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ÚJ BUSZT KAPOTT A HAJDÚHADHÁZI  
MIKROTÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
Szabó Csaba, Téglás polgármestere és Csáfordi Dénes, Hajdúhadház 
polgármestere átadta az akadálymentesített járművet.  5. oldal

NEMZETKÖZI MEGMÉ- 
RETTETÉSEN VETT RÉSZT  
A HADHÁZI CUKRÁSZ

BOCSKAI ZARÁNDOKLAT

Hajdúhadház városa is képviseltette magát azon az úton, melyen végigjárták
a Bocskai István fejedelem életéhez kapcsolódó településeket.  2. oldal
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BOCSKAI
ZARÁNDOKLAT

A zarándokúton részvevők, a hajdúvárosok 
küldöttségei évről évre a fejedelem életéhez 
kapcsolódó települések felkeresésével róják 
le tiszteletüket. Idén tizennegyedik alkalom-
mal került sor az eseményre, mely két napon 
át, február 22-23-ig tartott. Képviseltették 
magukat Hajdúnánás, Hajdúdorog, Hajdú-
böszörmény, Debrecen, Derecske delegáltjai. 
Hajdúhadház Város Önkormányzata évek 
óta résztvevője a zarándokútnak, idén Bíró 
István önkormányzati képviselő vett részt a 
zarándoklaton. A múltidézés erősíti a nemzeti 
identitást és a határokon túl élő magyarság 
számára is sokat jelent, mert egy közösséggé 
kovácsolja a nemzetet. A hagyományok, a 
magyarságtudat a határon innen és túl élők
számára ugyanolyan fontos.

Kádár Katalin

Hajdúnánás Város Önkormányzatának 
kezdeményezésére 2006 óta szervezik meg 
Bocskai István fejedelem iránti tisztelet és 
a hajdú múlt ápolása, őrzése jegyében a 
Bocskai Zarándoklatot.

Asztalos János rendőr alezredes, a Hajdúhadházi Rendőrkapi-
tányság vezetője az elmúlt évben végzett munkájukról tartott 
tájékoztatót, melyben elmondta, hogy a kapitányság eredményes-
sége az elmúlt időszakban is emelkedett. A kapitány úr és Csáfordi 

Dénes, Hajdúhadház város polgármestere is megköszönte a kapi-
tányságon dolgozóknak azt a fáradhatatlan munkát, amit nap 
mint nap végeznek a város és lakóinak közbiztonsága érdekében. 
A polgármester úr külön kiemelte, hogy Hajdúhadház Város Ön- 
kormányzata és a rendőrség között nagyon jó a kapcsolat és szoros 
az együttműködés. Az eseményen részt vett Dr. Lingvay Csaba 
rendőrezredes, a Hajdú-Bihar megyei rendőrfőkapitány rendészeti 
helyettese, aki beszédében méltatta a Hajdúhadházon folyó 
munkát. Jelen volt a Hajdúhadházi Járási Hivatal vezetője, Dr. Suba 
Tamás, továbbá Csősz József, a Hajdúhadházi Polgárőr Egyesület 
vezetője is.

Kádár Katalin

A Hajdúhadházi Rendőrkapitányságon februárban munka-
értekezletet tartottak, ahol értékelték a 2019-es év munkáját, 
valamint meghatározták 2020 feladatait.

RENDŐRSÉGI ÉVÉRTÉKELÉS 
HAJDÚHADHÁZON
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Február 11-én - a hajdúhadházi felkészü-
lést és záró hadgyakorlatot követően - a 
debreceni Kossuth téren köszöntötték a 
felsorakozott, Koszovóba induló magyar 
békefenntartó katonai alakulatot. Húsz
évvel ezelőtt ugyanerről a helyről indultak 
először a KFOR misszióba a katonák, akikre 
most sem vár könnyű feladat a családjuktól 
távol, de az elmúlt hónapokban valamennyi- 
en megfelelően felkészültek a külföldi 
szolgálatra. 

Az MH KFOR Kontingens 22. váltásának 
gerincét az MH 5. Bocskai István Lövészdan-
dár 39. Lövészzászlóaljának katonái alkot- 
ják, kiegészülve más katonai szervezetektől 
érkező szakállománnyal.
Ezen a napon ünnepélyes keretek között 
köszönt el a misszióba induló katonáktól 
Debrecen és Hajdúhadház városa. A kibo-
csájtó ünnepségen jelen volt Csáfordi Dénes, 
Hajdúhadház város polgármestere. A hon-
védek kiutazását egy csaknem négyhónapos 
felkészülés előzte meg. Zárógyakorlatukat 
a hajdúhadházi gyakorlótéren tartották, 
melynek során olyan helyzetbe állították a
kontingenst, mint amilyenekkel a műveleti 
területeken találkozhatnak. A hadházi 
kiképzőbázis kiemelkedően fontos mind a 
dandár, mind a város tekintetében. A NATO 
parancsnoksága alatt működő koszovói 
nemzetközi békefenntartó haderő (KFOR- 
Kosovo Force) kötelékében 2000-től vannak 
jelen az alakulat katonái. Feladatuk a vál-
ságkezelési és békefenntartó tevékenységgel  
összhangban a biztonság és a rend, valamint 
a mozgásszabadság fenntartása a Szerbi-
ától 2009-ben elszakadt, 95 százalékban
albánok lakta területen, különös tekintettel 
a szerb többségű Észak-Koszovóra, amely 
nem fogadja el Pristina fennhatóságát. 
Magyarország közel négyszáz békefenn-
tartóval van jelen a balkáni országban.

Kádár Katalin

MÁRCIUSBAN INDULNAK 
MISSZIÓBA A MAGYAR 
HONVÉDEK Több mint 15 éve annak, hogy Hazánkban leszereltek a mindezidáig utolsó sorkatonák.  

A tömeghadsereget felváltotta az önkéntes alapon működő professzionális haderő, 
a sorkatonákat pedig a hivatásos, szerződéses és tartalékos katonák, akik immár 
toborzás útján csatlakozhatnak a sereghez. Ennek apropóján kerestük fel az év első 
napjaiban a Debrecenben működő megyei toborzó irodát.

LEHETŐSÉGEK A HADERŐBEN

Mint ahogy az már több fórumon is elhangzott, a kormány és a honvédelmi vezetés kiemelt
célja, hogy a Magyar Honvédség a térség legmodernebb és legütőképesebb haderejévé 
váljon. Ennek érdekében folyamatosan emelkedik a védelmi költségvetés, amely 2020-ban 
meghaladja a 600 milliárd forintot. Miközben a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program 
keretében folyamatosan zajlik a korszerű hadieszközök beszerzése, egy olyan kiszámítható 
életpályamodell felépítése is zajlik, amely elismeri a katonák szolgálatát, méltó megélhetést 
biztosít számukra.
„A Magyar Honvédség a biztos munkahely mellett folyamatos képzési lehetőségeket nyújt, illetve 
lehetőség van a meglévő munkahely, vagy folyamatban lévő tanulmányok mellett a tartalékos
szolgálat vállalására is. Tapasztalataink alapján a katonai pálya továbbra is népszerű Hajdú-
Bihar megyében” – tudtuk meg Tóth Imre őrnagytól, az MH Katonai Igazgatási és Központi 
Nyilvántartó Parancsnokság 2. Katonai Igazgatási Központ toborzó részlegvezetőjétől. A 
toborzó iroda vezetője számokkal is alátámasztotta mindezt, hiszen mint elmondta, 2019-
ben a megyéből 192 fő vonult be szerződéses katonai szolgálatra, 135 fő vállalt önkéntes 
tartalékos szolgálatot, 57 fő pedig valamelyik katonai tanintézetben kezdte meg a 2019/20-as 
tanévet.
A Péterfia u. 58/a. szám alatt található Toborzó Irodában ottjártunkkor is többen érdek-
lődtek a honvédségben vállalható szolgálati lehetőségekről. Nem meglepő módon – hiszen 
az év eleje a pályaválasztás időszaka – ketten közülük a katonai tanintézetbe történő 
jelentkezési lapot töltötték ki éppen.
„Akik az érettségi bizonyítvány megszerzését követően hivatásos katonai pályára készülnek, 
azok a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre, illetve az MH Altiszti Akadémiára adhatják be a 
jelentkezésüket. A 2019/20-as tanévtől „Acélkocka” néven egy megújított altisztképzési rendszert 
dolgozott ki a Magyar Honvédség. Az egyéves, tanfolyamrendszerű képzés már a tanulmányok 
alatt is havi jövedelmet biztosít, illetve a jelentkezők előképzettségének és érdeklődésének 
megfelelő karrierlehetőséget kínál” - tájékoztatott Tóth őrnagy.
Az iroda ügyfélszolgálatán érdeklődhetnek azok is, akik munkalehetőséget keresnek.  
A szerződéses katonai szolgálat állandó, napi munkaviszonyt biztosít, míg a tartalékos for-
ma azoknak szól, akik tanulmányaik, vagy meglévő munkahelyük mellett szeretnének részt 
vállalni honvédelmi feladatokban.
„Folyamatosan várjuk az érdeklődőket, hiszen számos munkakörben tudunk beosztást kínálni. 
A Magyar Honvédség biztos megélhetést, kiszámítható életpályát és karrierlehetőséget garantál 
tagjai számára. Az alapfizetés mellett étkezési és utazási támogatásban is részesülnek a ka-
tonák, alapilletményüket plusz juttatás, pótlék, valamint az esetleges többletmunkáért járó 
kifizetés tovább növelheti. Akit érdekel az egyenruhások világa, szeretne hozzánk tartozni, ne 
habozzon, tudunk számára olyan szolgálati formát kínálni, amely megfelel az élethelyzetének, 
elképzeléseinek, céljainak” – zárta a beszélgetést Tóth Imre őrnagy.

