
LENDÜLETBEN A HFK

HADHÁZI KÁPOSZTÁS NAPOK
Hajdú-Bihar megye legnagyobb gasztronómiai fesztiválja 2017-ben is várja  
az érdeklődőket színes programjaival, több helyszínen. 
Káposztás ételek főzőversenye, Quimby és Republic élő koncert, motoros 
találkozó, alakreform és kosárlabda gála, Lázár chef, Csonka András.  
Jegyek elővételben a Csokonai Művelődési Házban vásárolhatóak.

SZÍNHÁZI VARÁZSLAT Véget ért a Hadházi Szabadtéri 
Színházi Fesztivál nyári évada. 
Gyerekek és felnőttek számára 
is kellemes időtöltésnek, szóra-
koztató estéknek adott otthont  
a Szabadtéri Színpad.  
Vendégünk volt Gubás Gabi, 
Hernádi Judit, Mikó István.  
A 2017-es Fesztiváltól Quimby 
dalokkal búcsúztunk.

A 2016/2017 Megyei II. osztály Felnőtt 
és U-19 Bajnoksága után járó kupával, 
éremmel és elismeréssel kezdték meg a 
Megyei I. osztályban a következő szezont 
a Hajdúhadházi Futball Klub labdarúgói. 
Eredményes időszakot és kitartást, fiúk!
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SZABADTÉRI SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK HAJDÚHADHÁZON

2017 NYARÁN NÉGY FELEJTHETETLEN ELŐADÁST LÁTHATOTT A KÖZÖNSÉG, 
NAGYSZERŰ SZÍNÉSZEKKEL, HUMORRAL, FÜLBEMÁSZÓ DALLAMOKKAL.

életének meghatározó állomásaiba engedett
bepillantást. Ő maga kalauzolt minket a 
magánélet, a karrier, a munka, a szenvedély,
a család, az egyéniségének bemutatásával.
Megláthattuk, milyen amikor díva, színésznő, 
gyerek, egyetemista, társ és anya. És mindezek 
között hogyan lehet lavírozni a nagybetűs 
életben. Az élet nagy dolgairól beszélt, de mé-
gis könnyedén a saját tapasztalatin keresztül. 

Csábítás, humor, elegancia, fotók, videók, 
ének, líra, zene és mindez egy egységbe 
komponálva. Néhány nagyon meghatározó 
pillanatot tálcán kínált nekünk és hagyta, 
hogy úgy fogyasszuk ezeket a „bonbo-
nokat”, ahogy a mi kedvünk és ízlésünk 
megengedi. 

A négy piros dugóhúzó című előadás a 
nyári sorozat harmadik darabja a Mandala 
Dalszínház által került színpadra. Rejtő 
Jenő műveiből szerkesztett zenés bohózat-
ban Mikó István nem csak a színpadon, ha-

nem a színpad mögötti munkálatokban is 
közreműködött. A siker, a humor a kacagás 
természetesen itt is garantált volt. A légiós 
történetekből több jelenet is bemutatásra 
került, ahol hasukat fogták kicsik és nagyok 
egyaránt. Az utcára kiszűrődő kacagásból a 
második felvonásra is maradt, ahol a halott 
férj felbukkanása okozott derűsebbnél- 
derűsebb perceket. Sziporkázó karakterek, 
látványos előadás és vidám dallamok jelle-
mezték az estét. 

A Hadházi Szabadtéri Színház világa egy 
zenés esttel záródott a Váci Dunakanyar 
Színház zenés történetének bemutatásával. 
Quimby dalok varázslatos szövegvilága, 
játékos és néhol fájdalmas váltakozásai 
sodorták és adtak testet a darabnak. A 
prózán és zenén át ismertük meg Bence és 
Hella, a két főhős egymással és egymásért 
vívott küzdelmét. Amikor az idilli légkörből 
lelket felemésztő események bontakoztak 
ki, megoldásként egyedül a szerelem és a 
művészet gyógyító ereje nyújtott megoldást. 

Reméljük, ilyen és ezekhez hasonló könnyed
esték a következő évadban is lelkesedést, 
érdeklődést és jó hangulatot fognak kelteni 
városunkban. 

Kiss Anita

Az időjárás is kegyes volt mindegyik prog-
ramhoz, ami tovább emelte az est hangu-
latát és igazi könnyed nyári estét biztosított 
mindenkinek. Az előadásokra nagyszámú 
érdeklődés volt nemcsak helyi, hanem más 
településekről is. 

Gubás Gabi és az Éjszakai Nesz énekes, 
prózás- zenés produkciójával nyitotta meg 
az idei színházi évadot. A kellemes, meleg 
mediterrán estéhez nem is lehetett volna 
jobb párosítás, mint egy latin dallamokkal 
fűszerezett bemutató. Felcsendült a bossa, 
a szamba és a cubai íz világ is a swing 
mellett. Nem csak a művésznő bársonyos 
hangját hallhatta a közönség, de színészi 
vénáját is megmutatta egy-egy rövidebb 
prózai, illetve érzelmes idézet által. 

Az évad második előadásán Hernádi Judit
zenés estjén kapcsolódhattunk ki. Ezen az
előadáson betekintést nyertünk abba, hogy
„miből lesz a cserebogár”, hiszen a művésznő 

EGY KIS MALOMTÖRTÉNET

HADHÁZON A XIX. SZÁZAD VÉGÉN A 
SZÁRAZMALMOKAT GŐZMALMOK 
VÁLTOTTÁK FEL.

A gépek forradalma az ezernyolcszázas
évek végére városunkat is elérte. Az első 
korszerű gőzmalmot 1880-ban Hadházy Lajos 
építtette a mai Rákóczi utca és a Vásártér 
közötti telkükre. Az őrlőberendezését hatvan
mázsás, tizenöt(!) lóerős gőzgép hajtotta. 
Az akkori időkben - főként vidéken - ez 
csúcstechnológiának számított. A malom 
tizennégy esztendeig szolgálta a várost, míg 
1894-ben, egy éjszaka a gőzkazánja valami-
lyen oknál fogva túlhevült. Az elvízköve-
sedett biztonsági szelepe nem oldott ki, és a 

kazán szétvetette az egész malomépületet. 
Az akkori leírások szerint darabjai nyolc-tíz 
méter magasra repültek. Mivel a robbanás 
éjszaka történt, így szerencsére senki sem 
volt az épületben. 

A baleset után Hadház gőzmalom nélkül 
maradt. Egy élelmes zsidó gabonakereskedő 
felmérve a hiányhelyzetet, és a Kapus út 
mentén, az akkori temetővel szemben, egy 
ideiglenes tüzesgéppel meghajtott kis mal-
mot létesített. A gőzgép egy fabódéban a 
cserebogár zúgásához hasonlóan duruzsolt, 
így a malmot a köznép Cserebogárnak 
nevezte el. Ez a kis kezdetleges gőzmalom 
messze nem tudta kielégíteni a város igé-

nyeit, így a lakosok Böszörménybe, Balogh 
Márton malmába hordták az őrölnivalót. 

