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A tavaszi városszépítő munkálatok során fákat, bokrokat és virágo-
kat ültet, valamint füvesít Hajdúhadház Város Önkormányzata.  
A város vezetése évek óta kiemelt figyelmet fordít a környezeti értékek 
megóvására. Hajdúhadházon folyamatos a növények telepítése  
annak érdekében, hogy az itt élők szebb és egészségesebb környezet-
ben éljenek. Ennek eredménye, hogy a városban a rendezett területek 
aránya folyamatosan nő. A közterületek, parkok rendezési munkái 
során több száz fa kiültetése valósult már meg eddig is. A fa- és 
bokorültetés mellett a virágültetés és a füvesítés is folyamatos 
azért, hogy tovább szépüljenek a közterületek. Az önkormányzat 
kiemelten kezeli a település azon területeit, ahol a közelmúltban  
fejlesztések valósultak meg. A már megvalósult fejlesztésekhez 
kapcsolódva, azokat kiegészítve parkosítja, szépíti a környezetet 
a város vezetése. Megszépültek és virágba borultak a csillagterek, 
igazi kis pihenőoázisok jöttek létre, valamint a temető felújítási  
munkálatai mellett az új kerítés mellé fák kerültek telepítésre.  
A város az elmúlt hetekben még virágosabbá vált.

Megérkezett a tavasz, egyre többször érezhetjük bőrünkön  
a meleget, a napfényt, megszűntek a nyomasztóan fénytelen 
napok. Éled a természet, virágba borultak a fák.

TOVÁBB SZÉPÜL VÁROSUNK

PIROS SZÍVET AZ 
ABLAKRA!

Vannak azonban olyanok, akik nem marad-
hatnak otthon, és nap mint nap kockára 
teszik egészségüket másokért, amikor ki-
lépnek a biztonságot nyújtó lakásukból. 
Nekik, vagyis többek között az egészségügyi 
dolgozóknak, mentősöknek, bolti eladóknak, 
rendőröknek, tűzoltóknak, benzinkutasok-
nak, önkénteseknek, takarítóknak szól a 
’’Tégy ki egy szívet az ablakba!’’ Facebook-on 
elterjedt kezdeményezés. Ennek lényege, 
hogy aki részt vesz benne, rajzol vagy fest 
egy piros szívet egy nagy lapra, és jól látható 
helyre kiragasztja az ablakra vagy a kapura, 

hogy így fejezze ki háláját mindazoknak, 
akik a koronavírus-járvány időszakában 
napról napra helyt állnak és dolgoznak. Ezt 
sokan gyermekeikkel együtt készítik, akikkel 
így talán könnyebb megértetni, miért nem 
mehetnek ki játszótérre, vagy látogathatják 
meg a nagyszülőket. Ezzel a tiszteletadás-
sal Hajdúhadházon is számos helyen ta-
lálkozhatunk, ha nyitott szemmel járunk, 
sokan csatlakoztak ehhez a nemes gesz-
tushoz. Mert a hála ingyen van!

Piros szívekkel az ablakokban megható 
országos kezdeményezés indult.  
A koronavírus-járvány terjedése miatt a 
legtöbb ember már nem jár ki az utcára,  
csak ha nagyon muszáj: dolgozni, élelmiszert 
és gyógyszert vásárolni, ügyeket intézni.

A járványügyi helyzet miatt folyamato-
san zajlik a forgalmasabb közterületek 
fertőtlenítése Hajdúhadházon.  
A Hajdúhadház Város Önkormányzata által 
elrendelt fertőtlenítő munkafolyamatok 
során permetezőgépekkel naponta szórják 
ki a fertőtlenítő koncentrátumot a busz-
megállókba, a parkba és a közterületi 
pihenőpadokra. A Városi Piac április végi 
újranyitásával fokozottabb fertőtlenítés 
zajlik annak egész területén is.

FOLYAMATOS A KÖZTERÜLETEK FERTŐTLENÍTÉSE A VÁROSBAN

ORSZÁGOS TESZTELÉS  
INDULT MÁ JUS ELEJÉN

18 ezer fő bevonásával május 1-jétől 
országos tesztelés indult 500 település-
en, köztük Hajdúhadházon is. Az új 
típusú koronavírus okozta fertőzés 
terjedése miatt lényeges a fertőzöttek 
számának meghatározása Magyarország 
területén. A kutatásban közreműködik a 
négy orvosképző egyetem és a Központi 
Statisztikai Hivatal.

Hajdúhadházon a Debreceni Egyetem Orvos- 
és Egészségtudományi Centrum munkatársai 
végezték el a vizsgálatot. A tesztelés célja, 
hogy pontos képet adjon a koronavírus-járvány 
kiterjedéséről és az új típusú koronavírussal 
fertőzöttek és átfertőzöttek valós számáról. 
A kutatásban részt vevőket véletlenszerűen 
választották ki az egész országból. Minden 
egyes résztvevő kulcsszerepet játszik a járvány 
elleni küzdelemben, segítségük nagyon fontos. 

Mindenkinek – aki részt vett és támogatta 
ezáltal a kutatást – köszönjük a részvételét! 

Csak együtt sikerülhet!
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MEGSZŰNT A KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS

Május 4-től a koronavírus elleni védekezés 
új szakaszába lépett Magyarországon. A 
kijárási korlátozás Budapest és Pest megye 
területén fennmaradt, más településeken 
új, könnyített szabályozások léptek életbe. 
Az egész ország területére vonatkozik, 
hogy a sportrendezvények néző nélkül, 
zárt körülmények között megtarthatók és 
a sportegyesületek által szervezett, vala-
mint az amatőr sport, a szabadidős sport 
és a tömegsport célú edzésen való részvétel 
megengedett. Továbbra is életben marad az 
az intézkedés, mely szerint a 65. életévét 
betöltött személy az élelmiszerüzletet, dro-
gériát, gyógyszertárat, gyógyászati segéd-
eszközt forgalmazó üzletet 9.00 és 12.00 
óra között látogathatja. Mindenki köteles 
másokkal a szociális érintkezést a lehető 
legkisebb mértékűre korlátozni és másoktól 
legalább 1,5 méter védőtávolságot tartani. 
Az egészségügyben a sürgős beavatkozások 
mellett a következő egészségügyi ellátások 
újra elérhetővé válnak: védőnői ellátás, 
járóbeteg szakellátás, diagnosztikai ellátás, 
háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás, va-
lamint a fogászati alapellátás. Az továbbra 
sem változik, hogy mielőtt orvoshoz men-
nénk, telefonon kell konzultálnunk velük, 
csak azt követően mehetünk rendelőbe. 
A kórházak ismét végezhetnek egy napos 

műtéteket, és a nem sürgős kórházi ellátás is 
újraindulhat, azonban csak a negatív koro-
navírus teszttel rendelkezőket vehetik fel az 
intézmények. Előzetes koronavírus teszt kell a 
következő vizsgálatokhoz: fül-orr-gégészet, 
minden onkológiai és sugárterápiás ellátás, 
ultrahangos és endoszkópos vizsgálatok.

Május 4-e után mindenkinek kötelező 
az üzletekben történő vásárlás és tömeg-
közlekedési eszközökön való utazás során 
szájat és orrot eltakaró eszközt (maszk, sál, 
kendő) viselni. A védőtávolság megtartása 
mellett a közterületek, parkok is látogathatók. 
Valamennyi üzlet újra nyitva tarthat ás a 
vásárlók által látogatható. A vendéglátó 
üzletek – étterem, kávézó, cukrászda, büfé, 
presszó – kerthelyiségében vagy teraszán a 
tartózkodás és a megrendelt étel és ital elfo-
gyasztása megengedett. A vallási közösség 
szertartása, polgári házasságkötés, teme-
tés tartható. Ezek során biztosítani kell a 
védőtávolság megtartását. A Hajdúhadházon 
működő Városi Piac nyitvatartási ideje 
6.00-12.00 óra. Továbbra is érvényben van, 
hogy 9.00 és 12.00 óra között az árusokon 
kívül kizárólag a 65. életévüket betöltött 
személyek tartózkodhatnak a területén. 
A szájmaszk viselése kötelező, a kesztyű 
viselése javasolt.

Szigorú védelmi intézkedések mellett május 4-től Budapest és Pest megye kivételével 
megszűnt a kijárási korlátozás az ország területén. Március 28-án vezették be Magyar-
ország egész területére a kijárási korlátozást a koronavírus-járvány terjedésének  
lassítása érdekében, melynek hosszabbításáról hetente döntött a kormány.

Hajdúhadház Város Önkormányzata 
2020. május 1. napjától bevezette a 
veszélyhelyzeti krízistámogatást. Az új 
támogatás bevezetésével a Hajdúhad-
házon élő, szociálisan rászoruló em-
berek, családok szociális biztonságának 
megőrzését, gondjainak enyhítését 
kívánja ezzel elősegíteni a városvezetés. 

Pénzbeli ellátásként egyszeri, vissza 
nem térítendő veszélyhelyzeti krízistá-
mogatást nyújt Hajdúhadház Város Ön-
kormányzata annak a szociálisan rászoruló 
természetes személynek, aki a március 
11-én kihirdetetett veszélyhelyzetet 
megelőző legalább hat hónapja Hajdúhad-
házon bejelentett lakóhellyel vagy be-
jelentett tartózkodási hellyel rendelkezik 
és a kérelem benyújtását megelőző 6 
hónapban bejelentett munkahellyel ren-
delkezett, de a koronavírus-járvány miatt 
a munkáltatója jogviszonyát megszüntette 
vagy a jogviszonya közös megegyezéssel 
megszűnt, vagy legalább egy hónapja fize-
tés nélküli szabadságon van. Annak is ad-
ható támogatás, aki a koronavírus-járvány 
miatt álláskeresővé vált és az álláskeresési 
járadékra való jogosultsága megszűnt, 
vagy a koronavírus-járvány miatt vállalkozói 
tevékenységét, jogviszonyát szünetelteti 
és az álláskeresési járadékra való jogo-
sultsága megszűnt vagy elutasításra került. 
A veszélyhelyzeti krízistámogatás összege 
70.000,- Ft.

A támogatással kapcsolatosan bővebb felvi-
lágosítás, további információ a Hajdúhadházi 
Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája (4242 
Hajdúhadház, Mester utca 26. szám) munkatár-
saitól kérhető.

