HAJDÚHADHÁZI SIKERNEK
ÖRÜLHETTEK A LOVASSPORT
SZERELMESEI A MÁJUS
ELSEJÉN MEGTARTOTT
FOGATHAJTÓ VERSENYEN.

TOVÁBBRA IS TASÓ TASÓ LÁSZLÓ KÉPVISELI
TELEPÜLÉSÜNKET A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉSBEN.
Az április nyolcadikán megtartott választáson a szavazók 60%-a szavazott
bizalmat a képviselőnek a következő négy évre.

A HÍMZÉS ALAPANYAGA A LÉLEK,
ALKOTÓJA A SZERETET

Május 1-én, a Vásártéren megrendezett
fogathajtó versenyen Antal Máté, a
Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Klub
versenyzője, délutáni hibátlan hajtásával
aranyérmet szerzett.

Hatvan éves a kézimunka szakkör
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TISZTELT HAJDÚHADHÁZIAK!
AZ ÁPRILIS 8-I ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSON A VÁLASZTÓPOLGÁROK
NAGYARÁNYÚ RÉSZVÉTELE MELLETT, A MAGYAR DEMOKRÁCIA EREJÉNEK
BIZONYÍTÉKAKÉNT, EGYÉRTELMŰ FELHATALMAZÁST ADTAK A FIDESZ-KDNP
EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISELŐINEK ÉS LISTÁJÁNAK, AZ ORSZÁG
ÜGYEINEK PARLAMENTÁRIS IRÁNYÍTÁSÁRA.
Világossá tették akaratukat, az ország
védelmét, a magyar emberek érdekeinek
biztonságos képviseletét garantáló politikai
erő mellett tették le voksukat.
A felhatalmazás megtisztelő, felelősségteljes és inspiráló, egyben kötelez bennünket.
Ennek megfelelően legjobb tudásom és
szándékom szerint azon leszek, hogy
képviselői munkámmal hazámat szolgál-

jam és a magyar emberek boldogulását
segítsem.
Meggyőződésem azonban, hogy az előttünk
lévő évek kihívásaira akkor tudunk jó
válaszokat adni és a nyomukban járó
feladatoknak akkor tudunk eleget tenni, ha
a korábbi évek tapasztalatainak megfelelően
hittel és erővel, szeretettel és összefogással
kezdünk terveink megvalósításához.

Ezért mindenkinek számítok a segítő
közreműködésére, mint ahogyan mindenki
számíthat rám és a Magyar Országgyűlés
Fidesz-KDNP Frakciószövetségének támogatására.
Hosszú évek óta és sokan dolgozunk a
települések céljainak megvalósításán, értünk
el jelentős sikereket is, de van még bőven
tennivalónk.
Ismerjük a hiányosságainkat, de tisztában
vagyunk az erősségeinkkel is.
Ameddig azonban ilyen erővel támogatnak,
mint amilyet április 8-án is megtapasztalhattam, addig állítom és vállalom, hogy
mindig el fogjuk érni a céljainkat.
Isten adjon a további közös dolgainkhoz
erőt, jókedvet, egészséget és bőséget!
Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarok!
Tasó László országgyűlési képviselő

ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS EREDMÉNYEI HAJDÚHADHÁZON
2018. ÁPRILIS 8-ÁN MEGTARTOTT
ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOKON,
HAJDÚHADHÁZON A NÉVJEGYZÉKBEN
ÉS A MOZGÓURNÁT IGÉNYLŐ VÁLASZTÓPOLGÁROK JEGYZÉKÉBEN SZEREPLŐ
9.363 FŐ KÖZÜL 4.956 FŐ JÁRULT AZ
URNÁK ELÉ ÉS ADTA LE SZAVAZATÁT.
EZ 52,64 SZÁZALÉKOS RÉSZVÉTELI
ARÁNYT JELENTETT A TELEPÜLÉSEN.
A város kilenc választókörzetében a szavazás
incidens nélkül zajlott le. A szavazatok össze-

számolása után az egyéni listás szavazást
Tasó László a FIDESZ-KDNP jelöltje nyerte
meg, aki a 4.817 érvényes szavazatból 2.903
szavazatot szerzett meg, ami 60,27 százalékos eredményt jelentett. A második helyen
Csikai József a Jobbik jelöltje végzett, aki
1,235 szavazatot szerzett, ami 25,64 százalékot
jelentett. Harmadik helyen Káposznyák István a DK jelöltje végzett 300 megszerzett
szavazattal, 6,23 százalékos eredménnyel.
A pártlistás szavazást a FIDESZ-KDNP
nyerte meg, a 4.839 érvényes szavazatból
2.897-et megszerezve, ami 59,87 százalékos

JAVULÓ KÖZBIZTONSÁG, NYUGODT HÉTKÖZNAPOK
A KÖZBIZTONSÁG A BIZTONSÁG KÉRDÉSE, LÉTE, HELYZETE ÉLETÜNK EGYIK
LEGFONTOSABB, TALÁN LEGKÖZPONTIBB ELEME. HAJDÚHADHÁZON RÉGEN
NAGYON ROSSZ VOLT A HELYZET, 2012 ÓTA AZONBAN FOLYAMATOS JAVULÁS
FIGYELHETŐ MEG A TERÜLETEN. A BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMA FOLYAMATOSAN
CSÖKKEN, AZ ELKÖVETETT BŰNCSELEKMÉNYEK FELDERÍTÉSE EGYRE HATÉKONYABB.
A 2017-BEN ELVÉGZETT MUNKA ÉS A SZÁMSZERŰEN KIMUTATHATÓ EREDMÉNYEK
ALAPJÁN A HAJDÚHADHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG LETT MAGYARORSZÁG
LEGEREDMÉNYESEBB KAPITÁNYSÁGA.
Bűncselekmény mindig lesz, és abból egy
is sok. De azt mindannyian érezzük, hogy
sokkal jobb a helyzet, mint volt. S ehhez
a javuláshoz a rendőrség munkája mellett nagyon sok más dolog is kelett. Kellett az átalakított közmunka program, az
egyházak tevékenysége, a megújuló városi
sportélet, a közterületek felújítása, a
foglalkoztatottság javulása. Kellett a
rendőrséggel szoros együttműködésben
dolgozó hadházi polgárőrök munkája,

kellett az önkormányzat hatékony kiállása s együttműködése a területen, de
alapvetően a közbiztonság megteremtése és fenntartása a rendőrség feladata,
s ha jól állunk a területen, a rendőrség
érdeme.
A rendőrség minden év tavaszán beszámolót nyújt be városunk önkormányzatának, melyet a képviselő testület megtárgyal. Asztalos János r. alezredes, a

eredményt jelentett. Másodikként a Jobbik végzett 1.092 szavazatot megszerezve,
22,57 százalékos eredménnyel. Harmadik
az MSZP-Párbeszéd Magyarországért
Párt lett 317 szavazattal, 6,55 százalékos
eredménnyel.
Az átjelentkezett választópolgárok jegyzékében 40 fő szerepelt, akik közül 38 fő
adta le a szavazatát. A nemzetiségi listák
névjegyzékében összesen 5 fő szerepel, 3 fő
roma és 2 fő német, akik közül 1 roma, és
2 német nemzetiségű adta le a szavazatát.

