életében, hogy együttműködésre léptek a Debrecen Gladiators csapatával, amelynek keretében több
játékos is kipróbálhatja majd magát éles, nagypályás mérkőzéseken, a Divízió I-es bajnokságban.
A cél persze az, hogy a csapat saját jogon indulhasson el a nagypályás bajnokságokban. Ehhez továbbra is toboroznak játékosokat
mind az első csapatba, mind az utánpótlásba.
A pályán kívül is sok közös programot szerveznek. Elég csak megemlíteni, hogy a sportág világszerte követett legrangosabb
eseményét a Super Bowlt, a szurkolókkal közösen nézték végig az egyik hajdúszoboszlói szórakozóhelyen. A csapatépítésben már
csak ezért is jelest érdemelnek.

mozaik

Kovács Tünde – Spét Gábor Tamás, Juhász Nikolett – Varga Gábor.
Széles Hédi, Rapos Dávid János, Sándor Izabella, Tóth Zsófia, Juhász Kevin Noel,
Dorcsin Levente, Turi Csaba, Bognár Bálint, Vitéz Lilla, Lécz Zsófia, Zsiga Vince,
Pinczés Zora Izabella, Páska Gréta, Balogh Csaba Levente, Király Jázmin Judit, Kerékgyártó Bence, Tóth Dávid, Kunkli Gergő, Való Zsolt Bertalan, Vasók Boglárka,
Kiss Elizabet Kitti.
Akiket gyászolunk:
Kéri Ferenc 81, Szabó Gyula 80, Török Károly Gyula 87, Kovács András Sándor 71,
Barkóczi János 69, Magyar Istvánné 74, Rigó Árpád 74, Dankos Ferenc 85, Viski Ferencné 74, Orosz Gyuláné 71, id. Fekete Károly 82, Takács Kálmánné 83, Molnár Gyula 83, Kárai Sándor 52, Gáti Lászlóné 76, Horváth Imre 64, özv. Szécsi Lászlóné 85,
Gyimes István 72, Martinez Csabáné 70, Hüse Imréné 89, Nagyné Pajor Ibolya 61, Sári
István 86, Kovács Sándor 77, Berekszászi Béla 77, Nagy Ferencné 64, Fehér Imre 86,
Székely Éva 80, Békési Istvánné 82, Csepregi Imréné 86, Jákób Ferenc 64, Donka Antalné 94, Harsányi Gábor 74, Kovács Imre 90, Varga Zsófia Patrícia 19 hónapos, Árva
Lászlóné 85, Kovács Pálné 80 éves.

9. oldal

TAVASZI MŰVÉSZETI
NAPOK
a hajdúszoboszlói Kovács Máté Kulturális
Központban
2016. MÁRCIUS 4 – ÁPRILIS 3.
Március 4. (péntek)
18 óra
A kulturális központ
művészeti csoportjainak gálaműsora
Március 6. (vasárnap)
18 óra
ZORÁN KONCERT
Belépődíj: 5.500 forint és 4.800 forint
Március 7. (hétfő) 17
óra
„Korhatártalanul –
50 után is aktívan”
ENDREI
JUDIT
KÖNYVBEMUTATÓJA
A belépés ingyenes!
Március 11. (péntek)
17 óra
Burai István grafikus,
képzőművész
és
szobrász
kiállításmegnyitója
Megnyitja: Cs. Tóth
János művészeti író
Március 11. (péntek)
19 óra
MUZIKÁLIS KLUB
Vendégünk
a
Pawnshop
blues
együttes
A belépés díjtalan!
Március 15. (kedd) 16
óra
ALMA EGYÜTTES
KONCERTJE
Belépődíj: 1.500 forint
Március 17. (csütörtök) 19 óra
CSÁNYI SÁNDOR
ÖNÁLLÓ ESTJE –
avagy miért ne próbáljuk megérteni a
nőket?
Belépődíj: 2.300 forint és 2000 forint
Március 21. (hétfő) 17
óra
NEVETŐ KLAS�SZIKUSOK HOMÉROSZTÓL SÁNTA
FERENCIG

