
RANGOS KAMARAI 
ELISMERÉS

MEGEMLÉKEZÉS
Az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc 170. évfordulóján március 15-e 
hőseinek emléke előtt tisztelegtünk Szilágyi Dániel bronz szobránál.

TELJESEN MEGÚJUL A KISÁG ÉS A NAGYÁG UTCAA növényorvosi társadalmat ritkán ismerik
el, ezért is nagyon megtisztelő ez a 
kitüntető oklevél Szőllős László számára.

A Belügyminisztérium 30 millió forintos támogatásával, 
5 millió forint önkormányzati önerővel a belterületi utak 
felújítását célzó program keretében a rossz állapotú, szilárd 
burkolattal ellátott utak közül a Kiság és a Nagyág utcák 
minden szakasza megújul Hajdúhadházon.



FELHÍVÁS
LOMTALANÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
LOMTALANÍTÁS 2018.április 15-től.

A HHG Nonpro� t Kft. tájékoztatja a Tisztelt 
Ingatlantulajdonosokat, hogy a LOMTALANÍ-
TÁS rendszere átalakult!
2018. évtől csak a telefonon, vagy e-mail-ben 
megrendelt, előre egyeztetett időpontban 
kérhető a lomtalanítás.

A lomtalanítás a hulladékszállítási díjat 
meg� zető, és tartozással nem rendelkező ingat-
lanhasználó által, Társaságunkkal előre egyez-
tetett 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:
• név, cím, a számlán található vevő azonosító,
• elszállítandó lom mennyisége (m3) és fajtája
• elérhetőség (vezetékes, vagy mobil telefonszám)
 
A további információk és jelentkezés a HHG Non-
pro� t 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.)
• 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.
 
Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét! 

Segítő közreműködésükben bízva:

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

HAJDÚHADHÁZ VÁROS TÁMOGATJA A 
VÁLLALKOZÁSOK ELINDULÁSÁT

EGY VÁLLALKOZÁS ELINDÍTÁSÁHOZ NEM ELÉG EGY JÓ ÖTLET, SZÜKSÉG VAN 
TUDÁSRA, ÉS PÉNZRE. NAGYRÉSZT A PÉNZ HIÁNYA, AMI MEGAKASZTJA A KEZDETI 
LELKESEDÉST.  AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÁSNAK SZÁMOS ELŐNYE VAN. SAJÁT 
DÖNTÉSI FELELŐSSÉG, A VÁLLALKOZÁS SIKERE CSAK EGY SZEMÉLYTŐL FÜGG. 
HATÁRTALAN KERESETI LEHETŐSÉG, AZ EGYÉNTŐL FÜGG, HOGY MENNYI PÉNZT 
KERES. PERSZE AZÉRT NEM ÁRT, HA VAN EGY JÓ KÖNYVELŐ IS, AKI SEGÍT KITALÁLNI, 
HOGYAN OPTIMALIZÁLHATÓAK A KÖLTSÉGEK. 

gatásban részesítheti.
A támogatás vissza nem térítendő, vé-
gleges juttatás. A támogatás alsó határa 
100.000, felső határa 300.000 forint. Ez az 
összeg az egyéni vállalkozóvá váláshoz 
szükséges saját erő kiegészítésére szolgál.
Támogatásra, az igénylés benyújtása
időpontjában Hajdúhadház Város közi-
gazgatási területén állandó bejelentett 
lakóhellyel rendelkező, rászoruló ter-
mészetes személy jogosult, aki rendelkezni 
fog a vállalkozói tevékenység végzéséhez 
szükséges okirattal és azt a kérelem 
beadásától számított 3 hónapon belül 
bemutatja. 
Egyéni vállalkozás indításához létre kell 
hozni egy ügyfélkapus elérhetőséget. Az 
egyéni vállalkozói igazolvány alapvetően 
10 ezer forintba kerül, de elég az általunk 
is kinyomtatható igazolással, akkor azt 
ingyenesen is megkaphatjuk. Több helyre 
is be kell jelentkezni az adózással kap-
csolatban, így a NAV-hoz, a területileg
illetékes önkormányzathoz a majd 
fi zetendő iparűzési adó apropóján, vala-
mint a Kereskedelmi és Iparkamaránál is 
regisztrálni kell, ennek díja 5000 forint.

A támogatás iránti kérelmeket Hajdúhad-
házi Polgármesteri Hivatalánál kell be-
nyújtani.
A kérelem kötelező, tartalmi eleme annak
részletezése, hogy a kérelmező a támo-
gatás összegéből milyen költségeket 
kíván fi nanszírozni. A kérelmek ügyében 
Hajdúhadház Város Önkormányzatának 
Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi 
Bizottsága dönt. A támogatás összegéről a 
kérelmező rászorultságát fi gyelembe véve 
dönt, a hiánytalan támogatási kérelem 
benyújtását követő 30 napon belül.

A támogatottal az önkormányzat nevé-
ben polgármester és a jegyző együttesen 
támogatási megállapodást köt.
A támogatás megítéléséről a kérelmező 
írásbeli értesítést kap.

Nem tagadható azonban, hogy vannak 
hátrányok is. Ilyen például az, hogy többet 
kell dolgozni, megszállottan kell szeretni 
azt, amivel foglalkozik, mert ez nem olyan 
munkahely, ahol csak reggel 8-tól délután 
4-ig kell dolgozni. Nagyon sokszor estig 
kell dolgozni, sőt valószínűleg a hétvé-
géket is fel kell áldozni. A legtöbb ismert 
vállalkozó jóval többet dolgozik hetente, 
mint 40 óra. Ami az egyik oldalon a sza-
badságot jelenti, az a másik oldalon ren-
geteg stresszel jár, hiszen az embernek a 
megélhetése múlik a vállalkozásán.

Sikeres vállalkozóvá válni nem egyszerű 
feladat. Időbe telik, odaadást és főként 
rengeteg kitartást igényel. Áldozatokat 
kell hozni érte, lesznek jó és rossz pilla-
natok is. 

Egy településnek mindig kedvező, ha a 
helyi lakosok vállalkozóvá válnak, bevé-
telt termelnek, gondoskodnak önmaguk, 
és családjuk eltartásáról. 
Az egyéni vállalkozás sok szempontból 
egyszerűbbnek tűnik, hiszen már az ala-
pítás is gyorsabban megy. 

Hajdúhadház Város Önkormányzata 
a 2018-as évben is kiemelt fontosságú 
ügyként kezeli, hogy a közigazgatási 
területén működő vállalkozások létre-
hozásához hozzájáruljon. 

