
Új parancsnok irányítja a hajdúhadházi 
Vay Ádám Kiképzőbázist.  
Interjú Sáreczki László őrnaggyal. 6. oldal 

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

A magyar kultúra napján a legkisebbek is színvonalas  
programokon vettek részt a református óvodában.  3. oldal

OLASZORSZÁGBÓL 
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XX. DONI HŐSÖK EMLÉKMENET
Fáklyás felvonuláson emlékeztek meg a második világháború  
áldozatairól Hajdúhadházon.  4. oldal
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2020 A TERVEZÉS ÉVE VÁROSUNKBAN

De az év eleji tervezés mellett most a város 
életét hosszabb távon szabályozó és sok 
tekintetben irányt mutató, célokat meg-
fogalmazó tervek is készülnek. 2010 óta 
Hajdúhadház életében komoly változások 
következtek be, s az országos és helyi fej-
lődés következtében jelentősen megváltozott 
az a gazdasági, társadalmi és kulturális 
környezet, amiben élünk.

Ebben az évben el kell készítenünk városunk 
új gazdasági programját, új településfej-
lesztési stratégiát kell kidolgoznunk, készül 
az új építési szabályzatunk is.
S egyre komolyabb figyelmet kell fordíta-
nunk a turizmus kérdéskörére. Erdeinkben 
hatalmas lehetőségek rejlenek.

A korábban elindult fejlesztések termé-
szetesen folytatódnak. A Présház építési 
munkái befejeződtek, a következő hóna-
pokban az épület és a kiállítás berendezését 
kell megvalósítanunk. Tavasz végén, nyár 
elején megnyithatja kapuit az új létesítmény.

A hűtőház építési munkái télen is folytatód-
tak. Az épület áll, a parkolók megépültek, 
e hónapban várhatóan a belső munkák is 
befejeződnek.

A piac fejlesztése is az utolsó szakaszába ért, 
a fedett árusító asztalokat is kihelyeztük, 
s hamarosan az új parkoló melletti zöld 
felületek is kialakításra kerülnek.

Az év eleje természetesen mindig 
tervezéssel indul. Megtervezzük a város 
teljes éves működését, a szükséges karban- 
tartásokat, felújításokat, megfogalmazunk 
fejlesztési célokat. Megtervezzük a városi
bevételeket és kiadásokat. Jelenleg ezt a 
tervezési munkát végezzük, s február 
végéig a kész terveket városunk képviselő-
testületének is el kell fogadnia.

A temető kerítése épül, a Kossuth utcán a 
kondipark építése hamarosan folytatódik.

A szennyvízhálózat bővítési munkái is foly- 
tatódnak, s a szennyvíztisztító telep korsze-
rűsítése is a terveknek megfelelően halad.

Vannak elbírálásra váró pályázataink, s új 
tervek és pályázatok is készülnek.
Hajdúhadház fejlődése folytatódik.

A már megvalósult beruházások, a folya-
matban lévő fejlesztések, a csökkenő 
munkanélküliség, a Hadházra költözők 
számának növekedése, mind azt mutatja, 
hogy városunk egy új korszak, új és hatalmas 
lehetőségek kapujában áll.

Csáfordi Dénes Hajdúhadház polgármestere
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A magyar kultúra napját 1989 óta ün-
nepeljük január 22-én annak emlékére, 
hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a 
napon fejezte be a Himnuszt, mely a 
magyarok nemzeti imádsága lett. 

Az évfordulóval kapcsolatos megemléke-
zések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb 
figyelmet szenteljünk hagyományainknak, 
gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősíté-
sének, felmutassuk és továbbadjuk a múl-
tunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. 
Ilyenkor sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak 
a kulturális rendezvények, és egy-egy prog-
ram, esemény kapcsán sokan, sokféle mó-
don próbálnak átadni, megmutatni valamit 
kulturális, művészeti életünk értékeiből.

Az évforduló tiszteletére emlékezzünk Földi 
Jánosra (1755-1801), a hajdúkerület orvosára! 
Nem pusztán orvos volt, hanem a felvilá-
gosodás korának tudós polihisztora, költő, 
nyelvész és természettudós. 1791-től egészen 
haláláig élt és alkotott Hajdúhadházon. 
Érdeklődött a nyelvtan, a verstan, a természet- 
tudomány iránt, verseket írt, verselmélettel 
és fordítással is foglalkozott. Emlékét őrzi utca- 
név, a helyi városi könyvtár, a Földi-obeliszk 
a templomkertben, általános iskola és egy 
városi díj is.

A’ Szerelemről.

Kupidót a’ Músák
Galandokkal kötvén,
A’ szépségnek adták
Gondjára eresztvén.

Azontúl az Anyja
Keresvén Gyermekét

Fizetni akarja
Váltásának bérét.

De ő nyakassággal
Meg veti váltságát,

Többre szabadságnál
Betsűlvén rabságát.

 

FÖLDI JÁNOS

Az előző évek hagyományaihoz híven, idén is megtartották a magyar kultúra 
napjához kötődő iskolai programot Hajdúhadházon.

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ALKALMÁBÓL EMLÉ-
KEZTEK A REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK

AZ ÓVODÁSOK IS 
ÜNNEPELTEK
Ovisok is megemlékeztek a magyar
kultúra napjáról.

A hajdúhadházi Rózsai Tivadar Református 
Általános Iskola és Óvoda óvodájában 
január 21-én, kedden délelőtt ünnepeltek 
az ovisok. Először egy asztali bábjátékkal 
örvendeztette meg a gyerekeket Kustárné 
Almási Zsuzsanna. A juhász, a paraszt meg 

a halász című magyar legendamesét adta 
elő Horváth Zsuzsa énekes és hangszeres 
kíséretével. Majd az apróságok következtek, 
akik verseket szavaltak az ünnep alkalmá-
ból. Voltak közöttük, akik egész hosszú vers-
sel készültek. Az áldozatos munka látszott 
az óvodapedagógusok, szülők, gyermekek 
részéről egyaránt. A kis szavalók előadását 
nagy taps kísérte, versmondásukért egy oklevél 
és egy könyv volt a jutalmuk. A színvonalas 
program lezárásaként a gyerekek kézműves 
foglalkozáson bábokat készíthettek.
 T K

A hétindító áhítat után Bereczki Ibolya, a Rózsai Tivadar Református Általános Iskola és 
Óvoda magyartanára interaktív formában tartott egy megemlékezést a Hajdúhadházi 
Református Templomban.

A Himnusz eléneklése után a tanárnő bevonta a gyerekeket is, érdekes kérdésekkel 
színesítette előadását. Hallhattak Kölcsey Ferenc munkásságáról, a Himnusz keletkezési 
körülményeiről, a kultúra fogalmáról, jelentéséről és a hungarikumokról. Hangsúlyozta, 
hogy a magyar kultúra megőrzése, gyarapítása mindannyiunk feladata és felelőssége.

Tóth Katalin
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Hajdúhadház volt az első állomása a doni 
emléktúrának.

77 éve, 1943. január 12-én kezdődött a 
Don-kanyarnál az a katasztrófa, melynek 
során a szovjet seregek áttörték a magyar 
vonalat, és néhány hét alatt felmorzsolták 
seregeinket. A hiányos felszerelésű Magyar 
Királyi 2. Honvéd Hadsereg 200 ezer ka-
tonájából és munkaszolgálatosából végül 
alig 60 ezren térhettek haza, a legtöbben 
elestek, vagy hosszú évekre hadifogságba 
kerültek. Erre a tragikus eseményre és a 
második világháború áldozataira emlékez-
tek Hajdúhadházon. A Magyar Tartalékosok 
Szövetsége huszadik alkalommal rendezte 
meg a Doni Hősök Emlékmenetet. A részt- 
vevők január 23-án indultak el Debrecen-
ből, első állomásuk Hajdúhadház volt. A 
város főterén a világháborús emlékműnél 
fáklyás felvonuláson emlékeztek meg az 
elesettekről, az áldozatokról. Az eseményen 
beszédet mondott Csáfordi Dénes, Hajdú- 
hadház polgármestere, Tasó László ország-
gyűlési képviselő, valamint Berkecz Gábor, 
a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és 
Kollégium igazgatója, aki egyben a Hajdú 
Menetszázad vezetője is. Mindhárman 
kiemelték, hogy mennyire fontos az em-
lékezés. Nem szabad, hogy a második 
világháborús események, az áldozatok, a 
hű katonák emléke feledésbe merüljön. 
Berkecz Gábor beszéde végén kiemelte, 
hogy Hajdúhadház városa, és annak veze- 

tése az elmúlt években hazafiságból, haza- 
szeretetből, emlékezéstudatból példásra 
vizsgázott, és mind katonaként, hagyomány-
őrzőként, civilként is boldogan érkeznek 
a városba. A beszédek után az emlékezés 
virágaival tisztelegtek az áldozatok előtt. 