(irodalomtörténet diákszájon)
Előadó: Erdei Sándor
újságíró
Közreműködik:
Bárdosi Ildikó népdalénekes
A belépés ingyenes!
Március 23. (szerda)
17 óra
VILÁGKÓSTOLÓ
– TUNÉZIA
Szabó Miklós hivatásos világjáró ételkóstolóval egybekötött
előadása
A belépés ingyenes!
Március 24. (csütörtök) 15 óra
HÚSVÉTI KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ
17 óra TÁNCHÁZ
A belépés díjtalan!
Március 25. (péntek)
19 óra
MÁGA
ZOLTÁN
KONCERTJE
Belépődíj: 5.500 forint és 5.000 forint
Március 26. (szombat) 17 óra
„Öröm a zene”
X. SZOBROCK
Amatőr
Rockzenekarok Tehetségkutató Versenye
Belépődíj: 700 forint
Április 3. (vasárnap)
17 óra
NÓTAGÁLA
Fellépnek: Gyulai Erzsébet, Farkas Rozika, Csizmadia János,
Liszter Sándor és a
Vadrózsák
Belépődíj: 1.900 forint és 1.500 forint
A rendezvények helyszíne: Szilfákalja 2.
Helyre szóló belépőjegyek válthatók a kulturális központban.

innen-onnan
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KÉKINFO
Verekedős lány az éjszakában
Hajcibálásba torkollott a szombat
esti bulizás. Többek között ebben
az esetben is el kellett járniuk a
hajdúszoboszlói
rendőröknek.
A közelmúlt eseményeiről Karácsony Béla rendőr százados, a
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság munkatársa számolt be olvasóinknak.

Hajhúzás miatti hajcihő

Garázdaság vétség elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt indult
büntetőeljárás N. Dóra debreceni
lakos ellen. Január harmincadikán
éjjel, tizenegy óra után néhány perccel, a helyi körzeti megbízott a Nádudvari úton, az úttesten csoportosulást vett észre. A fiatalok elmondták,
hogy egy lány többeket bántalmazott, akik éppen távozóban voltak.
A körzeti megbízott utánuk ment,
megállította őket, majd visszakísérte a csoportosuláshoz, ahol a tanúk
elmondták, hogy két hölgy egyike
volt az, aki több szórakozó haját
megcibálta, és szidalmazta őket.
A hölgyet elfogták és előállították
a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányságra, ahol a nyomozók kihallgatták.
Az ügyben garázdaság vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
indított nyomozást a kapitányság befejezte, és a keletkezett iratokat bíróság elé állítási javaslattal megküldte
az illetékes járási ügyészségnek.

Zoknit lopott, de lebukott

Szabálysértési értékre dolog elleni
erőszakkal elkövetett lopás vétség
megalapozott gyanúja miatt indult
nyomozás egy hajdúszoboszlói lakos ellen. A Hőforrás utcán az egyik
áruház képviselője tett telefonon
bejelentést a Hajdú-Bihar Megyei
Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központjába egy lopásról.
A helyszínre érkező rendőrnek az
áruház vezetője elmondta, hogy egy
férfi egy csomag zoknit próbált eltulajdonítani, de tetten érte. A személyt
visszatartani nem tudta, távozott az
áruházból. A járőrök adatgyűjtést végeztek a környéken, amelynek eredményeképpen a Rákóczi utca végén
megtalálták F. Gézát, akit elfogtak
és a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányságra állítottak elő, ahol a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki.
A ruházat átvizsgálása során az eltu-

lajdonított csomag zokni előkerült a
kabátja alól.

Kiabált és szidalmazott

Hajdúszováti általános iskola
munkatársa tett bejelentést február
kilencedikén délután fél négykor a
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságra. A bejelentő elmondta,
hogy az iskola udvarán egy fiú kiabálni kezdett, szidalmazta az iskolában dolgozókat, és betört egy
ajtóüveget. A garázda fiú a portás
felszólítására elhagyta az épületet.
A bejelentést követően a rendőrök
azonnal a helyszínre mentek, ahol
adatgyűjtést és tanúkutatást végeztek, amely alapján azonosították a
bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható tizenhat
éves fiatalt. A helyi körzeti megbízottak a fiatalkorú fiút otthona előtt
elfogták és előállították a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányságra, ahol a
nyomozók gyanúsítottként kihallgatták. A helyi lakos a bűncselekmény
elkövetését elismerte.
A kapitányság a hajdúszováti lakossal szemben garázdaság vétség
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt szabadlábon hagyása mellett
folytatja a nyomozást.