Az Önkormányzat ösztönözni kívánja 
Hajdúhadház Város polgárait arra, hogy 
tegyenek meg minden tőlük telhetőt annak 
érdekében, hogy saját maguk és családjuk 
eltartásáról vállalkozói tevékenységből 
származó bevételből tudjanak gondos-
kodni. A vállalkozást elősegítő támogatás 
célja a szociálisan rászoruló egyének és 
családok megélhetésének segítése, önálló 
egzisztenciateremtési esélyeinek növelése.
Az Önkormányzat az öngondoskodáshoz 
való hozzájárulásként a rászoruló lakoso-
kat vállalkozóvá válásuk érdekében támo-

Vissza nem térítendő támogatást (a továb-
biakban: támogatás) nyújt a tulajdonost
terhelő számlával igazolt homlokzat hő-
szigetelési és felújítási költségek 80%-áig, 
de maximum 300.000.,-Ft, összeghatárig.
A kérelem mellé kötelezően csatolni szükséges:
a) az épület homlokzati frontjainak felújítására 
vonatkozó leírást és költségbecslést,
b) nyilatkozatot, a homlokzat felújítási munkák 
fedezete 20%-ának rendelkezésre állásáról.
A támogatás igényléséhez szükséges 
kérelem letölthető a Hajdúhadház Város 
honlapjáról, vagy benyújtható személy-
esen a Polgármesteri Hivatal szociális 
irodájában (Hajdúhadház, Mester u. 26. sz.) 
ügyfélfogadási időben. 

HOMLOKZAT HŐSZIGETELÉSI - ÉS FELÚJÍTÁSI ALAPRA PÁLYÁZHATNAK A LAKOSOK

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A TELEPÜLÉSKÉP JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN 
HAJDÚHADHÁZ VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN AZ  MEGHATÁROZOTT 
JOGOSULTSÁGI TERÜLETEN BELÜL LÉVŐ LAKÓINGATLANOK HOMLOKZATÁNAK 
HŐSZIGETELÉSÉHEZ ÉS FELÚJÍTÁSÁHOZ TÁMOGATÁST NYÚJT.

A HOMLOKZAT-FELÚJÍTÁSI ALAP JOGOSULTSÁGI TERÜLETE:

• Vörösmarty utca páros és páratlan oldalának a Tompa M. u. - Jókai u. közötti szakasza
• Arany János utca páros és páratlan oldalának a Jókai u. – Dr. Földi János u. közötti szakasza
• Rákóczi utca páros és páratlan oldalának a Dr. Földi János u.- Dobó u. közötti szakasza
• Dobó utca páros és páratlan oldalának a Rákóczi u.- Hunyadi u. közötti szakasza
• Honvéd utca páros és páratlan oldalának a Hunyadi u. - Petőfi  u. közötti szakasza
• Petőfi  utca páros és páratlan oldalának a Honvéd u.- Béke u. közötti szakasza
• Béke utca páros oldala a Petőfi  utcától 12. szám– Béke utca 44 szám közötti szakasza.
• Béke utca páratlan oldalának a Vértanúk utcától a Zrínyi utca közötti szakasza
• Kazinczy utca páros és páratlan oldalának Béke u. 33.-tól - Zrínyi utca közötti szakasza 
• Zrínyi utca páros és páratlan oldalának a Kazinczy utca - Bercsényi utca közötti szakasza  
• Bercsényi utca páros és páratlan oldalának a Lázár Miklós utca - Kossuth utca közötti szakasza
• Tompa Mihály utca páros és páratlan oldalának a Kossuth utca - Vörösmarty utca közötti szakasza

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI 
TÁMOGATÁS AZ EBEK 
IVARTALANÍTÁSÁHOZ
Évről évre visszatérő problémát jelentenek 
városunkban a kóbor kutyák. A város vezetése 
többféle megoldáson dolgozik a helyzet meg-
oldása érdekében. Az egyik intézkedés egy 
ebrendészeti telep létrehozása, a másik, hogy 
a felelősen gondolkodó kutyatulajdonosoknak 
segítséget nyújt az állatok ivartalanításában.  
Természetben nyújtott ellátásként adható a nem 
ivartalanított, oltással és transzponderrel (chip) 
nem rendelkező ebek tulajdonosai számára az 
ivartalanítás, oltás és a chip beültetés költsége. 
A támogatás egy eb esetében egyszer – a chip 
beültetéssel egy időben – igényelhető. 

Aki az ivartalanítás mellett dönt, felelős döntést 
hoz, és a kutyája egészségéért is sokat tesz! Az ál-
latok ösztönlények, nem gondolkodnak, hanem 
cselekszenek az ivarzás idején. Településünkön 

is óriási problémát jelent a nagyszámú gaz-
dátlan állat. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy sok a 
felelőtlen gazda, aki szívtelenül sorsára hagyja a 
nem kívánt kölyköket.
Akik szerencsések és nagy nehezen túlélik, 
de nem találnak befogadóra, azok az utcán 
tengődnek, idővel ők is ivarzanak és újabb ár-
tatlan lények jönnek a világra, újabb és újabb 
keverék almok születnek. Ez a körforgás sosem 
szűnik meg, ha mi, emberek nem gondolkodunk 
felelősségteljesen és nem cselekszünk.
Az ivartalanításhoz csak egy – mára már ru-
tin – műtétre van szükség. Ezzel állatainkat is 
megkíméljük a sorozatos tüzelés, esetenként 
álvemhesség, szülés terheitől, mert természe-
tesen nem tesz jót a szervezetüknek a folyama-
tos vemhesség, majd szoptatás. A kan kutyákat 
is érdemes ivartalanítani, hacsak nem zárt 
környezetben élnek és nem tudnak kóborolni, 
elszökni tüzelési időszak alatt, bár az ivarosság-
gal gyakran együtt járó betegségektől így nem 
lehet megóvni őket. Az ivartalanítás nem csak 
a felelősség kérdése miatt fontos, de rengeteg 
betegség is megelőzhető vele.