A malomtulajdonos üzletet látott a hadházi 
malomhiányban, és a fi ának 1898-ban a 
város nyugati szélére malmot építtetett. A 
Cserebogár ennél jóval kisebb volt, ennek 
Nagymalom lett a neve. Ezt a malmot már 
egy 65 lóerős, alacsony gőznyomású erőgép 
hajtotta. Hatalmas vaskéménye uralta az 
épület nyugati részét. 

Ifjú Balogh Márton, mint újdonsült 
malomtulajdonos 1902-ben Hadházra 
nősült. A malom üzemeltetéséhez nem 
nagyon lehetett vonzódása, mert egyhamar 
kiadta bérbe. A Veszprémiek, Stein Miksa és 
Veress Miklós voltak a bérlői, majd Müller 
Antal tulajdonába került. Ő a feleségéről 
Erzsébet malomnak nevezte el, de ez a név 
nem gyökeresedett meg. 

1944-ben a Nagymalom gépeit a németek az 
oroszok elől nyugatra „menekítették”, 1947 
novemberében pedig a malomépületet ál-
lamosították. Gabonaraktár és „Futora” 
begyűjtőhely lett belőle, majd a takar-
mányboltot nyitottak benne. Az épületet 
2005-ben a Salánki család vásárolta meg, 
és a régi malomépület jellegét megtartva 
korszerű műszaki áruházzá alakították. 
Az igényesen berendezett üzletben a pol-
cok felett megőrizték a Nagymalom mes-
tergerendáját, és olvasható rajta a korabeli 
bevésett felirat: „Eszt az Malmot Készíttettük 
Nemzetes Balogh Márton úr És Neje Nagy 
Juliánna aszon Azhadházváros közönség 
Javára és hasznára 1898 Áldás legyenfelette”

Hadházy Jenő

XXIII. ORSZÁGOS POLGÁRŐR NAP
2017. június 24-én, a nyíregyházi repülőtéren 
rendezték meg a XXIII. Országos Polgárőr 
Napot, melyet párhuzamosan tartottak a VI. 
Országos Lovas Polgárőr Szemlével. A lovas 
polgárőr szemlén is volt érdekeltségünk, 
hiszen öt lovasunk is képviselte magát a 
versenyen, közülük hárman sikeres vizsgát is 
tettek.
Hajdúhadházról közel harminc polgárőr 
képviselte a Hajdúhadházi Polgárőr és 
Tűzoltó Egyesületet.
A rendezvény fővédnöke Dr. Pintér Sándor 
belügyminiszter volt, védnökei Lezsák Sán-
dor, országgyűlési alelnök, Dr. Simon Miklós, 
az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti 
Bizottságának alelnöke és Papp Károly rendőr 
altábornagy, országos rendőrfőkapitány.
Az eseményre városunk polgármestere is 
hivatalos volt protokolláris, és polgárőr 

szerepköréből ellátva. A nap egésze során lo-
vas bemutatók, kutyás bevetési csoportok és 
katasztrófavédelmi bemutatók biztosították 
a szórakozási lehetőséget. 
A főzőversenyre a település polgárőrei 
is beneveztek, amíg az ebéd készült, ad-
dig a háttérben kiállítók által szolgáltatott 
ismeretterjesztő előadásokat hallgathattak 
a vendégek. Kivonult a katasztrófavédelem 
teljes gépparkja technikai eszközökkel, drog, 
toborzó, bűnmegelőzés és közlekedési verse-
nyek, gyerekeknek ugróvár és arcfestés, lo-
vasverseny, sétakocsikázás, véradás, polgárőr 
eszközök és ruházati kiállítás tette érdekessé 
és mozgalmassá a napot.
Az ünnepélyes megnyitó után a polgárőrök 
fogadalomtétele következett, Dr. Gál Sándor 
a Nyírségi Református Egymázmegye espe-
rese pedig áldást mondott a polgárőrökre. 

Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége a 
település és lakossága biztonságát szolgáló 
polgárőrség támogatásáért a Polgárőr Város 
kitüntető címet adományozta Hajdúhad-
ház Város Önkormányzatának. A kitüntető 
címet Hajdú-Bihar megyében egyedüliként 
hozhattuk el.
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énekeltünk, majd a Házsongárdi temetőben 
nagy elődeink: Kós Károly, Apáczai Csere 
János, Dzsida Jenő és Reményik Sándor sír-
ját koszorúztuk felidézve életútjukat, illetve 
elszavalva egy-egy versüket. Itt is örömmel 
töltött el bennünket, hogy találkoztunk a 
pünkösdi búcsúba tartó földijeinkkel. 

Másnap, a Tordai-hasadékban túráztunk,
a sóbányában ámultunk. A tordai Refor-
mátus templomban megemlékeztünk az 
Európában elsőként, 1568-ban itt kihirde-
tett vallásszabadságról. Este a sóváradi 
általános iskolásokkal és tanáraikkal ta-
lálkoztunk. Ajándékokat, köztük egy al-
mafát vittünk, melyet közösen ültettünk 
el együtt elénekelve a magyar és a székely
Himnuszt. A találkozót barátságos foci-
mérkőzés, majd közös táncos mulatság 
követte. A tanulók interneten is felvették 
egymással a kapcsolatot. Ezúton is köszön-
jük a szívélyes vendéglátást. 

Június 4-én, vasárnap, az Összetartozás
napján a délelőttöt a híres székely fürdő-
városban, Szovátán töltöttük. A Medve-tó 
megtekintése után a református testvérgyüle-
kezet ünnepi istentiszteletén szolgáltunk 
vers- és zsoltárcsokorral. Velünk tartott 

Kovács Zoltán hajdúhadházi lelkipásztor, 
aki személyesen, szívből köszöntötte a híve-
ket a Hajdúhadházi Református Gyülekezet 
nevében, majd részt vett az úrvacsoraosz-
tásban. A templomkertben megkoszorúz-
tuk a testvérgyülekezet emlékoszlopát, ahol 
könnyeinkkel küszködve együtt énekeltük 
el a népviseletbe öltözött szovátaiakkal a 
magyar és a székely Himnuszt. Ezúton is 
köszönjük a szovátai gyülekezetnek a szívé-
lyes vendéglátást.

Délután már Farkaslakán Tamási Áron, 
Szejkefürdőn Orbán Balázs sírját koszo-
rúztuk. Itt, Székelyföldön a helyiekkel és a
búcsúba indulókkal beszélgetve éreztük
meg igazán Trianon tragédiáját és a nemzeti 
együvé tartozásunk eltéphetetlen kötelékét.