Smidróczki Róbert főhadnagy

Fotó: Magyar Honvédség archívFotó: Koncsek Barna főhadnagy

Fotó: Rácz Tünde, bocskaidandar.hu
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NEMZETKÖZI MEGMÉRETTETÉSEN VETT  
RÉSZT A HADHÁZI CUKRÁSZ

Milyen versenyen vett részt legutóbb?
A Kulináris Olimpiáról van szó, melyet 
négyévente rendeznek meg Stuttgartban. 
Ebben az évben február 14-én kezdődött és 
19-éig tartott. A világ minden tájáról érkez-
tek nemcsak cukrászok, hanem szakácsok 
egyénileg és csoportban, hatvanegy ország-
ból több ezer versenyző volt. Az olimpia, 
a számtalan versenyen túl alkalmat adott 
arra, hogy a különböző kiállítók, cégek be-
mutassák eszközeiket, újdonságaikat.

Mi volt a témája a munkájának?
Egy cukormunkát vittem. Eredetileg zenész 
vagyok, fagottművészként végeztem a Zene- 
akadémián. Foglalkoztatott már régen a 
gondolat, hogy egyszer szeretnék megjeleníteni 
egy komplett zenekart. Így formáztam meg egy 
színpadot a zenekari tagokkal. Az elsődleges 
szempontokat a zenészekre helyeztem. Ez a 
legtöbb részletet megmutató része a munkám-
nak. Huszonnyolc emberalak készült, harminc 
szék, hangszerek, kottatartók.

Magyarországról volt több induló is?
Igen, az én kategóriámban az öt nap alatt 
9-10 versenyző volt. A megyéből, ebből a 
régióból nem volt más rajtam kívül. Nemcsak 
cukrászok, hanem szakácsok is érkeztek. 
Többféle kategóriában versenyezhettek a 
résztvevők, voltak zöldségfaragók, vagy 
voltak olyanok is, akik különféle magvakból 
alkottak képeket.

Bronzéremmel tért haza a Kulináris 
Olimpiáról a hajdúhadházi tortadekoratőr, 
Barta Andrea. Heteken át több száz órát 
dolgozott versenymunkáján, melynek 
minden eleme cukorból készült.

Találkozott nehézségekkel a felkészülés, 
kiutazás során?
Azt kivitelezni, hogy kibírja a munkám a 
2500 kilométeres autóutat, hogy ne törjenek 
össze az elemek, hatalmas logisztika volt. 
Számított az is, hogy egyáltalán mi fér be az 
autóba. Csak a kocsiba való bepakolás, cso-
magolás több órát vett igénybe. A munkám 
színpad része egyben ment ki, minden más 
külön csomagolva, dobozolva. Ott, a hely-
színen raktam össze mindent.

Miben más a külföldiek munkája, van kü- 
lönbség a magyarok és más nemzetek között?
Azt vettem észre, hogy nincsen korlát. Bár-
mit meg tudnak valósítani cukorból, vég-
telen a lehetőség. Mindenféle fizikai törvényt 
megcáfolva építik műveiket. Nagyon nagy 
hatással voltak rám ezek a munkák, mert 
rögtön olyan gondolatokat indítottak el 
bennem is, hogy hogyan lehetne tovább 
fejlődni. És itt is, mint nagyon sok szak-
mánál az odavezető út roppant összetett. 
A különböző technikák fellelése nagyon in-
spiráló számomra. Folyamatosan keresem, 
hogyan lehet kivitelezni egy-egy ötletet.

Mik a közeljövő tervei?
Ezt a munkámat elviszem március 7-én a 
Farsang Kupára Tatára, melyet a Magyar 
Gasztronómiai Szövetség szervez. Ők össze- 
fogták azokat a magyarokat, akik a Kulináris 
Olimpián elindultak, kint a segítségünkre 
voltak. Az itthoni versenyen ki lesz állítva az 
összes hazai versenyző olimpiai munkája, 
de tervezem, hogy oda külön készítek egy 
másik versenymunkát. A következő világ-
bajnokságra is szeretnék eljutni, melyet két 

év múlva rendeznek meg Luxemburgban.

Hogyan sikerült kijutni az olimpiára?
Cukrászként neveztem be. A nevezésben 
nem számított az előző versenyeredményem. 
Nem tudtam mi az ottani elvárás, nem tud-
tam mi az, amit szeretnek. Annyit tudtam, 
hogy minden elemet ehető anyagból kell 
elkészíteni. Szabad kezet kaptunk. Másfél 
éve dolgozom tortadekoratőrként, így 
meglehetősen gyors az, ami velem történik. 
Nagyon hamar kijuthattam egy világverseny- 
re, melyhez rengeteg segítséget nyújtott mind 
a munkahelyem, mind a családom. Anyagi-
lag Hajdúhadház Város Önkormányzata 
támogatott, akik finanszírozták a kiutazá-
somat és a kint tartózkodásomat, nagyon 
hálás vagyok a városvezetésnek és minden-
kinek, aki bízott a sikeremben.

Kádár Katalin
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ÚJ BUSZT KAPOTT A HAJDÚHADHÁZI MIKRO-
TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

A járművet a támogató szolgálat hajdúhad-
házi, téglási és bocskaikerti ellátottjai ve-
hetik igénybe. A mikrotérségben élő sérült 
személyek (hallás-, látás-, értelmi és mozgás- 
sérültek) szükségleteinek kielégítését segíti 
ez a szolgáltatás. Szállításaink eseti (egész- 
ségügyi intézménybe) vagy állandó jellegűek, 
főleg a fiatal sérült személyek szállítása tör-
ténik nappali ellátásba.  
A speciális, kerekes székes szállításhoz szük-

séges volt a 4+3 pontos kerekesszék-rögzítő 
és biztonsági rendszer kialakítása (mobil 
rámpa és rögzítőhevederek). A beszállást, 
leülést, felállást segíti négy darab kapaszkodó.
Nagyon nehéz a fogyatékkal élő gyerekek, 
fiatalok, felnőttek élete, ezért a szolgáltatás 
célja, hogy az elérhető legmagasabb fokú 
önálló életvitelt támogassa. Az önálló élet-
vitel teljessége kiterjed mind a személyes 
térre (lakókörnyezet), mind a közösségi élet 

színhelyeire (lakókörnyezeten kívüli terek, 
közszolgáltatások, programok, szabadidős 
tevékenységek). Kapcsolati tőkét tudnak 
létrehozni az érintett személyek a szállítás 
igénybevételével.

Baloghné Svintek Mónika támogatószolgálat-vezető
Hajdúhadház Város Önkormányzatának és Téglás Város Önkormányzatának hozzá-
járulásával, valamint az elmúlt két évben, a Hadházi Káposztás Napokon befolyt 
adományokból a két település közösen vásárolt egy Ford Transit típusú, nyolc- plusz 
egyszemélyes új személygépjárművet 2019 novemberében.

A Tanács tagjai Debrecen, és a vonzáskörzetéhez tartozó települések: 
Balkány, Berettyóújfalu, Bocskaikert, Derecske, Ebes, Hajdúböször- 
mény, Hajdúdorog, Hajdúhadház, Hajdúsámson, Hajdúszoboszló, 
Hortobágy, Létavértes, Mikepércs, Nagyhegyes, Nádudvar, Nyír-
adony, Nyírbogát, Püspökladány, Tiszafüred. A tanács célja, hogy 
az abban résztvevő települések a gazdaság fejlesztésétől az 
oktatáson át a turizmusig összehangolják munkájukat, verseny-
képességüket növeljék, Magyarország fejlettebb régióihoz való fel-
zárkózásukat előmozdítsák, az optimális munkaerőpiaci viszonyo- 
kat kialakítsák, lassítsák, megállítsák a lakosság, a szakképzett 
munkaerő elvándorlását. Papp László, Debrecen polgármestere 
hangsúlyozta, hogy nemcsak Debrecen számára lehetőség ez a 
folyamat, hanem a környező településeknek is. A versenyképesség 
növelése érdekében több területre kiterjedő együttműködési rend-
szer kialakítása szükséges. Ebben az együttműködésben partner 
Hajdúhadház városa is. A tanácskozáson részt vett Tasó László 
országgyűlési képviselő és Csáfordi Dénes, Hajdúhadház pol-
gármestere is. Kádár Katalin

Február 26-án tartotta alakuló ülését a Debreceni Régió Együttműködési Tanács.

REGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS HAJDÚ-BIHAR MEGYE TELEPÜLÉSEI KÖZÖTT

ARANYÉRMES HADHÁZI BOROK

A januárban megrendezett Hajdúhadházi Gazdaköri Taggyűlésen 
részt vett Várdai József, a Zichy Gazdakör elnöke, aki akkor hívta 
meg a helyi gazdákat a hagyományossá vált borversenyükre. 
Hajdúhadház nagy hangsúlyt fektet a határon túli kapcsolatok 
ápolására. Ennek egyik bizonyítéka, hogy a Hajdúhadházi Gaz-
dakör és a Bihardiószegi Gazdakör aktív együttműködést valósít 
meg kulturális és szakmai téren egyaránt. A borversenyen négy kate- 
góriában - fehér száraz, fehér édes/aromás, rozé és vörös borokkal 
- lehetett nevezni. Az eseményen részt vettek a Hajdúhadházi Gaz-
dakör tagjai. Boraival nevezett Csáfordi Dénes és Szőllős László. 
A hadházi borokat három arany- és három ezüstéremmel jutalmazták.

2020. február 22-én már 19. alkalommal rendezték meg az 
Érmelléki Borvidék fővárosában, Bihardiószegen a borversenyt. 
A verseny szervezője idén is a Zichy Gazdakör volt.