SEGÍTSÉG A BA JBAN
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ÚJRA MEGNYÍLT A VÁROSI PIAC 

Annak ellenére, hogy még jobban felér-
tékelődött a megfelelő mértékű és minőségű 
élelmiszer-ellátottság és a helyben termelt 
élelmiszerek, mégis szükség volt meghozni 
azt a döntést, miszerint 2020. március 24. 
napjától a Városi Piac ideiglenesen bezár-
jon. A koronavírus terjedése szempontjából 
a változatlan formában történő működés 
nem lett volna lehetséges. Az újranyitás 
lehetőségét folyamatosan mérlegelte Hajdú-
hadház Város Önkormányzata. Ezért, figye-
lembe véve az Operatív Törzs ajánlását és 
a Kormány gazdaságvédelmi irányelveit, a 
koronavírus-járvány megelőzéséhez szüksé-
ges védőintézkedések betartása mellett Csá-
fordi Dénes, Hajdúhadház polgármestere el-
rendelte a városi piac (Hajdúhadház, Hajdú 
u. 16.) újranyitását 2020. április 25. napjától. 
Még nem a megszokott módon, de már a 
megszokott környezetben vásárolhatták meg 
a helyi termelők portékáit azok, akik kiláto-
gattak a helyszínre. A koronavírus miatt el-
rendelt járványügyi helyzetre való tekintettel 
a piac egész területét minden alkalommal 
fertőtlenítik. A működés továbbra is csak 
szigorú higiéniai előírások betartása mellett 
lehetséges. Az újranyitást követő két szombaton 

Újra megnyitotta kapuit a Városi Piac. Ezzel elsősorban a helyi és környékbeli 
kistermelők munkáját szeretné segíteni Hajdúhadház Város Önkormányzata és  
biztosítani a lakosság folyamatos élelmiszer-ellátását.

Hajdúhadház város polgármestere, Csáfordi 
Dénes, Asztalos Péter alpolgármester, va-
lamint Bíró István, Farkas Zsolt és Fórián 
Albert önkormányzati képviselők arcmasz-
kokat osztottak a piac területén, ezzel is biz-
tatva a vásárlókat és árusokat azok viselésére. 
A piac újra kezd megtelni élettel. A városi 
piac nyitvatartása nagyon fontos, hiszen a 

hadházi gazdák, akik megtermelik, elkészítik 
a háztáji termékeiket árulhatnak, mely segít-
ségül szolgál fennmaradásukhoz ebben a 
nehéz, átmeneti időszakban. Ezzel lehetővé 
vált ismét, hogy a lakosság szabad téren 
hozzájuthasson a mindennapi élethez szük-
séges fogyasztási cikkekhez, élelmiszerekhez, 
zöldséghez és gyümölcshöz, az önfenntartó 
gazdálkodáshoz szükséges palántákhoz. 
A piac minden szerdán és szombaton 6.00 
és 12.00 óra között tart nyitva. Piacra csak 
az mehet, aki egészséges, a maszk viselése 
kötelező és a gumikesztyű használata java-
solt a piac területén. Továbbra is érvényben 
van, hogy az árusok és a vevők kötelesek tar-
tani egymástól a minimum másfél méteres 
távolságot.

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ
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POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

A koronavírus-járvány még nem érte el városunkat. Minden intéz-
kedés, amelyet kormányzati szinten meghoztak, vagy mi, itt helyi 
szinten meghoztunk, azt a célt szolgálja, hogy a vírusfertőzés lassan 
terjedjen, lehetőleg minél kevesebb ember fertőződjön, és betegedjen 
meg. Most ez a legfontosabb.
Az első intézkedések szigorúnak tűnhettek, de az eredmények igazol- 
ják jogosságukat és célszerűségüket. Magyarországon kevés, Hajdú-
hadházon egyáltalán nincs koronavírusos megbetegedés. Ezért a 
korábban meghozott és bevezetett szigorú szabályok többségén 
enyhíteni lehet, s szépen, fokozatosan, s óriási körültekintéssel az 
élet nagyon sok területén a korlátozások feloldásra kerülnek. 

Városunkban, Hajdúhadházon újra megnyitotta kapuit a Városi 
Piac. Fontosnak tartjuk, hogy egészéges élelmiszereket, s azok saját 

kertben történő termeléséhez szükséges vetőmagot, palántákat és 
oltványokat be tudják szerezni a hadházi emberek. Óriási igény 
mutatkozott a piac megnyitására, s a fertőzés megyei adatai sem 
indokolták a további zárva tartást. A nyitás napján kollégáimmal 
minden piacra látogató árusnak és vásárlónak maszkot adtunk. 
Ezzel a maszk használatára, a vírus elleni védekezés jelentőségére 
próbáltuk felhívni a figyelmet. Azóta a boltokban kötelező lett a 
maszk használata, s május 9-től a piac területén is az.   

Május 9-én megnyílt a belvárosi játszótér, s ezt követően a város 
többi szabadtéri létesítményét is fokozatosan meg fogjuk nyitni. 
Folyamatosan fertőtlenítünk, ellenőrizzük a használatot, s az egész-
ségügyi és járványügyi szakemberekkel is folyamatosan egyeztetve 
hozzuk meg a nyitásokhoz kapcsolódó döntéseinket.

A játszóterek, a szkatepark és a kondipark napokon belül újra 
használhatóak lesznek. A Szederjes Sport- és Konferencia Központ, 
a Földi János Könyvtár és a Csokonai Művelődési Ház nyitásáról 
folyamatosak az egyeztetések. 

A Városi Bölcsőde és a Városi Óvoda a bezárás óta ügyeletet biztosít.

Mindennapjaink most, a járvány idején máshogy telnek.  
Vannak életünknek olyan, korábban nagy jelentőséggel nem 
bíró elemei, amelyekre most fokozottan kell figyelnünk.

ENYHÍTÜNK A KORLÁTOZÁSOKON

A város napi működéséhez már egy évtizede hozzá 
tartoznak a fejlesztések és a beruházások is. A támoga-
tásból megvalósuló fejlesztések esetében, a veszélyhelyzet 
elrendelése miatt, három hónappal automatikusan 
meghosszabbították minden fejlesztési program meg-
valósítási időszakát. Ettől nagyobb csúszások jelenleg 
nem is várhatók sehol. A szennyvíztelep és a szenny-
vízhálózat bővítésének építési munkái folytatódnak. A 
legjelentősebb elvégzendő feladatok már inkább a hely- 
reállítás területén lesznek. Hamarosan kezdik a Mester 
utca, a Hunyadi utca és a Bocskai tér felbontott út- és 
járdaszakaszainak újraépítését.

A hűtőház építése befejeződött. A Présház megépült, jelen-
leg a kiállítást tervezzük, hogy nyár folyamán, ha lehetőség 
lesz rá, már látogatókat fogadhasson a létesítmény. 
A Vidi úttól, a Gáborkert keleti kapujához vezető út 

zúzott köves stabilizálást kap.
A kondipark mellé járda, parkoló és kerékpártároló épül. 
A felújított csillagterek fejlesztését folytatjuk, parkosítunk, 
fákat ültetünk, s a használat során felmerülő egyéb lakos- 
sági igényekre is igyekszünk megoldást találni. 
A Sallai Ház kerítése megújul, tervezzük a ház felújítását 
és az udvaron egy mezőgazdasági tároló épület megépí-
tését is. 
A Városi Óvoda épületeinek nyárra tervezett festését előrébb 
hoztuk, a rendkívüli óvodai szünet időszakában festünk.

A városi utak karbantartása a padkák javításával el-
kezdődött, hamarosan az aszfaltozott utak úthibái is 
javításra kerülnek.

A temető új kerítésének építése befejeződött, a bejárat 
és a parkoló mellé fákat ültettünk.

Támogató döntés született a hajdúhadházi Városi 
Bölcsőde bővítésére beadott pályázatunk tekintetében. 
Több, mint 200 millió Ft vissza nem térítendő támoga-

tásban részesül Hajdúhadház Város Önkormányzata, 
mely felhasználásával a meglévő négy csoportszoba 
mellé két új csoportszobát, s egy tornaszobát is építhe-
tünk. A csoportszobákhoz nagy terasz épül, a tornaszoba 
mellé egy sószoba is, és játéktároló helységek. Az új 
épületszárny építészeti szempontból, jellegében és stílu-
sában is teljes értékű folytatása lesz a meglévő épületnek. 
A gyereklétszám a bővítésnek köszönhetően 40-ről 64 
főre nőhet, s ezzel összhangban természetesen a dol-
gozói létszám is nőni fog, tehát új munkahelyek, 7 új 
álláshely is létrehozásra kerül majd. A kivitelezői munka 
várhatóan jövő év kora tavaszán kezdődhet majd el.

A tervek készítése és a pályázatok benyújtása folyama-
tos. Keressük a lehetőségeket, s van, hogy lehetőséget 
teremtünk is városunknak. 
Az Arany János és Jókai utcák sarkán a múlt évben 
vásárolt többszintes lakóépületet társasházzá kívánjuk 
alakítani. Az átépítési tervek készítése elkezdődött. 
Folyamatosan vizsgáljuk a Kossuth utcán, a szabadtéri 
színpad melletti telekre tervezett társasház megépíté-
sének lehetőségét is.
Az Arany János utca végén, a 4-es főút melletti, 
mélyfekvésű erdős területen egy erdei kerékpárút kiala-
kítását tervezzük, a város most készülő erdei turiszti-
kai koncepciójával összhangban. A megvalósításhoz 
pályázatot nyújtottunk be.
A 4-es főútat és a laktanyát összekötő utak felújí-
tásának elképzelése 2014 után fogalmazódhatott meg 
városi célként, ugyanis 2014-ben vettünk önkormány-
zati tulajdonba több, korábban állami tulajdonú utat. 
A tervezések és a tárgyalások folyamatosak. Jelenleg 
a Belügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium és 
Hajdúhadház Város Önkormányzata közösen egyeztet 
az Arany János utca, a Hunyadi utca és a Ligeti út felújí-
tásának lehetőségeiről. Ezt az egyeztetést a járványügyi 
veszélyhelyzet lelassította, de bízunk benne, hogy ha-
marosan újra felgyorsulnak az események!

A FEJLŐDÉS FOLYTATÓDIK
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Miben különbözik a koronavírus az influenza vírusától? Miért jelent veszélyt?
Egészen más, sokkal súlyosabb a koronavírus. Az influenza is rendkívül 
ragályos, de kevésbé okoz halálos megbetegedést. A COVID-19 halálozási 
rátája Magyarországon körülbelül 9 százalék jelenleg, az influenza esetében 
jóval alacsonyabb. A koronavírus eredetileg egy állati vírus, kimutatható 
csirkékben, denevérekben, macskákban. Kínában valószínűleg mutáló-
dott egy formája, embert megbetegítővé tudott válni, ami rendkívül súlyos 
járványt okozott. A nevét onnan kapta ez az RNS-típusú vírus, hogy a kiálló 
tüskeszerű fehérjék koronaként veszik körül.

Mi az oka, hogy a 65. év feletti korosztályra a legveszélyesebb a vírus?
Ahogy az orron vagy a szemen keresztül bejut a szervezetbe, lejut a 
légzőszervekbe, a legalsóbb légutakig. Tüdőgyulladást okoz, amivel nagy-
fokú légzéselégtelenség is felléphet rendkívül rövid idő alatt, akár 1-2 nap 
alatt is. Ezért szorulnak sokan lélegeztetésre. Elsősorban az idősebbek veszé-
lyeztetettebbek. Ők általában egyéb betegségben is szenvednek, nagyon 
gyakran légúti problémákkal, COPD-vel küszködnek, cukorbetegek, szív-
betegek. Ha ehhez még egy akut koronavírus-fertőzés is társul, abban az  
esetben sokkal nagyobb a végzetes kimenetelnek a lehetősége.