IDÉN IS MEGMÉRETTETTEK A 
HAJDÚ ÉS BIHAR MEGYEI BOROK

„A bor lényege az ember, aki termeszti a szőlőt, félti, 
gondozza, mint gyermekét, majd elérkezvén a várva-
várt pillanathoz, kellő tisztelettel kóstolja meg az új 
termést. ”   Hamvas Béla
A hagyományokhoz híven Hajdú és Bihar megyei 
borászok, hajdúsági, dél-nyírségi, bihari és érmelléki 
borainak mustrája, összehasonlító elemzése zajlott 
a február 21.-én megrendezésre került versenyen. 
A borverseny házigazdája Csáfordi Dénes 
Hajdúhadház város polgármestere, a zsűri elnöke 
i� . Kamocsay Ákos borász, a verseny védnöke Ha-
lász János országgyűlési képviselő, a Városok-Falvak 
Szövetségének elnöke volt. 
Talán nem is gondoltuk volna évekkel ezelőtt, hogy 
az alföldi város ismét feliratkozik a borászati térképre, 
pedig a szőlőművelés hagyománya évszázadokra 
nyúlik vissza a településen és környékén. 
A földrajzi adottságok miatt kétfajta talajban terem-
nek a szőlők, vannak kertek, ahol homok alatt lösz 
réteg rejtőzik, és vannak dűlők, ahol csak homok 
húzódik a tőkék alatt. Így teremtve változatos illato-
kat, aromákat, zamatokat. A lösz testesíti a borokat, 
a homokon pedig, kevesebb cukortartalmú véko-
nyabb nedűt eredményez. 
A gazdák a fajták sokszínűsége miatt többféle bort 
készítenek. Megtalálhatóak a kék szőlők, mint a 
Kékfrankos, a Duna gyöngye. Új fajtának számít 
a környéken a Generosa, a Cserszegi fűszeres. A 
hagyományos szőlőfajták is bőséggel teremnek, 
mint az Ezerjó a Kövidinka, és a Gohér, a Vállas Erdei. 
A � atal, innovatív szellemiségű városvezetés a 
hagyományokra támaszkodva tölti meg élettel a 
zártkerteket.  A város határaiban termett szőlők 
borait a mindennapok részévé szeretnék tenni. 
Szaporítóanyaggal támogatják a családokat abban, 
hogy saját gyümölcsösükben termeljenek szőlőt, és 
abból készítsenek bort. 
A hosszú távú cél az, hogy a boltokban helyi bort 
lehessen vásárolni, a mindennapok részévé vál-
jon például az itteni szőlőből készült rozé. Ennek 
érdekében a meghívott vendégek szőlészeti és 
borászati konferencián vettek részt, melynek véd-
nöke Dr. Kiss Eliza, a Földművelésügyi Minisztérium 
kiemelt borászati feladatokért felelős miniszteri 
biztosa és Tasó László, országgyűlési képviselő, a 
miniszterelnökség államtitkára. A zártkörű tanács-
kozáson a fennálló problémák és nehézségek leküz-
désére keresték a megoldásokat.
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TÁJÉKOZTATJUK ARRÓL, HOGY TAVASSZAL, HAJDÚHADHÁZON 
IS HAMAROSAN ELINDULNAK A SZUPER GYORS INTERNET 
HÁLÓZATON NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSAINK.

Ahhoz, hogy Ön is mielőbb használhassa ennek a gyors és kedvezőbb árú szolgáltatás-
nak az előnyeit, nem kell mást tennie, mint személyesen felkeresni Ügyfélszolgálati 
irodánkat és leadnia igényét a kiválasztott új Internet díjcsomagra. (Ügyfélszolgálat 
címe: 4243 Téglás, Malom utca 2/A. Nyitva tartás: hétköznap 9-17h), vagy elküldeni igé-
nyét e-mailben az ugyfelszolgalat@1210.hu e-mail címre.

Internet csomag ajánlatunk 1 év határozott idejű szerződéskötés esetén televíziós elő� zetéssel:

Televíziós Digitális műsorcsomagunk és benne található csatornák: 
1 év határozott időre – bruttó 3.990 Ft/hó

AMC, ATV, ATV HD, AXN, BARRANDOV FAMILY, BBC Earth, Bloomberg TV, Boomerang, Cartoon Network, CBS 
Reality, CCTV4, CCTV4 HD, CNN, Comedy Central, Comedy Central Family, Cool TV, Cool TV HD, d1 TV, Da Vinci, 
DEBRECEN TV,  Deutsche Welle, DIGI Animal World, DIGI Animal World HD, DIGI Life, DIGI Life HD, DIGI Sport 
1, DIGI Sport 1 HD, DIGI Sport 2, DIGI Sport 3, DIGI Sport 3 HD, DIGI World, DIGI World HD, DIGISport 2 HD, 
Discovery Channel, Disney Channel, DoQ, Duck TV, DUNA, DUNA HD, DUNA WORLD, DUNA WORLD HD, Echo 
TV, Eurosport, Eurosport 2, Eurosport 2 HD, FEM3, Film Cafe, Film+, Film+ HD, Fix TV,  FIT HD, GALAXY, H!T Music 
Channel, HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TV, hatoscsatorna, Hír TV, HISTORY, HISTORY HD,  Humor+, Info csatorna, Izaura 
TV,  JOJ Plus, Kiwi TV, KÖLCSEY TELEVÍZIÓ,  LiChi TV, LifeTV, M1, M1 HD, M2, M2 HD, M3 Anno, M4 Sport, M4 Sport 
HD, M5, M5 HD, Megamax, MEZZO, Minimax, Mozi+, MTV Europe, Music Channel, Music Channel HD, Muzsika 
TV,  Nat Geo HD, Nat Geo Wild, Nat Geo Wild HD, National Geographic, Nick JR., Nickelodeon,  NYÍREGYHÁZA 
TV, Paramount Channel, PAX TV, Prime, Pro7, ProTV International, Rai Uno, RTL, RTL Gold, RTL Klub, RTL Klub HD, 
RTL Spike, RTL+, RTLII, RTLII HD, SAT1, Sky News, Slager TV, Sony Max, Sony Movie Channel, Sorozat+, Spektrum, 
Sport 1, Sport 1 HD, Sport 2, Story4, Story5, SuperTV2, SuperTV2 HD, TA3, The Fishing & Hunting, The Fishing & 
Hunting HD, TLC, Travel Channel, TV EGER, TV JOJ, TV Lux, TV Paprika, TV2, TV2 HD, TV5, tv8, TVE, TVR 1, TVR 2, 
TVR 3, TVR Cluj, TVR Craiova, TVR HD, TVR Iasu, TVR TG Mures, TVR Timisoara, VH1, Viasat Explore, Viasat His-
tory, Viasat Nature, Viasat Nature/History HD, VIASAT3, VIASAT6, WAU, ZEMPLÉN TV, Zenebutik

Prémium csomagok: HBO Pak, HBO MaxPak, Digi� lm, Felnőtt csomag.

Bízunk benne, hogy Önt is hamarosan elégedett Ügyfeleik között üdvözölhetjük!
EuroInternet Kft.

