
Városunkban folyamatos a faültetés annak 
érdekében, hogy a település lakossága 
szebb és egészségesebb környezetben 
élhessen.  13. oldal

KARÁCSONYI KONCERT A HELYŐRSÉGI ZENEKARRAL

Ismét egy fergeteges koncerttel ajándékozta meg Hajdúhadház lakosságát  
a MH 5. Bocskai István Lövészdandár Debrecen Helyőrségi Zenekara. 5. oldal

TISZTA LEVEGŐ ÉS ZÖLD 
KÖRNYEZET

VÁROSNAP HAJDÚHADHÁZON
A hajdúk letelepítésének 414. évfordulóját ünnepelték a város napján.  
Az ünnepi képviselő-testületi ülésen díjakat és elismeréseket adtak át. 4. oldal
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KEDVES HAJDÚHADHÁZI LAKOSOK!

Kilenc évvel ezelőtt, 2010 őszén városunk 
elindult egy új úton, a fejlődés útján. S 2020 
januárjában az elmúlt éveket szemlélve kije-
lenthetjük, hogy a fejlődés folyamatos volt, 
s jelenleg is tart. Dolgoztunk, dolgozunk, s a 
közös munkánk kézzel fogható eredményei 
megkérdőjelezhetetlenek városunkban. 

A 2019-es évről sem mondhatok mást, 
hosszú volt, eseményekkel teli, nehéz, de 
ezekkel együtt eredményes is. 

Az év első hónapjaiban fejeződött be az a 
nagy és átfogó energetikai korszerűsítési 
programunk, aminek keretében felújítot-
tunk két óvoda- és három iskolaépületet, 
megújult a Városháza épülete és a Mes-
ter utcán a régi városgondnoksági épület, 
amiben jelenleg a Polgármesteri Hivatal 
Hatósági Irodája működik. 

Fejleszteni tudtuk a belvárosi Szabadtéri 
Színpadot. A fejlesztés során nagyobb lett 
a színpad és a nézőtér, valamint öltöző és 
vendéglátó épületszárnyakkal gazdagodott 
a komplexum.  S a fejlesztés egyik legfon-
tosabb, napi életünket is megkönnyítő eleme 
a színpad melletti új, 22 férőhelyes parkoló 
megépítése volt. 

Megépült a záportározó tó a Szederjes 
területén, s mellette több ha nagyságú, ko-
rábban mocsaras terület feltöltésre került, 
amely további hasznosítása így lehetővé vált.

Tovább tudtuk fejleszteni a Városi Piacot, 
s a megvásárolt szomszédos telken par-
kolókat építettünk.

Jelentős közterületi fejlesztéseket is meg 
tudtunk valósítani. Teljes körűen felújítot-
tuk a Bocskai téren az első világháborús 
emlékművet, sőt sikerült az eredeti állapotába 

Az év végéhez közeledve és az új év 
első napjaiban mindig elgondolkozunk, 
s gyakran önkéntelenül is igyekszünk 
értékelni az elmúlt időszakot, az elmúlt 
évet, sőt akár éveket is. Mi történt velünk, 
milyen döntéseket hoztunk, azok milyen 
következményekkel jártak, miket tettünk, 
mihez volt bátorságunk és erőnk,  
mihez nem. 
Ezt megtesszük magánszemélyként mind- 
annyian, Hajdúhadház polgármestereként 
pedig kötelességemnek is érzem, hogy 
az elmúlt év eseményeit, történéseit és 
eredményeit összefoglalva megpróbál-
jam értékelni, s a tanulságokat levonva, 
a jövőre nézve körvonalazni , s lehetőség 
szerint meghatározni az új célokat és az 
előttünk álló feladatokat.

helyre állítanunk. Felújítottuk Bocskai Ist-
ván lovas szobrának talapzatát, s megújult 
Földi János obeliszkje a templomkertben. 
Ezekkel párhuzamosan megújult a város 
több kisebb tere. Parkosítottunk, ivókút, s 
pihenőpadok kerültek kihelyezésre, s megépült 
a Skatepark a Béke úti játszótér mellett, il-
letve elkezdődött a szabadtéri kondipark 
építése a Kossuth utcán.  
Közterületeinken az év folyamán sok ezer 
tő virágot, több száz bokrot és díszfát ül-
tettünk el, ezzel is szebbé, élhetőbbé és 
komfortosabbá téve városunk mindenki által 
használt területeit.

Befejeződött a szélessávú internet hálózat 
kiépítése, s amit hangsúlyoznunk kell, az 
országban elsőként a Hajdúhadházi Járásban.  

Sikeresen befejeződött a Városi Vágóhíd 
építése, s elkezdődött az üzemszerű mű-
ködése is. A rackahúsból készült kolbászok, 
grillkolbászok, szalámik és egyéb termékek 
nyár óta megvásárolhatók Hajdúhadházon 
és több debreceni boltban is. 

Elkezdődött a szőlőskerti Interaktív Présház 
építése, s ez év első hónapjaiban az épület 
teljes berendezése is megvalósul majd. 

Hosszú várakozás és előkészítő munka után 
elkezdődött városunk temetőjének megúju-
lása. Elsőként új kapukat építünk, s a kö-
zel két km hosszúságú kerítést cseréljük, de 
tárgyalások kezdődtek a ravatalozó épület 
felújításáról is. 

A szennyvíz-csatorna hálózat fejlesztés 
keretében egész évben, városunk több pont-
ján folyamatos volt a munkavégzés, s ezzel 
párhuzamosan elkezdődött a szennyvíz-
tisztító telep korszerűsítése és bővítése is. 
A fejlesztés várhatóan ez év első felében 
fejeződik majd be. 

Városunkban folyamatos az utak és járdák 
megújulása is. Szilárd burkolatú és zúzott 
köves út épült Fényestelepen. Megújult az 
aszfaltozott út a Széchenyi és a Lórántffy 
utca teljes hosszán a Bocskai tér Hunyadi 
és Kossuth utcák közötti szakaszán, illetve 
a Jókai, a Vörösmarty, a Tompa Mihály és a 
Petőfi utcák egy-egy szakaszán is. 

Rengeteg elvégzett munka, rengeteg váro-
sunk lakosait szolgáló fejlesztés! 
A városépítő munka 2020-ban is folytatódik. 
Amit elkezdtünk, befejezzük, s hozzákezdünk 
az új fejlesztési célok megfogalmazásához és 
az új fejlesztési tervek elkészítéséhez.

De a sok munka, s az elért eredmények mellett 
városunk történelmének jeles eseményeire is 

emlékeztünk, s esetenként ünnepelni is volt 
lehetőségünk. 95 éve állították fel elődeink a 
Nagy Háború emlékművét, 90 éve működik 
városunkban a Magyar Pünkösdi Egyház, 
2019-ben volt Hajdúhadháztéglás várossá 
válásának 30. évfordulója. 30 éves volt a 
Szociális Gondozás Központ, 25 éves a 
Hajdúhadházi Polgárőrség, 25 éve kezdte 
meg működését a Szilágyi Dániel Középis-
kola, 10 éves lett a Református Általános 
Iskola, s a közelmúltban, 5 éve is fontos  
események történtek: felújítottuk az Éger-
házi Emlékházat, s az egykori Vadas Csárda 
épületét és megkezdte működését a Hadházi 
Szabadtéri Színpad. 

S a 2019-es évben a demokráciát is ün-
nepeltük, két alkalommal nyilváníthattunk 
véleményt, két alkalommal választhattunk. 
Tavasszal az Európai Unió parlamentjébe 
küldhettünk képviselőket, ősszel pedig az 
önkormányzati választáson dönthettünk 
városunk további sorsáról. 
Két választás, két győzelem, s hiszem, ezek 
Hajdúhadház győzelmei. Városunk tovább 
fejlődhet.
Közel 80%-os támogatással folytathatjuk a 
városépítő munkát. A nagy választási győze- 
lem, a megyei szinten is egyedülálló mértékű 
felhatalmazás egyet mond számunkra: he-
lyes az út, amin járunk, s a hadházi emberek 
döntő többsége támogatja a 2010-ben elin-
dult folyamatokat, a város fejlődését. 

Hajdúhadház fejlődése 2020-ban is foly-
tatódik. Tovább építjük városunkat. 
Kívánom, hogy minél több hajdúhadházi 
ember kapcsolódjon be ebbe a munkába! 
Épüljön és erősödjön a hadházi emberek 
közössége! 
Kívánom, hogy magánemberként is merjen 
mindenki álmodni, merjen bátran célokat 
maga elé tűzni, s legyen ereje és kitartása 
meg is valósítani azokat! Kívánom, hogy 
2020. legyen a fejlődés, az eredmények és 
a sikerek éve minden hajdúhadházi ember 
számára! 

Hajrá Hadháziak! Hajrá Hajdúhadház!
Boldog Új Évet Mindannyiunknak!

