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A tartalomból:

Adventtől vízkeresztig
Betlehemezők a hagyományőrző napon

„Az Év Településszolgáltatója”
Interjú Nyéki István vezérigazgatóval

„Hajdúszoboszló Köztársaság...”
Interjú dr. Vincze Ferenc címzetes főjegyzővel 2. rész

Az Év Turisztikai Települé-
se üzemelteti Az Év Honlapját 

Hajdúszoboszló - a legtöbb vendégéjszakával rendelkező vidéki település - az előző év 
után 2016-ban ismét „Az Év Turisztikai Települése” díjjal büszkélkedhet, amit a töretlen 
népszerűségének köszönhet. A város közkedveltségét támasztja alá az is, hogy a vendégéj-
szakák számában közel 10%-os növekedést sikerült idén is elérni.  
A júniusban megkapott “Városmarketing Gyémánt Díj”, majd a „Az Év Turisztikai 
Települése” díj újabb szakmai elismerésekkel gazdagodott Hajdúszoboszló. 
 
A megújított hajduszoboszlo.hu oldal „Az Év Honlapja” díjat kapta meg, míg a HAPP (Hajdú-
szoboszló turisztikai mobilalkalmazása) „Az Év Applikációja” különdíjat nyerte el!
A Felüdülőhely weboldala a nyári főszezont követően új dizájnnal fogadja a látogatókat, mely 
megfelel a 2016-os trendeknek, technológiai elvárásoknak és felhasználóbarát módon biztosítja 
az aktuális információkat a helyieknek és a turistáknak egyaránt. Az online fejlesztések, így a 
megújított weboldal célja volt, hogy nemzetközi szintre emelje a fürdőváros online szolgálta-
tásait, amely alappillérei az új responsive hajduszoboszlo.hu portál és a most fejlesztett turisz-
tikai mobilapplikáció. Mindkét felület 8 nyelven elérhető, a weboldal bloggal, social média 
integrációval, szűrési lehetőségekkel, vendégvéleményekkel, attraktív szolgáltatói bemutatá-
sokkal és rengeteg tartalommal várja a látogatókat.  A HAPP (Hajdúszoboszló Applikáció) a 
weboldal információin felül további szolgáltatásokkal is segíti a városban tartózkodókat. 
https://hajduszoboszlo.hu”

Immár negyedik alkalommal rendezte meg a Szallas.hu  Az Év Szállása versenyt különböző ka-
tegóriákban. A díjakat a szallas.hu oldalon publikált 500 ezer vendégértékelés, a verseny során 
leadott 43 ezer szavazat és a szakmai zsűri ítélete alapján osztották ki. A gálának a rendkívül 
színvonalas Larus Étterem és Rendezvényközpont adott otthont december 1-jén. 
Hajdúszoboszló szálláshelyeinek is termett ismét babér. Újra kiválóságát bizonyította a Hotel 
Silver, mely a népszerűségi díjasok között a 4-5 csillagos szállodák között 1. lett, mögötte, a 2. 
helyen pedig ugyanezen  kategóriában a Nelson Hotel végzett. 
Képünkön Sóvágó László polgármester és Kabály Zsolt, a Hajdúszoboszlói TDM ügyvezetője a 
díjakkal,  Szigetvári Józseffel, a Szallas.hu ügyvezetőjével

Ünnepi díszben pompá-
zik városunk 2016 utolsó 
heteiben. December 12-
én a hó is fehér palástba 
burkolta, sajnos csak át-
menetileg Szoboszlót. 

Lapunk kiadója és ké-
szítői nevében a csodás 
Harangházzal és egy ut-
cai fénydísszel kívánunk 
minden kedves hajdúszo-
boszlóinak, minden ked-
ves olvasónknak gyönyö-
rű szép ünnepnapokat és 
békés, sikeres, boldog új 
esztendőt!
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VÁROSHÁZA
Elfogadták a jövő évi költségvetési tervet
December 15-én tartotta meg idei utolsó tanácskozását Hajdúszoboszló Város Képviselő-testü-
lete. A különféle, településrendezési tervet, dűlőút-karbantartási eszköz pályázati lehetőséget, 
városrendezést (Luther utcai leállósáv), pótigényeket, jövő évi munkatervet, költségvetés-mó-
dosítást, utcanév megváltoztatási előterjesztéseket tartalmazó napirend keretében, 5,3 milliárd 
forint főösszeggel jóváhagyták az önkormányzat 2017. évi pénzügyi tervét. 

Tájékoztatás a szünidei szociális 

étkeztetésről
A Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Egészségügyi, Szociális Igazgatása tájékoztatja a téli 
szünidei étkeztetésre jogosult gyermekek szüleit, hogy az étkeztetést az önkormányzat az alábbi 
napokon és helyen biztosítja:
Hajdúszoboszló, Gönczy Pál u. 15. (Közgazdasági Szakközépiskola/Kollégium (hátsó, gazdasági 
bejárat); Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. (Pávai Vajna Ált. Iskola konyha hátsó bejárat)
 
A téli szünetben az étkezés időtartama: 
► Oktatási intézménybe járó gyermek esetében:2016.12.22.; 2016.12.23.; 2016.12.27., 2016.12.28.; 
2016.12.29.; 2016.12.30.; 2017.01.02. 
► Óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetében:2016.12.27., 2016.12.28.; 2016.12.29.; 
2016.12.30.;
► Bölcsőde ellátásban lévő gyermek esetében: 2016.12.21.; 2016.12.22.; 2016.12.23.; 2016.12.27., 
2016.12.28.; 2016.12.29.; 2016.12.30.;  
► Intézménybe nem járó gyermekek esetében: 2016.12.22.; 2016.12.23.; 2016.12.27., 2016.12.28.; 
2016.12.29.; 2016.12.30.; 2017.01.02. 

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

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
Egészségügyi, Szociális Igazgatás

„Ez kérem, az oktatás 

Trianonja!”

2017-től nem csak az oktatás, 
hanem az abba a körbe tarto-
zó ingatlanok is az államhoz 
kerülnek. Az erről szóló meg-
állapodás-tervezeteket a kép-
viselő-testület, miután egyebet 
nem tehet, jóváhagyta decem-
beri tanácskozásán.

 Az ingatlanok (iskolaépületek, 
tornatermek,  nevelési tanácsadó, 
kollégium) működtetéséhez „tar-
tozó” ingóságok, foglalkoztatot-
tak ugyancsak átadásra kerülnek. 
A vagyonkezelő a  Püspökladá-
nyi Tankerületi Központ. 
A szavazás előtt Jónás Kál-

mán  jobbikos képviselő azt 
tudakolta, igaz-e, hogy eltűntek 
bizonyos tárgyak az iskolákból, 
nevezetesen a hólapátok.
- Sok olyan döntést hozott már a 

képviselő-testület, amely a cent-
ralizációval kapcsolatos. Kész 
helyzet van, ezért elfogadjuk. Bí-
zom abban, hogy a hólapátok hi-
ánya nem akadályozza meg, hogy 
kerítésen belül gondoskodjanak 
a síktalanításról - fogalmazott 
Antalné Tardi Irén képviselő. 
A nyugdíjas szakközépiskolai 
igazgatónő, közgazdász tanár 
szakember hangot adott annak a 
véleményének, hogy  egészítse ki 
a képviselő-testület a határozati 

javaslatot, melyben rögzítik, hogy 
nem értenek egyet oktatatási in-
tézményeink elvételével. - Aggó-
dom a városért, nem értek egyet 
az elvétellel, nem látok garanciát 
arra, hogy a feltételek megmarad-
nak, hogy a színvonal nem romlik 
- mutatott rá hozzátéve: a jogkö-
vető magatartás miatt szavazza 
meg az előterjesztést. 
Dr. Sóvágó László polgármes-

ter elmondta, a tankerület kor-
rektül járt el, a vagyonkezelési 
megállapodás azt tartalmazza, 
amit el lehetett érni. Megszűnt 
ezennel minden hatása az önkor-
mányzatnak ez intézményekre. 
Csak a bölcsőde és az óvodák 
tartoznak még az önkormány-
zatokhoz.  Ez kérem, az oktatás 
Trianonja! - fogalmazott a város-
vezető. Elvettek szép csendben 
mindent tőlünk, ezt mindig han-
goztatni fogom, hogy tudatosod-
jon a lakosságban, ha nem jó az 
oktatás színvonala, az államtól 
kell számon kérni. Alá fogom 
írni a megállapodást, de azt ne 
várja az állam, hogy dalolva te-
szem! - jelentette ki.
A képviselők 9 igen szavazattal 

az Antalné Tardi Irén kiegészíté-
sével  együtt hagyták jóvá a hatá-
rozati javaslatot, illetve egyhan-
gúlag a megállapodást. 

Csökkenő adóforintokkal 200 millió forinttól esik 
el jövőre a város, mivel az állam 55 fillérrel csök-
kenti az önkormányzatok által beszedett idegen-
forgalmi adóra nyújtott támogatást.  A minimálbé-
rek emelése is hátrányosan érinti a településeket, a 
többletet ki kell gazdálkodniuk, az önkormányzat-
hoz tartozó, még megmaradt 424 főnek mintegy a 
fele tartozik e körbe - derül ki a költségvetéshez 
fűzött írásos előterjesztésből. Mindazonáltal a 
helyi bevételek között a város ifából egy kicsivel 
többel kalkulál 2017-re, s a szűkítések dacára nem 
vezet be új helyi adót Szoboszlón. 
A városüzemeltetés biztosításán túl 100 milliót 
szánnak szociálpolitikai célokra, az államtól vár-
ható 44 milliót megpótolva.  Felújítási, beruházási 
célokra nincs konkrét javaslat. Erről esetlegesen a 
jövő év első negyedében várható kedvező döntés. 
A jó gazdálkodásért további 200 millió forintot 
nyert el az önkormányzat, melyet a pályázatban 
megjelölt útjaira kíván költeni.  970 millió forin-
tot tartalékoltak, ezeket a benyújtott pályázatok 
elnyerése esetére főképp önerőként. 
Antalné Tardi Irén javaslatára a lakott külte-
rületi utak karbantartására 3 millió forint helyett 
10 millió forintot terveztek.  Ugyanakkor viszont 
maradt az a javaslat, miszerint a sportpálya komp-
lexum befizetendő vagyonhasznosítási díja 8 he-
lyett 4 millió legyen  2017-ben, ezzel is támogatva 
a futballsportot. 

Még mindig gond a Gorkij név

Újra felszólítást kapott az önkormányzat, hogy 
nevezze át a Gorkij utcát, mert a név nem elfo-
gadható. Kanizsay György Béla,a körzet kép-
viselője szóvá tette, mekkora költségekkel járna 
az ott lakóknak az utca átnevezése, s tiltakoznak 
ellene. A képviselő-testület 7 nem szavazattal úgy 
döntött, nem változtatja meg a Gorkij utca nevét. 