SZUPERGYORS LESZ AZ INTERNET
HAJDÚHADHÁZON IS

MUNKAHELYET TEREMT AZ ÉPÜLŐ VÁGÓHÍD

SZOCIÁLIS FÖLDPROGRAM

A HAJDÚHADHÁZI JÁRÁSBAN 600 MILLIÓ FORINTOS BERUHÁZÁSBÓL HÁROM 
TELEPÜLÉSEN, TÉGLÁSON, HAJDÚHADHÁZON ÉS BOCSKAIKERTBEN CSAKNEM 5200 
HÁZTARTÁSBAN VÁLIK ELÉRHETŐVÉ HAMAROSAN A SZUPERGYORS INTERNET.

A BELÜGYMINISZTÉRIUM 122 MILLIÓ FORINTOS TÁMOGATÁSÁVAL ÉPÜL VÁGÓHÍD 
ÉS HÚSFELDOLGOZÓ ÜZEM HAJDÚHADHÁZON. A BERUHÁZÁS ÉPÍTŐIPARI 
MUNKÁLATAI LASSAN BEFEJEZŐDNEK, S AZ ESZKÖZÖK BESZERZÉSE ÉS BEÉPÍTÉSE 
UTÁN NYÁR FOLYAMÁN INDULHAT A PRÓBAÜZEM.

AZ ÖNGONDOSKODÁS ERŐSÍTÉSE ÉRDEKÉBEN 2018 ÉVBEN IS FOLYTATÓDIK A 
SZOCIÁLIS FÖLDPROGRAM. 

Hajdúhadházon és Bocskaikertben is elkez-
dődött a kivitelezés. Az új kábelhálózatot 
lég- és földkábelek telepítésével építik ki. 
Vannak olyan utcák, ahol a meglévő távköz-
lési fa oszlopokat használják, van, ahol új 
oszlopsort létesítenek, s ahol lehetőség van rá 
a földbe fektetett kábelekkel épül a hálózat. 

Reményeink szerint ez év nyarán már min-
denki élvezheti a széles sávú internet és az 
új televíziós programcsomagok előnyeit!

lenben kiváló a minősége. S jó minőségű 
élelmiszeripari termékekre egyre nagyobb
kereslet mutatkozik belföldön és ha-
tárainkon túl egyaránt. – nyilatkozta 
Csáfordi Dénes polgármester.
Tasó László országgyűlési képviselőnk 
az épülő üzem látogatásakor hangsúlyoz-
ta, hogy egy működőképes üzem fog 
megépülni rövidesen, amely sokkal több 
lehet, mint a közmunka program egy 
meghatározó eleme. Egy gazdaságosan 
működtethető üzem kerül kialakításra, 
amely munkahelyeket teremt, s amely a 
működésével újabb lendületet adhat a 
hajdúsági és a dél-nyírségi állattartásnak is.

A szupergyors internethálózat kiépítése 
fontos szerepet játszik a vidéki települések
versenyképességének erősítésében, és hozzá-
járulhat a falvakban és kisvárosokban élő 
lakosság elvándorlásának megállításához 
is, mondta el Tasó László, országgyűlési 
képviselőnk.

A hálózat kiépítésének munkálatai Tégláson 
kezdődtek, ahol már az új szolgáltatást 
is tesztelhetik a lakosok. A tél folyamán 

Vágóhíd építésére az önkormányzat saját 
racka állományát alapul véve pályázhat-
tunk, de természetesen nem csak saját 
állatállomány vágására lesz lehetőség. 
Bérvágásra is, illetve a céljaink között 
szerepel, hogy prémium minőségű, fel-
dolgozott hústermékek készüljenek az 
üzemben, s ehhez természetesen vásárol-
nunk is kell majd állatokat. A termékek 
Hadháztáji védjeggyel ellátva, mint 
hajdúhadházi termékek kerülnek majd a 
boltok polcaira. A feladat nem egyszerű, 
hiszen racka kolbásszal és szalámival nem 
gyakran lehet találkozni, a rackajuhok 
húskihozatala sem a legjobb, a húsnak el-

Hajdúhadház Város Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a hátrányos helyzetűek felzárkóztatására. 
A szociális földprogram által a város támogatja és fejleszti a rászoruló háztartások megélhetését, 
hozzájárul az életminőségük javulásához, növeli a bevont háztartások önálló megélhetési esélyeit.
Idén is azok a lakosok lehetnek a program részesei, akik a mezőgazdasági, háztáji gaz-
dálkodásra képesek, akik munkanélküliek, mély szegénységben élnek, vagy épp munkahely 
és nyugdíj mellett a rendelkezésükre áll a háztáji mezőgazdasági háttér. A kiskertekben 
megtermelt élelmiszerek saját fogyasztásával a családok kiadásai csökkenthetőek. A prog-
ram igyekszik visszavezetni a kedvezményezetteket a háztáji gazdálkodás hagyományaihoz, 
újból „divatba” hozni az állattartást a település szegény családjai körében is. A háztáji ál-
lattartás mellett a program igyekszik „visszacsempészni” a szociálisan rászoruló családok 
mindennapjaiba a konyhakertek megművelésének korábbi gyakorlatát is. Megtapasztal-
hatják a munka értékét, a jövedelemszerzés alternatíváját. A program évről - évre igyekszik 
bővíteni a kedvezményezettek lehetőségeit, amelynek nem titkolt célja, hogy a hagyományos, 
önellátó falusi gazdálkodás újraéledjen a településen.

A szociális földprogramban az a személy vehet részt: 
• akinek legalább egy éve bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye van Hajdúhadházon, ál-

lattartásra és konyhakerti növénytermesztésre alkalmas feltételekkel és udvarral rendelkezik és
• egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban vagy
• foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, vagy
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy
• olyan megváltozott munkaképességű, akinek egészségügyi állapota a programban való rész-

vételét lehetővé teszi vagy 
• azon nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy, akinek családjában az egy főre jutó havi 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át.
A szociális földprogramban a közös háztartásban élő személyek közül egy személy vehet részt.
A szociális földprogramban résztvevő számára 30 000 Ft összegnek megfelelő természet-
beni támogatásban részesülhetnek vetőmag, kishaszonállat és táp formájában. 
A szociális földprogramban való részvételi szándékot - kérelem alapján - a Hajdúhadházi 
Polgármesteri Hivatalhoz lehet benyújtani. A Polgármesteri Hivatal a kérelmek benyújtását 
követően környezettanulmányt készít.
A kérelmek benyújtására a Polgármesteri Hivatal szociális irodájában (Hajdúhadház, 
Mester u. 26. sz.) van lehetőség 2018. április 20-ig.

A Nagyág utca és Kiság utca burkolata 
hosszú idő óta töredezett, a többszöri 
javítások miatt egyenetlen, az út víz-
elvezetése nem megoldott. Az utak új asz-
faltréteggel való ellátása biztosítja a biz-
tonságos közlekedést és a fenntartható 
üzemeltetést. Nagyág utca és Kiság utca 
járdáinak helyreállítása is megtörténik az 
utak felújításával egy időben. 