hadházi kapitányság vezetője a 2017.
évben a településen végzett munkáról
a beszámolóját benyújtotta, melyet a
képviselő-testület április 26-án tartott
testületi ülésen elfogadott. Az érdemek
elismerése mellett a még meglévő problémák és megoldandó feladatok is említésre kerültek. A beszámolót a testület
elfogadta, a rendőrség munkáját megköszönte.
Néhány nappal korábban, április 21-én
Hajdúhadház Város Önkormányzata a
Rendőrség Napja alkalmából a HajdúBihar Megyei Rendőrfőkapitányság
ünnepi állománygyűlésén a város
közbiztonságáért végzett kiemelkedő
munkájukért elismerésben részesítette
Farkas Gábor r. alezredest, és Kristóf
Sándor törzszászlóst.
Csáford Dénes
polgármester
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HAMIS RIASZTÁS ESETÉN BÜNTETÉSRE SZÁMÍTHAT A BEJELENTŐ
VÉSZHELYZET ESETÉN AUTOMATIKUSAN TÁRCSÁZZUK A 112-ES SZÁMOT.
A SEGÉLYHÍVÁSRA KIÉRKEZŐ SZAKEMBEREK A LEGJOBB TUDÁSUK SZERINT
SEGÍTENEK A BAJBA JUTOTTAKON. VANNAK, AKIK VALÓTLAN ESEMÉNYHEZ
RIASZTJÁK A LÁNGLOVAGOKAT, MENTŐKET, RENDŐRÖKET. NEM IS GONDOLNAK
BELE, HOGY EGYRÉSZT ELVESZIK AZ IDŐT A TÉNYLEGES VÉSZHELYZETBEN LÉVŐKTŐL,
MÁSRÉSZT BÜNTETÉSRE SZÁMÍTHATNAK TETTÜK KÖVETKEZMÉNYEKÉNT.
Minden segélyhívás a hívásfogadó központba fut be. Az ott ülő ügyeletesnek akár kéthárom percét is elveszi egy bejelentés, így a
hamis riasztás is. Ez idő alatt nem tud másik
segélyhívást fogadni: adatlapot vesz fel, azt
tovább küldi a tevékenységirányítási központba, ahol szintén lefoglal egy irányító
ügyeletest a szándékosan megtévesztő jelzés.
És hogy mi történik ezután?
Riasztás érkezik a valótlan címhez legközelebbi tűzoltóságra. Ott szolgálnak azok a
tűzoltók, akik a nap 24 órájában fél füllel,
fél szemmel a riasztó panelt ﬁgyelik a falon. Ott dolgoznak azok az emberek, akik,
ha megszólal a jelzés, két percen belül elhagyják a laktanyát, a legrosszabb esetre
is felkészülve, akik minden riasztást komolyan vesznek. Száguldanak a helyszínre,
bízva abban, hogy a közlekedés szereplői
megadják az elsőbbséget.
Az emberek általában számolnak azzal,
hogy a telefonálás eredményeként a katasztrófavédelem a helyszínre vonul. Azonban a
szándékosan megtévesztő hívás után járó
anyagi költségeket mindenki ﬁgyelmen
kívül hagyja. A beavatkozástól függően ez
az összeg tízezertől több százezer forintig
terjedhet.

Jó, ha a betelefonáló tisztában van azzal,
hogy a hívását rögzítik, és ha bebizonyosodik,
hogy a riasztás szándékosan megtévesztő
volt, az alapján feljelentést tesznek a megfelelő
hatóságnál, Ha a bejelentés szándékosan
megtévesztő jellegét sikerül bizonyítani,
a tűzoltói vonulás költségét is állnia kell
annak, aki tette. Hajdú-Bihar megyében a
2012. évi, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény bevezetése
óta 240 valótlan bejelentéssel összefüggő
ügy érkezett a Debreceni Járásbíróságra.
A valótlan bejelentések száma bírósági
szinten évről-évre nő. Míg 2012-ben 12,
2014-ben már 53, 2015-ben 72, 2016-ban
pedig 86 valótlan bejelentés miatt indult
szabálysértési eljárás. A bíróság ezekben
az esetekben ﬁgyelmeztetést, pénzbírságot,
közérdekű munkát, illetve elzárás büntetést
szabott ki. A 240 valótlan bejelentő több
mint 10 százaléka ﬁatalkorú volt.
A szabálysértések mellett több büntetőeljárás is indult a Debreceni Járásbíróságon
közveszéllyel fenyegetés bűntette miatt
(ilyen például a bombával való fenyegetés),
ezekben az esetekben az ítélet pedig súlyosabb
a ﬁgyelmeztetésnél.

SZOCIÁLIS FÖLDPROGRAM
TELEPÜLÉSÜNKÖN
A háztartási gazdaságok nagy tradícióval rendelkeznek Magyarországon.
A ház körüli gazdaság és kertkultúra
hagyományainak megőrzése, illetve
újjáélesztése jó megoldás a jövedelmek
kiegészítésére.
A szociális földprogram fő célkitűzése
az önellátás képességének erősítése és
a szociális támogatásból való kikerülés
elősegítése.
Idén 317 kérelem érkezett április 20-ig, a
helyi szociális földprogramban való részvételhez. A környezettanulmány elvégzése
után, ahol azt vizsgálták, van e legalább
100 m2 konyhakerti növénytermesztésre
alkalmas földterület, illetve az állatok
tartására megfelelő feltétel, 250 család
részesülhetett a támogatásban.
Idén zöldborsó, burgonya, dughagyma
és budai piaci bab került kiosztásra. A 20
darab csirke és a 2 zsák táp május 16-tól
kerül ki az érintettekhez.
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ADDIG VARROK, AMÍG KI NEM ESIK A TŰ A KEZEMBŐL
IDÉN ÜNNEPLI 60 ÉVES FENNÁLLÁSÁT A HAJDÚHADHÁZI KÉZIMUNKA SZAKKÖR.
KONCZ JÓZSEFNÉ ERZSIKE NÉNI 2006 ÓTA VEZETI A SZAKKÖRT. A JELES ÉVFORDULÓT
AZ ÉGERHÁZI EMLÉKHÁZBAN MEGTARTOTT IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSSAL ÜNNEPELTÉK
MEG. A KIÁLLÍTÁS ANYAGÁBAN 13 SZORGOS TAG MUNKÁJA VOLT LÁTHATÓ.
A kézimunkázni szerető Hadházi asszonyok
az 1958-ban a Nőtanács kezdeményezésére
id. Koncz Józsefné (Margitka néni) vezetésével induló szakkörben először a szabással
– varrással ismerkedtek: kötényeket, párnahuzatokat, gyermekruhákat, blúzokat varrtak.
1959-ben Tihanyi Istvánné – téglási tanárnő
vette át az irányítást, majd 1961 őszétől
ismét id. Koncz Józsefné vezette. A 2006.
évi májusi évzáró kiállítás alkalmával id.
Koncz Józsefné (Margitka néni) átadta
a szakkör vezetését menyének ifj. Koncz
Józsefné (Erzsikének).
A hatvanas-hetvenes években élte virágkorát a klub, akkoriban több, mint
harmincan választották ezt a társas kikapcsolódást alkalmanként. A szakköri
tevékenység akkoriban ősztől tavaszig
tartott, mivel a kerti, illetve szántóföldi,
szőlőskerti munkákból az asszonyok, lányok
is kivették a részüket. Sajnos a szakkör
tagjai egyre idősebbek, nincs utánpótlása
az öltögetőknek.
Hajdúhadháznak nincs saját mintakincse.
A szakkörben a különböző tájegységek
mintáit, technikáit tanulják, a kalocsaitól,
a furtain át, a komádiig, a madeirától a
riseltig. A minták felkutatásában segítenek
a Déry Múzeum szakemberei, a Tímárházban működő szakkör vezetője. Részt vettek
különböző kiállításokon is. A szakkör

