
FUTSAL EREDMÉNYEK  
ELISMERÉSE

ELINDULT A SZENNYVÍZBERUHÁZÁS
1,3 milliárd Ft uniós forrás felhasználásával bővül a szennyvíztisztító telep és a 
városi hálózat. Több mint 20 utcában új csatorna épül, ami után közel 600 ingatlan 
rákötésére lesz lehetősége a hajdúhadházi lakosoknak. A szennyvíz-beruházás a 
meglévő, egyéb közművezetékek feltárásával kezdődött. A fejlesztésben érintett 
utcákban ez a feltáró munka előzi meg az új vezetékrendszer építését. Az építési 
munkák várhatóan jövő év végéig fejeződnek be.

A fiatal focipalánták nem sajnálják a 
sportra az időt, és az energiát, még 
élvezetüket is lelik a kihívásokban és az 
erőfeszítésekben. Ezért is érdemelnek 
külön elismerést.
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ELTELT NÉGY ÉV, ÚJRA DÖNTÉST KELL HOZNUNK! 
DE HA A 2010 ÓTA ELTELT NYOLC ÉVET, MINT EGYSÉGES, HAJDÚHADHÁZ ÉLETÉBEN 
MEGHATÁROZÓ FEJLŐDÉSI IDŐSZAKOT SZEMLÉLJÜK, AKKOR NYOLC ÉVRŐL IS 
BESZÉLHETÜNK.
NYOLC ÉVRŐL, AMIKOR VÁROSUNK FEJLŐDÖTT, AMIKOR EGYMÁST ÉRTÉK AZ ÉPÍT-
KEZÉSEK, AMIKOR UNIÓS ÉS HAZAI FORRÁSOKNAK KÖSZÖNHETŐEN MEGÚJULT A 
VÁROSUNK, AMIKOR AZ ÉLET MINDEN TERÜLETÉN ELŐRÉBB JUTOTTUNK. AMIKOR 
BIZTONSÁGBAN ÉLTÜNK ÉS GYARAPODTUNK.

lant öntött el a víz, míg meg nem épült az 
új csapadékvíz elvezető rendszer. 

Emlékszünk-e arra milyen volt a közbiz-
tonság? Emlékszünk-e arra, hogy mi vol-
tunk a legbűnösebb város, amikor rend-
szeresen boltokat törtek fel, amikor egy 
éjszaka alatt otthonok sorát rabolták ki, 
amikor a posta előtt nem lehetett közle-
kedni a segélyre váró embereket kifosztó 
uzsorások miatt, amikor a 4-es főút tele 
volt prostituáltakkal? Emlékszünk ezekre 
az időkre?

Szerintem mindannyiunknak ritkán jut 
eszébe ez a régi Hajdúhadház. Más lett 

a világ, más lett a városunk! Más lett, 
mert kezünkbe vettük a sorsunkat, s egy 
teljesen más, egy új, tiszta, rendezett, 
lehetőségekkel teli várost kezdtünk építeni. 
Néha azonban jó visszagondolni arra, hogy 
honnan indultunk s hol tartunk most, 
nyolc évnyi kemény, áldozatos munka és 
több milliárd fejlesztési forrás felhaszná-
lása után.

De a munkát el kellett végezni. A problé-
mákat feltárni, a megoldásokat megtalálni, 
a fejlesztéseket megálmodni, megtervezni, 
a megvalósításhoz forrásokat találni. 

S kétsége ne legyen senkinek, mindehhez 
csapatmunka kellett! 
Kellett Orbán Viktor miniszterelnök és a 
Fidesz kormány! 
Kellett a parlament Tasó László ország-
gyűlési képviselőnkkel!
Kellett a fideszes többségű városvezetés és 
a polgármesteri hivatal!
S kellettek a hajdúhadházi emberek, akik
dolgoztak, akik kivették a részüket a közös 
munkából is! Akikkel együtt álmodtunk, 
együtt terveztünk és együtt dolgoztunk. 

Ez így együtt! 

Ez a közös munka kellett ahhoz, hogy kö-
zel 8 milliárd Ft fejlesztési forrást nyer-
hessünk el, aminek köszönhetően hatal-
mas fejlődés valósult meg városunkban, 

De nem volt ez mindig így. 

Nehéz felidézni, hogy milyen volt Hajdú-
hadház 2010 előtt. Pedig jó lenne! 
Jó lenne, ha lelki szemeink előtt megjelenne 
az a városkép, ami 2010 előtt fogadta a 
városunkba érkezőt, s amelyet mi hadhá-
ziak nap, mint nap kénytelenek voltunk 
szemlélni. Jó lenne, ha vissza tudnánk 
gondolni arra, milyen volt a városunk 
köztéri kukák, pihenőpadok és kerékpár-
tárolók nélkül! Milyen volt a főtéri park, 
a sportpálya! Milyenek voltak az óvodák 
és iskolák épületei. 
Emlékszünk-e még mivel szembesültünk 
nagyobb esők után, hány utcát és ingat-

SZAVAZZUNK HAJDÚHADHÁZ TOVÁBBI FEJLŐDÉSÉRE!

s amelyek révén most is jelentős fejlesz-
téseket valósíthatunk meg 2019 év végéig.

Most arról döntünk, ki képviseljen ben-
nünket a parlamentben. Kinek sza-
vazzunk bizalmat? Kivel dolgozzunk 
Hajdúhadház további fejlődéséért?
Szerintem ez nem lehet kérdés! 

Tasó László, akivel 2010 óta együtt dolgo-
zunk, akivel együtt építettük Hajdúhadházt. 
Tasó László, aki segített a hajdúhadházi 
álmokat megvalósítani. 
Tasó László már bizonyított, s most ahhoz
kér felhatalmazást, hogy munkájával tovább 
segítse városunkat, tovább segítse a hajdú-
hadházi embereket. 

2018. ÁPRILIS 8-ÁN SZAVAZZUNK A 
KÖZÖS MUNKA FOLYTATÁSÁRA, 
SZAVAZZUNK HAJDÚHADHÁZ TO-
VÁBBI FEJLŐDÉSÉRE, SZAVAZZUNK 
TASÓ LÁSZLÓRA!

