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A Megyei Területi Szövetség és testületei nevében minden tagtársunknak, 

elvbarátunknak, szimpatizánsunknak és velünk együtt gondolkodó Hajdú-Bihar 
megyei lakosnak egészségben, sikerekben, közösen megvalósított célokban 

kiteljesedő 2013-as Új Évet kívánunk! 

  

Mi történt 2012-ben? 
Rendszeres és tervszerű munka a testületekben 

  
Hajdú-Bihar megyei Területi Szövetség elnöksége 15 alkalommal ülésezett. Ezeken értékelte az előző 

ülés óta eltelt időszak feladat végrehajtását, külön figyelmet fordítva a szervezetfejlesztés kérdéseire, 

és a hatékony, operatív munkára. 

 

 

 

Októberben vendégünk volt Dr. Gurmai Zita 

európai parlamenti képviselő, az MSZP 

Nőtagozatának elnöke.  

 

 

 

 
 

 

 

A megyei Választmány öt alkalommal tartott értekezletet, melyeken többek között a megyei 

stratégiaalkotás kérdéseivel, a munka ütemezésével, a stratégiaalkotó bizottság javaslataival 

foglalkoztak. 2012. szeptember 13-án kibővített ülésükön Dr. Tóth Zoltán választási szakértő osztotta 

meg véleményét és gondolatait a megjelentekkel. 
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Megyei választmányi ülés (szeptemberben és októberben) 

 

Sikeresek voltak a Táncsics Alapítvány által támogatott közösségi 
rendezvényeink 

 

Eddig Hajdú-Bihar megye 20 db pályázatot nyújtott be a Táncsics Alapítványhoz, melyeket a nyár 

folyamán, illetve az őszi hónapokban sikeresen meg is valósítottunk.  

 

   
 

 

 

Dr. Kolláth György Debrecenben Gúr Nándor Hajdúböszörményben 

Tóth Zoltán előadása a megyei választmányi ülésen 
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Dr. Kolláth György Hajdúböszörményben 

 

 
 

„Kiutak a társadalmi válságból” címmel 

nemzetközi konferenciára került sor Hajdúszoboszlón 

 

 

A megyei elnökség 2013-ban is kiemelten fontosnak tartja az Alapítvány nyújtotta pályázati 

lehetőségek kihasználását, és minden szervezetet a pályázatok benyújtására bíztat, melyben továbbra 

is konkrét és hatékony segítséget nyújt a megyei iroda. 

 

 

Aktív nyár után, aktív ősz – programok, rendezvények, akciók 

 

2012 áprilisától az év végéig összesen a megyében közel 157 szervezeti esemény lebonyolítása történt. 

Az ősz nagyon aktív volt pártunk életében. Szeptember első hetében tizenegy településen, személyes 

szervezéssel csatlakoztunk az országosan megalakult Közmunkások Szakszervezetéhez. Az érintettek 

elmondták, hogy nem lehet megélni 47.000 forintból és számukra a mindennapi megélhetési gondok 

rémálommá váltak. 

Ebben a témában a megyei vezetés Nyakó Istvánnal, az országos elnökség tagjával sajtótájékoztatót 

tartott Debrecenben, Hajdúszoboszlón, valamint sajtóközleményt is adott ki. 

 

Kéri László és Dr. Petschnig Mária Zita 

Debrecen, Aranya Bika 
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Nyakó István a Hajdú-Bihar megyei közmunkásokkal beszélget 

 

 
 

 

 

 

A szervezeti megmozdulást, programot megyei eseménynaptárban vezetjük. Ez év első hónapjaiban 6 

esemény zajlott le, míg márciustól október végéig 110 esemény került lebonyolításra. 

 

            
 

Nyárbúcsúztató a helyi szervezeteknél.  

A munka mellett kell, hogy egy kis vidámságra is jusson idő. 

 

 

 

Sajtótájékoztató a Megyeháza előtt 
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Flash mob demonstráció a családon belüli erőszak ellen 

 

   
Flash mob a regisztráció ellen 

 

  
Több mint 100 fő hajléktalan számára osztottunk ingyen ebédet október végén, november elején 

 és karácsony előtt az MSZP megyei székházában  

 

Helyi szervezeteink fontossága - Szervezetfejlesztés 

 

A megyei elnökség a hatékony kapcsolattartás és a kölcsönös tájékoztatás jegyében 

rendszeresen megszervezte és ez évben is megszervezi a helyi szervezeti vezetők értekezletét. 

