
TASÓ LÁSZLÓ ZÁSZLÓT 
ADOMÁNYOZOTT

TISZTELGÉS A DONI HŐSÖK EMLÉKE ELŐTT
Január 25-én, városunk főterén, a doni emléktúrán résztvevő honvédekkel és katonai 
hagyományőrzőkkel emlékeztünk a második világháború magyar honvédjeire és a 
Don folyónál elesett hősökre.

TÉLI ÚTKARBANTARTÁS

A város aszfaltozott újainak burkolatát 
január 26-án kezdte javítani az önkor-
mányzati tulajdonú Hadép Kft. A javítás 
folyamatosan történik, a téli időszakra 
vásárolt hideg aszfalt felhasználásával.

Egy Bocskai István címerével ékesített, 
történelmi hajdúzászlót adományozott 
településünknek december 12-én, a 
városnapi, ünnepi testületi ülésen  
Tasó László, országgyűlési képviselőnk.
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aktívan részt vállal, több helyi civil szervezet
aktív, támogató, tevékeny tagja.

„Elismerés Szociális Munkáért” oklevéllel
jutalmazták Uzonyiné Marczin Erikát, 
az idősek, fogyatékkal élők és mentális 
problémákkal küzdők életminőségének 
javításáért végzett munkásságáért, Varga 
Szilviát, a helyi családok életminőségének 
javításáért, segítésükért tett munkájáért, 
Mikusné Egerházy Klárát, a Hajdúhadházi 
Bölcsődében végzett alázatos, példamutató 
munkájáért.

Uzonyiné Marczin Erika a 2007-ben alapí-
tott Emberibb Méltóbb Életért Közhasznú 
Egyesület elnöke. Az egyesület Hajdúhadház 
közösségi életének szerves része, tevékeny-
ségükkel hozzájárulnak a hadházi emberek 
életminőségének javításához. E tevékeny-
ségek irányítása, koordinálása mellett 1989 
májusa óta ellátja a helyi Szociális Gon-
dozási Központ vezetői feladatait is. Közel 
30 éve tevékenykedik Hajdúhadházon a 
szociális szférában.

Varga Szilvia 2002 óta dolgozik a család- 
és gyermekjóléti feladatokat ellátó önkor-
mányzati intézményekben. A klasszikus 
családgondozás mellett aktívan részt vett 
és részt vesz a prevenciós foglalkozások, 
csoportfoglalkozások, közösségi rendez-
vények szervezésében és lebonyolításban. 
Aktív szerepet vállal pályázatok írásban, 
megvalósításában. 

Mikusné Égerházy Klára 1985. november 
11-óta a bölcsőde dolgozója, hivatását 
31 éve felelősségteljesen, áldozatkészen, 
nagy szakmai alázattal és hozzáértéssel 
végzi. Szociális érzékenysége, empatikus 
készsége nagy-nagy türelemmel párosul. 
Példamutató munkája mintaként szol-
gál mások számára is. Kedvességével, 
őszinteségével szaktudásával kivívta mind 
az ellátottak, mind munkatársai szeretetét, 
tiszteletét. 

A Pro Cathedra „Város Kiváló Pedagógusa” 
díjat adták át Simonné Szabó Anikónak, a 
Szilágyi Dániel Gimnázium, Szakgimnázi-
um és Szakközépiskola pedagógusának, 
Szabóné Tiba Editnek, Papp Sándorné-
nak, a Földi János Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola pedagógusainak, Angyal Tündének, 

a Rózsai Tivadar Református Általános 
Iskola pedagógusának. Kovács Lászlóné-
nak, a Szivárvány Óvoda óvodapedagó-
gusának, Dancsiné Bódán Ibolyának a 
Három Szirom Óvoda pedagógusának.

Simonné Szabó Anikó 1999 óta a Berettyó-
újfalui SZC Szilágyi Dániel Gimnázium,
Szakgimnázium és Szakközépiskola dolgo-
zója, matematikatanára, 5 éve igazgató-
helyettese. Pályáját a tolerancia, a hátrá-
nyos helyzetű gyerekek iránti elköteleződés 
és empátia jellemzi. Koordinálja az iskola 
ösztöndíj-programokban való részvételét.
Kedves, barátságos személyisége hozzá-
járul ahhoz, hogy mind munkatársai, mind 
tanítványai bizalommal forduljanak hozzá. 

Szabóné Tiba Edit 21 éve tanítónő a Földi
János Általános Iskolában, két éve a testne-
velés munkaközösség vezetője. Az osztályait 
példamutató felkészültséggel, lelkiismeret-
ességgel vezeti, neveli, tanítja. Kiemelkedő 
nevelő és oktató munkát végez a gyermekek, 
a tanulók személyiségformálásában, képes-
ségfejlesztésében, tehetséggondozásában.

Papp Sándorné 35 éve neveli pontos követ-
kezetességgel az alsós gyerekeket, egyengeti
útjukat felső tagozatos korukban is. 
Kiemelkedő nevelő és oktató munkát végez 
a gyermekek, a tanulók személyiségformá-
lásában, képességfejlesztésében, tehetség-
gondozásában. 

Angyal Tünde korszerű szaktárgyi tudás-
sal rendelkezik, szaktanácsadóként, mes-
terpedagógusként rendszeresen részt vesz 
továbbképzéseken. Évek óta részt vesz 
az Útravaló programban, melynek során 
a hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók mentorálását végzi, segíti 
őket a tanulásban, tanulási technikák 
megválasztásában, és a pályaválasztásban. 

Kovács Lászlóné 28 éve a jelenlegi 
Szivárvány Óvoda óvodapedagógusa, aki 
az évek alatt számtalan továbbképzésen 
fejlesztette óvodapedagógusi képességeit.
Szívesen vesz részt az intézmény alapít-
ványi báljain előadott műsorok rendezé-
sében. Nagyon elhivatott a magyar népzene 
és néptánc - óvodások számára történő 
- megkedveltetésében. Kiveszi részét az 
óvodapedagógusok mentorálásában, az 
óvoda szakmai munkájának fejlesztésében 
- egyaránt. 