Csáfordi Dénes polgármester
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HAJDÚHADHÁZ ÚJJÁSZÜLETIK

A JÓ TERÜLETI ADOTTSÁGOKKAL RENDELKEZŐ HAJDÚVÁROS LAKÓINAK SOKÁIG 
KELLETT VÁRNIUK ARRA, HOGY MEGÚJULÁSI SZÁNDÉKUKHOZ KORMÁNYZATI
TÁMOGATÁS IS PÁROSULJON. MINDIG VOLTAK ELKÉPZELÉSEK, DE AZOK JELLEMZŐEN 
CSAK A FENNMARADÁSRA KONCENTRÁLTAK, MERT 2010 ELŐTT A KORMÁNYZAT 
FELŐL HIÁNYZOTT AZ EGYÉRTELMŰ TÁMOGATÓSZÁNDÉK ÉS NEM VOLT ÉRDEMI 
AZ ÉRDEKKÉPVISELET.

támogatásokat és adókedvezményeket.
Senki nem hitte volna, hogy 2018-ra a magyar-
országi roma munkaképes korú, dolgozni 
tudó emberek itt Hajdúhadházon is munkáért 
és nem segélyért állnak majd sorba!

A „három csapás” törvény és a közfog-
lalkoztatásban való kötelezettség ha-
tására a Hajdúhadházi Kapitányság 
területen és ebben a városban csökkent a 
legnagyobb arányban a bűncselekmények 
száma még akkor is, ha ettől függetlenül 
van még bőven tennivaló!

Az Új Széchényi Terv és a Széchényi 
2020 Program forrásaiból Hajdúhadház 

városába 2010-től napjainkig 7,6 Mil-
liárd Ft támogatás érkezett, ami kiemelkedő 
forrásnagyság a választókerületben! A 
4-es számú főút felújítása, a Debrecent 
elkerülő szakasz megépítése gyorsabbá 
és biztonságosabbá tette a közlekedést a 
hajdúhadházi lakosok számára is.

Új óvodák, bölcsőde épült, szolgáltató
épületek, iskolák bővültek, újultak meg,
a közintézmények energetikai korszerű-
sítése teszi könnyebbé a működtetésüket. 
Sportlétesítmények, közterek, szabadidős 
rendezvényterek, turisztikai létesítmények,
járdák, belterületi utak újultak meg. 
Kerékpárutak és összekötő utak épültek
ki és készülnek folyamatosan, meg-
kezdődött a hiányzó szennyvízhálózat 
kiépítése és a tisztítómű bővítése.

Van idő és van igény a rendezvényekre, 
ami erős és minőségi közösséggé for-
málta a városban élőket és tartást ad 
fiataljainak.

A családok és a fiatalok Hajdúhadházon 
is hozzájuthatnak a kedvezményes diák-
hitelhez, a lakásépítési támogatásokhoz, 
megszűnt a lakásépítés Áfája, csökken-
tettük a számos élelmiszer és az inter-
net Áfáját, az édesanyák 1 éves kortól a 
GYES mellett munkát is vállalhatnak, a 
nők 40 éves jogviszony után nyugdíjba 
vonulhatnak, és a nyugdíjak megőrzik a 
vásárlóerejüket.

88 %-kal emelkedett a minimálbér, nőtt 
a szakmunkások bére, ami felfelé tolja 
a béreket, minden szektorban erőteljes 
béremeléseket hajtottunk végre és a piaci 
szektor is bírja tempót.

A változás azonban aktivizálta a tespedő 
erőt és a közösség bátor célokat fogal-
mazott meg. A mindennapokat feszítő 
belső, helyi társadalmi feszültségekre 
rájátszó egykor radikális párt még 
megpróbált 2014-ben hasznot húzni 
a gyűlöletkampányával és ez részben 
Hajdúhadházon sikerült is. A kormány 
azonban a közfoglalkoztatási program 
beindításával egyértelművé tette, hogy 
aki képes rá, annak dolgozni akkor is, 
ha azonnal és rövidtávon az elsődleges 
munkaerőpiac nem képes számára 
lehetőséget biztosítani. A családtámo-
gatási rendszert átalakította, és munka-
viszonyhoz igazította a gyermeknevelési 

NEHÉZ, DE EREDMÉNYES IDŐSZAK VAN MÖGÖTTÜNK NINCS MEGÁLLÁS, TARTJUK A TEMPÓT

MAGYARORSZÁG ORSZÁGGYŰLÉSE ÉS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA NEVÉBEN 
TISZTELETTEL KÖSZÖNÖM AZ ORSZÁG LAKÓINAK, A HAJDÚHADHÁZON ÉLŐKNEK, 
HOGY MEGFESZÍTETT MUNKÁVAL ÉS ODAADÓ SZORGALOMMAL FELEMELTÉK 
HAZÁNKAT ÉS VISSZA ADTÁK A HITET MINDNYÁJUNKNAK!

AZ ORSZÁG EGYIK LEGSZERENCSÉSEBB ÖSSZETÉTELŰ JÁRÁSA A HAJDÚHADHÁZI,
AMI ANNAK ELLENÉRE JÖTT LÉTRE, HOGY A KÖZIGAZGATÁSI ÁTALAKÍTÁSI TERVBEN 
TELJESEN MÁS ELŐTERJESZTÉS SZEREPELT. BOCSKAIKERT A DEBRECENI, 
HAJDÚHADHÁZ ÉS TÉGLÁS A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI JÁRÁSHOZ LETT TERVEZVE, 
AMIT CSAK NEHEZEN TUDTAM MEGVÁLTOZTATNI, DE MEGÉRTE.

valamennyi szektorban bérfeszültség és 
kilátástalanság nyomasztotta a minden-
napokat. Vállalhatatlan jövő tette bizony-
talanná fi ataljainkat és kötötte gúzsba az 
életerőt, amit meg kellett változtatni.
A magyar emberek bizalmat adtak a 
FIDESZ-KDNP pártszövetségének és 
minden külső nyomásnak ellenállva tá-
mogattak bennünket abban, hogy közös 
erővel kilábaljunk a csapdahelyzetből, újra 
felépítsünk egy erős Magyarországot!

A 2010 előtti MSZP-SZDSZ kormány-
ok kiszolgáltatott helyzetbe sodorták az 
ország lakóinak millióit, a bankárok és 
a multinacionális vállalatok uralták a 
gazdaságot, háttérbe taszították a hazai 
vállalkozásokat, munkavállalók tízezreit 
dolgoztatták éhbérért. Családok tízezreit 
kényszerítették devizahitelekbe, az egekbe 
szökött energiaszámlák minden koráb-
binál nagyobb terhet jelentettek számukra, 
a nyugdíjak elvesztették értékállóságukat, 

Az itt lakók nem számíthattak erre a 
lehetőségre, és nem is kacérkodtak a 
gondolattal, mert nem volt semmilyen 
előzménye és nem volt kézenfekvő alter-
natíva. Mégis most már elérhető minden 
szolgáltatás és ügyintézési lehetőség, 
amiért Hajdúböszörménybe kellett volna 
menni. Véleményem szerint ez volt a for-
dulópont Hajdúhadház életében, ami egy-
ben történelmében új korszak eljövetelét 
jelentette. 

