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Tisztelt Olvasó!
Hajdúszoboszló önkormányzatiságát a kezdettől, 1991. január 1-től 2016. december 30-ig, 
nyugdíjba vonulásomig szolgáltam jegyzőként. Megtiszteltetés és öröm volt számomra 
ennek a „szuperadottságú” városnak a működéséért, fejlesztéséért első közszolgaként 
ilyen hosszú ideig dolgoznom egy kivételesen érdekes időszakban. Köszönöm a lehetősé-
get, munkám segítését azoknak, akiket illet, és sokakat illet, szerencsére.

Köszönetem „tárgyiasult kifejezéseként” is szánom a három, általam jórészt már megírt 
könyvet. Igyekezetem arra irányul, hogy az eredmény hiteles, objektív legyen. Tényeket, 
hasznos adatokat tartalmazzon, de nem száraz gyűjteményként, hanem a valósághűség 
mellett élményt adóan célozza meg a szakértő, avagy laikus olvasót. A „Jegyző-könyv” cí-
mű, objektívnek szánt kordokumentum mellett megírtam visszaemlékezésem szubjektí-
vabb folytatását, „Egyszervolt jegyző” címmel. A „Büro-ráció: hivatalfejlesztés Hajdúszo-
boszlón” tárgyú harmadik kötetet 2020 tavaszára szeretném összeállítani.

Trilógiám „kicsiben” hű tükre kíván lenni a rendszerváltó Magyarország önkormányzati-
sága elmúlt negyedszázadának is, reményem szerint nemcsak a helyi, hanem a szélesebb 
közönség érdeklődését is felkeltve.

Hajdúszoboszló, 2019. június 
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“Hajdúszoboszlón  az önkormányzati mag 
termékeny talajra hullott.”
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tés jó szemléletének köszönhetően itt már évek óta új szelek fújdogáltak. 
Ezért Hajdúszoboszlón az önkormányzati mag termékeny talajra hullott. 
A város új önkormányzatiságát 1991. január 1-től 2016. decem-
ber 30-ig szolgáltam jegyzőként, amikor önként nyugdíjba mentem.
Az elmúlt 25 év történéseinek megörökítése ösztönzött azért is, mert 
javaslatomat elfogadva múzeumunk akkori igazgatója, dr. Juhász 
Imre az első 10 évről szóló mű megírására kapott megbízást, 
amely 2001-ben meg is született: Hajdúszoboszló önkormány-
zata a rendszerváltástól napjainkig 1990-2000 címmel. 
Igyekezetem arra irányul, hogy amit e kötetben összefoglalóan feltárok, 
hiteles, objektív legyen, tényeket, hasznos adatokat tartalmazzon, de nem 
száraz gyűjteményként, hanem valósághűen ugyan, de élményszerűen 
szóljon. Remélem, elnézik nekem, hogy személyes elemekkel, történetek-
kel igyekszem színesíteni a közigazgatás-városigazgatás-önkormány-
zatiság kívülről sivárnak, egyhangúnak, unalmasnak ítélt világát. 

Megtiszteltetés és öröm volt számomra ennek a kivételes adottságú városnak 
a működéséért, fejlesztéséért első közszolgaként hosszú ideig dolgoznom, 
ezért köszönetem jeléül is szánom e kordokumentumomat. A 25 év nagy 
idő, a város is bőségesen kínált témát, így hogy is férne bele minden ebbe 
a műbe. Így régi terveim  szerint ezen objektívnak szánt összegzés mellett 
megírom a szubjektív visszaemlékezésemet is,   Egyszervolt jegyző címmel. 
S ki, ha én nem,  harmadik kötetként pedig készítek egy szakmai  publikációt 
a polgármesteri hivatalról, a közigazgatás-korszerűsítésről, Büro-ráció: 
hivatalfejlesztés Hajdúszoboszlón címmel. Munkáimhoz „dobozolom” a 
leírtakat alátámasztó, részletesebb információt nyújtó dokumentumokat, 
majd az egészet átadom Bocskai-múzeumunknak az utókor számára.  