Csáfordi Dénes Hajdúhadház polgármestere
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ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS HAJDÚHADHÁZON

Elérkezett Advent, a reményteli várakozás, 
a csend időszaka. Ilyenkor átgondoljuk az 
elmúlt hónapok történéseit, merengünk és 
felkészülünk az újra, a születőre. Advent 
kezdetének első vasárnapját mindig Szent 
András napjához (november 30.) legkö-
zelebb eső vasárnapon ünnepeljük. Ilyenkor 
gyújtjuk meg adventi koszorúinkon az első 
gyertyát. Nem volt ez másképp Hajdúhad-
házon sem, 2019-ben is rendezett közös ad-
venti gyertyagyújtást Hajdúhadház Város 
Önkormányzata. A már hagyománnyá vált 
eseményre december 1-jén, vasárnap került 
sor, ekkorra hívták meg a közös ünneplésre 
vágyókat a főtérre, a város karácsony-
fájához. Sokan gyűltek össze azért, hogy 

Ismét eltelt egy év… Karácsony közeled-
tével elcsendesedtünk, megnyugodtunk, 
lelkünket átjárta az ünnep fénye.

együtt, szeretetben töltsék el advent első 
estéjét. Az ide látogatókat meleg tea, for-
ralt bor és kürtös kalács várta. A BlesSings 
nevű énekegyüttes és a Magyar Pünkösdi 
Egyház tagjai karácsonyi dalokat adott elő, 
majd Csáfordi Dénes polgármester úr ünnepi 
beszédet mondott. Ebben hangsúlyozta, hogy 
a szeretteinkkel együtt töltött idő a legfon-
tosabb ilyenkor is. Ezután pedig elérkezett 
a várva várt pillanat, amikor fellobbant a 
város adventi koszorújának első gyertya-
lángja. A gyertyát Csáfordi Dénes polgár-
mester gyújtotta meg, Kovácsné Takács 
Emese, a Hajdúhadházi Református Egy-
házközség lelkipásztora pedig megáldotta 
a koszorút. A világító gyertyák számának 
növekedése azt a növekvő fényt szimbolizálja, 
amelyet Isten Jézusban a várakozóknak ad 
karácsonykor.

Tóth Katalin

December 5-én a Csokonai Művelődési 
Házba is megérkezett a Mikulás. A gyere-
keknek nemcsak ajándékot hozott a put-
tonyában, hanem egy szívmelengető 
műsorral is kedveskedett, melyben a 
manói voltak segítségére.

A Hajdúhadházi Városi Óvoda Petőfi utcai 
telephelyének óvodapedagógusaiból álló 
FIDÓ MANÓ Színjátszó Kör tagjai hagyo-
mányosan idén is műsorral készültek a város 
legkisebb lakóinak. A Jégfellegek című 
előadást nézhették meg az érdeklődők, 
melybe a zeneiskolások is bekapcsolódtak 
karácsonyi dalaikkal. Az előadás, a díszlet 
mindenkit magával ragadott. Kicsik és na-
gyok egyaránt jól érezték magukat.      T. K.

A HAJDÚHADHÁZI GYERME-
KEKNÉL JÁRT A MIKULÁS

A legkisebbekhez is megérkezett a Miku-
lás a hadházi babaklubba. Nagy volt az 
öröm, amikor az apróságok átvették  
csomagjaikat, érdeklődve, örömmel bon- 
togatták azokat.

A népes csapat december 11-én, szerda 
délelőtt gyűlt össze egy kis foglalkozásra. 
Az anyukák és kisgyermekeik a klub 
rendszeres látogatói. Hetente háromszor 
összegyűlnek, hogy megosszák egymással 
tapasztalataikat, beszélgessenek, tölte-
kezzenek egymás társaságában, míg a 
gyerkőcök együtt játszanak. Amennyiben 
idejük engedi, megünneplik a farsangot, a 
húsvétot, az anyák napját.

A babaklubot az Asztalos Judit Emlékére 
Hajdúhadház Beteg Gyermekeiért Alapít-
vány működteti. Ez a helyi alapítvány Asz-
talos Péterné Judit lelkiismeretes veze-
tésével közel tíz éve működik, és komoly 

erkölcsi, valamint anyagi támogatást nyújt 
a beteg gyerekeket nevelő családoknak. 
Kiemelt célja az alapítványnak, hogy 
segítse a beteg és sérült gyerekek éle-
tét, fejlődését és társadalmi elfogadását. 
Kézműves és szabadidős foglalkozásokat 
szerveznek, hogy egy kicsit könnyítsenek 
a nehéz sorsú beteg gyermekek és család-
juk küzdelmein.

T. K.

MIKULÁS A BABAKLUBBAN



4

Hagyományosan tavaly év végén is meg- 
ünnepelték a Városnapot. Sokan gyűltek 
össze az ünnepi eseményre, ahol díjakat 
és elismeréseket is átadtak.

December 12-én emlékeztek Bocskai István-
ra, Magyarország és Erdély fejedelmére, aki 
1605-ben ezen a napon adta ki Korponán 
kiváltságlevelét. A szabadságharcban részt 
vett hajdú vitézeinek és leszármazottjainak 
nemesi rangot adományozott, valamint 
letelepítette őket Hadházon. A program az 
ünnepi képviselő-testületi üléssel kezdődött, 
ahol elsőként Csáfordi Dénes Hajdúhadház 
város polgármestere osztotta meg ünnepi 
gondolatait. „Hiszem azt, hogy a hajdúknak 
méltó örökösei tudunk lenni úgy a minden-
napok küzdelmeiben, mint az ünnepi alkal-
makkor is. Kijelenthetjük, hogy amellett, hogy 
Hajdúhadház fejlődik, egy sokszínű település 
is. Egyre komolyabb eredményekről beszél-
hetünk, egyre komolyabb cselekedetekről, és 
ezeket az eredményeket el kell ismerni, s erre 
ettől kiválóbb nap, mint a város napja, nincs.” 
Majd Tasó László országgyűlési képviselő 
méltatta a hajdú ősöket, a várost és a 
jelenlevőket. „A Bocskai felkelés, nyugodtan 
mondhatjuk, hogy igazi hőstett volt, s ezt a 
hőstettet Bocskai István fejedelem a hajdúk 
segítségével tudta végrehajtani. Kiváltságokat 
és felelősséget hagyott a hajdúkra és utódaikra 
is. A hajdúk igazi hazafiként élnek ezen a vi-
déken. Legyenek büszkék, kedves hajdú utódok 
magukra, az elődjeikre, akik ugyanúgy, mint 

önök, megélték a magyarságukat, megélik 
a hajdú mivoltukat és szorgalmas, hűséges 
polgárként itt dolgoznak.” 

Ezután következett az elismerések, díjak 
átadása. Átadták a Földi János kitüntető 
címet Vargáné Sőrés Ilonának, az oktatás 
és közélet területén végzett kimagasló te-
vékenységéért, Kiss Sándor Mátyás kapta 
a Bocskai István kitüntető címet közéleti 
szerepvállalásáért és a városért végzett 
munkájáért.

Polgármesteri elismerésben részesült Koncz 
Józsefné a kézimunka szakkör vezetője, 
Szőke Miklós alezredes, a Magyar Honvéd-
ség 5. Bocskai István Lövészdandár logisz-
tikai főnöke, Ölveti Zsolt, a Takarékbank 
interim régióigazgatója és Hadházi Csaba 
Miklós amatőr csillagász.

Elismerésben részesült szociális munkájáért 
Komjáthiné Boros Márta és Szilágyi Miklósné.

Oklevelet kapott az egészségügy területén 
dolgozó ápolók közül Nagy Sándorné és 
Ludmány Imréné, védőnői munkájuk elis-
meréseként Pórné Pistai Erzsébet és Ho-
dosánné Czibere Mariann.

A Város Kiváló Pedagógusa címet és Pro 
Cathedra plakettet vehettek át a Rózsai 
Tivadar Református Általános Iskola és Óvoda 
intézményvezető helyettesei: Bara Sándorné 
és Szabó Sándor Józsefné; Fenyvesné 
Fekete Judit és Deák Imre, a Földi János 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusai, 
Munkácsi Zsuzsánna, Égerházi Ilona Katalin 
a Hajdúhadházi Városi Óvoda óvónői és 
Gábor Lászlóné a Rózsai Tivadar Református 
Általános Iskola és Óvoda óvónője.

Elismerő Oklevelet adományoztak az 
oktatást és nevelést segítő munkájáért 
Szentesiné Sipos Erzsébetnek, a Berettyó-
újfalui Szakképzési Centrum Szilágyi Dániel 
Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szak-
középiskolája dolgozójának és Czibere Ist-
vánnénak, a Hajdúhadházi Városi Óvoda 
gyógypedagógiai asszisztensének.

T. K.

ÜNNEPI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS HAJDÚHADHÁZON
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A városnapi ünnepség a testületi ülés és a 
díjak átadása után a Bocskai téri megem-
lékezéssel folytatódott. 