A magyar gazdaság növekedésének 
országos adataitól többet mondanak a 
gazdaságfejlesztés helyi eredményei és a 
megyeszékhelyen zajló, az itt élők számára 
is egyértelmű hatással bíró robbanásszerű 
ipari fejlődés. A bedolgozói szektor 
fejlődését hozza a vidéki bázistelepül-
éseken és minden bizonnyal jótékonyan 
felszívja a képzettebb munkaerőkört. 

A 18-20 kilométeres távolságot gyorsabban és 
biztonságosabban tehetik meg Hajdúhad-
házról, mint Debrecen peremterületeiről, 
de a helyi vállalkozói kör lendülete megha-
tározó marad a gazdaságfejlesztésre 
fordítható és a gyarapodó saját források 
befektetésével.  

Erős civil szféra ad hátteret az aktív 
társadalmi élethez, kertbarátok, gaz-

TISZTELT
HAJDÚHADHÁZIAK!
Ne legyenek kételyeik, az ellenérdekeltek 
minden el fognak követni, hogy bizony-
talanná tegyék a szavazókat és egy torzított 
ország képpel zavarják meg tisztánlátá-
sukat!

Eddig sem tartózkodtak a gyalázkodástól, 
de még a kampány végére válogatott ha-
zugságokat és rágalmakat állítanak be 
egyoldalúan „hírként”, amire nem lehet 
reagálni. Ezt tették 4 éve és az elmúlt 
hónapokban, hetekben is, mert nem tud-
nak alternatívát jelenteni, és tudják, hogy 
csak a gyűlöletkeltéssel gyengíthetnek 
bennünket. Most sem állunk bele ebbe 
az általuk vágyott küzdelembe, mert az 
ingovány az ő terepük, sőt tudjuk Jókai 
Mórtól: „a hazugság a gyengék fegyvere”!  

Haladunk tovább a megkezdett úton, 
mert nekünk Magyarország, a magyar 
emberek érdeke a legfontosabb!

Ha Szent István útján maradunk, 
megkapjuk megtisztelő bizalmukat 
a folytatásra, minden magyar ember 
számára garantálni tudjuk a bizton-
ság és a gyarapodás lehetőségét!

„EGYÜTT VAGYUNK, MAGYAROK!”

Hajrá Magyarország! 
Hajrá Hajdúhadház!

Tasó László
Hajdúhadház országgyűlési képviselője

dálkodók, hagyományőrzők, sportolók 
eredményeikkel és közreműködésükkel 
segítenek a helyi identitás erősödésében.

HAJDÚHADHÁZ VÁROSÁNAK A 
BÜSZKE ÉS ERŐS HAJDÚVÁROSOK 
CSALÁDJÁBA VAN MEGHÍVÓJA, ÉS A 
JEGYET A MÖGÖTTÜNK HAGYOTT 
ÉVEKBEN MÁR MEGVÁLTOTTÁK, A 
HELYÜKET IS KIVÁLASZTOTTÁK.

De ezt a tempót csak úgy lehet tartani, ha 
a fejlődéshez szükséges feltételek megma-
radnak:

• az ország stabilitása akkor tartható, 
ha megmarad az önrendelkezésünk és 
nem kényszerítenek ránk számunkra 
káros intézkedéseket,

• a gazdaság lendülete további ener-
giákat szabadít fel és továbbra is a 
felzárkóztatásra és a fejlesztésekre 
használhatjuk az Uniótól visszakapott 
és a hazai forrásainkat,

• az ország vezetésének továbbra is a 
magyar emberek érdekei maradnak a 
legfontosabbak,

• ha a bizalom és a hit tovább erősödik, 
a közös munkával létrehozott ered-
ményeinket megtartva, a keresztény 
– nemzeti - polgári értékeink mentén 
építjük tovább életünket.
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VÁLASZTÁS 2018
KI RENDELKEZIK VÁLASZTÓJOGGAL?

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE SZERINT MINDEN NAGYKORÚ (VAGYIS 18. ÉVET 
BETÖLTÖTT, VAGY ANNAK BETÖLTÉSE ELŐTT HÁZASSÁGOT KÖTÖTT) MAGYAR 
ÁLLAMPOLGÁRNAK JOGA VAN AHHOZ, HOGY AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 
VÁLASZTÁSÁN VÁLASZTÓ ÉS VÁLASZTHATÓ LEGYEN. 
NEM RENDELKEZIK VÁLASZTÓJOGGAL AZ, AKIT BŰNCSELEKMÉNY ELKÖVETÉSE
VAGY BELÁTÁSI KÉPESSÉGÉNEK KORLÁTOZOTTSÁGA MIATT A BÍRÓSÁG A 
VÁLASZTÓJOGBÓL KIZÁRT.  

Mit kell tenni, ha valaki nem kapta meg az 
értesítőt?
A választópolgár – ha nem kapja meg az 
értesítőt, az megsemmisül vagy elvész – a 
helyi választási irodától (a jegyzőtől) új 
értesítőt igényelhet.
Helyi választási iroda vezetője: dr. Kiss Kata-
lin jegyző. Választási iroda elérhetősége: 
4242 Hajdúhadházi, Bocskai tér 1. tele-
fonszám: 52-583-411 fax:52-384-295 e-mail 

cím: valasztasiiroda@hajduhadhaz.hu)

Hány órától hány óráig lehet szavazni?
Szavazni április 8-án 6 és 19 óra között lehet.

Hogyan lehet szavazni?
Két szavazó lapot kap a választó polgár: 
országgyűlési képviselő jelölt és pártlista. 

Érvényesen szavazni csak a
szavazólapon szereplő ország-
gyűlési képviselő jelöltre és 
a párt listára lehet. 
A felsorolt jelöltek, listák
közül csak egyet lehet 
választani, több választás 
esetén a szavazat érvé-
nytelen lesz.
Érvényesen szavazni a jelölt 
neve melletti, illetve a lista 
neve feletti körbe tollal írt 
két, egymást metsző vonal-

lal lehet (X vagy +).
A szavazólapot a kitöltést követően borítékba 
kell helyezni, és a borítékot a szavazóurnába 
kell dobni (a szavazólap borítékba tétele 
belföldi szavazásnál – az átjelentkezés kivé-
telével – nem kötelező).

Van-e lehetőség rontás esetén a szavazólap 
kicserélésére?
Ha a választópolgár a szavazólap urnába 
dobása előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöl-
tését elrontotta, a rontott szavazólapot a 
szavazatszámláló bizottság bevonja, egy 
külön e célra szolgáló borítékba helyezi, és 
a rontott szavazólap helyett új szavazólapot 
ad ki.
Egy választópolgár rontás miatt csak 
egyszer kérhet új szavazólapot.