tagjai értéket mentenek. A Hajdúhadházi
református templom szószékén és a karzaton is a szakkör munkája látható.
Erzsike néni még ahhoz a generációhoz
tartozik, aki tanult háztartástant az iskolában. Tavasztól őszig a tankertben szorgoskodtak, télen pedig kézimunkáztak. A
szabás-varrást, a hímzést, a kötést iskolai
keretek közt sajátította el. Amikor a Koncz
családba bekerült, akkor érzett rá jobban
a tű varázsára. A családban mindenki
hímzett, nem akart lemaradni tőlük. Az
anyósa drukkolta az anyagot, ő pedig kihímezte, egyre nagyobb szenvedéllyé vált az
életében hímzés.
„Amíg három műszakban dolgoztam, nem
mindig tudtam járni a foglalkozásokra, de
amikor csak tehettem mentem a kislányommal. Amikor nyugdíjba mentem akkor lettem
teljesen részese a szakkörnek. 2006-ban az
anyósom úgy látta jónak, hogy átadja a vezetést nekem. Addigra megtanultam drukkolni
(előrajzolni, kiszúrni a mintát), annyira a
részemmé vált az öltögetés, hogy amikor
felnőtt fejjel középiskolába jártam, tanulni
is úgy tanultam, hogy a kezemben a hímzőtű
mozgott. Amikor fáradt vagyok, akkor a
varrás kapcsol ki. Most már én is azt mondom,
mint amit az anyósom mondogatott, »Ennek csak akkor lesz vége, amikor meghalok,
amikor kiesik a tű a kezemből.«”
Csobai Erika
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EGYRE TÖBB TARTALÉKOS KATONA SZOLGÁL A MEGYÉBEN
ÚJABB TARTALÉKOS KATONÁK KÖTÖTTEK SZERZŐDÉST A MAGYAR HONVÉDSÉGGEL
2018. ÁPRILIS 18-ÁN BERETTYÓÚJFALUBAN. AZ ESEMÉNYEN HAJDÚ-BIHAR MEGYE
250. TERÜLETVÉDELMI TARTALÉKOS KATONÁJÁT IS KÖSZÖNTÖTTÉK.
Ahogy arról már több fórumon lehetett
hallani, a Magyar Honvédség 2017-ben
megújította tartalékos rendszerét, melynek
révén létrejött az önkéntes területvédelmi
tartalékos szolgálati forma. A munka vagy
tanulás mellett is vállalható, azokkal jól
összeegyeztethető katonai szolgálatformával
a honvédség célja, hogy ne legyen olyan
járás az országban, amely nem rendelkezik
tartalékos katonával, kiképzett katonai erővel.
A megalakult járási századokhoz bárki csatlakozhat, aki szeretne részt vállalni honvédelmi feladatokban, illetve szükség esetén
kész segítséget nyújtani lakókörnyezetének.
A területvédelmi tartalékos századok feltöltésében Hajdú-Bihar megye az élen jár: eddig
237-en csatlakoztak a rendszerhez, de ez a
szám április 18-án több mint 20 fővel bővült.
„A megyében kapott támogatásnak, a tapasztalható összefogásnak és a közelmúltban
végrehajtott intenzív toborzó kampánynak
is köszönhető, hogy a mai napon 24 fő csatlakozott a berettyóújfalui járásban létrehozott
területvédelmi századhoz” – tudtuk meg
a Berettyóújfalui Járási Hivatal Fráter
László nagytermében tartott ünnepélyes
szerződéskötés után Nagy Zoltán alezredestől,
az MH Katonai Igazgatási és Központi
Nyilvántartó Parancsnokság debreceni központjának parancsnokától. „Velük együtt
immár 261 főre nőtt a megyében tartalékos
szolgálatot vállalók száma. Jelen pillanatban a debreceni és a berettyóújfalui járási
századok rendelkeznek a tervezett létszám

több mint felével, ám reményeink szerint hamarosan egyre több járás mondhatja majd el
ezt magáról.”
A rendezvényen Hajdú-Bihar 250. területvédelmi tartalékos katonáját is köszöntötték. Bata Gábor egy évet töltött el a honvédségben sorkatonaként, már akkor is
gondolkodott a katonai pályán, de az élete
akkor máshogy alakult. A berekböszörményi
ﬁatalember jelenleg mezőőrként dolgozik,
kíváncsian várja a tartalékos szolgálatot,
a kiképzéseket. Nem tagadja, a későbbiek
folyamán akár még a szerződéses szolgálat vállalása is szóba kerülhet – ebben
a döntésében nagy segítséget jelenthet
minden, a tartalékos szolgálat során szerzett tapasztalata, arról nem is beszélve,
hogy – az átjárhatóság miatt – az elvégzett
kiképzéseket beszámítják neki a szerződéses
állományú felkészítésébe.
Az ünnepélyes szerződéskötést követően
Nagy Zoltán alezredes elmondta: a
területvédelmi tartalékosok felkészítése
alapvetően helyben, az adott járásban történik, a kidolgozott modulrendszer alapján ez évente mindössze 20 napot jelent
számukra. A kiképzések során a civil életben is hasznos elméleti és gyakorlati tudást
kapnak, mint például egészségügyi, tereptan és tájékozódási ismeretek, közelharc
oktatás. A területvédelmi tartalékosok
szükség esetén veszély- és katasztrófahelyzetben (pl. árvízi védekezés), rendezvény-

biztosítási, toborzási, illetve különböző
díszelgési feladatokban vehetnek részt. Az
alezredes kiemelte még, hogy a szolgálatot
vállalók különböző juttatásokban részesülnek, így megilleti őket szerződéskötési, illetve éves rendelkezésre állási díj, valamint
– behívásuk idején – a tényleges szolgálatért járó illetményre jogosultak. A ﬁatalok
csatlakozásának ösztönzése kapcsán pedig
megemlítette, hogy a tanulói jogviszonnyal
rendelkező tartalékosok honvédségi ösztöndíjra is pályázhatnak. Ezek az összegek
éves szinten százezres nagyságrendű, akár
több százezer forint plusz jövedelmet is
jelenthetnek.
A parancsnok hangsúlyozta, hogy
folyamatosan várják a katonai pálya iránt
érdeklődőket, akik tartalékos vagy akár
szerződéses szolgálatot is vállalhatnak. A
rendszerhez az öregségi nyugdíjkorhatár
betöltéséig csatlakozhat minden nagykorú,
magyarországi lakóhellyel rendelkező, büntetlen előéletű és cselekvőképes magyar
állampolgár, aki legalább általános iskolai
végzettséggel rendelkezik. Jelentkezni a
megyeszékhelyeken lévő toborzó ügyfélszolgálatokon lehetséges, ami Debrecenben
a Péterﬁa utca 58/a. szám alatt található.
Emellett ma már a Kormányablakokban is
lehetőség van a hagyományos, személyes
úton történő jelentkezésre, illetve kapcsolatba lehet lépni a toborzó szervekkel az Interneten keresztül is a www.iranyasereg.hu
oldalon, ahol részletes információ is található valamennyi katonai szolgálati forma
vonatkozásában.
Szöveg: Smidróczki Róbert főhadnagy,
fotó: Várkonyi Zsolt Attila zászlós
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A MAGYAR HONVÉDSÉG HÉTKÖZNAPI HŐSÖK
INTERAKTÍV TOBORZÓ NAPOT TARTOTT MÁJUS 5-ÉN
VAY ÁDÁM, A HAJDÚHADHÁZI KIKÉPZŐ BÁZIS NÉVADÓJA SZÜLETÉSÉNEK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL EGÉSZ NAPOS PROGRAMSOROZATTAL ÜNNEPELT AZ MH
5. BOCSKAI ISTVÁN LÖVÉSZDANDÁR, EZZEL PÁRHUZAMOSAN TOBORZÓ NAPOT
TARTOTT A HELYŐRSÉG A SZABADTÉRI SZÍNPADNÁL.

gatók. Többek között fegyverzet és egészségügyi bemutató színesítette a programokat.
Fellépett a Debreceni Helyőrségi Zenekar,
majorett csoport, a Debreceni Honvéd
Táncegyüttes és Szomor György (Moho
Sapiens).
fotó: Szalka Miklós őrnagy

Köszöntő beszédet mondott Dr. Ruszin
Romulusz dandártábornok, az MH 5.
Bocskai István Lövészdandár parancsnoka és Csáfordi Dénes polgármester.
Az „Elfeledett emlékezet” Háborús kegyeleti Kutatócsoport munkatársa, Ilyés
Imre nyugállományú rendőr alezredes,
önkéntes műveleti tartalékos őrnagy
Hajdúhadház első világháborús adattárát
adta közkézre a rendezvényen, a Bocskai
könyvtár forrásértékű kiadásában. Az
érdeklődők megtekinthették az őrnagy
tevékenységéről szóló rövidﬁlmet is.
Egész nap statikus és interaktív bemutatókon vehettek részt a rendezvényre láto-

ELSZÁRMAZOTTAK X. JUBILEUMI
TALÁLKOZÓJA
„EGY EMBER ÉLETE SZILÁRDAN KELL, HOGY GYÖKEREZZEN
A SZÜLŐFÖLDBEN, HOGY MAGÁBA SZÍVHASSA A
GYENGÉD SZERETETET A TÁJ ÉS AZ OTT ÉLŐK SZORGOS
MUNKÁJA IRÁNT, A TÁJAT BETÖLTŐ HANGOK ÉS AZ ÖVÉI
BESZÉDÉNEK JELLEGE IRÁNT, HOGY ELSŐ OTTHONA
SOHA SEMMIVEL ÖSSZE NEM TÉVESZTHETŐEN ISMERŐSSÉ
VÁLJON, HA MAJD KITÁRUL SZÁMÁRA A VILÁG.”