A beruházás során, a víznyelőket, és 
aknafedlapokat szintbe emelik, épül új 
útszegély, kiemelt és süllyesztett is, ahogy 
a közlekedés és a vízelvezetés megkíván-
ja, új közlekedési táblák is kihelyezésre 
kerülnek, s az út menti zöldfelületek is 
megújulnak.  

A felújítási munkálatok várhatóan június 
közepére készülnek el.

ÚTFELÚJÍTÁS
KORMÁNYZATI 
TÁMOGATÁSSAL

KORMÁNYZATI TÁMOGATÁSSAL ÚJUL-

HAT MEG A KISÁG ÉS A NAGYÁG UTCÁK 

ÚT- ÉS JÁRDABURKOLATA. A BELÜGY-

MINISZTÉRIUM 30 MILLIÓ FORINTOS 

TÁMOGATÁSÁHOZ, HAJDÚHADHÁZ 

VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5 MILLIÓ 

FORINT ÖNERŐVEL JÁRUL HOZZÁ, MELY 

FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁVAL A KÉT

UTCA MINDEN SZAKASZÁN FELÚJÍTÁSRA 

KERÜL AZ ÚTBURKOLAT.

INDUL A SZENNY VÍZ-
BERUHÁZÁS

Hosszas, több éves előkészítő munka után, 
2018 tavaszán végre elindul Hajdúhad-
házon az a fejlesztés, aminek keretében 
bővül a szennyvíz elvezető rendszer, és a 
hajdúhadházi szennyvíztelep.
Évek óta egyeztetünk a kormánnyal annak 
érdekében, hogy elindulhasson a fejlesztés, 
ami révén a Hajdúhadházon szennyvízveze-
tékkel nem rendelkező utcák többségén is 
kiépüljön a hálózat, s a bővülő hálózat révén 
megnövekedő szennyvízmennyiség befoga-
dására alkalmassá váljon a szennyvíztisztító 
telep.
A fejlesztés több, mint egymilliárd Ft érték-
ben valósul meg. Több mint 8 km hosszúság-
ban épül szennyvízvezeték, több mint 600 
ingatlan rákötésére lesz lehetőség.
A következő utcák érintettek a fejlesztésben:
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., 
Széchenyi u., Lóránt� y u., Széchenyi u., 
Széchenyi zug, Erdőalja u., Mester u., Hunyadi 
u., Bocskai tér, Botond u., Árpád u., Nap u.
A fejlesztés március 28-án indul a fejlesztési 
területen lévő föld alatti közművek helyének 
és nyomvonalának meghatározásával. Ez 
gödrök és árkok ásásával fog járni a fejlesz-
tési terület egyes pontjain és szakaszain. 
Áprilisban megtörténik a tervek utolsó 
egyeztetése és engedélyeztetése. Májusban 
pedig indul az új hálózat kiépítése.
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RANGOS ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLT TELEPÜLÉSÜNK NÖVÉNYORVOSA

A MAGYAR NÖVÉNYVÉDŐ MÉRNÖKI ÉS NÖVÉNYORVOSI KAMARA HAJDÚ-BIHAR 
MEGYEI TERÜLETI SZERVEZETE KIEMELKEDŐ NÖVÉNYVÉDELMI SZAKTANÁCSADÓI 
TEVÉKENYSÉGÉÉRT, A BRASSICA OLERACEA HAJDÚHADHÁZ-I TÁJFAJTA, 
VALAMINT A SZŐLÉSZET-BORÁSZAT FEJLESZTÉSÉBEN ELÉRT EREDMÉNYÉÉRT 
SZŐLLŐS LÁSZLÓ NÖVÉNYVÉDŐ MÉRNÖKÖT A KAMARA KIVÁLÓ NÖVÉNYORVOSA 
KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÍTTETTE.

dongókra, dongókra. Kompromisszumot
kell kötni, hogy a növényünk is védve legy-
en, de a méhek is életben maradjanak, a 
hosszú telek után ezek a rovarok nagyon 
kiéhezettek, és a robbanásszerű tavasz 
miatt a gazdák nem mindig végeznek a 
munkálatokkal, mire a méhek előbújnak, 
ha rossz időben permeteznek, metszenek, 
akkor tömeges méhpusztulás következhet be.

Olyan pici porszemek vagyunk a világban, 
de ez a porszem nagyon sokat tud ártani. 

A rossz technológiák könnyebben terjed-
nek, mint a kicsit időigényesebbek, vagy 
drágábbak, amik környezetkímélő tech-
nológiák.
„Nekünk növényorvosknak az a feladatunk, 
hogy ajánljuk a korszerű növényvédelmi 
technikákat, alternatívákat nyújtsunk a 
gondokra, és a korszerű, környezetbarát 
megoldásokat javasoljunk. Nehéz feladat, 
hogy tegyünk a környezetvédelemért, miköz-
ben egyre nagyobb az elvárás, hogy minél 
magasabb legyen a terméshozam.  

Több település növényvédelmét és táptalaj 
gazdálkodását irányítom, nagy öröm volt 
számomra, hogy felterjesztettek erre a díjra.  
A növényorvosi társadalmat nagyon ritkán 
ismerik el, ezért is nagyon megtisztelő ez az 
oklevél számomra.”

Szőllős László öt településen látja el a 
növényorvosi tevékenységet. A feladatai 
közé tartoznak a növényeknek a teljes 
növényvédelmi és tápanyag gazdálkodási 
tervezése, ütemezése, a növényvédő szerek 
receptre történő felírása, nyomon köve-
tése, visszaellenőrzése, élelmiszer-egész-
ségügyi előírások betartása, betartatása. 
Hadházon a magánszemélyeknek is ad 
tanácsokat, egyedüli szakemberként, sok 
lakos is hozzá fordul. 

A munkája fontos része a felvilágosítás, 
a környezetvédelmi szempontok betar-
tása, betartatása, hiszen nem minden 
esetben indokolt vényköteles készítmény 
használata, vannak alternatív megoldások. 
Nem elég, hogy megvédünk egy növényt, 
meg kell védeni a környezetet is. Hitval-
lása szerint környezettudatosan kell vé-
gezni a növényvédelmet.  Nem csak egy 
betegséget, károkozót kell kezelni, hanem 
sokkal összetettebben, védenünk kell 
saját magunkat, az embertársainkat, il-
letve a környezetet. Az élőhelyünknek 
van egy sokszínűsége, minden helynek 
megvan a maga sajátos faunája. Vannak 
hasznos és kártékony rovarok, rágcsálók, 
dúvadak, ragadozó madarak. „Nekem 
összetettebben kell gondolkodnom, mint egy 
átlag kertészkedőnek, aki csak egy dologra 
fókuszál, aki csak azzal az egy rovarral, vagy 
betegséggel akar megküzdeni. Attól, hogy 
egy rovart kiirtsunk, fontosabbnak tartom 
a környezet és az embertársaink védelmét”
- mondta a szakember.  