Hogyan zajlik a szavazatok számolása?

A szavazás napján a szavazatok számolását 
és a szavazóköri eredmények megállapítását 
a szavazatszámláló bizottság tagjai végzik. 

A szavazatszámláló
bizottság három tagját
és szükséges számban 
póttagokat a települési
önkormányzat képvise-
lő-testülete választja 
meg.
A szavazatszámláló 
bizottságba, valamint 
az egy szavazókörrel 
rendelkező településen 
a helyi választási bi-
zottságba a válasz-
tókerületben jelöltet, 
illetve listát állító jelölő 
szervezetek, valamint 
a független jelöltek 
két-két tagot bízhatnak 
meg. 

Hajdúhadházon szavazókörönként egy-
egy szavazatszámló bizottság működik. A 
szavazatszámláló bizottság alakuló ülésére  
2018. április 3-án kedden 17.00 órakor kerül 
sor. Az alakuló ülés nyilvános. 

Hogyan lesz a szavazatból mandátum? 

Az egyfordulós választás során az 
Országgyűlés 199 tagját választjuk meg. 
Közülük 106-an egyéni választókerületben, 
míg 93-an országos listán (vagyis pártlistán 
vagy nemzetiségi listán) szerezhetnek man-
dátumot.
A folyamatábra bemutatja, hogy az egyéni 
jelöltekre, a pártlistákra és a nemzetiségi 
listákra leadott szavazatokból hogyan lesz 
mandátum. (Megjegyzés: ha két párt közös 
listát állít, akkor a bejutási küszöb 10%, 
ha három vagy több párt állít közös listát, 
akkor a bejutási küszöb 15%.)

Milyen feltételekkel lehet szavazni?
A szavazóhelyiségben az a választópolgár 
szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel.
A választópolgárnak igazolnia kell személy-
azonosságát (érvényes személyazonosító 
igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői enge-
déllyel), valamint a lakcímét vagy személyi 
azonosítóját (pl. lakcímkártyával).
A választópolgár a fentiek után megkapja 
a lebélyegzett szavazólapokat, az átvételt a 
névjegyzék aláírásával igazolja. 

Lejárt érvényességű okmányokkal lehet-e 
szavazni?
A lejárt érvényességű okmányokkal rendel-
kezők nem szavazhatnak, őket a szavazat-
számláló bizottság köteles visszautasítani.
A szavazásra abban az esetben sincs mód, 
ha a választópolgárt a bizottság tagja vagy 
tagjai személyesen ismerik, és a névjegy-
zéken is szerepel.
Ezért fontos, hogy a választópolgárok a 
szavazás napja előtt vizsgálják meg ok-
mányaik érvényességét, és időben gon-
doskodjanak az érvényes dokumentumok 
beszerzéséről.

Hol lehet szavazni? 
A Nemzeti Választási Iroda a 2018. február 
9-i névjegyzéki adatok alapján február 12. 
és 19. között küldi meg az értesítést, hogy 
a magyarországi lakcímmel rendelkező 
választópolgár szerepel a névjegyzékben, 
illetve arról is, hogy melyik választókerület-
ben, szavazókörben szavazhat.

Hajdúhadházi szavazókörök:

A NAGY HÁBORÚ ELFELEDETT HŐSEI

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A 64/2018.
(III.14.) HÖ. SZ. HATÁROZATÁBAN ÚGY DÖNTÖTT, HOGY HAJDÚHADHÁZ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA A KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALOM 
KUTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY FELHÍVÁSA ÁLTAL, AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ 
TÖRTÉNELMI EMLÉKEIT ŐRZŐ EMLÉKMŰVEK RENDBETÉTELÉRE, RENOVÁLÁSÁRA, 
HELYREÁLLÍTÁSÁRA, ÚJ EMLÉKMŰVEK FELÁLLÍTÁSA TÁRGYÁBAN KIÍRT FELHÍVÁSRA
PÁLYÁZATOT NYÚJT BE A BOCSKAI TÉREN TALÁLHATÓ I. VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ 
RENOVÁLÁSA, AZ ELESETT HELYI HŐSÖK NEVEINEK ELHELYEZÉSE CÉLJÁBÓL.

személyről, aki az első világháborúban 
hősi halált halt, de mégsem szerepel az 
emlékmű oldalán, az jelezze a Hajdúhadházi 
Polgármesteri Hivatal (4242 Hajdúhadház, 
Bocskai tér 1. szám) Titkárságán szemé-
lyesen, vagy a titkarsag@hajduhadhaz.
hu e-mail címen.

Segítő együttműködésüket köszönjük!

Tekintettel arra, hogy a Bocskai téren 
található I. világháborús emlékművön 
elhelyezett, hősi halált halt személyek 
névsora nem teljes, ezért az Önkormány-
zat a lakosság segítségét kéri a névsor 
pontosítása érdekében.

Kérjük, hogy aki az emlékművön felsorolt 
személyeken kívül tud olyan elhunyt helyi 

ELINDULT A
SZENNYVÍZBERUHÁZÁS

MÁRCIUS 28-ÁN ELINDULT HAJDÚ-
HADHÁZON A SZENNYVÍZHÁLÓZAT 
BŐVÍTÉSI PROGRAM. A KIVITELEZÉS 
ELINDULÁSÁT TÖBB ÉVES ELŐKÉSZÍTŐ 
MUNKA ELŐZTE MEG, MELY UTÁN MOST 
TÖBB, MINT 20 UTCÁBAN, TÖBB, MINT 
8 KM HOSSZÚSÁGBAN ELKEZDŐDHET 
A SZENNYVÍZ VEZETÉK ÉPÍTÉSE ÉS A 
MEGLÉVŐ SZENNYVÍZ TISZTÍTÓ TELEP 
BEFOGADÓ KÉPESSÉGÉNEK BŐVÍTÉSE.

egyéb közművezetékek pontos helyét és ál-
lapotát. Ez a munka kezdődött el március 
28-án a Lorántffy utca több pontján, s ez 
fog folytatódni az elkövetkező két hétben 
a többi érintett utcában is. Az új szenny-
vízcsatorna szakaszok építése várhatóan 
április végén indul, s a tervek szerint jövő 

év végéig minden helyreállítási munka is 
befejeződik majd.

A fejlesztés közel 1,5 milliárd Ft értékben 
valósul meg. Több mint 8 km hosszúság-
ban épül szennyvízvezeték, megközelítőleg 
600 ingatlan rákötésére lesz lehetőség. 
Vannak olyan utcák, amelyeken a korábbi 
fejlesztés idején valamiért kihagytak egyes 
szakaszokat. Ezeket a hiányosságokat most
pótoljuk. S vannak utcák, amelyek eddig 
szennyvízcsatornával nem rendelkeztek, 
ott új hálózat épül. 