Fotó: Kandert Szabolcs, dehir.hu
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EGY ÚJABB LEHETŐSÉG AZ ÁLLÁSKERESŐKNEK, VÁLLALKOZÓKNAK

KÖZMŰVESÍTÉSI TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉG HAJDÚHADHÁZ POLGÁRAINAK

A regisztrációt követően Asztalos Péter, 
Hajdúhadház alpolgármestere és Tasi Sándor, 
a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke 
köszöntötte a jelenlevőket, majd Tapolcai 
Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Kormány-
hivatal Foglalkoztatási Főosztályának 
vezetője és Plangár-Mercs Viktória projekt 
koordinációs vezető tartott tájékoztatót a 
2020. január 20-tól elérhető munkaerőpiaci 
támogatásokról. A projekt lényege, hogy tá-
mogatást nyújtson a munkát vállalni szán-
dékozó hátrányos helyzetű, közfoglalkoz-
tatott vagy inaktív személyek részére. A cél 
az, hogy a munkát keresők az elsődleges 
munkaerőpiacon tudjanak elhelyezkedni. 
Őket segíti a program különböző képzések 
támogatásával és az elhelyezkedésüket 
segítő támogatásokkal, valamint segíti a 
vállalkozóvá válást is. A program támoga-
tottjai: az alacsony iskolai végzettségűek 
(legfeljebb általános iskolai végzettség, 

A jelenlegi támogatások – a fiatalok 
lakáshoz jutása, a homlokzatfelújítás, a járda 
és kerítés felújítási és építési hozzájárulások 
– mellett van lehetőség közművesítési támo- 
gatás igénylésére is. Hajdúhadház Város 
Önkormányzata által a rendkívüli települési 
támogatás keretében nyújtható támogatás 
a közművesítési támogatást. 
Annak a természetes személynek adható 
közművesítési támogatás, aki a Hajdúhadház 
város közigazgatási területén levő lakás, 
lakóház, lakóépület vagy tanya megneve-
zésű, közműbekötésre alkalmas ingatlan 
tulajdonosaként, az ingatlan közművesítése 
érdekében ivóvízbekötést vagy szenny-
vízbekötést valósít meg, és mindezt 2019.  
szeptember 1. napját követően valósította meg. 
A támogatás összege: 100.000,- forint.
Közművesítési támogatásra az jogosult, aki- 
nek a háztartásában az egy főre jutó havi 

ISCED 1-2 szakképzés nélkül), a 25 év 
alatti fiatalok vagy 30 év alatti pályakezdő 
álláskeresők, 50 év felettiek, GYED-ről, 
GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy 
legalább egy gyermeket nevelő felnőttek, 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesülők, tartós munkanélküliséggel veszé- 
lyeztetettek, megváltozott munkaképességű 
személyek, roma nemzetiséghez tartozó 
személyek, közfoglalkoztatottak, valamint 
azok, akik a programba való bevonás előtt 
nem dolgoztak, illetve nem volt rendszeres 
jövedelmet biztosító munkájuk, nem kerestek 

jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a 350%-át (2020. évben: 
99.750,- forintot) nem haladja meg.
Az önkormányzat által nyújtott szociális 
ellátásra való jogosultság elbírálása érde-
kében a kérelmezőnek a kérelméhez 
csatolnia kell saját és családja jövedelmi 
viszonyairól az igazolást.
A közművesítési támogatás iránti kérelem-
hez mellékelni kell a közművesíteni kívánt 
ingatlan ivóvíz- vagy szennyvízbeköté-
sére vonatkozó tervet, a Hajdúkerületi és 
Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. által 
kiadott igazolást arról, hogy a kérelmező 
a közművesíteni kívánt ingatlan vonat-
kozásában befizette a csatlakozási/rákötési 
díjat. Mellékelni kell továbbá a kérelmező 
nyilatkozatát arról, hogy az ivóvíz bekö-
téshez vagy a szennyvíz bekötéshez kap-
csolódó költségekhez a szükséges önrész a 
rendelkezésére áll.

A kérelmet elbíráló hatóság beszerzi a 
kérelem elbírálásához szükséges Hajdú-
kerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató 
Zrt. által kiadott 30 napnál nem régebbi 
igazolást arról, hogy a támogatással érin-
tett ingatlan víz vagy szennyvízcsatorna 

vagy kerestek munkát, de nem tudtak volna 
munkába állni. A nem regisztrált állás-
keresők esetében is hozzájárul a program a 
munkaerőpiaci beilleszkedéshez.

Bővebb tájékoztatás az alábbi elérhetőségen 
kérhető: Hajdúhadházi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztály, 4242 Hajdúhadház, 
Hunyadi utca 6., telefon: 52/583-430, e-mail:  
foglalkoztatas.hajduhadhaz.jh@hajdu.gov.hu. 
Kapcsolattartó: Orosháziné Orosz Ágnes.)
     

Kádár Katalin

közműszolgáltatással nem rendelkezik és 
abba bekapcsolható.

A támogatott köteles a támogatással érin-
tett ingatlan ivóvíz vagy szennyvízcsatorna 
hálózatra való rákötését a támogatást 
megállapító határozat véglegessé válását 
követő hat hónapon belül elvégeztetni, és 
a támogatás felhasználásának ellenőrzése 
céljából az önkormányzathoz benyújtani a 
szolgáltatóval kötött víziközmű szolgálta-
tási szerződést. Amennyiben a támogatott 
a megadott határidőn belül nem igazolja 
az ingatlan ivóvíz- vagy szennyvízcsatorna-
hálózatra való rákötését, akkor 15 napon 
belül köteles a támogatás teljes összegét a 
jegybanki alapkamattal megemelt összeg-
ben az önkormányzat részére visszafizetni.

A támogatás iránti kérelem-formanyomtat-
vány átvehető a Hajdúhadházi Polgármesteri 
Hivatal Szociális Irodájában (4242 
Hajdúhadház, Mester utca 26. szám).
A támogatásokkal kapcsolatosan bővebb fel-
világosítás, további információ a Hajdúhad-
házi Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája 
(4242 Hajdúhadház, Mester utca 26. szám) 
munkatársaitól kérhető.

Február 12-én Nyíradony Város Önkor- 
mányzata mint a TOP-5.1.2-16-HB1-2017- 
00003 Foglalkoztatási együttműködések 
a Dél-Nyírségi paktumterületen című 
projekt konzorcium vezetője, illetve
Hajdúhadház Város Önkormányzata  
Vállalkozói Fórumot tartott.

Hajdúhadház Város Önkormányzata számos 
támogatási lehetőséggel segíti a helyi 
lakosokat. A városkép, a szép és élhető 
környezet nagyon fontos tényezője egy 
város életének, ami terhet is róhat a 
tulajdonosokra. Az önkormányzat ebben 
szeretne segítségükre lenni.
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ÖSSZEFOGÁS AZ ERDŐK MÉG TELJESEBB 
KÖRŰ HASZNOSÍTÁSÁÉRT

A hajdúhadházi városvezetésnek rendkívül 
fontos a természet és az erdők védelme. Az 
elmúlt közel tíz évben helyben is elindult 

az a folyamat, melyben nagyon nagy hang-
súlyt fektetnek a környezet megóvására. 
Így találkozót szerveztek, melyen részt vett 

Márföldi Mihály, a Hajdúhadház Nagyerdő 
Erdőbirtokossági Társulat elnöke, Áncsán 
György, a Hajdúhadházi Erdőbirtokossági 
Társulat elnökségi tagja, Komáromi Ferenc, 
a Kutas 2000 Erdőbirtokossági Társulat 
elnöke, Fekete György erdészeti és vadászati 
szaktanácsadó, valamint Csáfordi Dénes, 
Hajdúhadház polgármestere. A polgármester 
úr hangsúlyozta, hogy a cca. négyezer 
hektáros erdőterület óriási lehetőségekkel 
bír, hiszen eredményesek a gazdálkodási 
mutatók, melyek inspirálóan hatnak az 
újabb erdőtelepítésekre. Rengeteg potenciál 
van a Hadház területén levő erdőkben. 
Különböző jövőbeni célok megfogal-
mazására is lehetőséget adott a fórum, 
melyekkel a jelenlevők mind egyetértettek.  
A tervek között szerepel a Csörsz árok fel-
tárása, egy járható, könnyen megközelíthető 
túraútvonal, mely összeköti az emlékhelye-
ket, leendő erdei kerékpárutakat, a város egyéb 
nevezetességeit. Továbbá hangsúlyosabb 
szerepet szánnak a rekreációs lehetőségek-
nek is. Szeretnék elérni, hogy a hadházi 
lakosok közül egyre többen használják ki 
aktívan az erdők nyújtotta lehetőségeket pél-
dául sportolásra, kirándulásra, természetesen 
a környezeti értékek megóvása mellett.

Kádár Katalin

Egyeztető fórumot tartottak a település magán-erdőgazdálkodását irányító 
erdőbirtokosságok képviselőivel Hajdúhadházon.

Trófeák bemutatásával és több preparált állat (nádifarkas, róka, 
borz, nyest, szarka, fogoly, vaddisznóagyar) segítségével hozta kö-
zelebb a gyerekek számára az erdő vadvilágát. Sok érdekességet 
megtudhattunk az említett állatok élőhelyéről, szokásaikról, a róluk 
való gondoskodásról, amely ilyenkor télen még nagyobb szerepet 
kap, hiszen a csontig hatoló hideg a vadon élő állatok számára is 
óriási kihívást jelent.
A hóval, jégtakaróval borított területeken sokkal nehezebb táp-
lálékot találni. A hivatásos vadászok által végzett vadetetésnek 
köszönhetően az állatok a zord hidegben is megfelelő mennyiségű 
élelemhez jutnak, amely segít abban, hogy egészségesek marad-
janak télen is. Az etetőanyag szemes és szálas takarmányból áll, 
amelyek megfelelő mennyiségű tápanyagot biztosítanak az erdő 
állatai számára.
Az etetések célja a vadállomány téli időszakra történő felkészítése, 
hiszen ha a vad egész évben megfelelő minőségű takarmányhoz 
jut, akkor több tartalékot tud felhalmozni, s a téli zord időjárást is  
könnyebben átvészeli.
A vadon élő állatok ellátása megfelelő mennyiségű és minőségű  
takarmánnyal jelentős munkát és anyagi erőforrást igényel a 
vadgazdálkodóktól. A téli takarmányozás időtartama rendszerint 

100-120 napig tart (általában decembertől március végéig), de 
az időjárási viszonyoktól függően ez az időtartam változhat.
Az apróvadak esetében szintén fontos a téli etetés. A fácángaz-
dálkodásban például a madarakat az ellátás során olyan terüle-
tekhez lehet kötni, ami a legjobb védelmet nyújtja számukra az 
időjárással és az ellenségekkel szemben. 
A vadász a vadak védelme mellett, az erdő védelmére is felhívta a 
gyerekek figyelmét, a környezetünk megóvására bíztatta őket. 
Hálásan köszönjük, hogy részesei lehettünk az érdekes bemu-
tatónak, testközelből szemlélhettük, vagy akár meg is simogathattuk 
a bemutatott állatokat.