Dancsiné Bódán Ibolya 1983 novembere 
óta a Három Szirom Óvoda dolgozója. 
Csoportvezető óvónő, illetve több éven keresz-

tül tagóvoda vezető volt. Mindennapos nevelő-
oktató munkáját becsülettel, felelősséggel vég-
zi. Pontos, precíz tevékenysége példaértékű 
mindenki számára. Kiemelten fontosnak tart-
ja a gyermekek sokoldalú, egyéni, differenciált 
személyiségfejlesztését. 

Polonkai Árpádné, a Három Szirom Óvoda
dajkájának „Elismerő Oklevél” díjat adtak 
át. Polonkai Árpádné 2002. január 1-től a 
Három Szirom Óvoda dajkája. Mindenna-
pos gondozói tevékenységét a gyermekek 
között odaadóan, gondos fi gyelemmel, végzi. 

Polgármesteri elismerésben részesültek a 
város életében meghatározó és eredményes
tevékenységet végző személyek és közös-
ségek is.

A város közbiztonsága terén végzett 
kiemelkedő és eredményes munkáért 
elismerésben részesült a Hajdúhadházi 
Polgárőr Egyesület. Az elismerést váro-
sunk polgárőr vezetői,  Molnár Balázs, 
Csősz József és Vilmányi Imre vették át. 

A város sportéletében végzett jelentős, 
hosszú és rövid távon is jelentős eredmé-
nyeket hozó sportszakmai munkájáért elis-
merést vehetett át Salánki László ökölvívó 
edző, Novák Péter labdarúgó edző, a 
Hajdúvitéz Egyesület íjász versenyzői, 
Dózsák Boglárka, Bartha Gergő, Balogh 
Nóra, Emődi Zsoltné és Dózsák Dávid.

Polgármesteri elismerésben részesült a 
2016-2017-es versenyszezonban megyei 
bajnoki címet szerző kosárlabda csapat, 
a Hadházi Farkasok. Az elismerést Walke 
Károly edző vezetésével vették át a csapat 
játékosai.

Tasó László ünnepi köszöntőjében ki-
tért a Hajdúhadházon elért eredményekre, 
megvalósított fejlesztésekre, melyek jórészt 
annak köszönhetőek, hogy a településen
kiváló emberek végzik a munkát. Hajdú-
hadház sikeres lett, folyamatosan erősödik, 
fejlődik, képes a megújulásra és jó példa 
Magyarország közösségei előtt. 

Csáfordi Dénes elmondta, hogy lehetősége-
ikhez, erejükhöz mérten építik a várost, 
igyekeznek élni minden lehetőséggel. S talán 
az egyik legnagyobb feladat a folyamatban
lévő beruházások megvalósítása mellett
a már megépült, és meglévő épületek 
és komplexumok tartalommal és élettel 
történő megtöltése. Hajdúhadház olyan 
várossá vált, ahol a problémák és nehéz-
ségek mellett már komoly lehetőségek is 
vannak az élet egyre több területén.  

KITÜNTETTETEK

„Hajdúhadház Város Poszthumusz Dísz-
polgára” kitüntető címet Dr. Sikula Erika 
házi gyermekorvosnak adományozták, aki  
2001-től haláláig a Hajdúhadházi II. 
számú gyermekorvosi körzet háziorvos-
aként dolgozott és mellette iskolaorvosi 
teendőket is ellátta a mindennapokban. 
Munkáját az eltelt tizenhat év alatt elhi-
vatottan, példaértékű együttműködéssel 
végezte.  A posztumusz díszpolgári okleve-
let Csáfordi Dénes, Hajdúhadház város 
polgármestere és Asztalos Péter alpol-
gármester adta át Dr. Bánfi Csabának, 
Dr. Sikula Erika házastársának. 

Kazsuk Istvánnak, a Hajdúvitéz Nonprofi t
Kft. ügyvezetőjének „Bocskai István kitüntető 
cím”-et adományozta a város. Kazsuk István 
a város tulajdonában lévő Hajdúvitéz Kft. 
ügyvezetőjeként, sokrétű, komplex felada-
tokat lát el. A gazdasági társaság széles 
tevékenységi körrel, közel 100 munkavál-
lalóval nyújt közszolgáltatást a településen
élők számára. Munkásságának köszönhetően 
a helyben igénybe vehető kulturális 
szolgáltatások köre az utóbbi években 
jelentősen kibővült, a városi rendezvények 
egyre több látogatót vonzanak települé-
sünkre a város határain túlról is. Az ön-
kormányzat tulajdonában lévő Hajdúvitéz
Kft. eredményes vezetése mellett, az ön-
kormányzat fejlesztési, működési pályáza-
tainak előkészítésében, megvalósításában 

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2017. 
DECEMBER 12-ÉN, A HAJDÚK LETELEPÍTÉSÉNEK ÉVFORDULÓJÁN, HAJDÚHADHÁZ 
VÁROS NAPJÁN, A VÁROSHÁZA DÍSZTERMÉBEN TARTOTTA ÜNNEPI ÜLÉSÉT.

ÜNNEPI TESTÜLETI ÜLÉSEN ADTÁK ÁT A VÁROS ELISMERÉSEIT
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Ebben a tanévben a tanulmányi ösztöndíjat
Kiss Virág 7. osztályos tanuló kapta. 
Virág a Rózsai Tivadar Református Álta-
lános Iskola tanulója, akinek tanulmányi 
eredménye ez idáig minden évben kitűnő 
volt. Minden országos, megyei, iskolai 
versenyek állandó és lelkes résztvevője, 
iskolai ünnepi műsorok kimagasló szereplője.  
Tanulmányai mellett az elmúlt években
az iskolai Diákönkormányzat munká-
jában aktívan közreműködik, lelkesen
szervezi tanáraival és társaival az iskolai
vetélkedőket, sportnapokat, papírgyűjtéseket. 
Példamutató magatartásáért, szorgalmáért,
kitűnő tanulmányi eredményéért nevelő-
testületi dicséretben részesült. 