Székelyudvarhelyen a szoborpark, Seges-
váron az őrtornyok megtekintése tovább 
erősítette ezt az érzést. Aznap este Gyula-
fehérváron városi ünnep forgatagába 
csöppentünk. Sajnos nem volt nyitva a 
Római Katolikus Főszékesegyház, ahol 
megkoszorúzhattuk volna városalapítónk, 
Bocskai István, valamint Bethlen Gábor 
fejedelem, Hunyadi János, a törökverő és 
fi a, Hunyadi László sírját. A helyiek ün-
nepeltek, mi szomorkodtunk… 

Pünkösd hétfőjén az algyógyi ifjúsági szál-
lás szívélyes vendéglátását megköszönve 
Vajdahunyad és Déva felé vettük az irányt.
A várak megtekintése után Aradon a 
Szabadság- szobor megkoszorúzásakor 
Kossuth-nótákat énekelve emlékeztünk a 13 
hős honvédtábornokunkra. Nagyszalonta 
hajdútelepülés szoborparkjában sétálva fe-
jet hajtottunk Kossuth Lajos, Arany János, 
Bocskai István szobra előtt. Meglátogattuk 
az Arany-kiállításnak helyt adó egykori vár 
maradványát, a Csonka-tornyot. Verseit 
szavalva tisztelegtünk a nagy költőnk előtt. 
Megemlékeztünk a kisváros több híres 
szülöttjéről: Sinka István költő, Zilahy La-
jos író, Kulin György csillagász, Lovassy 
László jogász, Kiss István szobrász, s a 
Hajdúhadházon praktizáló hajdúkerületi 
orvos, költő Földi János. munkásságáról. 
Erdélyországnak és a Partiumnak búcsút 
intve sétáltunk még egyet a nagyváradi Ró-
mai katolikus székesegyház és a püspöki 
palota kertjében fejet hajtva az itteni egy-
házmegyét alapító, csatabárdjával a magyar 
hazáért és népért annyit harcoló Szent 
László király szobra előtt.

Hazafelé a buszon saját tapasztalatainkra 
alapozva, már sokkal mélyebb átéléssel 
énekeltük: „mi egy vérből valók vagyunk…”

Bereczki Ibolya kísérő tanár

A hajdúhadházi Rózsai Tivadar Református
Általános Iskola és Óvoda 7. osztályos ta-
nulói 2017. június 2-5-ig négynapos erdélyi
körúton vettek rész. A Bethlen Gábor 
Alapkezelő által kiírt országos pályázat 
nyerteseként nyílt lehetőségünk arra, hogy 
megismerjük a történelmi Erdélyországot. A 
Partiumot, Székelyföldet, mely 1920. június
4-ig, a trianoni ország csonkításig a Nagy 
Magyarország, azaz hazánk része volt.

Nagyvárad belvárosának megtekintése után 
a Király-hágón elénekeltük a magyar és a 
székely Himnuszt. Csatlakoztak ehhez az 
arra járó – talán éppen a csíksomlyói búcsú-
ba tartó- magyarok. Bánffyhunyadon, a 
helyi református lelkész mutatta be nekünk 
a templomot és a kalotaszegi tájegység 
néprajzi kincseit. Adománnyal járultunk 
hozzá a templom tervezett zsindelyfelújí-
tásához. Kolozsvárott, a Szent Mihály temp-
lom megtekintése után megkoszorúztuk 
Mátyás király lovas szobrát, Bocskai István 
és Hunyadi Mátyás szülőházát. A Farkas 
utcai Református templomban zsoltárokat 

HATÁRTALANUL…

…UTAZHATTUNK MAGYAR FÖLDRE
…BOLDOGOK, HÁLÁSAK VAGYUNK

ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLT A NÉPDALKÖR

NÉPDALKÖRÜNK SIKERREL VETT RÉSZT A JÚNIUS 10-ÉN EGERBEN MEGRENDEZETT ,,KÖDELLIK A MÁTRA...” 
NÉPZENEI TALÁLKOZÓN ÉS VERSENYEN.

Szép, stílusos éneklésünkre térségi KIVÁLÓ 
minősítést kaptunk és egyben felkérést az 
országos KÓTA versenyre. Júniusi prog-
ramunk ezzel nem ért véget, mert 24 -én 
a Püspökladányban megrendezett Ifj. Vígh 
Sándor Nemzetközi Népzenei Versenyen 
is megmérethettük tudásunkat és a zsűri 
„Arany Oklevéllel” jutalmazta nagy áté-
léssel előadott bihari népdalcsokrunkat. 
Mindkét alkalommal Birinyi József, a 
KÓTA  és a Hungarikum Szövetség elnöke 
volt a zsűri vezetője. A nagyon jó hangulatú,
színvonalas programok lezárásaként, 25-én
Nyíradonyban a Ligetalja Fesztiválon is
elénekelhettük a bihari térség nagy nép-
zenegyűjtőjének, Bencze Lászlónénak, 
Dr. Mező Judit  által felgyűjtött énekeit, aki 
június 30-án, 84 éves korában távozott az 
élők sorából. Az ő dalainak éneklésével is 
tovább éltetjük kedves alakját és hirdetjük 
Hajdú-Bihar megye gazdag dalos hagyo-
mányát!    

Vatainé Facsar Veronika csoportvezető

alapanyagokat és kipróbálták, milyen egy 
szabadtéri szalonnasütés. A csütörtöki na-
pon a munkálkodó csapatot, isteni ebéddel 
lepte meg az Aranykanál 2002 Kft. Nagy 
sikernek örvendett a lábbal hajtós gokart 
is, mely minden nap forgalomban volt. Az 
utolsó nap jó hangulatban zárult a tábor, 
a Kincses-szigetnek köszönhetően.

Én, és a kollégáim köszönetünket fejezzük
ki az önzetlen felajánlásért, amivel a
magánszemélyek és vállalkozók hozzá-
járultak, hogy ez a hét más legyen, mint a 
többi, a fogyatékkal élők számára.

Jó érzéssel tölt el bennünket, hogy még 
vannak segítőkész önzetlen emberek, akik 
szívesen adakoznak a jó ügy érdekében. 

Baloghné Svintek Mónika
Támogató Szolgálat vezetője

A program elég sokszínű volt, különböző 
kézműves foglalkozásokat ismerhettek 
meg a résztvevők. Az elkészített párnákat, 
álomfogókat, gyöngyfákat, könyvjelzőket, 
karkötőket nagy örömmel vitték haza, hogy 
a családnak és a barátoknak megmutassák, 
így elmesélhették a felejthetetlen élmé-
nyeket. A résztvevők és az egészséges gyere-
kek, illetve felnőttek megismerkedhettek a 
Bocskaikerti Poroszlay Kúria, a jelenlegi 
Polgármesteri Hivatal épületével. Vendég-
látóink Szőllős László polgármester úr és 
Baloghné Kiss Judit jegyzőasszony volt. 
A táborozók megismerkedhettek és kipró-
bálhatták a Szederjes Sport- és Konferen-
ciaközpont játszóterét és a nagy melegben 
a Hajdúvitéz Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatója, Kazsuk István jóvoltából 
meghívást kaptak a Vadas Kávézóba egy 
fagylaltra. A tábor ideje alatt az egyesület
és a felajánló magánszemélyek, vállal-
kozók biztosították az ebédfőzéshez az 

ÚJRA ITT VAN, ÚJRA ITT… A „NAGY CSAPAT”!