Munkácsi Zsuzsanna óvodapedagógus

Egy érdekes és interaktív előadás részeseivé váltak a Hajdúhadházi 
Városi Óvoda Petőfi Utcai Telephelyének gyerekei 2020. február
12-én. Lukács Ferenc hivatásos vadász ismertetett meg bennünket 
több, hazánkban is honos nagyvadra, illetve apróvadra 
jellemző tulajdonsággal.

ERDŐ- ÉS VADVÉDELMI ELŐADÁS  
AZ OVISOKNAK



8

Péchy Blanka színművésznőnek 1960-ban tett alapítványa indította 
el a Kazinczyról elnevezett Szép Magyar Beszéd versenyt, amely 
az eltelt öt évtized során országos mozgalommá vált.

2020. február 12-én ennek a rangos versenynek ismét iskolánk, a 
Földi János Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI adott  
otthont. Ebből az alkalomból három település felső tagozatos 
tanulói mérték össze tudásukat. Bocskaikertből, Téglásról és 
Hajdúhadházról érkező gyerekek ezen a délutánon ápolták 
csodálatos anyanyelvünket, ahol kiemelt szerepet kapott a szép és 
hangsúlyos olvasás. A zsűri értékelte a szövegértést, szöveghűséget, 
hangvételt, hangképzést, szünettartást és a természetes beszédet. 
A vetélkedő résztvevőinek egy, a Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság 
által kijelölt kötelező és a tanuló által szabadon választott szöveg 
felolvasása volt a feladatuk. 

A versenyt az 5-6. és a 7-8. évfolyamos tanulók számára külön 
rendeztük meg. Az 5. és 6. évfolyam előadásait Bereczki Ibolya 
zsűrielnök, Fási Ágnes és Nagyné Gencsi Erika értékelte.  
A következő helyezések születtek:

1. helyezett: Szőllős Petra Andrea 6. o.                
Bocskaikerti Németh László Általános Iskola és AMI.
2. helyezett: Kondor Csenge 6. o.                  
II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista 
Általános Iskola és AMI., Téglás
3. helyezett: Nagy Fruzsina 5. o.                                                 
Rózsai Tivadar Református Általános Iskola és Óvoda, Hajdúhadház  
Különdíjat kaptak: 
Fedor Hanna 6. o.                                                                      
Bocskaikerti Németh László Általános Iskola és AMI.
Pintér Vanessza Mária 6. o.                                                        
Földi János Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI., Hajdúhadház

A 7-8. évfolyamon Szentpéteriné Zeller Edit volt a zsűrielnök, a 
zsűri tagjai voltak Moldovánné Duró Ágnes és Sztányi Andrásné.

1. helyezett: Orosz Gréta 8.o.                                                     
Rózsai Tivadar Református Általános Iskola és Óvoda, Hajdúhadház  
2. helyezett: Csordás Réka 8. o.                                                 
Bocskaikerti Németh László Általános Iskola és AMI.

„Anyanyelvem a magyar. Hogy mit jelent ez számomra?
Ez az a nyelv, amelyre édesanyám tanított. Mióta csak beszélni
tudok, ezen a nyelven fejezem ki gondolataimat, érzéseimet.
Magyarul olvasták nekem az első meséket szüleim, és magyarul
mondtam ki az első szavaimat.”

(Kevély Klára: Az anyanyelvem az én hazám)

SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENY

1848 NÉHÁNY HELYI VONATKOZÁSA

Városunkat az idők során elkerülték a 
magyarságot érintő nagyobb történelmi ese- 
mények. Ezen a vidéken nem voltak olyan 
jelentősebb csaták, amit a haditudósítások 
érdemlegesen emlegetnének. Nemzetünk 
közismert személyei mindannyian más 
településeken születtek, és máshol élték 
életüket. Nekünk a történelemből sajnos, 
vagy szerencsére csak apró morzsák jutottak, 
de azok az itt élők számára legalább olyan 
fontosak, mintha országos jelentőségűek 
lennének. Az 1848-as forradalom és sza-
badságharc kapcsán emlékezzünk meg 
azokról a hadházi illetőségű emberekről, 
akik abban az időben hozzájárultak a ma-
gyarok vágyott szabadságának kivívásához.

Mindenekelőtt emlékezzünk Pély Nagy Gábor 
hajdúkerületi főkapitányra, aki Bocskai István 
szellemében elszántan küzdött a hajdúk 
igazáért, a közjóért, hazánk függetlenségé- 
ért, a magyarok szabadságáért. Lelkesedve 
az 1848-as forradalom eszméiért a Hajdú-
kerületben megszervezte és felszerelte a 
nemzetőrséget. Városunkból irányítása alatt 
1299 nemzetőr, köztük 189 önkéntes állt a 
függetlenségért harcoló haza szolgálatába. 
Hitt a szabadságharc sikerében, de a vég-
kifejletet már nem érte meg. Az oroszok 
által behurcolt nagy kolerajárvány számta-
lan magyar áldozatával együtt az ő életét is 
derékba törte.

Szilágyi Dániel debreceni teológus diákból 
lett a szabadságharc honvédhuszár-őrmes-
tere. Bár a szabadságharc bukása után 
törökországi emigrációra kényszerült, a 
száműzetésben is hazájáért munkálkodott. 
Szülőházán, a régi parókia épületén emlék-
tábla, előtte szobra hirdeti szabadságharcos 
hazafiságát.

Hadházy Dániel a szabadságharc idején 
Hajdúdorog és Hajdúhadház városok 
Kossuth Lajos zászlaja alá állított közös 
hajdúezredének kinevezett kapitánya volt. 
Bölcs meglátásai, meggyőző érvei és kiváló 
szónoki képessége következtében az ország-
gyűlésbe is felküldték. Amikor a felívelő 
katonai pálya és a korábbi főjegyzői hiva-

tása között választania kellett, ő az utóbbi 
mellett döntött.

Bona Gábor Az 1848/49-es szabadságharc 
tisztikara című kötetében három hadházi 
illetőségű honvédvezetőről olvashatunk. 
Nevezetesen Fényes László századosról, 
városunk egykori polgármesteréről, akinek 
az egykori földbirtokára emlékeztet a Fényes- 
telep elnevezés. Hadházy Józsefről, a 17. 
Bocskai huszárezred főhadnagyáról, a 
későbbi királyi járásbíróról, és Poroszlay  
Ferenc huszár-főhadnagyról, aki a debreceni 
önkéntes nemzetőrcsapat tagjaként vett 
részt az Arad körüli harcokban. 

Fontosnak tartom, hogy az 1848/49-es sza-
badságharc hajdúhadházi szereplőinek 
magyarsága és töretlen szabadságvágya 
megmaradjon az itt élők emlékezetében. 

Hadházy Jenő

Ahogy halad előre az idő, úgy egyre 
inkább halványul az utódok emlékezete.

Pély Nagy Gábor

Hadházy József
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3. helyezett: Virág Alexa 7. o.                                                     
Bocskaikerti Németh László Általános Iskola és AMI.
Különdíjban részesült:
Tömöri Anna 8. o.                                                                      
Rózsai Tivadar Református Általános Iskola és Óvoda, Hajdúhadház  

A 7-8. osztályos korosztály nyertese, Orosz Gréta képviseli térsé-

günket áprilisban a Kisújszálláson megrendezendő „félországos” 
döntőben. Felkészítő pedagógusa Bereczki Ibolya tanárnő. 
Gratulálunk minden résztvevőnek és a felkészítő pedagógusoknak! 
Köszönjük iskolánk humán munkaközösségének a szervezést és a 
verseny lebonyolítását.   

Péterváryné Gábor Ilona
humán munkaközösség vezető

KISKERTI TANÁCSOK MÁRCIUSRA

Rügyfakadás előtt a gyümölcsfáknál el kell 
végezni a lemosópermetezést. Lehetőleg 
a nap melegebb szakaszában permetezzünk! 
Nevikén esetén tíz liter vízhez három deciliter  
készítményt keverjünk, amennyiben Vegesol 
eReS készítményt használunk, tíz liter vízhez 
0,5 litert adagoljunk. Barackféléknél inkább 
a réztartalmú készítményeket helyezzük 
előtérbe! Champion WG készítmény esetén 
3-5 dekagramm rézport elegyítsünk tíz liter 
vízhez. Olcsóbb árfekvésű készítmény a 
Rézoxiklorid 50 WP, melyből ugyancsak 
3-5 dekagramm kell tíz liter vízhez. Ha a 
rügyek feslése engedi, a rezes lemosóper-
metezést két alkalommal is elvégezhetjük. 
Jó a hatékonysága a levélfodrozódás ellen, 
illetve az ágelhalást okozó baktériumok 
ellen is. A lemosópermetezés idejét ne a 
metszéshez igazítsuk, hanem a fenológiai 
stádiumhoz, illetve az időjáráshoz. Metszés 
előtt, metszés közben is nyugodtan le-
mosózzunk, ezeknek munkaegészségü-
gyi várakozási ideje nincs. Az őszi-, illetve 
a kajszibarack metszési ideje pirosbimbós 
állapottól egészen a sziromkiterülésig tart-
hat. Azért indokolt ilyen későn metszeni, 
mert így elkerülhetjük a gutaütés nevű 
baktériumos fertőzést. Korai metszésnél, 

ahol az éjszakai hőmérséklet 0-5 celsius is 
lehet, ezzel a baktériummal fertőződhet a 
metszési sebhely. Fontos a csonthéjasoknál 
az ötforintos éremnél nagyobb sebhelyek 
kezelése. Két készítmény is kapható a 
kiskereskedelemben: a Fadoktor és a Fagél.