Hogyan terjed, van-e ellene hatásos gyógymód?
A koronavírussal az még a legnagyobb probléma, hogy egy megbetegedett 
akár 10-30 kontaktot is meg tud fertőzni. Nincs ellene jelenleg védőoltás, 
igazi gyógyszer sincs, szemben az influenzával. Különböző gyógyszereket 
kipróbáltak a kezelésére, maláriaellenes szereket, vírusellenes szereket, AIDS 
elleni szereket, antitest terápiát, de ezek nem minden esetben segítenek. A 
fiataloknak sokkal nagyobb a túlélési esélyük, egy enyhe nátha formájában is 
előfordulhat. Éppen ez a veszélye és ezért szigorúak a járványügyi szabályok, 
hogy egy tünetszegény, vagy tünetmentes ember meg tud fertőzni egy idős 
embert, vagy egy más betegségben szenvedő embert.

Mik az előírások a betegséggel kapcsolatban, mit tehet az, aki észleli a 
tüneteket magán?
Általában rövid a lappangási ideje, két naptól két hétig tart. Az influenzával 
szemben a koronavírus-fertőzés orrfolyással kezdődik, nagyfokú izom-
gyengeség, izomfáradtság kíséri. Ebben hasonlít az influenzához. Száraz 
köhögéssel jár, súlyosabb esetben légzési nehezítettséggel, fulladással. 
Ezek a leggyakoribb tünetek. Ha bármilyen gyanú jelentkezik valakinél, na-
gyon fontos megjegyezni, hogy abban az esetben nem jöhet fel a beteg a 
rendelőbe. Telefonon felveszi a háziorvosával a kapcsolatot, majd a háziorvos 
szükség szerint ellátja a megfelelő intézkedésekkel. Amennyiben felmerül a 
koronavírus-fertőzöttség lehetősége és enyhék a tünetek, abban az esetben 
mindenképpen szűrünk. Két formája terjedt el a koronavírus-fertőzés megál-
lapításának. Az egyik közvetlenül a vírus örökítőanyagát mutatja ki, az orr-
nyálkahártya hámjából és a torokból vesznek váladékot. Két napon belül a 
vizsgálat kimutatja, hogy az illető valóban fertőzött-e. Ez a leginkább pontos teszt. 
Van az ún. gyorsteszt is, amikor a szervezet által termelt antitestet lehet kimutatni.

Mit lehet tenni a megelőzés érdekében?
Egyrészt rendkívüli módon fontos a szociális védelem, a kijárási korlátozások 

betartása. Az emberek másfél, két méteres távolságot tartsanak, ha már az 
utcán vannak. Én híve vagyok a maszkviselésnek, annyiban, hogy a beteg 
köhögéssel, a nyállal és az orrváladékkal fertőz. Ha másra nem jó a maszk, 
arra igen, hogy ő maga kevésbé fertőzi a környezetét. Másrészt nagyon fon-
tos a gyakori kézmosás, fertőtlenítés, a gumikesztyű viselése a személyes és 
szociális védelem miatt.

Hogyan történik a más betegségben szenvedő, egyéb betegek ellátása?
Sok krónikus beteg kikerült a kórházi ellátás alól, az ő sorsukat követni kell. 
Egy részüknek felhozzák a hozzátartozók a leletüket, az alapján kiírjuk a gyógy-
szert, vagy ha olyan állapotban van, éppen feljöhet. De itt Hajdúhadházon 
a háziorvosi rendelőkben négy beteg tartózkodhat a váróban. Egyenként 
engedjük be őket a rendelőbe, a megfelelő távolság betartásával, ha egyéb 
betegsége van. Abban az esetben megvizsgáljuk és gyógyszert írunk ki. 
De a koronavírus gyanús beteg nem jöhet fel a rendelőbe! Az ÁNTSZ-szel, 
vírusszakértőkkel mindenképpen konzultálnunk kell ekkor. Amennyiben 
szükséges, két hét otthoni karanténba helyezzük, szükség szerint tüneti 
gyógyszereket kap. Amennyiben súlyosbodna az állapota a megfelelő körül-
mények biztosításával, mentővel lehet a kijelölt intézetbe vinni a beteget. 
Hajdúhadházon kimutatott koronavírussal megfertőződött betegről nem tu-
dunk jelenleg. Én magam Hajdúhadházon három gyanú esetén végeztettem 
tesztet, amikor felmerült a koronavírus-fertőzés lehetősége, a mentő kijött 
megfelelő szolgálattal, és mindhárom esetben negatív volt az eredmény.

Mi a véleménye Doktor Úrnak, meddig tarthat a járvány?
Jósolni rendkívül nehéz. Nekem az a véleményem, hogy a 20 Celsius-fok feletti 
tartós meleg és az erős napsütés semmiképp sem kedvez a koronavírus-
nak sem. Ezekre a vírusokra jellemző, hogy van egy optimális szaporodási 
hőmérséklete. Például az influenzavírus +4 Celsius-fokon fertőz leginkább, 
a koronavírus ilyen szempontból hasonlít. A túl nagy meleget nem szereti, 
csakúgy, mint az influenza sem, nyáron nem szokott előfordulni. Van olyan 
vírus, járvány, ilyen az ebola Afrikában, ami a nagy meleget szereti. Nekem az 
a véleményem, hogy ahogy az idő javul és több lesz a napsütés, és betartjuk a 
megfelelő járványügyi utasításokat, akkor várhatóan a megbetegedések szá-
ma le fog csökkenni, nyár végére, de én nem vagyok járványügyi szakember.

Mennyiben segít az egészséges életmód, a testmozgás a megelőzésben?
Minden betegség esetén rendkívül fontos az ember immunrendszerének az 
állapota. Az idősebbek immunitása gyengébb, pláne, ha egyéb betegségük 
is van. Az immunrendszert lehet erősíteni megfelelő fizikai aktivitással, sok 
zöldségféle és gyümölcsféle fogyasztásával. Lehet vitaminok közül a C- és D- 
vitamint szedni, a cink szerepe is fontos, valamint a Béres csepp.

Mennyiben van szerepe Magyarországon a koronavírus-járvány idő-
szakában a BCG-oltásnak?
Magyarországon nagyon jó a BCG-átoltottság. Úgy tűnik, hogy a TBC 
megelőzésére szánt védőoltásnak, amit csecsemőkorban mindenki megkap, 
lehet valamilyen védőhatása. A környező országokhoz képest az, hogy job-
bak a magyar statisztikák, egyrészt köszönhető a járványügy megfelelő szintű 
működésének, illetve a BCG-nek is szerepe lehet.

Bár nem látszik, Doktor Úr is abba a korcsoportba tartozik, akik a koro-
navírus-járvány miatt a legveszélyeztetettebbek. Miért döntött úgy, hogy 
tovább dolgozik?
Április 16-tól, a legújabb miniszteri utasítás szerint, ha 65. év felett önként 
vállalja az orvos, akkor visszatérhet a közvetlen gyógyításba. Március közepe 
óta szelektálva dolgoztam, a közvetlen kontaktust kerülve, de a rendelőben. 
A munkatársaimnak adtam tanácsot és segítettem értelmezni a leleteket. 
A korábbi aktivitás most is limitálva van. Önmagában csupán online módon, 
a beteggel nagyon nehéz tartani a kapcsolatot, ezt nem tartom elegendőnek. 
Természetesen betartva a járványügyi jogszabályokat és a rendelőre vonat-
kozó korlátozó intézkedéseket dolgozom.

Hogyan vélekedik a városvezetés lépéseiről, a döntések meghozataláról 
a járvány miatt?
Teljes mértékben helyeslem. Hajdúhadház Járás területén szépen irányítják 
és megfelelő kontroll alatt tartják az egészségügyet, hiszen tudomásom  
szerint egyik településen sincs egyetlen fertőzött beteg sem. 

Mi a véleménye a lakosság fegyelmezettségéről?
A lakosság részéről kirívó viselkedést, gondatlan, a korlátozásokat megszegő 
cselekedetet nem észleltem. Pozitív a tapasztalatom a lakosság hozzáál-
lásával kapcsolatban is.

Az ENSZ Egészségügyi Világ-
szervezete (WHO) január végén 
léptette életbe a kínai Vuhanból 
elindult járvány miatt a globális 
egészségügyi vészhelyzetekre 
kidolgozott protokollt, és ezzel 
összehangolt fellépésre szólította 
fel a világ országait. Dr. Mándi 
László háziorvos foglalta össze  
a legfontosabb tudnivalókat a  
koronavírus természetéről, 
terjedéséről, megelőző 
intézkedésekről.

Mit kell tudni a koronavírusról?  
Interjú Dr. Mándi László háziorvossal
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Új tartalmakkal telt meg az elmúlt hetek-
ben a szó: kapcsolatok. A kapcsolódások 
helye megváltozott, igénye megnőtt, 
fontossága felértékelődött. Mindannyian 
érezzük, hogy ebben a megváltozott hely-
zetben, melyet a koronavírus-járvány ter- 
jedése hozott magával, a kapcsolataink 
azok, amelyek valódi erőt, segítséget 
jelentenek. Éppen a jelen, kihívásokkal 
teli helyzetben mutatkozik meg, hogy a 
társas kapcsolódásra való igény milyen el- 
engedhetetlen alapszükséglete életünknek.  

Szinte soha nem tapasztalt módon alakul az 
összefogás, a különböző közösségi, városi 
kezdeményezések. Talán ez is mutatja 
számunkra, hogy az emberi kapcsolatok 
értéke minden anyagi, gazdasági értéken 
felül áll, és olyan helyzetekben képes meg-
tartó, vigasztaló kezet nyújtani, amikor más 
eszközök kudarcot vallanak. Az egymásra 
figyelések új formái jelentek meg és ter-

jedtek el Hajdúhadházon is. Akkor, amikor 
épp, hogy életünk szerves része lett a koro-
navírus-járvánnyal való küzdelem, rögtön 
megjelentek a segítő kezek is. Arcmaszko-
kat kezdtek el készíteni hadházi lakosok. Az 
önkéntesek lelkesedéssel és szorgalmasan 
segítették a települést a munkájukkal. Az 
idő előrehaladtával azonban egyre na-
gyobb méretet kezdett ölteni a készítése, 
jelenleg üzemszerű működéssel varrják az 
arcmaszkokat a Hajdúhadházi Városi Óvo-
da Szilágyi Dániel úti telephelyének és a 
Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Köz-
pontjának dolgozói. Ők azért dolgoznak, 
hogy a mosható, többször használható és 
fertőtleníthető vászonmaszkok a telepü-
lésen minden háztartásba eljuthassanak. 
Immár több, mint egy hónapja készülnek az 

arcmaszkok a városban. Hajdúhadház Város 
Önkormányzata biztosítja a varráshoz szük-
séges alapanyagokat, ezzel is hozzájárulva a 
koronavírus-járvány lassításához, a lakosság 
egészségének védelméhez.