2012. szeptember 10-én és október 26-án felkészítő anyagok kiosztására, megtárgyalására 

került sor, valamint a helyi elnökök számoltak be tevékenységükről és értékelték 

szervezeteiket. 

 

Elindult a „fehérfoltok” felszámolása a megyében, újabb helyi szervezetek újjáélesztésére, 

létrehozása került sor Hortobágyon, Egyeken, Nyíracsádon. 
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Folyamatban van a Baloldali Tömörülés Platform megyei szervezetének újjáalakítása és 

megtörtént a Societas bővítésének kezdeményezése, hogy minél hamarabb felálljon a fiatalok 

megyei szervezete is. 

 
Baloldali Önkormányzatok Közössége megyei szervezete 

 

     
 

A BÖK Hajdú-Bihar megyei alakuló ülése 

 

2012. szeptember 25-én sikeresen megalakult a BÖK megyei szervezet, mely ma már 31 tagot 

számlál.  
A BÖK megválasztott megyei tisztségviselői: elnök Nagy Józsefné, Sáránd polgármestere, elnökségi 

tagok: Gyula Ferencné Berettyóújfalu város önkormányzati képviselője, Molnár László Püspökladány 

város volt polgármestere, Oláh Miklós az MSZP Hajdúnánás városi szervezetének vezetője és 

Szathmári Károly Debrecen városi pártelnök, városi frakcióvezető. 

Az elnökségi ülések állandó meghívottja Csige Tamás, Hajdúdorog város polgármestere, a 

megyei közgyűlés szocialista frakciójának a vezetője. 

A BÖK megyei szervezete már több közleményt is elfogadott, többek között a járási rendszer 

kialakításával kapcsolatban, valamint a BÖK regionális konferencián a „Végveszélyben az 

önkormányzatiság”címmel. 
A BÖK megyei szervezete November 17-én (szombaton) regionális konferenciát szervezett. A 

meghívott előadók értékelték a legutóbbi önkormányzati választások óta eltelt két évet, beszéltek a 

járási rendszer kialakításáról, és foglalkoztak az önkormányzatok 2013. évi költségvetésével. 

Vendégeink voltak: Dr. Lamperth Mónika az MSZP közjogi kabinetének vezetője, Dr. Katona Tamás 

egyetemi tanár, valamint Gúr Nándor az MSZP alelnöke. 

 

  
BÖK regionális konferencia, Debrecen MSZP Székház 
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Sajtóesemények 
 

          
 

        
 

        
 

Az országos pártvezetés több tagja látogatott el megyénkbe. Többek között Simon Gábor, 

Szanyi Tibor, Lamperth Mónika, Gúr Nándor, Gurmai Zita EP képviselője, Teleki László. 

Sajtótájékoztató keretében tájékoztatták a közvéleményt az aktuális politikai helyzetről, a 

romló életszínvonalról, a tandíj bevezetéséről, az iskolák államosításáról, az 

elszegényedésről. A párt elnöke Mesterházy Attila a „Napló vendégeként” adott interjút, 

valamint élő adásban szerepelt a Debrecen Televízió Közügy című műsorában. Simon Gábor 

elnökhelyettes fórumot tartott az MSZP székházban, melyet sajtótájékoztató/sajtóközlemény 

előzött meg „Kettészakadt Magyarország” címmel. 
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A megyei vezetés tervszerűségre törekszik a sajtómegjelenésben is. Összesen 52 sajtóesemény (akció, 

sajtótájékoztatók, sajtóközlemények) került megszervezésre, és kiadásra. 

 

Ezek keretében a következő témákkal foglalkoztunk: közmunkások megélhetése, szociális ügyek, 

oktatás helyzete, földtörvény, recesszió, járási rendszer kialakítása, önkormányzatok helyzete, 

tiltakozások a kormány politikája ellen (demonstráció), egyetemi forráselvonások, 

létszámcsökkentések. 