A 2016/2017-es tanévben is kitűnő bizo-
nyítványt vehetett át. Szorgalma, maga-
tartása, közösségi munkája a társai 
számára is példamutató.

Olyan szerény körülmények között élő 
Hajdúhadházi tanulók pályázhatnak, akik 
az előző tanévben kiemelkedő teljesítményt 
nyújtottak.
Az ösztöndíj teljes összege 100 000 forint, 
melyet a tanév tíz hónapja során havi 10 000 
forintos átutalás formájában kap meg a 
nyertes diák. 

É. KISS SÁNDOR
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

É. KISS SÁNDOR CSALÁDJA – A NYILAS 
MISI TEHETSÉGTÁMOGATÓ ALAPÍTVÁ-
NYON KERESZTÜL – MINDEN TANÉVBEN 
TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT 
HIRDET. AZ ÖSZTÖNDÍJAT ÉVENTE 
LEHET MEGPÁLYÁZNI, ÉS EGY TANÉVRE 
NYERHETŐ EL. 

FOGATHAJTÁS A HAGYOMÁNY-
ŐRZÉS SZELLEMÉBEN

A Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Klub
2017. évben is a megalakuláskor meg-
határozott céljait teljesítette, mely első-
sorban a szervezet tagjai számára a 
hagyományőrző, kulturális turisztikai,
sport rendezvények és versenyzési 
lehetőségek szervezése.
A városi és kistérségi lovassport feladatok 
ellátásában való együttműködés mellett 
a sportkapcsolatok létesítése és fenntar-
tása is kiemelt céljaink között szerepel, 
ezért február hónapban egyesületünk 
meghívta a megyei versenyrendezőket és 
versenyzőket a megyei fogathajtó verseny-
naptár összeállítása céljából. 
A Lovas Klub a város vezetésével karöltve 
május 1-jén megszervezte a már hagyomá-
nyosnak mondható fogathajtó versenyt. Ez 
a Hajdú-Bihar Megyei „C” kategóriás kettes-
fogatok megyei bajnoksága hat minősítő 
versenyből álló sorozat első fordulójával in-
dult Hajdúhadházon. A versenyen 36 fogat 
jelent meg és versenyzett 4 kategóriában. 
Egyesületünk szeptemberben már harma-
dik alkalommal valósította meg Tégláson a 
megyei „C” kategóriás döntőt. 
A Lovas Klub elsőrendű célja volt a rendez-
vénnyel, hogy a korábban már felvállalt 
térségi lovas rendezvények keretében a 
megyei döntő versenyt megrendezze, ami 
az elmúlt évekhez hasonlóan magas szak-
mai színvonalon zajlott le.
Az előzetes internetes nevezést 29 fogat adta 
le a versenyirodának. A verseny napján a 
kedvezőtlen időjárás miatt (folyamatosan esett 
az eső) 16 fogat vett részt a megmérettetésen. 
Az egyesületünk hajtója Antal Máté a dobo-
gó 2. fokára állhatott fel az egyéni verseny-
ben. A csapatverseny aranyérmese lett az 
egyesületünk két versenyzője, Antal Máté 
és Hamar Ferenc. 
A hat megyei minősítő versenyen elért 
eredmények alapján felállított rangsor 
első három helyezett hajtója vehetett részt 
2017. október 7-én, a dunántúli Tamásiban 
megrendezett „C” kategóriás Kettesfogat-
hajtó OB Döntőjének fogathajtó versenyén.
 
A döntőn Magyarország legjobb ötvennégy
versenyzője vett részt, akik mind saját me-
gyéjük bajnokságának legjobbjainak bizo-
nyultak. A Hajdú-Bihar megyei csapatnak
a tagja volt Antal Máté a Hajdúsági
Hagyományőrző Lovas Klub helyi verseny-
zője, aki a mezőny legfiatalabb hajtója 
volt. A hajtó tizenötödik helyen végzett. 
A csapatok közötti versenyben az induló 
tizenhét megyei csapat közül az ötödik he-
lyezést szerezték meg a Hajdú-Bihar megye 
fogathajtói.

HAJDÚHADHÁZI NÉPDALKÖR 2017-BEN

SZÉP ÉVET TUDHAT MAGA MÖGÖTT A NÉPDALKÖR. HIRDETTÜK A NÉPDAL SZÉPSÉGÉT, 
LELKET NEMESÍTŐ EREJÉT ÉS KIKAPCSOLÓDÁST NYÚJTÓ VIDÁMSÁGÁT TÖBB TELEPÜLÉS 
SZÍNPADÁN: HAJDÚSZOBOSZLÓN, VÁMOSPÉRCSEN, HAJDÚSÁMSONBAN, DEBRECEN-
JÓZSÁN, NYÍRADONYBAN, PÜSPÖKLADÁNYBAN, KUNMADARASON ÉS EGERBEN.

barátnők és rokoni kapcsolat is van közöttük. 
A sors kegyetlen tragédiája miatt veszítették 
el férjjelöltjeiket a második világháborúban, 
illetve a szovjet lágerekben uralkodó embertelen
körülményektől. Fogadalmat tettek, hogy amíg
élnek és lehetőségük lesz rá, így emlékeznek 
meg a valaha szép reménnyel kecsegtető 
kezdetekről és az ezt követő tragédiáról.
Népdalkörünk citera kísérettel énekelt, mely 
emelte a hangulatot a közönség soraiban és 
mi magunk is szívesebben, vidámabban nó-
táztunk. Ifjúságom különleges olvasmánya 
jutott eszembe: dr. Selye János orvos könyve, 
,,Életünk és a stressz”. Az ebben leírtakért a 
tudományos világ Nobel díjjal tüntette ki. A 
hétköznapi ember idegrendszerének naponta 
van szüksége kikapcsolódásra, /ami nem 
más, mint az idegrendszer pihentetése/ neve-
tés, humor, tánc, éneklés stb. közbeiktatása. 
Ha ez nem történik meg, idegrendszerünk 
tönkremegy és élő emberként nem tudunk a 
társadalom hasznos tagjaként tevékenykedni. 
Én ezt a következtetést vontam le és ezért va-
gyok tagja az énekkarnak 85 évesen is!”