Legelőször a 65. életévüket betöltött had-
házi lakosok kapták meg az arcmaszkokat, 
amit Hajdúhadház Város Önkormányzata 
a Hajdúhadházi Polgárőr Egyesület polgár-
őreivel juttatott el 1346 háztartásba. A 65 év 
felettiek azok, akik a kialakult járványügyi 
helyzetben nagyobb veszélynek vannak 
kitéve. A maszkok kézbesítésének második 
ütemében a 45. és 65. életév közötti lakosok, 
körülbelül 3200-an kapták meg azokat. 
Hajdúhadház Város Önkormányzata a május 
elején érettségizőkre is gondolt, így a 
polgárőrök segítségével hozzájuk is kézbe-
síttette a védőmaszkokat. A korcsoportok 
szerint folyamatosan juttatja el az önkor-
mányzat a maszkokat a lakossághoz.

FOLYAMATOS A MASZKVARRÁS A TELEPÜLÉSEN

Sosem tapasztal helyzet a mostani, amiben élünk. A koronavírus-
járvány miatt sokan otthonmaradásra kényszerültek. A gyerekek 
otthon vannak, otthon tanulnak, játszanak, sportolnak, a szüleik 
vigyáznak rájuk. A nagycsoportosok esetében a szülőknek is részt 
kell vállalnia abban, hogy a szeptemberi iskolakezdésre felkészít-
sék a kicsiket. Éppen ezért szeretnének segíteni a városi óvoda 
munkatársai. Az ajándékcsomagok minden Hajdúhadházi Városi 
Óvodába járó gyerekhez eljutottak. Összesen 546 gyerek kapja 
meg azokat. Először a nagycsoportos korú gyerekek kapták meg, 
hiszen iskolai tanulmányaikat 2020. szeptember 1-jén megkezdik. 
A csomagok tartalma hasonló, az óvónők személyes üzeneteket 

írtak, összeállítottak színezőket (hajdúhadházi témájút is), képes- 
ségfejlesztő lapokat, differenciáltan a korosztályoknak meg-
felelően. Található benne továbbá memória játék, sudoku, kirakó, 
színes gyurma, az írás mozgás alakulását segítő feladat, vers, mese 
és egy tájékoztató levél, leírás az egyes játékokhoz a szülők részére.

A Hajdúhadházi Városi Óvoda pedagógusai szorgalmasan 
készítették kis neveltjeiknek az ajándékcsomagokat.  
A gyerekek a napokban kapták meg azokat a csomagokat, 
melyeket az óvoda dolgozói állítottak össze nekik azért,  
hogy hasznosan töltsék otthon az idejüket.

AJÁNDÉKCSOMAGOT KAPTAK 
A HADHÁZI ÓVODÁSOK
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KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATOS HIVATALOS ÉS HITELES TÁJÉKOZTATÁS

A megelőzés érdekében:
• 2020. május 4-től kötelező az üzletekben, 

tömegközlekedési eszközökön az arc és az 
orr eltakarása szájmaszkkal vagy kendővel.

• 2020. május 4-től a szakrendelések ismét 
látogathatóak, minden vizsgálat, előzetes 
telefonos bejelentkezéshez kötött.

• Az üzletekben, gyógyszertárakban, pénz- 
intézetekben, postán az idősávok továbbra 
is érvényben vannak. (9:00-12:00 óra között 
kizárólag a 65 év feletti személyek tartóz-
kodhatnak az említett egységekben)

• Fokozott figyelmet kell fordítani a tisz-
tálkodásra, a gyakori és alapos kéz-
mosásra langyos vízzel és szappannal, 
kézfertőtlenítő szerrel.

• A lakókörnyezet tisztán tartására, gyakori 
szellőztetésére. 

• Kerülni kell a tömeget.
• A szervezet immunrendszerének erősítése 

érdekében ajánlatos vitaminokat, gyógy- 
növényeket fogyasztani, vitamindús 
ételekkel táplálkozni (zöldség és gyümölcs 
fogyasztása, rostdús táplálkozás).

• Fontos a megfelelő mennyiségű folyadék- 
fogyasztás, ami elsősorban vízfogyasz-
tást jelent, napi 1,5-2 liter mennyiségben.

• Kerüljék az arc, orr és a szem érintését 
szokásos üdvözlési formákat (puszi, kéz-
fogás, ölelés).

• Köhögés, tüsszentés esetén használjanak 
zsebkendőt.

• Kerüljék az alkoholfogyasztást és a dohány- 
zást, mivel károsítja az immunrendszert.

Idősekre vonatkozóan:
• Ha Ön beteg, semmiképp ne találkozzon 

velük!
• Segítsen nekik a bevásárlásban, szerezze 

be számukra a szükséges háztartási ter-
mékeket. Ebben az esetben ritkábban kell 
kimozdulniuk.

• Tudja meg, hogy milyen gyógyszereket 
szednek, telefonon beszéljen orvosukkal 
és váltsa ki a receptjeiket. 

• Amennyiben rokona, ismerőse, szociális 
intézményben vagy idősek otthonában 
lakik, kísérje figyelemmel az ottani  
szabályozásokat!

A magyar kormány operatív törzset hozott 
létre az új koronavírus elleni küzdelem 
érdekében.
Az operatív törzs honlapján hiteles és nap-
rakész információk találhatók a hatósági 
intézkedésekről, a megelőzéshez szükséges 
lépésekről és teendőkről panaszok esetén: 
https://koronavirus.gov.hu
www.kormany.hu
Az operatív törzs jelen van a Facebookon 
is: „Koronavírus tájékoztató oldal” néven: 
https://facebook.com/102141028062794

A Nemzeti Népegészségügyi Központ 

(NNK) ingyenesen hívható zöldszámokat 
hozott létre a koronavírussal kapcsolatos 
lakossági megkeresések gyors és szakszerű 
megválaszolása érdekében.
06-80-277-455
06-80-277-456

A lakossági információs vonalak a hét min-
den napján 24 órában elérhetők, mobil és 
vezetékes telefonról is egyaránt hívhatók. 
A telefonvonalakat az NNK működteti és 
szakemberek adnak információt az új koro-
navírusról. A szolgáltatás célja a szakszerű, 
hatékony, időbeni reagálás biztosítása és 
elősegítése a megelőzés érdekében.

Kérjük a lakosságot, hogy csak abban az eset- 
ben hívják a zöld számokat, ha az NNK 
weboldalain nem kaptak megfelelő választ 
kérdéseikre. Az új koronavírusról folyama-
tosan frissülő információk elérhetők:
https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-
tajekoztatok/koronavirus és http://egeszseg.
hu/koronavirus-tajekoztatok
valamint „Tisztiorvos” néven jelen van a 
Facebookon is:
https://facebook.com/214579338566491
Koronavírussal kapcsolatos aktuális utazási 
tanácsok az egyes országokra vonatkozóan 
elérhetők a Konzuli Tájékoztatás oldalon: 
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus 

Vigyázzunk magunkra és egymásra! 
Kövessük a hatóság utasításait!  
Jó egészséget kívánunk mindenkinek! 
EFI iroda elérhetősége: 
Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám alatt az 
Önkormányzat 20. számú iroda

Hajdúhadház Város Önkormányzata és az AESCULAPIUS - 2000 BT együttműködésében 
az EFOP-1.8.20-17-2017-00034 azonosító számú „A mentális egészség fejlesztése 
Hajdúhadház városában” című projekt keretében működő Egészségfejlesztési iroda (EFI) 
munkatársaiként a koronavírus-fertőzéssel kapcsolatos helyzetre tekintettel, arra kérjük a 
lakosságot, hogy továbbra is tartsák be az illetékes hatóságok utasításait és javaslatait.

Sokan időhiányban szenvednek a munkájuk 
kapcsán, ezért a szoros határidőkre össz-
pontosítanak, elhanyagolják kapcsolatai-
kat, alvási szükségletüket, nem törődnek a 
hosszú távú következményekkel.

A tartós nélkülözésben élők számos nehéz-
séggel küzdenek.
Ez azt jelenti, hogy valaminek a hiánya miatt, 
olyan döntések születnek, melyek hosszú 
távon még károsabbak. A bizonytalanságban 
a túlélés a fő szempont, nincs pihenés, nincs 
szünet, elszakad a húr, kényszer, vagy más szer 
hatására ésszerűtlen döntések születnek.
Mindkét esetben állandósul a stresszhormonok 
magas szintje, mely kihat az érzelemszabá-
lyozásra, problémamegoldásra, tervezésre, 
szervezésre, olyan pszichés betegségeket 
okozva, mint a depresszió, szorongás. Ez ok-
okozati összefüggésben áll a magas vérnyo-
más betegséggel, magas vércukorszinttel, 

keringési megbetegedésekkel.
Az áldott állapotban lévő nők életmódja, 
mentális állapota, stressz-szintje, táplálkozása, 
káros szenvedélye, a méhlepényen keresztül 
kihat a bennük fejlődő kis emberre, melyek 
komoly egészségügyi kockázatai sokszor csak 
felnőtt korban jelentkeznek.
A kisgyermek fejlődésében meghatározó az 
első három év. A szülei az első tanárai, tőlük 
tanulja meg az érzelemkezelést is. Amikor a 
túlélés az elsődleges szempont, erre kevés az 
esély, mert a szülőknek már nincs ereje a me-
sélésre, ringatásra, közös játékra, így a gyer-
mek jó adottságai sem tudnak kibontakozni.
Ez a hátrány előidézi az iskolai kudarcokat, 
magatartásproblémákat, ami kihat a társada-
lomba való sikertelen beilleszkedésre is.
A jó hír, hogy ez a folyamat megfordítható, 
korrigálható!
Hajdúhadház Város Önkormányzata és az  
AESCULAPIUS - 2000 BT együttműködésében 

az EFOP-1.8.20-17-2017-00034 azonosító 
számú „A mentális egészség fejlesztése Hajdú-
hadház városában” című projekt megvalósult. 
Az Egészségfejlesztési Iroda (EFI) szervezésé-
ben, szakemberek által vezetett csoportokon, 
tanácsadásokon, segítenek a mentális egész-
ség fejlesztésében, a problémák kezelésében, 
a megküzdő képesség korszerűsítésében, 
krízisek feldolgozásában, a hatékony 
együttműködésben, a készségek javításában. 
A járványhelyzethez kapcsolódó korlátozások 
feloldását követően, ismét várjuk szeretettel 
a kismamákat, szülőket, álláskeresőket, aktív 
dolgozókat, nyugdíjasokat, krónikus betegeket 
és családtagjukat, minden érdeklődőt.