Új csatorna a következő utcákban épül:
Bocskai tér, Mester u., Jókai utca és Jókai zug,
Tompa Mihály u., Vénkert u., Lehel u., 
Dorogiás u., Bercsényi u., Szabó Gábor u.,
Károlyi Gáspár u., Pallag u., Bedő Albert u.,
Béke u., Nyíl u., Levente u., Lórántffy u., 
Széchenyi u., Széchenyi zug, Erdőalja u., 
Hunyadi u., Botond u., Árpád u., Nap u.

A kivitelezés indulását Tasó László 
országgyűlési képviselő és Csáfordi Dénes,
városunk polgármestere március 28-án 
délelőtt sajtótájékoztatón jelentették be. 
Az új szennyvíz vezetékek természetesen a 
föld alá kerülnek, ezért a megépítésük előtt 
fel kell térképezni az adott utcákban az 
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SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA
Hasonlóan a tavalyi évhez, ebben az évben 
is megrendezésre kerül a Szakmák Éjszakája, 
2018. április 13-án, pénteken.

Sokféle éjszaka van, múzeumok, kutatók éjszakája, 
miben különbözik ettől a Szakmák Éjszakája? 
Sokban: mert mi nem csak színes és szórakoztató 
programokat, hanem ennél sokkal többet: a 
jövődet, lehetséges életutakat kínálunk. Most 
egy éjszaka alatt végigjárhatod a szakképző isko-
lákat, a velük együttműködő sikercégek máskor 
rejtett világát, feltárhatod a menő szakemberek 
titkait, megnézheted, melyik foglalkozás mit takar,
játssz végig akár ezer pályát néhány óra alatt! 
Lehet, hogy a jövőd itt, ezen az éjszakán kezdődik!

Helyszín: Berettyóújfalui Szakképzési Centrum 
Szilágyi Dániel Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6.

18.00–18.30 MEGNYITÓ. 
Ismerd meg képzéseinket. Szakmai divatbemutató.

18.30–20.30
SZAKMAI PROGRAMOK FOLYAMATOSAN.

Kőműves programok: 
Térkövezés bemutatása, szerszámok megismerése. 
A térburkolás menete. Falazási bemutató.

Szociális gondozó és ápoló programok:
Segítünk Okosan Segíteni! – Elsősegélybemutató
Egészséges életmód totó, Vérnyomásmérés, 
Vércukormérés, Testtömegindex számítás.

Mezőgazdasági gazdaasszony és falusi 
vendéglátó programok:
Termény és fűszernövény felismerés.
Palacsinta és fánk sütés.

Pedagógiai és Családsegítő Munkatárs 
programok:
Kreatív és játékos foglalkozások.

20.30–21.00 TOMBOLASORSOLÁS
21.00–22.00 SZAKMÁK TÁNCA

ISMÉT FOGATHAJTÓ VERSENYNEK AD OTTHONT VÁROSUNK

A HAJDÚ-BIHAR  MEGYEI LOVAS SZÖVETSÉG JÓVÁHAGYTA A 2018. ÉVI FOGATHAJTÓ 
VERSENYNAPTÁRT. EZEK ALAPJÁN VÁROSUNK 2018. MÁJUS 1-JÉN HAJDÚHADHÁZ
VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL ÉS A HAJDÚSÁGI HAGYOMÁNYŐRZŐ 
LOVAS KLUB EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL ÚJRA MEGYEI MINŐSÍTŐ VERSENYT RENDEZHET.

nyeken elért eredmények alapján létrejövő 
rangsor első három helyezett hajtója vehet 
részt az országos döntőn.

A hajdúhadházi verseny iránt továbbra is 
nagyfokú az érdeklődés, hisz a versenyévad 
első versenye, így várhatóan idén is nagy-
számú fogathajtó nevezése várható. 

A helyi fogathajtók közül Antal Máté, 
Hamar Ferenc és Komor Sándor versenyzők 
indulása várható a megmérettetésen.

A verseny programja:
07.30 Óráig fogatok érkezése   
08.30 Technikai megbeszélés
09.30 „C” kategóriás fogathajtó-bajnokság  
I. forduló
„D” kategóriás fogatok versenye I. forduló
12.30-14.00 Ebédszünet
14.00 „C” kategóriás fogatható-bajnokság 
II. forduló
„D” kategóriás fogatok versenye II. forduló
17.00 Eredményhirdetés

Nem tagadható azonban, hogy vannak 
hátrányok is. Ilyen például az, hogy többet 
kell dolgozni, Megyei minősítő verseny a 
megyében ez év folyamán, 8 helyszínen lesz 
megrendezve és ebből az elsőt városunk 
rendezheti meg. A megyei minősítő verse-

A LEGSZEBB KONYHAKERT PROGRAM

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA IDÉN ISMÉT MEGHIRDETI A „LEGSZEBB 
KONYHAKERTEK”- MAGYARORSZÁG LEGSZEBB KONYHAKERTJEI PROGRAMOT.

nevezését is várjuk, külön kategóriában. A 
másik fontos változás, hogy a közösséget is 
szeretnénk bevonni a szavazásba, így lesz 
egy közönség díj is. 
A verseny eredményhirdetésére a Káposztás
napokon kerül sor, melyre a versenyen tavasz-
tól őszig részt vevők ingyenes belépőt kapnak.

Kovács Szilvia, Karcag Város alpolgármes-
tere indította útnak ezt a kezdeményezést. 
Az ötletgazda szeretné népszerűsíteni a 
konyhakertet, hiszen egy jól átgondolt, 
kiskertben megtalálhatóak mindazok a 
zöldségek, gyümölcsök, fűszer- és gyógy-
növények, amikre egy konyhában szükség van. 

A legszebb konyhakertek versenyre május 20-
ig lehet jelentkezni az alábbi kategóriákban:

balkon:   erkélyen kialakított
mini:   10-50m2

normál:   50m2 felett
közösségi:  csoportok, szervezetek, 
 intézmények
zártkert1:  zöldség
zártkert 2:  gyümölcsös
zártkert 3:  vegyes (zöldség és gyümölcs)

Idén két újdonság kerül be a programba, 
ami csak a hajdúhadházi versenyben lesz. 
A szociális földprogramban résztvevők 
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ÓVODAI BEIRATKOZÁS

MINDEN GYERMEK, AKI AZ ÉV AUGUSZTUS 31-IG BETÖLTI A HARMADIK ÉLETÉVÉT, 
ÓVODÁBA JÁRHAT. AZ ÓVODAI IDŐSZAK ALAPÉRTELMEZETTEN A KICSIK HATODIK
ÉLETÉVÉIG, VAGYIS A TANKÖTELEZETTSÉG ELÉRÉSÉIG TART. ARRA IS VAN 
LEHETŐSÉG, HOGY HÁROMÉVES KOR ELŐTT ÓVODÁBA JÁRASSUK A GYEREKET, 
DE CSAK AKKOR, HA A BEIRATKOZÁSTÓL SZÁMÍTOTT FÉL ÉVEN BELÜL BETÖLTI 
A HÁRMAT, ILLETVE HA AZ ÓVODA RENDELKEZIK ELEGENDŐ FÉRŐHELLYEL.