 

Szélesedő nyilvánosság 
 

Szerkesztés alatt van a megyei honlap: hajdumszp.hu 

Az MSZP megyei szervezete Facebook oldalt működtet, melyet kérlek, minél szélesebb körben ossz 

meg barátaiddal, ismerőseiddel: Hajdu MSZP 

Meghirdetésre került a Demokrácia Vonal: 52/456-403 telefonszámon; ha van bejelenteni valód, itt 

megteheted. 

A megyei vezetés rendszeresen meghirdetett fogadóórát tart hétfőnként. A fogadóórára a 

hajdu@mszp.hu; vagy az 52/456-402-es telefonszámon lehet jelentkezni. 

 

 

Küldöttgyűlés 

       
 

Küldöttgyűlés 2012. október 26. 
 

A küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta a részletes, mindenre kiterjedő elnöki tájékoztatót és 

nyilatkozatot fogadott el az alábbiak szerint: 

„A Magyar Szocialista Párt Hajdú-Bihar megyei Területi Szövetsége küldöttgyűlése 

megütközéssel és mélységes megdöbbenéssel fogadta Kósa Lajosnak, a FIDESZ alelnökének, 

Debrecen város polgármesterének az október 23-ai megemlékezéseken mondott beszédeit. Kósa Lajos 

a nemzeti ünnepet a szélsőjobboldali szavazók megnyerését szolgáló ordas eszmék hirdetésére 

használta fel. Ez méltatlan a forradalom és szabadságharc hőseihez, de méltatlan egy kétszázezres 

város polgármesteréhez, a kormánypárt egyik meghatározó politikusához is! Kósa Lajos kirekesztő, 

megosztó a magyar társadalom egy részét megalázó beszédével végképp kiírta magát a demokrácia 

híveinek sorából.  

A Magyar Szocialista Párt Megyei Küldöttgyűlése ezért úgy határozott, hogy amíg Kósa Lajos 

bocsánatot nem kér a szocialista párttól, a Hajdú-Bihar megyei szocialisták minden olyan 

rendezvényről, megemlékezésről - a debreceni képviselőtestület munkájával összefüggő ülések 

kivételével - távol maradnak, amelyen a demokrácia elveit gondolkodás nélkül sárba tipró Kósa Lajos 

részt vesz! A párt megemlékezéseit a továbbiakban önállóan kívánja megszervezni.” 

 

mailto:hajdu@mszp.hu
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         Az ügyben a Societas állásfoglalása a következő: 

 

 Mi, baloldali gondolkodású fiatalok megdöbbentőnek tartjuk Kósa Lajos Polgármester Úr az idei ’56-

os megemlékezésen, október 23-án elhangzott szavait. Elsősorban azért, mert véleményünk szerint 

teljesen jogtalanul egy kalap alá veszi a Magyar Szocialista Párt jelenlegi tagjait a már megszűnt 

Magyar Szocialista Munkáspárt tagságával, kivétel nélkül. Nem tartjuk helyesnek azt, amikor az 1956-

ban és azt követően elkövetett bűnöket felróják olyan személyeknek, akik az adott korszakban még nem 

is éltek.  

Mi, fiatal baloldaliak, köztük személy szerint én is, már a rendszerváltás utáni évtizedekben 

szocializálódtunk. Nekem még a szüleim sem éltek 1956-ban, sőt egész eddigi életük során távol 

tartották magukat a politikától és a politikai pártoktól egyaránt. Én személyes elhatározásból, egy 

évvel ezelőtt léptem be a pártba és már akkor is tudtam, hogy nem egy kommunista ideológiával 

rendelkező szervezet, hanem egy szociáldemokrata közösség tagja lettem. Ezért érezzük úgy Mi, 

baloldali fiatalok, hogy az ilyesfajta politikai retorika megfeledkezik a Mi generációnk tagjairól, akik 

soha semmilyen szerepet nem vállaltak a régi rendszerben, hiszen többségünk még nem is élt akkor. 

Mi nem vagyunk sem kommunisták, sem pedig ’56-os bűnösök. Nem voltunk soha úttörők és nem 

daloltuk gyerekként a „mint a mókus fent a fán”-t. Mi is csupán fiatal demokraták vagyunk.  