Az emléktúrán részt vett a Kratochvil Károly 
Honvéd Középiskola és Kollégium kijelölt 
katonai, civil és növendék állománya, a 
Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövész- 
dandár kijelölt állománya, a honvédelmi 
ifjúságnevelési programban résztvevő közép- 
iskolák diákjai, a MATASZ hagyományőrző 
tagozatának tagjai, egyéb civil és katonai 
szervezetek tagjai. A foglalkozás Debrecen-
ből indult, érintett települések voltak Hajdú- 
hadház, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, 
Hajdúnánás és végül Debrecen.

T. K.

XX. DONI HŐSÖK EMLÉKMENET
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HADHÁZI LÁNY A HELYŐRSÉGI ZENEKARBAN

Mióta játszik hangszeren?
Korán kezdődött a zenei kötődésem. Édes-
anyám szerette volna, hogy zenész legyek, 
így zeneóvodába jártam, az általános isko-
lában zenetagozatos voltam. A Földi János 
Általános és Művészeti Iskolában kezdtem 
furulyázni, majd jött a klarinét. Négy-öt év  
után lehetőség nyílt szaxofonon tanulni,  
nagyon megtetszett, újdonság volt. Így vál-
tottam klarinétról szaxofonra.

Az alapokat Hajdúhadházon szerezte. Ho-
gyan alakult a zenei pályája a későbbiekben?
Mindig foglalkoztatott a zenei pálya. Deb-
recenbe, a Kodály Zoltán Zeneművészeti 
Szakközépiskolába kerültem, érettségi után 
a Miskolci Egyetem Zeneművészeti Intéze-
tébe. Itt szereztem zenetanári diplomát. A 
Melódia Fúvószenekarral és a Debrecen Big 
Banddel jártuk az országot, Spanyolország-
ban, Olaszországban és Franciaországban is 
felléptünk, mellette besegítettünk a Miskolci 
Szimfonikus Zenekarnak is, ami hatalmas 
élmény volt számomra.

A zene és a katonaság első hangzásra 
elég távol áll egymástól, mégis szerződéses 
katona lett. Hogyan került kapcsolatba a 
helyőrségi zenekarral?
Középiskolás voltam, amikor először láttam 
próbajáték-hirdetést a katonazenekarhoz. 
Akkor a 18. életévemet még nem töltöttem 
be és tapasztalatom sem volt annyi. Láttam 
őket augusztus 20-i ünnepségeken Debre-
cenben, nagyon jól szóltak, megtetszett az 
egyenruha. Elkezdett vonzani, viszont azt 
is tudtam, hogy nehéz bekerülni. Teltek az 
évek, elvégeztem az egyetemet, és annyi év 
kellett ahhoz, hogy újra kiírjanak egy próba-
játékot szaxofonos állásra. Idén lesz négy 
éve, hogy a zenekarban játszom.

Hogy látja, milyen a csapatmunka a zene-
karban? Mi kell ahhoz, hogy ilyen sikeresek 
legyenek?
Egy fellépés előtt rengeteg próba van, főleg 
karácsonykor, amikor négy koncertet adunk 
Hajdúhadházon, Debrecenben, Nyíregy-
házán és Miskolcon. Nagyon sok munkára 
és türelemre van szükségünk, hiszen elfára-
dunk szellemileg és fizikailag egyaránt. Egy 
idő után nem biztos, hogy száz százaléko-
san tudunk koncentrálni, de ezt nagyon jól 
kezeli a csapat. Sok dolgot megélünk együtt, 
ehhez szükséges, hogy jól ismerjük egymást 

Péntek Julianna a Magyar Honvédség  
5. Bocskai István Lövészdandár Debrecen 
Helyőrségi Zenekarának szaxofonosa.  
Arról kérdeztük, hogyan lett zenész,  
hogyan lett katona, milyen lehetőségei 
vannak ma a fiataloknak a katonai pályán.

és tudjuk egymást tolerálni.

Feltétel-e az, hogy valaki szerződéses katona 
legyen vagy elég a zenei tehetség is a hely- 
őrségi zenekarba való felvételhez?
Igen, feltétel. Elsősorban katonák vagyunk 
és utána zenészek. Nekem is el kellett 
mennem alapkiképzésre, mint minden ka-
tonának, hiszen itt tanuljuk meg a katonai 
feladatokat. Azonban van lehetőség arra is, 
hogy valaki önkéntes tartalékosként vegyen 
részt a zenekar munkájában.

Mennyire köztudott Hajdúhadházon, hogy 
hadházi lány van a zenekarban?
Egyre többen tudják már, hiszen a karmester 
úr is bemutat rendszeresen például a Ká-
posztás Napok alkalmával. Ezen kívül édes-
anyámnak is szoktak gratulálni, ha látják a 
zenekart itthon vagy Debrecenben. Mindig 
izgalmas Hadházon játszani, keresem mindig 
az ismerős arcokat a tömegben. Legutóbb 
a karácsonyi koncert alkalmával jött oda a 
volt óvónőm gratulálni nekem. Ezek nagyon 
jól esnek és feltöltenek. 

Miért vonzó a katonai pálya napjainkban 
Ön szerint?
Egy fiatal pályakezdőnek ez egy biztos 
megélhetést nyújt. Nagyon vonzó lehet az 
alapbéren kívüli juttatás is, például a lakha-
tási támogatás, a különböző nyelvvizsga 
pótlékok. A honvédségnél tud egy fiatal mire 
alapozni, előrelépés tekintetében is rengeteg 
a lehetőség a dandárnál. Sok terület van, 
ahol el lehet indulni, attól függően, mi az, 
ami iránt érdeklődik valaki. Akik még egye-
temen, főiskolán tanulnak, azoknak is jó 
választás, hiszen van lehetőség tanulmányi 
szerződésre, a dandár biztosítja, hogy el 
tudják végezni iskoláikat, így utána be tud-
janak kerülni akár egy másik beosztásba. A 

zenekar esetében is van lehetőségük azok-
nak, akik tovább szeretnének tanulni. Ha 
a főiskolai diplomáját szeretné valaki egy 
mesterképzés által egyetemi szintűre emelni 
valamelyik zeneművészeti egyetemen, ezt a 
dandár támogatja. Nincs más dolga, mint 
megfeleljen és helytálljon a munkájában.

Mit tanácsolna annak a fiatalnak, aki Ön 
által kapna kedvet a katonai és zenei 
pályához, miért lenne érdemes elindulnia 
ezen az úton?
Mindenképpen egy biztos lehetőség. Ha 
valaki nem tiszt vagy altiszt szeretne lenni, 
hanem a legénységi állomány tagja, akkor 
olyan elvárások vannak, aminek nagyon 
sokan meg tudnak felelni. Az érettségi elvég-
zése után a fizikai adottságok és a kitartás lesz 
mérvadó. Katonának lenni vagány dolog, 
akár nőről, akár férfiról van szó, és aki 
katonaként helyt tud állni az életében, az 
bárhol, bármilyen területen meg tudja állni 
a helyét. A zenét tanulóknak pedig azt aján-
lom, hogy folytassák a zenélést, ez is, mint 
a katonai hivatás nagyon sokat tesz hozzá 
az élethez. Ha pedig a katonazenélés vonz 
valakit, ez egy kitűnő munkalehetőség, hiva-
tásnak pedig elsőrangú.

Tóth Katalin
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OLASZORSZÁGBÓL HAJDÚHADHÁZRA

Ha jól tudom, Olaszországban teljesített 
szolgálatot mostani megbízatása előtt.  
Mesélne erről?
2015 decemberétől 2019 júliusáig teljesítettem 
szolgálatot Udinében. A magyar-olasz-szlovén 
Többnemzetű Szárazföldi Kötelék, ismertebb 
nevén MLF parancsnokságán láttam el a 
szolgálati feladatomat. Az MLF kapcsolódik 
a dandárhoz, hiszen Magyarország részéről 
a Magyar Honvédség 5. Bocskai István 
Lövészdandár bizonyos alegységei is az 
MLF dandár kötelékébe tartoznak, így a 
Magyar Honvédséget, azon belül a dandárt 
képviseltem. Egy teljesen új munkakörben 
dolgozhattam, más megközelítéssel, hiszen 
nemzetközi törzsről van szó, olasz és szlovén 
kollégákkal. Az olasz a vezető nemzet, veze-
tésükkel, velük együttműködve kellett felada-
taimat végrehajtani. 2019 júliusában érkeztem 
haza. 