Február végén, március első napjaiban el 
kell vetni a kertbe a korai vetésű zöldségfé-
léket és a konyhakerti növényeket. Leghama-
rabb a mákot és a petrezselymet vetjük. Ezt 
követi a korai borsó és a hagymamag, 
illetve a hagymaduggatás. A sárgarépa, a 
saláta, a hónapos retek vetése március köze- 
pén esedékes. A korai tavaszodás sürgeti 
a szőlőmetszést is. Tőkés művelés esetén 
célszerű a vesszőállományt derékba vágni. 
Így könnyebb kibontani a vesszőt és a felső 
rügyek nem vesznek el nagy energiát a tőke 
energiájából. A középmagas és magas 
művelésű szőlőket még a tél folyamán meg 
lehet metszeni, de ha lehetséges, március 
közepére fejezzük be. A 2019. év májusa és 
júniusa változékony hőmérsékletű és csapa-
dékos volt. Sok szőlő lisztharmatfertőzésbe 
esett, ez sajnos végig kísérte az egész szezont. 
Amennyiben jelentős volt a lisztharmat és 
a feketerothadás fertőzése, akkor ajánlatos 
egy lemosó permetezés rügyfakadás előtt. 
A Nevikén Extra megfelelő lehet, fél liter 
készítmény tíz liter vízzel a bőlével való 
lemosásra alkalmas. Egy ilyen vegyszeres 
lemosópermetezés elpusztíthatja a liszthar-
matgombákat. Jól láthatóak a szőlővesszőn 

az előző évi fertőzés nyomai, lázfoltos a 
vessző. Az ilyen rügyekben sajnos a haj-
táskezdemény már fertőzött, így koncent-
rálni kell a kihajtást követően a fertőzött 
hajtáskezdemény megvédésére.

A jó idő beköszöntével a boraink meg-
mozdulnak, opálossá válhatnak. Előzzük 
meg a bajt! A bort le kell fejteni és a ként 
pótolni kell! A gazdag, testes boroknál 
derítőanyaggal gyorsítható a letisztulás. 
Ha nem volt alkalmunk a gyümölcscefréket 
lepároltatni, akkor a jó idő beállta előtt 
tegyük meg, mert sajnos az ecetgombák fel-
szaporodnak és az alkohol nagy veszteséget 
szenved. Az ecetesedés beindulása után az 
íz- és aromaanyagok is nagy veszteséget 
szenvednek. 
Hasznos kertészkedést kívánok!

Szőllős László növényorvos

Ez a tavaszkezdet hasonlít az elmúlt 
évhez koraiságában. A tartósan nyolc fok 
feletti hőmérséklet a telelő fák nyugalmi 
időszakát megszünteti és a rügyek 
fejlődése megindul. 
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A Hajdúhadházi Városi Óvodában farsangot ünnepeltek a kicsik. 

A Zöld Óvoda Hálózat tagjaként kiemelt fontosságúnak tartják a környezettudatosságra 
való nevelést, ehhez hozzátartozik a természet megóvása. A Bercsényi utcai telephely 
óvodájának farsangi tematikája is teljes mértékben beleilleszkedett ebbe, hiszen a 
gyerekek bogaraknak öltöztek. Voltak kis katicák, hangyák, tücskök. A cél, hogy a gyer-
mekek megtanulják értékelni a természet szépségeit, megismerjék az őket körülvevő 
élőlényeket, például a bogarakat.

A Hajdúhadházi Városi Óvoda Szilágyi Dániel úti telephelyén, a Szivárvány óvodában 
hagyományos farsangi mulatságot tartottak. 

FARSANG A VÁROSI ÓVODÁBAN

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési 
és Gyógypedagógiai Kara az elmúlt év 
végén felhívást tett közzé, óvodapeda-
gógus hallgatók óvodai gyakorlatában 
részt vevő intézmények számára e cím 
elnyerésére. 

KIVÁLÓ GYAKORLÓ-
HELY CÍM

A pályázatban azok az intézmények ve-
hettek részt, akik már legalább két évben 
fogadtak hallgatót szakmai gyakorlati 
idejük letöltésére. 

Intézményünk – a Hajdúhadházi Városi 
Óvoda székhelyintézménye – már több-
ször, de az elmúlt három évben rend-
szeresen fogadott hallgatókat, s én is aktív 
mentori feladatokat láttam el ez idő alatt. 
A pozitív vezetői megerősítés után benyúj-
tottam óvodánk pályázatát.

A pályázatban több aspektusból megkö-
zelítve kellett bemutatni, hogy hogyan, mi 
módon segítjük - mi mentorok Bíró Judit, 
Kovács Lászlóné, jómagam és az intéz-
mény is – a minőségi óvodai nevelésben a 
leendő szakemberek felkészülését.

Jó volt rendszerezni ezt a sokrétű és 
felelősségteljes tevékenységet, ami nem 
mellesleg komoly PR lehetőséget is hordoz 
magában a hírnevünk megalapozásában, 
hisz az utóbbi években, a főiskolai kar 
irányítja a hallgatókat az intézmények felé. 

A kar idén először tíz partneróvodájának, 
köztük a Hajdúhadházi Városi Óvoda szék- 
helyintézményének adományozott Kiváló 
Gyakorlóhely címet. Az oklevelet a Debre-
ceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógy-
pedagógiai Karán, a levelező és nappali 
tagozatos hallgatóknak szervezett mentor-
konferencián vettük át.

Salánki Mariann óvodapedagógus
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HÁROM GENERÁCIÓVAL AZ EGÉSZSÉGÉRT PROGRAM 
HAJDÚHADHÁZON ÉS HAJDÚSÁMSONBAN

A pályázati programunk háziorvosi, házi 
gyermekorvosi praxisok együttműködésében, 
Hajdúhadház és Hajdúsámson önkormány-
zatainak társulásával valósulhat meg, külső 
szolgáltatók mint dietetikus, pszichológus, 
táncoktató, valamint gyógytornászok és 
védőnők bevonásával. Központi elem az 
alapellátás fejlesztése, valamint a szakellátás, 
az Egészségfejlesztési Iroda, és az alapel-
látásban résztvevő egyéb szereplők bevo-
násával egységes kliens utak kidolgozása az 
integrált Lakosságközeli Egészség Szolgál-
tatás megvalósítása keretében.
  
A praxisközösségben Hajdúhadházról dr. Gál 
Zsuzsanna gyermekháziorvosi praxisa, 
dr. Drimba-Vincze Lilla és dr. Rácz Attila 
felnőtt háziorvosi praxisok, Hajdúsámson-
ból pedig dr. Borus László és dr. Magyari 
Marietta felnőtt háziorvosi praxisok, vala-
mint Ráczné Hamerszki Judit pszichológus, 
Szalayné Kónya Zsuzsa dietetikus, Tóth Aliz 
táncoktató, Nagy Henrietta, Fehérné Aydin 
Fatma és Erdei Viktória gyógytornászok, 
Ráczné Papp Mariann és Kovács Diána 
Fanny védőnők vesznek részt dr. Hagymásy 
György főorvos szakmai vezetésével.

A jó egészség jelentős egyéni és társadalmi 
érték, ugyanakkor egyéni és társadalmi 
erőforrás is, melynek megőrzése és fejlesz-
tése nemzeti érdek. A lakosság egészségi álla- 
pota alapvetően meghatározza egy nemzet 
sorsát és jövőre vonatkozó kilátásait, valamint 
az ország gazdasági versenyképességét.
A jó egészség védelmének egyik eszköze 
a krónikus, nem fertőző betegségek meg-
előzése, kezelése.
Jelen pályázat keretében lehetőség nyílik az 
egészségügyi alapellátás fejlesztésére, vala-
mint az alapellátásban résztvevő szereplők 
együttműködésének javítására, bevonva a 
szakellátást, az Egészségfejlesztési Irodákat, 
valamint a települési önkormányzatokat.

A pályázatunk keretében cél egy szív- és ér-
rendszeri prevenciós és gondozási program, 
egy a rosszindulatú daganatos betegségek 
szűrését és korai felismerését elősegítő prog-
ram, valamint a gyermekek körében végzett 
egészségfejlesztési programok megvalósí-
tása. Fontos cél a lakosság egészségérté-
sének javítása és egészséges életmódjának 
elősegítése, különös tekintettel a gyermekek 
körében a rendszeres fizikai aktivitás és az 
egészséges táplálkozás elterjesztésére, vala-

mint a dohányzás megelőzésére és a leszokás 
támogatására.

A pályázati programunk hosszútávú célja 
pedig – összhangban a Kormány által el-
fogadott Egészséges Magyarország 2014-
2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia, vala-
mint a Nemzeti Keringési-, Rákellenes-, és 
Gyermekegészségügyi Programok céljaival 
– a koszorúér betegség, valamint a stroke 
okozta korai (65 év alatti), és a daganatos 
betegségek okozta halálozás csökkentése, 
illetve a gyermekkori elhízás megelőzése és 
a dohányzás visszaszorítása. További cél a 
szélütések miatti maradandó károsodások 
mértékének csökkentése, valamint a cukor- 
betegség és az elhízás növekedésének 
megállítása, a szövődmények csökkentése.
A pályázati programunk hosszútávon hozzá- 
járul ahhoz, hogy a szervezett, célzott nép-
egészségügyi szűrővizsgálatok magas szín-
vonalon, a hazai szakmai és minőségügyi 
standardok szerint valósuljanak meg.

Részcélok:

•  A rendszeres, örömteli, életvitelszerű 
testmozgásnak, valamint az egészséges 
táplálkozásnak az egészséges életvezetés 
részeként történő beépítése a gyerme-
kek mindennapjaiba. Kiemelt szerepet 
kap a gyermekek körében a dohányzás 
megelőzése, visszaszorítása.

•  Szív- és érrendszeri megbetegedések 

rizikófaktorainak (beleértve pl.: a magas 
vérnyomás, magas vérzsírszintmérés, a 
Boka-kar index mérés és pitvarfibrilláció 
szűrés keretében) azonosítása, rögzítése.

•  A szív- és érrendszeri megbetegedések 
rizikófaktorainak értékelése, a kockázati 
szint meghatározása.

• A lakosság egészségértésének vizsgálata 
és javítása.

•  A lakosság mozgósítása a népegészség-
ügyi szűrővizsgálatokon való részvételre.