Programjaink iránt érdeklődni lehet munkatár-
sainknál telefonon vagy e-mailen munkaidőben:
Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám alatt az 
Önkormányzat 20. számú irodájában.
Telefonszám: 06-30-832-6695; 06-30-161-8948
e-mail: efi@hajduhadhaz.hu

Csűri Liselotte, Farkas Éva, EFI munkatársak

A TÚLÉLÉS ÉS A MENTÁLIS EGÉSZSÉG KAPCSOLATA
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SZÁZ ÉVE A VÁROS SZOLGÁLATÁBAN

A régi Városházát, mellette a Törvényházzal, melyek a park 
Rendőrkapitányság előtti részén álltak, valamikor a hajdútelepítés 
után, az 1600-as évek elején építhették. Azt nem tudjuk, hogy pon-
tosan mikor, de arról maradt egy feljegyzés, hogy az erősen lerom-
lott Városháza ócska épületét és a Törvényházat 1742-ben már 
renoválták. Egy korabeli fénykép tanúsága szerint az épületet a XIX. 
század végén ismét felújították. Az 1900-as évek elejére azonban a 
salétrom újra megtette a dolgát. Ugyanakkor a városi tulajdonban 
lévő szemközti Bocskai szállodából egyre inkább elmaradoztak 
a vendégek, a bérbe kiadott földszinti üzletek sem hozták az elvárt 
hasznot, ezért az elöljáróság az épület célszerűbb hasznosítása 
mellett döntött. A vezetőség a leromlott állagú székházat felvál-
totta a reprezentatív szállodaépülettel. 1920 tavaszán kezdődött 
el a költözködés és szeptember 27-én már a felújított díszteremben 
tartották a település soron következő közgyűlését.

A kiürült, közel háromszáz esztendős rozoga középülettel a város-
vezetés nem nagyon tudott mit kezdeni. Próbálták üzleteknek bérbe 
adni, de a számítások szerint az újabb felújítás költsége messze meg- 

haladta volna a várható hozamot. Ezért egy ideig még bezárva tovább 
romlott az állaga, majd a Törvényházzal együtt bontásra ítélték. 

1924. december 23-án Hajdúhadház rendezett tanácsú város lett. 
Ebből az alkalomból az új Városházával szemközti területről a 
főtér északi oldalára telepítették át a piacot. Helyét és a bontásokkal 
felszabadult területet parkosították. Fákat, díszbokrokat ültettek. 
Ekkor helyezték el az első világháború katonahőseinek emlékművét, 
mellette az országzászló tartóoszlopával. Lényegében ekkor nyerte 
el a főtér a maihoz hasonlatos városias arculatát.

Hadházy Jenő

Száz esztendeje költözött az akkori elöljáróság a Bocskai  
szálloda épületébe.

 

É. Kiss Sándor családja - É. Kiss Sándorné, 
É. Kiss Katalin és É. Kiss Piroska - idén is 
meghirdette pályázatát tanulmányi ösztön- 
díjra azon hajdúhadházi tanulók számára, 
akik az előző tanévben kiemelkedő telje-
sítményt nyújtottak. 

É. Kiss Sándor tehetségén és szorgalmán 
kívül annak köszönheti tudós tanárrá 
válását, hogy olyan kiváló iskolákban 
tanulhatott, amelyek lehetővé tették az 
egyszerű, szegény családok kiváló gyer-
mekeinek továbbtanulását. É. Kiss Sándor 
maga is szívügyének tekintette a tehetsé-
ges fiatalok tanulását, boldogulását. É. Kiss 
Sándor születésének 100. évfordulóján, 
2014-ben alapította felesége az ösztöndí-
jat. Ezáltal szeretné a család méltóképp 
életben tartani É. Kiss Sándor szellemét. Az 
azóta eltelt öt évben tíz hajdúhadházi diák 
nyerte el ezt. A 2018/2019-es tanévben a 
7-8. osztályt befejező általános iskolai tanu- 
lók ösztöndíját Orosz Gréta, a Rózsai Tiva-
dar Református Általános Iskola és Óvoda 
tanulója nyerte el, osztályfőnöke Pataki 
Éva. Tóth Valéria, az intézmény vezetője el-
mondta, hogy a kiválasztásnál elsődleges 
szempont a diák tanulmányi eredménye. 
Egy gyereknek mindenképp motiváció lehet 
ez az ösztöndíj, hiszen azon túl, hogy egy 
bizonyos összeget kap egy tanéven keresz- 
tül, elismerés is. Elismerés az iskolája ré- 
széről, és elismerik a munkáját függetlenül 
is. Egy külső megerősítést kap. Gréta az 

általános iskolai tanulmányai alatt kitűnő 
tanuló volt, és nemcsak szorgalmával, de 
magatartásával, személyiségével is kitűnt, 
országos, megyei, helyi tanulmányi verse-
nyek állandó résztvevője volt. Mindamellett, 
hogy kiválóak a tanulmányi eredményei, 
érdeklődik a sportok és művészetek iránt. 

A középiskolai tanulónak szánt ösztöndíjat 
Bartha Dorina, a debreceni Tóth Árpád Gim-
názium diákja érdemelte ki, osztályfőnöke 
Baksa Gyula. Dorina is kiváló tanulmányi 
eredményekkel rendelkezik, szorgalma példa-
értékű, gimnáziuma közösségi rendezvé-
nyeinek lebonyolításában aktív szereplő.

É. KISS SÁNDOR  
TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az ösztöndíjat tanévenként két diák nyerheti el, egy 7-8. osztályt befejező általános 

iskolai tanuló és egy középiskolai tanuló.

Az ösztöndíjat évente lehet megpályázni, és egy tanévre nyerhető el.
Az ösztöndíj teljes összege 100.000 – 100.000 forint, amelyet az ösztöndíjat elnyert 

tanulók a tanév tíz hónapja során havi 10.000 forintos átutalás formájában kapnak meg.

A pályázathoz mellékelni kell a bizonyítvány, és az iskolán kívüli eredmények (tanulmányi 
verseny, művészet, sport, közösségi munka…) másolatát, és az osztályfőnök ajánlását.

A pályázatokat elbíráló bizottság elnöke É. Kiss Piroska.

A pályázatokat minden tanév évzárójáig kell benyújtani az érintett iskolák 
igazgatóságának. A bizottság a következő tanév tanévnyitójáig meghozza döntését, 

amelyet az évnyitó ünnepélyen hoz nyilvánosságra az iskola igazgatója.
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ÉN VELED LESZEK

Nagy veszedelemben voltak Izráel fiai, mert 
megtámadta őket az ellenség. A midianiták 
felégették még a termésük nagy részét is. 
Mindenki menekül, barlangokba húzódnak, 
mentik az életüket. Gedeon, Izráel népének 
vezére is egy présházban húzta meg magát, 
mikor Isten angyala megjelent előtte és ezt 
mondta: „Az Úr veled van, erős vitéz.” De 
Gedeon nem érezte magát erősnek, hanem 
félt. Gyengének, erőtlennek érezte magát, 

„Kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ért 
bennünket mindez?... Én majd veled leszek.” 

Bírák 6, 13.16 

A világ, napról napra változik körülöttünk. 
Az önkéntesen vállalt bezártságból, az 
otthonról végzett munka felől figyeljük 
a híreket. Az alkalmazkodást a kialakult 
járványügyi helyzethez most mindenki 
egyénileg, saját magán tapasztalja meg. 
Azonban fontos tudni, hogy senki sincs 
egyedül. Fontos, hogy a koronavírus-
járvány időszakában közösen keressük az 
egymásra hangoló, együttműködő utakat. 
A Hajdúhadházi Református Egyházköz-
ség segítséget nyújt az újságon keresztül 
is, bátorítva a híveit a kitartásra a járvány 
időszakában.

aki menekül. Ezért mondja azt, hogy szerinte 
Isten adta őket az ellenség kezébe. Isten 
az oka a vereségüknek. „Kérlek, Uram, ha 
velünk van az Úr, miért ért bennünket mind-
ez?” – teszi fel a kérdést.

Talán bennünk is felvetődött az elmúlt he-
tekben ez a kérdés. Mintha ma hallanánk, 
hogy megkérdezik tőlünk: Ha veled van az 
Úr, akkor miért kell megpróbáltatásokat 
elszenvedned? És hányszor teszi fel a kér-
dést, még a hívő ember is: Miért engedi az 
Isten?! Nos, jó lenne megtanulnunk, hogy 
nem a miérteket kell feltenni, nem Istent 
kell vádolni, hanem magunkba kell nézni és 
megvizsgálni, hogy valóban Istennel élünk-
e, valóban imádkozunk-e, Tőle kérünk-e, és 
várunk-e mindent? Nemcsak azt mondani, 
hogy ha velünk lenne az Úr, nem érne minket 
ennyi baj. Jó lenne látni, érezni, hogy mi 
miért van. Bűnbánatra ébredni, és nem azt 
mondani, mint Tamás, hogy csak akkor 
hiszem, ha látom. Látnunk kell, hogy mint 
Gedeon idejében, úgy ma is: „Az Úr csodásan 
működik, de útja rejtve van”. Isten ma is jelen 
van a világban. Ő az, aki vigyáz rád és csa-
ládodra. Ő az, aki óvja népét, gyermekeit. Ő 
az, aki törődik velünk. Nem szabad hitetlen 
Tamások módjára viselkednünk, hanem 
keresnünk kell Őt, Rá kell figyelnünk. 

Gedeon alkalmatlannak érezte magát a 
rá váró feladatra. Érezi, hogy magában 

nincs ereje. De az Úr azt mondja neki: 
„Én veled vagyok!” Az Úr ma nekünk is azt 
mondja: „Én veled vagyok!” Isten szeretete, 
jelenléte erőt és bátorítást ad. Keressétek az 
Urat, hogy az Ő szeretete erőt adjon a meg-
próbáltatások idején.

Vezet – nemcsak évről évre.
Segít – nemcsak napról napra.
Megvéd lépésről lépésre.
Utam híven igazgatja.

Nem szövök távol terveket.
Csak ezt a percet ismerem.
„Menj, amerre fényem vezet!”
- szól az Úr, az én Istenem.

Boldogan várom tanácsát
pillanatról pillanatra.
Aki ma annyi áldást ád,
holnap újra rámhullatja.

Mért küszködjek, mért aggódjak?
Isten Fiát adta nékem.
Ura Ő mának, holnapnak.
Áld és segít idejében.

MIÉRT AGGÓDJAK?
BARBARA C. RYBERG

A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA
2020-ban a Maradj otthon, olvass otthon! jegyében telt a magyar költészet napja. 