A hideg és esős idő ellenére sokan gyűltek 
össze Bocskai István lovas szobra előtt, 
hogy leróják tiszteletüket Magyarország 
és Erdély egykori fejedelme és hajdú őseik 
előtt. Ünnepi beszédet mondott Asztalos 
Péter alpolgármester úr, amit a koszorúzás 
követett. A Magyar Honvédség 5. Bocskai 
István Lövészdandár nevében Vantal Zsolt 
ezredes, parancsnokhelyettes, valamint 
a helyi intézmények és civil szervezetek 
vezetői helyezték el az emlékezés virágait 
a főtéren. T. K. 

EMLÉKEZÉS BOCSKAI  
ISTVÁN FEJEDELEMRE A városnapi program kísérőrendezvénye volt Égerházi László fafaragó művész 

kiállításának bemutatása.

EGERHAZI IKONOK – A MINDENNAPI ÉLET MÁGIÁJA

KARÁCSONYI KONCERT A HELYŐRSÉGI ZENEKARRAL

A Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Debrecen Helyőrségi Zenekara 
idén is megrendezte ,,Adventissimo” – Hordozd a gyertyát! címmel hagyományos  
karácsonyi koncertjét a városnapi ünnepség keretén belül.

A hajdúhadházi Református templom adott helyet az eseménynek. A hangversenyen 
főként karácsonyi dallamok csendültek fel, melyek már az ünnep közeledtét hivatottak 
jelezni. A zenekar mellett közreműködött Rendes Ágnes és Haja Zsolt operaénekesek, 
akik előadásukkal elkápráztatták a jelenlevőket. A koncerten vezényelt Pál István őrnagy 
és Kovács Róbert százados. T. K.

December 11-én került sor az év utolsó kiállításmegnyitójára a városban. Szerdán gyűltek 
össze az érdeklődők az Égerházi Imre Kiállító Terem és Alkotóházban, hogy megcsodál-
hassák Égerházi László fafaragó művész impozáns alkotásait. A kiállítást Csáfordi Dénes, a 
település polgármestere nyitotta meg, majd Dr. Hadházy Jenő, Hajdúhadház díszpolgára 
mutatta be a látogatóknak a tárlat megálmodóját. Égerházi László hajdúhadházi születésű, 
Égerházi Imre festőművész rokona. Alkotásaiban benne van a misztikum, mindegyik műve 
történelmi és családi ihletésű, melyhez egy-egy történet is párosul. Hogy még kifejezőbbek 
legyenek művei, a fát egyéb anyagokkal: vassal, kővel, csonttal, valamint különféle min-
dennapi használati tárgyakkal kombinálja, például kályhaajtó, tükör, evőkanál. A szobrok 
festett részei a művészúr párjának, Rózsa Éva kezei munkáját dicsérik.

(A kiállítás 2020. január 7-től február végéig, keddtől péntekig 9.00 és 15.00 óra között tekinthető meg. 
Bejelentkezés a Földi János Könyvtárban személyesen, telefonon: (52) 583-047 vagy az alábbi e-mail 
címen: hadhazkonyvtar@hajduvitez.hu.) T. K.
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KARÁCSONYI VARÁZSLAT A CANTEMUS KÓRUSSAL

„Lennék bár kisharang, szép hangon szólnék…” Ennél szebben nem is szólalhatott 
volna meg Otto Fischer Harangszó című darabja, mint ahogyan a Cantemus 
előadásában élhettük át.

Amellett, hogy a nyíregyházi Cantemus kórus 
járja a világot és külföldön is méltó hírnevet 
szerez magának, a Szabó Dénes Kossuth-
díjas karnagy által vezetett intézmény Magyar-
országon is igyekszik a zene fontosságát és 
szeretetét eljuttatni a közönséghez. 
Hajdúhadházon a Református templomban 
adott adventi koncertet a Cantemus Gyermek-
kar/Pro Musica Leánykar. Előadásukban 
felcsendültek ismert és kevésbé ismert kará-
csonyi dallamok, melyek még káprázatosabbá 
varázsolták a várakozás időszakát.  T. K.

A Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ és az Emberibb  
Méltóbb Életért Közhasznú Egyesület ebben az évben is közösen szervezte meg a 
hagyományos Idősek karácsonyi ünnepségét, de nem a hagyományos rend szerint.

KARÁCSONYI MEGLEPETÉS A december a karácsonyra hangolódás 
és az ünnepi koncertek ideje. Nem volt ez 
másként a Földi János Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskolában sem, ahol az iskola tanulói-
nak lélekmelengető műsorát láthatták 
az érdeklődők. 

Elsőként a rézfúvósok mutatták meg tehet-
ségüket, amit zongorajáték követett. Az 1. z. 
osztályos tanulók táncos, verses, énekes 
műsort adtak elő. Megelevenedett Jézus 
Krisztus születése, melyet a 6. z. osztályos 
tanulók meséltek el betlehemi műsorukban. 
A művészeti iskola tanulói önállóan is 
előadták darabjaikat zongorán, hegedűn, 
fuvolán, valamint tanáraikkal együtt is zenél-
tek. Jó volt látni azt a lelkesedést, izgatott-
ságot mind a pedagógusok mind a gyere-
kek arcán, hogy együtt állhattak színpadra. 
A Kicsinyek kórusa, valamint a Földi János 
Gyermekkar karácsonyi énekeivel még 
inkább közelebb hozták a békés, meghitt 
karácsony hangulatát. Igazán ragyogó 
munkát végeztek a felkészítő tanárok. A 
műsor közös énekléssel zárult. Az ünnepi 
eseménynek Farkas Zsolt önkormányzati 
képviselő, valamint a helyi intézmények 
vezetői is részesei voltak. T. K.

KARÁCSONYI HANGULAT A 
FÖLDI ISKOLÁBAN

December 14-én 10 órára megtelt az ünnepi díszbe öltöztetett Művelődési Ház. Mindenki vára-
kozással tekintett az új köntösbe bújtatott, de már az elmúlt évben bevezetett ünnepi műsorra. 
Szőllős László tanácsnok úr köszöntőjében a szeretet fontosságát hangsúlyozta. A Földi János 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói és pedagógusai ál-
tal hozott ajándékműsorral kezdték nyitogatni szívünket a szeretet érzésének befogadására 
és átadására. Műsoruk utolsó része, a Kicsinyek kórusának és az iskola művésztanárainak 
előadásában felcsendülő Karácsonyi szvit már teljesen kitárt szívekre talált a közönség so-
raiban. A Rózsai Tivadar Református Általános Iskola és Óvoda néptánc szakkörös tanulói 
mezőföldi táncokat mutattak be, a 4. a. osztályos tanulók adventi verses bizonyságtétellel ked-
veskedtek a jelenlévőknek, aminek nagy taps volt a jutalma. A színpadi műsorok után elindult 
a szabadprogram, ahol a Debreceni Egyetemi Atlétikai Club az EFOP -1.8.6.-17-2017-00019 
számú SZELFI című pályázata keretében a program vezetője és segítői egészségfejlesztő fóru-
mot tartottak, felhívták a figyelmet az egészséges életmód fontosságára minden korosztály-
ban. Ülő gerinctornával mozgatták meg a közönséget, majd vérnyomást és vércukorszintet 
mértek. A kézműves asztaloknál ebben az évben is Albertné Kulcsár Tünde várta a gyermeki 
kíváncsiság zárjának feltárásával az ajándékkészítés örömteli érzését újra átélni akarókat, hogy 
karácsonyi kopogtatót készítsenek. Vendégeinket a program végén egy finom ebéddel, mákos 
és diós bejglivel, meleg teával és forralt borral kínáltuk meg. Nagy örömmel és meghatódva 
fogadta a közönség a gyönyörű ajándékkosarat, ami tele volt a legszebb karácsonyi ajándék-
kal, a szeretettel. A nap folyamán kapott ajándékokat mindenki a szívében melengetve vihette 
haza karácsony estéjére. Köszönjük a pedagógusoknak és a gyermekeknek, hogy a városunk-
ban élő időseknek a szeretet ünnepén ilyen szép ajándékot helyeztek a karácsonyfa alá!

Uzonyiné Marczin Erika
Emberibb Méltóbb Életért Közhasznú Egyesület elnök, intézményvezető-helyettes
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ÜNNEPEINK, JELES NAPJAINK  –  JANUÁR 
JANUÁR – BOLDOGASSZONY HAVA – TÉLHÓ – FERGETEG HAVA – VÍZÖNTŐ HAVA

JANUÁR 22. - SZENT VINCE NAPJA,  
                             A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Vince napján egyik pincéből a másikba járva áldomásoztak 
a szőlősgazdák. Voltak, akik vesszőt vágtak le, és a meleg 
szobában rügyeztetni kezdték. Ennek állásából, mértékéből 
azután az őszi termésre következtettek. Névnapja időjárásából 
a várható bortermést szokták megjósolni: ,,Ha megcsordul a 
Vince, Tele lesz a pince.” Tehát ha Vince napkor olvad, jó lesz 
a szőlőtermés.
A magyar kultúra napja: A kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban 
ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását. Erre az eseményre 
emlékezve 1989 óta ünnepeljük.