Mindenkit arra ösztönöz, hogy olyan 
technológiát alkalmazzon, megfelelő 
időben, ami engedélyezett, vagy próbálja 
meg megelőzni a betegségeket. Ne akkor
kapkodjon, amikor már csak drasztikusan
lehet beavatkozni, ami kárt tesz a kör-
nyezetben is, az egészségünkben is.

Kiemelten fontos a méhek védelme. 
Kínában már annyira nincsenek méhek, 
hogy a gazdák saját kezükkel végzik a 
beporzást. A méhekre szükségünk van, 
nem csak a mézelő méhekre, hanem a be-
porzást végző méhekre, posztméhekre, kék-

BESZÁMOLÓ A JELZŐRENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL HAJDÚHADHÁZON  I  ÉVES SZAKMAI TANÁCSKOZÁS 

A Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti 
Központ Család- és Gyermekjóléti Szol-
gálat szakmai egysége 2018. február 27.-én 
tartotta éves szakmai tanácskozását.

A  Gyvt. 17. §-a és az Szt. 64. § (2) bekez-
dése szerinti a család- és gyermekjóléti 
szolgálat,  a gyermek veszélyeztetettségét, 
illetve a család, a személy krízishelyzetét 
észlelő jelző rendszert működtet. Ez alap-
ján a család- és gyermekjóléti szolgálat 
minden év február 28-ig tanácskozást 
szervez, és minden év március 31-ig éves 
jelzőrendszeri intézkedési tervet készít, 
amely az éves szakmai tanácskozáson el-
hangzottakra épül. A tanácskozás szakmai 
keretei: a jelzőrendszer tagok által készített 
írásbeli beszámolókon alapuló helyzetfel-
tárás, a település szociális és gyermekvé-
delmi helyzetének bemutatása, a fejlesz-
tési irányok meghatározása, érzékenyítés, 
visszacsatolás, az egész éves szakmaközi, 
szakmai munka összefoglalása. A tanács-
kozás lehetőség szerint ráirányítja a � gyel-
met a hiányzó ellátási formákra, az észlelt 

rendszerszintű (helyi) hibákra. 

A 2018-as évben megrendezésre kerülő 
jelzőrendszeri éves szakmai tanácskozáson 
részt vettek a Hajdúhadház városi és járási 
ellátási területéhez tartozó jelzőrendszer 
tagjai. 

A tanácskozást Komorné Karap Mária a 
Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti 
Központ intézményvezetője nyitotta 
meg, aki a tanácskozás során ismertette 
a család- és gyermekjóléti szolgáltatás ál-
tal működtetett észlelő- és jelzőrendszer 
folyamatait és a járási jelzőrendszeri tanács-
adói tapasztalatokat. 

A tanácskozás résztvevőit Csáfordi Dénes 
Polgármester köszöntötte, aki kiemelte, 
hogy nagyon nehéz feladatot látnak el 
azok, akik hátrányos helyzetű gyerekek-
kel és családokkal dolgoznak. Ezt a segítő 
tevékenységet, lelkileg és fizikailag is 
megterhelő munkát csak elhivatottsággal 
és kellő támogatottsággal tudják hosszabb 

távon ellátni a területen dolgozók. Keresik 
annak a lehetőségét, hogy a város hogyan 
tudja támogatni, hogyan tud jobb felté-
teleket biztosítani a szociális területen dol-
gozók számára. Dr. Kiss Katalin Hajdúhad-
ház város Jegyzője a gyermekvédelmi 
jelzőrendszeri tagok jelzési kötelezettségé-
nek teljesítésére történő Kormányhivatali 
felhívásról tájékoztatta a jelenlévőket és fo-
kozottan felhívta az irányadó jogszabályok 
betartására a � gyelmet. 

Az észlelő – és jelzőrendszeri tagok, a csa-
lád- és gyermekjóléti szolgálat 2017. évben 
végzett gyermekvédelmi tevékenységét 
Komjáthiné Boros Márta a család- és gyer-
mekjóléti szolgálat szakmai vezetője mu-
tatta be. 

Köszönjük mindenkinek az elmúlt év közös 
munkáját a hajdúhadházi gyermekek, csa-
ládok nevében. 

Komjáthiné Boros Márta
szakmai vezető

ajándékcsomag érkezett. A kora délután 
majdnem estébe nyúlt, mire - reméljük min-
den jelenlévő megelégedésére - elbúcsúz-
tattuk a telet. A magam és munkatársaim 
nevében köszönöm minden támogatónak, 
fellépőnek és résztvevőnek, ezt a vidám 
szórakoztató délutánt. 

Uzonyiné Marczin Erika
intézményvezető helyettes

Az infl uenzajárvány és a hideg idő elle-
nére, igen nagyszámú érdeklődő jött el, 
hogy elfelejtse a gondjait,  bajait, kikapcso-
lódjon, találkozzon ismerőseivel és jól 
érezze magát. Az önfeledt szórakozásról, 
az Aranykapu Óvoda Katica csoportja, 
a Rózsai Tivadar Református Általános
Iskola és Óvoda Eszterlánc Népi Gyermek-
játék csoportja és Énekkara, valamint az 
Őszikék Színjátszókör tagjai gondoskod-
tak. A szünetben zsíros kenyérrel, teával és 
jó fajta hadházi borral kínáltuk meg vendé-
geinket. A résztvevők nagy örömére ebben 
az évben is volt tombolasorsolás. Az aján-
dékokat az intézménnyel kapcsolatban álló 
és azt támogatni kívánó, polgármesterek, 
országgyűlési és önkormányzati képviselők, 
intézmények, magánszemélyek, az intéz-
mény dolgozói, valamint a munkatár-
saink által felkeresett, a városban működő 
kereskedők, KFT-ék, vállalkozók ajánlották
fel jó szándékkal. Köszönet jár nekik a 
nyertesek és a szervezők nevében is, hisz 
nagyon sok (több mint 200 darab) értékes 

ELBÚCSÚZTATTUK A TELET

FEBRUÁR 22-ÉN TARTOTTUK MEG A MÁR HAGYOMÁNNYÁ VÁLT ZENÉS TÉLBÚCSÚZ-
TATÓ RENDEZVÉNYÜNKET A VÁROS NYUGDÍJASAI RÉSZÉRE A CSOKONAI MŰVELŐDÉSI 
HÁZBAN, INTÉZMÉNYÜNK A HAJDÚHADHÁZI MIKROTÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI 
KÖZPONT ÉS AZ EMBERIBB MÉLTÓBB ÉLETÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZERVEZÉSÉBEN.
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korosztály az ötödik helyen végzett. Az U-11 
a harmadik, az U-13-as csapat a kilencedik 
helyen zárta a verseny sorozatot.