A beiratkozás április 25-én és április 26-án 
zajlik mindhárom óvodában Hajdúhadházon. 
A gyermekek óvodában való felvétele tör-
ténhet átvétellel, vagy óvodai jelentkezés 
útján is. Az óvodai időszak teljes ideje alatt 
kérelmezhetjük a gyermekünk óvodába 
való felvételét, vagy át is írathatjuk egy 
másik óvodába.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a 
gyermek nevére kiállított személyi azono-
sító igazolványt és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványt, valamint a szülő személyi 
azonosító és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványát. Vinni kell a gyermek születési 
anyakönyvi kivonatát, a gyermek TAJ-kár-
tyáját, oltási kiskönyvét. Természetesen 
szükség van az óvodától kapott kitöltött 
jelentkezési lapra.
”Az óvoda köteles felvenni minden körzetében 
lakó gyermeket, aki augusztus 31-ig betölti a 
3. életévét.” Tehát a körzeti oviba minden-
képpen be kell jutnia a gyereknek (helyhiány 
esetén lehetnek problémák). 
A döntésről ki fognak értesíteni minket. 
“A szülőt hivatalos, határozati formában 
is értesíti az óvoda arról, hogy a gyermek 
felvételt nyert-e az óvodába. A határozat
kézhezvételét követő 15 napon belül, a szülő
felülbírálati kérelemmel élhet az óvoda 
irányába.” Továbbá ki szokták rakni az 
óvodában a felvételt nyert gyerekek névsorát.
Az is fontos tudnivaló, hogy a maximális 
csoportlétszám törvényileg szabályozott: 25 
fő. Végszükség esetén (mert körzetes gyerek 
jön, akit kötelező elhelyezni) 20 százalékkal 
(30 főre) növelhető ez a létszám limit, ha 
2 csoport van az oviban. Ha 2 csoportnál 
több van, akkor 33-ra növelhető (ez plusz 
10 százalékot jelent). A bővítést támogatnia 
kell az óvodaszéknek és a szülői közösségnek.

AZ ÓVODAÉRETTSÉG JELEI

Gyermekünk betölti a három évét és azon 
kapjuk magunkat, hogy aggódunk. Törjük 
a fejünket, vajon el lesz nélkülünk egész nap 
az óvodában? Fog enni? Vigyáznak majd 
rá? Hogyan bírjuk ki nélküle a napot?

1. Önállóság
Természetesen senki nem várja el egy 

háromévestől, hogy elkészítse az ebédjét, 
ám éppen elég, ha fel tudja venni a cipőjét, 
át tud öltözni, kezet tud mosni egyedül. Azt 
se felejtsük el, hogy minden csoportban 
vannak óvónénik és az óvodai dadák, akik 
segítenek a kicsiknek elsajátítani a minden-
napi feladatokat. Az önállóság egyik alap-
pillére, hogy gyermekünk már ne használjon 
pelenkát napközben, tehát szobatiszta legyen, 
ismerje és használni tudja a vécét. Erről 
nekünk kell gondoskodnunk.

2. Elszakadás
Az óvodára érett gyermekek többé-kevésbé 
nagyobb dráma nélkül el tudnak búcsúzni 
tőlünk reggelente. Teljesen természetes, 
hogy az első időszakban nehéz lesz az elvá-
lás, egyéntől függő, hogy kinek mennyi időt 
vesz igénybe megszokni ezt az új helyzetet. 
Akkor sem kell kétségbeesni, ha ez hetekig 
elhúzódik, az esetek többségében a sírás 
vagy ijedtség csak addig tart, amíg a szülő 
is jelen van.

3. Csoportos tevékenységek
Gyermekeink általában az óvodában tan-
ulják meg, milyen csoportban játszani, 
addig leginkább egyedül foglalják el ma-
gukat. Mielőtt óvodába íratnánk, vigyük 
el játszóházba, népszerűbb játszóterekre, 
hogy lássuk, hogyan viszonyul gyermekünk 
a többiekhez. Ha óvodaérett, nem tiltakozik 
majd a társaság ellen, de ne várjuk el az 
első pillanattól, hogy mindenkihez egyformán 
kedves lesz.

4. Alkalmazkodás a napi rutinhoz
Gyermekünk bizonyára már a bölcsődében 
vagy otthon is egy bizonyos ütemű napi ru-
tin szerint töltötte napjait, így nem valószínű, 
hogy az óvodai, kicsit szigorúbb menetrend-
del problémája lenne. Reggeli, játékidő, 
vezetett foglalkozások, ebéd, alvás, já-
ték, uzsonna, nem lesznek ismeretlenek 
számára. Emiatt ne aggódjunk sokat. Ha 
nem volt otthon kialakított napirendünk, 
óvodába íratás előtt próbáljunk rendszert 
vinni gyermekünk mindennapjaiba, így 
segíthetjük őt az óvodai ütemhez való al-
kalmazkodásban.

Lehet, hogy kicsit döcögősen indul majd 
óvodai pályafutásuk, de egy testileg, lelkileg 
egészséges gyermek nagyobb megrázkódta-
tás nélkül túl fogja élni az óvodás heteket, 
hónapokat és éveket. Ha nem vagyunk biz-
tosak abban, a következő oktatási évtől 
menjen-e óvodába, beszéljünk az intézmény 
igazgatójával vagy egy gyermeklélekhez 
értő szakemberrel.