VÍZKERESZTTŐL HAMVAZÓSZERDÁIG - FARSANG

Az ókori népek tavaszünnepének, főleg a római szaturnáliák 
hagyományaiban gyökerező szokás- és hagyománykör. A 
téltemető – tavaszkezdő ünnepségek legfeltűnőbb mozzanata a 
jelmezes – álarcos alakoskodás. Vízkereszttől (január 6.) ham-
vazószerdáig (2020-ban február 26.) tartó időszak, amikor a 
bálokat, farsangi mulatságokat tartják.

A VÁROS LEGRÉGEBBI SZŐLŐSKERTJEI

Azt, hogy Hadházon mikor telepítettek először szőlőt, nem 
őrizték meg a feljegyzések.

Fennmaradt azonban az 1733. március 1-jén keltezett határozat, mely 
szerint a Nemes Tanács nyilasonként 3 Máriásért szőlőföldet ad annak, 
aki szőlőcskét épít és gongyát viseli. Az 1774. október 23-án keltezett had-
házi elöljárósági jegyzőkönyv pedig azt rögzíti: Mivel lakosaink meg-
szaporodtanak, szántóföldjeink pedig szorulnak, meghatároztatott, hogy 
az Előhegy szőlőnek elosztódjék, egy nyilast 4 Máriásával számoltatván. 
Hasonlóképpen a régi szőlőskertet is lehet extendálni (megnagyobbítani), 
ha emberek lesznek az vételi hasonló bérért. Kertnek való föld is osztódik 
oly helyen, ahol alkalmas lészen, előtte deputációsok (megbízottak) által 
megnézetvén.
A város legrégebbi szőlőskertje a Nagykert volt, amit csak az újabb 
szőlőtelepítések után kezdtek el Vénkertnek nevezni. A másik két legré-
gebbi szőlőskert a Gáborkert és a Siposkert, melyek az Előhegyen, közel 
egy időben keletkezhettek. Alföldi viszonylatban a népnyelv a nagyobb 
homokdombokat már hegynek emlegette. A jegyzőkönyvben szereplő 
Előhegy minden bizonnyal a város határában lévő, a Czégény-út menti 
két nagyobb kiemelkedés valamelyike, vagy akár mindkettőnek a közös 
neve lehetett. (Ez nem tévesztendő össze a város keleti határában lévő 
Első-heggyel, amit később Bőgőnek emlegettek.) Az 1782 és 1785 között 

készített katonai felmérés térképe már az út mindkét oldalán dűlőkkel 
felosztott szőlőskertet jelöl.
A birtokelosztás a 18. században ősi magyar szokás szerint nyílhúzással, 
vagy más szóval sorsolással történt. Az egy nyilas szőlő egyben terület-
egységet is jelölt, ami hadházi viszonylatban megközelítőleg 600 négy-
szögölnyi területet jelent. 
A Gáborkert a város 25 hektáros, lícia-garággyával határolt szőlőskertje. 
Nevét valószínűleg a legnagyobb szőlőbirtokosáról, a Gábor családról 
kapta. Egy beköltözött famíliáról lehet szó, amely a városban hamar 
meggyökeresedett. Gábor István a város tehetősebb polgára lehetett, 
mert 1823-ban az egyháznak egy egyedi díszítésű úrasztali boroskorsót 
adományozott.
A Gáborkert első csőszházát a 19. század elején a szőlőskert akkori 
kapuja mellé, a mostani második dűlő sarkára építették. Az 1860-as 
évek második felében a legelőbirtokosság a templomépítés támoga-
tására a szomszédos Nagylaposból egy dűlőnyi területet szőlőnek  
értékesített, így keletkezett a jelenlegi első dűlő.
A Siposkert 21 hektár területű szőlőskert, amely egészen a téglási ha-
tárig nyúlik. Múltjáról és a névadójáról keveset tudunk. Az 1702. évi 
első hajdúösszeírás a szabadosok között említ egy Sipos Jánost, aki-
nek valamelyik leszármazottja birtokolhatta a róla elnevezett szőlőskert 
jelentősebb területét.
A többi szőlőskert későbbi keletkezésű. Az ezerkilencszázas évek elejére 
a környéken sokfelé szőlőt telepítettek, és a városnak kiterjedt szőlő- és 
borkultúrája bontakozott ki. Hadházy Jenő

JANUÁR 1. - ÚJÉV

Az új esztendő első napjához számos hagyomány, hiedelem 
kötődik, mert az első nap történéseiből következtettek az egész 
évre. Ezen a napon például semmit sem volt szabad kidobni, 
kiadni a házból, mert akkor egész évben minden kimegy onnan. 
Igyekeztek tartózkodni a veszekedéstől, viszályoktól. Női munka-
tilalmi nap volt, nem szabadott mosni, varrni, fonni. Az étkezési 
szokásokat is érintette az új év első napja: baromfit nem volt 
ajánlott fogyasztani, mert elkaparja, elrepíti a szerencsét, malacot 
viszont annál inkább, mert az előre túrja a szerencsét. A szemes 
terményeket előnyben részesítették, a lencsét, rizst, kölest, mert a 
sok apró mag pénzbőséget jelentett. Szokás volt egész kenyeret 
szegni, hogy mindig legyen a családnak kenyere, és megrázni a 
gyümölcsfákat, hogy bőven teremjenek.

JANUÁR 6. - VÍZKERESZT

A karácsonyi ünnepkör zárónapja. Az egyház ekkor emlékezik 
meg a napkeleti bölcsekről, akik a betlehemi csillag vezetésével 
a zsidók újszülött királyának aranyat, tömjént, mirhát vittek, 
hogy kifejezzék hódolatukat; Jézusnak a Jordán folyóban történt 
megkeresztelkedéséről és Jézus első csodájáról a kánai menyegzőn, 
ahol a vizet borrá változtatta. Az ünnepi keresztelések napja, amikor 
a katolikus egyház tömjént és vizet szentel.
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15 ÉVE ÖNKÉNTESEN
2004. november 3-án egy 136 éves centi végső darabját vágták le az akkor – és  
mindezidáig utolsóként – leszerelő sorkatonák hazánkban. Az 1868-ban bevezetett 
általános hadkötelezettséget felváltotta az önkéntes alapon történő szolgálatvállalás,  
a sorállományt a szerződéses katonák, a tömeghadsereget a professzionális haderő.

A mai magyar haderőben szolgálók kizá- 
rólag toborzás útján kerülnek be a seregbe, 
amiért a megyei toborzóirodák felelősek 
országszerte. Debrecenben a Péterfia utcán 
lévő toborzó irodában évente közel 
2000 fő fordul meg, ami azt jelzi, van 
érdeklődés a katonai szolgálat iránt. Erről 
beszélgettünk Nagy Zoltán alezredessel, 
az Magyar Honvédség Katonai Igazgatási 
és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 
2. Katonai Igazgatási Központ parancs-
nokával.

Alezredes úr, ön szolgált a kötelező sorka-
tonai szolgálat idején is, illetve testközelből 
élte át a 15 évvel ezelőtti időszakot egyaránt. 
Mekkora változást jelentett a honvédségnek 
az önkéntességre való átállás?

Mivel ez az átalakulás nem egyik pilla- 
natról a másikra történt meg, a folyamat 
– ha szabad így fogalmaznom – zökkenő-
mentesen zajlott le. Az 1950-es években kb. 
200.000 fős sorozott hadsereg működött, 
az 1990-es évek elején már csak mint-
egy 100.000 főt soroztak évente, 2004-ben 
pedig ez már alig volt több mint 12.000 
fő. A létszám csökkenésével fokozatosan 
csökkent a kötelező szolgálat időtartama 
is, ugyanakkor ezzel párhuzamosan a 
honvédség technikai eszközei egyre mo-
dernebbek lettek, a szakszerű kezelésükre 
való felkészítés akár több évet is igénybe 
vehetett. Az átállást szintén megkönnyí- 
tette, hogy az 1990-es évek végétől 
megjelent a szerződéses katonai szolgálat 
vállalásának lehetősége. 2004-ig párhuza-
mosan működött a két rendszer. Másfél 

évtizede pedig már csak önkéntes alapon 
működő, professzionális, hölgyeket és 
urakat egyaránt soraiban tudó hadseregről 
beszélhetünk, a katonák pedig folyamato-
san bizonyítják rátermettségüket mind a 
hazai, mind a nemzetközi feladatok, kül-
földi missziók végrehajtása során.

Ahogy említette, nem egyik napról a másik-
ra kellett pótolni a „kieső” sorállományt. 
Ennek ellenére a toborzó rendszer számára 
bizonyára nem kis kihívást jelentett és 
jelent napjainkban is a megfelelő utánpótlás 
folyamatos biztosítása.