Hamar meglett a lopott
kerékpár

Egy nő tett bejelentést február tizenhatodikán este fél hét körül a
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
Tevékenység-irányítási Központjába arról, hogy aznap
reggel Hajdúszoboszlón, a Sport és
Fürdő utcák kereszteződésénél található kerékpártárolóban hagyta lezárt
biciklijét, majd elutazott a városból.
A bejelentő elmondta, hogy amikor aznap este visszaérkezett, a kerékpárját nem találta ott. A rendőrök
a bejelentést követően adatgyűjtést
és tanúkutatást végeztek, amelynek
alapján azonosították a lopás bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható helyi lakost.
A nyomozók a férfi lakásán házkutatást tartottak, és az udvaron
található fészerben megtalálták és
lefoglalták az eltulajdonított kerékpárt, amit a sértett részére két nappal
később vissza is adtak. A nyomozók
gyanúsítottként hallgatták ki H. Eleket, aki a bűncselekmény elkövetését elismerte. Vele szemben lopás

vétség elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt – szabadlábon hagyása mellett – folytatja a nyomozást.

Rendőrségi felhívás

A lakosság segítségét kérik az alábbi események kapcsán az elkövetők
kézre kerítése érdekében.
Dísztárcsa és embléma tűnt el
Lopás vétség megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást a
rendőrkapitányság abban az ügyben,
melyben egy debreceni lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen,
aki idén január kilencedikén este fél
hat és fél nyolc között, a Hajdúszoboszló Böszörményi úton található
Árpád uszoda előtti parkolóban leállított személygépkocsi dísztárcsáit,
valamint a rajta lévő Ford emblémát
eltulajdonította.
Autóból loptak
Szintén lopás vétség megalapozott
gyanúja miatt érkezett feljelentés a
sértettől a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányságra, mivel ismeretlen tettesek február kilencedikén kilenc óra
után pár perccel, a Hajdúszoboszló
Szilfákalja utcán található szupermarket melletti parkolóban leállított
Smart típusú személygépkocsi jobb
első ülésén hagyott táskáját a benne
lévő személyes tárgyaival, valamint
mobiltelefonjával együtt eltulajdonította.

A melléképületbe másztak be

Lopás vétség megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás idáig
ismeretlen elkövetők ellen, akik a
rendelkezésre álló adatok alapján
február tizenhatodikán délután négy
óra körül egy Vadas utcai lakóház
melléképületének ablakán bemásztak a lakásba, ahonnan ruhákat, valamint a fürdőszobából csaptelepeket
tulajdonítottak el.
A rendőrség kéri, hogy aki az említett bűncselekmények elkövetésével
kapcsolatban, vagy az elkövetőkről
bármilyen információval rendelkezik, tegyen bejelentést személyesen
a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányságon (Hajdúszoboszló, Rákóczi u.
4. szám), a nap 24 órájában elérhető
06-52-457-040-es telefonszámon,
vagy a 112-es ingyenes segélyhívón.
A hatóság a bejelentőre vonatkozó
adatokat bizalmasan kezeli.
R. G.

HAJDÚSZOBOSZLÓ

HAJDÚSZOBOSZLÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
sporttevékenységek
támogatására 2016.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
civil szervezetek és intézmények
önkormányzati támogatására 2016.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a város lakosságának
rendszeres sportolási és testedzési lehetőséget kíván biztosítani.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága pályázatot hirdet a
civil szervezetek és intézmények számára a 2016. évi költségvetésben elkülönített Gazdasági Bizottsági Keretből elnyerhető önkormányzati támogatásra.