AZ IDÉN NYOLCADIK ALKALOMMAL KERÜLT MEGRENDEZÉSRE A „LEGYÉL TE IS 
A BARÁTOM” ESÉLYEGYENLŐSÉGI ÉS INTEGRÁCIÓS NYÁRI TÁBOR.  A RENDEZ-
VÉNYEN A HAJDÚHADHÁZI MIKROTÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT 
TÁMOGATÓ SZOLGÁLATÁNAK ELLÁTOTTJAI ÉS CSALÁDTAGJAIK VETTEK RÉSZT, 
5 ÉVESTŐL A 60 ÉVESIG, HAJDÚHADHÁZ ÉS TÉGLÁS ELLÁTÁSI TERÜLETÉRŐL.
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ÁKOM- BÁKOM BÁBTÁBOR „5 NAP 5 ORSZÁG 5 KULTÚRA” TÁBOR

AZ IDEI ÉV ELSŐ TÁBORA AZ ÁKOM-BÁKOM BÁBCSOPORT KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL 
ZAJLOTT, A BÁBCSOPORT TAGJAI MÁR MÁSODIK ALKALOMMAL TÉRTEK VISSZA 
HOZZÁNK. TÖBB MINT 15 ÉVE JÁRJÁK AZ ORSZÁGOT, BÁBELŐADÁSAIKKAL, 
VALAMINT TÁBORAIKKAL. 

INDIA, KÍNA, KOREA, OLASZORSZÁG, ÍRORSZÁG ÖT ORSZÁG MELYNEK 
KULTÚRÁJÁVAL, NYELVÉVEL, TRADICIONÁLIS TÁNCAIVAL ÉS JÁTÉKAIVAL 
ISMERKEDHETTEK MEG A KIS TÁBOROZÓK.

Minden gyerek a saját szerepére koncentrált, 
sőt a szövegkönyvet otthon is elővették.

Az utolsó napot izgatottan várta minden 
táborozó. A szülők előzetesen már meg-
kapták az erre az alkalomra elkészített 
meghívót, melyet a gyerekek maguk terveztek
meg. Délelőtti program színpadbejárás, 
valamint szövegkönyv összeolvasása volt. 
Az előadás előtti percekben mindenki 
lámpalázasan mormolta a saját szövegét. 
Az előadások nagy sikert arattak a közönség
körében, minden szülő, hozzátartozó büsz-
keséggel tekintett „színészpalántájára”.

Egy táborozó élményei:
„Fehér Richárd és Papp Orsolya, budapesti 
bábművészek vezetésével, 2017. július 10-14-e 
között az Ákom-bákom bábtáborban vehettünk 
részt. A táborba 18-an jelentkeztünk és mind-
annyian izgatottan vártuk. Két mesét dolgoz-
tunk fel az 5 nap alatt. A szállást kérő rókát 
és az Aranyszóló pintyőkét. Minden napra 
jutott izgalmas feladat. Hétfőn megkaptuk a 
szerepeket és megrajzoltuk az elképzelt hát-
teret, majd kedden meg is festettük. Szerdán 
a bábjainkat készítettük el. Csütörtökön 
két csoportra osztódva gyakoroltuk a szö-
veget és összeraktuk a műsort. Kevés volt 
ez az egy hét, mert sok dolgunk volt, de a 

manósapkát készítettek el a gyerekek az 
aranytallérjaiknak, amit saját, személyre 
szóló térképük alapján kereshettek meg.

A negyedik nap Olaszországé volt, ahol 
földrajzi adottságaival, kultúrájával is-
merkedhettek meg a táborozók. Az 
előadások után kreatív foglalkozások 
következtek. Kavicsfestéssel, üveglencsés 
ékszerkészítéssel és velencei maszkkészí-
téssel várták a fi atalokat a tábor szervezői. 

Az aprólékos, igényes munka nagy kihívás 
elé állított néhány fi atalt, de a csodálatos 
végeredmény kárpótolta őket. 

Utolsó napon az indiai gyerekek életfor-
májába kaptak betekintést képek kivetítése 
formájában a táborozók. A Padmini tánc-
együttes tradicionális indiai táncot mutatott 
be. Ebéd után a Csodatévő Gopál indiai 
mese kerül levetítésre a gyerekek legnagyobb 
örömére. Ezek után az indiai viseletbe (szári-
ba) való beöltözés is nagy sikert aratott. 

A gyerekek érdekes, színes, kultúrákkal 
ismerkedtek meg a héten, reméljük, hogy 
olyan pótolhatatlan élményekkel gazda-
godtak, amire későbbiekben is szívesen 
fognak visszaemlékezni. 

pénteki próbák után már bátrabbak voltunk 
a szövegünkben.  A munka ellenére mindig 
volt idő a játékra. Péntek délután, zárásként, 
a Művelődési Házban előadtuk a két mese-
darabot családtagjainknak. 
Igazán jól sikerült mindkét darab, büszkék 
voltak családtagjaink, valamint Orsiék is. 
Jó alkalom volt ez az ismerkedésre is, mert 
voltak nem hajdúhadházi, hanem itt nyaraló 
gyerekek is a résztvevők között. Jutalmul 
megkaphattuk a bábokat. Élveztük mind-
nyájan ezt a hetet, mert érdekes és újszerű 
dolognak lehettünk részesei.”

Salánki Nelli

A tábor első napja ismerkedéssel kezdő-
dött. Különböző játékos feladatokon keresztül 
mutatkoztak be egymásnak. Meghallgatták 
a két feldolgozandó mesét, amelyből min-
denki lerajzolta a kedvenc szereplőjét és 
jelenetét. Ezek a rajzok adták az elkészített 
díszlet és bábok alapját. Még az első nap 
kiválasztásra kerültek a szerepek, minden 
gyerek a hozzá legközelebb álló szerepet 
választotta.

Második napon került sor a díszlet 
elkészítésére. Izgalommal töltötte el a 
résztvevőket, hogy a hatalmas vászon hát-
terét saját kezűleg festhették meg. Annyira
belemerültek a munkába, hogy szinte 
tetőtől-talpig festékesek voltak. 

A harmadik napon mindenki megkapta a 
saját szerepéhez kapcsolódó báb alapot, 
melyet ők „keltettek életre”. Kiválasztot-
ták milyen haja, ruhája legyen, valamint 
eltervezték, hogy milyen arc köszönjön 
vissza a bábokról.

A negyedik napon mindenki megkapta a 
szövegkönyvet. Ettől a ponttól komoly 
szellemi munka vette kezdetét. Két csoportot
alkotva tanulták a szövegüket, a bábok 
mozgatását valamint a színpadi produkciót.

Első nap Korea kultúrájával, nyelvével és 
tradicionális játékaival a Gonggi-val és a 
Jagijagi-val, valamint a délutáni órákban 
a Manwol koreai tradicionális tánccsoport 
bemutatását láthatták. A napot táncház 
zárta, ahol a gyerekek kipróbálták a tánc 
lépéseit, valamint egy kis koreográfi át is 
megtanultak.