Az önkéntességre való átállás óta a had-
erőnek nemcsak a kiképzéseken, hanem 
a munkaerőpiacon is helyt kell állnia, 
munkáltatóként reagálnia kell az egyre 
érzékenyebb társadalmi igényekre és a 
munkaerőpiac változásaira, amely komoly 
kihívást támaszt felénk. Ezen kihívásoknak 
megfelelve a toborzó katonák folyamato-
san keresik az új eszközöket, igyekeznek 
minden lehetőséget és fórumot kihasználni 
arra, hogy a lakosságot minél szélesebb 
körben tudják informálni a Magyar Honvéd- 
ségben vállalható szolgálati lehetőségekről. 
Büszkén mondhatom, hogy a debreceni 
Toborzó Iroda megnyitása óta 22 kato-
nai alakulathoz közel 2500 fő szerződéses 
katona bevonulására és több mint 1000 
fő önkéntes tartalékos katona szerző-
déskötésére került sor megyénkből, a hon-
védtiszti, az altiszti, illetve a pilótaképzési 
programra pedig összesen több mint 1200 
fő jelentkezett. Ha csak az elmúlt éveket 
nézzük, akkor is azt látjuk, hogy évről-

évre nő a katonai szolgálatot vállalók 
létszáma, az idei évben például már 327 
fő azok száma, akik valamelyik szolgálati 
forma kapcsán szerződést kötöttek a 
Magyar Honvédséggel.

Kik jelentkezhetnek katonának, milyen 
feltételekkel vállalhat manapság valaki 
katonai szolgálatot?

Katonai szolgálatra minden 18. életévét 
betöltött, büntetlen előéletű, magyar-
országi lakóhellyel rendelkező személy 
jelentkezhet, aki legalább alapfokú végzett- 
séggel és kellő elhivatottsággal rendelkezik. 
A jelentkezőknek pedig szolgálatformától 
függően alkalmassági vizsgálaton kell 
részt venniük.

Ezek szerint többféle szolgálatformára is 
lehet jelentkezni?

A Magyar Honvédség jelen pillanatban 
hivatásos, szerződéses és tartalékos ka-
tonákból, valamint honvédelmi alkalma- 
zottakból tevődik össze. A katonai szol-
gálatformák közül a hivatásos és a 
szerződéses katonai jogviszony jelenti 
nálunk az állandó, napi munkaviszonyt, 
amikor a katona a Magyar Honvédség va-
lamelyik alakulatánál, egy meghatározott 
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munkakört lát el havi fizetésért. Szükség 
esetén gyakorlatokon vesznek részt, ha-
tárvédelmi feladatokat látnak el, illetve 
külföldi misszióban szolgálnak. A tar-
talékos viszony ezzel szemben azoknak 
szól, akik tanulmányaik vagy meglévő 
munkahelyük mellett szeretnének részt 
vállalni honvédelmi feladatokban. A 
2017-ben bevezetett legújabb szolgálati 
ág, az önkéntes területvédelmi tartalékos 
szolgálat például azoknak jelenthet na-
gyon jó megoldást, akik bár érdeklődnek 
a honvédség iránt, de még nem biztosak 
abban, hogy számukra megfelelő-e ez a 
hivatás, vagy esetleg vonakodnak huza-
mosabb ideig lakóhelyüktől távol lenni. 
Feladatuk többek között veszély- és ka-
tasztrófahelyzetben (pl. árvízi védekezés) 
történő igénybevétel, rendezvénybiztosítási, 
toborzási, illetve különböző díszelgési 
feladatok ellátása. A területvédelmi tar-
talékosok felkészítése éves szinten húsz 
napot vesz igénybe, amely a katona elfog-
laltságától függően akár hétvégére is es-
het. Ez a felkészítés, illetve a tartalékosok 
alkalmazása a lakóhelyéhez legközelebb, 
lehetőség szerint alapvetően helyben tör-
ténik a járásban. A tartalékos rendszer 
kapcsán mindenképpen szeretném kiemel-
ni, hogy a megyéből eddig szolgálatot 
vállalóknak körülbelül a fele iskolai ta-
nulmányokat folytató középiskolás vagy 
egyetemi hallgató volt a szerződéskötésük 
idején.

Az talán nyugodtan kijelenthető, hogy a ka-
tonai pálya izgalmat és kihívást nyújt, ami 
már önmagában is kellő vonzerőt jelenthet 
a nem hétköznapi munkát keresőknek. De 
másért is megéri felvenni az egyenruhát?

A fentieken túl véleményem szerint az egyik 
legfontosabb tényező, hogy a Magyar 
Honvédség az ország egyik legnagyobb 
munkáltatója, amely kiszámítható jövőt 
és biztos megélhetést kínál, ahol az 
egyén tehetségétől, hozzáállásától és 
kitartásától függ, hogyan alakul a pálya-
futása. A hivatásos és szerződéses ka-
tonák havi juttatása az elmúlt években 
folyamatosan növekedett, ma már egy 
érettségivel rendelkező legénységi ka-
tona kezdő alapilletménye meghaladja a 
bruttó 275.000 forintot. Magasabb iskolai 
végzettséggel, nyelvtudással további kie-
gészítésekre számíthat a katona, az évek 
előrehaladtával pedig elismerjük a sereg-
ben eltöltött éveket. Erre épül rá az igen 
kedvező, kibővített lakhatási támogatás, 
az ingyenes katona-egészségügyi (csa-
patorvosi, fogorvosi és szakorvosi) el-
látás, a kedvezményes üdülési lehetőség, 
a sport- és kulturális szolgáltatások, a 
családalapítási támogatás, a kedvezmé-
nyes étkeztetés és az utazási költségtérí-
tés. Emellett a – megfelelő kiképzéseket 
követően – a katonák részt vehetnek a 
Magyar Honvédség külszolgálati felada-
tainak végrehajtásában, melynek révén 

extra jövedelemre tehetnek szert. Kiemel-
ném még, hogy kevés olyan munkahely 
létezik, ahol a munkavállalók fizikai és 
egészségügyi helyzetével, életminőségével 
olyan magas szinten foglalkoznának, mint 
a honvédségnél, hiszen a sereg rendszeres 
ingyenes egészségügyi szűrésekkel kiemelt 
figyelmet fordít a katonák egészségi ál-
lapotára. A tartalékos katonáink ren-
delkezésre-állási díjban, illetve tényleges 
szolgálatuk utáni illetményben részesül-
nek, valamint a tanulmányokat folytató 
tartalékosok ösztöndíjra is pályázhatnak.

Már csak egy utolsó, ám annál fontosabb 
kérdés maradt hátra. Hol lehet jelentkezni 
katonának?

A toborzó irodák folyamatosan várják a 
katonai pálya iránt érdeklődőket a megye-
székhelyeken lévő ügyfélszolgálatokon. 
Debrecenben személyesen a Péterfia u. 
58/a szám alatt vagyunk megtalálhatók. 
Jelentkezni a Kormányablakoknál 
kijelölt ügyintézőknél vagy akár online, a  
www.iranyasereg.hu és a www.hadkiegeszites.hu
internetes oldalakon is lehet. Az Irány 
a sereg weboldal, a Magyar Honvédség  
karrieroldala, ahol mindenki választ 
kaphat a katonai szolgálati formákkal 
kapcsolatos kérdésére.

Smidróczki Róbert főhadnagy

Izgalmas foglalkozásnak lehettünk szem- 
és fültanúi a lő- és gyakorlótéren Hajdú-
hadházon. Itt tartotta december 19-én 
csütörtök délelőtt az MH 24. Bornemissza 
Gergely Felderítő Ezred a komplex épület- 
harcászati foglalkozását. A kéthetes képzés 
során életszerű körülmények között gya-
koroltak a katonák. 

Kreácsik Ákos őrnagy, a Magyar Honvédség 
24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred 
megbízott parancsnokhelyettese elmondta, 
hogy a rendőrség szakoktatóinak segítsé-
gével szervezték a programot, ami elméleti 
oktatással kezdődött. Különböző intézke-
déstaktikai, személyátvizsgálási, illetve fegy- 
verkezési eljárásokat gyakoroltak, majd a 
Kossuth laktanyában levő épületbe került 

át a gyakorlati végrehajtás. Voltak épületen 
belüli mozgások fegyverek alkalmazásával, 
az új Skorpió EVO 3 és a CZ P-09-es fegyve-
rekkel gyakoroltak a katonák. A képzésen 30 
fővel vett részt a felderítő szakasz, melynek 
célja, hogy készségszintre fejlesszék azt a 
már meglevő tudást, amivel rendelkeznek, 
és a későbbiekben önmaguknak is tudják 
a képzést tartani. Ennek folyamán felépült 
Hadházon a helyőrségi lőtéren a szituációs 
lőház, amelyben a lőgyakorlatokat végre-
hajtották.

A felderítő ezred fő feladata az információ 
gyűjtése, feldolgozása és továbbítása azért, 
hogy a parancsnok megfelelő döntéseket 
tudjon hozni a megfelelő időben. Lehet-
nek olyan helyzetek, mely során a kint levő 
felderítő szerv olyan feladatot kap, hogy 
egy adott objektumot közelítsen meg, arról 
adatot gyűjtsön. Amennyiben pedig a 
parancsnok is megerősíti ezt, akkor az épü-
letbe be is tudnak hatolni, át tudják vizsgálni. 
A képzésnek abban van nagy jelentősége, 
hogy mikor ezeket a feladatokat végre-
hajtják, akkor a saját állomány erejét meg 
tudják őrizni, ahányan bementek, annyian is 
jöjjenek ki az adott objektumból - osztotta 
meg a parancsnokhelyettes. T. K. 