Ennek érdekében szervezi, és a 2016. évi költségvetésben elkülönített Városi Sport és Utánpótlás Keretből támogatja a Hajdúszoboszlón működő sportegyesületeket, akik csapataikat a sportág országos
szakszövetsége által, annak előírásai szerint szervezett bajnokságban, ranglista versenyeken szerepeltetik és versenyzőiket legalább
heti három edzéssel készítik fel.
A versenysport mellett támogatja a szabadidős és egyéb sportrendezvényeket.
Céltámogatásra pályázhatnak sportegyesületek, társadalmi szervezetek közül azok, amelyek az előző évi elszámolásukat határidőre
benyújtották.
A pályázatot a rendszeresített formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Irodájához (4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. sz. „A” épület I. emelet 102. szoba) 2016.
március 1-jén 16.00 óráig kell benyújtani 1 példányban, illetve
postai úton az adott határidőig történő beérkezéssel.
A pályázati felhívást, illetve a pályázati űrlapot nyomtatott formában a Hajdúszoboszlói Kovács Máté Városi Művelődési Központ
és Könyvtárban (4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 2. sz.), valamint
a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Irodájánál (4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. sz. „A” épület I. emelet 102. szoba) lehet
beszerezni. Pályázati díj pályázatonként 2.540.-Ft, a befizetéshez
szükséges csekket a fenti címeken veheti át a pályázó.
A pályázati űrlap, illetve pályázati felhívás a www.
hajduszoboszlo.eu honlapról > Önkormányzat pályázatai > menüpont alatt tölthető le.
A pályázatnak tartalmaznia kell a célfeladat megjelölését, a megvalósítandó szakmai program részletes leírását vagy foglalkozási,
vagy edzéstervet. Az edzésterv tartalmi követelményeiről az iroda
tájékoztatást ad.
A pályázatokat az Önkormányzat illetékes bizottsága a pályázati határidő lezárulásától számított 30 napon belül bírálja el, illetve dönt
a támogatás mértékéről. A bizottság profitorientált, vállalkozási alapon szervezett rendezvényeket és tevékenységeket nem támogat. A
nonprofit jellegű tevékenységek megvalósításához a keretből a bekerülési költségek legfeljebb 70 %-áig, és maximum 700.000.-Ft-ig
lehet pályázni.
A bizottság az érvényes pályázatokat az alábbi szempontrendszert
figyelembe véve értékeli:
a pályázat megfelelése a kiírás tartalmi és formai követelményeinek, a koncepció, a feladat, a program szakmai megalapozottsága,
céljának, tartalmának kidolgozottsága, szakmai színvonala,
a pályázó eddig végzett szakmai munkája, eredményei, tevékenységének összhangja a tervezett feladat, program célkitűzéseivel,
rendszeres sport-tevékenységet biztosító egyesületi működés,
a sportág vagy a sporttevékenység hagyományai, népszerűsége,
a résztvevők száma, közülük a helyi állandó lakosok aránya,
a szervezet utánpótlás-nevelő, tehetséggondozó tevékenysége,
ingyenes és mindenki számára elérhető, nyilvános programok,
a költségvetés megalapozottsága, realitása, a saját forrás/önrész
mértéke,
a rendezvény, a program várható eredménye/hatása az érintett célcsoportra és helyi közösségre.

pályázatok
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
kulturális tevékenységek támogatására 2016.
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a város egész lakosságának, valamint az itt üdülő vendégeknek rendszeres kulturális, művelődési és szórakozási lehetőséget kíván biztosítani. Ezért a 2016.
évi költségvetésben elkülönített Kulturális és Közművelődési Keretből támogatja:

Pályázni lehet legfeljebb 200.000 Ft-os összegig működési költségek támogatására
Pályázati feltételek: pályázati űrlap használata, 2.540 Ft pályázati díj befizetése
A pályázat benyújtása:
a) A pályázati csomagot elektronikusan megküldjük valamennyi általunk e-mail címmel
regisztrált civil szervezetnek, illetve letölthető a www.hajduszoboszlo.eu honlapról az Önkormányzat/pályázatok menüpont alatt. Nyomtatott formában Fehér Adrienn ügyintézőtől
(Polgármesteri Hivatal A/108. sz. szoba, tel: 52/273-584), kérhető.
b) a pályázati díj befizetése történhet postai úton az előző pontban megjelölt ügyintézőnél
átvehető csekken, vagy banki átutalással a 11738084-15372741 számlaszámra. Átutaláskor
feltétlenül fel kell tüntetni a „Civil2016” megjegyzést!

► Kulturális és művelődési feladatok színvonalas megszervezését, új tevékenységi formák kialakítását
és elterjesztését.
► A különböző rendezvények (kiállítások, koncertek, vásárok, más egyéb nagy érdeklődésre számító
események) hatékonyabb és gazdaságosabb megvalósítását.
► Olyan komplex rendezvények megszervezését, amelyek segítik a „Hajdúszoboszlói Nyár” sajátos
karakterének kialakítását, illetve új támogatókat szereznek ezek kivitelezéséhez.
► Hagyományteremtő, hagyományőrző és ápoló rendezvényeink színesebbé, vonzóbbá tételét, illetve
olyan ismeretterjesztő, vagy tudományos igényű publikációk megjelentetését, kiadását, amelyek ezen
rendezvények, szokások feldolgozását, értékelését adják.
► A bizottság kizárólag kulturális jellegű sajtótermékek megjelentetését támogatja.
► Eredményes munkát végző művészeti csoportok működését, továbbá egyéni alkotók színvonalas tevékenységét.