A „Kulturális Értékeinkért” Baráti kör 2018. április 27-én, pénteken tartotta a Hajdúhadházról „Elszármazottak X. jubileumi
találkozóját”.
A házigazdák a saját készítésű töltött káposztán és házi süteményeken kívül változatos programokkal fogadták a résztvevőket.
A Rózsa Tivadar Református Óvoda gyerekei tavaszköszöntő
előadásával csaltak mosolyt az arcokra. Csáfordi Dénes polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, hogy mindig örül az
ismerősöknek, és a település tárt karokkal fogadja az ide látogatókat. Nagy Gábor Hajdúhadház díszpolgára fafaragó megajándékozta Csáfordi Dénes polgármestert az erre a találkozóra
készített alkotásával.
Ezen a találkozón került bemutatásra az a füzet „Hadházi emlékeink” címmel, melyben az elszármazottak mesélnek a régmúlt
élményeikről.
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KISKERTI TANÁCSOK SZŐLLŐS LÁSZLÓ NÖVÉNYORVOSTÓL
ÁPRILIS HÓNAP KEVÉS CSAPADÉKKAL MÚLT EL. A SZABADBAN KERTÉSZKEDŐKNEK,
APRÓMAGOT VETŐKNEK, GYEPET TELEPÍTŐKNEK GONDOSKODNI KELLETT ÉS KELL A
TOVÁBBIAKBAN IS A VÍZPÓTLÁSRÓL, ÖNTÖZÉSRŐL. ÁPRILIS A MAGVETÉS IDŐSZAKA
A KONYHAKERTI ZÖLDSÉGEKNÉL, MÁJUS PEDIG A PALÁNTAÜLTETÉS IDEJE.
A HADHÁZI PIACON OTTJÁRTUNKKOR MÁR ÁPRILIS VÉGÉN BŐSÉGES VOLT A
ZÖLDSÉG- ÉS VIRÁGPALÁNTA, ILLETVE A CSEREPES DÍSZNÖVÉNY KÍNÁLAT.

példányokat már el lehet pusztítani (sót
szórni rájuk, N-műtrágya rászórással).
Gyümölcsfáinkon, bokrainkon is ﬁgyelni
kell a levéltetű betelepedéseket (nemesbodza, hibiszkusz), ha láthatóak a letelepedés nyomai, akkor azonnal kezdjük
meg a védekezést, pl. Mospilan 20 SP
készítménnyel.
Szilvafáinkon virágzást követően védekezni kell a szilvadarazsak kártétele ellen
(Mospilan, Actra). Köszméte bokrainkon,
április végén, május elején megjelenhet az
amerikai lisztharmat. Ez főleg a bogyókat
támadja kezdetben, később a hajtásvégeket is károsítja. Vegyszeres védekezéssel
megelőzhető a betegség (kén készítmények,
Quadris, Signum WG, Topas). Alma és
körtefáinkon a virágzást követően folytatni
kell a védekezést a varasodás és a lisztharmat ellen. Az őszibarack fákon a levéltetű
fertőzést kell megakadályozni. Május elejére elmúlik a tafrinás levélfodrosodás
fertőzés időszaka, ezt követően a lisztharmat és a levéllikacsosodás betegségeket
kell megelőzni (TEBUKON-250EC).
A szőlőben, amely fajták fogékonyak a lisztharmatra, meg kell kezdeni az ellene való
védekezést (Ezerjó, Otelló, Hazai, Vállaserdei), fehér szőlőben elemi kén készítményt
kombinálva egy felszívódó hatású készítménnyel (TEBUKON). Otellóban nem
lehet kén készítményt alkalmazni a perzselésveszély miatt.

A paprika, paradicsom, zeller palántákat
érdemes megbízható termelőktől vásárolni.
Fontos dátum a palántaültetésben május
10-e, ekkora a fagyosszentek elmúlnak.
Amennyiben talajmenti fagyot jósolnak az
időjárás előrejelzések, éjszakára takarjuk
le a kiültetett palántákat fátyolfóliával. A
kertben a magról vetett és kelt növényeink
(sárgarépa, petrezselyem, hagyma, sóska)
nem igazán érzékenyek a későtavaszi talajmenti fagyokra. Fontos a vízpótlásukról
gondoskodni. Az öntözés nem csak a gazdanövénynek tesz jót, hanem a gyomok
kelését és fejlődését is serkenti. Ne hagyjuk
a veteményes kertet elgyomosodni, mert
sajnos a gyom növekedési intenzitása
nagyobb, mint a kultúrnövényé és hamar
felülkerekedik rajta. Ha a kultúrnövény
még csak 1-2 centiméter magas, a gyom
hamar túlnő rajta, ilyenkor beárnyékolja
azt, illetve a vizet és a tápanyagot elvonja tőle.
A kerti borsó májusban virágzik, ﬁgyelni

kell az öntözésére, valamint a levéltetvek
betelepedésére. Sajnos a levéltetű kolóniák
a száraz melegben fokozottan települnek
be az ültetvényekre. Káposztaféléknél, illetve a reteknél április végén, május elején
jelennek meg a káposztalégy lárvák első
nemzedéke, amik nagy károkat tudnak
okozni. Ne várjuk meg a palánták pusztulását, megelőző permetezéssel megvédhető
a káposztafélék ﬁatal növénye.
A veteményeskertekben megjelennek
tavasszal a hívatlan vendégek, a lóférgek
(lótücskök) és a meztelen csigák. A lótücskök ellen jó hatásfokkal védekezhetünk az
ARVALIN-LR készítménnyel. A granulátumot a járatokba kell szórni, és azt földdel
betömködni. Kétszer-háromszor megismételve a műveletet nagy eredményt
érhetünk el. A meztelen csigák ellen védekezhetünk úgy, hogy az útvonalukra nedves
ruhát helyezünk. A melegben a ruha alá
betelepednek napközben, így az ott talált

Szeretnék még szót ejteni a gyepek, pázsitok ápolásáról is. Fontos a rendszeres
öntözés, a fűvágást követően, illetve az
egyenletes tápanyagutánpótlás. Speciális
gyeptrágyák vannak forgalomban, sok tápelemet tartalmaznak, valamint jelentős
vastartalmuk miatt jó a mohairtó hatásuk.
Ha nincs lehetőség tápanyagpótlásra, akkor a gyep talaját erőteljesen gereblyézzük
át, hogy a mohák a talajfelszínt ne zárják
le, mert a talaj levegőtlenné válik miatta.
Gond a gyepeknél a kétszikű és az egyszikű
gyomok megjelenés. Ott, ahol nincs kisgyermek a háznál, ott a vegyszeres gyomírtásra is van lehetőség.
Sikeres kertészkedést mindenkinek. Ajánlom, ha lehetőségük van rá, próbálkozzanak a család örömére a saját termesztésű
zöldséget és gyümölcsöt az asztalra tenni!
Tiszetlettel: Szőllős László növényorvos
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KIPRÓBÁLTUK, MEGCSINÁLTUK!