Hogyan éli meg a változást és az új felada-
tait? Hogy érzi itt magát?
Ezer szállal kötődöm az 5. Lövészdandárhoz, 
hiszen 2001-ben kerültem ide pályakezdő 
tisztként, igaz akkor még a Nyíregyházán 
települt 2. zászlóaljhoz. Innen, a debreceni 
parancsnokságtól mentem ki 2015-ben Olasz-
országba. 2019-ben a hazatelepülésemet 
megelőzően már tudtak beosztást felaján-
lani, vártak, így ide is tértem vissza. Nem 
idegen környezetbe jöttem, most a helyszín 
változott, ami új kihívást jelent számomra és 
természetesen elismerést is a Parancsnok Úr 
részéről, hogy ő erre a feladatra engem talált 
megfelelő személynek. Pozitívan élem meg, 
mert ahogy láthatják, hallhatják a médiában, 
a Zrínyi 2026 keretében jelentős változások 
vannak a honvédség életében és ebben az 
új rendszerben dolgozni nagyon jó, hiszen 
fejlesztések vannak és lesznek a jövőben is. 

Sáreczki László őrnagy lett a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár 
Logisztikai Zászlóalj megbízott parancsnoka, aki 2019 novemberében kapta meg- 
bízatását új feladatára. A Vay Ádám Kiképzőbázis parancsnokával beszélgettünk a 
katonai hivatásról, a katonák helyzetéről, megítéléséről napjainkban.

Teljesen új kiképzési feladatokra is fel kell 
készülnünk, és bízom benne, hogy sikeresen 
tudom támogatni a lövészdandárt itt kint a 
logisztikai zászlóalj parancsnokaként.

Milyen arányban vannak jelen a hajdúhad-
házi bázison hadházi katonák?
Az itteni állomány logisztikai zászlóaljból, 
műszaki századból és híradó századból 
áll, az állomány mintegy hat százaléka 
hajdúhadházi lakos.

A katonai életpálya egyre vonzóbbnak tűnik 
a lakosság körében. Mivel lehet jobb most 
katonának lenni, mint 10-15 éve? Mivel 
tudják még vonzóbbá tenni ezt a hivatást 
a dandárnál?
Egy biztos munkahelyet teremt hosszútávon. 
Az új életpályamodell egy kiszámítható élet-
utat vetíthet előre. Aki úgy gondolja, hogy a 
katonai pályára lép, lesz egy biztos anyagi 
forrása, ami a mai világban nagyon fontos. 
Ha a szerződéses katonai állományról beszé-
lünk, akkor szerződéskötései során meg is 
tudja tervezni, hány évig szeretne katonaként 
szolgálni. Nagyon jó karrierlehetőség, hiszen 
rendfokozatban is előre tudnak lépni, a kellő 
elhivatottság, kitartás tükrében, vagy ha a 
honvédségen belül szeretne a katona más 
területre menni, váltani, az átjárhatóság is 
lehetséges, egyik alegységtől a másikhoz.

Mennyire szorgalmazzák azt, hogy a hadházi 
katona a helyi bázison dolgozzon? Van-e itt 
annyi munkalehetőség, hogy a helyiek itt 
maradhassanak, amennyiben ezt szeretnék?
A jelentkezőknél elsősorban azt kell figyelem-
be venni, hogy hol vannak üres beosztások. 
Amennyiben jelentkezik, átesik a jelentkezési 
procedúrán, megnézzük milyen szakmája, 
iskolai végzettsége van, és nekünk milyen 

üres, felajánlható beosztásaink vannak. Ha 
van arra lehetőség, hogy hadházi lakos kerül-
jön ide, az elősegíti a mi munkánkat is. Sokkal 
könnyebb egy hadházi katonát veszélyhely-
zet (katasztrófa) esetén mozgósítani, ha 
rövidek a határidők. Főként gépjárművezetői 
engedéllyel vagy autószerelői végzettséggel 
rendelkezőkre van szükség helyben, viszont 
a debreceni helyőrségben inkább lövész 
katonára, akinek az iskolai végzettségen 
túl egyelőre nincs szüksége másra. Majd a 
későbbiekben, ha az évek előrehaladtával 
a parancsnokai elégedettek vele, akkor van 
rá lehetőség, hogy továbbképzés keretében 
jogosítványt szerezzen és átkérheti magát 
ide. Tehát az átjárhatóság biztosítva van.

Hogyan látja, milyen a katonák elfogadott-
sága, hogy fogadják a helyi lakosok Önöket?
Elfogadják a helyi lakosok és együtt élnek a 
nagy katonai mozgással járó megjelenéssel. 
Úgy gondolom, nem okozunk nagy fennaka-
dást a közlekedésben, megpróbálunk mindig 
úgy tervezni, hogy ne egyszerre menjenek 
a nagy létszámú konvojok a településen 
keresztül. Ha fegyverropogás hallatszik, az 
a bázis kiképző- és gyakorlótér jellegéből 
adódik, ekkor lövészetek, gyakorlatok vannak. 
Ha olyan a kiképzési feladat, alkalomadtán 
helikopteres jelenlét is szokott lenni. Az a 
tapasztalat, hogy amilyen pozitívan áll a 
városvezetés jelenlétünkhöz, ugyanolyan 
pozitív a megítélésünk a lakosság részéről is.

Nagyon jó a város, a helyi önkormányzat 
kapcsolata a honvédséggel, többek között 
kint vannak a Hadházi Káposztás Napokon, 
a debreceni helyőrségi zenekar is évek óta 
koncertezik a városban. Folytatódik a szoros 
együttműködés?
Továbbra is nyitott a dandár minden olyan 
jellegű felkérésre, ami elősegíti a városvezetés 
és a honvédség együttműködését. Volt sze-
rencsém személyesen találkozni polgármester 
úrral, aki abszolút pozitívan nyilatkozott 
ezekről az eseményekről, illetve decemberben 
magam is részt vettem az adventi koncerten 
a református templomban, ahol láttam a la-
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kosságot, nagyon várták a koncertet, illetve 
elismerően nyilatkoztak a katonazenekarról, 
a megjelenésről. A honvédség nyitott minden 
olyan felkérésre, ami elősegítheti a közös 
munkát, a közös együttműködést, illetve ami 
növeli a hadházi lakosság katonaság felé 
történő motivációját.

Milyen karrierlehetőséget kínál a honvédség 
a fiataloknak?
A fiatalok körében egyre inkább vonzóvá válik 
a katonai pálya, a honvédségre való nyi-
tottságukat jelzi, hogy a nyári Honvédelmi 
Táborra az utóbbi évben Hajdúhadházon 
nagy volt az érdeklődés, illetve vannak olyan 
pályaorientációs előadások, amelyek ugyan 
nem a mi szervezésünkben, de felkérésre a 
középiskolákban végrehajtásra kerülnek, 
ahol a fiatalok tájékozódhatnak a honvédség-
ben lévő munkalehetőségekről. Alapvetően 
ez a toborzók és a toborzóirodák feladata.

Miben érzi a jelentőségét a hadházi bázisnak, 
mi a feladatuk?
Elsődleges és legfontosabb feladat a katonák 
felkészítése és a kiképzés végrehajtása, de 
akár a békeműveleti feladatokra történő 
felkészítésre is alkalmas. A saját alegysé-
geink napi kiszolgálását lőtér-előkészítéssel, 
szállásokkal, illetve szállítási-ellátási-javítási 
feladatokkal tudjuk támogatni. A közelsége 
előnyös a helyieknek, és a Debrecenben 

települt dandár alegységek is csak 22 kilomé-
terre vannak, akik buszokkal kerülnek kiszál-
lításra. Kisebb kötelékben tudnak dolgozni a 
lövészeteken és nem szükséges nagy közúti, 
vasúti átcsoportosítás a központi gyakorló-
térre Várpalotára, Táborfalvára az ország 
két legnagyobb bázisára, ahol már valóban 
nagy kötelékben tudunk megjelenni.

Gyakran szembesülhetnek a lakosok az 
éleslövészettel, ami veszélyt is rejt magában. 
Miért van erre szükség, mit csinálnak ilyen- 
kor a katonák?
Ilyenkor katonáink a kiképzési feladatokat 
hajtják végre egyéni vagy a kollektív fegy-
vereikkel. Ez nagyon fontos részünkről. Az 
éles fegyver emberre, állatra veszélyes, ezért 
a megelőző intézkedés az elsődleges. Leg-
fontosabb, hogy lezárjuk a lőteret. Körben 
a gyakorlótéren vannak felállítási helyeink, 
ahol a katonák megállítják az arra betévedő 
lakosokat, hogy mindenképpen elkerüljük 
a baleseteket. Ha honvédségi szinten nagy 
közúti mozgás van, lövészet, esetleg helikop-
terek, bejelentjük, így időben tudjuk tájékoz-
tatni a lakosságot.

