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Belügyminisztériumi pályázati forrásból 
fogjuk felújítani az Arany János utca első, 
a Dr Földi János és Jókai utcák közötti sza-
kaszát. A tervek rendelkezésre állnak, a kivi-
telezést végző cég kiválasztásának folyamata 
elindult, a munka elvégzése szinte csak az 
időjáráson múlik majd. 
Az út szélesebb lesz, mindkét oldalán útsze-
gély fog épülni, a csapadékvíz elvezető 
rendszert felújítjuk és bővítjük, s a kapube-
járók is aszfaltburkolatot kapnak. 

A Magyar Honvédség városunk útjain 
jelentős számú katonai járművel közleke-
dik a hét minden napján. Közös érdekünk, 
hogy az utak jobb minőségűek legyenek. 
Ennek megvalósítása érdekében már évek 
óta közösen keressük az Arany János utca, 
a Hunyadi utca és a Ligeti út felújításához 
a megoldást és a fejlesztési forrásokat. Tasó 
László országgyűlési képviselőnkkel ok-
tóber 7-én a Honvédelmi Minisztériumban 
tárgyaltunk Német Szilárd és Ruszin Romu-
lusz államtitkárokkal, közös problémánkra 
a megoldást keresve. Az újabb kérelmeket
újra benyújtottuk az illetékeseknek. S az 
egyeztetést követően képviselő-testületi 
ülésen meghoztuk azt a döntést, hogy a 
2014-ben az államtól átvett utak közül a 
laktanyához vezető külterületi Ligeti utat 
visszaadjuk állami tulajdonba, ahol a Magyar 
Honvédség kezelésébe kerülhet. 
Jelenleg úgy tűnik, így nagyobb eséllyel 
valósulhat meg az utak felújítása. 

Elkezdődött a földutak őszi gréderezése
városunkban, s a zúzott köves burkolatú 
utcákban is hamarosan javítjuk az úthibákat. 
A tél beállta előtt ezek a munkálatok be
fogjuk fejezni. Az aszfaltozott utak javítása
is elkezdődött, október végéig várhatóan
minden kátyút és úthibát megszűntetünk.

ÚTFEJLESZTÉSEKTÍZ ÉV

Október van, pont tíz évvel ezelőtt 
vettük át városunk életének irányítását. 
Tíz éve indultunk el közösen egy új úton, 
a fejlődés útján. Tíz eseménydús év
hosszabb és tartalmasabb megemlékezést
érdemel, de néhány lényeges és beszédes 
számszerű adat segítségével érzékelhetjük, 
hogy honnan indultunk, s hová jutottunk.

Hajdúhadház vagyona az elmúlt tíz év alatt,
több, mint a duplájára nőtt. 2010-ben keve-
sebb, mint 5 milliárd Ft értékű volt, most 
több, mint 10 milliárd.

S a folytatás is bíztató, hiszen jelenleg a 
városnak 14 projektje van a megvalósítás 
állapotában, melyekhez 3 milliárd Ft érték-
ben nyertünk el támogatást. 

Az elmúlt 10 évben több, mint 100 db kisebb, 
nagyobb építőipari beruházást valósítottunk
meg. Szinte minden önkormányzati tulaj-

donú épületet felújítottunk, korszerűsítettünk, 
vagy bővítettünk. S újakat is építettünk. 

Ha ezeket a számokat és eredményeket né-
zem, akkor az eredmények mögötti hatalmas 
munkát is látom. A sok dolgozó kollégát, 
s a rengeteg megoldott problémát, elvégzett
feladatot, némi kudarcot, annál jóval több 
sikert. S látom a formálódó új városi 
közösséget, amelynek tagjai hittel, pozitív 
gondolatokkal tekintenek a jövő felé. 

Megváltozott a városunk, s megváltoztunk 
mi magunk is. Hiszem, hogy javunkra. A fej-
lődés folytatódik, „Hadház Épül!”, nehéz-
ségek mindig voltak, most is vannak, de 
azok leküzdése során legalább mindannyian 
érezhetjük, szükség van a munkánkra.