SIKERES VOLT A SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA ELNEVEZÉSŰ RENDEZVÉNY

BÁR A DÉLI FŐPRÓBÁN MÉG CSEPERGETT AZ ESŐ, DÉLUTÁNRA MEGKEGYELMEZETT
AZ IDŐ, KISÜTÖTT A NAP: ÍGY A „SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA” ELNEVEZÉSŰ PROGRAM
2018. ÁPRILIS 13-ÁN, PÉNTEKEN, KELLEMES LÉGKÖRBEN ZAJLOTT LE.
Szép számmal érkeztek az érdeklődők az
iskola – országos programba illeszkedő
– rendezvényére. A „Szakmák éjszakája”
mottója: „Próbáld ki, csináld meg, ismerd
meg!”, amelynek a szellemisége átjárta a
hadházi rendezvényt is. Annak érdekében,
hogy segítsük a pálya- és iskolaválasztás
előtt álló ﬁatalokat a döntésben, igyekeztünk
megmutatni nekik a Szilágyi-szakközépiskola
kínálta lehetőségeket.
A szomszédos Földi-iskolából lelkes érdeklődők érkeztek: hatodikosok és hetedikesek
jöttek a színes programokra, ismerkedtek a
szakmákkal, műhelytitkokkal, tanárokkal,
diákokkal. Volt, aki a szüleivel érkezett, és
együtt járták végig a sátrakat, kóstolták a
ﬁnomságokat, mások egyedül vágtak neki
az estének. Ezen a programokkal színesített
éjszakán mindenkinek lehetősége nyílt a

(gyermeke) jövőjének elképzelésére, arra,
hogy kitalálja, mit tanuljon a céljai elérése
érdekében. A Szilágyi-szakközépiskola számos
képzést nyújt, amelyek megszerzésével
könnyebbé válik az elhelyezkedés a munkaerőpiacon: kőművesekre és szociális gondozókra mindig szükség lesz.
Látványos „divatbemutatóval” indult a
show, amelyben intézményünk diákjai
eljátszották választott szakmájuk legfontosabb elemeit: a kőművesnek tanuló ﬁúk
például falat raktak téglából, vízmértékkel
gondosan ellenőrizve a szinteket, míg a
szociális gondozó és ápoló szakos lányok az
elsősegélynyújtás, újra élesztés, mentőhívás
titkaiba avatták be a közönséget. A családellátó részszakképesítés során főzni, takarítani tanulnak a ﬁatalok, ezt is bemutatták
a diákok egy-két jelenettel a színpadon.

VÁLTOZÁS A LOMTALANÍTÁSBAN
A HHG NONPROFIT KFT. TÁJÉKOZTATJA A TISZTELT
INGATLANTULAJDONOSOKAT, HOGY A LOMTALANÍTÁS
RENDSZERE ÁTALAKULT!
2018. évtől csak a telefonon, vagy e-mail-ben megrendelt, előre
egyeztetett időpontban kérhető a lomtalanítás.
A lomtalanítás a hulladékszállítási díjat megﬁzető, és tartozással nem rendelkező ingatlanhasználó által, Társaságunkkal előre
egyeztetett napon (max. évi 2 alkalommal), egyedi megrendeléssel
kért, házhoz menő jelleggel történik. A jelentkezés során szükséges megadni a hulladék várható mennyiségét és fajtáját is, amely
alkalmanként legfeljebb 1 m3 lehet. A ki nem használt alkalmak
száma a következő évre nem vihető át!
A lakótelepi övezetekben a közös képviselő kérheti a lakókkal előzetesen egyeztetett időpontban a lomtalanítást (őszi
időpontban).
LOMTALANÍTÁS KÉRÉSE:
Az intézéséhez a következő adatok szükségesek:
• év, cím, a számlán található vevő azonosító,
• elszállítandó lom mennyisége (m3) és fajtája
• elérhetőség (vezetékes, vagy mobil telefonszám)
A további információk és jelentkezés a HHG Nonprofit Kft.
Ügyfélszolgálati irodájában, az alábbi elérhetőségeken:
Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1.
Tel.:+36 20/518-2709, E-mail: lomtalanitas@hhgkft.hu
Nem kerül elszállításra:
• elbontott gépjármű karosszéria
• építésből – bontásból származó hulladék, nyílászáró
• veszélyes hulladék (olaj, festék, akkumulátor, képcsöves TV stb.)

A szakmai előadás után zenés-kulturális
műsorral szolgáltak a tehetséges gyerekek: a Földi-iskola diákjai és a szilágyisok
egymást váltva léptek fel énekes produkcióikkal a színpadon.
A tombola idén is nagy sikert aratott:
értékes „kisebb” nyeremények mellett
vérnyomásmérő is szerepelt a sorsoláson, a
fődíj pedig egy az Önkormányzat által felajánlott mobiltelefon-készülék volt. Ezt a 12.
A osztály tanulója, Lakatos Dávid nyerte,
akinek ezúton is gratulálunk!
A színpadi bemutató után a sátrak várták
a kíváncsi ﬁatalokat: lehetett vércukor- és
vérnyomásmérést kérni, testtömegindexet
kiszámolni, háztáji termékekkel, mezőgazdasági gépekkel ismerkedni, a rendőrség
munkájába bepillantást nyerni, kifejlett
növényeket és magvakat megfogdosni,
valamint a pedagógiai segítők asztalánál
színezni, kártyázni, játszani. Aki pedig
mindeközben megéhezett, kaphatott helyben sütött palacsintát és lepcsánkát az
ügyes kezű diákoktól.
A vendéggyerekeket a szilágyisok által
díszített ajándékok várták, volt saját logóval
díszített toll, füzet, tolltartó, készült feliratozott notesz, kulcstartó és könyvjelző is.

• elektronikai hulladékok
• ágnyesedék, szőlővessző, zöldhulladék
• személyautó-, teherautó-, és traktor gumiabroncs
• háztartási hulladék
• csomagolási karton-, papír-, és műanyag hulladék
• üveghulladék
• kézi erővel nem rakodható, túlsúlyos, vagy túl méretes hulladék
A mindennapokban keletkező nagydarabos lomhulladék, amely a
kukába nem fér bele, a HHG Nonproﬁt Kft. hulladéklerakójába
adható le, nyitvatartási időben, térítés ellenében.
Az új rendszer előnyei:
• A lomtalanítás előre meghirdetett napjáról nyilvánvalóan a
guberálók is értesültek, így az általuk szétszórt és szétdobált
lom összeszedése és elszállítása sokszor nem megoldható.
Ez mindig viták forrása volt. A településeket övező alacsonyabb rendű utak mentén szétszórt szemétért is elsősorban
a guberálók a felelősek. Ugyanis a guberálás során elvitt,
de később feleslegessé vált hulladéktól a guberálók ilyen
módon szabadulnak meg. Az új rendszerben a lomtalanítás
időpontjáról csak az ügyfél tud, így a guberálóknak nincs
lehetőségük a kihelyezett lomot elszállítani.
• Az előzetes egyeztetés alkalmával tisztázásra kerül, hogy
milyen típusú lomot szállítunk el, és milyeneket nem, illetve
milyen maximális mennyiségű lehet a kirakható lomhulladék.
Ez ugyancsak a későbbi viták megelőzését szolgálja.
• Az előzetes egyeztetés alkalmas arra, hogy a nem ﬁzető
„potyautasokat” kiszűrhessük. Ugyanis csak azok az ingatlanhasználók vehetik igénybe a lomtalanítási közszolgáltatást, akik ﬁzetnek szolgáltatási díjat és nincs díjhátralékuk.
• Az ingatlanhasználóval egyeztetett időpontban történik a lom
elszállítása, így nem fordulhat elő, hogy a szállítási (vagy azt
megelőző) napon épp nem tartózkodik otthon senki, ezért
nincs, aki a lomot kihelyezze.
Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét! Segítő közreműködésükben
bízva:
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonproﬁt Kft.
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KÖNNYŰ NYÁRESTI PROGRAMOK A
HADHÁZI SZABADTÉRIN
VAN EGY BELVÁROSI SZABADTÉRI SZÍNPADUNK, S MIÓTA MEGÉPÜLT, VANNAK
NYÁRESTI SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK, AMELYEKET NEM CSAK MI, HADHÁZIAK NÉZÜNK
MEG SZÍVESEN, HANEM A SZOMSZÉD TELEPÜLÉSEKRŐL IS EGYRE NAGYOBB
SZÁMBAN JÖNNEK ÉRDEKLŐDŐK.
Az elmúlt években sok híres színművésszel
találkozhattunk a Hadházi Szabadtérin.
Kern András, Hernádi Judit, Mikó István,
Benkő Péter, Szabó Kimmel Tamás,
Jordán Adél, Őze Áron, Polyák Lilla, Sánta
László, Vágó Bernadett is színpadra léptek.
Láthattunk musicalmeséket, megtudtuk
van-e gyógyír északi szélre, átélhettünk
komoly és vidám pillanatokat a nézőtéren
ülve, aztán az élmények után otthon, másnap, sőt hetekkel hónapokkal később is
elgondolkozva, a színdarab üzenetétől
megérintve titkon, önkéntelenül is az élet
értelmét kutatva.

lyi tehetséges diák, nem mint Hajdúhadházra hazatérő a világban helyét kereső
hadházi ﬁatal, hanem mint sikeres, a szakma
által egyre elismertebb tehetséges, ﬁatal, hajdúhadházi gyökereire büszke színművésznő.