Elvi hozzájárulás az 

új vállalkozásokra tekintettel

A Debreceni út északi oldalán (hajdani AFIT-
területrész) lévő ingatlanoknál új terület-felhasz-
nálást tervezett az önkormányzat, ezért ott építési 
tilalmat rendeltek el a májusban elfogadott sza-
bályozásokban. Az egyik épületben új vállalko-
zás nyílt, jelentős ráfordítással, és egy másik épü-
letnél ugyanez várható. Így egy beépítési tanul-
mányterv figyelembe vételével az önkormányzat  
elvi hozzájárulását adta a leírtak szerinti tervmó-
dosítások elkészítéséhez.

Röviden

A református templom melletti, idén 120 éves millenniumi tölgyfánk az 
„Év fája” idei vetélkedő döntőjében a 39 nevezettből bejutott 12 közül az 
5. helyet szerezte meg. (A nyertes a budapesti Jászai Mari téri platán lett.)
 *
2016. november 22-i keltezéssel értesítették az önkormányzatot, hogy 
a gyógyhelyünk fejlesztésére benyújtott GINOP–7.2.3–15-2016–00018 
azonosítószámú pályázat hiánypótlás után megfelel a jogosultsági köve-
telményeknek és döntésre terjesztik fel. (Így jelenleg valamennyi benyúj-
tott pályázatunk bírálatra vár.)
*
A magyar minisztériumi hungarikum pályázatunkkal elnyert 2.800.000 
Ft támogatással elkészíttette a város a Hajdúszoboszló értékeit bemutató 
könyvet és roll up-okat, majd a debreceni egyetemi és akadémiai néprajzi 
kutatócsoport szakembereivel a múzeum a szoboszlói módszertannal az 
erdélyi Rév (Vadu Crisului) értékeit tükröző könyvet is összeállította. A ki-
adványt 2016. november 25-én Réven tudományos konferencián mutatták 
be (amelyből 600 példányt kapott partnertelepülésünk).
*
Szabó László szobrászművész „A növekedés szimbóluma” elnevezésű – 
korábban a strand főbejárata mellett kiállított – szobrának birtokba adása 
iránt pert indított az önkormányzat ellen a művész hozzátartozója. A Haj-
dúszoboszlói Járásbíróság a 2016. október 17-i jogerős ítéletében úgy 
döntött, hogy – a perköltség megfizetése mellett – az önkormány-
zatnak ki kell adnia a szobrot a korábbi birtokos részére, amelynek 
eleget is tett.
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A Magyar Közszolgáltatók Egyesülete évente meghirdetett, pályázattal elnyerhető szakmai díját 
az idén a Hajdúszoboszló Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának adományozta. 
Az elismerést a Belügyminisztérium helyettes államtitkára nyújtotta át Nyéki Istvánnak.

A  Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nzrt. vezérigazga-
tója az idén „Az Év Településszolgáltatója”

Milyen fő szempontokat mérlegel-
nek a bírálók?
► A  pályázó szakmai életútját, a 
közszolgáltatásban eltöltött szakmai 
tevékenységét, az általa irányított 
cég tevékenységét, annak jelen-
tőségét, munkájának színvonalát,  
innovativitását.

Mennyire jellemző hazánkban, hogy 
egy településszolgáltató társaság 
ilyen sokrétű tevékenységet folytat, 
mint a mi városgazdálkodásunk?
► Nem túlzottan jellemző, inkább 
kisebb településeken, illetve az el-
végzendő feladatok ilyen nagyság-
rendje mellett sem. Ezek szolgál-
tatások egy átlagos 25 ezres város 
feladatait meghaladók, elsősorban 
az idegenforgalom miatt. A távhő-
szolgáltatás általában külön cégben 
van, s a hulladékgazdálkodásban is 
10-nél kevesebb azok száma, ame-
lyek nem valamely társulás formá-
jában látják el. Amikor szakmai 
körökben beszélgetünk, csodálkoz-

nak, hogy ennyiféle tevékenységet 
végzünk.

25 éve rendületlenül fennáll a vá-
rosgazda rt., illetve nzrt. Mi tartot-
ta meg? Te vezeted már 5 éve, előtte 
10 évig a közüzemi kft. élén álltál. 
► Csak jelenlegi formájában 25 éves, 
hiszen elődvállalatával már több mint 
60 éves múltú. Azt gondolom,hogy 
folyamatosan tud működni, miköz-
ben bizonyos, gazdaságilag indokolt 
feladatok célszerűen elkerültek innen, 
illettve új feladatokat megkapott. En-
nek nyilván az az oka, hogy az önkor-
mányzat véleményem szerint helye-
sen úgy látta, hogy azok a feladatok, 
amelyeket kötelezően el kell látnia, 
de hatékonyabban végezhetők ilyen 
keretek között, inkább idebízta. Azért 
volt képes a cég helyt állni, mert a 
mindenkori cégvezetés átérezte a sú-
lyát, nem a gazdasági hasznot, hanem 
a feladat elvégzését tekinti szem előtt. 
Nem véletlen, hogy a helyi közszol-
gáltatási díjak mindig is mélyen az 

országos átlag alatt voltak. A felada-
tokhoz az önkormányzat is segítséget 
nyújt megrendeléseket ad, s e munká-
kat többségében árán finanszírozza is. 

Jelentős tapasztalatod volt a köz-
üzemi kft.-nél, amikor 2012-től ösz-
szevonták a városgazdálkodással. 
Hogyan élted meg a továbbiakat?
► Ha racionálisan meg is értem, nem 
lehet az érzelmektől elvonatkoztatni. 
Sajnáltam, amikor a kft. megszűnt. Az 
élet végül igazolta, hogy volt a változ-
tatásnak jogosultsága, a távhő végül 
így is ide került volna. S gyakorlati-
lag nem váltunk meg az átalakítással 
a dolgozóktól, az akadályokat venni 
tudtuk. A legnagyobb érvágás az ivó-
víz-, és csatornaszolgáltatás nem sok-
kal későbbi elkerülése volt. Arra azért 
büszke vagyok, hogy ennél az asztal-
nál dőlt el, hogy a jogszabályi módo-
sulás miatt milyen irányba tudunk e 
téren a legelőnyösebben menni. Ez év 
májusig igazgatósági tagja voltam a 
regionális vízműnek,  az adott viszo-
nyok közt sikeres lett az integráció. 

Ez akkor is seb Hajdúszoboszló ön-
kormányzatán.

Évzáró értékelő tények és gondolatok, körvonalazódó és konk-
rét új tervek az önkormányzati munkában
Városunk önkormányzata lapjának 4.  oldalán Tisztelt Olvasóink a hajdúszoboszlói körzetekben eddig elért eredményekről, 
fejlesztésekről, a jelentkező és megoldásra várakozó gondokról, szép tervekről, pályázatokról olvashatnak.   Jó szívvel, építő 
szándékkal ajánljuk az Önök figyelmébe, kedvet is hozva talán ahhoz, hogy sárdobálás helyett elősegítsük a tények megisme-
rését, s Önök építő kritikákkal és előrevivő javaslatokkal fordulhassank az önkormányzati képviselőikhez. 

► Természetesen. Országosan 
egyedülállóként hozták létre tűzön-
vízen keresztül Hajdúszoboszlón 
1993-ban, foglalással, a közüzemi 
kft.-t és megtartották, fejlesztették. 
Amíg én 10 évig ott voltam, a tel-
jes rendszert felújítottuk, kiépült a 
teljes csatornahálózat, a víziközmű-
ellátottság 100% lett a városban. 
És sem mennyiségi, sem minőségi 
probléma  nem volt. Fáj nekem is, 
hogy meg kellett válni, de azt tehet-
jük, hogy megyünk tovább, s meg-
próbáljuk a lehetőségekből a legjob-
bat kihozni. 

Voltál szaktanár, politikus, közüzemi ügy-
vezető igazgató. Öt éve állsz a városgazda 
élén, most hogy érzed magad? 
► Azt gondolom, a helyemen vagyok 
ezzel a munkával. Kielégíti az ambí-
cióimat. Rendelkezem az ellátásához 
szükséges tapasztalattal, megszerez-
tem a hozzá szükséges elméleti tu-
dást, egyetemi szakmérnök vagyok. 
Igyekszem naprakész lenni a változó 
jogi szabályzókban, a gazdasági kör-
nyezetben. Igyekszem olyan mun-
katársakkal körülvenni magam, akik 
tudnak ebben segíteni. Ha ezt még 
tovább végezhetem, elégedett lehetek. 
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Az 1. sz. körzet városközpont is, mindenki „használja”

A 2. sz. körzetet élhetőbbé teszik az új útfelületek, parkok, az egészséges életmódot szolgáló terek

Ez a körzet egy frekventált terület, 
amelyet nem csak az itt élők használ-
nak rendszeresen hanem gyakorlati-
lag mindenki, aki a városban él. Ezért 
egyáltalán nem mindegy, hogyan néz 
ki, milyen gondot tudunk rá fordíta-
ni,  és milyen kiemelt beruházásokat 
tudunk indítani a megszépítésére, 
megújítására - összegezte Holoda 
Attila, a körzet képviselője.

Az elmúlt időszakban is több olyan 
felülvizsgálat történt, amelynek 
eredményeképpen hamarosan be-
ruházásaink kezdődhetnek. Mivel a 
választókörzetben vannak kiemelt 
intézmények is, melyeket szintén a 
város polgárai használnak, ezért fon-
tos azokban is olyan újításokat, ha-
tékony beruházásokat megvalósítani, 
melyek a kényelmet, a hatékonysá-
got fokozzák, mindemellett csökken-
tik a város fenntartásra fordított költ-
ségeit. Ilyen a művelődési központ, s 
a körzethatáron lévő Járóbeteg-ellátó 
Centrum tetején a villamosenergia 
ellátását biztosító napelem-beruhá-
zás. Szintén megújult a polgármes-
teri hivatal, mely egy pályázat kere-
tében szigetelést, illetve napelemmel 

Ez is egy belvárosi körzet, amelynek 
szintén megvannak a sajátos gondjai, 
problémái. Büszke vagyok rá, hogy 
az elmúlt időszakban még élhetőbbé 
sikerült fejleszteni, s ez a fejlődés ter-
veink szerint folytatódik - mondta el 
Marosi György Csongor képviselő.