•  Az egyéni kockázati szintnek megfelelő  
intervenció („mozgásgyógyszer”, dohány- 
zásról való leszokás támogatás, dietetikai 
tanácsadás, gyógyszeres intervenció a 
kockázati szintnek megfelelő terápiás 
célértékek elérése érdekében, a kognitív 
funkciók vizsgálatával a demencia koc-
kázat/korai deficit szűrés és megfelelő 
intervenció stb.) megvalósítása.

•  Az érbetegek körében gondozási felada-
tok népegészségügyi szemléletű, egyénre 
szabott ellátása, alkalmazott terápia át-
tekintése.

Ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy az 
egyes ellátási szintek és ellátásban részt vevő 
szereplők – különös tekintettel a háziorvo-
sok, a szakdolgozók, a védőnők, a járóbeteg 
szakellátások, valamint az Egészségfejlesztési 
Irodák – között az együttműködés javuljon, 
szolgálva a betegek érdekét.

Dr. Hagymásy György

2019 nyarán indult Hajdúhadház Város Önkormányzatának és Hajdúsámson Város Önkormányzatának közös, „Három generációval 
az egészségért program” címen meghirdetett egészségmegőrző és egészségfejlesztő nyertes pályázata „Hajdúhadház - Hajdúsámson 
praxisközösség az egészség védelméért” címen. Pályázati azonosító: 165/AEEK/23788/2019 
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TÖBB, MINT HÁROM ÉVTIZEDE A HADHÁZI CSALÁDOK SZOLGÁLATÁBAN

Komorné Karap Máriával, a Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ intézmény-
vezetőjével beszélgettük. Tavaly volt harminc éves a családsegítő szolgálat. Erről, valamint 
a mindennapi tevékenységükről, a családsegítői szolgálatról beszélgettünk.

Mikor alakult az intézmény és mi volt az 
akkori célja?
1989. május 1-jén alakult, a Hajdúhadház 
Téglás Városi Tanács VB. hozta létre az in-
tézményt elsősorban felnőtt személyek és 
családok gondozására, mely az évek során 
folyamatos átalakuláson ment keresztül. 
1997-ig családsegítő szolgálat volt, 1997-
ben a gyermekvédelmi törvény létrejöttével 
a családsegítés mellett a gyermekjóléti 
szolgáltatás is biztosításra került.

Hogyan épül fel az intézmény szervezete?
Az intézményen belül két önálló szakmai 
egységben folyik a munka. Két alapellátási 
feladat működik, a család- és gyermekjóléti 
szolgálat és a család- és gyermekjóléti köz- 
pont. A szolgálat Hajdúhadházon látja el 
a tevékenységét, csak a helyi lakosoknak 
nyújt segítséget, a központ pedig a 
hajdúhadházi járásban, tehát mind a 
huszonkétezer ember igénybe veheti a 
szolgáltatásunkat.

Milyen feladatokat kell ellátniuk, milyen 
segítséget nyújtanak az intézményben?
A központhoz főleg azok a feladatok 
tartoznak, amelyek hatósági intézkedés-
sel érintettek, ilyen például a nevelésbe, 
védelembe vétel, a gondnokság alá he-
lyezés, a gyámkirendelés, a családba 
fogadás. Ennek keretében biztosítunk 
továbbá pszichológiai tanácsadást, jogi 

segítségnyújtást, óvodai és iskolai szociális 
segítést, szociális diagnózis készítést, a 
felmerült szükségletnek megfelelően medi- 
ációt, családterápiát, családkonzultációt. 
A szolgálat biztosítja a mindennapi ügy-
félfogadást, jellemzően anyagi és fog-
lalkoztatási probléma miatt fordulnak 
ide a kliensek. Gondozási feladataiban a 
hagyományos értelemben vett szociális 
segítői munkát biztosítja, a család kész-
ségeit, képességeit próbáljuk fejleszteni, 
gyermeknevelési, életvezetési tanácsadást 
tartunk a családoknak azért, hogy a ki-
alakult veszélyeztetettség megszűnjön és 
ne kerüljön sor egyéb hatósági intézke-
désre. Mellette prevenciós tevékenységet is 
szervezünk csoportfoglalkozások, klubfog- 
lalkozások keretében, egészen a kicsiktől 
az idősebb korosztályig. A következő cso-
portjaink működnek: Tere-Fere Klub, Csajos 
Klub, Kiválasztottak csoportja, Szuper 
anyukák klubja. Kéthetente szerdán részt 
veszünk a Magyar Élelmiszerbank Egyesület 
által szervezett élelmiszermentő programban. 
Közel hétszáz kiló pékárut és zöldségfélét 
osztunk szét a rászoruló lakosságnak 
Hajdúhadház Város Önkormányzatának 
segítségével.  

Mióta dolgozik itt és mióta van vezetői 
pozícióban?
1997. augusztusában kezdtem el dolgozni 
a családsegítőben, akkor közhasznú fog-

lalkoztatottként. 2001-től van kinevezett 
álláshelyem a családsegítőben, 2008-tól 
szakmai vezetői feladatokat láttam el, 
intézményvezető 2015 szeptemberétől vagyok. 

Dolgoznak Önöknél esetmenedzserek is. 
Mi a feladatuk és milyen kapcsolatban 
állnak a családokkal?
A központban esetmenedzserek és szociális 
diagnózist készítő esetmenedzser dolgozik. 
Az esetmenedzsernek koordináló szerepe 
van. Feladata a gyermekek családban 
nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetett-
ségének megelőzése érdekében a gyermekek 
igényeinek és szükségleteinek megfelelő 
önálló egyéni és speciális szolgáltatások, 
programok nyújtása. Gyermekvédelmi 
gondoskodás keretébe tartozó hatósági 
intézkedésekhez kapcsolódó, gyermekek 
védelmére irányuló tevékenység ellátása. A 
szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyúj-
tásával, szociális segítőmunkával, vala-
mint más személy, illetve szervezet által 
nyújtott szolgáltatások, ellátások köz-
vetítésével látja el. Munkáját a szociális 
munka módszereinek és eszközeinek fel-
használásával végzi.  A szociális diagnózist 
készítő esetmenedzser feladata: az igénylő 
problémájának megismerése, ennek alap-
ján szükségleteinek megállapítása. Az 
elérhető szolgáltatások és szolgáltatók fel-
térképezése után az igénylők szolgáltatók-
hoz történő irányítás.

Hányan dolgoznak jelenleg az intézmé-
nyükben?
Huszonnégy fő az intézmény statisztikai 
létszáma. A létszámot a jogszabályi 
kötelezettség mellett a gondozás alatt állók 
magas száma indokolja. Nagy a leterheltség, 
hiszen sok problémával szembesülünk nap 
mint nap, de mindenki kellő hivatástudat-
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tal rendelkezik. A négy óvodai – iskolai  
szociális segítő kollégám, a járás iskoláiban 
és óvodáiban közvetlenül biztosítják a 
segítő munkát, egyéni és csoportos fog-
lalkozások keretében végeznek prevenciós 
tevékenységet.

Vannak önkéntesek Önöknél?
Vannak. Minden évben megszervezzük a 
kéthetes nyári játszóházunkat, ahol lehetőséget 
biztosítunk az ötven óra közösségi szolgálat 
teljesítésére. Vannak önkéntes játékmestere-
ink is, akik régen ide jártak a játszóházba, 
a 12. életévüket betöltötték és szívesen 
segítik a munkánkat.  
Hogyan látja, milyen a kapcsolatuk a város 
intézményeivel?
Az elmúlt éveket egy hatékonyabb és szo-
rosabb együttműködés jellemzi. Intéz-
ményvezetőként fontosnak tartom, hogy 
a közös cél érdekében mindenki a saját 
kompetenciáján belül megtegye a szükséges 
intézkedéseket és segítsük egymás mun-
káját a hajdúhadházi lakosság jólétének 
érdekében. 

Mire a legbüszkébb?
Több dolog is van. Először a kollégáimra, 
mert nélkülük az egész segítői hálózat nem 
működne, és ezt a hivatást csak csapatban 
együtt lehet jól végezni. Annak ellenére, 
hogy az intézmény sok nehézséggel küzd, 
a tevékenységét olyan színvonalon tudja 
folytatni, ami elfogadott a településen is. 
Egy másik dolog, hogy mind az óvodai, 
iskolai szociális segítő munka, mind a szo-
ciális diagnózis készítése, mint új, kötelező 
tevékenységek nálunk sikeresek lettek. A 
feladatokat már a bevezetés előtt kísér-
leti jelleggel elindítottuk, megtapasztaltuk 
előnyeit, hátrányait és a köznevelési in-
tézményekkel közösen próbáltuk az irányt 
meghatározni, jó együttműködések jöttek 
létre. A harmadik pedig, hogy a leterheltség 
ellenére, nem csak azokat a feladatokat 
végezzük el, amiket a jogszabály előír, 
hanem plusz feladatokat is vállalunk. Pél-
dául már harmadik éve a BSZC Szilágyi 
Dániel Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája szociális gondozó és 
ápoló képzésének gyakorlati helye vagyunk 

külső szakemberek bevonásával. Ennek a 
jelentősége az, hogy akik itt Hajdúhadházon 
a középiskolában tanulnak, helyben töltsék 
le a szakmai gyakorlati idejüket.
Honnan kapják a működéshez szükséges 
anyagi forrást?
Az állami normatíva nem fedezi az intéz-
mény éves költségvetését, így Hajdúhadház 
Város Önkormányzatának minden évben 
jelentős összeggel kell kiegészíteni azt. 
Emellett pályázati forrással, szakképzési 
hozzájárulással igyekszünk hozzájárulni a 
fenntarthatósághoz. 

Mit szeret a legjobban a munkájában?
Huszonkét éve foglalkozom családsegítéssel. 
Úgy gondolom ez a hivatásom, erre születtem. 
Szeretem, hogy összetett és változatos, a 
mindennapi feladatok koordinálása ki-
hívást jelent számomra. Intézményvezetői 
feladataim mellett aktívan részt veszek a 
családok gondozásában is. 