Második nap Kína hagyománya, nyelve
és kultúrája került terítékre. Délelőtt 
Dáné Csaba Szifu jóvoltából betekintést 
nyertek térképek, szobrok, pénzérmék, 
harci eszközökön keresztül Kína világába. 
Ezek után kérdések és válaszok sokasága 
hangzott el. A helyesen válaszolók kézzel 
hímzett pólókkal lettek gazdagabbak. 
Délután Tímár Veronika mutatta be a kínai 
nyelvet és együtt tanulták meg a köszönést 
és bemutatkozást. A nap végén kreatív fog-
lalkozás keretében szatén szalagra kínai 
írásjegyekkel tanulták meg leírni helyesen 
a „magyar” szót. 

Harmadik napon Írország következett. 
Délelőtt Badacsonyi Róbert és táncos 
társai ír sztepptáncot tanítottak a gyere-
keknek, ami nagyon élvezetesre sikerült. 
Az ír tradicionális hangszer bemutató 
során egy ír dalt is megtanultak közösen. 
Kézműves foglalkozás keretében pedig ír 
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13:00  KOSÁRLIGET alapkőletétel
 (Hajdúhadház, Dr. Földi János utca)

15:30 Káposztás Kosárlabda Gála
 Helyszín: Földi János Általános Iskola (Hajdúhadház, 

Szilágyi D. u. 2-4.)

Helyszín: Hajdúhadház, Bocskai tér

08:00  II. HADHÁZI SZÍV FUTÁS – FUSS AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! 
TEGYÜK MEG EGYÜTT AZ ELSŐ LÉPÉSEKET EGY 
EGÉSZSÉGESEBB ÉLET FELÉ!

10:00 ALAKREFORM EDZÉS ÉS ÉLETMÓD ELŐADÁS Rékával és 
Norbival

Helyszín: Szabadtéri Színpad (Hajdúhadház, Kossuth u. 8.)

Napközben:
• ZÖLD SÁTOR ÖKOJÁTSZÓHÁZ
• CSODAKUTYA ALAPÍTVÁNY BEMUTATÓJA
• VÉRADÁS
• „RÉGI IDŐK JÁTSZÓTERE”
• EGÉSZSÉGSZIGET
• MENTÁLHIGIÉNÉS PROGRAMOK

09:00  MOTOROS TALÁLKOZÓ ÉS FELVONULÁS
 Helyszín: Szabadtéri Színpad
Program:

• 09:30 A Nyughatatlan koncert
• 11:00 Menet indulása

19:00 QUIMBY  élő koncert

 Helyszín:
 Szabadtéri Színpad

 SZEPTEMBER 22. 

 SZEPTEMBER 23.  SZOMBAT 

 PÉNTEK 

A főzni vágyó csapatok és árusok a titkarsag@hajduvitez.hu 
email címen, illetve a +36 30 313 0509-es telefonszámon 
jelentkezhetnek munkanapokon 08:00-16:00-ig.

Kapcsolódó programok: 
Játszóház, Airsoft, „Régi idők 
vidámparkja”, Lovaglás, Íjászat, 
Kirakodóvásár, Egészségsziget, 
Városnéző kisvonat, Kézműves udvar

 FŐZŐVERSENY 

 SZEPTEMBER 24.  VASÁRNAP 

Belépőjegy: Az első nap (szeptember 22.) programjai 
INGYENESEN látogathatók.

JEGYÁRAK: 2017. SZEPTEMBER 23-24.

2. NAP (09. 23. szombat) QUIMBY KONCERT
ELŐVÉTELBEN

• hajdúhadházi lakcímkártyával: 1500 Ft
(egy lakcímkártyával négy jegy vásárolható)

• nem hajdúhadházi lakosoknak: 2500 Ft
• KEDVEZMÉNYES BELÉPŐJEGY ONLINE NEM VÁSÁROLHATÓ!

KONCERT NAPJÁN egységesen: 3000 Ft

3. NAP (09. 24. vasárnap)
ELŐVÉTELBEN: 500 Ft
RENDEZVÉNY NAPJÁN: 1000 Ft

A jegyek megvásárolhatóak a Csokonai Művelődési Házban 
(Hajdúhadház, Bocskai tér 3.)
Online jegyvásárlás a www.programturizmus.hu weboldalon.

További információ: www.hadhazikaposzta.hu
info@hajduvitez.hu  •  FACEBOOK.COM/HADHAZIKAPOSZTASNAPOK

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

Az NMI Művelődési Intézet a hagyományőrző és népművészeti csoportok, helyi 
közösségek kulturális csoportjainak fellépésében és programjaiban működött közre.

Helyszín: VÁSÁRTÉR, 
(Hajdúhadház, Vásártér utca 1.)

08:00 Kapunyitás
09:00 Hajdúhadházi Népdalkör előadása
09:15 Hajdúhadház-i gyerekcsoportok előadása
10:00 Kátai Zoltán énekmondó műsora
10:40 Interaktív bejelentkezés a főzősátraktól
11:00 Megnyitó
11:30 MH 5. Bocskai István Lövészdandár – helyőrségi zenekar
12:30 Interaktív bejelentkezés a főzősátraktól
13:00 Eredményhirdetés – Legszebb 
            sátordekoráció
13:30 Lázár Chef bemutató
14:00 LOLA koncert
14:30 Csonka András műsora
15:30 Főzőverseny eredményhirdetése
16:10 Ezüst- Patak élő koncert

17:00 REPUBLIC 

                élő koncert
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AKTUALITÁS A HAJDÚHADHÁZI FUTBALL KLUBNÁL

JÚNIUSBAN ZÁRULT A 2016/17-ES MEGYEI FUTBALLSZEZON, DE SOKÁIG NEM KELLETT VÁRNI A FOLYTATÁSRA, 
HISZEN A KÖVETKEZŐ BAJNOKI ÉVAD AUGUSZTUSBAN MÁR KEZDETÉT IS VETTE.

ÍJÁSZHÍREK

TERMÉSZET, SPORT ÉS ÁLLATOK

A JÚNIUSI HÓNAP IS BŐVELKEDETT IZGALMAS, SZOROS VERSENYEKBEN. 
3-ÁN PÁLYAÍJÁSZAT GP 2.-T RENDEZTEK DEBRECENBEN. ERRE A VERSENYRE ÖT 
VERSENYZŐVEL ÉRKEZTÜNK. AZ IDŐJÁRÁS KEDVEZŐ VOLT, ENNEK MEGFELELŐEN 
SZÉP EREDMÉNYEKET ÉRTÜNK EL.