Körzeti képviselővé választásom 
évében adták át a felújított Major ut-
cai  gyűjtőutat, majd tavaly az Isonzó 
utca rekonstrukciója következhetett, 
amely ezáltal a város egyik legszebb  
utcájává vált. A városgazdálkodási 
nzrt.-nek köszönhetően a Szilfákalján 
útpadkarendezés történt, javítva a köz-
lekedésbiztonságot. Ezen kívül nem 
csak a páros oldalban lettek szebbek a 
zöldfelületek, hanem a lakosság kérésé-
re a páratlan oldalban is újra virágágyá-
sokat sikerült kialakítani. 
A tömbházas lakónegyedekben több 

szervizutat - belső közlekedési utat - is 
felújítottunk. Volt olyan rész, ahol már 
szinte kimosta a garázsokat az eső. Nagy 
gond szűnt meg például a Szillfákalja  
13-17. garázssornál,  a 31. szám környé-
kén, és a túloldalba átnézve jelentősen 
javítottunk a parkolási feltételeken a 
Szilfákalja 16-18. sz. mögötti területen. 

biztosított villamosenergia-ellátást 
kapott. Mindez abba az irányba mu-
tat, hogy egyrészt Hajdúszoboszló 
- mint kiemelten frekventált üdülé-
si körzet -  gondot fordít arra, hogy 
egészséges környezetünk legyen, 
lehetőség szerint megújuló energia-
forrásokat használva kisebb környe-
zeti terhelést okozzunk, illetve nem 
utolsó szempont, hogy az energiára 
fordított költségeink jelentős részét 
tudjuk megtakarítani. 
Ugyanakkor a központban található 

kiemelt intézmények körüli területek 
(pl. a Posta környéke, Kálvin tér, 
Fogthüy utca, Luther utca) megúju-
lása is sorra kerül, amint lehetőség 
nyílik. Ezen jelenleg is dolgozunk, 
pályázatot adtunk be.
Az adósságkonszolidációra nem 

szoruló önkormányzatoknak bizto-
sított plusz beruházási pályázat le-
hetőségével élve valószínűleg 2016 
végén is sikeres lesz  a pályázatunk. 
Így  2017-ben várhatóan megújul a 
sokak által használt Luther utca teljes 
útburkolata, a hozzá tartozó vízelve-
zető csatornával együtt. Párhuzamos 
parkolókat alakítanak ki, hozzá - kü-
lön kérésre - olyan formában, hogy 

az ott élő fasor, amely a szép zöld 
felületet jelenti számunkra, megma-
radhasson. 
Régi panasz volt a körzetben élők-

től, hogy ne csak a szűk központra 
korlátozódjanak a különböző beru-
házások, hanem ők is részesedhes-
senek. Ezért tavaly teljesen új, 5,5 m 
széles útburkolatot kapott a forgal-
mas Móricz Zsigmond utca.
Az idén és a múlt évben több he-

lyen a hiányzó vagy megrongálódott 
járdaszakaszokat sikerült felújíta-
nunk - a Szívos, a Kovács Gyula 
és a Balassa utcában. A lakossági 
fórumon felvetett valamennyi olyan 
problémát, amelyet az ott részt ve-
vők jeleztek nekem, sikerült meg-
valósítani. Szeretném ezt folytatni, 
bár mindig alapos és jól megfontolt 
gazdálkodásra van szükség, s  – ha 
nem is egyszerre - fokozatosan az 
elkövetkező ciklusban megoldani a 
felmerülő problémákat. 
A 1. és 2. számú körzet határán, az 

Isonzó utcán történt egy teljes útbur-
kolat-felújítás parkoló-kialakítással, 
valamint az Isonzó utcán ideiglenes, 
nem szilárd burkolatú parkolót alakí-
tottunk ki.

Régi akut probléma, hogy a Puskin 
utcától a Dózsa György  és Bajcsy- 
Zsilinszky kereszteződésig s azon 
túl is, a kerékpárosok számára nem 
megoldott a biztonságos közlekedés. 
Ezért szintén egy pályázaton indul-
tunk. Ott új forgalmi rendet is be fo-
gunk vezetni. 
A Hőgyes és a Kossuth utca keresz-
teződésében eddig nem volt olyan 
gyalogátkelő, ahol az iskolások biz-
tonsággal átkelhettek volna, a 30-as 
sebességkorlátozást nem mindenki 
tartotta be. Ezért ott folyamatosan 

sárgán villogó lámpa és kialakított 
gyalogátkelőhely (képünkön) készült 
a korlátozó táblákon kívül.  
Az elkövetkezendő időszakban is 

igyekszünk a lakosság részéről fel-
merülő  panaszokat orvosolni. Bízom 
benne,  hogy a központ képe az eddi-
gieknél sokkal vidámabb, tisztább és 
gondosabb környezetet fog mutatni.
Nagyon fontos ugyanakkor az is, 

hogy amikor egy döntést támogatok, 
azt nem csupán a körzet képviselője-
ként, hanem felelős várospolitikus-
ként is teszem.

Nagyon jó dolognak tartom, hogy az 
egészséges életmódhoz tudtunk felté-
teleket kialakítani e körzetben is. Ilyen 
a   Thököly-iskola területén megépített 
kondipark, amelyet a lakosság és az 
iskolások egyaránt használhatnak.  A 
volt kazánház mellett, a régi dühöngő 
helyén idén megépült új kosárlabdapá-
lya először ellenérzéseket is ébresztett 
lakosokban, de az élet bizonyította, 
hogy ez  a beruházás is élhetőbbé tette 
a környéket, elfogadták, kellett a város 
sportéletébe. Ráadásul, mondjuk ki, 
egy patkánytelepet is felszámoltunk az 
építkezéssel. Ezen kívül itt  és más he-
lyeken is térfigyelő kamerákat telepítet-
tünk a közbiztonság fokozására.
Az 5-5 millió körzeti keretekből  ide 

jutót olyan burkolatok felújítására 
tudtuk költeni, amikkel a lakosság 
régi igényei teljesülhettek például a 
Bányász utca páros oldalának elején 
vagy a Szilfákalja két oldalán lévő 
parkolósorok megújulásával, ahol kel-
lett, gyeprács elhelyezésével. 
Mindezekkel élhetőbb lett a belváros-

nak ez a lakótelepi körzete, amely soha 
nem volt nagyon elmaradott, de itt is 
mindig megvoltak a sajátos problémák, 
mindig van jobbítani való. 

Terveink szerint 2017-ben az Isonzó 
utcaihoz hasonlóan a  Major utcai belső 
kör rekonstrukciója is megtörténhet az 
iskoláig. Rég megérett a felújításra ez a 
rész is. Ennek megvalósulásával tehát 
3  forgalmas utca újul meg 2014-17. 
között. 
Ha a Zöld város európai uniós projek-

tünk nyer, az érintené a körzetet is, az 
egészségház mellett egy megfelelő par-
koló épülhetne, s elkészülhetne ugyan-
ezen a részen a város egyik legnagyobb 
játszótere. 
Tervezzük még a meglévő kutyafuttató 

fejlesztését, továbbá egy rekortán futó-
pályát a Major utcai belső körben. Ezek 
a választási programban is szereplő be-
ruházások egyébként. 
S még egy különlegesség, Holoda 

képviselőtársammal és a hivatallal kö-
zösen kezdeményeztük az Isonzó utcán 
meglévő kihasználatlan közterületen 
egy kerékpáros tanulópálya-park létre-
hozását.
A 40 millió forint körzetekre fordít-

ható hagyományos keretet egyébként 
a képviselő-testület nem kívánja meg-
szüntetni, a 2017-es  beruházásokról, 
illetve keretekről várhatóan februárban 
döntünk. 

Fenn: részlet az  Isonzó utcából, lenn: az új kosárlabdapálya a 
Bányász utcán



5. oldalHAJDÚSZOBOSZLÓ a város

A 4. sz. körzetben talán sikerül a kerékpárút-fejlesztés is

A 3. sz. körzetben sok területen sikerült javítani

Négy utcát újítottak fel ebben a 
körzetben, elkészülhetett továbbá 
egy buszváró. Az évről évre elma-
radhatatlan közterületi rekonst-
rukciós feladatokon túl fontos új-
donság a digitális sebességjelző a 
Dózsa György utcán, melyből még 
egyet ki fognak helyezni - mondta 
el Antalné Tardi Irén képviselő. 

Több mint 33 millió forintot e ha-
gyományos kertvárosi körzet útre-
konstrukcióra fordított az államtól 
megkapott pénz segítségével az 
önkormányzat az idén. Ennek kö-
szönhetően a Bem, a Bordángát utca 
Nádudvari és Hamvas utca közti 
szakasza, a Fertő zug III, és a Dob-
erdő zug közlekedési körülményei 
javultak.
Járdafelújításokra a Nádudvari 
utcán került sor, másrészt a Dó-
zsa György utca bal oldalán leg-
alább egy rövid szakaszon sikerült 
megszüntetni a veszélyes árkot. A 
balesetek csökkentésére szorgal-
maztam a sebességjelző készülékek 
kihelyezését a koránt sem jó hírá 
Nádudvari - Dózsa György - Baj-
csy-Zsilinszky utcai keresztező-

dések közvetlen közelébe.    Itt, az 
ideérkező utak közül csak egy tarto-
zik a város illetékességi körébe, így 
nehéz bármilyen fejlesztés, bár ígé-
reteket időről időre kap a városunk. 
Régi igény volt a fedett buszváró a 
Nádudvari utcán.
A külterületi utakra szánt keretből a 
Csepűs dűlőn fordítottunk az út jár-
hatóbbá tételére. 
Ebben a körzetben a további beru-
házások előkészítéséhez tervek ké-
szültek 2016-ban a Bordángát utca 
Nyugati sort követő szakaszának út-
felújítására, csapadékvíz-elvezetés-
hez a Nyugati sorra, a Fertő utcára a 
Mező utcától a tározó irányba. 
A körzetben tervezzük forgalom-
irányító lámpa tervezését az említett 
ominózus kereszteződésbe, továb-
bá a kerékpáros közlekedés feltét-
eleinek javítását a Dózsa György 
utcán.  Emellett szükséges a csapa-
dékvíz-elvezetés megoldása a Dó-
zsa György utcán, a Fertő utcánés a 
Nyugati soron. Fontosnak tartom ez 
utóbbi helyen az ott működő vállal-
kozások közlekedési feltételeinek ja-
vítását, ugyanakkor a lakosok kom-
fortérzetének javítását, védelmét az 

A kertvárosi körzetekre jellem-
ző problémák, feladatok meg-
oldása mellett egyre nagyobb 
az igény a 3. sz. körzetben is a 
lakott külterületi dűlőutak fej-
lesztésére. Számos eredmény 
mellett az egyik gyalogátkelő-
hely létesítése volt - tudtuk meg 
Harsányi István fideszes egyéni 
képviselőtől.

Az adósságkonszolidáció kom-
penzálására egy éve kapott állam 
pénz segítségével e körzetben  a 
Huba utca Böszörményi utcai és 
Csaba utca közötti szakaszán ké-
szült el  útrekonstrukció több mint 
25 millió forintért. 
A csapadékvíz-elvezetés további 

javítását szolgálja  az önkormány-
zati keretből idén finanszírozott 
engedélyesterv-készítés. Itt a Lo-
vas, a Fehér, a Korpos és Hajnal 
utca közötti szakaszra és a Hajnal 
utcára készültek tervek.
Az útburkolatok hibáját gyakran 

a magas útpadka okozza, ha pl. a 
víz emiatt nem tud lefolyni. Ezért 
a kritikus helyeken  megnyesettük 

az útpadkát, ahol kellett, zúzott-
kővel töltöttük fel. Előfordultak 
olyan részek, ahol a járda és az 
árok közötti terepet kellett rendez-
ni a víz árokba jutása érdekében, 
hogy ne akadályozza a gyalogos-
közlekedést.  
Az Ady Endre utcai kerékpárút 

közlekedését tükrök kihelyezésé-
vel tettük biztonságosabbá. Nagy 
előrelépés a Puskin utca - Erzsébet 
utca keresztteződésében a gyalog-
átkelőhely megépítése a tanévkez-
désre 6 millió forintból. 
Egyre többen laknak zárt-

kertekben, ők is igénylik az 
alapinfrastuktúrát, az idén 847 ezer 
forintot költöttünk ilyen utakra,  a 
Fürj dűlő - Veréb dűlő köz és Veréb 
dűlő profilozására, kátyúzására. 
A járdák felújítására közel 5 

millió forintot költöttünk a szak-
emberek javaslatai alapján asz-
faltborításra vagy a régi helyén 
új betonjárda megépítésére, ösz-
szesen 15 utcában. Fásításra az 
Angyalházi úti emlékműnél, az 
Újvárosi, a Beke és a Sólyom ut-
cákon került sor. 