Hogyan egyeztethető össze a katonai pálya 
a családdal?
Két kisgyermekem van. Óriási családi tá-
mogatásra van szükség a katonai pálya 
során. Ha kimegyünk egy misszióba az fél év 

távol a szeretteinktől. Már voltam három 
misszióban is, de szerencsére Olaszországba 
a családom is velem tarthatott, nem szakad-
tunk el három évre egymástól. Az anyagi 
forrás jelentős, de nem minden esetben kom-
penzálható a család hiánya.

Említette a külföldi missziókat. Mi hajtja 
a magyar katonát, hogy távol a családjától, 
hazájától teljesítsen szolgálatot?
Voltam Afganisztánban, Koszovóban, illetve 
Libanonban ENSZ misszióban. Mivel hiva-
tásos katonák vagyunk, ezt vállaltuk és tud-
juk, hogy a hivatástudat mellett elkötelezettek 
is vagyunk. Ha a parancsnokaink kijelölnek 
egy feladatra, nem sok esetben mondhatunk 
nemet, illetve ha az alegységem van kijelölve 
missziós feladatra, úgy gondolom a parancs-
noknak vezetnie kell az alegységét nemcsak 
itthon, hanem ott is. Erre esküdtünk fel. 

Mit üzenne a hadháziaknak az újság hasáb- 
jain keresztül?
Legyenek büszkék, hogy katonavárosként az 
ország egyik legnagyobb és talán legpozití-
vabb alakulatának részesei lehetnek. Azzal, 
hogy itt is van alegysége a dandárnak, nagy 
reflektorfénybe kerül a település. Aki egy kis 
affinitást érez a katonai hivatásra, keresse fel 
a toborzóirodát! Most szép lenni katonának!

Tóth Katalin

Az ezerhétszázas évek elején a csapszékek 
borkimérésének folyamatos felügyeletét 
a borbíró látta el. 

A borbírót Hadház mezőváros elöljárósága 
az esküdtek közül rendszerint Szent György 
napján egy esztendőre választotta meg. 
A komoly bizalmi tisztségben a borbíró a 
város regálés csárdáinak és kocsmáinak 
szabályszerű működéséért felelt. Javaslatára 
alakították ki a csapszékek nyitvatartási 

idejét, és ő felügyelte a borkimérés rend-
jét. Tisztébe tartozott a bordézsma pontos 
befizettetése és a borkimérési kihágások 
büntetésének a kezdeményezése.

A borkimérések regálejövedelme a város 
költségvetését gyarapította, ezért a folyama-
tos jövedelmezőség biztosítására állandóan 
a kocsmabérlők körmére kellett nézni. A 
forgalmasabb utak melletti csárdák, mint 
például a Dugó, a Vadas, vagy a Cserepes 

egész esztendőre folyamatos borkimérési 
jogot kaptak, míg az időszakosan működő, 
úgynevezett kurtakocsmák rendszerint 
csak a dologidőn túl, Szent Mihály napjától 
a tavasz kezdetéig működhettek. 

Amikor a nagytekintélyű borbíró, mint hites 
elöljárósági személy megjelent az ivóban, 
akkurátusan lajstromba vette az ott lévő 
teljes borkészletet. Megtudakolta a borok 
származását, és vigyázva a kimért bor jó 
hírére, természetesen a mindenkori érzék-
szervi vizsgálattól sem tekintett el. Ha 
vizezést, vagy másféle borhibát talált, an-
nak a kocsmárosra nézve komoly pénz-
büntetés lett a következménye. A borbíró 
tapasztalatairól az elöljáróság felé számadást 
készített, amiből a nemes tanács kalkulálhat-
ta a regálés jövedelmének várható alakulását.

A fennmaradt feljegyzések megőrizték, hogy 
Hadházon a 18. század elején a szenátorok 
közül hites borbírói tisztséget töltöttek be 
egy-egy esztendőre Szabó Sámuel, Szegedi 
István, Simon Mihály, Simony István, Simony 
Mihály, Drabant András, Hamar Tamás, Kiss 
Ferenc, Bartha István, és végül 1712-ben 
Csőreg István. Az, hogy Hadházon a városi 
elöljáróság megválasztott borbírói tényle-
gesen meddig szolgáltak, mára már fele-
désbe merült…
 Hadházy Jenő

RÉGI VÁROSI TISZTSÉGVISELŐK NYOMÁBAN
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ÜNNEPEINK, JELES NAPJAINK  –  FEBRUÁR 
FEBRUÁR – BÖJTELŐ HAVA – TÉLUTÓ – JÉGBONTÓ HAVA

FEBRUÁR 14. – SZENT BÁLINT „VALENTIN NAP”

FEBRUÁR 16. – SZENT JULIANNA

FEBRUÁR 19. – ZSUZSANNA NAP

FEBRUÁR 24. – SZENT MÁTYÁS APOSTOL

HAMVAZÓSZERDA

HAMVAZÓSZERDÁTÓL HÚSVÉTIG – NAGYBÖJT

Itáliai ókeresztény vértanú. A legenda szerint egy pogány fejedelem 
azt mondta neki, hogy hinni fog, ha meggyógyítja vak leányát. Erre 
Bálint püspök meggyógyította őt. Volt egy másik Bálint püspök 
Németországban, Ausztriában. Különösen nyavalyatörősök bi-
zakodtak a segítségében. A két szent alakja eggyé olvadt az idők 
során. Angol hagyomány szerint Saint Valentine napjának reggelén 
az első másnemű személy, akibe az utcára lépő belebotlik, lesz a 
jövendőbelije, angolul „Valentine-ja”.

Ókeresztény vértanú. Juliannát pogány fejedelemnek szánták 
feleségül, de pogányhoz nem akart menni, ezért bíró elé vitték, 
s börtönbe zárták. Kegyetlenül bántak vele, de ez sem ártott 
neki. Vasláncra verve sötét börtönbe vetették. Az ördög angyal 
képében azt tanácsolta, áldozzon az isteneknek. Égi szózatra 
azonban elűzte az ördögöt. De sorsa így is megpecsételődött, 
mert kerékbe törték majd lefejezték. A keresztény egyház szent-
ként tiszteli.

Az Ószövetségben olvashatjuk Zsuzsanna történetét, akit meg-
lesett két vénember, akik bírák voltak. Mindkettő vágyakozni 
kezdett utána. Amikor egyedül maradt, a bírák megzsarolták, 
hogy ha nem lesz az övék, akkor megvádolják, hogy házasság-
törésen érték őt egy ifjúval. Mivel nem engedett a zsarolásnak, 
hamisan megvádolták. Az ószövetségi törvények értelmében 
mint házasságtörő asszonyt, halálra ítélték. Egy ifjú – Dániel 
– viszont külön-külön hallgatta ki a bírákat. A vének másképp 
vallottak arról, hogy hol látták Zsuzsannát és az ifjút, így fény 
derült az igazságra, s őket ítélték halálra.

Amikor Jézus meghalt, az apostolok tizenegyen maradtak, mivel 
az áruló Júdás felakasztotta magát. Hogy meglegyen a tizenkettő, 
Jézus mennybemenetele után, de még pünkösd előtt az ő helyére 
választották Mátyást a tanítványok szűkebb köréből. Ő is vér- 
tanúságot szenvedett: nyakazó bárd oltotta ki életét. Ezért 
ábrázolták később bárddal vagy szekercével és választották az 
ácsok és mészárosok védőszentjének.         T.K.

A nagyböjt kezdőnapja, a húsvétvasárnaptól visszaszámított 
negyvenedik hétköznap (2020-ban február 26.). Jézus negyven na-
pos böjtjét követi. Ilyenkor szentelt hamuból keresztet rajzolnak 
a hívők homlokára. A hamuval hintés ősi jelképe a bűnbánatnak, 
mivel a hamu az elmúlásra, a halálra figyelmezteti az embert.

Hamvazószerdától húsvétvasárnapig terjedő, Jézus negyven 
napi böjtölésének, majd kínszenvedésének emlékezetére szen-
telt negyvennapos időszak. A régi idők böjti fegyelme igen 
szigorú volt, csak kenyeret, sót, és száraz növényi ételeket volt 
szabad enni, azt is csak egyszer napjában. Később ez a szigor 
enyhült, már valamennyi halat is engedélyezett, de azon kívül 
semmiféle állati eredetű ételt.

FARSANG – VÍZKERESZTTŐL HAMVAZÓSZERDÁIG 
(JANUÁR 6. – FEBRUÁR 26.)

Az ókori népek tavaszünnepének, főleg a római szaturnáliák 
hagyományaiban gyökerező szokás- és hagyománykör. Ezek 
a téltemető, tavaszkezdő ünnepségek a karácsonyi és húsvéti 
ünnepkör közé esnek. A farsang a húshagyó keddel (2020-ban 
február 25.) végződik. Legfeltűnőbb mozzanata a jelmezes/
álarcos alakoskodás.