Beérkezési határidő: 2016. március 1. (kedd) 14.00 óra
A pályázat beadásának helye, illetve címe:
Személyesen Fehér Adrienn ügyintézőhöz (Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal A/108.
sz. szoba). Postai úton a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal, 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. címre a „Civil2016” megjegyzés feltüntetésével az adott határidőig beérkezéssel.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
turisztikai tevékenységek
támogatására a 2016. évben
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai Bizottsága a 2016. évi
költségvetésben elkülönített Turisztikai Célkeretből elnyerhető támogatásokra
az alábbi felhívást teszi közzé:
Pályázni lehet:
a) Hajdúszoboszló turisztikai érdekeit szolgáló rendezvények, programok megvalósítására,
b) turisztikai jellegű, nem rendszeresen megjelenő, egyedi kiadványok készítésére,
c) nemzetközi kapcsolatok építése, ápolása céljából.
A pályázat benyújtásának feltételei:
a) támogatás annak a hajdúszoboszlói illetőségű pályázónak nyújtható,
akinek/amelynek székhelye Hajdúszoboszló, vagy rendszeres tevékenységét Hajdúszoboszlón végzi, és nem magánszemély esetén: amelyet a bíróság a pályázat
kiírása évének első napja előtt legalább egy évvel – 2014. december 31-ig – nyilvántartásba vett és az alapszabályának megfelelő tevékenységét ténylegesen folytatja;
b) a pályázathoz csatolni kell a program, illetve rendezvény részletes leírását, szakmai indoklását, költségvetését, külön megjelölve az önerő összegét,
c) a pályázati felhívásra pályázatonként 2.540.- Ft-os pályázati díj befizetése ellenében lehet jelentkezni.
A pályázat benyújtása:
A pályázati csomag letölthető a letölthető a www.hajduszoboszlo.eu honlapról a
Pályázatok, projektek/Önkormányzat/pályázatok menüpont alatt.
Nyomtatott formában kérhető Molnár Viktória ügyintézőtől (Polgármesteri Hivatal
A/114. sz. szoba, tel: 557-374).
A pályázati díj befizetése csekken, vagy a 11738084-15372741 számlaszámra banki
átutalással lehetséges. A csekk átvehető a fenti irodákban, a csekken, illetve a banki
átutalás esetén feltétlenül fel kell tüntetni a „Turisztikai Célkeret 2016” megjegyzést.
Beérkezési határidő: 2016. március 1. ( kedd) 14.00 óráig Molnár Viktória ügyintézőhöz (Polgármesteri Hivatal A/114. sz. szoba, tel: 557-374), illetve postai úton
a fenti címre , az adott határidőig beérkezéssel.