A jövőre nézve útfelújítási ter-
vek készültek el, a körzetben a 
Szurmai utca teljes szakaszára és 
zugára szükség szerinti szélesítés-
sel, vízelvezetéssel. 
2017-ben is számos tervet sze-

retnék valóra váltani a városnak 
ebben a nagy körzetében. Ilyenek 
az utak felújítása a Szurmai, Har-
sányi, Korpos utcákban, melyhez 
a szükséges tervek rendelkezés-
re állnak. Újabb útépítési tervek 
készítése a Táncsics, Kocsis Pál, 
Surányi utcákon. Dűlők felújítása 
zúzottkővel a Fehér utca végén a tó 
mellett és a Vénszőlőskert dűlőn. 
A vízelvezető-rendszer felújítása 
aktuális a Lovas utcán az ételbár 
előttt, a Fehér és a Hajnal utcákon. 
Szeretném továbbá, ha a városia-

sodást, a komfortérzet növelését 
szolgállná egy kondipark megépí-
tése a Vénkert utca végén, valamint 
egy játszótér a Bihari utca végén. 
Kívánok körzetem és városom 

lakosságának áldott ünnepeket és 
boldog új esztendőt. 
Képeinken: a Huba utca a reptér 

felől, lenn az új gyalogátkelőhely

ipari és a lakossági utcaoldalak érde-
keinek  „összehangolásával”. 
Amint azt decemberben megtartott 

lakossági fórumomon ugyancsak is-
mertettem a jelenlévőknek, a körze-
tünket kettő pályázat érinti jelenleg. 
Ezek egyike a Dózsa György utcai 
kerékpárút megépítése, a másik pedig 
egy felnőtt játszótér - szabadidőpark 
kialakítása a Semmelweis utca végén, 
mely közös terület a 3. sz. körzettel.
Mivel ez egy kertvárosi rész, a töb-
bihez hasonlóan jelentkezik gond-
ként, hogy a közterületeket a házaik 
előtt némely tulajdonosok nem tart-
ják rendben, holott ez kötelességük 
és érdekük. Több helyütt parkolást, 
megállást akadályozó tuskókat, cö-
löpöket is kiraktak, ezek elhelyezése 
nem szabályos. 
Úgy gondolom, hogy az itt élők 
problémáit, javaslatait eddigi mun-
kám során is meghallgattam, és 
igyekeztem figyelembe venni, meg-
oldani. Reményeim szerint, s a ter-
vek alapján, a pályázatok sikere ese-
tén 2017-ben látványosan fejlődhet 
ez a hagyományos városrész. 
Képeinken: fenn a Bem utca új út-
burkolata, lenn a buszváró
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Szoboszló Köztársaság - valódi helyi hatalmat 
akartunk, s úgy is lett napjainkig 

Mielőtt tovább haladnánk, egy ki-
egészítést illik tenni.  A jelenlegi 
polgármester, aki 1994-től regnál, 
kollégád volt a tanácsházán; miben 
is állapodtatok meg a rendszervál-
tás előtti időkben? Ez a rész, mint 
az ólombetűk idején, kiesett a le-
zárt hasábok közül...

► Igen.  Szóval én mindig érdeklőd-
tem a történelem iránt, nem csak azt 
fogadtam el, amit a rendszerváltás 
előtti időkben is közzétettek. A mos-
tani polgármesterrel például meg-
állapodtunk abban, hogy a TASSZ-
közleményeknek mindig az ellenke-
zője igaz....
Itt, Szoboszlón más légkör uralko-

dott abban az időben is. Megyei szin-
ten élenjáró. A város vezetői mindig 
küzdöttek, akkor is szembeszálltak 
akármelyik hatalommal a település 
érdekéért. 

Akkor mondhatjuk, ezt Te csak to-
vább vitted?

► Á nem, betagozódtam ebbe. Én 
hajdú vagyok, hajdúdorogi. Elvileg 
görög katolikus. Mindig nyakasak 
voltak a hajdúk, a lovashajdúk, a „bi-
zánciak”,  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? Én ki akartam farolni in-
nen, azt gondoltam, nem kockázta-
tok, hogy az új testület szórakozzon 
velem. Alapítottunk néhányan egy 
kft.-t a külhoni magyar művészek 
menedzselésére, segítésére. A tanács 
vb-titkár nyugodt volt, hogy ő lesz a 
jegyző. 

Mégis megpályáztad a jegyzőséget.

► Igen, de az utolsó napon, mert 
megtudtam, hogy nem őt választották 
volna, mert rábeszéltek, s mert két 

dologra garanciát kaptam. Részint 
arra, hogy nem csak 1-2 szavazatot 
kapok, hanem a többség mellém áll, 
másrészt pedig, hogy a helyi szabá-
lyozásba bekerülnek a hivatal vezető-
jének jogai, eszközei, pl. munkáltatói 
jogok, költségvetés, hogy egy toll 
megvásárlásáért ne kelljen pitizni.  A 
jegyzőnek jogilag mondhatni sem-
milyen döntési funkciója nem volt 
akkor, minden jog a polgármestert 
illetett. 

Ugorjunk az időben a pályázati 
korszakra. Olajozottan beindult 
idehaza a pályázati gépezet. Igazi 
sikersorozat volt.

► Úgy lehet ezt  minősíteni, amint 
ezt leírtam az egyik beszámolómban, 
hogy mindent megnyertünk amit 
akartunk, még a belvizes pályázatot 
is. Pedig esélyünk sem volt, mert 
nem tartozunk veszélyes övezetbe. 
Ám úgy kalkuláltunk, hogy beadjuk, 
hátha akad, aki veszélyes övezetes, és 
nem pályázik, az uniós pénzt meg el 
kellett az országnak költeni. 
Kialakítottunk itt egy olyan csapatot 

fiatalokból, akik napjainkban is, rész-
ben gyesen, de hozzánk tartoznak. 
Lett tanácsadó cég is, de az ilyen nem 
szoboszlói, bennünket nem ismer, a 
kiszolgálása ezért rengeteg energia, s 
nem biztos, hogy tud olyan minősé-
get, mint amit mi magunkról. 
Az érem másik oldala pedig a lebo-

nyolítás. Megírni viszonylag könnyű 
a pályázatot, egy projektet lebonyo-
lítani viszont általában nehéz, vi-
gyázni, hogy ne legyen ellenőrzésen 
bukta, ne legyen visszafizetés. Az 
ellenőrzések, beszámolók, az ötéves 
fenntartás is kiadható külső cégnek, 
de úgyis át kell nézni. E pályázati 
kulimunka itt-tartásával teremtettem 
pénzt egyrészt azért, hogy a csapat-
ból senki ne menjen el máshova, 
mert a csábítás hatalmas volt ezen a 
területen. Itt egy olyan gárda alakult 
ki, amelyik tökélyre jutott.  Másrészt 

pedig azért, hogy a projektmenedzse-
lésen kívüli dolgozóink megbecsülé-
sére is fordíthassunk. Mert ők ugyan-
úgy fontosak a maguk helyén. 

Mennyit hoztak a pályázatok ne-
künk a konyhára?

► Gyakorlatilag 171 pályázat készült 
eddig, s a kétharmada nyert. Nem há-
rom harmada, arra vigyázni  kellett. A 
„divatos” kétharmad. Ugyanígy mu-
zsikált a fürdő, míg lehetősége volt.  
Már nincs sajnos. A fürdő mintegy 
10 milliárdot szedett össze, mi pedig 
8,5-9 milliárd forint pályázati támo-
gatást. Tehát a város 2001-től tizenöt 
év alatt mintegy 20 milliárdot szerzett 
ezekből. Ez meglátszik a településen, 
aki akarja, látja. 

Mennyire kellett a pályázatok sike-
réhez kapcsolati tőke?

► A kapcsolatról. Mi, azaz 
Szoboszló, sosem voltunk kormány-
pártiak. 

Némi túlzással, ez egy rebellis város?

► Mondjuk így, jó értelemben. Nem 
a saját érdekei ellen, azt nem koc-
káztatva. Úgymond politikai lobbink 
nem volt. Az uniós pályázati  rend-
szerről tudni kell, hogy agyonellenőr-

zött szisztéma. A kockázat hatalmas, 
ezért alap, hogy szakmailag jó pályá-
zat készüljön. Azt lehet továbbvinni, 
menedzselni, azért lehet lobbizni. 
Tehát helyből kell kiindulni, s nem 
nagyfőnököket hajkurászni, hanem 
sokszor a kis pontokat, legyen az 
egy minisztériumi ügyintéző. Ami-
kor hozzám fordulnak kéréssel, se-
gítségért, mindig a megértés munkál 
bennem. 
Szoboszlónak a közigazgatás-kor-

szerűsítési szakmai hírneve is jó, de 
a turisztikai szakmai és a pályázati 
hírneve is az. Ha a kis pontok kértek 
valamit, Szoboszló mindig adta. Ezek 
a kapcsolatok általában elegek, s azt 
is tudják rólunk, hogy ha lepontoz-
nak minket, nem adják a támogatást, 
akkor elmegyünk Strasbourgig. Nem 
hagyjuk magunkat félrevezetni. Ez 
nem jelenti azt, hogy más elől elve-
szünk, hanem ami jár, azért harcolunk 
meg, nem követelőzve, hőbörögve, 
hanem reális, szakmai alapon.  
A városközpont pályázat talán jó 

példa erre. Mindig tanul az ember. 
Az első próbálkozáskor törekedtünk 
a konvencionális igények kiszolgálá-
sára 500 fős színházterem-bővítéssel. 
A pályázatot 74 pontra értékelték a 
100-ból, 75-tel mások még nyertek. 
Hát egy pont ilyenbe hogy jön egy 
milliárdos programnál? Szerencsére 
mögöttünk volt Polgár, az tolni pró-

bált bennünket, mert megelőzni nem 
tudott. Mentem kérdezni, mutassák 
meg, mit rontottunk el. Akkor még 
nem lehetett kiadni a bírálatot. De 
miután rájöttek, hogy nem tágítok, 
amíg nem tudom meg legalább a fő 
okot, elárulták. - Gondolkoztunk-e, 
hogy lesz ez megtöltve? Debrecen 20 
km-re tőlünk, színházzal egyebekkel. 
Tudnak olyan vonzó programot?  - Ez 
volt a fő gond? - Igen. …  Építse-
nek már be valamit, ne ilyen száraz 
legyen, a cím amúgy nagyon jó, (H)
ősök terein ...  Beterveztük a civil 
és  az infomentor irodát hétköznapi 
ügyek-bajok intézésének elősegítésé-
re, hogy aki a digitális világot nem is-
meri, nem tudja alkalmazni vagy nem 
szereti, ne legyen hátrányos helyzet-
ben. S bármilyen hihetetlen, ezek a 
dolgok vitték át a következő körben 
a pályázatot. Így nyertünk 995 millió 
forintot.