HÚSHAGYÓ KEDD - A FARSANGI IDŐSZAK
                                        ZÁRÓ NAPJA

Az igazi farsangi karneválok ideje az ünnepkört záró napokra esik: 
farsangvasárnapra, farsanghétfőre és húshagyó keddre. A nagy-
böjt kezdetét megelőző utolsó nap. Ezen a napon lehet utoljára 
húst fogyasztani. Mozgó dátum, időpontja a húsvét időpontjától 
függ, a húsvétvasárnap előtti negyvenhetedik nap. A gazdák 
próbáltak az eljövendő időszak időjárására is következtetni ekkor. 
Úgy tartották, ha ezen a napon csillagos az ég, akkor sok tojást 
tojnak a tyúkok egész évben. A húshagyó keddi napsugár a bő 
esztendőt jelentette.
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KISKERTI TANÁCSOK FEBRUÁRRA

Nem hullott elég csapadék a tél közepéig, 
ezért az egy méter mély talajszelvény nagy 
vízhiányt jelez a vízkapacitásban. A köd és 
a pára a felső talajfelszínt 5-8 cm mélység-
ben benedvesítette, de alatta egy telítetlen, 
száraz réteg van. A mélyen gyökerező 
gyümölcsfák meg fogják érezni a vízhiányt. 
Mivel felülről nem volt kellő vízmozgás 
lefelé, így a tápanyagok sem jutottak le 
a gyökérzónába. Az ásós és szántásos 
művelésnél más a helyzet. A lazított felső ré-
tegben jobban mozog a tápanyag, kevesebb 
vízmennyiséggel is. Enyhe a tél, napközben 
sok esetben 6-8 celsius a hőmérséklet, ez a 
fás növények mélynyugalmi állapotát meg-
zavarja. Főleg igaz ez a bogyós növényekre, 
például a köszmétére. Február közepére 
be kellene fejezni a metszést, mert a duz-
zadó rügyek később sérülékenyebbek. Az 
ollóval levágott ág, gally eltávolításakor 
a főrügyeket megsérthetjük, így a megha-
gyott ágakon a szép duzzadt rügyek a 
rügyalapról megszakadhatnak majd elhal-
hatnak. Metszéskor a köszméténél fontos a 
törzshöz közeli kompakt korona kialakítá-
sa. Kerüljük a túl hosszú ágakat, vesszőket, 
ugyanis a bogyók elaprósodnak. A 25-30 
centiméteres ágacskák oldalelágazásnál 
visszavágva adnak darabos gyümölcsöt.

A lemosó permetezés fontos a korán ébredő 
kártevők és kórokozók ellen. A köszméte 
amerikai lisztharmatának ivaros alakja, 
mely áttelelő képletet fejleszt, korai tömény 
lemosópermetezéssel sebezhető tél végén, 
fagymentes napokon, mielőtt a rügy meg-

pattanna. Amikor a rügy elkezd zöldülni, 
már a töménységét csökkenteni kell a permet-
szernek, mely a hatékonyságot csökkenti. 

Fontos a teljes felületet érintő lemosóper-
metezés. Az egy oldalról történő lemosás 
nem ad megfelelő fedettséget. Olyan lemosó 
permetszert használjunk, mely magas olaj- 
tartalmú és kellő mennyiségű ként tar-
talmaz. Az olaj bevonja, és emiatt befullad 
az atka, takácsatka és levéltetű. A kén páro-
log és diffúziós képessége miatt a sejtlég-
zést megbénítja. Készítmények: Nevikén, 
Nevikén Extra három százalék töménység- 
ben. Amikor a rügy pattan, már zöldes, 
így csak két százalékban használható. Ezt 
a sűrű olajos készítményt célszerű enyhén 
meleg, körülbelül 30 celsius fokos vízben 
feloldani, diszpergálni, így könnyebb a törzs- 
oldat elkészítése. Lemosó permetezésre 
használatos a Vegesol eReS gombaölőszer. 
Ebben a készítményben húsz százalék 
napraforgóolaj van. Ez jó tapadást biztosít 
a készítménynek, ellenben a kártevők (atka, 
takácsatka, levéltetű áttelelő képlete) ellen 
nem ad megfelelő védelmet. Jó hatásfokkal 
bír az amerikai lisztharmat, az európai liszt-
harmat és a drepanopeziza levélfoltosság 
ellen. Több, mint tíz százalék rézhidroxidot 
és huszonhárom százalék ként tartalmaz. 
Három százalék töménységben, vagy öt 
liter/ha dózisban ajánlott használni. Én 
növényorvosként a Nevikén és a Nevikén 
Extra mellett maradok a köszméte le-
mosópermetezésnél.

Metszést követően fontos a jó kötözés. 
Amennyiben felsőhuzalos a termesztés, úgy 
a huzalt is utána kell feszíteni. A függesztő 
kötözést sérülés, napégés miatt rendszere-
sen át kell nézni és újracserélni. Karós 

termesztésnél a karókat meg kell igazítani, 
a talajszintnél elkorhadt karókat ki kell 
cserélni, mert év közben meglepetést tud 
okozni. Lehetőleg rugalmas szőlőkötöző 
gumicsővel kössünk. Ezek UV stabilak és 
rugalmasak, nem vágnak bele a fás részbe. 

Mivel a téli csapadék kevés volt, az örökzöldek 
könnyen vízhiányos állapotba kerülnek. Az 
egészséges lombozattal bíró örökzöldek a 
csapadékot tetőcserép-szerűen a korona 
külső részére terelik. A lomb belsejébe és 
a tövéhez nem jut elegendő víz. Gondol-
hatjuk, hogy télen nem kell neki víz, nincs 
vegetáció, de szerencsére nem így van. Télen 
is teljes életet élnek, hogy a tápanyagot fel 
tudják venni, illetve ne kopaszodjanak fel és 
ne ritkuljon ki a lomb belseje. Amennyiben 
nincs csapadék, nekünk kell a vízpótlást 
megoldani. Hasznos kertészkedést!

Szőllős László növényorvos

Már javában benne vagyunk a télben. Az 
ilyenkor szokásos tartós hideg és havazás 
jócskán elmarad a várakozástól.

Mindkét italból több, mint 50 tétel érkezett bírálatra. Vörösbort, 
fehérbort és pálinkát kóstolhattak a Csapókerti Kertbarát Kör 
versenyén az érdeklődők. Hajdúhadházról többen is részt vettek a 
rendezvényen és kimagasló eredmények születtek. Szőllős László 
helyi termelő arany-, ezüst- és bronzérmet szerzett boraival, va-
lamint ezüstérmes lett a barackpálinkája, Csáfordi Dénes három 
aranyérmet vihetett haza vörös-, fehér-, valamint rozé borával. 
Mivel rajta kívül három elsőséget senki sem szerzett, ezért még 
egy különdíjban is részesült. A díjak átadása után zenés-táncos 
program következett, ahol többek között a Főnix Néptáncegyüttes 
is szórakoztatta a közönséget. T. K.

Bor- és pálinkaversenyt rendeztek február 1-jén szombaton 
a Csapókerti Közösségi Házban.

A HADHÁZI BOROK IS VERSENYEZTEK
DEBRECENBEN
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SZÍVÜGYEK

Nem épp szívderítő a helyzet, hiszen Magyar-
országon még mindig a vezető halálokok 
közé tartoznak a szív- és érrendszeri meg-
betegedések, majdnem kétszer annyian 
veszítik életüket ehhez köthető megbetege-
désben, mint daganatos betegségekben.
A 21. század életstílusát, azt a tempót, amit 
a mindennapi élet diktál nekünk, sajnos 
az egészségünk sínyli meg, és hajlamosak 
vagyunk minden egyéb mellett az egész-
ségünket teljesen elhanyagolni, háttérbe 
szorítani.
Az emberek kis százaléka ismeri fel a szív-
roham fő tüneteit, pedig az azonnali csele-
kedet életet menthet. A szívroham főbb jelei 
a következők:
• Mellkasi fájdalom vagy kellemetlen érzés
• Fájdalom vagy kellemetlen érzés a felső 

végtagokban, a hátban, a nyakban, az 

állkapocsban vagy a has felső részében
• Légszomj
• Hányinger, fejfájás vagy hideg veríték

Szívmelengető tanácsok:
• Amennyiben mozgásszegény életmódról 

aktívabbra váltunk, már 50%-kal csök-
kenthetjük a szívroham kialakulásának 
esélyét. Liftezés helyett válasszuk a 
lépcsőzést, hazafelé a buszról egy megál-
lóval hamarabb szálljunk le, sétáljunk 
egy kicsit többet! Mozogjunk együtt! 
Napi minimum 30-60 perces mozgás 
(séta, futás, kerékpár, jóga) hozzájárul 
a szívünk megerősítéséhez, egészségünk 
megóvásához.