A felnőtt csapat téli felkészülése is jól sik-

Böszörmény ellen is mutatott jó kezdésüknek 
köszönhetően magabiztos előnyre tettek szert 
a Farkasok. Tanulva a korábbi mérkőzésen 
elkövetett hibákból fokozatosan növelték 
előnyüket, nem adták meg az esélyt az ellen-
félnek a felzárkózásra. A jó csapatjátékhoz
kiváló egyéni teljesítmények is társultak. 
A végeredmény 81-45 lett a Farkasok javára!

A legutóbbi összecsapásra idegenben Nyír-
adonyban került sor március 16-án. A Farkasok 
jó védekezésüknek és 
határozott játékuknak 
köszönhetően a mér-
kőzés elején irányí-
tották a játékot. A 
második félidőben 
pontatlan lett a Far-
kasok játéka, hullám-
völgybe került a 
csapat. A hazaiak a 
hibákat kihasználva 
ledolgozták hátrányu-
kat, és átvették a veze-

erült. A csapat új játékosokkal bővült. Kapu-
si János Téglásról, Forgács Gergő Nádud-
varról, Sándor Bence Felsőzsolcáról igazolt 
át Hajdúhadházra. Az újoncok is részt vettek 
a Téli Műfüves Bajnokságban a csapattal.
Erősödött az Ifi  keret is hat játékossal. 
Juhász Dániel Balmazújvárosról, Kocsis 
Dániel, Eszenyi László, Tóth Imre, Csecsődi 
Krisztián Nagyhegyesről. Kosina Kevin új 
igazolás.
Bízunk benne, hogy a tavasz meghozza a 
küzdési szellemet minden játékosnál. Sikeres 
szezont kívánunk a pályán, és természetesen 
a pályán kívüli életben is a HFK tagoknak, 
edzőknek és szurkolóinknak egyaránt!

tést. A csapatjáték érezhetően nem működött, 
a győzelmi sorozat folytatásához szükség volt 
egy kiváló egyéni teljesítményre, amit ezen az 
estén Kiss Attila szállított. Az izgalmas végjá-
tékban újra megvalósult a csapatunk kezdeti, 
jó védekezése és a támadójáték is feljavult. A 
hazaiak mindent megpróbáltak, de az újabb 
idegenbeli győzelem nem forgott veszélyben, 
az eredmény 67:64 a Farkasoknak!

Az alapszakasz utolsó hazai mérkőzései 
a Földi Iskola Szilágyi Dániel utcai csar-
nokában kerülnek megrendezésre március 28-
án, és április 04-én 18 óra 30 perces kezdéssel. 
Ezeken a mérkőzéseken igazi rangadókat kell 
megvívniuk a Hadházi Farkasoknak! Szük-
ségük lesz a hazai közönség támogatására. 
Várunk mindenkit szeretettel, szurkoljunk 
együtt! 
Hajrá Hadház! Hajrá Farkasok!

A felnőtt csapat az őszi szezont november 
közepén zárta a Megye I. osztály tizenhar-
madik helyén, az U-19 csapat a tizenhar-
madik helyről indíthatta a tavaszi szezont. 
Hazai pályán szurkolóinkat is várjuk, a biz-
tatás mindig jól esik a lelátókról! 
Az U-16 korosztály negyedik helyen fordul-
nak, míg az U-14 korosztály a nyolcadik 
helyen áll.

Decemberben elkezdődtek a Téli Futsal 
Terembajnokságok is. Az egyesület hatalmas 
bedobással, összesen öt korcsoportban is 
indított csapatokat (U-17, U-15, U-13, U-11, 
U-9). A gyerekek lelkesen játszanak a pályán, 
az edzéseket igencsak komolyan veszik, egyre 
ügyesebben alkalmazták a délutáni órákon 
gyakoroltakat a hétvégi megmérettetéseken. 
Az U-17-es csapat a harmadik helyen zárt a 
csoportjában, az U-15 korosztály ötödik lett. 
A legkisebbeknek újdonság volt a futsal, de 
ennek ellenére szépen helyt álltak.  Az U-9 

A győzelmek sorát hazai pályán indították el 
a fi úk. Január 24-én a Mikepércset fogadták 
hazai pályán a Farkasok. A fi úkban érződött 
a bizonyítási vágy, és ezt sikerült a pályán 
pontkülönbségben is megvalósítaniuk. Végig 
vezetve önbizalom növelő győzelmet arattak 
a fi úk.
Hadházi Farkasok – Mikepércs 94:45 

A következő mérkőzésre szintén hazai 
pályán került sor február 28-án. Az ellen-
fél a Hajdúböszörményi TE csapata volt. A 
mérkőzést jól kezdte csapatunk, helyenként 
imponáló játékkal komoly előnyre sikerült 
szert tenni. Azonban a Hajdúböszörmény 
TE nem adta fel, javuló védekezésüknek 
köszönhetően átvették a kezdeményezést. 
Az utolsó negyedre végül a fi úk összeszedték 
magukat ismét koncentráltan kosárlabdáztak, 
aminek köszönhetően simának tűnő 77-61-es 
győzelmet arattak.

A harmadik mérkőzésük március 7-én ide-
genben volt a DIFE Kosárlabda Klub ellen. A 

A HAJDÚHADHÁZI FK JÁTÉKOSAINAK IGENCSAK MOZGALMASAN TELIK A TÉLI 
IDŐSZAK. RENGETEG ÚJ KIHÍVÁSSAL SZEMBESÜLNEK AZ EGYESÜLT TAGJAI, A NAGY 
PRÓBATÉTELEKNEK KÖSZÖNHETŐEN EGYRE JOBBAN CSISZOLÓDNAK A KORCSOPORT 
TAGJAI EGYMÁSHOZ. AZ AKTUÁLIS FELADATOKNAK EREJÜK TELJÉBEN IGYEKSZIK 
TELJESÍTENI MINDENKI, AMINEK EREDMÉNYE ELŐBB VAGY UTÓBB SZEMMEL LÁTHATÓ.