Az emberek általában köny-
nyen megszokják a jót. A 
szoboszlóiaknak is természetes a 
negyedszázad sok pozitív változá-
sa. Régóta mondogatod: Szoboszló 
Köztársaság. Miért is lett ez az 
egyik kedvenc szólásod, s megma-
rad-e?

► Onnan jött, hogy olyan adottságai 
vannak a városnak, amivel talpon 
tud maradni nehéz időkben is. Az 
országot akárhogy kormányozzák, ha 
nem tesznek bennünket lehetetlenné, 
olyanná lehet fejleszteni, hogy meg-
állhasson a saját lábán. Tehát meg-
vannak az adottságai Szoboszlónak, 
ha jól sáfárkodik. 
A 25 év nem csak annyi.  Az elődök 

is sokat tettek. Én minden előadá-
somban elmondtam egy időben azt a 
történetet, amely szerint, miután  Pá-
vainak köszönhetően feltört a hévíz, 
1926-ban három személy bejött az 
akkori polgármesterhez egyik ebéd 
után. Azzal, hogy: - Polgármester 
úr,  feredőt kellene építeni. Az felállt 
a székéből, odahívta az ablakhoz a 
delegációt, lenn állt a város parádés 
fogata... odamutatott, s így szólt: 
Feredőt? Az a két szíp lú, az a jövő. 
- Na ha a város akkor a két szíp lúra 
tesz, akkor  most nem beszélgetünk. 
Van egy másik is. A millenniumi 

zászló története. Lehetett választani, 
hogy az akkori kormányból ki jöjjön 
hozzánk átadni. Engem Martonyi 
Jánosnak az édesapja tanított, és jó 
tanárunk volt az egyetemen, s a fiát 
is ismertem. Javaslatunkra ő, a kül-
ügyminiszter hozta a zászlót. Névre 

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. 
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Interjú a nyugdíjba vonuló dr. Vincze Ferenc címzetes 
főjegyzővel 2. rész

szóló meghívó ment mindenkinek a 
postaládájába, így tele volt a főtér, 
ha emlékszel... Martonyi befutott, 
hintó volt, díszegység, üdvözöltük, 
még emlékezett rám, mondja, ez mi 
a csoda. - Mi? - Hát ez a rengeteg 
ember... Mondom: ilyen népszerű 
vagy. A ceremónia után megköszönte 
a fogadásra a meghívást és közölte: - 
Ne haragudjunk, de neki mennie kell. 
- Mondom, ne mondj nekem ilyet, ki 
hívott volna ide, ha csak erre jössz. 
Ismered Te egyáltalán Szoboszlót? - 
Persze, (akkor még itt ment a négyes) 
többször átutaztam. - Tehát nem is-
mered. Akkor egyedül azt döntheted 
el, hogy a polgármester kocsijába ülsz 
be, vagy én ülök be melléd.. - Miért?  
Ülj be Te.  - Megmutatom a várost. 
-  Autóztunk össze-vissza, hogy meg-
lássa  a jó Szoboszlót.  A reptérnél ott 
voltak a kétfedelű Ancsák, mondja, 
ez micsoda, mondom tréfásan, a légi-
erőnk, külügyminiszter úr, ha rosszul 
csináljátok a diplomáciát, mi kikiált-
juk a szuverenitásunkat. – Azt nem 
lehet. – De, ha 1945-ben Vésztő ki 
tudta kiáltani, akkor mi is. Itt van a lé-
gierőnk, s már sok mindennel rendel-
kezünk hozzá... a fürdőnk, egyebek... 
ha nem jól csináljátok, mi szuverén-
ként fogjuk tovább vinni a dolgunkat, 
de az ország javára. Viccelődött ő is: 
ezek már nem jó gépek, nem jó légi-
erő. Mert lelövik könnyen. Mondom, 
dehogynem jók, többe kerül a rakéta, 
mint a gép, ez nyugodtan szálldoshat. 
... A fogadáson a Mátyás Király ho-
telben mikrofonhoz állt, köszönetet 
mondott „Szoboszló Köztársaság-
nak”, s elsorolta, miket mondtam 
neki. Nevettünk. De én komolyan 
gondoltam. Azt is, hogy a városnak 

olyan lehetőségei vannak, ahogy az 
eltelt 90 évben, s ha ez után is jól sá-
fárkodik, akkor talpon fog maradni.
Mindig mondják, hogy egy lábon 

állunk. Ha jó nagy az a láb, és oda 
is megy a befektetés, akkor nem lesz 
gond. De a verseny hatalmas, körü-
löttünk is. 

A turizmus ez évtől a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztériumhoz került, 
talán remélhetünk.

► A fürdő nagy összegre már nem 
tud pályázni, de mi sem, 1-2 milliárd 
körüli, ami ebben a ciklusban jöhet, 
mert a gazdaságfejlesztésre tették 
az uniós pénzek 60 százalékát. Né-
zőpont kérdése, melyik gazdaság? 
Az is igaz, az önkormányzatok lát-
ványberuházásokat is csináltak. Ezt 
én és a polgármester is megkaptam.   
Persze. Battonyán nem biztos, hogy 
kell szökőkút, de nagyon lényeges a 
településről alkotott kép a turisztikai 
versenyben, ezért kellene különböz-
tetni. 
Másik példa a nagyon hiányzó 

többfunkciós rendezvénycsarnok.  
Ha nem megy, igenis el kell jutni a 
kormányzathoz, hogy ennek a né-
hány turisztikai központnak, ha már 
hoznak ennyit az országnak, legyen 
meg, ami a legfontosabb a számára 
a saját megítélése szerint.  S ezért 
ismétlem, hogy része vagyunk az 
államnak, de nem oktalanul, hanem 
azért harcolunk, hogy mi is kapjunk 
pénzt.

Része vagyunk az államnak, de 
hát olyan részévé kezdünk válni, 
amelyben - valljuk be -, az önkor-

mányzatiságot folyamatosan szűkí-
tik. Ez hogyan hat Hajdúszoboszló-
ra a meglátásod szerint?

► A bankrendszerű ügyfélszolgála-
tot említhetem ismét, vagyis vissza az 
elejére. Azt a rendszert érezzük, csak 
az szabadabbnak tűnt. A valódi helyi 
hatalom nem csak egy szlogen. Az 
erő. És lehetőség és esély. Tehát nem  
nyomorítani kellene, hanem segíteni. 
Mi is megkaptuk, hogy könnyű nek-

tek. Komoly sárga irigység faktor 
érvényesült. Talán most is, de nem 
annyira. Rólunk  azt hitték, ide dől a 
pénz, csak ülünk, internetezünk, ze-
nét hallgatunk, majd elmegyünk a jó 
szoboszlói éttermekbe, meg a fürdő-
be, és így telik el a hét. Szó nincs róla. 
A forintért is le kell hajolni, a forintot 
is meg kell fogni, és nem másra kell 
mutogatni racsítva, hanem kihasznál-
ni a lehetőségeket, esélyeket! 
A települési önkormányzatiság jele-

néről az a véleményem, hogy nem jó 
irány. Az egyetlen magyar közigazga-
tási tudós akadémikus, Lőrincz Lajos  
írta halála előtt, hogy az államok bu-
ták: nem tudnak mást, csak centrali-
zálni vagy decentralizálni, és ez 20-
25 évente váltakozik.

Tehát ennek van egy periodicitása?

► Persze. Ő csak tudta, mi fog kö-
vetkezni. Halljuk, mennyi bürokrata 
van, hogy sehol nincs annyi mint 
nálunk.... Ha mindent államosítanak, 
mi legyen? Akkor csak állami alkal-
mazottak lesznek lassan.... Franciaor-
szágban is minden állami, de Angliá-
ban meg semmi. Akkor most mi a jó? 
A hivatal szempontjából nekem is 

fájó pont, mert valamit sikeresen 
felépíteni és csinálni jó, nagyrészt 
rajtunk múlik.  S nem tudni még, 
hány jó emberemnek kell azt mon-
dani, bocsánat, de át kell menj állami 
szolgálatba. Amit én eleve nem tartok 
rossznak. Csak az egy más minőség. 
Itt azért a légkör, s a jó értelemben 
vett szabadság, a hangulat könnyeb-
ben jó, mint egy olyan szervezetnél, 
ahol felülről lefelé diktálnak, egy bü-
rokratikus szervezetben. 

Nagyon sokat publikáltál, s fóru-
mokon is elmondtad a véleményed. 
Mennyire értékelték ezt azok a kö-
rök, akikhez eljutott a hangod az 
évek során. Milyen visszhangokat 
kaptál, mennyit tanultak tőled, a 
szoboszlói hivataltól, a Ti tapaszta-
lataitokból?

► Azt kell mondani, hogy a céges 
partnerek igen, szereztek tapasztala-
tot, a minisztériumi vezetők, ügyinté-
zők is igen. Nemrég volt 25 éves kon-
ferencia, könyv született, írhattam 
bele, megkértek. A nagy minisztériu-
mi teremben történt: - Á, Vincze Feri, 
mi van Szoboszlón? e-Feri, mi van a 
közigazgatási informatikai fejlesztés-
sel, csinálod még? - így a volt köz-
igazgatás-korszerűsítési kormány-
biztos. - Amikor lehetőséged volt, 
nem segítettél! - De benne vagytok a 
beszámolómban. - Persze, szoboszlói 
modellként, de azt nem írtad, hogy az 
mi! Akármi is lehet, egy manöken is 
lehet... - Igazad van, sajnálom, jobb 
lett volna, ha az ilyenekre hallgatok. 
  
Mi tesz téged ilyen fáradhatatlan-
ná? A sikerek, a család, a tartós ba-
rátságok, az Erdély szerelem, vagy 
mindez együttesen?

► Valószínű, nehéz külön megfogal-
mazni. Beérem napi 4-5 óra alvással, 
kora reggel olvasok, zenét hallgatok, 
tornázom... Nem lehet ezt így megfo-
galmazni.. . 
És Szoboszló.  Az adottság, amit 

hangsúlyoztam mindig. Azt szoktam 
mondani, ez az a hely, ahol nyáron 
nyüzsire és téli álomra is lehetőség 
nyílik. S még olyan léptékű, ahol sze-
mélyesen lehet ismerni az embereket, 
beszélgetni velük. 
 Nekem tulajdonképpen minden sike-
rült, azt mondtam, ide akarok jönni, 
ha van valami sütnivalóm, és esélyt 
kapok, akkor itt használom. Nem sze-
retem a kudarcot. A sikert is fenntar-
tással kezelem, módjával. Mindenki 
szereti, de mi nem nagydobra verjük. 