Kádár Katalin

A LELKI EGÉSZSÉG KULCS A KIEGYENSÚLYOZOTT ÉLETHEZ

Magyarország Kormányának célja, hogy 
javuljon a lakosság egészségi állapota, 
növekedjen a születéskor várható élet-
tartam és az egészségben eltöltött évek 
száma. Célja, hogy olyan fejlesztések 
valósuljanak meg, amelyek hozzájárul-
nak az ország átfogó népegészségügyi 
hálózatának kialakításhoz és ezen keresztül 
a lakosság egészségtudatosságának növe- 
léséhez, egészségkultúrájának javításához 
és a betegségek megelőzéséhez. Mindezek 
megvalósítására írta ki „Az alapellátás 
és népegészségügy rendszerének átfogó 
fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás 
fejlesztése a mentális egészség területén” 
című felhívását, melynek keretén belül 
Hajdúhadház Város Önkormányzata és az 
Aesculapius - 2000 BT konzorciuma sike- 
resen pályázott. Az együttműködésben 
az EFOP-1.8.20-17-2017-00034 azonosító 
számú „A mentális egészség fejlesztése 
Hajdúhadház városában” című projekt 
megvalósult. A konzorcium 40 millió Ft 
támogatást nyert el. 

A projekt sikeres megvalósításához 2018. 
szeptember 14. napjától mentálhigiénés 

funkcióval bővült a 2013. június 01. óta 
működő Egészség Fejlesztési Iroda (EFI) 
Hajdúhadházon. 

Az egészség nem csak a fizikai testünk helyes 
működését jelenti, hanem azt, hogy testi, 
lelki, szellemi egységként funkcionálunk. 
A gondolatvilágunk áll a hármas egység 
csúcsán, mely hatással van az érzel-
meinkre.

A legtöbb betegség lelki eredetű, meg-
szűnik a lelki harmónia, betegséget jelez a 
test. Ezt mindannyian tudjuk, és érezzük 
még a fizikai tünet megjelenése előtt, de 
mégsem fordítunk rá figyelmet.
Ha nem a szívünk szerint cselekszünk, 
elhatalmasodik rajtunk a szorongás és 
a gyűlölet, ekkor előbb-utóbb szívprob-
lémákra számíthatunk.

Aki a dühét nem tudja kibeszélni magából, 
azaz lenyeli mérgét, gyomorpanaszokat 
fog észlelni, de számolhat nyálkahártya-
gyulladással, vagy gyomorfekéllyel is.
Természetesen, ha a környezetünkben 
mindenki influenzás, és mi is köhögni 
kezdünk, nem kell megijednünk, hogy va-
lamit nem jól csináltunk.

Ha megbetegszünk, érdemes a tüneteket 
alaposan megvizsgálni, és elgondolkodni 
azon, hogy vajon az orvosi segítség mellett 
mit tehetünk mi magunk a saját gyógyu-
lásunkért.

A sorozatosan visszatérő, vagy előzmény 
nélküli betegségek esetén érdemes eltűnődni 
azon, hogy milyen lelki okai lehetnek.

A projekt keretében az alábbi program-
jainkra szeretettel várjuk a csatlakozni 
kívánó további érdeklődőket, érintetteket, 
családtagokat:
• Pszichológiai tanácsadás
• Tartós munkanélküliek klubja
• Lelki egészségnap
• Egyszülős családok csoportja
• Szülőklub
• „Te és Én biztonságban” - Felkészülés a 

fogamzásra, gyermekvárásra. Csoportos 
közösségi program.

• Szülőként felelősségem! – Szülésre, szülő-
szerepre felkészítő, komplex program.

• Hogy könnyebben meginduljon! – Szoptatás- 
támogatás, csoportos közösségi program.

• Babamasszázs csoport
• Közmunkában foglalkoztatott dolgozók 

depressziójának és egyéb mentális beteg- 
ségének szűrése.

• Krízis felismerés és pszichológiai első-
segélynyújtás, kiscsoportos tréning.

A programokkal kapcsolatban érdeklődni 
és jelentkezni lehet:
Hajdúhadház Város Önkormányzata
Hajdúhadház, Bocskai tér 1. sz.
Csűri Liselotte
Farkas Éva
EFI munkatársaknál
tel.: 06-52-583-417

Magyarországon igen gyakori a mentális 
megbetegedések előfordulása, mely 
nagy betegségterhet jelent az ország 
számára. A betegségek jelentős hányada 
vezethető vissza a helytelen életmódra, 
egészségmagatartásra.
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ÜNNEPEINK, JELES NAPJAINK  –  MÁRCIUS 
MÁRCIUS – BÖJTMÁS HAVA – TAVASZELŐ – KIKELET HAVA

MÁRCIUS 21. – A KÖLTÉSZET VILÁGNAPJA

MÁRCIUS 22. – A VÍZ VILÁGNAPJA

MÁRCIUS 24. – GÁBOR ARKANGYAL

MÁRCIUS 8. – NEMZETKÖZI NŐNAP

MÁRCIUS 25. – GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY

MÁRCIUS 19. – SZENT JÓZSEF

Naima Tabet, a marokkói oktatási, kulturális és tudományos 
nemzeti bizottság főtitkára vetette fel 1998-ban egy UNESCO-hoz 
intézett levelében a nemzetközi költészeti nap kijelölését. 
1999. november 18-án az UNESCO közgyűlésének 30. ülésszaka 
március 21-ét, az északi félteke tavaszának első napját nyilvání-
totta a költészet világnapjává.

Megünneplését az 1992. évi Rio de Janeiro-i környezetvédelmi 
konferencián kezdeményezték. Ennek hatására az ENSZ március 
22-ét nyilvánította a víz világnapjává, felhívva a kormányok, 
szervezetek és magánszemélyek figyelmét a víz fontos szerepére. 
Cél, hogy óvjuk, védjük környezetünket, s ezen belül a Föld 
vízkészletét.

Gábriel (Gábor) arkangyal, Isten küldönce a „jó hírt”, az evan-
géliumot hozza a gyermektelen asszonyoknak. Ő jelenítette meg 
Keresztelő János és Szűz Mária születését. Azt az angyalt, aki 
megjelent Sámson anyjának, hogy hírt adjon a hős születéséről, 
a zsidó hagyomány Gábriellel azonosítja. Gábrielnek tartják a 
keresztények azt az égi hírnököt, aki Jézus születését meghirdeti 
a pásztoroknak, és Jézus üres sírjánál az odaérkező asszo- 
nyoknak bejelenti Isten fiának föltámadását. Gábriel azonban 
leginkább arról nevezetes, hogy ő közölte Máriával a hírt, mely 
szerint a Szentlélek által a Messiás anyja lesz.

Sok helyen ezen a napon oltják a fákat, hiszen a magyar népha-
gyomány szerint Gyümölcsoltó Boldogasszony az oltás, szemzés 
napja – mivel Szűz Mária is ekkor fogadta méhébe Jézust. Krisztus 
fogantatásának, az angyali üdvözletnek fényes napja a természet 
erejének, a termékenységnek nagy ünnepe. A gazdák ezen a napon 
oltották a kis fákat abban a hitben, hogy Máriához hasonlóan  
gazdag termést hoznak termőkorukban, s ha helyenként a 
metszést még nem is kezdhették meg a fagy miatt, jelképesen 
egy-egy vágást ejtettek a fákon. A fiatal, nemrég oltott fát nem 
volt szabad kitörni, visszavágni, mert kivérzett volna.

József, a názáreti ács, Mária jegyese, a gyermek Jézus gondviselője. 
Még mielőtt egybekeltek volna Máriának gyermeke fogant a 
Szentlélektől. József igaz ember volt, nem akarta nyilvánosság 
előtt megszégyeníteni, ezért úgy döntött, titokban elbocsájtja. 
Míg ezen töprengett, megjelent álmában az Úr angyala és így 
szólt hozzá: „József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet 
Máriát, hiszen a benne fogant élet a Szentlélektől van! Fiút szül, 
akit Jézusnak nevez el, mert ő szabadítja meg népét bűneitől.”

1857. március 8-án New Yorkban negyvenezer textil- és konfekciói-
pari munkásnő sztrájkolt a béregyenlőségért és a munkaidő csök-
kentéséért. Erre emlékezve 1910. augusztusában Koppenhágában 
Clara Zetkin javaslatára elhatározták, hogy nemzetközi nőnapot 
tartanak. Magyarországon 1914-ben ünnepelték először.

MÁRCIUS 15. - AZ 1848-49-ES FORRADALOM 
ÉS SZABADSÁGHARC ÉVFORDULÓJA

MÁRCIUS 18., 19., 21. - SÁNDOR, JÓZSEF,  
BENEDEK, ZSÁKBAN HOZZA A MELEGET

A Magyar Országgyűlés 1991-es határozata értelmében március 
15-e az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a 
modern parlamentáris Magyarország megszületésének a napja, 
a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe. A forradalmat indító 
március 15-e jelkép lett: a kivívott szabadság megőrzésének és az 
elveszett szabadság visszaszerzésének szimbóluma. A magyar- 
ság 1860 óta nemzeti ünnepének tekinti a napot, függetlenül attól, 
hogyan vélekedett erről a mindenkori államhatalom. 1848-ban 
ezen a napon nyomtatták ki a magyar sajtó első szabad ter-
mékeit, a Tizenkét pontot és a Nemzeti dalt, erre emlékezvén 
1990 óta ez a nap a magyar sajtó napja is.

A hosszú tél után Szent Péter egy zsákba kötve elküldte Sándorral 
a meleget a földre. Ment, mendegélt, de nagyon elfáradt a meleg 
súlya alatt. Az országút szélén meglátott egy kocsmát és betért 
oda. Egészen megfeledkezett arról, hogy mi járatban van. 
Szent Péter már sokallta a földi embereknek a meleg után 
való sóvárgását és elküldte Jóskát, hogy Sándort keresse meg. 
Kereste, kereste, végre megtalálta a kocsmában. A bor mellett 
azonban ő is elfeledkezett arról, hogy miért küldték. Szent Péter 
már türelmetlenkedni kezdett és Benedeket küldte utánuk. Ő is 
elakadt a kocsmában. Szent Péter csak várta, mikor ér a földre 
a meleg. Lenézett az égből, de a jámbor vándorokat sehol sem 
látta. Nagyon megharagudott és Mátyást küldte a földre, de 
most már korbácsot is nyomott a kezébe. Mátyás hamarosan 
rájuk akadt a kocsmában, nagyon jó kedvük volt és dalolásuk 
már messzire elhallatszott. Bement hozzájuk, mire szedték sátor- 
fájukat és siettek a földre a zsák meleggel. Hirtelen nagy meleg 
lett, minden jég megolvadt.