• Csökkentsük a sóbevitelt! Nagyon fontos 
az emberi szervezet számára a só, viszont 
manapság legalább a dupláját esszük 

annak a mennyiségnek, amire valójában 
szüksége van szervezetünknek.

• Szabaduljunk meg a káros szokásoktól! 
Szokjunk le a dohányzásról és alkoholt is 
csak nagyon kis mennyiségben, mérték-
kel fogyasszunk!

• Táplálkozzunk egészségesen! A gyümöl-
csök, zöldségek, hüvelyesek jók, viszont 
kerüljük a zsíros, sóban gazdag ételeket! 
Törekedjünk arra, hogy több hal és rost- 
ban gazdag élelmiszer kerüljön a tányé-
runkra! Csökkentsük a cukorfogyasztást, 
helyettesítsük mézzel, azt is mértékkel 
használjuk!

• Vásárlásnál minden esetben nézzük meg 
az élelmiszerek csomagolásán található 
összetevőlistát, innen megtudhatjuk, hogy 
a termék mennyi szénhidrátot, zsírt, cuk-
rot, nátriumot tartalmaz.

• Érjük el az egészséges testsúlyunkat! 
Nem szégyen segítséget kérni életmód-
váltáshoz, vagy ha szükséges, forduljunk 
orvoshoz!

• A pozitív érzelmeknek van hatásuk a 
szívünkre, a boldogság, az életkedv mind 
szívvédő hatású. Amennyire csak lehet 
iktassuk ki a stresszt az életünkből, ve-
gyünk részt közösségi eseményeken, amik 
kikapcsolódást jelentenek, töltsünk együtt 
több időt családunkkal, barátainkkal, a 
meditáció, a külvilág kizárása, a befelé 
figyelés is stresszoldó hatású.

Hajdúhadházon is számos lehetőség van 
az aktív pihenésre. Ha elsétálunk csalá-
dunkkal, barátainkkal a kilátóhoz, vagy a 
környező erdőkbe, esetleg kocogunk egyet, 
így már sokat tettünk szívünk egészségéért. 
Minél inkább tisztában vagyunk szívünk 
működésével, annál jobban tudunk vigyázni 
rá és annál inkább csökkenthető a szív-
betegségek kockázata. Foglalkozzon szíve 
egészségével, hogy minél több időt tudjon 
eltölteni szíve választottjával!

T.K.

Kevesen tudják, hogy február a szívtudatosság hónapja. A Valentin nap mellett a szív 
egészsége is középpontba kerül ekkor, így muszáj kicsit kampányolni az érdekében. 
Nagyon fontos lenne, hogy minél többen tisztában legyünk a szívünk, mint az egyik 
létfontosságú szervünk működésével.

Ezt a szép, kerek évfordulót gyermekei 

körében töltötte. Az újság hasábjain 

keresztül mi is köszöntjük ezen alka-

lomból és további nagyon jó egészséget 

kívánunk neki!
 T. K.

ÖZVEGY SERES LÁSZLÓNÉ  
80. SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPELTE  
2020. JANUÁR 18-ÁN.

BOLDOG SZÜLETÉSNAP
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A program lényege a szívesség adása és 
elfogadása, a helyi idős emberek, rászorulók 
segítése. Szívességet sokféle módon adha-
tunk. Egy idős embernek, egy rászorulónak 
nagy segítség a bevásárlás elintézése, a 
gyógyszerek kiváltása, a ház körüli teendők 
elvégzése, az ügyintézés. A közösségi tevé-
kenységekben való részvételért a diákok 
különböző jutalomban részesülnek. Ehhez 
legalább havi négy jócselekedet szükséges. 
Olyan értékeket tanulhatnak azok, akik 
jelentkeznek erre a nemes feladatra, mint a 
közösségtudat, a kölcsönös tisztelet és az 
önkéntesség, amely a szereteten és a bizal-
mon alapszik.

A program 2019 áprilisában indult és 2021 
áprilisáig fog tartani. 24 hónapon keresztül 

havi 10 gyerek támogatására van lehetőség. 
Az önkéntesség nem folyamatos, ha vala-
melyik hónapban nem tud részt venni az 
önkéntes, az sem probléma.

Várják azon érdeklődőket, akik elmúltak 
14 évesek és szívesen csatlakoznak a kezde-
ményezéshez. A segítőnek olyan rászorulót 

érdemes választania, akit ismer, vagy szülei 
ismerik. További információért fordulhatnak 
Erdei Katalinhoz, a Hajdúhadházi Polgár-
mesteri Hivatalban, valamint a Hajdúhad-
házi Család- és Gyermekjóléti Központ 
munkatársaihoz, Ráczné Nagy Erikához és 
Szabó Ágneshez.

T.K.

Egy igazán szívmelengető lehetőségre 
szeretnénk felhívni a fiatalok figyelmét. 
Az „EFOP 1.5.3-16-2017-00121” azonosí- 
tószámú, „Humán szolgáltatások 
fejlesztése települések összefogásával” 
elnevezésű projekten belül Hajdúhadház 
Város Önkormányzata ún. Szívességbankot 
működtet.

VARÁZSOLJ MOSOLYT EGY RÁSZORULÓ ARCÁRA, CSELEKEDJ JÓT!

GAZDAKÖRI TAGGYŰLÉS
Január 24-én tartotta első idei 
taggyűlését a Hajdúhadházi Gazdakör.

Az esemény az összefogás, együttműködés 
jegyében szerveződött és került lebonyo-
lításra, hiszen a taggyűlésen nemcsak a 

Hajdúhadházi Gazdakör tagjai voltak 
jelen, hanem a Hajdúböszörményi Hajdú 
Gazdakör és a bihardiószegi Zichy Gazda-
kör is képviseltette magát. Az összejöve-
telen a gazdák a Hajdúhadházi Gazdakör 
elnökével, Pécsi Lajossal értékelték, áttekin- 
tették az elmúlt évet és megbeszélték 
2020 legfontosabb teendőit. Az est folya- 
mán Várdai József, a bihardiószegi gaz-
dakör vezetője tartott egy ismertetőt 
szervezetükről, ahol egyúttal meghívta a 
hadházi gazdákat a februárban tartandó 
bihar megyei borversenyre, majd Szabó 
Sándor a Hajdú Gazdakör vezetője is 
bemutatta működésüket. A hadházi és a 
böszörményi gazdakör szoros kapcsolata 
évekre nyúlik vissza. A hajdúböszörményi 
közel 27 éve működik, így rengeteg tapasz-
talattal tudják segíteni a hadházi gazdák 
munkáját. Végül Csáfordi Dénes polgár-
mester úr beszédében megköszönte a gaz-
dakör tagjainak a városi rendezvényeken, 
például a Terelő Versenyen, Hadházi Ká-
posztás Napokon való aktív részvételt. A jó 
hangulatú program, vacsorával, beszélge-
téssel, nótázással zárult.

T.K.
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HÍVOGATÓ FARSANGI TÉLBÚCSÚZTATÓRA

SZAKKÉPZÉSBEN A JÖVŐ

A tavasz első napján, 2020. február 27-én délután 14.00 órai kezdettel rendezi meg 
a Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ és az Emberibb Méltóbb 
Életért Közhasznú Egyesület a már hagyománnyá vált vidám Farsangi Télbúcsúztató 
délutánját a Csokonai Művelődési Házban.

A gazdaságfejlesztés egyik fontos kulcsa a minőségi szakemberképzés.

Várjuk mindazokat, akik már a szürke, hi-
deg napok helyett a napsütést, a jó időt, a 
tavaszt szeretnék vendégül látni otthonaik-
ban. Ezen a délutánon lehetőségük lesz 
elbúcsúztatni a telet és köszönteni a 
tavaszt. Tombola felajánlásaikat ebben 
az évben is köszönettel fogadjuk, az alább 

Magyarországon egyre többen választják 
a szakképzést. A 2019-ben felvételizők 40 
százaléka a szakképzési rendszerbe, 37 
százaléka gimnáziumba jelentkezett. 
Hajdúhadházon a Berettyóújfalui Szak-
képzési Centrum Szilágyi Dániel Gim-
náziuma, Szakgimnáziuma és Szakközép- 
iskolája 2020. február 15-ig fogadja a jelenleg 
nyolcadik osztályos tanulók jelentkezési 

megadott helyszíneken. A vendéglátás 
megszervezése érdekében kérjük, részvé-
teli szándékukat jelezzék intézményünk 
felé telefonon (06-52 384-205; 06-52 277-279) 
vagy személyesen (Hajdúhadház, Kossuth 
u. 11/a; Kazinczy u. 2).