Hitted volna? Bagoly és Cica, A Csúnya lány,
Hernádi Pont, Megadom magam – kiváló
darabok zseniális színészekkel itt nálunk
Hajdúhadházon.
10-15 éve hitted volna? Hitted volna, hittük, gondoltuk, hogy Hajdúhadházon is
lehet ilyen?

Ami biztos:
július 12. Társasjáték New Yorkban
Andrew Bergman komédiája egy New York-i
műkereskedő házaspárról.
A főbb szerepekben: Koncz Gábor,
Esztergályos Cecília és Orosz Csenge

S az előadások, a színdarabok sora folytatódik. Ezen a nyáron biztosan érkezik
hozzánk Koncz Gábor és Esztergályos
Cecília, s városunk szülötte, Orosz Csenge
is újra színpadra áll, de már nem, mint he-

Több színdarab tekintetében a napokban
kerülnek aláírásra a szerződések, de komoly
esély van arra, hogy Udvaros Dorottyát is
láthatjuk a színpadon.
Ezen a nyáron is legalább négy színdarabra
számíthatnak az érdeklődők, továbbra is
lesz lehetőség bérlet vásárlására.

Hamarosan elkészül az új műsorfüzet, az
előadásokra várunk mindenkit sok szeretettel!
Bővebb információ: info@hajduvitez.hu
Csáfordi Dénes polgármester

MEGÚJULÓ
KÖZTERÜLETEK
Városunkban a közterületek és középületek többsége megújulhatott az
elmúlt években. A nyolc éve kezdett
munka azonban nem állhat meg. A nagyobb városi pihenőparkok felújítása
és a játszóterek építése után most
elkezdődnek a kisebb tereken is a
munkálatok.
Hajdúhadház településszerkezete egy
sajátos, alapvetően a hajdúk letelepedését követően védelmi célok szem előtt
tartása mellett kialakított szerkezet.
Több olyan kis tér található a városban,
amelyhez utcák sokasága vezet. Ezek a
csillagterek.
Az első ilyen tér a Klapka és a Dobó utcák
kereszteződésében újult meg, s ott a
trianoni eseményeknek emléket állító
keresztet is elhelyeztünk.
Az elmúlt néhány évben többnyire
nagyobb költségvetéssel rendelkező,
európai uniós források felhasználásával
megvalósuló fejlesztések voltak városunkban, s a csillagterek felújítása kicsit
háttérbe szorult.
Legutóbbi ülésén a képviselő testület
döntést hozott a Kossuth utca végén,
a Bezerédy és a Virág utcák kereszteződésénél lévő terület felújításáról.
Felvetődött Bocskai István fejedelmünk
bronz mellszobrának az általános iskola
udvaráról a térre történő áthelyezése
is, erről azonban végső döntés nem
született. A pihenő park kialakítása a
tervek pontosítása után nyár folyamán
megvalósul.
A város többi csillagtere is hamarosan
megújulhat, ugyanis városunk forrásokat
nyert egy zöldváros rehabilitációs program
megvalósítására, aminek keretében A
művelődési ház pincéjének felújítása, a
városi piac további bővítése, a szabadtéri
színpad továbbfejlesztése mellett parkolók, zöldfalak és pihenőparkok épülnek
a város több pontján. A fejlesztés több
csillagtér területét is érinti.
Csáfordi Dénes polgármester
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TÖBB, MINT HOBBI, A GYÁMHIVATAL VEZETŐJÉNEK
A GYORSKORCSOLYA
A GYORSKORCSOLYA PÁLYÁN TEVÉKENYKEDIK BÍRÓKÉNT A HAJDÚHADHÁZI
JÁRÁSI HIVATAL GYÁMÜGYI ÉS IGAZSÁGÜGYI OSZTÁLY VEZETŐJE, DR. KÖVÉR
BALÁZS, AKI ÍGY TESTKÖZELBŐL ÉLHETTE ÁT A PJONGCSANGBAN OLIMPIAI
ARANYAT NYERT MAGYAR GYORSKORCSOLYA VÁLTÓ SIKEREIT.
szakemberek, jobb körülmények lettek. A
Liu testvérek akkor jöttek le először jégre,
amikor én befejeztem az aktív pályafutásomat. Knoch Viktort kiskorától ismerem, a
testvérével együtt koriztunk. Ahogy a sportágat láttam felnőni, fejlődni, úgy láttam a
váltó tagjait felnőni az olimpiai döntőig.

Óvodás korában kezdett korcsolyázni.
Magyarországon 1987-ben indult a gyorskorcsolya, dr. Kövér Balázs, 1989-ben, 10
évesen, kezdte el róni a köröket a jégen.
„Nyitott jégpályán edzettünk, nagy kitartás és küzdeni akarás jellemezte ezt az
időszakot. Nagyon kemény telek voltak,
lefagyott a talpunk, a jég sem volt igazán
jó állapotú. Kiutaztam egy versenyre, ahol
kinevettek a cipőm miatt, mert nekik már
akkor lábra öntött korijuk volt, mégis megvertem a mezőny nagy részét. Sokszor elgondolkozunk rajta, hogy mi lehetett volna
az akkori generációból, ha nekünk is azok a
feltételek lettek volna, mint a most olimpiai
aranyat nyert versenyzőké”.
A nehézségek ellenére életben tartották a
sportágat, a meghonosításában úttörők
voltak. A körülményekhez képest szép
eredményeket sikerült elérniük. Sporttörténelmet írt, hisz 2001-ben, a hágai Eb-n a
sportág első éremszerzése férﬁ váltónkhoz,
Knoch Balázs, Kövér Balázs, Szabó Krisztián,
Szántó Kornél nevéhez fűződik.
„Amikor befejeztem a versenyzést, a szövetség kért fel, hogy bíró legyek. Eleinte nem
vettem túl komolyan, hisz versenyzőként
én is sokat veszekedtem a bírókkal. Ahogy
telt az idő, egyre komolyabban vettem, 3
éve már elismert bíró vagyok, a sportágban
a legmagasabban jegyzett 12 bíró közt tartanak számon.
Nagy fejlődésen ment keresztül ez a sport,
amikor kiemelt sportág lett. Egyre jobb

Négy világkupa verseny során lehetett kijutni az olimpiára. A srácoknak nagyon
rosszul sikerült ez a versenysorozat, éppen
hogy csak becsúsztak az olimpiára. Én azt
mondtam, kétszer maradjunk talpon, jussunk be a döntőbe, ott már bármi lehet.
Az aranyérem benne volt az álmainkban. A
futam alatt, ha van rajtam egy pulzusmérő,
az biztos kiakad, a szívem a torkomban
dobogott, miközben persze higgadtságot
kellett kifelé mutatni. Életre szóló, meghatározó élmény volt végig izgulni, végig élni
ezt a döntőt, az olimpiai aranyat.
16 évig gyorskorcsolyáztam. Az aktív pályafutásom alatt végeztem el a jogi egyetemet.
A válogatottság miatt felköltöztem Budapestre, ott helyezkedtem el az V. kerület
Gyámhivatalában. Amikor befejeztem az
aktív sportolói pályafutásomat, akkor megnősültem és visszaköltöztem Debrecenbe.
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalban
dolgoztam két évig, másodfokon, majd az
itteni hivatalvezető kért fel, hogy a Hajdúhadházi Gyámhivatal vezetője legyek.
A közvetlen munkatársaimon kívül az
ügyfeleim nem igazán tudják, hogy mivel
foglalkozom a magánéletben több, mint
hobbiként, persze, most az olimpia után,
egyre többen jönnek, hogy láttak a tévében.
Alapvetően, aki nem ismeri a várost, abban él egy negatív kép Hajdúhadházról.
Kihívásként éltem meg a hajdúhadházi
munkát. Vannak nehézségek, azt tudjuk,
nyilván a gyermekvédelem területén is.
Sok fajta esettel itt találkoztam először a
pályafutásom során. Hamar sikerült ezeket a negatív sztereotípiákat eloszlatni.
Szerethető, élhető város Hajdúhadház.
Nyilván vannak helyi adottságok, amivel együtt kell dolgozni és boldogulni, de
alapvetően nekem pozitív csalódás.”
Csobai Erika