A HAJDÚVITÉZ NONPROFIT KFT. SZERVEZÉSÉBEN AZ IDÉN HÁROM NYÁRI TÁBOR 
VALÓSULHATOTT MEG. 2017. JÚLIUS 24- 28-IG TERMÉSZET- SPORT ÉS ÁLLAT-
BARÁTOK TÁBORA VOLT A SZEDERJES SPORT- ÉS KONFERENCIA KÖZPONTBAN.

gondolata új kihívások és célok elérésével, 
amihez fejben és testben is a megfelelő szin-
ten kellett tartani a fi úknak. A csapat végig 
a sikerre koncentrált, hiszen a feljutás volt 
a cél. Hosszas mérlegelés eredményeként 
az egyesület leadta a 2017/18-as évi megyei 
férfi  felnőtt és utánpótlás bajnokságaira a 
nevezését, immáron az I. osztályban. Jú-
lius közepével pedig ehhez mérten kezdték 
meg a felkészülést, több edzéssel, s talán 
nagyobb akarással és küzdéssel. Új igazolt 
játékos, Szabó Gergő a Felnőtt csapatnál. 
A csapat és a közösség jó, erős maggal ren-
delkezik az egyesület minden korosztályát 
tekintve. Törekednek arra, hogy a legjobbat 
nyújtsák egyéni és csapat szinten egyaránt. 
Sok erőt és alázatos munkát kívánunk! A 
szurkolókat pedig szeretettel várják a hazai 
meccsekre, hiszen minden bíztatásra szük-
ség van a pálya széléről.

A Sportpályánál sétálva mindenki nyomon 
követhette a jelenleg is használt, nagy pálya 
melletti terület felújítási munkálatainak 
haladását. Az egyesület életében adódott 
a lehetőség egy másik, élőfüves pálya ki-
alakítására egy meglévő terület, (hivata-
los előírásoknak megfelelő) felújítására. 
A kivitelezési munkálatok még javában 
folynak, a dréncsövek már a helyükre 
kerültek, gyephordozó réteg, szűrőrétegek, 
szikkasztógödrök is hamarosan kiépülnek, 
valamint az automata öntözőberendezés. 
A földdel feltöltést alaptrágyázás követi, 
hogy a füvesítés minél hatékonyabb legyen, 
a pályaszerkezet pedig elviselje majd a 
későbbiekben a fokozott igénybevételt, va-
lamint a gyors és tökéletes vízelvezetést is 
biztosítsa.

A jó dolgok pedig ennyiből nem merültek ki 
az egyesületnél, hiszen a HFK az előző évek 
táborszervezési tapasztalataira építkezve 
idén is lehetőséget biztosított a legkisebb 
focisták nyári, aktív pihenésének. Két 
táborra való gyerek gyűlt össze az előzetes 
jelentkezések alapján. A hat és kilenc éves 
korosztály július 3-7. között élvezhette a 
Hajdúhadházi Sportpályán a tábori prog-
ramokat. A tizenegy és tizennégy évesek 
pedig július 17-21. hetében kapcsolódhattak 
ki és gyűjthették a nyári élményeiket.

A tábor első napján az edzők és a foglal-
kozást vezetők ismertették a heti programot. 
A gyermekek délelőttönként és délu-
tánonként játékos edzéseken vettek részt: 

Balogh Nóra,
gyerek irányzék nélküli lány kategória 4. hely
Hajdu Zsolt,
serdülő irányzék nélküli fi ú kategória 4. hely
Dózsák Boglárka, 
serdülő olimpiai lány kategória 1. hely
Balogh Zsuzsanna, 
serdülő olimpiai lány kategória 4. hely  
Bartha Gergő, 
kadet olimpiai fi ú kategória 1. hely 
Ezen a versenyen lőtt pontszámot minden 
versenyző magával vitte a Suli Íjász Baj-
nokság Országos döntőjére, ami 18-án 
került megrendezésre Budapesten. Ide már 
az egész országból érkeztek versenyzők. 
Egyesületünk hat fővel képviselte váro-
sunkat. A versenyt tiszta, de nagyon szeles 
idő jellemezte, ami igencsak megtréfálta a 
versenyzőket. Kis egyesületünk ismét kitett 

madarak életével, fajaival, védelmével a 
Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület jóvoltából.

A negyedik napnak a Nyírerdő Zrt. adott 
helyet ahol íjászkodtunk, valamint megis-
merkedtünk többféle íjjal és azt is meg-
tanulhattuk, hogyan kell azt jól használni. 
Délután Komáromi Ferenc vadász tartott 

magáért, hiszen három bajnoki címet szerez-
tünk, amivel az ország egyik legeredményesebb 
egyesülete lettünk ebben a bajnokságban.
Eredményeink: 
Balogh Nóra,
gyerek irányzék nélküli lány kategóriában 1.hely
Dózsák Boglárka, 
serdülő olimpiai lány kategóriában 1. hely
Bartha Gergő,
kadet olimpiai fi ú kategóriában 1. hely
Hodosán Barnabás,
gyerek olimpiai fi ú kategóriában 7. hely
Kiss Barnabás,
gyerek olimpiai fi ú kategóriában 10. hely
Hajdu Zsolt,
serdülő irányzék nélküli kategóriában 8. hely 
Mindenki hozta a tőle elvárható eredményt, 
de kiemelném Balogh Nóra teljesítményét, 
aki jelentős hátrányból fordította és nyerte 
meg kategóriáját.

Ebben a hónapban még hátra volt egy 
versenyünk. 25-én, Budapesten az U-14 
versenysorozat 2. fordulóján vettünk részt 
két fővel. Balogh Nóra, valamint Dózsák 
Boglárka is újra remekelt. Mindketten meg-
nyerték kategóriájukat.

Dózsák József edző

előadást az erdő, az állatok és a természet 
védelméről.

Az utolsó napon délelőtt Debrecenbe lá-
togattunk az Egyetem Botanikus kertjébe, 
ahol körbevezették csapatunkat. Külön-
leges növényeket és fákat ismerhettünk 
meg. Ezt követően a Debreceni Nagytemp-
lomba vezetett utunk, ahol megnéztük a 
különböző kiállító termeket és a bátrabbak 
még a harangtoronyba is felmentek. Ebéd 
után a hét zárásaként számháborúztunk.

A gyerekek egész heti ismeretszerzésén 
kívül minden nap hódolhattak kedvenc 
tevékenységüknek, a játéknak és a sportnak.

mozgalmas játékok, interaktív vetélkedők, 
labdavezetés, kapura lövés, passz, csel, a 
csapatban való együttműködés gyakorlása. 
A gyerekek egyik legkedveltebb programja 
természetesen a nap közbeni medencézés 
volt, amiből az edzők sem vonták ki magu-
kat. A nap végét edzői értékelés zárt, ahol 
minden gyerek megkapta a maga hasz-
nos kis tanácsát, lelkesítőjét. A szellemi 
vetélkedők és szabadtéri programok közé 
fi lmnézést is sikerült beiktatni, ami egy-egy 
kiadós ebéd után szabadon választható 
programként várta a kicsiket. Hét közepén 
kiránduláson is részt vettek a Nagyerdei 
Stadionba, a DVSC labdarúgócsapat sta-
dionjába. Az épületben található konferen-
cia és bankett termek mellett a klub saját 
boltját is végig járták a gyerekek, illetve 
megtapasztalhatták a stadion nagyságát a 
nézőtérről és magáról a pályáról. 
A tábor utolsó napján ajándékozással és 
közös sütéssel búcsúzott egymástól a csa-
pat, amikor utoljára még mindenki meg-
mutathatta tehetségét, ezúttal a mályvacu-
kor és kolbász sütésében. A hétre jellemző 
versenyszellem az elkészült uzsonna elfo-
gyasztásának gyorsaságánál is jelentkezett. 
Az edzők kíméletlen vereséget elszenvedve 
adták át szüleiknek a kicsiket.