Nincs olyan, hogy ha értelmes, hasz-
nos gondolat van, akkor azt nem lehet 
megcsinálni. Nem tudom, mennyire 
lesz még időm, lehetőségem. Nemcsak 
a jegyzői foglalkozás, hanem a korom 
miatt. Nem adom fel. Csináljuk.

Amikor bejelentetted, hogy nyug-
díjba mégy, sokan megdöbbentek 
ezen. Néhány álmot valóra váltani 
talán lesz még alkalmad.

► Valamit valamiért. Az állami át-
alakítással itt apró dolgok maradnak. 
Kézbesítése az elektronikus levelek-
nek... adatszolgáltatás stb., amit nem 
tudnak hová, azt ide küldik. Nekem ez 
derogál már. Sajnálni tudom magamat, 
miért ez viszi el a napom felét? Ha sok 
csövön jön, mikor csordul túl? Lehet, 
az én módszereimmel van a hiba. 
Ugyanakkor most szintén pályázati 

időszakot élhetünk meg, egy-két év 
erről szól.  Kisebb léptékben ugyan, 
de ha elmulasztjuk, akkor később 
lehet, hogy hiába próbálkoznánk. 
A kettőt együtt nem tudom vállalni. 
Polgármester mondta, majd a csapat-
ból mások segítenek. A 39 szolgálati 
évemmel vagy a 26 év jegyzőségem 
miatt sem tehetem meg, hogy teljesen 
kiszállok. Én csak mérhető teljesít-
ményű feladatra szeretnék szegődni. 
Nem szeretek unatkozni, nem is aka-
rok, de csak akkor maradok, ha én 
kellek azzal, amit én tudok. Amit más 
is tud, más fogja csinálni. Ilyen most 
már a jegyzőség. 
Ahogy már említettem azt is: állami 

vagy önkormányzati, az nem minősí-
tés. Lehet jól csinálni és rosszul csinál-
ni is, csak azt ne mondja senki, hogy a 
mi önkormányzatunk rosszul csinálta.  
Nem csináltuk rosszul. Anyagiak hiá-
nya okozhatott gondot sokszor. Köz-
ségekben napjainkban már se pénz, 
se paripa, se ember... Szoboszló ilyen 
szempontból még jól áll... 
Úgy gondolom, ha valaki eléri a 

nyugdíjas kort, örüljön neki, s próbál-
jon egy más életet. Én nem bedobom 
a törülközőt és itt hagyok csapot-pa-
pot, hanem most már csak annyit, és 
csak azt teszem, amihez én még hasz-
nos vagyok, s kellek.  Ha jön más, 
vagy olyan világ, akkor eltűnök. Azt 
mondtam a polgármesternek, akkor 
majd közmeghallgatásokon és civil 
szereplőként fog esetleg hallani.

Tibai Irma
(Képünkön balra: a millenniumi 

zászló átadásakor  Martonyi János a 
zászlóval,  jobbról dr. Sóvágó Lász-
ló, az egyházi személyiségek melllett 
hátrébb dr. Vincze Ferenc)
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Az 5. sz. körzetben a városi komfort megteremtése kezdődött meg látványosan

A 6. sz. körzetben a turizmus miatt is törekedni kell  a színvonalas környezetre

Szeretném felzárkóztatni a 
körzetemet a többi hét körzet 
színvonalához. Tisztességes, 
dolgos emberek élnek ott, akik 
megérdemlik, hogy részesedje-
nek a fejlődésből. Munkásem-
berek sokan, akik így szintén 
hozzájárulnak a város épülé-
séhez - hangsúlyozta Orosz Já-
nos képviselő.

A 2014. októberi választásokat 
követően  kissé lemaradott körzet-
ben fogtam hozzá az önkormány-
zati képviselői tevékenységhez. 
Két év távlatában  észrevehetően 
kezdi utolérni  fejlettségben ez a 
városrész a többi hét körzetet. 
Elkészült hét utca felújítása, 
ezek: a Hathy János, a Kör utca, 
Kör zug, Lehel utca, Túry utca. 
Idén az Ipartelep utca, Galgócz 
sor közel 100 millió forintba 
került.  Adósságkonszolidáció-
kompenzációs keretből és önkor-
mányzati saját erőből valósulhat-
tak meg ezek a beruházások.Az 
útburkolatúak két rétegben ké-
szültek, így húsz évig kell szol-
gálniuk a közlekedést. 

A járdák sok utcában rossz álla-
potúak voltak, ezek rekonstrukci-
ójára 9 millió forintot költöttünk 
a körzeti keretemből. A Földesi 
utca egyik oldalában eddig példá-
ul egyáltalán nem volt járda.   
Elhanyagolt terület volt a 
Galgócz soron, ahol szabadidő-
központ kialakításába kezdtem.  
Elsőként a gyermekjátszótér 
készült el tavaly, csúszdákkal, 
hintákkal, pingpongasztallal.  A 
terület másik részén az idén foly-
tatódhatott a fejlesztés egy több-
funkciós pályával, melyet egy 
200 méteres rekortán futópálya 
vesz körbe.  Ez összességében 
35 milliós beruházás volt.
Nagyon sok gyerek él itt, nap-
jainkban is ez a körzet adja a 
településünk gyermek-utánpót-
lásának jó részét. Számukra és a 
környéken élő felnőttek számára 
is komfortosabbá vált ez a körzet 
a szabadidős, sportolási lehetős-
ségek megteremtésével.
Régi-régi óhajt sikerült kivite-
lezni a szükséges eljárások le-
folytatásával együtt a Soproni 
temető területén. Kb. 1964-ben 

temettek itt utoljára, borzasztóan 
nézett ki ez a hely. A megmaradt 
fejfák a múzeumba kerültek, ahol 
azokat konzerválják, megőrzik, 
bemutatják. A  terület rendezet-
té válik, tavasszal befüvesítjük. 
Távlati cél lehet egy szolid hasz-
nosítási forma, például pályázat 
esetén egy napelempark. 
A körzettel a kapcsolattartás 
egyik formája a lakossági fórum. 
Idén ősszel közel ötvenen eljöt-
tek. Megköszönték a munkámat 
sokan, én pedig köszöntem a 
lehetőséget, hogy együttműköd-
hetünk. Azt tapasztalom, hogy 
számontartják, s elfogadják a 
munkámat. Nyilván örülök en-
nek, s igyekszem a továbbiakban 
is megfelelni a vállalt feladata-
imnak. A kapcsolatot természe-
tesen  a régi módokon, telefonon 
és személyesen is tartom a lako-
sokkal. Sokszor megfordulok a 
körzet utcáiban, napi kapcsolat-
ban állok az itt élőkkel. 

Képek: fenn a felújított  Galgócz 
sor, alul az új többfunkciós pálya 
körötte  futópályával

A 6. számú egyik kertvárosias 
körzete városunknak, szép há-
zakkal, szép környezettel. En-
nek megőrzésére az idegenfor-
galom érdekében is vigyáznunk 
kell - fogalmazott Németi Attila 
Sándor képviselő, aki a2016 
elején megtartott, időközi kép-
viselő-választás eredményeként 
nyerte el az egyéni mandátumot. 
Tehát a fiatal szociálpedagógus 
nem egészen egy éve képviselő.

Felkérés eredményeképpen ke-
rültem kapcsolatba az Összefo-
gás Hajdúszoboszlóért és Jövőért 
Egyesülettel, s vállaltam a meg-
mérettetést az időközi választáson. 
A választók bizalmát nagy meg-
tiszteltetésnek tartom, s különösen 
ügyelek arra, hogy tudásomhoz és 
lehetőségeimhez mérten, meg is 
valósítható ígéreteket tegyek.
Rendkívül fontos számomra a 
körzetben lakókkal a párbeszéd 
és a kapcsolattartás, tapasztalatom 
szerint ezt korábban hiányolták itt,  
noha igénylik.  Bárki el tud érni 
telefonon is, ha kérik, kimegyek a 
helysznre egyeztetni, s megadom 

a kellő segítséget, továbbítom a 
problémákat, igényeket. Lehe-
tőleg azonnal, vagy  igen rövid 
hatéridőn belül, és kontrollálom is 
a fejleményeket.
Az elmúlt közel egy évbn is több 
dolog megvalósulhatott a körzet-
ben. Az önkormányzat körzetekre 
osztott keretekből itt is sikerült 
járdákat felújítani, amiből sajnos 
sosem elég, nagyon sok utcában 
szükséges lesz még. A következő 
években ez az egyik, amire oda kell 
figyelnem. Itt nagyon sok lakos is 
átlagon felül szépíti, gondozza nem 
csak a saját portáját, hanem az az 
előtti utcarészt is. Fontos, hogy ezt 
az igényes szemléletet kövessem 
munkámban én is. Ez Szoboszló 
egyik legrégibb fizetővendéglátó 
területe is, tehát ezért sem mind-
egy, milyen külsőt mutatunk. 
Ígéretemhez híven folyamato-
san felül kell vizsgálni az itteni 
utcákban is a közlekedési rend-
szert, illetve a beláthatóságot. A 
közterület-felügyelőkkel állandó 
kapcsolatban állok,  az észrevé-
teleket jelzem a városgazdálko-
dásnak, vagy amely szerv illeté-

kes az adott  ügyben, témában. 
Gyakoriak a fakivágás, lombkoro-
na-igazítási kérések, főleg a Kos-
suth utcán fordult elő ilyen. 
Kisgyermekes szülőként is szemlé-
lem a körzetet. Még képviselőségem 
előtt lopás történt sajnos a Rákóczi 
utcai játszótérről. Ezért szorgalmaz-
tam oda figyelő kamera felszerelését, 
s rendőreink fokozottabb ellenőrzé-
sét, melyet ezúton is megköszönök. 
Terveim között szerepel a biztonság 
érdekében e játszótér körbekerítése. 
Az idei fejlesztések között sikerült 
korszerűsíteni a Bambínó ovi előtti 
parkolókat, és a leromlott állapotú 
Bessenyei zug útrekonstrukcióját 
a csapadékvíz-elvezetéssel együtt, 
amely ugyan már nem e körzet ré-
sze, de kiemelendő turisztikai szem-
pontból.
A következő években szeretném 
elérni, hogy az Arany János utca és 
a Szél zug is. A parkolást a sport-
háznál is meg kell oldani majd.
A jelzések alapján a rövid ideje 
végzett képviselői tevékenysége-
met pozitívan értékelik választó-
im, a bizalomnak igyekszem ez 
után is megfelelni. Fenn: parkolók a Bambínó ovinál, lenn a Bessenyei zug
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Haladás utca

a város

A 7. sz. körzetben dűlőutak kátyúzására, fásításra is költöttek

A 8. sz. körzetben a vagyon is gyarapodott, nagy fejlesztések várhatók

A 7-es körzetben ebben az évben si-
került felújítani a Haladás utcát és a 
Kossuth utcának a Csontos utcát kö-
vető szakaszát. A körzetfelújítási ke-
retből jó néhány utcában került sor 
járdaszakaszok felújítására, építés-
re - tájékoztatta lapunkat Kanizsay 
György Béla független képviselő, aki 
mindemellett természetesen sok más 
apróságnak tűnő gond megoldására 
is odafigyelt. 