ÉPÜLETHARCÁSZATI GYAKORLAT A HA JDÚ- 
HADHÁZI KIKÉPZŐBÁZISON
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Hajdúhadházon az elmúlt közel tíz évben 
rengeteg beruházás, fejlesztés megvalósult. 
Városunk óriási léptékben fejlődik az 
úthálózat terén is. Az új, jó minőségű 
utaknak köszönhetően biztonságosabban 
és gyorsabban közlekedhetünk, a helyi 
vállalkozások versenyképesebbé válhat-
nak és a nagyobb befektetők számára is 
vonzóbb lehet a térségünk. Az egyre jobb 
közúthálózat, az újonnan épült bicikliút, 
a parkolók építése egyre nagyobb hatás-
sal van a közlekedésben résztvevőkre is. 
Az úthálózat fejlesztése is magával hozta 
azt, hogy többen vagyunk az utakon, így 
jobban kell vigyáznunk magunkra és em-
bertársainkra. A városunkban működő 
közterület-felügyeleti rendszer feladata 
többek között, hogy városunk rendezett,  
biztonságos legyen. A közterület-felügyelők 
annak érdekében, hogy biztonságosabbá 

váljon a közlekedés, figyelmeztetéseket 
adhatnak, bírságokat vethetnek ki. 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2020. 
február 1-től a közterület-felügyelők 
bírságokat vetnek ki annak érdekében, 
hogy városunk közlekedésbiztonsági hely- 
zete javuljon. A közterület felügyelők  
10. 000 Ft helyszíni bírságot szabhatnak 
ki arra, aki a közlekedési szabályokat 
megszegi. Felhívjuk a lakosság figyelmét 
arra, hogy a Dr. Földi János utcán, illetve 
a Kossuth utca elején (a közelmúltban 
kialakított parkolóhelyeken) megállni az 
úttesttel párhuzamosan szabályos. 

Járművel megállni - ha közúti jelzésből 
más nem következik - csak az úttest me-
netirány szerinti jobb szélén, azzal párhu-
zamosan, egy sorban szabad. A megállást 
irányjelzéssel jelezni kell! Forgalommal 

szemben megállni, várakozni tilos! Kér-
jük a lakosságot tartsák be a közlekedési 
szabályokat, közlekedjenek óvatosan! 
  T. K.

A megnövekedett járműforgalom miatt elengedhetetlen a közlekedési  
szabályok pontos, folyamatos betartása és betartatása, melyekkel biztonságban 
tudhatjuk magunkat.

TÁJÉKOZTATÁS SZABÁLYTALAN PARKOLÁSSAL KAPCSOLATBAN

KÉMÉNYSEPRÉSI KISOKOS
A magántulajdonú ingatlanok és a tár-
sasházak égéstermék-elvezetőjének rend- 
szeres felülvizsgálatát a katasztrófavé-
delem kéményseprőipari szervezetének 
szakemberei végzik el. Tekintettel az 
elmúlt időszakban a kéményseprés 
területén végbement változásokra, még 
sokan nem ismerik pontosan a szabá-
lyokat, ezért egy rendszerező közle-
ménnyel segítjük az eligazodást. 

Mikor kötelező és mikor nem, mikor ingye-
nes és mikor kell fizetni érte?

A kéményseprők szempontjából az ügy-
feleket két nagy csoportba lehet sorolni: 
a családi házban és a társasházban élőkre. 
Mindkét csoport tovább osztható két  
másikra: ahol nincs bejegyezve gazdálkodó 
szervezet és ahol van. Vegyük sorra, mi a 
dolga az embereknek, attól függően, hogy 
melyik kategóriába tartoznak:

1. Aki családi házban él és oda nincs 
bejegyezve gazdálkodó szervezet, annak 
a kéményseprés önkéntes és ingyenes. 
A kéményseprő akkor jön, amikor a 
kéménytulajdonos időpontot foglal. Noha
már nem kötelező a vizsgálat, érdemes a
szilárd tüzelőanyaggal működő fűtőberen-
dezéseket évente, a gázüzeműeket két-
évente megnézetni szakemberrel.

Az időpont egyeztetését interneten (http://
kemenysepres.katasztrofavedelem.hu), vagy 
a 1818-as telefonszámon, a 9-es, 1-es mel-
léken lehet kezdeményezni.

2. Abban az esetben, ha a családi házba 
gazdálkodó szervezetet jegyeztek be, 
akkor a kéményseprés megrendelése 
már nem opció, hanem kötelesség. Attól 
függően, hogy milyen fűtőeszköz van a 
kéményhez csatlakoztatva egy- vagy két-
évente kell ellenőriztetni, és ezért fizetni 
is kell. Interneten (http://kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu/hirek/tajekoztato/35), 
a település irányítószámának megadásával 
elérhetővé válik azon kéményseprő cégek 
listája, amelyek egyikétől meg kell rendelni 
a munkát.

3. Aki társasházban él és oda nincs cég 
bejegyezve, ahhoz kérés nélkül érkezik a 
kéményseprő, és két időpontot ajánl (éves 
sormunkaterv alapján), amelyben ingyen 
elvégzi az ellenőrzést.

4. Aki pedig társasházban él, de a 
lakásába gazdálkodó szervezet van 
bejegyezve, ahhoz kijön a kéményseprő 
megrendelés nélkül, de pénzért dol-
gozik. Ha a lakásnak saját kéménye van, 
akkor a teljes munkadíjat, ha a társasház 
gyűjtőkéményére csatlakoztatták, akkor a 
munka rá eső részét kell kifizetnie, például 
egy tízlakásos házban a teljes munkadíj 
tizedét.

A tűzmegelőzés és a szén-monoxid – 
mérgezéssel járó balesetek megelőzése 
területén bizonyított a kéményseprők 
rendszeres ellenőrző munkájának fon-
tossága.
Fűtési technológiától függetlenül komoly 
veszélyt jelenthet a készülékek szabályta-
lan kivitelezése, illetve a karbantartás és a 
rendszeres műszaki felülvizsgálat elmu-
lasztása. A rendszeresen karbantartott 
fűtőeszköz nem csak biztonságos, hanem 
gazdaságosabban is működtethető.
További információk: https://kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu/.
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KISKERTI TANÁCSOK ÉV ELEJÉRE

A késő tavaszi lehűlések a gyümölcsfáknál 
bibeelhalást okoztak, főleg az almánál és 
a körténél. Rossz volt a termékenyülés, kevés 
a termés, és ezzel együtt sok visz-hajtásos 
vesszőnövekedés volt tapasztalható. 
A májusi, júniusi csapadékos időjárás 
a szamócánál és a málnánál jelentős 
szürkepenészes rothadást okozott. Ha ez 
a gombás fertőzés megjelent az állományban, 
akkor az egész tenyészidő alatt várható 
volt a károsító hatása. Ugyanakkor a gya-
kori gyümölcsérés ilyen esetben nehezíti a 
kémiai védekezést.

A meggynél és cseresznyénél a sikeres 
védőpermetezés hiányában jelentős 
moníliás virág- és vesszőelhalás volt 
tapasztalható, és a cseresznyelégy is sok 
kárt okozott. Szőlőnél júliusban a késői 
lisztharmatfertőzés és a feketerothadás 
okozott komoly károkat. Olykor 30-50%-
os volt a terméskiesés. Szilvánál jelentős 
molykártétel mutatkozott, melynek követ-
keztében felütötte fejét a monília, és a 
fákon sok gyümölcsmúmia keletkezett. 
A zöldségféléknél rovarinváziók követték 
egymást. Nem volt könnyű ellenük a vé-
dekezés, mert sok rovarkártevő esetében 

már az egyetlen vegetációs ciklus során 
megjelent a rezisztencia, és hatástalanok 
maradtak a jól bevált rovarölő készítmények. 
Ezért érdemes mindig új hatóanyagú 
szerekkel próbálkozni. A burgonyabogár 
elleni védekezés is kész rejtély, mert nem 
tudhatjuk, hogy a hozzánk érkező csíkos 
krumplibogarak máshol milyen per-
metszerekkel találkoztak, és mire lettek 
rezisztensek.

A gyepfelületeket télire sem szabad 
magára hagyni. Ilyenkor ajánlatos a kevés 
nitrogénnel, közepes foszforadaggal és 
bőséges káliummal történő tápanyag-
feltöltés, és ezek mellett pótolni kell a 
magnéziumot is. Száraz időjárásban 
vasgálicos kezeléssel télen is vissza lehet 
fogni a káros mohaféléket, amelyek 
levegőtlenné teszik a talajfelszínt, és gaz-
daságtalanná az öntözést. A lehullott fa-
leveleket mindenképpen gereblyézzük le a 
gyepről, de lehetőleg ne a száraz fagyban, 
mert a taposással károsodik a fűfélék 
törékeny levele és a hajtáscsúcsa is.