A hajdúhadházi új skatepark rövid időn 
belül hatalmas népszerűsegre tett szert 
a helyi � atalok körében. Sőt a környező 
településekről is sokan érkeznek, első-
sorban az aktív kikapcsolódásra vágyók.
A skatepark közelében élő lakosok egy 
részétől a skatepark használata során 
keletkező zajhatások miatt panasz érkezett 

az önkormányzat felé. A panasz jogosságát 
megvizsgáltuk, zajszint mérés is történt.
Annak érdekeben, hogy a fi atalok aktív
kikapcsolódására továbbra is legyen lehe-
tőség, s a környéken élők nyugalma se
legyen megzavarva, zajcsökkentő burko-
latot szereltünk a berendezések oldalára. S 
még október folyamán fasorok ültetésével
is igyekszünk a berendezések rendel-
tetésszerű használata mellett keletkező 
zajt a lehető legminimálisabbra csökkenteni.

SKATE PARK

TEMETŐ

A megállapodás értelmében Hajdúhadház 
Város Önkormányzata és a Hajdúhadházi 
Református Egyházközség elcseréli ingat-
lanjait. Az önkormányzat tulajdonába kerül 
a temető a ravatalozó épületével együtt, 
ezért cserébe az egyházi közösség megkapja 
azt a belvárosi ingatlant, amelyben a lelkészi 

Önkormányzati tulajdonba kerül a temető! 
A korábbi megállapodás újra tárgyalását 
követően megszületett a minden érintett 
számára elfogadható feltételekkel 
megfogalmazott új megállapodás. 
Az újság megjelenésekor valószínűleg 
már a szerződés is alá lesz írva.

hivatal működik, s 13 éven keresztül támo-
gatásként 2020-ban 3 millió Ft-ot, 2021-ben 
3,3 millió Ft-ot, 2022-ben szintén 3,3 millió 
Ft-ot, ezt követően 2032-ig évi 6 millió Ft-ot, 
összesen 69,6 millió Ft-ot kap Hajdúhadház 
Város Önkormányzatától. 
A tárgyalásokkal párhuzamosan elkezdődött 
a temetőben uralkodó tarthatatlan állapo-
tok megszűntetése, a temető takarítása és 
rendbe tétele. Hajdúhadházi lakosok egy 
csoportjával elkezdtük a munkát, amelyhez 
azóta többen csatlakoztak. Hozzákezdtünk 
a szemét összegyűjtéséhez és a parlagfű és 
egyéb más gyomok lekaszálásához. Ez a 
munka, a hamarosan bekövetkező tulajdo-
nosváltásnak köszönhetően az önkormány-
zat bekapcsolódásával új lendületet vehet.
Városunk temetőjét, elhunyt szeretteink nyug-
helyét rendbe fogjuk tenni. A munka elkezdődött.

Az új szennyvíz vezetékek fektetését köve-
tően az utak helyreállítása megtörtént, 
azonban folyamatosan úthibák alakulnak
ki minden érintett szakaszon. A Széchenyi 
utca új burkolata több helyen megsüllyedt,
a Hunyadi és Mester utcák keresztező-
désében a kivitelzés befejezése után 
csőtörésekkel kellett szembesülnünk több 
alkalommal is. A hibát elhárították, a hely-
reállított útburkolat azonban ott sem felel 
meg az elvárásoknak. A műszaki ellenőr és 

a kivitelező felé megtettük az észrevétele-
ket, az egyeztetések folyamatosak. 
S mindezek mellett a munka átmenetileg 
leállt a szennyvíztelepen, ugyanis az egyik 
ülepítőmedence leürítése  nem volt sikeres, 
a kivitelező nem tud hozzáférni, hogy a 
munkát elvégezze. Az ülepítő medence 
ugyanis a szennyvíziszap mellett jelentős 
mennyiségű építési törmelékkel van tele. A 
probléma kivizsgálása elkezdődött. 