A teljesség igénye nélkül felújítottunk 
járdafelületeket a: Csontos, Kender-
Alkotás sarok, Bor János - Alkotás 
utca sarok, Hőforrás, Szabadság utcá-
kon. Ezen kívül renováltattuk a Cson-
tos utca mindkét oldalán található kis 
hidakat, egy-két belvízároknál találha-
tó támfalat, illetve úttest-, járda-össze-
kötő szakaszt.
A közterület felújítása keret több, 

mint felét átcsoportosítottuk a lakott 
külterületi dűlőutak karbantartása ke-
retre, így a Meggy dűlő, Körte dűlő, 
Pityeri dűlő, Alma dűlő kátyúzási 
munkálatainak elvégzésére. Kezde-
ményeztem a költségvetésben 3 millió 
forint elkülönítését még ugyanerre a 

célra, ennek több, mint harmadát az 
Erdő dűlő első, leginkább használt sza-
kaszának töltésére fordítottuk.
A fásítási keretből az októberi bi-

zottsági ülésen hozott döntés alapján 
szép számú különböző fát ültettek el a 
városgazdálkodási nzrt. munkatársai. 
Megpróbáltunk az utcák jellegének, 
fizikai paraméterinek leginkább meg-
felelő fákat kiválasztani.
Az idén tervek készültek a Határ út és 

a Szabadság utca Alkotás és Szedres 
közötti szakaszához, valamint csapa-
dékvíz-elvezető árkok felújításához 
a Hőforrás utcán az Alkotás, Gorkij, 
Mikszáth, Ádám és Kossuth utcák ke-
reszteződésénél.
Továbbra sem szeretnénk a körzetben 

található Gorkij utca nevének megvál-
toztatását, melyet a megyei kormány-
hivatal kért, nem is egyszer. Továbbra 
is íróként tekintünk az utca névadójára, 
s nem politikusra! Bízom benne, hogy 
a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhiva-
tal talál más, hasznosabb elfoglaltsá-
got magának, mint ilyen jelentéktelen 
ügyekkel foglalkozni.
A következő évben, illetve években 

szeretném felújíttatni a Bor János, 

Kender utcákat, és a Szabadság utca 
utolsó, kimaradt szakaszát, valamint 
a  tervek és engedélyek készítése után 
a Gárdonyi utca Szabadság utca utá-
ni szakaszát. Új felszínivíz-elvezető 
árok építése szükséges a Csontos utca 
végén a páros oldalban, A tennivalók 
közé tartozik a Kender utcai vízelve-
zetési probléma megoldása, a Hőforrás 
utca páros oldalán lévő járda teljes fel-
újítása szakaszosan. 
Sokan kérték, hogy a Rákóczi utcai 

felújított gyógyvízkút fölé valamilyen 
tető kerüljön (eső esetén ne ázzanak el 
a vizet vételezők), ennek megtervezése 
folyamatban van, bízom benne, hogy 
jövőre ez is megoldódik.
A Hőforrás utcai nagy füves terület 

jelenleg az államé, szeretném, ha lé-
tesíthetnénk oda egy kis sport- és sza-
badidőparkot. Ehhez meg kell szerezni 
az államtól a tulajdonjogot, vagy leg-
alább a használati jogot minimum 20-
30 évre. Ekkor válik lehetővé a terület 
rendezése. Ez sajnos nem csak rajtunk 
múlik!
Körzetem és városom lakosságának 

ezúton kívánok szeretetteljes, békés 
ünnepeket és boldog új évet!

Haladás utca

Kossuth utca

A választások után, érzékelve azt, hogy 
úgymond nem csak készségünk, hanem 
képességünk - lehetőségünk -  is lett, úgy 
gondolom, minden megválasztott körzeti 
képviselő nagy lelkesedéssel fogott az  álta-
la vállalt értékteremtő közéleti munkához. 
A körzetemre jellemző turisztikai jellem-
zőket és az elmaradott részeket figyelembe 
véve történtek itt fejlesztések, amelyek a 
várható eredményes pályázatokkal kitelje-
sedhetnek a következő években - mutatott 
rá Máté Lajos képviselő. 

A választások idején azért indultam ebben a 
körzetben, mert itt találhatók zömmel a turisz-
tikai szolgáltatók, és a magánszálláshelyek jó 
része is. Érdekes ez a körzet azért is, mert a 
Bánomkertben inkább idősebbek az állandó 
lakosok, míg túloldalt, a „Zenetelepen” fő-
ként hasonló korú polgári családok laknak, 
mert ezt a területet egyidőben parcellázták fel 
annak idején. Ezek a meghatározó sajátossá-
gok, s ezeknek megfelelően kell fókuszálni a 
problémákra,  a körzet igényeire.
Részemről alapjaiban turisztikai oldalról 

közelítem meg a körzetet, azért is, mert eh-
hez értek, ezt tanultam, ebben dolgoztam 
évtizedekig. A fejlesztések igénye is főként 
turisztikai motivációjú. Régi adósságot kellett 
törleszteni tavaly az Eötvös utca burkolatával, 

amely a körzet egyetlen szilárd burkolat nél-
küli utcája volt! Fontos volt az átkötő szakasz 
megoldása is a Gábor Áron utcánál, s a Mus-
kátli utca felújításával a csapadékvíz-elveze-
tési gond kiküszöbölése. Ez az utca az egyik 
megközelítési lehetősége lesz a volt TIGÁZ-
pályának a tervek megvalósulásával. 
Ebben az évben a Kadosa Pál és a Kemping 

utca felújítása történt meg, utóbbiban is gon-
dot okozott a csapadékvíz elvezetése, az  út 
keskeny volt, s a járda hiányát is pótolni kel-
lett. A Wesselényi-Attila utca sarki óvoda par-
kolójának megfelelő kiépítésével 2015-ben 
a gépkocsival közlekedő családok számára 
fokoztuk a kényelmet és a biztonságot.
Fontos eredménynek tartom, hogy a Szent 

István park irányába haladó kerékpárutakat 
összekötöttük, s a buszállomásig kiépítettük. 
Ide torkollhat a talán már 2017-ben megépülő 
Ebes-Hajdúszoboszló kerékpárút. 
A körzetben területeket is vásárolt a város. 

A városgazdálkodási nzrt. tavaly megvette a 
volt honvédségi ingatlant, ahol telekalakítás-
sal  javíthatók lesznek a közlekedési feltételek 
is. A Herman Ottó és a Diószegi S. utcák te-
kintetében is szükséges a változás, a két utca 
végén lévő szakaszt egyelőre kőzúzalékkal 
töltöttük fel.  
A Szent Erzsébet utcán önkormányzati terü-

let mellett vásárolt telket a város, így egybe-

függő fejlesztési rész alakul ki a fürdő szom-
szédságában.   A volt kertészet értékesítésre 
kijelölésével nem az a cél, hogy mielőbb meg-
szabaduljunk tőle, hanem az, hogy megfelelő 
ajánlat esetén közmegelégedésre rendeződ-
hessen ez az értékes, de áldatlan állapotokat 
tükröző hely, másrészt kiköthető lenne a Jáz-
min utca. Örvendetesnek tartom még, hogy a 
Debreceni útfélen, a virág nevű utcák oldalán 
lévő félkész „kísértetház” megfelelő befek-
tetőhöz került, aki befejezte a beruházást, és 
így egy társasház  létesült, nem hajléktalanok 
terepe tovább. 
Az elkövetkező időszakban a kiemelt gyógy-

helyi pályázat nyertessége esetén újabb lát-
ványos fejlődés valósulhat meg, nem csak a 
Szent István parkban, hanem a József Attila 
utca fesztivál téri szakaszán is. Nagyon bízom 
ennek, és a kerékpárút-fejlesztési pályázat si-
kerében. Várható továbbá a TIGÁZ-tól meg-
vásárolt pálya rendezése, olyan közösségi tér 
kialakítása, amely a körzet és a város lakosait 
egyaránt szolgálja.
A választókkal való kapcsolattartásra min-

dig is nagy hangsúlyt fordítottam, a telefon, 
internet mellett nem nélkülözhetők a szemé-
lyes beszélgetések, így gyakran kerékpárral 
is közlekedek ezekben az utcákban. Az sem 
hátrányos, hogy a körzet közelében élek, sok 
lakost ismerek.

A Kemping utcán 3 funkció is javult a felújítással. Lenn: Az önkor-
mányzaté a volt Gázláng-pálya, melynek fejlesztése várható



HAJDÚSZOBOSZLÓ10. oldal ünnep

Megemlékezések Gönczy Pálról
Városunk nevezetes szülötte Gönczy Pál, művelődéspolitikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a Magyar Földrajzi Társaság alapító tagja. Gönczy Pál 1817. december 
26-án született és 1892. január 10-én halt meg Karácsondon, sírja a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben van.  2017. évben lesz születésének 200. és halálának 125. évfordulója.  A jövő 
év elején megkezdődnek a megemlékezések. 2017. január 10-én emlékezik Gönczy Pálról a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Szakgimnáziuma és Szakközép-
iskolája. A téli időszakban a  Gazdaköri esték keretében, január 11-én előadás lesz Gönczy Pál botanikai munkásságáról, és a gazdálkodás elméleti és gyakorlati kérdéseivel 
foglalkozó cikkeiről.
A Hajdúszoboszlói Polgári Olvasókör a 2017. évet Gönczy Pál Emlékévvé nyilvánította, részt vesz a különböző rendezvényeken, és az aktuális információkat közzéteszi weblapján: 
http://szoboszloolvasokor.hu/gonczy-pal/

Kigyúltak az adventi fények
A város karácsonyfája idén a műve-
lődési központ előtti kis téren kapott 
helyet. Itt ünnepelt együtt kicsi és 
nagy november 27-én, advent első 
vasárnapján, amikor meggyújtották 
az első gyertyát a koszorún. A gyö-
nyörűen feldíszített belváros fényei is 
ekkor gyúltak ki. 

Adventi köszöntőt Marosi György 
Csongor önkormányzati képviselő 
mondott, melyben az összefogás fon-
tosságára hívta fel a figyelmet. Mint 
elmondta, „nincs más út, mint az ösz-
szefogás útja (sosem volt) de most kü-
lönösen sürgető és fontos, amikor a vi-
lágunk új és veszélyes korszakát éljük”.
Fekete András görög katolikus 
parókus imája után Gellén Fanni és 
Koroknai Árpád szórakoztatták a kö-
zönséget karácsonyi dalokkal a város 
fája előtti kis színpadon. 
Kis karácsonyi vásárral is várták - idén először - a szoboszlóiakat és a vendégeket. A kis 
faházakban kézműves termékeket, díszeket, apró ajándékokat, de házi kolbászt vagy akár 
mézeskalácsot és forralt bort is vásárolhatnak egészen karácsonyig. 

A Mikulás városunkban
Hajdúszoboszlóra idén is ellátogatott a Mikulás december 6-án, ezúttal a kulturá-
lis központban találkozott a gyerekekkel.