A bizottság nem tud támogatást biztosítani iskolai kirándulások szervezéséhez, külföldi utazások, illetve
szociális jellegű táborok munkájához.
Céltámogatásra pályázatot nyújthatnak be költségvetési intézmények, egyházak, jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, egyéb non-profit szervezetek), illetve a felsoroltak
alkalmi társulásai, vagy e szervezeteken keresztül magánszemélyek, és jogi személyiséggel nem rendelkező, de kulturális, művelődési tevékenységgel foglalkozó csoportok, közösségek közül azok, amelyek
az előző évi elszámolásukat határidőre benyújtották, székhelyük Hajdúszoboszlón van, és tevékenységüket e városban végzik.
A pályázatot a rendszeresített formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Irodájához (4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. sz. „A” épület I. emelet 102. szoba) 2016. március
1-jén 16.00 óráig kell benyújtani 1 példányban, illetve postai úton az adott határidőig beérkezéssel.
A pályázati felhívást, illetve a pályázati űrlapot nyomtatott formában a Hajdúszoboszlói Kovács Máté
Városi Művelődési Központ és Könyvtárban (4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 2. sz.), valamint a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Irodájánál (4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. sz. „A” épület I.
emelet 102. szoba) lehet beszerezni. Pályázati díj pályázatonként 2.540.-Ft, a befizetéshez szükséges
csekket a fenti címeken veheti át a pályázó.
A pályázati űrlap, illetve pályázati felhívás a www.hajduszoboszlo.eu honlapról > Önkormányzat
pályázatai > menüpont alatt tölthető le.
A pályázathoz csatolni kell a program, illetve rendezvény részletes leírását, szakmai indoklását,
költségvetését, külön megjelölve az önerő összegét.
A pályázatokat az Önkormányzat illetékes bizottsága a pályázati határidő lezárulásától számított 30 napon belül bírálja el, illetve dönt a támogatás mértékéről. A bizottság profitorientált, vállalkozási alapon
szervezett rendezvényeket és tevékenységeket nem támogat. A nonprofit jellegű tevékenységek megvalósításához a keretből a bekerülési költségek legfeljebb 70 %-áig, és maximum 700.000.-Ft-ig lehet
pályázni.
A bizottság az érvényes pályázatokat az alábbi szempontrendszert figyelembe véve értékeli:
a pályázat megfelelése a kiírás tartalmi és formai követelményeinek, a koncepció, a feladat, a program
szakmai megalapozottsága, céljának, tartalmának kidolgozottsága, szakmai színvonala,
a pályázó eddig végzett szakmai munkája, eredményei, tevékenységének összhangja a tervezett feladat,
program célkitűzéseivel,
gyermekek számára szervezett programok, fiatalok bevonása, közreműködése a feladat, program megvalósításában,
nagyközönséget érintő, többnapos rendezvények,
partnerségben, több szervezet közös együttműködésében megvalósuló és megrendezésre kerülő programok,
ingyenes és mindenki számára elérhető, nyilvános programok,
a költségvetés megalapozottsága, realitása, a saját forrás/önrész mértéke,
a rendezvény, a program várható eredménye/hatása az érintett célcsoportra és helyi közösségre.
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Egészségükre!

Gyógyszertári ügyelet
Február 26-tól
KAMILLA PATIKA
Bethlen u. 30.,
telefon: 270-157
Március 04-től
ARANY PATIKA
Hőgyes u. 31.
telefon: 06-52-359-431
Március 11-től
FÜRDŐ PATIKA
Szilfákalja u. 26.,
telefon: 06-52-557-946
Március 18-tól
KÍGYÓ PATIKA
Luther u. 4.,
telefon: 06-52-557-671

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 szolgálatot 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 iktatószámú ÁNTSZ határozat rendelkezik.

Állatorvosi ügyelet
Február 27-28.
DR. SAS GERGŐ
Hajdúszoboszló, Attila u. 23.
Telefon: 06-70-708-5352

PIACI ÁRAK
1

február 13.
alma
banán
narancs
kiwi 		
mandarin		
citrom		
burgonya
vöröshagyma		
lilahagyma
fokhagyma		
karalábé		
sárgarépa		
petrezselyem
kelkáposzta
karfiol		
zeller		
paradicsom		
paprika		
tojás

200-200 Ft/kg
420-450 Ft/kg
250-390 Ft/kg
550 Ft/kg
440 Ft/kg
550 Ft/kg
150-160 Ft/kg
200 Ft/kg
300 Ft/kg
1600 Ft/kg
170 Ft/db
250 Ft/kg
490-650 Ft/kg
330 Ft/kg
550 Ft/kg
440 Ft/kg
700 Ft/kg
1300 Ft/kg
33-42 Ft/db

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 teljesíthető.
Átutalásnál a kedvezményezett (támogatott)
civil szervezet a Hajdúszoboszló Jövőjéért
Egyesület
                                                                                          
Bankszámlaszám:
10400250-00013018-00000001                                                                                          
Közlemény: Józsikáért
Készpénzes adomány gyűjtésére
a művelődési központ aulájában adománygyűjtő dobozt helyezett el a Hajdúszoboszló
Jövőjéért Egyesület.

Március 06.
DR. JÓNÁS SÁNDOR
Pocsaj, Árpád u. 108.
Telefon: 06-70-376-1147
DR. KÁLMÁN ATTILA
Hajdúszoboszló, Erkel F. u. 79.
Telefon: 06-30-925-0391
Március 12-13..

DR. ILKU MIKLÓS
Sáránd, Bagosi u. 44.
Telefon: 06-70-376-1149
DR. MELEGHEGYI BALÁZS
Hajdúzoboszló, Gönczy P. u. 9-11.
Telefon: 06-30-240-9246
Március 14-15.
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

VÉRADÁS

A Magyar Vöröskereszt területi szervezete

február 26-án, pénteken
március 29-én, kedden
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!

HAJDÚSZOBOSZLÓ
VÁROSI LAP
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