Szeretettel várunk sorainkba énekelni szerető 
társakat, minden héten pénteken 10 órakor 
a művelődési házban tartott próbáinkra!

Vatainé Facsar Veronika
csoportvezető

Berettyóújfaluban a Vass Lajos Népzenei 
Szövetség által megrendezett térségi népze-
nei versenyen megmérettük tudásunkat és 
Arany oklevéllel jutalmazta előadásunkat 
a tisztelt zsűri. A püspökladányi Ifj. Vigh 
Sándor Nemzetközi Népzenei Versenyen is 
Arany minősítést, az Egerben megrendezett 
KÓTA népzenei versenyen pedig térségi 
Kiváló oklevelet kaptunk, és a továbbjutás 
lehetőségét az országos megmérettetésre. 
Ezen díjak a kedves énekes társak kitartó 
munkáját dicséri!

Rezes Lajos énekes társunk a következőket 
vetette papírra a Kunmadarasi Katonadal 
Találkozó után:

,,Hajdúhadház város Népdalköre ismét részt 
vett ezen a találkozón. A rendezvényen egyé-
nek és csoportok léptek fel régi időszakokat 
idéző katonadalokkal. Népdalkörünkből Tatai 
Tibor, mint volt katona, felidézte azokat a 
dalokat, amelyeket a kiképzésük során a tár-
saival énekelt. Csoportunk az I. Világháború 
korszakából énekelt egy csokorra valót. A 
közeli települések egyikéről egy 80. életévüket 
meghaladó időskorú hölgycsoport ritka, kevés-
bé ismert dalokat adott elő nagy lelkesedéssel, 
néha elcsukló hangon. A szünetben beszél-
gettem velük és elmondták, hogy egy idősek, 
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POLGÁRMESTERI LÁTOGATÁS A KFOR KONTINGENSNÉL

Január végén városunk polgármestere, 
Csáfordi Dénes, Debrecen polgármeste-
rével, Papp Lászlóval és Ruszin Romu-
lusz dandártábornok úrral, a Bocskai 
Dandár parancsnokával hivatalos láto-
gatást tett a Koszovóban szolgálatot 
teljesítő MH KFOR Kontingens magyar 
katonáinál.

Megtekintették honvédjeink Dragon Fire 
hadgyakorlatra felkészítő kiképzését és az
új Role 1-es egészségügyi sátorkomplexumot.

Azt hamar megtapasztaltuk, hogy a ma-
gyar honvédre felnéznek a Balkánon. Magyar 
katonáink olyan tiszteletet, megbecsülést 
és elismerést vívtak ki Koszovóban mind 
hazánknak, mind a honvédségnek, amire
minden magyar ember büszke lehet. 
– nyilatkozta Csáfordi Dénes

A DONI HŐSÖKRE EMLÉKEZTÜNK

MINDEN EDDIGINÉL TÖBBEN INDULTAK EL A 18. DONI HŐSÖK EMLÉKTÚRA 
HAJDÚ-BIHARI MENETÉBEN. A HÁROM NAPOS PROGRAMON 130-AN TELJE-
SÍTETTÉK A KÖZEL 70 KILOMÉTERES TÁVOT, EZZEL TISZTELEGVE A MÁSODIK 
VILÁGHÁBORÚBAN ELESETT MAGYAR HONVÉDEK ELŐTT.

vevők teljes menetfelszerelésben. 
A menet sötétedéskor érkezett Hajdúhad-
házra, ahol a Bocskai téren megtartott 
fáklyás megemlékezésen beszédet mondott 
Csáfordi Dénes polgármester, és Berkecz
Gábor, a Kratochvil Károly Honvéd 
Középiskola igazgatója, majd elhelyezték 
a megemlékezés virágait. 
Megtiszteltetés a városunknak, hogy évről 
évre helyet adhatunk a katonai megem-
lékezésnek.

Induláskor díszlövésekkel köszöntötték a
Kratochvil Károly Honvéd Középiskola
udvarán felsorakozó katonákat, hagyo-
mányőrzőket és diákokat, az emléktúra 
résztvevőit. Az intézményből 50 kilence-
dikes tanuló vett részt a menetben. Idén is, 
immár harmadik éve a hajdúvárosokat is 
érintette a túra útvonala.
Debrecenből városunkba, Hajdúhadházra, 
onnan pedig az éjszakai pihenőt követően 
Hajdúböszörménybe gyalogoltak a részt-

NÉPSZERŰ A KATONAI PÁLYA MEGYÉNKBEN

AZ ELMÚLT ÉVBEN MEGYÉNKBŐL TÖBB MINT 430 FŐ LÉTESÍTETT SZERZŐDÉS 
VAGY TARTALÉKOS JOGVISZONYT A MAGYAR HONVÉDSÉGGEL. 
A SEREG AZ IDEI ÉVBEN IS TÖBBFÉLE SZOLGÁLATFORMÁVAL VÁRJA A KATONASÁG 
IRÁNT ÉRDEKLŐDŐKET.