A fentebb leírt problémák miatt a már ko-
rábban elkészült új csatornaszakaszokra 
sem lehet rákötni a lakosoknak. Erre csak a 
szennyvíztelepen elvégzett kapacitásbővítő 
munkák után lesz lehetőség. 

Kérjük mindenki megértését! Az adódott 
problémák megoldásán dolgozunk.

A fejlesztés munkálatai hamarosan 
befejeződnek, azonban néhány probléma 
adódott, amelyeket még orvosolnia kell 
a kivitelezést végző cégnek.

SZENNYVÍZ PROJEKT

S máris áttérhetünk életünk egyik eddigi leg-
nagyobb kihívására. A vírus terjed városunkban 
is. Az aktív fertőzöttek száma volt már 20 fölött 
is, most csökkent, alig 10 fölötti. 

Van, aki komolyabb tünetek nélkül esik át a 
fertőzésen, van, aki kórházba került. 

Életünket új szabályok szerint éljük, de éljük. 

A Városi Piacon újra kötelező a maszk viselése. 

KÉREM, ERRE FIGYELJEN MINDENKI!
VIGYÁZZUNK MAGUNKRA,
VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

KORONAVÍRUS
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Tény és való, a ’90-es évek közepétől az 
Ezredfodulót követő évtizedben kezeletlen 
és néha kezelhetetlen etnikai feszültség
mérgezte a közhangulatot, inkább menekül-
tek, mint sem ideköltöztek volna családok 
és nem volt jellemző a hiányszakmák 
folyamatos feltöltődése sem. 

A fi atalabbak, már akik tehették igyekeztek 
tovább állni, Téglásra és Bocskaikertbe, 
de főleg Debrecenbe sokan költöztek. A 
krónikus munkanélküliség a megyei szinten
is kimagasló arányú bűnesetek száma és 
a csodavárás, nem tett jót a helyi közös-
ségnek. Az akkori „nagypolitika” nem 
akarta megoldani a helyi problémákat, a 
régi berögződésekre alapozott megoldá-
sokat preferálta és sokkal inkább szeretett 
„válságkezelni”, mint a feszülő helyzetek és 
intézetlen problémák elé menni. Prevenció
semmilyen területen nem volt tetten érhető, 
inkább jellemezte sodródás, néha lázon-
gás, majd beletörődés a városvezetést, 
mint a kezdeményezőkészség, a változtatási 
szándék és az önmegvalósítás lendülete. 

A 2010-es kormányváltás utáni időszak 
felerősítette a feszültséget, kiderült, hogy
inkább csak kárvallottjai, mintsem nyertesei
vannak a rendszerváltoztatás utáni idő-
szaknak, a hátrányok további konzer-
válódása a település elszigetelődését és 

sorvadását vetíti elő a 13 településből álló 
választókerület központjának életében. 
Hasonlóan számos magyar településhez, 
Hajdúhadházon is új erőre és új lendületre 
volt szükség annak érdekében, hogy ez a 
helyzet megváltozzon. A Fidesz és a KDNP 
helyi csoportjainak újjászervezése, hiteles 
és elismert emberek indítása a képviselői 
helyekért, valamint egy jól felkészült, agilis

polgármesterjelölt csatasorba állítása a 
tavaszi országgyűlési választások után, 
elhozta a változást.

Hajdúhadháznak, az egykoron szebb napo-
kat is élt hajdúvárosnak új polgármestere 
lett Csáfordi Dénes személyében, aki erős 
politikai és közösségi hátterére támasz-
kodva új fejezetet nyitott a város történe-
tében. Városmenedzseri hozzáállásával és
a versenyszférából hozott eredménycent-
rikusságával teret nyitott a szunnyadó 
alkotóerőnek, melyből a nagymúltú város 
soha nem volt híján. Felvázolta és elindí-
totta a hajdú ősök legjobb tulajdonságait
is hordozó közösség előtt egy új együtt-
működés lehetőségét, törekedett a térségi 
kapcsolatok rendezésére, újra pozícionálta 
a várost. 