Uzonyiné Marczin Erika

lapjait a 2020/2021-es tanévre. Az iskolába 
kőműves, szárazépítő, szociális ápoló és 
gondozó hároméves nappali rendszerű 
képzésre lehet jelentkezni. Az iskolában 
12 fős csoportokban történik a szakma  
elsajátítása, ahol magasan kvalifikált szak- 
oktatók segítségével piacképes szakmai 
ismereteket lehet szerezni a három év során.

T.K.

RECEPT

TÚRÓS BÉLES MAJOR IMRÉNÉ 
RÓZSIKA NÉNI KONYHÁJÁBÓL

Hozzávalók:
• 80 dkg liszt 
• 2 db tojás
• 10 dkg Rama margarin
• 3 evőkanál cukor
• 1 evőkanál só
• 1 evőkanál zsír
• 5 dkg élesztő
• fél liter tej 

Töltelék:
• 75 dkg túró
• 1 csomag vaníliás cukor 
• 5 dkg vaj

Elkészítés:
Kelt tésztát készítünk a hozzávalókból. A lisztet 
elmorzsoljuk a margarinnal, élesztővel, zsírral, 
tojással, tejjel, sóval, jól kidolgozzuk és a dup-
lájára kelesztjük.
A megkelt tésztát elnyújtjuk 1,5 cm vastagra és 
négyzet alakú szeletekre vágjuk. 
A töltelék hozzávalóit alaposan kikeverjük. A 
túrót belerakjuk és kis batyukat formázunk 
belőle.
Tepsibe rakjuk, 200 fokon 20-25 percig sütjük.

Tipp: Az elkészített kelt tésztát tölthetjük 
almával és meggyel is.
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Február végéig látogatható Égerházi László 
fafaragó művész kiállítása az Égerházi Imre 
Kiállító Terem és Alkotóházban. A művész-
urat kérdeztük Hajdúhadházról és az  
alkotásairól.

Hogyan került kapcsolatba a szobrászattal?
Valójában édesapám azt szerette volna, 
hogy református lelkipásztor legyek, ezért 
a Református Kollégiumba írattak be Deb-
recenbe. Itt semmilyen művészeti oktatás 
nem volt, viszont sokszor a pad alatt farig-
csáltam kis késsel. Kemény anyagokkal 
kezdtem, például aganccsal. Sokáig nem 
értettem honnan jön ez a nagy vonzalmam. 
Van egy művész ősünk Egerházi Képíró  
János, aki I. Rákóczi Györgynek és előtte, 
Bethlen Gábornak volt az udvari festő-
művésze. Jelenleg is több festőművész él 
a családban, szobrászok nem, a művészi 
vénát innen örökölhettem. Nem jártam tá-
borokba, nem jártam szakkörökbe, a saját 
tapasztalatom útján, a megismerési vágy, 
az alkotás öröme vitt erre egyre erősebben.

Milyen rokonságban áll Égerházi Imre 
festőművésszel?
Imre bácsi az unokanagybátyám volt, még 
mentünk együtt Erdélybe családfakutatásra. 
A családfánk 1500-ig visszamenőleg össze 
van állítva, a hadházi ág külön, az erdélyi 
ág megint külön. A család Mezőbándról 
származik, ami Marosvásárhelytől harminc 
kilométerre helyezkedik el.

A munkadarab méretétől és bonyolult-
ságától is függ, de egy alkotása körülbelül 
mennyi idő alatt készül el?
Ezt mindenki szereti megkérdezni és ez az, 
amire borzasztó nehéz válaszolni. Az alko-
tás nem ott kezdődik, amikor az ember a 
fába vágja a vésőjét, hanem gyakorlatilag 
én szüntelenül alkotok, állandóan képek 

véreim látogatására korlátozódtak, viszont 
édesapám nagy mesélő volt, rengeteg tör-
ténet volt a fejében és borzasztó sokat me-
sélt. A kollégiumi éveim előtt sokszor láto-
gattunk meg idős rokonokat, ismerősöket, 
akiknek a történeteit mindig végighall-
gattam. Ezek a történetek most kezdenek 
beérni bennem, ez egy nagyon fontos stádi-
uma az életemnek. Gyakorlatilag a gyökerek 
azok, amiket én most piszkálok az ősök  
történeteivel, elkezdem ezeket megnyitni.

Mit emelne ki, melyik a legfontosabb alko-
tása, amelyikről mindenképpen szeretné, 
hogy tudjanak, lássák az olvasók?
Sok van, amire nagy szeretettel gondolok, 
mert nemcsak az alkotásra gondolok ilyen-
kor, hanem a mögötte álló történetre is, 
amit hordoz. Talán a Határkő Idolt emelném 
ki, ami Trianonról szól, azért, mert pont most 
van az évfordulója ennek a fájó történetnek. 
Egy igazi határkövet tudtam fölhasználni 
hozzá és egy gulágot megjárt kanalat is be 
tudtam építeni. Az egésznek van egy guillotine-
os hangulata, ugyanakkor benne van a 
magyar föltámadás. Én azt hiszem, hogy 
most ez nagyon aktuális, és nem mellesleg 
ez a legutolsó munkám is, ami elkészült erre 
a hadházi kiállításra. T. K.

forognak bennem, azokat görgetem, mint 
patak a kavicsot, csiszolgatom a fejemben. 
Közben a fákat, a pallókat legalább 4-5 évig 
kell szárítani, forgatni, és ezeknek a formái, 
méretei már benne vannak a fejemben, 
és mikor megjelenik egy kép előttem, akkor 
már tudom is melyik az a fa, amiből ezt 
meg fogom faragni. Szeretem, ha egy hét 
alatt valamit el tudok készíteni, viszont, ha 
nem tudom, akkor félre kell tennem, ilyen-
kor csinálok mást, aztán folytatom megint. 
Például Égerházi Jakab és Jakabné kerekes 
táblaképénél, amin van egy szekérkerék, 
magát a szekeret egy hétig tartott, mire 
sikerült restaurálnom, mert borzalmas ál-
lapotban volt, szét volt esve. Azon kívül egy 
tengelyszerkezetet is kellett készítenem, 
egy szekértengelyt elvágnom, a kerékbe 
vascsövet kellett tennem, és amit nem 
tudtam máshogy előkeríteni, azt magam 
készítettem el. Nehéz tehát megmondani és 
nem is nyolc órában dolgozom. Még van egy 
tényező, ami nagyon fontos, hogy az ember 
mennyire van friss és aktív állapotban, mert 
van, amikor nagyon jól lehet haladni, míg a 
következő nap akárhogy küszködik, még-
sem halad. Ez egy szabadabb dolog, amit 
nem érdemes órákra lebontani, de eléggé 
aktívan dolgozom.

Van olyan szoborterve, amit mindenképpen 
szeretne elkészíteni?
Bizony van. Valahogy úgy van ez az esetem-
ben, hogy a tervek és a gondolatok jóval 
előtte járnak annak, mint ami már készen 
van. A fejemben körülbelül hatvan szobor-
dombormű terve van jelenleg, és az a baj, 
hogy gyorsabban gyűlik, mint ahogy kopik. 
Ezeket nem rajzolom le, mert az nem ihlet 
engem. Helyette egy-két gondolatot lejegy-
zek, a címet, mert az nekem fontos, meg egy 
sort, és ebből beugrik a kép, akár évek múlva is.

Mit jelent önnek Hajdúhadház?
Köszönöm ezt a kérdést. Nyolcadikos korom 
után Debrecenbe, és utána nagyon fiatalon 
Erdőbényére kerültem. A fiatal felnőttkori 
kapcsolataim gyakorlatilag a szüleim és test- 

EGERHA ZI IKONOK
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nos Iskolában. Hajdúböszörményi TE - 
Hadházi Farkasok 61-48.
Hadházi Farkasok – Karcagi SE Pusztai 
Kissasok 35-57.
5. fordulót február 8-án szombaton játszák 
Hajdúböszörményben, ahol a böszörmé-
nyi csapat mellett a Cívis DKA Tigrisekkel 
küzdenek meg a farkaskölykök a bajnokság  
B csoportjában.

U11
4. forduló Hadházi Farkasok A csapat
A D csoportban Nyíregyházán rendezték meg 
a mérkőzést január 26-án, melynek helyszíne 
a Zelk Zoltán Általános Iskola volt. 
TSK Magiszter – Hadházi Farkasok KK 37-44 
lett az eredmény, valamint Hadházi Farka-
sok KK – Nyíregyházi Kék Cápák 55-78.