korlatokon vesz részt, határvédelmi fela-
datokat lát el, illetve külföldi misszióban 
szolgál. A tartalékos viszony ezzel szem-
ben azoknak szól, akik tanulmányaik vagy 
meglévő munkahelyük mellett szeretnének 
részt vállalni honvédelmi feladatokban. 
A 2017-ben bevezetett legújabb szolgálati 
ág, az önkéntes területvédelmi tartalékos 
szolgálat például azoknak jelenthet na-
gyon jó megoldást, akik bár érdeklődnek a 
honvédség iránt, de még nem biztosak ab-
ban, hogy számukra megfelelő ez a hivatás, 
vagy esetleg vonakodtak huzamosabb ideig 
lakóhelyüktől távol lenni. Feladatuk többek 
között veszély- és katasztrófahelyzetben 
(pl. árvízi védekezés) történő igénybevétel, 
rendezvénybiztosítási, toborzási, illetve 
különböző díszelgési feladatok ellátása. 
A területvédelmi tartalékosok felkészítése 
éves szinten húsz napot vesz igénybe, amely 
a katona elfoglaltságától függően akár hét-
végére is eshet. Ez a felkészítés, illetve a 
tartalékosok alkalmazása a lakóhelyéhez 
legközelebb, lehetőség szerint alapvetően 
helyben történik a járásban.

Ön szerint miért lehet vonzó szolgálatot vál-
lalni a seregben?
A Magyar Honvédség, azon belül is a 
szerződéses szolgálat stabil, biztos megélhe-
tést, kiszámítható életpályát nyújtó munka-
helyet és karrierlehetőséget jelent – ezekkel a 
kedvező körülményekkel manapság már rit-

kán találkoznak a munkavállalók. Sok más 
egyéb mellett nem elhanyagolható, hogy az 
érettségivel rendelkező katonák kezdő alap-
fi zetése havonta bruttó 235.000 forint, de az 
alapfokú végzettséggel rendelkezők is mint-
egy bruttó 175.000 forintot vihetnek haza. 
Ez az összeg pedig a seregben eltöltött évek 
folyamán növekszik, hiszen a „ranglétrán” 
való előrehaladás ezt garantálja. Az alap-
fi zetés mellett étkezési és utazási támoga-
tásban is részesülnek a katonáink, illetve ezt 
az összeget számos plusz juttatás, pótlék, 
valamint az esetleges többletmunkáért járó 
kifi zetés tovább növelheti. A tartalékos szol-
gálatot vállalók szerződéskötési, illetve ren-
delkezésre állási díjra, valamint – behívásuk 
idején – a tényleges szolgálatért járó illet-
ményre jogosultak. Ez az összeg akár több 
százezer forint is lehet éves szinten.

Kiket várnak a soraikba és milyen megkö-
tések vannak a jelentkezők felé?
Katonai szolgálatra minden 18. életévét 
betöltött, büntetlen előéletű, magyarországi 
lakóhellyel rendelkező személy jelent-
kezhet, aki legalább alapfokú végzettség-
gel és kellő elhivatottsággal rendelkezik. A 
jelentkezőknek pedig szolgálatformától 
függően alkalmassági vizsgálaton kell részt 
venniük.

Már csak egy utolsó, ám annál fontosabb 
kérdés maradt hátra. Hol lehet jelentkezni 
katonának?
A katonai pálya iránt érdeklődők szemé-
lyesen a megyeszékhelyeken lévő toborzó 
irodákban jelentkezhetnek, Debrecenben 
személyesen a Péterfi a u. 58/a. szám alatt 
tud velünk találkozni az érdeklődő állam-
polgár.

Smidróczki Róbert

Hosszú évtizedekre visszamenőleg igaz az 
a megállapítás, hogy a hajdúság mindig is 
sok katonát adott a hazának, legyen szó 
akár a világháborúk időszakáról, akár nap-
jainkról. Jó példa erre a tavalyi év is, hiszen 
ahogy a számok mutatják, népszerű volt a 
katonai szolgálat vállalása térségünkben. 
Ennek okairól Nagy Zoltán alezredessel, 
a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási 
és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 
2. Katonai Igazgatási Központ parancs-
nokával beszélgettünk:

Mennyien léptek be pontosan a Magyar 
Honvédség kötelékébe az elmúlt évben 
megyénkből?
Örömmel mondhatom, hogy Hajdú-Bihar 
megyében továbbra is nagy az érdeklődés 
a katonai szolgálatvállalás iránt, amit mi 
sem bizonyít jobban, hogy 2017-ben 252 fő 
vonult be a megyéből szerződéses katonai 
szolgálatra, és további több mint 180 fő 
önkéntes tartalékosként vállalt szerepet a 
honvédelemben.

Szerződéses és tartalékos szolgálat. Mi a kettő 
között a különbség?
A szerződéses katonai jogviszony jelenti 
nálunk az állandó, napi munkaviszonyt. 
Ez esetben a katona a szerződésében vál-
lalt ideig szolgál a honvédség valamelyik 
alakulatánál, egy meghatározott munkakört 
lát el havi fi zetésért. Szükség esetén gya-
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mellett Fa Nándor vitorlázó, aki az em-
beri teljesítőképesség határait feszegette 
miközben egyedül kerülte meg a Földet, s 
érdemes megemlíteni Sasvári Sándor nevét
is, akinek díjazásával a Fair Play Bizott-
ságnak a kultúra és a sport egyre fontosabb 
kapcsolata felé történő nyitása mutatkozik meg. 