Az elmúlt tíz év egy rendkívül értékes és 
következetes városfejlesztési modell lehet 
az ország hasonló adottságú települése
előtt, mert bizonyítást nyert, hogy ha van 
egy becsvággyal bíró, városát szerető vezető, 
akkor követői lesznek mindazok, akik 
számára Hajdúhadház több, mint egy hely, 
nem trambulin, hanem a fundamentum, 
a szülőváros, ami megérdemli a törődést, 
mert lakóival erőssé vállhat, de nélkülük 
értelmezhetetlen.

Teljeskörű közművesítés kezdődött el, ami 
lassan be is fejeződik, utak, járdák, kerék-
párutak, szennyvízelvezető és belvízcsator-
na rendszerek épültek, megújult közösségi 
épületek, sport, szabadidős és közösségi 
terek, termek, iskolák, óvodák, bölcsődék, 
szolgáltatóházak és klasszikus városi szol-
gáltatások emelték újra kistérségi központ-
tá, majd járási székhellyé a települést. 

1994 decemberétől kezdődően a korábbi, zömmel a sporthoz kötődő látogatásokon 
túl többet járthattam Hajdúhadház városába. Vegyes érzésekkel gondolok vissza az 
Ezredforduló előtti hajdúsági városra, mert nem keltette szegény város benyomását, 
mégis mindig a „leghátrányosabb település” jelzővel illették és így nevezték is magukat.

ÚJ ERŐ, ÚJ LENDÜLET, ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS

A felpezsdült kulturális életet ismert 
művészek, társulatok emelték a nagytér-
képre, turisztikai vonzerővé váltak a nagy-
rendezvények, a város polgármestere kiváló 
marketingtevékenysége révén újra, de most
már pozitív értelemben országosan is 
ismertté tette szülőhelyét. 

A Hadháztáji Termékek a helyi vágóhídról, 
a városi borkultúra újraélesztése, a „Had-
házi laposra” alapított Káposztafesztivál, 
a szabadtéri színpad programjai egy 
születő „brand” elemei.

Mindez egy biztonságossá váló, munka-
erőhiánnyal szembesülő, a teljeskörű ter-
melői és a humán infrastruktúráját kiépítő 
hangulatos városban fogadja a látogatót 
és egyre jobban képes megtartani az itt 
lakót, a város szülötteit. 

Egyre erősebben növekednek a lakás és 
telekárak, érkeznek a befektetők, egy erős 
város benyomását kelti a jelen városa.

„SIKERTÖRTÉNET HAJDÚHADHÁZ ELMÚLT
10 ÉVE, BIZTONSÁGGAL ÁLLÍTOM, HOGY
FENNÁLLÁSA ÓTA A LEGSIKERESEBB ÉV-
TIZEDE.” 

Ennek a lehetőségét egy jó döntés alapozta meg,
a 2010-es önkormányzati választás, amikor a város
Csáfordi Dénest polgármesterré választotta.

A jó döntést megalapozta a 2010-es kor-
mányváltás bizakodásra okot adó hangu-
lata, mert ma már feledésbe merül lassan, 
de iszonyatos teherrel és a kilátástalan-
sághoz közeli helyzettel szembesültünk az 
évtized első tavaszán, mégis tudtuk, hogy 
együtt újra felemeljük és közös erővel naggyá 
tesszük hazánkat és helyet, az otthont, ami 
a szívünknek mindig a legfontosabb.

Hajdúhadház polgármestere új korszakot 
nyitott városában és megteremtette a helyi
együttműködés XXI. századi modelljét. 
Értékes és maradandó az első évtized város-

vezetői munkája, mely rengeteg energiát és 
töretlen lendületet, erős hitet igényelt. 

Városának sikerei számára is elismertséget 
hozott és meggyőződésem, hogy magas 
állami kitűntetése további inspirációt is 
adott a következő évtizedre.

Köszönet jár kedves családjának a feltétlen 
támogatásért, akik az elmúlt időszakban 
megértették, hogy polgármesterként nem 
lehet a munkát befejezni, legfeljebb csak 
abbahagyni egy időre.  