4. forduló Hadházi Farkasok B csapat
Február 1-jén rendezték meg a játékot a Kölcsey 

Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola 
tornatermében. CÍVIS DKA Jaguárok - 
Hadházi Farkasok B: 18-46 és Hadházi  
Farkasok B – Cívis DKA TK Macskák: 29-18.

Győri Béla

A felnőtt csapat a 8. fordulóban hazai kör-
nyezetben fogadta a Hajdúszoboszló csapatát.
Presztízsmérkőzésnek ígérkezett, mivel a 
szoboszlói csapatban több volt hadházi 
játékos is szerepelt. Január 22-én játszották 
a Szilágyi Dániel úti sportcsarnokban a 
mérkőzést. Az eredmény: Hadházi Farkasok - 
MLB KSE 78-36. A kezdetektől kezükben 
tartották a farkasok a játékot, végig kiegyen- 
súlyozottan, magabiztosan küzdöttek, így 42 
pontos győzelmet arattak. Három győzelemmel 
és három vereséggel a 4. helyet foglalják el 
a tabellán.
A következő mérkőzést január 30-án játszották 
idegenben. A Debreceni Főnix csapat ellen 
léptek pályára a Tóth Árpád Gimnáziumban. 
Az eredmény: 44-61.

U14
Az utánpótlásban is folytatódtak a meg-
mérettetések. Január 18-án Nyíregyházán, 
a Bánki Donát Középiskola adott helyet a 
csapat mérkőzésének. A Hadházi Farkasok 
serdülői végig fegyelmezetten, technikásan 
játszottak. Hajdúhadházi KK - BKGD SE 
Hajdúszoboszló 71-33.

U12
A 4. fordulóra január 11-én szombaton került 
sor a hajdúböszörményi Középkerti Általá-

KOSÁRLABDA
A január is eseménydús volt a kosarasok 
számára.

Edzőmérkőzést játszottak Hajdúsámson 
ellen, ahol 8-6 arányú győzelmet arattak.  
A következő edzőmeccset február 8-án szom- 
baton rendezik, melynek Balmazújváros ad 
otthont.

FUTBALL
A hajdúhadházi focistáknál januárban  
a felkészülésé volt a főszerep.

A Földi János Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola és AMI Szilágyi Dániel úti Tagintéz-
ményének sportcsarnoka ad helyet az íjász-
versenynek. Jelenleg az íjászok a felkészü- 
lésüket végzik a február végi megmérettetésre.

ÍJÁSZAT
Február 29-én szombaton rendezik meg 
Hajdúhadházon az Észak-alföldi Régió  
II. Alföld-kupa WA OB. kvalifikációs 
minősítő versenyét a Hajdúvitéz KSE és 
DSZC – Letizia SC közös szervezésében.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2020. március 1-jétől az  
építéshatósági ügyek intézése átkerül a Kormányhivatalhoz:

LAKOSSÁGI TÁ JÉKOZTATÓ

Bontási engedély és bejelentési eljárás, építési engedély és bejelentési eljárás, 
egyszerűsített építési engedélyezési eljárás, összevont építéshatósági eljárás, 
használatbavételi engedély és bejelentési eljárás, fennmaradási engedélyezési 
eljárás, építéshatósági ügykörbe tartozó adat tény és állapot igazolás, építés-
hatósági ügykörben szakhatóságként történő eljárás.
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Orvosi ügyelet: 06-70-3703-104
Ügyeleti idő: hétfőtől péntekig 18.00 órától vasárnap 
reggel 7.00 óráig hétvégén, munkaszüneti napokon 
folyamatosan.

Általános segélyhívó: 112

Vízmű hibabejelentő:
-vízhálózatot érintő problémák esetén: 
06-20-2130-449
-szennyvízhálózatot érintő problémák esetén:  
06-20-2133-511

E.ON hibabejelentő (általános hibabejelentő és a 
közvilágítást érintő hibák esetén): 06-80-210-310

Gáz hibabejelentő: 06-80-300-300

KÜLTERÜLETI IRÁNYÍTOTT ÉGETÉS ÉS BELTERÜLETI TŰZGYÚJTÁS
VÁLTOZTAK A KÜLTERÜLETI IRÁNYÍTOTT ÉGETÉS SZABÁLYAI 2020. JANUÁR 22. NAPJÁTÓL. EZT KÖVETŐEN AZ  
INGATLAN TULAJDONOSÁT ENGEDÉLYEZÉS HELYETT BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG TERHELI.

Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet. 
Az alábbi szabályok betartása mellett:

• A szabadban történő tűzgyújtás, égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az égetést 
befejezték, azt azonnal el kell oltani!

• Az égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
• Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, 

kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét 
a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni!
Természetes személyek postai úton: Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 4027 Debrecen, Böszörményi u. 46. 
Egyéb tulajdonos, használó esetében hivatali kapun.
(Részletes szabályozás: 54/2014.(XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról)

A belterületi tűzgyújtás szabályai nem változtak. A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának  
védelme érdekében a nem komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése minden év 
március 1. napjától április 30. napjáig végezhető el.
Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2015. (IV.30.) számmal rendeletet hozott az avar és kerti 
hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól Hajdúhadház város belterületén belül.
Eszerint:

• Az avar és kerti hulladék (falomb, kaszálék, nyesedék, ág, gally, fű, szár, levél, gyökér és egyéb növényi maradványok) 
megsemmisítése elsősorban helyben 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 komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése minden év március 1. napjától április 

30. napjáig végezhető el.
• A napi égetést 8 és 18 óra közötti időszakban 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!
• Avart, kerti hulladékot csak olyan helyen 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, kulturális és szociális intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 méteres 
körzetébe az intézmény működésének ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 
méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt.

• Az égetést csak 18 éven felüli cselekvőképes személy végezheti.
• Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem használható olaj, benzin vagy más vegyi adalékanyag és az 

égetendő hulladék 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 területén vízkorlátozást rendel el vagy 

az égetés helyszínén a vízszolgáltatás bármely okból szünetel vagy korlátozott.
• A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni.
• Amennyiben a tűz elterjed és az égetést végző azt nem tudja megfékezni, köteles haladéktalanul bejelenteni 

a tűz terjedését a tűzoltóságnak.
• A külterületen lévő lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék 

szabadtéri égetését a tűzvédelmi hatósággal előzetesen engedélyeztetni kell.

Jogkövetkezmények:
• Amennyiben az avar és kerti hulladék égetésre nem a képviselő-testület által meghatározott időszakon belül 

kerül sor, a tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után.
• Aki az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó előírásokat nem tartja be hulladékgazdálkodási bírsággal sújtható.
• Hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység külterületen, tűzvédelmi bírságot vonmaga után.

Irányadó jogszabály: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2015. (IV.30.) számú helyi rendelete az 
avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól Hajdúhadház város belterületén belül.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot a rendeletben meghatározott rendelkezések betartására!

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKLAKOSSÁGI TÁ JÉKOZTATÓ

Ügyfélfogadás helye:  
4242, Hajdúhadház, Dr. Földi János u. 33.  
„Kutas 2000” Erdőbirtokossági Társulás 
Hajdúhadház székhelyén
Ügyfélfogadás: Hétfőtől-péntekig,  
telefonon előre egyeztetett időpontban.  
Tel.: 0630/439-0609

DR. LUDMÁNY CSILLA ÜGYVÉD

SZELEKTÍVEN GYŰJTÖTT HULLADÉK  
SZÁLLÍTÁSI IDŐPONTOK 2020. 
HAJDÚHADHÁZ

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot 
a sárga és barna fedelű hulladékgyűjtők 
ürítésének időpontjairól.  
Szállítási napokon a hulladékot reggel  
6 óráig kérjük kihelyezni a közterületre!

SZELEKTÍV / SÁRGA FEDELŰ HULLADÉKGYŰJTŐK:

• FEBRUÁR 12.
• MÁRCIUS 11.
• ÁPRILIS 8.
• MÁJUS 6.
• JÚNIUS 3.
• JÚLIUS 1.

BIO / BARNA FEDELŰ HULLADÉKGYŰJTŐK:

• ÁPRILIS 8.
• ÁPRILIS 22.
• MÁJUS 6.
• MÁJUS 20.
• JÚNIUS 3.
• JÚNIUS 17.
• JÚLIUS 1.
• JÚLIUS 15.
• JÚLIUS 29.

• JÚLIUS 29.
• AUGUSZTUS 26.
• SZEPTEMBER 23.
• OKTÓBER 21.
• NOVEMBER 18. 
• DECEMBER 16.

• AUGUSZTUS 12.
• AUGUSZTUS 26.
• SZEPTEMBER 9.
• SZEPTEMBER 23.
• OKTÓBER 7.
• OKTÓBER 21.
• NOVEMBER 4.
• NOVEMBER 18.
• DECEMBER 2.
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