A díj nem csak azért fontos, mert elismer-
ték a munkánkat. Persze az elismerés min-
denkinek jól esik. De ennél fontosabb, hogy 
az elismerés egyfajta igazolása annak, hogy 
jó az út, amin járunk, hogy jó az irány. S egy 
díj, főleg ez a díj további munkára kötelezi 
az embert. Ha egy rangos díjjal ismerik 
el a munkánkat és az eredményeinket, az 
igazolja törekvéseinket, s a jövőbe tekintve, 
nem értékelhetjük másként: az eddigiektől 
is keményebben és eredményesebben kell 
dolgoznunk! – mondta Csáfordi Dénes

A díj odaítélésében azt a munkát ismerték el, 
amely során itt, Hajdúhadházon egyedülálló 
módon minden gyerek ugyanolyan esélyekkel
indul a versenysportok, esetünkben a kosár-
labdázás terén, ugyanis azokat a feltételeket, 
amiket a gyerek családja nem tud, vagy nem 
akar biztosítani, azt a TAO támogatási rend-
szer lehetőségeivel élve a város és az egyesület
biztosítja. Erőteljesen csökken az a hátrány, 
amit a szerényebb anyagi lehetőségek gene-
rálhatnak egy gyermek életében. Nincs tan-
folyami díj, felszerelést kapnak a gyerekek, 
még sportcipőt is. Ezt önkormányzati, állami
támogatással és rengeteg munkával bizto-
sítjuk.  – nyilatkozta Csáfordi Dénes
Az eredmények kézzel foghatók. A gyerekek, 
tanulnak, fejlődnek, megtanulnak társaikkal
együttműködni, közösen dolgozni a közös 
célért. Megtanulják, hogyan helyezzék az 
egyéni érdeküket a közös érdekek és célok 
mögé. Alázat, kitartás, szorgalom – hossza-
san sorolhatnánk a versenysport pozitív, jel-
lemformáló hatásait.  – folytatta Győri Béla

Az első fair play-díjakat 1967-ben adta ki a
Magyar Újságíró Szövetség és az Országos 
Sporthivatal által létrehozott Fair Play Bi-
zottság. Az első díjazott Zsolt István lab-
darúgó játékvezető, Berendi Pál labdarúgó 
és Marincsák László ifjúsági atléta volt. 
Az elmúlt 50 év során mindig voltak olyan 
magyar sportolók, sportvezetők, vagy mé-
diaszakemberek, akik tevékenységük során 
a fair play szellemét hirdették és példa-
képül szolgáltak a sporttársadalom felé. 
Ezt a tradíciót őrzik napjainkban is. A fair 
play nélkül a sport elveszíti alapeszmeiségét. 
2017-ben a díjazottak között volt mások 

CSÁFORDI DÉNES VÁROSUNK POLGÁRMESTEREKÉNT ÉS A HADHÁZI FARKASOK 
EDZŐJEKÉNT, A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYEREKEK VERSENYSPORT TEVÉKENYSÉGE 
TERÉN VÉGZETT ESÉLYEGYENLŐSÉGET TEREMTŐ MUNKÁJÁÉRT A MAGYAR OLIMPIAI
BIZOTTSÁG FAIR PLAY DÍJÁT VEHETTE ÁT, KÉT EDZŐKOLLÉGÁJÁVAL, 
WALKE KÁROLLYAL ÉS GYŐRI BÉLÁVAL A BUDAPESTI DÍJÁTADÓ GÁLÁN.

FAIR PLAY DÍJ

ÍJÁSZAT – HELYI ÉS ORSZÁGOS ELISMERÉSEK
Még javában folyik az idei szezonra való fel-
készülés, de már van miről beszámolnunk.

Két említést érdemlő eseményünk még az 
elmúlt évhez kötődik. December 12-én, a 
Városnapon tüntették ki azokat a becses 
személyeket, akik az elmúlt időszakban 
kimagasló teljesítményükkel erre rászol-
gáltak. Ebben a megtiszteltetésben rész-
esült öt egyesületi sportolónk is: Emődi 
Zsoltné, Balogh Nóra, Dózsák Boglárka, 

Bartha Gergő és Dózsák Dávid. Szorgalmuk 
és alázatos munkájukért elismerő oklevelet 
és könyvutalványt vehettek át. 

A második eseményre január 5-én, Buda-
pesten a Magyar Íjász Szövetség bankettjén 
került sor. Itt is az előző év kimagasló íjász 
eredményeit értékelték. Egyesületünkből 
három sportolónk kapott meghívást erre 
a megtisztelő díjátadóra: Emődi Zsoltné, 
Dózsák Boglárka és Dózsák Dávid. Mind a 

hárman emlékplakettet és érmet vehettek 
át, valamint az elért eredmények alapján 
pénzdíjazásban is részesültek. 

De hogy ne maradjunk versenyeredmény 
nélkül, január 6-án, az év első versenyén, 
Miskolcon jártunk, az Észak Magyarországi
Régió OB kvalifi kációs versenyén. Itt két 
íjászunk mérette meg magát. Bartha Gergő
megnyerte kategóriáját, míg Tóth Gergő a
felnőtt csigás férfiak között 12-ik helyen 
végzett.

Dózsák József
edző

A CÍMVÉDÉS A HADHÁZI 
FARKASOK CÉL JA

A Farkasok Walke Károly edző irányításával 
tavaly megnyerték a megyei bajnokságot. 
Természetesen ebben a szezonban nem 
lehet más cél, mint a bajnoki cím megvédése. 
Ami nem lesz egyszerű, hiszen a csapat edzője 
Miskolcra, az ottani NBI-B-s csapathoz távo-
zott városunkból, s a megyei bajnokság 
színvonala is folyamatosan fejlődik, a csapa-
tok egyre felkészültebb játékosállománnyal
rendelkeznek. 
Farkasaink jelenleg hat magabiztos győze-
lemmel és három bosszantó vereséggel a 
tabella harmadik helyén várják a folytatást.   

A Hadházi Farkasok következő hazai 
mérkőzései:

2018.02.14.
Hadházi Farkasok - Ziccer Tigrisek
2018. 02. 28.
Hadházi Farkasok- Hajdúböszörményi TF
2018. 03. 21.
Hadházi Farkasok- DEAC Öreg� úk

A mérkőzéseket szerdán esténként 18:00 
órai kezdéssel az egykori Bocskai Iskola új 
csarnokában játsszák.

A mérkőzések megtekintése ingyenes.
Szurkoljunk Együtt! 
Hajrá Hadház! Hajrá Farkasok!