A fokozott téli fagyok károsíthatják a 
mediterrán eredetű növényeket, például 
a fügefát, a gránátalmát vagy a rozmarin-
got. Ezeket kukoricaszárral, kévés náddal 
célszerű körbekeríteni, a belsejét pedig 
száraz falevéllel vagy szalmával kitölteni. 
A fóliás takarás azonban a páralecsapódás 
miatt nem ajánlott. A szőlőtőkéket és a 
rózsabokrot földkupaccal védhetjük meg 
a kemény fagyoktól. A fiatal telepítések 
felkupacolása különösen fontos. A vad-
károkat törzsvédő hálóval mérsékelhetjük.

Fagymentes időben, a kiskertekben el 
lehet kezdeni a talajművelést. Be lehet 
dolgozni a szerves trágyát, a komposztot 
és a vegyes műtrágyákat. Főleg a bogyó-
soknál, valamint az almánál és a kör-
ténél kezdődhet a metszés, a szőlőnél 
pedig a végleges metszést megkönnyítő 
előmetszés. A mínusz két fok alatti fagyos 
napokon mellőzzük a metszési munkála-
tokat, mert roncsolódnak a szövetek, 
károsodhat a növény.

A metszés utáni gallykaparáskor megelő-
zésként a lehullott fertőzött lombot is 
távolítsuk el a fák alól, és ássuk be a talajba. 
A fokozott talajműveléssel a gyökereket 
károsító pockok ellen is védekezhetünk.

A tél folyamán keletkező fahamu kis meny- 
nyiségben kedvező ásványi anyag a növé-
nyek számára, de nagyobb mennyiségben 
ellúgosítja, károsítja a talajt, ezért óvato-
san bánjunk vele.

A fagyos időkben gondoljunk kis kerti 
segítőinkre, az énekesmadarakra. Rakjunk 
ki zárt madáretetőket, és gondoskodjunk 
a folyamatos élelem utánpótlásról is! A 
madáretető megfelelő méretű nyílásának 
a kialakításával kizárhatjuk a hasznos 
madárélelmezésből a falánk, nagyobb 
testű verebeket. 

Itt van az ideje a kerti kisgépek rendbe-
tételének is. Célszerű az üzemanyagot 
a gépből kiüríteni, és a karburátorból 
teljesen kijáratni. Levegőszűrő-, olaj- és 
gyertyacserével, megtisztított, rendbe tett 
géppel, a tavaszi időszakban sok bosszú-
ságtól kímélhetjük meg magunkat.  

Most pedig töltsük a telet több pihenés-
sel, és kellő erővel feltöltődve készüljünk a 
tavaszi nagyobb kerti munkálatokra!

Szőllős László növényorvos

A téli időszak a kertészkedőknek arra is jó, 
hogy levonják a következtetést az előző 
tenyészidőszak kedvező és kedvezőtlen 
hatásairól. Tudjuk, két egyforma esztendő 
nincs, minden év újabb meglepetéseket fog 
hozni. A jövőre nézve érdemes áttekinteni 
a 2019-es esztendő jelentősebb kertész-
kedési nehézségeit.
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FOGADALMAK HELYETT ÉLETMÓD- ÉS 
SZEMLÉLETVÁLTÁS

A karácsony és szilveszter elmúltával sokan szembesülhetünk azzal, hogy az év végi 
jól megérdemelt pihenésnek bizony kellemetlen velejárója is lehet. A finomabbnál 
finomabb ételek elfogyasztása az ünnepekkor, a hosszú beszélgetések mellé felszolgált 
bejgli és szaloncukor mennyisége bizony nagyon könnyen meglátszik rajtunk. Ha 
eddig nem volt időnk figyelni magunkra, elkezdhetjük most is.

Az év elejéhez mindig egy mágikus, új 
kezdetet társítunk, sokan ezt az alkalmat 
tartják a legmegfelelőbbnek a fogadalmak 
megtételére. Legyen szó a munkáról, csa-
ládról, életmódról, a rossz szokások el-
hagyását könnyebb valamilyen időponthoz 
kötni. Erre megfelelőbb alkalom nem is 
lehetne az új esztendő kezdeténél. Sokan 
tesznek ilyenkor újévi fogadalmakat; „töb-
bet sportolok”, „nem eszem édességet”, 
„csak egészséges ételeket fogyasztok”. A 
probléma ezekkel a fogadkozásokkal az, 
hogy sokszor szélsőségesek, irreálisak, 
betarthatatlanok, sok esetben az egészsé-
günket is veszélyeztetjük velük. A kezdeti 
lelkesedés két-három hét elteltével alábbhagy, 
és visszatérnek a régi szokások, így a foga-
dalom kudarcba fullad, jön a sikertelenség 
érzése. Meg kell tanulnunk egy arany közép-
utat kiválasztani, mely szolgálja az egészsé-
günket és eredményeket is elérhetünk vele.

Sokkal hatékonyabb, ha kis lépéseket 
teszünk annak érdekében, hogy áttérjünk 
az egészséges életmódra. Nem diétában, 
időszakos kúrákban kell gondolkodnunk, 
hanem egy egész életen át tartható szemlé-
letváltásban. Ha megszületett az elhatározás, 
vágjunk bele!

Az életmódváltás során érdemes a követ-
kezőket betartani:

• Megfelelő folyadékbevitel: 40 milliliter 
folyadék testsúly kilogrammonként napon- 
ta. (Tehát egy 60 kg-os felnőtt folyadék- 
bevitele: 60*40=2400 (2,4 liter) naponta). 
Ha mellé még sportolunk is, akkor ezt 
a mennyiséget növeljük! Fontos, hogy 
csapvizet, ásványvizet, gyógyteákat fo- 
gyasszunk, és kerüljük a cukros, édesítő- 
szeres italokat.

• Táplálkozzunk kiegyensúlyozottan! A 
szervezetünknek szüksége van minden-
féle tápanyagra: szénhidrátra, zsírra, 
fehérjére, vitaminokra és ásványi anya-
gokra. Ha valamelyiket elhagyjuk, hiány 
lép fel, ami betegségekhez vezethet. 
Fontos, hogy fogyasszunk sok zöldséget 
(lehetőleg nyersen), gyümölcsöt, sovány 
húsokat, minőségi olajokat (olíva, tök-

mag, kókusz, mogyoró, lehetőleg hidegen 
sajtoltan), ritkán fogyasszunk hüvelyes 
növényeket (borsót, babot, lencsét), olajos 
magvakat egy kisebb maréknyi mennyi- 
ségben (natúr, nem sós mandula, dió, 
kesudió, török mogyoró, tökmag). 
Köretnek választhatunk édes burgonyát, 
jázmin és basmati rizset, rizstésztát. 

• Változtassunk az ételkészítési módokon! 
A nagy mennyiségű olajban, zsírban sü-
tés helyett pároljuk, gőzöljük a húsokat, 
zöldségeket, ha serpenyőben sütünk, csak 
kis mennyiségű zsiradékot használjunk, 
sütésnél használjunk sütőzacskót, mert 
abban zsiradék nélkül is süthetünk, mégis 
ízletesek maradnak ételeink, alufóliában 
párolva, sütve is megőrizhetők a zamatok. 

• Sportoljunk! Nem kell megváltani a 
világot! Kezdjünk szó szerint kis lé-
pésekkel, menjünk ki a természetbe, 
sétáljunk nagyokat, tornázzunk otthon 
vagy közösségben. Ha már hozzászo-
kott a szervezetünk a rendszeres test-
mozgáshoz, egy-két hónap után a sétát 
felválthatja a kocogás, a kocogást a futás. 

A legfontosabb tehát a fokozatosság és a 
rendszeresség. Ha kis lépéseket teszünk 
egészségünk érdekében, de azt tudatosan, 
akkor szervezetünk meghálálja a törődést. 

Tóth Katalin

Jeles napot ünnepelt a Veres család tavaly. 
Szívmelengető érzés, mikor egy házas- 
ság ilyen hosszú időszakot él meg. 

2019. december 5-én ünnepelte 60. házas- 
sági évfordulóját a Veres házaspár. 1959 
decemberében ezen a napon kötött há-
zasságot Veres László és Zeke Róza. Két 
gyermekük, Róza és László lelkesen készül-
tek erre az ünnepi alkalomra. A gyémánt-
lakodalmon részt vettek közeli rokonok és 
régi barátok is. Mi, itt az újság hasábjain 
keresztül köszöntjük őket és kívánunk 
nekik nagyon jó egészséget és még hosszú 
együtt töltött éveket!   

Szőllősné Nagy Ilona

Aranylakodalmat ünnepelt a Balogh há-
zaspár. Nagy ajándékot kap az élettől 
az, aki az 50. házassági évfordulóját is 
megünnepelheti.