A népi időjóslás szerint, ha ezekben a napokban kisüt a nap, akkor 
hosszú, meleg nyár lesz, ha nem, akkor hosszú, lucskos ősz várható.
Benedek napja (március 21.) a csillagászati tavasz kezdete.
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Hajdúhadház Város Polgármesteri Hivatala tájékoztatja 
az érintetteket, hogy a fenti területre vonatkozó település- 
szerkezeti terv, valamint a helyi építési szabályzat és 
szabályozási terv módosításának előzetes tájékoztatási 
dokumentációja elkészült.

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált település-
fejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szabályozza a telepü-
lésfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stra-
tégia és a településrendezési eszközök elkészítésének vagy 
módosításának véleményeztetését. A jogszabályi előírásnak 
eleget téve Hajdúhadház Város Önkormányzata megalkotta 
a 16/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelettel elfogadott a 
településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési 
stratégia és a településrendezési eszközök egyeztetésének 
szabályairól szóló Partnerségi Egyeztetés Szabályzatot.

Amennyiben partnerként részt kíván venni a településrendezési 
eszközök módosításának egyeztetési eljárásában, a honlapon 
megtalálható vagy a Hajdúhadház Polgármesteri Hivatal 
102. sz. irodájában megtekinthető dokumentációban foglaltakat 
figyelembe véve ezen közzététel megjelenésétől számított 
2020. március 8-tól 2020. március 25-ig szíveskedjen is-
mertetni a módosuló településszerkezeti terv, valamint a 
helyi építési szabályzat és szabályozási terv (településképi 
dokumentumok) szempontjából javaslatait.

A tervezett módosításokkal kapcsolatos észrevételt tenni, 
illetve véleményt nyilvánítani írásban, a fent ismertetett 
határidőig lehet levélben a Hajdúhadház Polgármesteri  
Hivatal címére /4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. sz./ 
történő megküldésével, személyes leadásával, vagy elektroni-
kus levél formájában a biro.balogh.aniko@hajduhadhaz.
hu címre. A szóbeli tájékoztatás érdekében lakossági fórum 
kerül megrendezésre, melynek időpontja: 2020. március 17. 
(kedd) 9.30 óra, helyszíne: Hajdúhadház Polgármesteri Hivatal 
4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. sz., Díszterem.

Hajdúhadház Város településrendezési eszközeinek a 170/2011 (VIII.17.) HÖ. számú határozattal elfogadott településszerkezeti terv, valamint a 
21/2011. (VIII.18.) HÖ. rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása van folyamatban Hajdúhadház Város 
településrendezési eszközeinek módosítása – a 4. számú főút, Kossuth utca, 11908/12 és a 11908/15 helyrajzi számú utak által határolt területen 
belül a 11908/8 és a 11908/9 helyrajzi számú ingatlanokat érintően, valamint a biológiai aktivitásérték szinten tartása érdekében a 049 hrsz-ú 
út - 044 hrsz-ú út - közigazgatási határ - 053 hrsz.-ú csatorna által határolt területen belül a 050/8 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan (amennyiben 
indokolttá válik a 202/2017.(X.26.) határozattal elfogadott Településképi Arculati Kézikönyv és a 28/2017. (X.26.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott 
Településkép-védelmi rendelet is módosításra kerül).

A TAVASZ KÖZELEDTÉVEL SEM 
UNATKOZNAK A KOSARASOK

U14
Nyíradonyi VVTK – Hajdúhadházi KK 22-105 
A mérkőzést február 22-én játszották Nyíregyházán, a Zrínyi Ilona 
Gimnázium és Kollégium tornatermében.
Nyíregyházi Kék Cápák – Hadházi Farkasok 96-29
A következő mérkőzést március 7-én szombaton rendezik meg 
Nyíregyházán. A Salgótarjáni KI, a Záhonyi Kék Cápák,  
a Beszterce KK Bolyki csapatai mérkőznek meg egymással.

U12
Február 8-án játszottak a Gyermekkupában a kisfarkasok. 
Hajdúböszörményi TE – Hadházi Farkasok 39-32
Hadházi Farkasok – Cívis DKA Tigrisek/B 30-63
A 6. fordulót február 29-én szombaton rendezik meg Karcagon.  
A következő csapatok mérkőznek: Karcagi SE, Pusztai Sasok 
BKG-Príma Akadémia Hajdúszoboszló csapatával versenyeznek.

U11A
Cívis Debreceni KA Fehér Tigrisek – Hadházi Farkasok KK 48-37
Hadházi Farkasok KK A – BKG BSE-Ebes 32-46

Február 23-án játszották a mérkőzéseket a Debreceni Egyetem 
Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumában.

U11B
Az 5. fordulót február 16-án a Vestsik Vilmos Élelmiszeripari  
Szakközépiskolában rendezték meg Nyíregyházán.
NYKK Eötvös – Hajdúhadházi KK B 56-10.
Hadházi Farkasok B – Karcagi Se Pusztai Sasfiókák/B 27-35
 Győri Béla

A felnőtt kosárcsapat a Földi János Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és AMI Szilágyi Dániel úti sportcsarnokában 
fogadta a Ziccer U20 csapatát február 19-én, az eredmény 
Hadházi Farkasok KK – Ziccer U20 61-71.
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Február 22-én a Hajdúhadházi Futball 
Klub a 2019/2020-as Megyei Bajnokság 
első mérkőzését játszotta.
Hajdúnánás Flexo-2000 FK
-Hajdúhadházi FK 1-2.

FUTBALL

A HAJDÚHADHÁZI FK MÁRCIUSI 
MÉRKŐZÉSEINEK IDŐPONTJAI:
Március 7.
Vámospércs – HFK, (Ifi, Felnőtt)
Március 8.
Derecske – HFK (Megye III.)
Március 14.
HFK – Hajdúsámson (Ifi, Felnőtt); 
Hajdúszoboszló – HFK (U14, U16); 
HFK – Hajdúszoboszló (Megye III.)
Március 21. és 22.
Hosszúpályi – HFK (Ifi, Felnőtt);
HFK – Hajdúsámson (U14, U16); 
Hajdúsámson – HFK (Megye III.)
Március 28. és 29.
HFK – DASE (Ifi, Felnőtt); 
Hajdúnánás – HFK (U14, U16);
HFK – Fülöp (Megye III.)

Palczert Judit

RECEPT

JAKAB ANDRÁSNÉ IBOLYA 
POGÁCSÁJA

Hozzávalók:
• 60 dkg liszt
• 1 csomag Liga margarin
• 3 dkg élesztő
• 1 evőkanál só
• 3 tojássárgája
• 1 egész tojás + 1 a kenéshez
• 1 nagy pohár tejföl  

/1 jó evőkanálnyi kimarad/
• 1 evőkanál cukor
• 15 dkg sajt 

Elkészítés:
A tejfölt a cukorral langyosra melegítjük, 
belemorzsoljuk az élesztőt és megkelesztjük.  
A lisztet a margarinnal elmorzsoljuk, hozzáadjuk 
a sót. A tojások sárgájával és az egész tojással, 
valamint az élesztős tejföllel lágy tésztát da-
gasztunk, majd egy órán át pihentetjük. Enyhén 
összegyúrjuk, elnyújtjuk, tojással megkenjük, 
ráreszeljük a sajtot és kiszaggatjuk. Még egy 
órát pihentetjük, ezután 200 fokon megsütjük.
Ha este készítjük el a tésztát, szaggatás után fol-
pack-kal letakarjuk, hűtőbe tesszük. Sütés előtt 
1-1,5 órával hamarabb kivehetjük a hűtőből.

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

Ezúton szeretnénk felhívni a Tisztelt Lakosság figyel-
mét, hogy a hajdúhadházi helyőrségi lőtéren 2020.
március 17-18-19-én, valamint 24-25-26-án 
reggel 8.00 órától 22.00 óráig éleslövészet lesz. 
A feladatok biztonságos végrehajtása és a balesetek 
elkerülése érdekében a fenti időpontban a lőtér  
területén és környékén magánszemélyek és  
haszonállatok ne tartózkodjanak!

Idén április 3-án kerül megrendezésre a Szakmák 
Éjszakája elnevezésű országos rendezvény, melynek 
elsődleges célja a szakképzés élményszerű népszerű-
sítése a pályaválasztás előtt álló fiatalok körében.

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Szilágyi Dániel 
Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
is változatos programokkal várja az érdeklődőket 
április 3-án, pénteken 18 órától. A látogatók megis-
merkedhetnek az intézményben folyó munkával,  
az itt elsajátítható szakmákkal.

Programok:
18.00-18.30 Megnyitó. Szakmai divatbemutató
18.30-20.00 Térkövezés bemutatása, szerszámok 
megismerése. A térburkolás menete.
Falazz nekünk (vagy inkább magadnak)! Nézd meg  
és próbáld ki, hogyan kell falazni.
SOS -Segítünk Okosan Segíteni! – Elsősegély-bemutató
egészségsátor - Ép testben ép lélek! Egészségiállapot-
felmérés, vérnyomás, vércukorszintmérés, egészséges 
életmód-tanácsadás.
20.00-21.00 Tombolasorsolás. 
21.00-22.00 Mozdulj rá… Csatlakozz te is tanuló-
inkhoz és járjátok együtt a Szakmák táncát!

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

ÉRTESÍTÉS LÖVÉSZETRŐL

„PRÓBÁLD KI, CSINÁLD MEG, 
ISMERD MEG!” 

SZAKMÁK ÉJSZAKÁ JA 2020
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:

• MÁRCIUS 11.
• ÁPRILIS 8.
• MÁJUS 6.
• JÚNIUS 3.
• JÚLIUS 1.
• JÚLIUS 29.

BIO / BARNA FEDELŰ HULLADÉKGYŰJTŐK:

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