Nekem személy szerint van, nem is egy jobboldali gondolkodású barátom, de soha nem bántanám meg 

őket, illetve áldoznám fel jó viszonyunkat az által, hogy politikai haszonszerzés céljából bármilyen 

sértő vagy éppen könnyen félreértelmezhető dolgot állítsak Velük kapcsolatban. Éppen ezért 

javasoljuk Mi, fiatal baloldaliak, a Societas-Baloldali Ifjúsági Mozgalom tagjai, hogy a politikai élet 

szereplői az ideológia viták, illetve a világnézeti különbségek hangsúlyozása helyett inkább a valós 

társadalmi problémákkal és az emberek érdekeinek a tényleges és megfelelő képviseletével 

foglalkozzanak, valamint hagyják meg 1956. október 23-át a hősök és áldozatok emlékének.  
Kárai Dániel, Societas városi elnöke 

 

A küldöttgyűlés továbbá módosította a Szervezeti és Működési szabályzatot, melynek lényege, hogy a 

Kongresszusi küldöttek megválasztása egyszerűsödött.  

A kongresszusi küldöttek megbízatása a soron következő tisztújító kongresszus küldötteinek 

megválasztásáig tart. Ez idő alatt a Választmány a megbízást megszüntetheti, és a következő tisztújító 

kongresszusig tartó időszakra új küldötteket választhat.  

 

 

Mesterházy Attila pártelnök, és Velez Árpád pártigazgató megyelátogatása 
 

November 22-én ismételten megyénkbe látogatott Velez 

Árpád a MSZP pártigazgatója. A programok során a 

résztvevő helyi pártvezetőkkel közösen áttekintettük a 

tavaszi látogatása óta eltelt időszak történéseit. A 

programok tapasztalatait összegezve, kifejezte 

elismerését azért, ami a megyében az új vezetés 

irányítása alatt az elmúlt több mint félév során történt. 

 

2012. december 11-én Mesterházy Attila MSZP 

pártelnök részt vett a Megyei Nyugdíjas Tagozat évzáró 

rendezvényén a Postás Üdülőben.  
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Ezt követően sajtótájékoztatót tartott az MSZP 

székházban, majd megbeszélést folytatott szakszervezeti 

vezetőkkel, illetve a Hajdú-Bihari Naplóban és a 

Debreceni TV-ben adott interjút. A nap zárásaként az 

MSZP székházban késő estig tartó megbeszélést 

folytatott az MSZP megyei, 

valamint választókerületi 

tisztségviselőkkel. Ezen a 

megbeszélésen az előttünk 

álló feladatokról volt szó, a 

közös csapatmunka 

fontosságáról, valamint a 

2014-es választásokra való felkészülés előkészületeiről. 

 

A székházban emléksarok kialakításával tisztelegtünk Galgóczi Imre, a 

Megyei Nyugdíjas Tagozat volt elnöke emlékének, aki 2012. december 3-

án elhunyt. Mesterházy Attila az MSZP pártelnöke Hajdú-Bihar megyei 

látogatása során lerótta kegyeletét Galgóczi Imre elkötelezett pártmunkája, 

lelkiismeretes közösség építése előtt. 

 
Kiemelt feladataink 2013-ban - „Új MSZP- Új Irány” Hajdú-Bihar megyében 

 
 Az MSZP új logójának megismertetése, elfogadtatása (a hírlevél már az új logóval 

jelenik meg) 

 Sajtónyilvánosság erősítése 

 A megyei stratégia cselekvési tervének megvalósítása 

 Minél több nyitott esemény szervezése a Táncsics Alapítvány támogatásával 

 Közmunkások Szakszervezetének továbberősítése megyei szinten 

 Tagozataink, testületeink, közösségeink aktívabb működtetése 

 Újabb helyi szervezetek létrehozása, taglétszámunk bővítése 

 A helyi politizálás erősítése 

 Kitelepülések és akciók szervezése a lakosság széleskörű megszólítása 

 2013. március 9-ei ország értékelő nagyrendezvény szervezése a budapesti Arénában, 

melyre megyénkből szeretnénk minél több párttaggal és szimpatizánssal felutazni (az 

autóbuszokat a megye biztosítja). A rendezvényről később küldünk tájékoztatást és 

meghívót. 
 

Feladataink az egyéni Választókerületeinkben: 
 

 EVK szintű programalkotás, a választókerületi politikai ajánlat megfogalmazása 

(program) 

 Kampányszervezet (csapat) felállítása                            

 Aktivista- és támogatóhálózat kialakítása 

 Szavazóköri biztosok szervezése 
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