Balogh Miklós és Bereczki Róza 1969. de-
cember 13-án kötött házasságot. Így 2019 
év végén volt 50 éve, hogy szeretetben, 
egymás mellett kitartva élik mindennap-
jaikat, így megünnepelték aranylakodal-
mukat. Ehhez a kerek évfordulóhoz gratu- 
lálunk! Jó egészséget és sok-sok együtt 
töltött évet kívánunk!    T. K.

HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ
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Az utóbbi években a klímacélok teljesítése 
kiemelt, közös feladatunkká vált. Nem csak 
világszinten és országosan, de itt hely-
ben, Hajdúhadházon is. A tiszta levegő 
elsődleges, mindannyiunk közös érdeke.

Hajdúhadház Város Önkormányzata cé-
lul tűzte ki maga elé a környezeti értékek 
megóvását, melynek egyik legfontosabb 
és leglátványosabban megjelenő eleme 
a faültetés. Ennek köszönhető, hogy a 
városban a rendezett, parkosított terü-
letek aránya nő, egyre több a zöld felület. 
Több száz fa kiültetése történt meg eddig 
a Csapadékvíz-tározónál, a temetőnél, 
a Bercsényi utcai, valamint a Széchenyi 
utca és Petőfi utca sarkán kialakított 
pihenőparknál, a Vécsey utcán, a Vasvári 
Pál utcán, a Pallagi utcán, a Rákóczi, Honvéd, 
Erdő, Katona és Tompa Mihály utcán. Az 
önkormányzat tervei között szerepel a 
következő években új parkok kialakítása, 
tavasszal pedig további, jelentős meny-
nyiségű fát ültetnek el a közterületeken. 
Nemcsak az új fák telepítése folyamatos, 
hanem a közterületeken a villanyvezetékek 
alatt levő, már nem megfelelő méretű és 
elhelyezkedésű fák cseréjét is végzik ala-
csony növésű, gömbkoronás fákra.

T. K.

A TISZTA LEVEGŐ ÉS A ZÖLD KÖRNYEZET ZÁLOGA
SAJTOS KÖMÉNYMAGVAS 
POGÁCSA  
TÖRÖS LAJOSNÉ MARGÓTÓL

Hozzávalók:
• 50 dkg liszt
• 1 kocka Rama margarin
• 1 kis pohár tejföl
• ½ dl tej
• 1 db tojás vagy 2 db tojássárgája 

a tésztába
• 1 db tojássárga a kenéshez
• 1 kávéskanál cukor
• 2 kávéskanál só
• 2 dkg élesztő
• 15 dkg sajt
• egész kömény ízlés szerint  

Elkészítés:
A lisztet a margarinnal elmorzsoljuk, az élesztőt 
a tejjel, cukorral felfuttatjuk és a hozzávalókkal 
alaposan kidolgozzuk a tésztát. Fél órát pihen-
tetjük, majd egyenlő vastagra kinyújtjuk. (Arany- 
szabály, hogy majdnem olyan vastag legyen a 
tészta, mint a szaggató.) A tetejét késsel berácsoz-
zuk, majd kiszaggatjuk. Tojássárgájával meg-
kenjük, megszórjuk köménnyel majd sajttal, és 
180 fokos sütőben 15-20 perc alatt pirosra sütjük.

Tipp: maximum 2 cm átmérőjű szaggatóval 
szaggassuk, minél apróbb a pogácsánk, annál 
ropogósabb.

RECEPT
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Ezek a versenyek kiváló lehetőséget biztosí-
tanak arra, hogy tökéletesítsenek a technikán, 
javítsanak a koncentráción és az önfegyelmen.
Ilyenkor mentális felkészülés is zajlik, mely 
épp olyan fontos, mint a helyes technika el-
sajátítása.

Az év első versenye egy OB kvalifikációs 
teremverseny volt, melyet 2020. január 4-én 
rendeztek Miskolcon.

Az egyesület több tagja is részt vett ezen a 
versenyen, ahol szép eredmények születtek.

Gyerek olimpiai íj kategóriában:
• Barna Gábor 3. hely
• Balázs Máté 4. hely
• Kiss Barnabás 5. hely
• Hodosán Barnabás 6. hely

Felnőtt csigás íj kategóriában:
• Zsidai Sándor Barebow felnőtt 2. hely
• Tóth Gergő 12. hely

További sikeres felkészülést és versenyzést 
kívánunk mindenkinek!

Kemény Erzsébet

ÍJÁSZAT
Elmúltak az ünnepek, kipihenték 
magukat és ismét terembe vonultak az 
íjászok, hogy elkezdjék a felkészülést a 
teremversenyekre.

2019. november 22-24-i hétvégén tartották 
Hajdúhadházon a 2019/2020-as évad első 
Olimpici Grand Prix fordulóját. A Fülöp 
Gyula tiszteletére megrendezett emlékver-
senyen tíz nemzet (Nagy-Britannia, Ukrajna, 
Lengyelország, Szlovákia, Románia, Orosz- 
ország, Szerbia, Olaszország, Svájc, Ma-
gyarország) 647 indulója állt pástra összesen 
nyolc versenyszámban. A szervező Békessy 
Béla Vívó Klub immáron ötödik alkalom-
mal választotta tornája helyszínének a Földi 
János Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola Szilágyi Dániel 
úti Tagintézményének sportcsarnokát.

Az idősebb korosztályból Karcagi Petra 
Éva, hajdúhadházi vívó (Hajdúvitéz) sikeres 
elméleti és gyakorlati párbajtőr-versenybírói 
vizsgát tett a verseny során szervezett 

országos versenybírói képzésen.

A kis versenyzőkön túl olyan híres sportolók 
is megtisztelték az eseményt, mint Nébald 
György olimpiai bajnok kardvívó és az 
olimpiai bronzérmes vívó, Mincza-Nébald 
Ildikó. A díjakat a kétszeres olimpiai ezüst-
érmes párbajtőrvívó Imre Géza és Csáfordi 
Dénes, Hajdúhadház polgármestere adta át.

A gyermek, újonc és serdülő korcsoportok
részletes eredményei megtekinthetők a  
www.versenyinfo.hunfencing.hu internetes  
oldalon.    
 T. K. 

OLIMPICI GRAND 
PRIX 2019
November végén a vívásé volt a főszerep. 
Tíz ország vívói látogattak el Hajdúhadházra, 
hogy megmérettessék magukat.
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A felnőtt csapat a 6. fordulóban a Debre-
ceni 12-ekkel játszott december 11-én a Szi-
lágyi Dániel úti sportcsarnokban. Három 
győzelem és két vereség a csapat eddigi 
mérlege.
A döntőt egymás ellen játszotta a Hadházi 
Farkasok U11 A és B csapata Hajdúhad-
házon a Szilágyi Dániel úti sportcsarnok-
ban november 17-én vasárnap. A mérkőzés 

KOSÁRLABDA
Nem unatkoztak a kosarasok sem az év 
vége közeledtével, számos fordulóban  
kellett magukat megmérettetniük.

Nem minden korosztályban játszottak már 
mérkőzéseket.
A Bozsik Tornán szereplő U11, U13 csapatok 
még december 15-én fociztak egy jót, emel-
lett párhuzamosan a Futsal Bajnokságban 
is szerepeltek.
A Hajdúhadházi Futball Klub megtartotta 
év végi összejövetelét, ahol egy közös pizzá-
zással zárták le az évet a focisták.

Palczert Judit

LABDARÚGÁS
Decemberben már kevesebb volt a mér-
kőzés, szemben az év korábbi hónapjaival, 
így volt idő évet értékelni, megbeszélni  
a technikai, taktikai feladatokat.

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

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

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

A képzés indulása: 2019/2020. tanév II. féléve • A képzés időtartama: 1,5 év
A jelentkezés feltétele: érettségi vizsga

FIGYELEM! A BSZC SZILÁGYI DÁNIEL GIMNÁZIUMA, SZAKGIMNÁZIUMA ÉS  

SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZOCIÁLIS ASSZISZTENS (OKJ 54 762 02)
ESTI TAGOZATOS KERESZTFÉLÉVES KÉPZÉST INDÍT.

Jelentkezni személyesen vagy telefonon lehet az iskola titkárságán  

(4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6.; telefonszám: (52) 583-009).

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:

• JANUÁR 15.
• 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.

eredménye 22-59. Az U11 A csapata nyerte 
a meccset, így a folytatásban egy erősebb 
csoportba kerültek.
U11 B csapat az F csoportban maradva 
került össze az Újfehértói Sportklubbal és a 
Nyírtelki Zsiráfokkal. 
A gyerekkupa 3. fordulójának 2. mérkőzésén 
az U12 csapat a Zsákoló Zsiráfokkal került 
össze a döntőben, ahol kiváló 55-66-os 
eredmény született.
U14-es csapat a 3. fordulóban a 2. mér-
kőzésen az ellenfél Beszterce KK-Bolyki 
csapatával mérkőzött, 75-29-es nagyarányú 
győzelmet arattak. Az hadházi U12 és U14 
kosárcsapat is feljebb lépett a tabellán.
 Győri Béla
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