Nagyon jók lehettek a gyerekek városunkban, a Mikulás ugyanis rengeteg szaloncuk-
rot, apró édességet osztott szét nekik a nap folyamán. A ’’nagyszakállú’’ még táncra is 
perdült néhány  vállalkozó szellemű résztvevővel, délután pedig bábelőadással várta a 
lurkókat, a nagyváradi MM Pódium Bábszínház előadásában a Kádár Vitéz legendája 
című mesejátékot nézhették végig a gyerekek és szüleik. 

Luca-napi boszorkányságok
Igazi néphagyományunk is kapcsolódik az adventi időszakhoz- a Luca-napi szokások. 
Ezekből kaptak ízelítőt a gyerekek a Kulturális Központban, természetesen Luca nap-
ján, december 13-án. 

A gyermekkönyvtárban várták az érdeklődőket izgalmas feladatokkal a szervezők. A Luca-
naphoz kötődő, és más, boszorkánysággal kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolni, amihez 
segítséget adtak a könyvespolcok között elrejtett nyomok és tárgyak. Az egyik sarokban 
’’banya-tanyát’’ rendeztek be, de fekete macskát is láthattak a szemfülesek. A helyes vála-
szokat apró ajándékokkal jutalmazták. Aki szeretett volna, Luca-búzát is ültethetett, melyet 
a hagyomány szerint naponta vagy szükség szerint kell megöntözni, majd a növény fejlődé-
séből lehet következtetni az eljövendő esztendő búzatermésére. 

BETLEHEMESEK ÉS BEJGLI
A Hajdúszoboszló Jövőjéért Egyesület és a Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár 
ezúttal a közelgő ünnepekhez kapcsolódva, „Adventtől vízkeresztig” címmel ismét nagysi-
kerű hagyományőrző napot rendezett december 17-én a kulturális központban. 

A megjelenteket Orosz János köszöntötte az egyesület nevében, a gyerekeket kézműves foglal-
kozással várták, a Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak segítségével karácsony-
fadíszeket és mézeskalácsot készíthettek. A Nádudvari Népi Kézműves Szakközépiskola betle-
hemes játéka osztatlan sikert aratott, a betlehemezéshez szükséges tárgyakat pedig közelről is 
megcsodálhatták a vendégek. A Luca-napi szokásokról is szó esett, a Luca- szék készítés titkaiba 
is bepillantást nyerhettünk. Az adventi hagyományőrző napot mákos bejgli és fahéjas gyümölcs-
tea-kóstoló, majd a Törköly zenekar koncertje zárta.
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Aqua-General-kupa
Megnyerték a hazai csapat-
versenyt
Immáron ötödször rendezték meg az Aqua-Generál-kupát a Városi Sportházban. Az év végére idő-
zített rangos versenyre most is sok egyesület elfogadta a Hajdúszoboszlói Birkózó SE meghívását.

December tizenegyedikén a Városi Sportházban került megrendezésre az V.  Aqua-Generál-kupa. A koráb-
bi éveknek megfelelően, most is népes mezőny gyűlt össze, hiszen tizenkét egyesület birkózója érkezett 
az év végi megmérettetésre. 
Négy korcsoportban versenyeztek az ifjak, a hatévesektől, egészen a tizenöt esztendős korhatárig. A ne-
meknél természetesen a lányok is képviseltették magukat a fiúk mellett.
A hajdúszoboszlói csapatban, az oszlopos tagokon kívül, néhány újonc is debütált. Sportszerű, izgalmas 
küzdelmeknek lehettek szemtanúi a szurkolók. A helyi egyesület minden tagja éremmel zárta  a viadalt, rá-
adásul az összesített csapatversenyben, sorrendben Kabát és Püspökladányt megelőzve, az élen végeztek, 
így büszkén állhattak a dobogó legfelső fokára.     H. R.

Karatesikerek
A Shotokan Karate Egyesület Hajdúszoboszló 2016. december 17-én részt vett az  egri SKS - 
SKDUN Ippon Shobu Országos Bajnokságon, melyen eredményesen szerepelt!  Szilágyi Kata 
kata 1. hely, kumite 1. hely. Tóth Vivien kata 2. hely, kumite 2. hely. Szabó Fruzsina kata 2. hely, 
kumite 2. hely. Dihen Balázs, kata 2. hely, kumite 1. hely. Tóth János kata 4. hely, kumite 2. hely 
Farkas Dominik kata 3. hely. Dihen Réka kata 2. hely, kumite 2 hely.

Mikulások futottak 
A sportolás télen is nagyon fontos, erre hívták fel a figyelmet a futás szerelmesei decem-
ber 4-én. A hideg sem szegte kedvét Sári Mariann futónagykövetnek és társainak, Miku-
lás-sapkában tettek 
egy kört az ünnepi 
fényekbe öltözött 
belvárosban. Az út-
jukba akadó gyere-
keknek szaloncukrot 
osztottak, arcukra 
mosolyt csaltak. Re-
mélik, ha legköze-
lebb alkalom adódik 
egy kis mókázós-fu-
tásra, többen jönnek 
el a programra.

A dobogó nyomában
Jól sikerült az ősz a Hajdúszoboszlói Asz-
talitenisz Klub csapatának. Az NB III-as 
csapatbajnokságban szereplő együttes mér-
kőzései nagy részét megnyerve a negyedik 
helyen telel.

A Hajdúszoboszlói Asztalitenisz Klub Hajdúnánáson kezdte el a 
bajnoki idény küzdelmeit. A jó nyitány összejött játékosainknak, 
hiszen négypontos sikerrel zárult a túra (Hódos Imre SE – HAK 
7-11). Debrecenben már nem sikerült megismételni a nyitányon 
mutatottakat, s a bajnokság egyik élcsapata ellen simának tet-
sző vereség lett a vége (TEVA Debrecen SE II – HAK 12-6).
A harmadik fordulóban hazai pályán játszhattak asztalitenisze-
zőink, de a kiélezett mérkőzés végén mégis le kellett mondani a 
két bajnoki pontról (HAK – Várda ASE 8-10). 
A kisebb hullámvölgyet négy siker követte. Előbb újra idegenben 
(Fehérgyarmati VSE – HAK 6-12), majd végre idehaza is sikerült 
győzni (HAK – Debreceni ASE 11-7). A hazai pálya a következő 
két találkozón is előnyt jelentett. Előbb a egy debreceni (HAK – 
TEVA Debrecen SE III 14-4), majd egy záhonyi riválist fektettek 
két vállra Kelemen Józsefék (HAK – Záhonyi VSC 12-6).
A nyolcadik játéknapon Nyírmadára utazott a gárda, ahol vi-
szonylag sima pofonba szaladtak bele (Nyírmadai ISE – HAK 
12-6). A kilencedik és a tizedik fordulóban megint hazai pálya 
és megint sikerek következtek. Ráadásul mindkétszer esélyt sem 
adtak az ellenfeleknek játékosaink (HAK -  DABE-DEAC 15-3 és 
HAK – Mátészalkai MTK 15-3).
Az ősz utolsó meccsén, a listavezető nyíregyháziak ellen nem 
sikerült a bravúr. (Trió Maxi-Szacsa – HAK 14-4). Ennek ellenére 
nem mondhatjuk, hogy sikertelen lenne az ősz, hiszen a dobo-
gósok mellett, csak a Kisvárda tudta legyőzni a HAK egyletét. A 
negyedik hely, így teljesen megérdemelt.
A játékosok teljesítménylistáján Takács Zoltán a legmagasab-
ban jegyzett játékosunk. A tizenegyedik helyen áll úgy, hogy 
huszonhétszer győzött, kilencszer veszített (75%). A többiek 
sorrendje: Lévai László a tizennyolcadik (23/13 63,88%), Boros 
István a huszadik (20/12 62,50%), Bertli István a huszonnegye-
dik (16/12 57,14%), Kelemen Jószef a negyvenkettedik (7/17 
29,16%). A mieinket erősíti még Deák Ádám, aki tizenhat mecs-
csen hét győzelmet és kilenc vereséget számlál (43,75%).

- rob -
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HAJDÚSZOBOSZLÓ
VÁROSI LAP

FELHÍVÁS 

SÍRHELYEK 

MEGVÁLTÁSÁRA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy az 1991. és az ezt megelő-
ző években megváltott sírhelyek 
nyugvási ideje a 2016. évben le-
jár. Kérjük a hozzátartozókat/sír-
gondozókat, hogy 2016. 12. 31-ig 
személyesen vagy telefonon tájé-
kozódjanak a nyugvási idő meg-
hosszabbításáról, illetve jelezzék 
az újraváltási szándékról való le-
mondásukat.
Azokat a sírhelyeket, amelyeknek 
nem gondoskodnak a megadott 
időpontig az újraváltásáról, nyil-
vántartásunkban „újra értékesít-
hető”- ként kezeljük.

A Köztemető iroda nyitva tartá-
sa: hétfő-csütörtök: 7.30-15.00, 
péntek: 7.30-tól  12.00 óráig 
(év végén ünnepi nyitva tartás).
Cím:  Nádudvari út 1. sz.  
Telefon: 06-52-361-784

Minden kedves ügyfelünknek 

boldog karácsonyt és 

eredményekben gazdag, 

boldog új évet kívánunk!

Állatorvosi ügyelet

December 24-25-26.
DR. ILKU MIKLÓS 
Sáránd, Bagosi u. 44.
Telefon: 06-70-376-1149
és
DR. GALAMBOS GÁBOR 
H-szovát, Maklári u. 10.
Tel.: 06-20-974-3139

December 31 - január 01.
DR. BÍRÓ TAMÁS 
Hosszúpályi, Petőfi u. 7.
Telefon: 06-30-239-0230
és
DR. KÁLMÁN ATTILA 
H-szoboszló, Erkel F. u. 79.
Telefon: 06-30-9-250-391

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

DR. MELEGHEGYI BALÁZS 
H-szoboszló, Gönczy P. u. 9-11.
Telefon: 06-30-240-9246

Január 14-15.
DR.  NYÍRI SÁNDOR 
Derecske, Malom u. 2.
Telefon: 06-70-376-1148
DR. CZIRJÁK ANDRÁS 
H-szoboszló, Széchenyi u. 1/C.
Telefon: 365-861, 06-30-935-3184

Január 21-22.
DR. HANZÉROS ÁDÁM 
Nagyhegyes, Kölcsey u. 6.
Telefon: 06-30-949-6008
 

December 23-tól
KATALIN PATIKA
Major u. 26. 
Tel.: 06-52-557-
805

December 30-tól
ARANY PATIKA
Hőgyes u. 31.
Tel.: 06-52-359-
431

Január 6-tól
GYÓGYFORRÁS 
GYÓGYSZERTÁR
Hősök tere 3.
Tel.: 06-52-557-
945

Január 13-tól
FÜRDŐ PATIKA
Szilfákalja u. 26.
Tel.: 06-52-557-946

Január 20-tól
KÍGYÓ PATIKA
Luther u. 4.
Tel.: 557-671

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 ny-
itva tart. 
A köztes 
időszakokban 
készenléti 
szolgálatot lát 
el az ügyeletes 
gyógyszertár (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