ALAPSZAKASZ GYŐZTESEK
A FARKASOK!
A nyolc mérkőzésen át tartó győzelmi
sorozatnak, és a nagy rivális Debreceni 12ek szezonvégi botlásainak köszönhetően
a Farkasok a 2017/2018-as Hajdú-Bihar
megyei bajnokság alapszakaszának végére
a tabella tetejére kerültek.
A Hajdú-Bihar megyei kosárlabda bajnokság
alapszakaszának küzdelmeiben kilenc csapat
vett részt. A Farkasoknak tizenhat mérkőzést
kellett megvívniuk, amelyeken tizenhárom
győzelmet arattak, és mindössze három
vereséget szenvedtek. A vereségeket a bajnokság első felében szenvedték el a Farkasok,
a második szakaszban viszont nyolc győzelmet arattak zsinórban. A legnagyobb riválisnak továbbra is a Debreceni 12-ek csapata
számított, de a Ziccer Tigrisek II., a DEAC
Öregfiúk és a Nyíradonyi VVTK is nagyon
komoly ellenfélnek bizonyult.
Az alapszakaszt követően a kiírás szerint a
bajnokság első nyolc helyezettje rájátszásban dönti el a bajnoki cím sorsát. A Farkasok
a rájátszást a Mikepércsi KSE együttesével
kezdik, a párharc két mérkőzésen fog
eldőlni. A rájátszás első mérkőzését május
3-án játszották le a Farkasok idegenben a
Mikepércsi KSE ellen. A mérkőzésen végig a
Farkasok domináltak, győzelmük egy percig
sem forgott veszélyben.
Végeredmény: Mikepércsi KSE-Hadházi
Farkasok 51-74 (18-19, 13-18, 9-19, 11-18)
A visszavágóra május 9-én szerdán 18 óra 30
perckor hazai pályán, a Szilágyi Dániel utcai
csarnokban kerül sor.
Hajrá Hadház, hajrá Farkasok!
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HAJDÚHADHÁZI SIKER A FOGATHAJTÓ VERSENYEN
MÁJUS 1-ÉN, A VÁSÁRTÉREN MEGRENDEZETT FOGATHAJTÓ VERSENYEN
ANTAL MÁTÉ, A HAJDÚSÁGI HAGYOMÁNYŐRZŐ LOVAS KLUB VERSENYZŐJE,
DÉLUTÁNI HIBÁTLAN HAJTÁSÁVAL ARANYÉRMET SZERZETT.
A lovas versenyek mellett a kicsik gyerekprogramokon vehettek rész, kézműves foglalkozáson, népi játszótéren próbálhatták
ki ügyességüket, bátorságukat. A nap folyamán gólyalábasok bemutatója színesítette a
programot. Az egészségsátorban ingyenes
szűrővizsgálatokkal várták a kilátogatókat.
A rendezők 33 fogathajtót vártak a versenyre,
ennyi nevezés érkezett a Magyar Lovassport
Szövetség szabályzata alapján, előzetes internetes nevezésen. A versenyen végül 26
nagy kettes fogat, és 6 póni kettes fogat indult
el. A versenyzők Hajdú-Bihar- és SzabolcsSzatmár-Bereg megyéből érkeztek.
A fogathajtó verseny programja a kétfordulós
akadályhajtás versenyszám teljesítéséből állt.
A délelőtti versenyszám eredménye alapján

két hajdúhadházi versenyző, Komor Sándor
és Antal Máté az első négy helyezett között volt.
Az idei versenyre épített akadálypálya szinte
az összes versenyzőn kifogott, egyik nagy
kettes fogathajtó sem tudta mindkét fordulóban hibátlanul meghajtani.
A póni fogatok közül két hajtó hibátlanul
teljesítette mindkét fordulót, ezért köztük
az első helyezést összevetés döntötte el.
A nagy kettes fogatok kategóriában a délutáni hibátlan hajtásnak is köszönhetően
Antal Máté hajdúhadházi versenyző első
helyezést ért el.
A verseny magas szakmai színvonala által a
hajtók szembesülhettek az idény első versenyén, hogy a tavaszi felkészülés megfelelő

volt-e, és hogy a felmerült esetleges hibák
kiküszöbölését elvégezzék az idény későbbi
versenyeinek sikeres teljesítésére.
Hajdúhadházi Fogathajtó Verseny eredménylistája kategóriák szerint:
Kettesfogat C kategória I-VI. helyezett:
1. Antal Máté,
Hajdúsági Hagyományőrző Lovas
Klub Hajdúhadház
2. Beri Tibor,
Debreceni Lovas Klub, Hajdúsámson
3. Kovács Dóra, Nyírbátori LSHE
4. Kalmár Péter, Pocsaji Lovasbarátok SE
5. Fróna Antal, DHF SE
Hajdúböszörmény
6. Molnár Lajos, DHF SE
Hajdúböszörmény
Póni kettes C kategória I-III. helyezett:
1.
2.
3.

Dobó Imre, DHF SE
Hajdúböszörmény
Balogh Viktor, DHF SE
Hajdúböszörmény
ifj. Hevesi Sándor,
Pocsaji Lovasbarátok SE
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TÁJÉKOZTATÓ A LAKOSSÁGI RENDKÍVÜLI TÉLI
REZSICSÖKKENTÉSRŐL
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TÁJÉKOZTATÁS A
HAJDÚHADHÁZON MŰKÖDŐ
NÉPKONYHÁRÓL

BÁCSI LAJOSNÉ, RÓZSIKA NÉNI
LEGENDÁSAN FINOM MÉZES
SÜTEMÉNYÉNEK RECEPTJE:

Hajdúhadházon a Széchényi utca 22. szám
alatt a Vértesi Református Egyház Idősek
Szeretetháza népkonyhát üzemeltet.

Minden családnak megvannak a féltve őrzött
receptjei, amik nagy sikert aratnak az ismerősök
körében. Ilyen Rózsika néni mézes süteménye,
mely méltán híres a városban.

„A KORMÁNY A RENDKÍVÜLI HIDEG IDŐJÁRÁSRA TEKINTETTEL DÖNTÖTT ARRÓL
A 1072/2018. (III. 9.) KORM. HATÁROZATBAN (MAGYAR KÖZLÖNY 34. SZÁMA, „A TÉLI
REZSICSÖKKENTÉS KITERJESZTÉSE ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEKRŐL”
CÍMMEL), HOGY A LAKOSSÁGOT ÚGYNEVEZETT RENDKÍVÜLI TÉLI FŰTÉSI
REZSICSÖKKENTÉSBEN RÉSZESÍTI.
Ezen Kormányzati döntés eredményeként
jelent meg a földgázt használókat érintően
a Magyar Közlöny 33. számában „Az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági
földgázfogyasztók részére biztosított téli
rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III. 8.)
Korm. rendelet”, majd a távhőszolgáltatást
igénybe vevőket érintően „A fűtési célú
távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági
felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III. 12.) Korm.
rendelet”.
Azon lakossági fogyasztók esetében, akik
nem távhővel, és nem földgázzal fűtenek:
• A téli rezsicsökkentés kiterjesztése
érdekében a települési önkormányzatok
2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás nyújtásáról szóló 1152/2018. (III. 27.)
Korm. határozat,
• A téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében szükséges további intézkedésekről
szóló 1205/2018. (IV. 5.) Korm. határozat
valamint

• A kiépített gázhálózattal nem rendelkező
települések esetében a téli rezsicsökkentés
kiterjesztéséről szóló 1210/2018. (IV. 6.)
Korm. határozat rendelkezik.
A Kormányhatározatok alapján akik fával
és szénnel tüzeltek, azon háztartások
részére azokon az 5000 lakosságszám alatti
településeken, ahol szociális tűzifa program
volt, valamint azokon a településeken (279
település Magyarországon), ahol egyáltalán nincs a földgáz szolgáltatás kiépítve, ott
a háztartások (mintegy 28.000 háztartás)
téli rezsicsökkentésére a települési önkormányzatok központi támogatást kapnak
ezen rezsicsökkentés ﬁnanszírozására.
Hajdúhadház nem pályázhatott (5000
lakosnál nagyobb település) szociális
tűzifára, s mivel a városban a vezetékes gáz
ki van építve, így a nem gázzal fűtő háztartások részére központi költségvetési támogatás hiányában nem tud a fával, szénnel
fűtő háztartások számára 12.000 Forintos
téli rezsicsökkentést ﬁzetni.