EGY KELLEMETLEN VERESÉG UTÁN NÉGY GYŐZELEM. A DEAC ÖREGFIÚK CSAPATÁTÓL 
ÉV ELEJÉN ELSZENVEDETT NAGY KÜLÖNBSÉGŰ, IDEGENBELI VERESÉGET KÖVETŐEN 
A CSAPAT ÖSSZESZEDTE MAGÁT, ÉS ZSINÓRBAN NÉGY GYŐZELMET ARATOTT. EGYRE 
MAGABIZTOSABBAN MENETELNEK A HADHÁZI FARKASOK A RÁJÁTSZÁS FELÉ.

ESEMÉNYDÚS TÉL A HADHÁZI LABDARÚGÓKNÁL

SIKERSOROZAT A FARKASOKNÁL



11

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 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

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.

• Avart, kerti hulladékot csak olyan he-
lyen és területen szabad elégetni, ahol 
az égetés személyi biztonságot nem 
veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt 
nem okoz.. Égetni a szomszédos telken 
lévő épülettől 10 méter, saját telken lévő 
épülettől 5 méter távolságon belül nem 
szabad.

• Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kul-
turális és szociális intézmények, nyitott 
sportlétesítmények 100 méteres körze-
tébe az intézmény működésének ideje 
alatt, valamint az 

• egyházi és vallási rendeltetésű ingatla-
nok 100 máteres körzetében az egyházi 
szertartások, rendezvények ideje alatt.

• Az égetést csak 18 éven felüli cselekvő-
képes személy végezheti.

• Az avar és kerti hulladék meggyújtásához 
nem használható olaj, benzin vagy más 
vegyi adalékanyag és az égetendő hul-
ladék nem tartalmazhat kommunális, 
ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot 
(műanyagot, gumit, vegyszert, festéket 
vagy ezek maradékait).

• Az avar és kerti hulladék közterületen 
történő elégetése tilos.

• Tilos az égetés közút mellett, az út 
tengelyétől számított 20 méteren belül.

• Tilos olyan időszakban égetni, amikor 
az erre feljogosított szerv a város terüle-
tén vízkorlátozást rendel el vagy az ége-
tés helyszínén a vízszolgáltatás bármely 
okból szünetel vagy korlátozott.

• A tűz őrzéséről és veszély esetén annak 
eloltásáról az égetést végző köteles gon-
doskodni.

• Amennyiben a tűz elterjed és az égetést 
végző azt nem tudja megfékezni, köteles 
haladéktalanul bejelenteni a tűz terjedé-

sét a tűzoltóságnak.
• A külterületen lévő lábon álló növényzet, 

tarló illetve a növénytermesztéssel 
összefüggésben keletkezett hulladék 
szabadtéri égetését a tűzvédelmi hatóság-
gal előzetesen engedélyeztetni kell.

SZABADTÉRI TŰZGYÚJTÁSRA 
VONATKOZÓ SZABÁLYOK:

• Főzés és sütés céljából szabadtéren 
tüzet gyújtani és tüzelő berendezést 
használni csak szélmentes időben, a 
környezet zavarása nélkül lehet

• A szabadban tüzet és üzemeltetett 
tüzelő berendezést őrizetlenül hagyni 
nem szabad, veszély esetén vagy ha arra 
szükség nincsen a tüzet azonnal el kell 
oltani.

• A tüzelés és a tüzelő berendezés használa-
tának helyszínén olyan eszközöket és fel-
szereléseket kell készenlétben tartani, ame-
lyekkel a tűz terjedése megakadályozható, 
illetőleg a tűz eloltható.

JOGKÖVETKEZMÉNYEK:

• Amennyiben az avar és kerti hulladék 
égetésre nem az e rendeletben megha-
tározott időszakon belül kerül sor, a 
tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bír-
ságot von maga után.

• Aki az avar és kerti hulladék égetésére 
vonatkozó előírásokat nem tartja be hul-
ladékgazdálkodási bírsággal sújtható.

• Hatósági engedély hiányában végzett 
tűzgyújtási tevékenység külterületen, 
tűzvédelmi bírságot von maga után.

Kérjük a Tisztelt lakosságot az avar és 
kerti hulladékok égetéséről, valamint a 
szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól 
szóló 20/2015(IV.30.) rendeletben megha-
tározott rendelkezések betartására!

Dr. Kiss Katalin
jegyző

Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy a 
2015. március 05-én hatályba lépett az 
Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 
54/2014. (XII.5.) BM. rendelet. A rendelet 
225. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 
„ha jogszabály másként nem rendelkezik, 
a lábon álló növényzet, tarló, növényter-
mesztéssel összefüggésben és a belterületi
ingatlanok használata során keletkezett 
hulladék szabadtéri égetése tilos.”
A környezet védelmének általános sza-
bályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § 
(4) bekezdés b) pontja alapján a települési 
önkormányzat képviselő-testületének ha-
táskörébe tartozik a háztartási tevékeny-
séggel okozott légszennyezésre vonatkozó 
egyes sajátos, valamint az avar és kerti 
hulladék égetésére vonatkozó szabályok 
rendelettel történő megállapítása.

Hajdúhadház Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 20/2015. (IV.30.) szám-
mal rendeletet hozott az avar és kerti 
hulladék égetés, valamint a szabadtéri 
tűzgyújtás helyi szabályairól Hajdúhad-
ház város belterületén belül.

Eszerint:
• Az avar és kerti hulladék (falomb, 

kaszálék, nyesedék, ág, gally, fű, szár, 
levél, gyökér és egyéb növényi marad-
ványok) megsemmisítése elsősorban hely-
ben történő komposztálással történhet.

• Az ártalmatlanítás történhet a szervezett 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
keretében történő elszállítással is.

• A lakosság egészségének és a környezet 
tisztaságának védelme érdekében a nem 
komposztálható, illetve a komposztá-
lásra alkalmatlan avar és kerti hulladék 
égetése minden év március 1. napjától 
április 30. napjáig végezhető el.

• A napi égetést 8-18 óra közötti idő-
szakban lehet végezni. Ünnepnapokon 
az égetés tilos.

• Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet.
• Avar és kerti hulladék égetését úgy kell 

végezni, hogy a környezetét erősen 
zavaró, ingerlő füst, bűz, pernye és 
hőtermelés hatása ne álljon fenn, az tűz-
és robbanásveszélyt ne jelentsen.

• Tilos az avar és kerti hulladék égetése 
párás, tartósan ködös, esős időben, 
füstköd-riadó és erős szél esetén, illetve 
hatóságilag elrendelt tűzgyújtási tilalom 
esetén.

AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉS, VALAMINT A 
SZABADTÉRI TŰZGYÚJTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
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