A magyar költészet napját Magyaror-
szágon 1964 óta április 11-én, József 
Attila születésnapján ünneplik. A magyar 
irodalomból világirodalomba nőtt költő, 
a magyar költészet egyik főalakja, a XX. 
század uralkodó eszméinek világviszony-

latban is nagy jelentőségű lírai kifejezője. 
Ebből az alkalomból minden évben ország-
szerte irodalmi előadásokkal, könyvbe-
mutatókkal, találkozókkal, versenyekkel 
tisztelegnek a magyar líra előtt. 2020-ban 
a koronavírus-járvány miatt más a helyzet. 
Idén a versek szerelmesei otthon, a négy 
fal között, a foteljükben ülve emlékeztek 
a költészet ünnepén egy-egy Petőfi-, Ady-, 

József Attila-kötettel a kezükben, míg 
mások az online teret választották. Ország-
szerte és a világ különböző pontján élő 
magyarok saját otthoni környezetük-
ben olvastak fel vagy szavaltak magyar 
verseket.
A magyar költészet napja alkalmából 
emlékezzünk Földi Jánosra, aki amellett, 
hogy 1791-től a Hajdú-kerület orvosa és 
Hadházon élt, természettudós, költő és 
nyelvész is volt. A felvilágosodás nagy 
magyar polihisztorának költeményei, 
verstana figyelemreméltóak és értékként 
szolgálnak a magyar nemzet, a magyar 
emberek számára.

MAIUS, AZ ÉGI JEGY SZERÉNT KETTŐS HAVA.

Kettős hóban vídámodván Plánta, állat párral szép.

Párost tojik, párosodván,

Párost költ a’ tollas nép.

Most palántot ültetgettes,

Kendert, lent vess, téglát vettes,

Rajzik a’ méh, fogj rajat,

Sajtot nyomj, köpülj vajat.
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HOGYAN VÉDEKEZZÜNK A  
BURGONYA KÁRTEVŐI ELLEN?

A burgonya egy hűvös, csapadékos éghaj-
latot kedvelő növény. Nagyon szereti, ha 
sok vizet kap. A burgonyagumó víztar-
talma 90%, a szárazanyag-tartalma nagyon 
minimális. Ahhoz, hogy a burgonya mérete 
kialakuljon és jó legyen a szerkezete, sok 
vízre van szüksége. Nemcsak vízigényes, 
hanem tápanyag-igényes. Nitrogénre és 
káliumra van szüksége. Ha kevés ká-
liumot kap a burgonya a tenyészidőszak 
alatt, akkor a burgonya csak friss fogyasz- 
tásra alkalmas, nem tárolható télire. Be-
takarításkor a burgonya héja sérüléke-
nyebb, ha kevés a kálium. Ha ez sérül, 
másodlagos fertőzések állhatnak elő, 
ami a burgonyagumó rohadásához, 
korhadásához vezet. Nemcsak talajon 
keresztül táplálható a burgonya, hanem 
lombon keresztül is, a lombtrágyákat is 
szereti a növény. Ha káliumot és nitro-
gént szeretnénk pótolni, van egy Kálium-
nitrát nevű tápoldat, ezt kipermetezve 
a lombra 3-5 alkalommal a tenyészidő 
folyamán elősegíthetjük a lomb egyen-
letes fejlődését, illetve segíthetjük a 
gumók szép kifejlődését. 

Amikor összeérnek a zöld lombjai, érzékeny- 
nyé válik egy speciális gombabetegségre, 
ez a burgonyavész, ami teljes lombvesz-
téshez és a gumó elrohadásához vezet. 
Ettől már előre, preventíven meg kell 
védeni a krumplit. Ez a betegség a bur-
gonyát és a paradicsomot is támadja. 
Hiába védekezünk a burgonya ellen, ha 
a mellette élő paradicsomon a gomba-
betegség elleni védekezést nem oldjuk 
meg. Egymást meg tudják fertőzni. A 
réztartalmú készítmények megelőzésre 
alkalmasak a burgonyavész ellen. Ha 
védekezünk a burgonyavész ellen, akkor 
egyúttal már olyan komoly gombabeteg-
ségek ellen is védekezünk, amik így meg 
sem fognak jelenni. Aki korszerűbben 
akar védekezni, annak nem elég a réz-
tartalmú készítmény. Az újabbak tar-
talmaznak felszívódó hatóanyagot is, 
ez még hatékonyabb védekezést jelent a 
burgonyavész ellen, a Ridomil Gold MZ 

68 WG és Ridomil Gold Plus 42,5 WP. A 
paprikánál, paradicsomnál, burgonyánál 
használhatjuk gombaölőszerként. 

Óriási probléma a burgonyabogár. Van 
nagyon sok gyomnövény és kultúrnövény, 
ami a burgonyafélék családjába tartozik, 
és ez mind alkalmas arra, hogy ezeken 
tudjon táplálkozni és szaporodni. Rend-
kívül módon el tud szaporodni. Ellenük is 
megelőző védekezést kell folytatni, illetve 
mikor már megjelennek, akkor direkt kell 
ellene védekezni a Mospilan és a Calypso 
480 SC készítményekkel. Ha nem ron-
tunk a készítmény hatásásán és nem 3-10 
alkalommal használjuk egy évben, ha-
nem csak 1-2 alkalommal, akkor nagyon 
hatékony ellene a védekezés. Érdemes a 
készítményeket felváltva használni. Egy 
harmadik készítmény, a Coragen 20 SC. 
Ez nemcsak burgonyabogár ellen, hanem 
csemegekukoricát, almát, körtét, bir-
set, szőlőt megtámadó kártevők ellen is 
használható.

A burgonya öntözése során sok gyom fog 
kikelni. A gyom is nagy probléma, mert a 
vizet és a tápanyagot is elveszi a burgo-
nyától. Fontos ellene védekezni. Aki csak 
kapálással védekezik ellene, az menet-
közben töltögeti fel a burgonyatöveket. 
Aki már előre feltölti, bakhátba ülteti, 
annak a későbbiekben nem lehet kapálni, 
ott csak a gyomirtós kezelés fog használ-
ni. Burgonyakelés előtt lehet használni 
egy gyomirtószert Stomp Aqua, Sencor 

(burgonyánál és paradicsomnál használ-
ható). Csak kétszikű gyomok ellen hatá-
sos, az egyszikűek, a fűfélék és muhar-
félék ellen más készítményt is használni 
kell: amíg a burgonya nem kel ki, a Dual 
Gold-ot, ha kikelt, a Superselect és Fusi-
lade forte készítményeket.

Talajlakó kártevő is előfordulhat, csere-
bogárpajor, lótetű, azaz lótücsök, ha 
frissen trágyázott földbe teszik a burgo-
nyát. Hatásos az előbbi ellen a Force 1.5 
G, lótetű ellen az Arvalin-LR. Ez utóbbi 
minden olyan gyökérzöldségen használ-
ható, répa, petrezselyem, cékla és káposzta-
félék, amiket a lótücsök károsít.

Hasznos kertészkedést kívánok!   
   

Szőllős László
növényorvos

Kihajtottak a lombok, virágba borultak a cserjék, és a kellemes langyos szellő  
simogatja az arcunkat. A kertben is egyre többet lehet pihenni, az arcunkat süttetni, 
és relaxálni egy kicsit a madárénekek közepette. Persze, az igazi élményt egy szépen 
rendezett kert adja, amihez fel kell tűrni az ingujjat, és rendszeresen belevetni  
magunkat a kerti munkákba. A burgonya gondozásához, a kártevői elleni  
védekezéshez adunk hasznos tanácsokat.
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MÁSKÉNT ÜNNEPELTÜK AZ IDEI HÚSVÉTOT

Emlékezetes marad az idei húsvét mindannyiunknak. A templomi szertartásokat  
online vagy a televízióban nézhettük. Rokonainkat, barátainkat, távoli szeretteinket 
nem tudtuk megölelni, de ez a kényszerű távolságtartás, ami március közepe óta 
jellemzi a mindennapokat, arra is megtaníthat minket, hogy a nehéz időkben 
lélekben ott legyünk egymásnak.

Hajdúhadház Város Önkormányzata 
a szociálisan rászorulók részére 2020-
ban is meghirdette természetbeni el-
látásként a szociális földprogramot. 
A város vezetése ezt a pályázati lehető-
séget idén korábban indította el, hiszen 
a koronavírus-járvány terjedésének 
időszakában még inkább szükségesnek 
látták a minél koraibb segítségnyújtást 
a lakosság felé.

A program célja a szociálisan hátrányos 
helyzetű emberek megélhetését segíteni, 
életminőségét javítani, növelni a bevont 
háztartások önálló egzisztencia-teremtési 
esélyeit, ezzel is hozzájárulva a termelési 
folyamatok tervszerű kialakításához. 
Hajdúhadház Város Önkormányzatához 
több, mint 370 kérelem érkezett be, ebből 
327 támogató döntés született. Az elutasí-
tás oka a rendezetlen lakókörnyezet, vagy 
az állattartásra alkalmas épület hiánya 
volt. A tavalyi évhez képest idén sokkal 
népszerűbb volt a program, hiszen tavaly 
260 fő került bevonásra. A vetőburgonya 
és a műtrágya kiszállítása május elsejével 
bezárólag megtörtént, az Önkormányzat 
a csirkéket és a tápot május végén szál-
lítja. A visszaellenőrzések május közepétől 
várhatóak. A háztáji munka elfoglaltságot, 

egészséges zöldséget, gyümölcsöt, illetve 
anyagi megtakarítást is jelent a település 
lakosságának. A program segíti a hátrányos 
helyzetű családok megélhetését, a társa-
dalmi felzárkózást is, a gyerekek is jó mintát 
látnak így a szüleiktől.

SIKERES A SZOCIÁLIS FÖLDPROGRAM
A legszebb konyhakertek – Magyarország 
legszebb konyhakertjei országos prog-
ramhoz csatlakozva Hajdúhadház Város 
Önkormányzata meghirdette „A legszebb 
konyhakertek” programot.

A kertművelést népszerűsítő országos programot 
először 2013-ban hirdették meg. A program célja, 
hogy elismerje a kertművelők munkáját és ezzel 
ösztönözze a lakosságot arra, hogy saját, rokonai, 
vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki 
konyhakertet, gondozza azt, termesszen maga 
és a család számára minél több konyhakerti 
növényt, zöldséget, fűszer- és gyógynövényeket, 
gyümölcsöt. A kezdeményezés minden generá-
ciót megszólít, átadja a kertművelés tudományát 
és hagyományait a legkisebbeknek is. Azok, akik 
konyhakerteket művelnek, kiemelt szerepet 
töltenek be a biológiai sokféleség megőrzésében 
és a hagyományos termelési kultúrák meg-
tartásában. A háztáji kertek szerepe a ko-
ronavírus-járvány időszakában még inkább 
felértékelődnek, hiszen az öngondoskodás révén 
biztosíthatja a család számára az éves zöldség- és 
gyümölcsterményt. Jelentkezési határidő: 2020. 
június 15., eredményhirdetés 2020. szeptember 
13. Részletek www.hajduhadhaz.hu weboldalon. 
Jelentkezési lap kérhető és leadható a Hajdúhad-
házi Polgármesteri Hivatal titkársági irodájában 
(4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.) Várjuk min-
den zöldség, gyümölcs termesztő kertművelő 
jelentkezését.

LEGSZEBB KONYHAKERT PÁLYÁZAT

KIÉ A LEGSZEBB
KONYHAKERT?