NYÁRI DIÁKMUNKA LEHETŐSÉGEK AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL
A NYÁRI DIÁKMUNKA EBBEN AZ ÉVBEN
2018. JÚLIUS 1. ÉS 2018. AUGUSZTUS
31. KÖZÖTT KERÜL MEGSZERVEZÉSRE.
A tavalyi évhez hasonlóan ezen a nyáron
is 2 foglalkoztatási időszak közül lehet
választani: 2018.07.01. és 2018.07.31., illetve
2018.08.01. és 2018.08.31. közötti időszakokra
szóló foglalkoztatási jogviszony létesítésre
van lehetőség. Hajdúhadház Város Önkormányzatának jóvoltából idén is többféle
munkalehetőség áll rendelkezésre. A nyár
folyamán munkavégzés helyszínéül szolgálhatnak a Polgármesteri Hivatal mellett
az Önkormányzat intézményei, valamint
mezőgazdasági telephelye. A munkavégzés jellegét tekintve lehetőség lesz többek

között irodai, konyhai kisegítői, településüzemeltetési, valamint mezőgazdasági
idénymunkára 4 órás munkarendben.
A jelentkezés feltételei:
• előzetes – közvetítést kérőként- történő regisztráció a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúhadházi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán. A regisztrációhoz
szükségesek a személyes okmányok, érvényes
diákigazolvány, vagy annak az iskolai
tanulmányok befejezése miatti visszavonásakor kiadott iskolalátogatási igazolás
• 16 és 25 év közötti életkor (2018. július 1-én
a 16. életévet már be kell tölteni, és 2018.
augusztus 31-én még nem töltheti be a 25.
életévet)

A népkonyha célja, hogy alkalmi jelleggel és
helyben fogyasztással legalább napi egyszeri
egy tál meleg ételt biztosít azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik más
étkeztetési formát nem vesznek igénybe.
A népkonyhai szolgáltatás a törvény erejénél
fogja térítésmentes, így az étkezését ingyenesen vehetik igénybe az arra rászorulók.
Szociális rászorultság: azok a személyek és
eltartottjaik, akik- szociális helyzetük- korukegészségi állapotuk- fogyatékosságuk,
pszichiátriai betegségük- szenvedélybetegségük- hajléktalanságuk miatt önmaguk és
eltartottjaik részére a napi egyszeri meleg
ételt tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem
képesek biztosítani, az étkezésről nem tudnak
más módon gondoskodni. Így idetartoznak
az idősek, fogyatékkal élők, pszichiátriai
betegségben szenvedők továbbá azok, akik
jövedelemmel nem rendelkeznek, vagy minimális jövedelemmel rendelkeznek (munkanélküliek, segélyből élők) kisnyugdíjasok,
egyedül élők.

Hozzávalók:
• 70 dkg liszt
• 25 dkg méz
• 25 dkg porcukor
• 4 egész tojás
• 10 dkg zsír
• 1 mokkáskanál szódabikarbóna
• 1 késhegy őrölt fahéj
• 1 késhegy szegfűszeg
• 2 evőkanál citromlé
A liszttel összekeverjük a fűszereket, a szódabikarbónát, összemorzsoljuk a zsírral. Hozzáadjuk a mézet, a porcukrot, tojásokat, citromlevet, jól kidolgozzuk.
Gyúrásnál ügyelni kell arra, hogy puha legyen
a tészta!
Lisztezett táblán elnyújtjuk kb 5-6 mm vastagra, formákat szúrunk ki belőle. Zsírozott,
lisztezett tepsibe rakva francia drazséval
díszítjük.
Ne rakjuk túl közel egymáshoz, mert sütés
közben megnő.
Sok sikert a sütéshez.

Az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes személyek vehetik
igénybe a népkonyhát. Az igénybevétel az
ellátottak érkezési sorrendjében történik.

A munkára jelentkezni e-mailben a
titkarsag@hajduhadhaz.hu címen 2018.
JÚNIUS 15. PÉNTEKIG lehet. A jelentkezéshez szükséges a Felvételi kérdőív
kitöltése. A kérdőívet Hajdúhadház Város
weboldalán, www.hajduhadhaz.hu/doku/,
lehet letölteni a Diákmunka 2018. mappából.
A kitöltött kérdőívet kell megküldeni a Titkárság e-mail címére. Kérjük azokat, akik
már korábban személyesen jelentkeztek,
hogy ők is töltsék le a kérdőívet és küldjék
meg a megadott e-mail címre június 15-ig.
A foglalkoztatás feltétele az egészségügyi
foglalkoztathatósági szakvélemény, melynek költségét idén az önkormányzat viseli.
Ezzel csak akkor kell rendelkezni, amennyiben felvételt nyer, tehát külön fogjuk értesíteni, ha szükséges.
Hajdúhadház Város Önkormányzata

SZELEKTÍV SZÁLLÍTÁS
IDŐPONTJA 2018-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:
Június 6., Július 4., Augusztus 1., Augusztus 29., Szeptember 26.,
Október 24., November 21.,
December 19.
BIO / BARNA TETEJŰ: Április 11.,
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.

HINEK JÓZSEFNÉT KILENCVENEDIK
SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL
KÖSZÖNTÖTTE HAJDÚHADHÁZ
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, ÉS ORBÁN
VIKTOR MINISZTERELNÖK NEVÉBEN
SZŐLLŐS LÁSZLÓ KÉPVISELŐ.
ESZTI NÉNI CSALÁDI KÖRBEN
FOGADTA A GRATULÁCIÓT.

SZÍVBŐL GRATULÁL AZ EGÉSZ
CSALÁD NAGY IMRE ÉS NAGY IMRÉNÉ
60. HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓJA
ALKALMÁBÓL.

“AMIT A PORBA ÍRUNK,
AZT ELFÚJJA A SZÉL,
DE AMIT A SZÍVÜNKBE ÍRUNK
AZ ÖRÖKKÉ ÉL.”

LENYŰGÖZŐ FESTMÉNYEK
EGY LÁTÁSSÉRÜLT MŰVÉSZTŐL

KÉZBESÍTŐI ÁLLÁS HOSSZÚTÁVRA
Megbízható, jó hajdúhadházi helyismerettel rendelkező munkatársat
keresünk kézbesítésre hosszútávon.
Fényképes önéletrajzokat az
info@hajduvitez.hu e-mail címre várjuk,
vagy személyesen a Szederjes Sport-és
Konferencia Központ munkatársainak!

A Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete Hajdúhadházi Kistérségi Csoportjának
és a Csokonai Művelődési Ház szakembereinek
segítségével, Varga Gábor gyengénlátó művész festményeiből 2018. május 10.-én nyílik
kiállítás, mely 2018. május 17.-ig tekinthető meg.
A kiállítást Szentpéteriné Zeller Edit nyitja
meg, melyen elhangzik a művész Magyar
Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
által meghirdetett versírói pályázatán 5.
helyezést elért, Madárijesztő című verse.
Varga Gábor gyengénlátó alkotó. 1966-ban
jelentkezett a Hajdúsági Iparművekben működő, Valkovits Zoltán által vezetett Képzőművészeti Szakkörbe. A 70-es évek elején

tagja lett a Bíró Lajos festőművész vezette
Medgyessy Ferenc Képzőművészeti Stúdiónak. Sok évi szünet után 2010-től kezdte el
felfrissíteni, illetve továbbfejleszteni tudását:
hét éven keresztül rendszeresen látogatta
Budapesten a Bálványos Huba, Dóri Éva és
Harka Ágnes által vezetett Képzőművészeti
Szabadegyetemet, illetve az általuk szervezett festőtáborokat. 1991 óta tagja a SzKIOSznak, illetve utódjának az OKIT-nak (Országos
Képző- és Iparművészeti Társaság). Képeivel
rendszeresen szerepel országos, esetenként
megyei kiállításokon, de volt egy-egy önálló
kiállítása Hajdúhadházon, Tégláson és Nyíregyházán. Az utóbbi két évben több országos
kiállításon is díjazásra érdemesnek találta a
zsűri a képeit.
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