TASÓ LÁSZLÓ, A MINISZTERELNÖKSÉG ÁLLAMTITKÁRA BOCSKAI 
FEJEDELEM ZÁSZLAJÁT ADOMÁNYOZTA VÁROSUNKNAK

TASÓ LÁSZLÓ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐNK A HAJDÚTELEPÍTÉS ÉVFOR-
DULÓJÁN, HAJDÚHADHÁZ VÁROS NAPJÁN, ÜNNEPÉLYES KERETEK KÖZÖTT, 
EGY VÖRÖS SZÍNŰ, BOCSKAI ISTVÁN FEJEDELEM OROSZLÁNOS CÍMERÉVEL 
ÉKESÍTETT TÖRTÉNELMI ZÁSZLÓT ADOMÁNYOZOTT VÁROSUNKNAK.

A Miniszterelnökség államtitkára a város-
napi ünnepi képviselő-testületi ülésen tar-
tott beszédében elmondta, jó látni, hogy 
Hajdúhadházra számítanak a térségben, 
és Hajdúhadház számíthat a térségben 
lakókra. A város életében az elmúlt egy év is 
eseményekkel teli, és eredményes volt. Tud-
ják, hogy a következő néhány év is hasonló 
lesz, mert olyan tervek kerülnek megvalósí-
tásra, amelyek régen feszítették a vezetők 
gondolatait, és régen várnak rá a közös-
ség tagjai. Hajdúhadház sikeresen szerepel 
valamennyi pályázaton, ami egyértelműen 
tovább erősítheti a város erejét, közösségét. 
A magyar állam számít Hajdúhadházra, a 

kormány partnereként tekint a városra, a 
térségre. 

Csáfordi Dénes köszönőbeszédében elmond-
ta, néhány éve egy pallost, a város ősi pal-
losának hiteles másolatát adományozta Tasó 
László a városnak. A pallos Hajdúhadház 
erejét és önállóságát jelképezi, mely azt a 
tartást segített visszaadni a városnak, ami 
hiányzott a város életéből hosszú időn 
keresztül. A zászló talán még komolyabb 
dolog, mely adományozásával egy kölcsö-
nös hűségviszony képződik. Bocskai István is 
zászlót adományozott csapatainak, Rákóczi
Ferenc is zászlót adományozott a tiszaháti

felkelőknek. Egy zászló mindig kell, kell, 
hogy irányt mutasson, kell, hogy össze 
tudjunk gyűlni köré, s kell, hogy jelképként 
megjelenítse mindazt, amiért küzdünk, 
harcolunk! 
A hajdú ősök harcoltak, állandóan harc-
ban álltak, marhát tereltek, marhát őriztek, 
majd zsoldos katonaként harcoltak, majd 
eljött az a pillanat, amikor a harcok ér-
telmet nyertek, amikor megtalálták azt 
a vezetőt akiért, akivel nemes célért har-
colhatnak. Mindig nagyon fontos, hogy 
legyenek olyan vezetők, akik mellé odaáll-
hatnak az emberek, akik vezetnek, irányt 
mutatnak, akikkel együtt nemes célokat 
lehet megvalósítani. Bocskai Istvánnak, és 
a hajdúknak ilyen nemes célja volt. S város 
és közösségépítő nemes célokat kívánunk 
most is megvalósítani együtt Hajdúhad-
házért és a hadházi emberekért. 



Beszédet mond:

Tasó László,
a miniszterelnökség
államtitkára és

Pajna Zoltán,
a megyei közgyűlés elnöke

„Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés 
Hajdúhadházon.”

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:
Február 14., Március 14., Április 11., 
Május 9., Június 6., Július 4., 
Augusztus 1., Augusztus 29., 
Szeptember 26., Október 24.,
November 21., December 19.

BIO / BARNA TETEJŰ:
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

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

SZŐLŐ ÉS GYÜMÖLCSÖS

MEGOLDÓDIK AZ IVÓVÍZ PROBLÉMA 
HAJDÚHADHÁZ- FÉNYESTELEPEN
A KEHOP-2.1.2-15-2016-00003 számú „Ivóvíz minőség javítási beruházás megva-
lósítása Hajdúhadház településen” pályázat során 2016. júniustól, 2018. áprilisig 
52.76 millió forintból az NFP Fejlesztési Programiroda Nonpro� t Kft-vel, Hajdúhad-
ház- Fényestelepen távvezetékek kiépítésére kerül sor. A 3,411 kilométer hosszú táv-
vezeték megépítésével megoldódik a településrész minőségi ivóvíz szolgáltatása.

A közigazgatásilag Hajdúhadházhoz tartozó, attól mintegy 3 km-re található, 
részben belterületbe vont, részben egyéb lakott külterületi övezetnek számító 
Fényestelepi városrész minőségi ivóvízellátása sokáig nem volt megoldott. A 
városrész saját fúrt kúttal rendelkezik, nem volt becsatlakoztatva a központi a 
központi vízellátó hálózatba.  Hajdúhadház- Fényestelepen 82 fő él életvitelsze-
rűen, a vízbekötések száma 30 db. 

A vízkezelési technológia nem volt megfelelő, az arzén és a mangán eltávolítá-
sa elégtelen volt. A technológiai berendezések kezelési, üzemeltetési feltételei 
nem megoldhatóak. A településrész kis vízfogyasztása miatt az önálló vízke-
zelési technológia fenntartása a magas állandó üzemeltetési költségek miatt 
nem gazdaságos. A minőségi ivóvíz-szolgáltatás fenntarthatósága, valamint 
műszaki és gazdaági okok is indokolták a távvezeték kiépítését, ezzel a telepü-
lésrész becsatlakoztatását Hajdúhadház vízhálózatára.  A projekt Hajdúhadház- 
Fényestelep településrész teljes lakosságát

helyzetű térségben lévő gyermekek minél 
korábbi életkorban történő megsegíté-
séhez. 