Egy választott óvodába mindenképpen be 
kell iratkozni, még akkor is, ha nem akar-
juk, hogy a gyerek oda járjon. A beirat-
kozás tehát kötelező, az óvodába járás alól 
azonban az 5. életév betöltéséig felmentés 
kérhető:
”A jegyző - az egyházi és magán fenntar-
tású intézmények esetében a fenntartó - a 
szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint 
a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos 
érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév 
betöltéséig teljes felmentést adhat a kötelező 
óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a 
gyermek családi körülményei, képességeinek 
kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
[Nkt.) 8. § (2) bekezdés]” A felmentés 
ügyében a lakóhely szerinti jegyzőhöz kell 
folyamodni.
Az óvodakötelezettség teljesíthető önkor-
mányzati vagy állami fenntartású vagy 
egyházi fenntartású óvodákban, vagy 
magánóvodákban, munkahelyi óvodákban.
Az egyetlen “kimondott” feltétel a nap-
pali szobatisztaság, ugyanis míg a bölcsi-
ben még pelenkáznak a gondozók, az óvó 
néniktől, dadáktól ez már nem elvárható 
(hiszen a feltételek sincsenek meg pl. pelen-
kázó, nagy létszám).
Ezen kívül azonban akad néhány kritérium, 
aminek jobb, ha megfelel a gyermekünk, 
ellenkező esetben sok nehézség vár rá:

• Elvan-e a gyerek szülő nélkül? Képes-e 
eltávolodni a családtól egy kis időre? 

• Képes-e kapcsolatot teremteni gyerekek-
kel, felnőttekkel?

• Érthetően beszél? Ki tudja-e fejezni a 
szükségleteit?

• Vannak-e önállósodási törekvései? (Ha 
nem is tud egyedül felöltözni, cipőt 
felvenni, de az igény, a próbálkozás 
megvan-e benne?)

• Egyedül eszik, iszik-e pohárból?
• Igényli-e a gyerektársaságot? Kedvvel 

próbálkozik becsatlakozni más gyerekek 
közé?

Ha valamelyikre nem a válasz, aggódni 
azért nem kell! ”Ha a gyermek a 3. évét 
betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi 
szintje alapján még nem érett az óvodai 
nevelésre, a 4. életévének betöltését követő 
augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a 
bölcsődében. [Gyvt. 42. § (1)]”



15

HBMKH KORMÁNYABLAK ÉS 
OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY

HIVATALOK ÜGYFÉLFOGADÁSI 
RENDJE:

Hétfő:   07:00-17:00
Kedd-Szerda:  08:00-16:00
Csütörtök:  08:00-18:00
Péntek:   08:00-14:00

SEGÉLYHÍVÓ SZÁMOK:

104  mentők
105  tűzoltók
107  rendőrség
112  egységes európai segélyszám

HBMKH FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY

Hétfő-Péntek:  08:00-13:00

HBMKH HATÓSÁGI OSZTÁLY

Hétfő-Péntek:  08:00-12:00

HBMKH GYÁMÜGYI OSZTÁLY

Hétfő-Csütörtök:  08:00-12:00

ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSI IDŐ 
ALATTI RENDELÉSI REND:

Dr. Mándi László
Hétfő:   12:30-18:00
Kedd:   07:00-12:30
Szerda:   12:30-18:00
Csütörtök:  07:00-12:30
Péntek:   12:30-18:00

Dr. Holhós-Kovácsné Dr. Simon Diána Éva
Hétfő:   07:00-12:00
Kedd:   12:30-18:00
Szerda:   07:00-12:30
Csütörtök:  12:30-18:00
Péntek:   07:00-12:30

POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSA
BOCSKAI TÉR 1  SZÁM ÉS A MESTER U. 26. SZÁM ALATT:

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfő:   08:00-10:00
Kedd:   08:00-12:00
Szerda:   14:00-18:00
Csütörtök:  nincs ügyfélfogadás
Péntek:   08:00-11:00

SZELEKTÍV SZÁLLÍTÁS 
IDŐPONTJA 2018-BEN
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot 
a sárga és barna fedelű edényzetek üríté-
sének időpontjairól. Szállítási napokon a 
hulladékot kérjük reggel 6 óráig kihelyezni 
a közterületre!

SZELEKTÍV / SÁRGA TETEJŰ:
Április 11., Május 9., Június 6., 
Július 4., Augusztus 1., Augusztus 29., 
Szeptember 26., Október 24.,
November 21., December 19.

BIO / BARNA TETEJŰ: Április 11.,
Április 25., Május 9., Május 23., Június 6.,
Június 20., Július 4., Július 18., Augusztus 1., 
Augusztus 15., Augusztus 29., 
Szeptember 12., Szeptember 26., 
Október 10. Október 24., November 7., 
November 21., December 5.
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DR. LUDMÁNY CSILLA ÜGYVÉD

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

Jogi tanácsadás 

a Művelődési Házban

Dr. Németh Kinga ügyvéd

Előzetes időpont egyeztetés: 

+36 30/663-9126

DR. NÉMETH KINGA ÜGYVÉD

HAJDÚHADHÁZ  2018  EBOLTÁS
04.12. CSÜTÖRTÖK
 15-16 -IG: FÉNYESTELEP
 16-17- IG: GALAMBOS U. VÉGE
04.13. PÉNTEK       
 9-10 -IG: VÁSÁRTÉR
 16-17 -IG: HAJDÚ U. SAROK
04.14. SZOMBAT    
 9-10 –IG: VIRÁG U.
 10-11-IG:  SÁMSONI ÚT
 15-17-IG:  NYÍL U.SAROK
PÓTOLTÁS:
 04.26.CSÜTÖRTÖK :16-17 - IG  
 HAJDÚ U. SAROK

A 164/2008 (XII.20.) FVM RENDELET ÉRTEL-
MÉBEN MINDEN 3 HÓNAPOSNÁL IDŐSEBB 
EB OLTÁSA KÖTELEZŐ. AZ ÖSSZEVEZETÉSES 
OLTÁS ÁRA FÉREGTELENÍTÉSSEL EGYÜTT 
4000 FT.        
AZ ÖSSZEVEZETÉSES OLTÁS HELYSZÍNEIN 
CSAK CHIPPEL ELLÁTOTT KUTYA 
OLTHATÓ BE!
AZ OLTÁS ÉS CHIPEZÉS ALÓL SZÁNDÉKOSAN 
ELVONT EBEK TULAJDONOSA ELLEN SZABÁLY-
SÉRTÉSI ELJÁRÁS INDUL.
AZ EBEK TARTÁSI HELYÉN IS LEHETŐSÉG 
VAN OLTÁSRA /4500 FT. /              
/TEL.: 06-20-945-58-46

működött, a védekezés szellős volt, a tá-
madójáték pontatlan. A hazai pályán játszó 
Tigrisek ezt ki is használták, az egész 
mérkőzés folyamán szinte végig vezettek, 
volt, amikor már tizenöt ponttal is. A 
mérkőzés végére azonban magukra talál-
tak a Farkasok, a zónavédekezés működni 
kezdett, és a támadójáték is feljavult. Fo-
kozatosan ledolgozták a hátrányukat, és a 
vezetést is sikerült átvenni, amit a mérkőzés 
végéig meg is őriztek. A győzelmet nem kell 
megmagyarázni, de bízunk benne, hogy leg-
közelebb szebb játékkal fog sikerülni!
Végeredmény: Ziccer Tigrisek II.–Hadházi 
Farkasok: 56-62 (19-11; 19-14; 12-16; 6-21)
 