       Dr. Vincze Ferenc

Bevezető gondolatok

A közigazgatásban jegyzőkönyv a több személy közreműködésével 
zajló cselekvésről (pl. képviselő-testület avagy bizottsága üléséről) szü-
letik, azért, hogy rögzítse a folyamat és az eredmény lényegét, s egyúttal 
megőrizze az  utókor számára. Születhet tehát városunk önkormányza-
tának közelmúlt negyedszázadáról is, mert a korszak egyedi jelleg-
zetességeit tekintve nagyon indokolt. Így gondolom. Miután közel 
4 évtizedig helyi közigazgatási vezetőként, éppen ebben a korszak-
ban pedig jegyzőként dolgoztam életem egyetlen munkahelyén, 
ezért kötelességemnek érzem e történelmi időszak megörökítését. 
Ahogy vezetőként mindig tettem, ez a mű is csapatmunkában születik, a 
város szolgálatában hűséges kollégáim véleményezhették. Lőrincz László 
gazdasági irodavezető,  főkönyvelő a kezdettől, Varga Imre humán köz-
szolgáltatási irodavezető-helyettes, korábbi  oktatási, kulturális és sport 
irodavezető 1991. október 16. óta, Szilágyiné Pál Gyöngyi városfejlesz-
tési irodavezető-helyettes, korábbi városfejlesztési irodavezető-főmérnök 
2003. március 1. óta,  Farkasné dr. Ungvári Ilona aljegyző 1992. március 
31-től 2014. évi nyugíjba vonulásáig,  Dede Erika egészségügyi és szociális 
igazgatás irodavezető-helyettes, korábbi egészségügyi-szociális irodavezető 
2009. március 1. óta, Szoboszlai Lilla humánpolitikai és minőségirányítási 
vezető 1997. január 1-től, Lévay Enikő korábbi turisztikai és nemzetközi 
referens 2008. január 1. óta. Dr. Sléder Tamás aljegyző, adócsoport-vezető, 
korábbi igazgatási irodavezető és dr. Korpos Szabolcs jegyző, korábbi 
aljegyző 2003. január 1-től illetve 2011. április 1-től, Tokai-Kiss Gábor 
főépítész pedig 1987. március 1. óta dolgozik a polgármesteri hivatalban.  

Hajdúdorogi származású vagyok, de Budapesten, Óbudán születtem, 
mivel szüleim akkor néhány évig „fent” dolgoztak, édesapám kazánko-
vácsként a hajógyárban, édesanyám pedig élelmiszerboltban. Úgy alakult, 
hogy Nagykállóban növényvédő gépész szakközépiskolában érett-
ségiztem, „legalább szakma lesz a kezedben, ha nem tanulsz tovább” 
– mondta apám. Mehettem volna növényvédő szakmérnöknek, vagy 
magyar-történelem szakos bölcsésznek, de én közgazdász, majd diplomata 
szerettem volna lenni, ám erre onnan semmi esélyem nem volt. Jó taná-
csot megfogadva, maximális felvételi eredménnyel kerültem be a szegedi 
egyetem állam- és jogtudományi karára, egy év kalocsai katonáskodás után. 
A „jogból” viszont nem szerettem volna élni. 1978. március 1-én megyei 
tanácsi ösztöndíjasként jöttem Hajdúszoboszló helyi közigazgatásá-
ba, a tanács titkárságára. Változatos munkakörbe kerültem, az akkori 
„városüzem” minden területével kellett foglalkoznom, így hasznos tapasz-
talatokat szereztem. Megismertem Szoboszlót, a hajdú múlt, a történelem 
különösen érdekelt. A rendszerváltozást megelőző évben az állampárt újat 
akaró tagjaiból kezdeményezésemre létrejött az MSZMP reformköre váro-
sunkban is, segítve az átalakulást. Az akkori városi párt- és tanácsi veze-
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