A fejlesztés során a régi 10X10 mozaiklapok
kicserélése történik korszerű, csúszás-
mentes járólapra a folyosókon, a 
közlekedőkben és a gyerekek öltözőiben 
kb. 400 négyzetméteren. A tornaszoba 
linóleum borításának cseréje 90 négyzet-
méteren. Az 5 csoportszobában a szalag-
parketta cseréje (250 négyzetméter). A he-
lyiségek burkolatainak cseréje után a falak 
festésére kerül sor. Energiahatékonysági 
fejlesztésként megújuló energiaforrás, 10 
kW-os napelemes rendszer telepítése tör-
ténik az épületre. 

A gyermekellátásban minél magasabb 
színvonalú szolgáltatás nyújtásához elen-
gedhetetlen a játszóudvar rendezése és új,
korszerű, innovatív eszközök beszerzése. 
A kiépített betonozott terület és járda 
térkőből való lerakása kb. 300-400 négyzet-
méteren. A közlekedési pálya kialakítása, 
táblák, futóbiciklik és kerékpárok vásárlása. 
Udvari csúszdatorony vár vásárlása és a 
3-6 éves korú gyermekek fejlettségi szintjé-
nek megfelelő, tanúsítvánnyal rendelkező 
játszóeszközök beszerzése. 

További információ kérhető:
sajto@hajduhadhaz.hu

 
A projekt keretében nem csak az or-
vosi rendelők kerülnek felújításra. Az 
egészségügyi berendezéseket korszerűbb 
eszközökre cserélik, megvalósul az 
akadálymentes közlekedés, megújuló en-
ergiaforrások használatával megvalósul 
a környezetbarát, fenntartható energiafel-
használás. 

A négy felnőtt háziorvosi praxisban 
körülbelül 9000 hajdúhadházi lakost lát-
nak el. Az orvosi ellátást igénybevevők 
döntő része hátrányos helyzetű, ami 
kedvezőtlenül befolyásolja az egészség-
ügyi állapotukat. A kötelező alapellátási 
szolgáltatásokon túl egészségfejlesztési 
feladatok ellátására nyílik lehetőség. Pre-
ventív, egészségfejlesztő programoknak helyt 
adó multifunkcionális helyiség jön létre.
A beruházás hozzájárul a település 
fejlődéséhez, az esélyegyenlőség elveinek 
érvényesüléséhez, ezáltal nő a népesség-
megtartó ereje a városnak. 
  
További információ kérhető:
sajto@hajduhadhaz.hu

A Széchenyi 2020 program keretében, 2017. 
július 1. és 2019. május 31. között 30.97 millió
forint Európai Uniós támogatás segítségével 
újul meg a hajdúhadházi Aranykapu Óvoda. 
A projekt keretében az óvoda infrastruk-
turális, energetikai szempontú megújítása, 
akadálymentesítése, valamint eszközeinek 
fejlesztése történik a köznevelés eredmé-
nyességének és hatékonyságának növelése 
érdekében. 

Az óvoda 5 csoportszobájának, torna-
szobájának és folyosóinak belső megújí-
tása a cél, hogy a gyermekek sokkal jobb 
minőségű ellátást kaphassanak, a területi 
különbségek csökkenjenek. Az óvoda 150 
férőhelyes, a település 3-6 éves gyerekeinek 
30%-a ebben az intézményben veszi igénybe
a gyermekellátási szolgáltatást. A gyerekek 
20%-a hátrányos helyzetű, 80%-a halmo-
zottan hátrányos helyzetű. 

Jelen fejlesztések hozzájárulnak a kisgyer-
meket nevelők munkavállalásának támoga-
tásához, a családok segítéséhez, e hátrányos 

A Széchenyi 2020 program keretében, 2016. 
október 1. és 2018. augusztus 31.-e között 
88,11 millió forint Európai Uniós támoga-
tás segítségével újul meg Hajdúhadházon az 
egészségügyi alapellátás infrastruktúrája. 

A Magyar Kormány a Partnerségi Megál-
lapodásban célul tűzte ki a jó minőségű 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés ja-
vítását, az egészségügyi ellátórendszer fej-
lesztését. A cél elérését a Kormány az Ön-
kormányzat együttműködésével valósítja 
meg. A projekt előkészítésébe a pályázó 
bevonta az egészségügyi helyi szereplőit és 
a háziorvosokat. 

SAJTÓKÖZLEMÉNY
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A Széchenyi 2020 program keretében, 2016. 
október 1. és 2018. december 31.-e között 
142,98 millió forint Európai Uniós támoga-
tás segítségével 0.725 km új kerékpárút épül, 
és 0,955 km szakasz újul meg. 

A Magyar Kormány a Partnerségi Megál-
lapodásban célul tűzte ki az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátással járó stratégiák 
támogatását valamennyi területtípuson, 
de különösen a városi területeken, ideértve 
a fenntartható városi mobilitás és a CO2 
kibocsátás-csökkentést előmozdító al-
kalmazkodási intézkedések támogatását. A 
cél elérését a Kormány a település Önkor-
mányzatával együttműködve valósítja meg.

A beruházás közvetlen és közvetett gaz-
daságfejlesztési és foglalkoztatási kapcso-
lódással valósul meg, elősegítve a munkaerő 
mobilitás infrastrukturális feltételeit. A pro-
jekt hozzájárul a környezeti, a gazdasági és 
a társadalmi fenntarthatósághoz, hiszen a 
környezetkímélő közlekedést segíti elő, gaz-
daságilag fenntartható és társadalmi szem-
pontból rendkívül fontos, mivel az itt élők min-
dennapi biztonságos közlekedését támogatja. 

A projekt részeként kerékpáros szemlélet-
formáló kampány megvalósítása tervezett.  
A beruházás hozzájárul a település fejlő-
déséhez, az esélyegyenlőség elveinek érvé-
nyesüléséhez, ezáltal nő a népességmeg-
tartó ereje a városnak. 
  
További információ kérhető:
sajto@hajduhadhaz.hu
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