Bízunk benne, hogy a foci tábor idén is 
olyan életre szóló élménnyel gazdagította 
a részt vevő gyerekeket, amivel már most 
is büszkén dicsekednek barátaik között, a 
későbbiekben pedig kellemes emlékként él 
majd tovább bennük. 

Jövőre is várunk benneteket, gyerekek!

Szabó Enikő

Emődi Zsoltné felnőtt nő vadászrefl ex kate-
góriában 1. helyezést, Dózsák Dávid ifi  
olimpiai férfi  kategóriában szintén 1. hely-
ezést, Dózsák Boglárka kadett olimpiai nő 
kategóriában 2. helyezést, Bartha Gergő 
kadett olimpiai férfi  kategóriában 6. helye-
zést, Tóth Gergő felnőtt csigás férfi  kate-
góriában 10. helyezést ért el.
Másnap, szintén Debrecenben került sor a 
Suli Íjász Bajnokság Észak- Magyarországi 
és Észak- Alföldi Régióinak területi verse-
nyére. Ide hét utánpótlás korú versenyzővel 
érkeztünk.

Eredményeink: 
Hodosán Barnabás, 
gyerek olimpiai fi ú kategória 2. hely
Kiss Barnabás, 
gyerek olimpiai fi ú kategória 5. hely

A tábor harminc fő részvételével zajlott. Az 
első nap az ismerkedéssel kezdődött, majd 
Walke Károly vezetésével a gyerekek a kosár-
labdázást sajátíthatták el. A nap második 
fele a debreceni Tímár Ház kézműveseivel 
telt, ahol a gyerekek bőröztek, nemezeltek 
és ajtódíszt készítettek. 

A második napon a Nyíregyházi Vadas-
parkba látogattunk el, melyet már nagyon 
vártak a gyerekek. Itt töltöttük az egész 
napot. Sok állattal ismerkedhettünk meg, a 
nap fénypontja a fóka- show volt.

A következő napon a Csodakutya Alapít-
vány terápiás és segítő kutyáinak munkáját, 
feladatait, trükkjeit mutatták be, amelyet 
nagy örömükre a gyerekek is kipróbálhat-
tak. Később a Hajdú Speciális Kutató-
Mentő Egyesület vezetője, Lukács Péter 
és négylábú társa, Cooper látogatott el 
hozzánk. Szó volt többek között a felelős 
kutyatartásról, kutyafajtákról valamint 
viselkedésükről. Az előadás végén egy kis 
kutyás bemutatót is láthattak a gyerekek. 
A nap zárásaként megismerkedhettek a 

A HFK Felnőtt és Ifi  csapata, az MLSZ 
által kiírt 2016/2017 Megyei II. osztály 
Felnőtt és U-19 Bajnokságon elért II. helye-
zésükért járó érmüket és a csapatkupát 
2017. június 18-án vette át a Hajdúhadházi 
Sportpályán. A díjakat Nagy József, a HFK 
elnöke és Asztalos Péter, Hajdúhadház al-
polgármestere adták át.

A Felnőtt csapat díjazottai: 
Nagy Sándor, Halder Péter, Tóth Imre, 
Dán József, Kiss László, Kovács Gábor, 
Gábor László, Rostás Miklós, Lakatos László, 
Kiss Zsolt, Szabó István, Dancsi József, 
Veres Sándor, Offra Tamás, Horváth Attila, 
Veres Attila, Hadházi Milán, Fekete Imre, 
Hadházi Dávid, Imre Edward, Molnár Dávid, 
Virág Béla, Nagy József, ifj. Dancsi József.
A csapatkupát Gábor László, a csapat 
kapitánya vette át. Edző: Pintér István

Az Ifjúsági csapat díjazottai: 
Lakatos Adrián, Pintér Szabolcs, Kiss Miklós,
Papp Máté, Hunyadi Róbert, Fekete Imre, 
Balogh Imre, Czibere Tamás, Hadházi Gergő, 
Szabó Antal, Molnár Sándor, Szabó Bence, 
Lévai Tamás, Nagy Zsolt, Fekete Balázs
A csapatkupát Hunyadi Róbert, a csapat 
kapitánya vette át. Edző: Novák Péter

Nincs egyszerű, nyugodt szezon a fi úk mögött,
legyen szó az U-19 vagy a Felnőtt korosz-
tályról. Aki végig kísérte az elmúlt
hónapokat, jelen volt a hazai és vendég-
mérkőzéseken, a végleteket is megélte: vesz-
tes helyzetből feljutni a győzelemig, vagy 
nyert helyzetet döntetlenre hagyni, máskor 
könnyed győzelmet aratni. 
A HFK nagy döntés előtt állt az elmúlt 
időszakban. Jó ideje ért már az osztályváltás 
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Fényes telepen lévő 200 négyszögöl 
gondozott szőlő és gyümölcsös,  
4x2 m. pajtával, saját ásott kúttal 
sürgősen eladó.  
Ár: megállapodás szerint.

Telefon: +36 30/465-3131

CSALÁDI HÁZ ELADÓ

Jogi tanácsadás 

a Művelődési Házban

Dr. Németh Kinga ügyvéd

Előzetes időpont egyeztetés: 

+36 30/663-9126

Csendes utcában, régi típusú két 
szobás, fürdőszobás, gázkonvektoros, 
kemencés ház melléképületekkel, 
pincével eladó 
(Hajdúhadház, Városkert u. 24).

Érdeklődni: 06 52/276-917

DR. LUDMÁNY CSILLA ÜGYVÉD

BIOREZONANCIÁS KEZELÉS

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS

Dugulás elhárítás falbontás nélkül 

víz- gázszerelő, szakember csapattal.

Érdeklődni: +36 30/227-1622

Jogi tanácsadás, okiratszerkesztés, 
peres képviselet, minden kedden 
8:00-12:00, csütörtökön 12:00-16:00 
a Kutas 2000 Erdőbirtokossági Társulat 
székhelyén
(4242, Hajdúhadház, Dr. Földi J. u. 33.)
Előzetes időpont egyeztetése: 
+36 30/439-0609

Dohányzásleszoktatás vagy 
állapotfelmérés egyetlen 
biorezonanciás kezeléssel, 
akár az Ön otthonában.

Érdeklődni: +36 30/907-4786

www.eletmod-debrecen.hupont.hu

HEGESZTŐI MUNKAKÖR
A HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. Hegesztő munka-
körre munkavállalókat keres azonnali kezdéssel.

Feltétel: hegesztő képzettség, vagy karos-
széria lakatos szakképzettség.

A környező településekről és Debrecenből 
a munkába járást saját szerződéses járattal 
biztosítjuk.