Az ünnepnapok jelentősége abban rejlik, 
hogy megtöri a hétköznapok egyhangú-
ságát, egyúttal ráirányítja a figyelmet olyan 
eseményekre, amelyek értékkel bírnak. 
Legyen ez nemzeti, vallási vagy személyes 
jellegű. A tavaszi időszak kiemelkedő ünnepe 
a húsvét, amikor a keresztény világ Jézus 
feltámadását ünnepli. Rengeteg népszokás 
köthető ehhez az eseményhez. A legis-
mertebb a locsolkodás és a tojásfestés. A 
locsolás a víz megújító erejébe vetett hitből 
ered, így a fiúk valóban az elhervadás 
„veszélye” miatt locsolják meg a lányokat, a 
tojás pedig a termékenységet szimbolizálja. 
Ebben az évben mindannyian máshogy 
éltük meg a húsvétot is. A család, barátok 
és szomszédok személyes felkeresése idén 
nem volt lehetséges. A koronavírus-járvány 
időszakában az volt a legjobb, amit tehettünk, 
hogy a húsvétkor otthon maradtunk és a 
legszűkebb családi körben ünnepeltünk. Aki 

pedig kihasználta a technika és az internet 
nyújtotta lehetőségeket, az virtuálisan locsol-
hatott, küldhetett jókívánságokat vagy egy 
piros tojást.



13

HÁZHOZ MEGY A SEGÍTSÉG A JÁRVÁNY IDEJÉN

SOK A SEGÍTŐ, JÓ EMBER

Az új koronavírus-járvány legveszélyeztetet-
tebb csoportja az idősebbek, elsősorban a 
65. év felettiek. Az ő egészségük, életük vé-
delmében el kell érni azt, hogy az idősek, 
otthonukon kívül ne érintkezzenek senkivel. 
Ez csak úgy valósulhat meg ebben az átmeneti 
időszakban, ha a fiatalabbak segítik az éle- 
tüket. Hajdúhadház Város Önkormányzata 
a Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális 
Gondozási Központtal együtt ebédkiszál-
lítással támogatja azokat a nyugdíjasokat, 
akik jelezték igényüket a szociális intézmény 
felé. Városszerte gondoskodnak az idősekről, 
hogy a fertőzés veszélyének leginkább kitett 
célcsoport otthon maradhasson, ám mégis 
biztosítva legyen számukra az élelmiszer- 
és gyógyszerellátás. A szociális gondozók 

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület, a Hajdú-
hadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 
és Hajdúhadház Város Önkormányzatának 
segítségével juttatja el a mentett élelmiszer-
eket a rászoruló családoknak. Az Élelmiszer-

Az új típusú koronavírus-járvány miatt 
elrendelt iskolabezárásokat követően az 
iskolagyümölcs-programban a beszállítók 
nem, vagy nem a megszokott módon tud-
ták teljesíteni a gyümölcsök, gyümölcslevek 
terítését. Ezért közel 7000 adag almalevet 
felajánlásként a Hajdú-Bihar Megyei Ön-
kormányzat segítségével juttattak el Had-
házra, a gyermekjóléti szolgálat területére. 
A Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti 

A koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet és a bevezetett korlátozó intézke-
dések miatt beindult a társadalmi segítségnyújtás. Önkormányzatok, civil szervezetek, 
magánszemélyek is felajánlották, hogy a bajban segítenek.

A VESZÉLYHELYZETBEN IS SEGÍTENEK

A járvány idején sem torpan meg, folytatja a mentett élelmiszerek eljuttatását a  
rászorulókhoz a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Az elmúlt hetek, vagyis a koronavírus 
veszélyhelyzete okozta nehézségek különös kihívást jelentenek a rászorulók számára. 
Annak érdekében, hogy ebben a nehéz időszakban is támogatásban részesüljenek, még 
inkább megnő az őket segítők szerepe.

Áprilisban a szünidei gyermekétkeztetés 
keretein belül résztvevők számára  
gyümölcslevet osztottak Hajdúhadházon.

igény szerint bevásárolnak, kiváltják a gyógy- 
szereket. A Hajdúhadházi Mikrotérségi 
Szociális Gondozási Központnál lehet jelezni 
telefonon a 06 52 384-205-ös telefonszámon, 
valamint e-mail-ben a segitseg65@hajdu-
hadhaz.hu címen, ha valakinek szüksége 
van segítségre például bevásárlásra, a 
gyógyszere kiíratására és kiváltására. Az 
intézmény mindenkivel felveszi a kapcso-
latot Hajdúhadház és Fényestelep területén. 
Támogatott ebédet a szociálisan rászoruló 
lakosok kapnak (teljes jogú nyugdíjas, fo-
gyatékossági támogatásban részesülők, 
munkaképesség csökkent, pszichiátriai 
beteg stb. határozottal igazolva). Számukra 
az önkormányzat napi egyszeri meleg ételt 
biztosít.

bankkal 2014 óta van együttműködése a 
családsegítőnek, minden évben december 
hónapban részesülnek élelmiszertámoga-
tásban. Az élelmiszermentéshez, melyet az 
Élelmiszerbank végez, 2018-ban csatlakozott 
a hadházi intézmény, a Hajdú Gondoskodó 
KHT. munkatársaival együtt. Így a Hajdú-
hadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 
havonta két alkalommal vesz részt abban, 
hogy ezek az adományok eljussanak a 
Hajdúhadházon leginkább rászorulókhoz. 
Az áruházi élelmiszermentés eredménye-

ként sok értékes élelmiszer – pékáru, zöldség, 
gyümölcs – került szétosztásra áprilisban 
is. Az intézmény nem tudja a településen 
élő összes rászoruló igényét kielégíteni, 
azonban igyekszik a legtöbb nehéz sorsú 
személyt, családot elérni a friss élelmiszerrel. 
A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet  
és a kijárási korlátozás hozott változásokat 
az osztás folyamatában a hadházi család-
segítőben, de a hatóságok által ajánlott 
higiénés rendelkezések betartása mellett za-
vartalanul megy tovább az élelmiszerosztás.

Központ munkatársai egy ebédosztás al-
kalmával adott almalevet a szünidei étkez-
tetésben résztvevő gyerekek számára.

Az iskolagyümölcs-program célja immár 
tizedik éve, hogy az általános iskolások 
körében népszerűsítse az egészséges táp-
lálkozást. Így az 1-6. osztályos tanulók minden 
héten friss gyümölcsben, gyümölcslében 
részesülhettek az általános iskolákban. A 
program több mint 2300 iskolára terjed ki 
országszerte. Elősegíti a résztvevő gyerekek 
egészséges életmódra nevelését és a helyes 
táplálkozási szokásainak kialakítását. Ennek 
köszönhetően segítségükre lehet az elhízás 
elleni küzdelemben és az ezzel összefüggő 
betegségek megelőzésében.
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Magyarországon minden ötödik ember 
érintett pollenallergiában, melynek leg-
gyakoribb okozója a levegőbe kerülő 
nagyfokú parlagfű-koncentrátum. A napos-
esős időjárás csak kedvez a növény sza-
porodásának, így hamarabb, augusztus 
helyett már júliusban elindulhat a parlag-
fűszezon. Ezért már most meg kell tenni a 
megelőző lépéseket!

Szeretnénk felhívni Hajdúhadház lakossá-
gának figyelmét, hogy a gyomnövény irtása 
nemcsak az allergiában szenvedő társainkkal 
szembeni figyelmesség jele, hanem egész 
éves, folyamatos törvényi kötelezettség 
is. Koronavírus-járvány van! Ez az idősebb 
korosztályra és a krónikus betegségben 
szenvedőkre a legveszélyesebb. Ilyen 
betegség egyike az allergia és a krónikus 
allergiás asztma is. A kezeletlen allergia, 
az irritált nyálkahártya, a pollenekkel való 
küzdelem sérülékenyebbé teheti az im-
munrendszert és egy vírus könnyebben 
megtámadja az embert. Csak bíztatni tudjuk 
Önöket, hogy küzdjenek a parlagfű ellen 
és segítsék hozzá a nyugodt, egészséges 

A kertes házban és társasházban élők ese- 
tében is örök téma a csendháborítás. A 
zajkeltést – történjen az a lakáson belül, 
kívül, a természetben, reggel, napközben, 
este vagy éjszaka – csak bizonyos mér-
tékig kell eltűrnie a szomszédoknak, vagy 
a társasház többi lakójának. 

A lakás mindenkori használója, legyen az tu-
lajdonos, bérlő vagy haszonélvező, köteles 
tartózkodni minden olyan magatartástól, 
amellyel másokat, különösen a szomszédo-
kat szükségtelenül zavarja. Természetesen 
az egymás mellett élésnek megvannak a 
maga nehézségei, kellemetlen velejárója, 
de egy-egy ilyen alkalmat az ember vala-
mennyire képes tolerálni. Probléma akkor 
merül fel, ha ez állandósul, esetleg a másik 
életvitele olyan, hogy elviselhetetlen a 
környezetében élők számára. A folyama-
tos, gyakran ismétlődő zajkeltést a szom-
szédoknak csak bizonyos mértékig kell 
tűrni. Tévhit az, hogy csak este 22.00 óra 
után számít csendháborításnak a nagy zaj. 
Bármilyen zaj, ami megzavarja a közvetlen 
környéken élők nyugalmát, az csendháborí-
tásnak minősül, akár még napközben is. 

nyárhoz az allergiás megbetegedésben 
szenvedő társaikat!

A parlagfű nagymértékű elszaporodá-
sának a közegészségügyi és gazdasági 
károsító hatása számottevő. A parlagfű 
elleni védekezés elsősorban az ingatlan 
tulajdonosának, illetve használójának 
a kötelezettsége. A hatóságok feladata, 
hogy - amennyiben a tulajdonos nem 
tesz eleget a kötelezettségének - a mu-
lasztást elkövetők költségén elrendelik 
a közérdekű védekezést, emellett növény-
védelmi bírságot szabnak ki. 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 
szóló 2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekez-
dése kimondja: „A földhasználó köteles az 
ingatlanon a parlagfű virágbimbójának ki-
alakulását megakadályozni, és ezt követően 
ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig 
folyamatosan fenntartani.”

Tehát a hatályos törvényi rendelkezés ér-
telmében a földhasználó már egész évben 
köteles az ingatlanon a parlagfű virágbim-

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény VI. fejezet 5:23. §-a kimondja, hogy: 
A tulajdonos a dolog használata során 
köteles tartózkodni minden olyan magatar-
tástól, amellyel másokat, különösen a szom-
szédokat szükségtelenül zavarná, vagy 
amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné.

A szabálysértésekről, a szabálysértési el- 
járásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, 
195.§-a szerint:

Aki lakott területen, az ott levő épületben, 
vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközle-
kedési eszközön, továbbá természeti és 
védett természeti területen indokolatlanul 
zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások 
nyugalmát, illetve a természeti vagy a védett 
természeti értéket zavarja, szabálysértést 
követ el.

A fenti szabálysértés elkövetése miatt a 
közterület-felügyelő is szabhat ki helyszíni 
bírságot.