Március 28-án, ismét hazai pályán küzdöttek 
a Farkasok. A Hadház Ultras által megtá-
mogatott egyre gyarapodó hazai közönséget 
Dobrai Zoltán tájékoztatta a mérkőzés al-
akulásáról, és ezúttal is Dj Zales szolgáltatta 
a zenei hátteret.
A jó hangulat adott volt, már csak a Farka-
soknak kellett azt tovább fokozni. A lelkes, 
és tehetséges fi atal játékosokból álló Ziccer 
Tigrisek szimpatikus játékkal próbálták ezt 
megakadályozni. Az első félidőben még 
tudták tartani a lépést a Farkasokkal, azon-
ban a második játékrészben már kidombo-
rodott a Farkasok rutinja és fi zikális fölénye. 
A Farkasok szép és eredményes játékkal 

gyűjtötték be újabb győzelmüket, amellyel 
a tabellán a második helyre ugrottak!
Végeredmény: Hadházi Farkasok-Ziccer 
Tigrisek 96-57 (18-17; 22-18; 37-12; 19-10)

Az alapszakasz utolsó hazai mérkőzésére 
április 4-én szerdán 18 óra 30 perces kez-
déssel kerül sor a listavezető Debreceni 12-ek 
ellen a Földi iskola Szilágyi Dániel utcai 
csarnokában. Igazi presztízscsata lesz, ne 
hagyja ki senki! A szünetekben továbbra is 
Dj Zales fokozza a hangulatot. 
 
Mindenkit várunk sok szeretettel!

Hajrá Hajdúhadház! Hajrá Farkasok!

A március 21-én, hazai pályán a DEAC 
Öregfi úk elleni mérkőzésen a hangulatra 
nem lehetett panasz, hiszen a szünetekben 
Dj Zales, a mérkőzés folyamán pedig a 
Hadház Ultras és a közönség gondoskodott 
róla.

A Hadházi Farkasok csapata magabizto-
san kezdte az összecsapást, jól működött 
a védekezés és a támadás is. Az Öregfi úk 
az első félidőben még tudták tartani a lé-
pést a Farkasokkal, fej fej mellett haladtak 
a csapatok. A második félidőben a hazaiak 
felgyorsították a játékot, aminek meg lett az 
eredménye, folyamatosan nőtt a különb-
ség az eredményjelzőn. A Farkasok végig 
vezetve, megérdemelten gyűjtötték be az 
újabb győzelmet. Ezen a mérkőzésen kon-
centráltan küzdöttek a srácok, működött a 
csapatmunka, és egyénileg is jó teljesítmé-
nyek voltak. 
Végeredmény: Hadházi Farkasok-DEAC 
Öregfi úk: 72-54 (16-15; 19-18; 24-15; 13-6)
A március 26-án, Debrecenben megvívott 
idegenbeli mérkőzésen a győzelem volt a 
legfontosabb, nemcsak a sikersorozat foly-
tatása, hanem a rájátszás szempontjából is. 
A fi úkat lehet, hogy a tét, vagy a késői 
mérkőzés kezdés nyomasztotta, de régóta 
nem tapasztalt gyenge játékkal sikerült 
elkezdeni a mérkőzést. Szinte semmi sem 

A Közösségi Épületben munkájukat és 
lelkesedésüket jutalmazva érmekkel, ok-
levelekkel gazdagodhattak a gyerekek. Az 
izgalmat fokozva pizza-rengeteg és üdítő 
is várta őket.
Köszönjük az edzők kitartó munkáját; 
Pur Mihály, Novák Péter, Halder Péter, 
akik kiemelkedő fi gyelemmel, odaadással 
gyarapítják a rájuk bízott gyerekek tudását.
Köszönjük a szülőknek, rokonoknak, akik 

MÁR HÉT MÉRKŐZÉSRE DUZZADT A FARKASOK GYŐZELMI SOROZATA! MÁRCIUS 
21-ÉN, HAZAI PÁLYÁN A DEAC ÖREGFIÚK ELLEN, MÁRCIUS 26-ÁN DEBRECENBEN A 
ZICCER TIGRISEK II. VENDÉGEKÉNT, VÉGÜL MÁRCIUS 28-ÁN ISMÉT HAZAI PÁLYÁN A 
ZICCER TIGRISEK ELLEN SIKERÜLT ÚJABB ÉRTÉKES GYŐZELMEKET ARATNI.

A MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG 
ÁLTAL KIÍRT 2017-2018. ÉVI HAJDÚ-
BIHAR MEGYEI UTÁNPÓTLÁS FUTSAL 
BAJNOKSÁGÁN TÖBB HFK NÖVENDÉK IS 
EREDMÉNYESEN MEGMUTATTA MAGÁT. 
U9 KOROSZTÁLY A B CSOPORTBAN,
U11- U13- U15- U17 KOROSZTÁLY A 
D CSOPORTBAN KÉPVISELTE MAGÁT.

TOVÁBB FOLYTATÓDIK A GYŐZELMI SOROZAT

ELISMERTÉK AZ IFJÚ FOCISTÁK KITARTÓ MUNKÁJÁT

GYERE ÉS CSATLAKOZZ
TE IS KÉZILABDA CSAPATUNKHOZ!
TÉGLÁS VSE TOVÁBBRA IS VÁRJA A 
KÉZILABDA IRÁNT ÉRDEKLŐDŐKET 
TÖBB KOROSZTÁLYBAN.

Érdeklődni: Hadháziné Karsai Katalin 
szakosztályvezetőnél Facebook-on, 
vagy 06-20-583-6464 telefonszámon
Edzésidőpontok:
U9 vegyes csapat (2008-2010-ben születettek) 
Szerda, péntek: 14:30-15:30 
U12 � ú csapat (2005-2006-ban születettek) 
Hétfő, Csütörtök: 16:00-17:30
U13 lány csapat (2004-2006-ban születettek) 
Hétfő, Csütörtök: 14:30-16:00
I� úsági, felnőtt csapat: Kedd, péntek: 
17:30-19:00
Helyszínek minden edzés esetén az általános 
iskola tornaterme, Téglás, Fényes u. 2-8.

támogatása nélkülözhetetlen a HFK éle-
tében, eredményes előremenetelében.
Köszönjük mindazok jelenlétét, akik a 
háttérben segítik az egyesület napjait.

Gratulálunk, gyerekek! A továbbiakban 
is kitartást, eredményes versenyeket kívá-
nunk Nektek!
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