Jelentkezni személyesen a cég telephelyén, 
Tégláson Papp Sándorné HR munkatársnál.
Tel: 06 52/582-804, vagy írásban önélet-
rajz és bizonyítványok megküldésével a 
papp.sandorne@hajdurt.hu e-mail címen.

Kínálatunk:
BÖGRÉS LEVES • ELŐÉTEL • BURGER
FRISSENSÜLT • HOT-DOG • GYROS
FRANCIA PIRITÓS • DESSZERT

2000 Ft-ot meghaladó rendelés esetén INGYENES 
ÉTEL-ITAL kiszállítást vállalunk Bocskaikert, 
Hajdúhadház és Téglás területén minden nap 
12.00-22.00-ig!
Bocskaikert (200 Ft), Hajdúhadház és Téglás (300 Ft)

Elérhetőségeink: Tel: 06 30 472 0593
4241 Bocskaikert, Debreceni út 65.
www.facebook.com/vadaszbistro

SZELEKTÍV SZÁLLÍTÁS 
IDŐPONTJA 2017-BEN
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot a 
sárga és barna fedelű edényzetek ürítésének 
időpontjairól. Szállítási napokon a hulladékot 
kérjük reggel 6 óráig kihelyezni a közterületre!

SZELEKTÍV / SÁRGA TETEJŰ:
Szeptember 27., Október 25., November 22., 
December 20.

BIO / BARNA TETEJŰ:
Szeptember 13., Szeptember 27., Október 11., 
Október 25., November 8., November 22., 
December 6.

DR. NÉMETH KINGA ÜGYVÉD

SZŐLŐ ÉS GYÜMÖLCSÖS

FELHÍVÁS:
2017. október 5-én, csütörtökön
16.30 órától térítésmentes ortopéd 
szakorvosi rendelést nyújt 
Dr. Balogh Botond. A helyszínen
gyógyászati segédeszközök és 
gyógycipők felírására, kiváltására 
is lesz lehetőség a békéscsabai 
Tisza Plusz Ortopédtechnikai 
Kft. közreműködésével.

Helye: Téglás, Orvosi rendelő 
(reumatológiai rendelő) 
Fényes utca 16.

Érdeklődés és feliratkozás: 
Baloghné Svintek Mónika 
(Támogató Szolgálat Hajdúhad-
ház Kazinczy utca 2.)
Telefon: 06 52/277-279

SZOCIÁLIS GONDOZÓ
ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPZÉS 
INDUL

Berettyóújfalui SZC Szilágyi Dániel 
Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája 10 osztályra vagy 
érettségi vizsgára épülő esti tagozatos, 
2 éves, ingyenes képzés indul 
2017. 09. 11-jétől.

OM: 203030 • OKJ szám: 34 762 01
Szakképzés neve: 
Szociális gondozó és ápoló

Érdeklődni és jelentkezni személyesen 
az iskola titkárságán.
Tel/fax: 52/583-009
Email: titkarsag.szilagyi1994@gmail.com 
www.kozgazd-hhaz.sulinet.hu

Ha azonban úgy véljük, hogy a fa már 
életveszélyesen megdőlt, vagy megsérült 
fa van a közvetlen környezetünkben, azt 
jelezzük a tűzoltóság felé a 105-ös számon, 
vagy a 112 segélyhívón. A tűzoltók minden 
esetben megvizsgálják, hogy a fa jelent-e 
életveszélyt, s amennyiben igen, gondos-
kodnak a sérült rész eltávolításáról. Fon-
tos azzal tisztában lenni, hogy műszaki 
mentésre csak abban az esetben kerülhet 
sor, ha valóban életveszélyt, balesetet, testi 
épséget vagy anyagi javakat veszélyeztető 
helyzet merül fel. Minden egyéb esetben 
a fa tulajdonosának kötelessége a fa gon-
dozása.

Ha úgy ítéljük meg, hogy nincs életveszélyt 
idézhető károsodás a fában, de a kivágás 
az egyetlen megoldás, saját ingatlanunk-
ban szervezzük meg a fa gallyazását vagy 
keressünk fel egy fakivágással foglalkozó 
vállalkozást. Amennyiben a problémás 
fa közterületen van, azt a közterület 
fenntartó felé kell jeleznünk.

ŐSZI LOMTALANÍTÁS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az „Őszi 
lomtalanítási akció” Hajdúhadházon 2017. 
szeptember 16-án, szombaton történik, és ekkor 
szállítják el a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. járművei a lomnak minősülő 
hulladékot.
Az ingatlanon összegyűlt, feleslegessé vált, 
kisebb terjedelmű bútordarabokat, berendezési 
tárgyakat, valamint rongyot, ruhát, falevelet, 
virágmaradványokat, egyéb kommunális hul-
ladékot zsákba vagy gyűjtőedénybe – melynek 
súlya darabonként nem haladja meg a 30 kg-ot 
– tegyék ki a megszokott helyre a közterületen.
Ingatlanonként legfeljebb 1 m3 hulladékot szállít 
el a Közszolgáltató.

Nem szállítjuk el az építési törmeléket, veszélyes 
hulladékot, gumiabroncsot, elektronikai hulladékot 
(háztartási kisgépek, televíziók, számítógépek, 
elektromos szerszámok stb.), valamint a kézi 
erővel nem rakodható túlsúlyos vagy túl méretes 
hulladékot. 

Kérünk minden érintettet, hogy a lomtalanítási 
akció napján legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék 
ki az elszállítani kívánt hulladékot.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Amennyiben az idősebb fák belsejében 
lévő korhadás előrehaladott, veszélyt 
jelent a gyalogos- és gépjármű forga-
lomra. A személyi sérülés mellett jelentős 
anyagi károkat tud okozni egy-egy letört 
faág a parkoló autókban is.

A fa gondozása, annak biztosítása, hogy élet-
veszélyt ne jelentsen a környezet számára a 
tulajdonos feladata. Ha az élő növényzet köz-
területen van, akkor a közterület fenntartójáé. 
A környezetünkben, udvarunkon talál-
ható nagyméretű fákat évről évre célszerű 
megvizsgálni, így kerülendő el a baleseteket. 
Érdemes megvizsgálni a fa törzsét, mélyebb 
sérüléseket keresni, amelyeket állat ejthetett, 
gombafertőzés vagy esetleg egy korábbi vil-
lámcsapás. Ezek a mélyebb kéregelváltozások 
fi gyelemfelhívóak lehetnek, hogy nem stabil, 
biztonságos fa van az életterünkben. Érdemes 
megnézni a lombkorona méretét, amely szin-
tén árulkodik a fa állapotáról, ha az érintett 
fának terebélyes a lombkoronája, akkor nagy 
valószínűséggel egészséges a törzse is.

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS  I  DÖL A FA!

A NYÁRI IDŐJÁRÁS NEM A SZEBBIK ARCÁT MUTATJA, JELENTŐS SZÁMÚ 
MŰSZAKI BEAVATKOZÁSHOZ RIASZTOTTÁK EBBEN A NYÁRI HÓNAPOKBAN 
A MEGYE TŰZOLTÓIT.
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