Ugyanezen törvény 78. § (1) bekezdése 

bójának kialakulását megakadályozni. 
Ezt követően ezt az állapotot a vegetációs 
időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A korábbi szabályozás szerint a földhasználó 
csak az adott év június 30-áig volt köteles 
a parlagfű virágbimbójának kialakulását 
megakadályozni. Az érvényes szabályozás 
szerint viszont a parlagfű elleni védekezés 
egész évben fennálló kötelezettség.

Az előírt védekezési kötelezettség elmu-
lasztása esetén, belterületen a települési 
önkormányzat jegyzője, külterületen a 
terület fekvése szerint illetékes megyei 
kormányhivatal növény- és talajvédelmi 
feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti 
járási hivatal a földhasználóval szemben 
közérdekű védekezést rendel el. Ha a köz-
érdekű védekezés elrendelése és a hatóság 
általi végrehajtatás ideje között a föld-
használó nem végzi el a parlagfű mentesítést, 
akkor azt a hatóság a vállalkozóval végezteti 
el. Ennek költségei a földhasználót terhelik.

A fentieken túlmenően a parlagfű elleni vé-
dekezési kötelezettség elmulasztása esetén 
az illetékes megyeszékhelyi járási hivatal 
a földhasználóval szemben növényvédelmi 
bírságot szab ki. A kiszabandó növényvédelmi 
bírság legkisebb összege tizenötezer forint.

kimondja, hogy: A szabálysértési eljárás 
feljelentés, vagy a szabálysértési hatóság 
vagy a bíróság hivatali hatáskörében szerzett 
tudomása, a helyszíni bírság kiszabására 
jogosult szerv vagy személy általi észlelés 
alapján indul meg.  
  
2020. március 01-től a járási hivatalok 
szabálysértési hatáskörei – így a csend-
háborítás is - a rendőrséghez kerültek át, 
így általános szabálysértési hatóságként 
ő fog eljárni.

Az elmúlt időszakban több bejelentés tör-
tént a csendháborítás szabálysértésének 
elkövetéséről. A csendháborítást, azaz a 
szomszédokat zavaró, hangos tevékenységet 
nemcsak 22.00 óra után, hanem napközben 
is el lehet követni!

Az illetékes hatóságok hétvégén is fokozottan 
ellenőrzik azokat a településrészeket, ahon-
nan bejelentés érkezik. A magánjellegű 
rendezvények tartása nem szolgáltathatnak 
indokot a szabálysértés elkövetésére.

Fentiekre tekintettel kérjük a békés egymás 
mellett élés szabályait maradéktalanul 
szíveskedjenek betartani.

KORONAVÍRUS IDEJÉN ALLERGIASZEZON. 
EZÉRT (IS) KELL IRTANI A PARLAGFÜVET!

AMIT A CSENDHÁBORÍTÁSRÓL TUDNI ÉRDEMES
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Április 22-e, a Föld napja. Minden évben ezen a 
 napon emlékezünk meg bolygónkról, és ismé-
telten tudatosítjuk, mennyire függünk állapo-
tától és készleteitől, melyek nem végtelenek.

Fontos, hogy újra és újra felhívjuk a figyelmet a 
bolygónk romló környezeti állapotára és ezzel 
összefüggően a környezet védelmének jelen-
tőségére. Lényeges, hogy a környezetünket védjük 
és felelősen gondolkodva és cselekedve kialakít-
suk a természetszerető és természetvédő hozzáál-
lást. A gondatlanul elszórt hulladék következmé-
nyei visszafordíthatatlan pusztításokat okoznak. 
2020. július 1-jétől megkezdik az illegális hul-
ladéklerakók felszámolását Magyarországon a 
klíma- és természetvédelmi akcióterv első pont- 
jaként. Az utak melletti árkokat, a vasútvonalak 
környékét megtisztítják, összegyűjtik az erdők, 
szántóföldek, települések szélére kihordott hul-
ladékkupacokat is. Az illegális hulladéklerakás 
az egyik legsúlyosabb környezeti probléma, mely 
büntetendő.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról 
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény (Szabstv.) 187. § (1) 
bekezdés b) pontja szerint természeti területen 
– beleértve a védett természeti, Natura 2000 
területet is – aki a természetvédelmi célokkal 
össze nem egyeztethető tevékenységet folytat, 
szemetel, a területet más módon szennyezi, ter-
mészetvédelmi szabálysértést követ el.

A Szabstv. 196. § (2) bekezdése értelmében, aki 
települési hulladékot a közterületen engedély 
nélkül lerak, elhelyez, vagy nem a kijelölt lera-
kóhelyen rak le vagy helyez el, köztisztasági 
szabálysértést követ el.

E szabálysértések jogkövetkezménye a szabály-
sértési hatóság által kiszabott pénzbírság. A 
legalacsonyabb összege - e törvény eltérő ren-
delkezése hiányában - ötezer forint, legmagasabb 
összege 150.000 Ft.

Az illegális hulladéklerakás bűncselekményi 
kategóriát is kimeríthet, amely esetben a cselek-
mény akár szabadságvesztéssel is büntethető. A 
Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 
248. § (1) bekezdés a) pontja értelmében, aki 
arra a célra hatóság által nem engedélyezett 
helyen hulladékot elhelyez, bűntett miatt három 
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabad-
ságvesztés, ha a bűncselekményt veszélyes hul-
ladékra követik el. Aki pedig a bűncselekményt 
gondatlanságból követi el, vétség miatt egy, 
vagy veszélyes hulladék esetén két évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 

A Btk. szerint hulladék mindaz, amit a hulladék-
ról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény hulladéknak 
minősít, ha alkalmas az emberi élet, testi épség, 
egészség, a föld, a víz, a levegő vagy azok össze-
tevői, illetve élő szervezet egyedének veszélyez-
tetésére.

ÓVJUK KÖRNYEZETÜNKET! AZ 
ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÁS 

KÖVETKEZMÉNYEI

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

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:

• JÚNIUS 3.
• JÚLIUS 1.
• JÚLIUS 29.
• AUGUSZTUS 26.

BIO / BARNA FEDELŰ HULLADÉKGYŰJTŐK:

• MÁJUS 20.
• JÚNIUS 3.
• JÚNIUS 17.
• JÚLIUS 1.
• JÚLIUS 15.
• JÚLIUS 29.
• AUGUSZTUS 12.
• AUGUSZTUS 26.

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

• SZEPTEMBER 23.
• OKTÓBER 21.
• NOVEMBER 18. 
• DECEMBER 16.

RECEPT
TANGÓ SZELET  
HUNYADI GÁBORNÉ ÉVIKÉTŐL
Hozzávalók:

• 30 dkg liszt
• 1 csomag sütőpor
• 2 evőkanál cukor
• 2 evőkanál kakaó
• 7-8 evőkanál tej
• 5 dkg margarin
• 1 db tojás 

Krémhez:
• 20 dkg cukor
• 2 csomag vanília puding 
• 6 dl tej
• 20 dkg margarin 

Díszítéshez:
• 1 csomag piskótatallér (2 cm átmérő)
• 10 dkg ét tortabevonó

Elkészítés:
Tészta:
Összegyúrjuk a lisztet, a sütőport, a porcukrot, 
a kakaóport, a tojást, a tejet és a margarint. Két 
lapot nyújtunk belőle, a tepsi hátulján megsütjük.
Krém: 
A pudingot megfőzzük a hozzávalókkal, hagyjuk 
kihűlni. Simára keverjük a margarint a porcukor-
ral, végül a pudinggal együtt habosra keverjük.
Megkenjük az egyik lapot a krém felével, rátesszük 
a második lapot és rákenjük a maradék krémet.
Díszítés:
Kirakjuk a sütemény tetejét piskótatallérral, fi-
noman félig benyomjuk a krémbe és ezt olvasz-
tott csokoládéval megcsurgatjuk. Szeleteléskor 
a piskótatallér a sütemény közepére esik.
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A JÁRVÁNYÜGYI HELYZETBEN IS FOLYAMATOS A TOBORZÁS

A kialakult gazdasági helyzetben sok ember 
megélhetése került veszélybe. A honvédség 
őket is szeretné megszólítani, biztos meg- 
élhetést és kiszámítható pályaképet kínálva 
számukra. A toborzás folyamatos ország-
szerte, a szakemberek azonban arra kérik 
az érdeklődőket, hogy első körben lehetőség 
szerint inkább telefonon vagy e-mailben 
keressék őket, elérhetőségeik megtalálhatók 
a www.hadkiegeszites.hu oldalon.

Az érdeklődők kétféle szolgálati forma közül 
választhatnak: a szerződéses katonai szol-

A Magyar Honvédség a koronavírus-járvány miatt egyik napról a másikra munkájukat 
vesztett embereknek is szeretne alternatívát kínálni.

gálat folyamatos munkaviszonyt biztosít, 
míg a tartalékos szolgálat azoknak szól, 
akik tanulmányaik vagy meglévő munka-
helyük mellett szeretnének részt vállalni 
a honvédelmi feladatokból. A jelentkezési 
feltételek közt szerepel a magyar állam-
polgárság, az állandó belföldi lakóhely, a 
betöltött 18. életév, a büntetlen előélet, vala- 
mint az egészségügyi, fizikai és pszicholó-
giai alkalmasság.

A megbízható fizetésen és a béren kívüli 
juttatásokon kívül változatos munkakörül-

mények, valamint számos szakmai kihívás 
várja a leendő katonákat: nálunk a tehet-
ségtől, a hozzáállástól és a kitartástól függ, 
hogy ki milyen sikeres lesz, a honvédség 
pedig támogatja a katonák további szakmai 
fejlődését. Sokan a katona szó hallatán egy- 
ből a terepen lévő, aktív harcoló katonára 
gondolnak, viszont a támogató beosztások 
(pl. ápoló, logisztikus, pénzügyes) ugyan-
olyan fontos szereppel bírnak és – nem 
utolsó sorban – lehetővé teszik a munka-
vállalóknak, hogy a korábban megszerzett 
civil képesítéseiket is hasznosíthassák.

Személyes jelentkezésre a megszokott 
rendben, hétfőtől csütörtökig 8:00-15:30 
óra között, pénteken pedig 8:00-12:00 
óráig van lehetőség. A toborzóiroda 
munkatársai kérik ügyfeleiket, hogy ameny- 
nyiben a személyes ügyintézés mellett 
döntenek, előzetesen jelezzék érkezésüket 
telefonon, vagy elektronikus úton, elkerülve 
a járványügyi rendszabályok miatt elő-
forduló várakozást.

Póczos Nikolett t. főtörzsőrmester
Fotó: Veres Dénes t. zászlós

MAGYAR HONVÉDSÉG
KATONAI IGAZGATÁSI ÉS KÖZPONTI  
NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG
2. Katonai Igazgatási Központ
Cím: 4026 Debrecen, Péterfia u. 58/a; Telefon: 
+36 (52) 314-200; mobil: +36 (30) 815-0998
E-mail: hajdu.toborzo@mil.hu