Köszönet jár a helyi Fidesz Frakciónak és 
valamennyi önkormányzati képviselőnek, 
aki segítették Csáfordi Dénes munkáját, 
egyben sajnálkozásomat tolmácsolom
politikai ellenlábasai felé, mert a város 
vezetője negyvenes évei elején jár, való-
jában most kezd igazán belejönni!

MEGVÁLASZTÁSÁNAK 
10. ÉVFORDULÓJÁN TISZTELETTEL 
ÉS SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM 
CSÁFORDI DÉNES POLGÁRMESTER 
URAT, FELELŐSSÉGTELJES 
MUNKÁJÁHOZ JÓ EGÉSZSÉGET ÉS 
TOVÁBBI NAGYSZERŰ SIKEREKET 
KÍVÁNOK!

Rendületlenül ajánlom a magam, munkatársaim
és a Magyar Országgyűlés Fidesz-KDNP Frakció-
szövetségének támogatását és együttműködését 
Hajdúhadház közösségének boldogulása, gyara-
podása és a város fejlődése érdekében!

Hajrá Dénes! Hajrá Hajdúhadház!

Tasó László
Hajdú-Bihar megyei 3.sz. EOVK

 országgyűlési képviselője             
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UTAK, HIDAK VASUTAK JELZIK MUNKÁJÁT

Munkája minden mozzanatában tetten érhető 
a Nyírséghez, Nyíradonyhoz való kötődés, 
érzelmi kötelék. Mit adott önnek az útnak 
indító tájegység, a város?

A szüleimtől azt tanultam, hogy ezen a 
helyen vagyok a legfontosabb, mert az 
itt élők ismerik elődeinket, családjainkat, 
a történetünket és figyelemmel kísérik az 
életünket. Itt van a rokoni kötelék nagyob-
bik hányada, itt élnek a barátaink, ha itt 
dolgozunk akkor körülöttünk vannak a 
munkatársaink. A gyerekkor élményei 
meghatározóak, az élet megtanított a 
küzdelemre és a kitartásra, a nehézségek 
ellenére sok szép emlékem és jó érzéseim 
vannak erről az időszakról. Tartozom en-
nek a helynek és az itt élő embereknek, 
de már általános iskolás koromban is 
rengeteg ismerősöm és barátom volt a 
környező településeken, amit elősorban az 
aktív sportéletemnek köszönhetek. Ezer 
szállal kötődöm a ligetes, lankás nyírségi 
tájhoz, a Gúthi erdőhöz, élő emlék az 
őstölgyesek árnyékában egykoron virágzó 
Turistaház izgalmas és páratlan szépségű 
környezete. A szőlőskertek hangulata, a 
gyenge termőképességű számunkra mégis 
nagy értéket jelentő szántóföldeken gaz-

dálkodók együttműködése, az akácvirág és 
az erdő illata, életem meghatározó élmé-
nyeit alapozták meg. 

Debrecenben volt középiskolás, majd annak 
elvégzése után több munkahelyen is dolgozott, 
közben egyetemi diplomát szerzett. Mindez 
hogyan alakította az életét, mit adott hozzá 
emberi kapcsolataihoz, világlátásához?

Debrecen jelentette egykoron számomra 
a világ közepét, a helyet, amit közel érzek 
magamhoz, ahol tanultam, új barátokat 

szereztem és rengeteg élménnyel, érzéssel 
lettem gazdagabb. Mindig úgy éreztem, ez 
a város sokkal több, mint amit a közigazga-
tási területén felépítettek, kisugárzása van, 
mint ahogyan azt is legalább ilyen erővel 
éreztem, éljünk bárhol a megye területén 
ez a város kicsit a miénk is, valóban 
együtt vagyunk Debrecen. A Bethlenbe 
jártam középiskolába, nagyszerű közös-
ségünk volt, remek osztálytársak, vagány 
kolistársak a Váciban, jófej tanárok és 
rengeteg barátság. Egyszere voltam otthon 
Debrecenben és Nyíradonyban, itthon 
mindig várt egy nagyszerű társaság, egy 
csapat, igaz emberek és még több barátság. 
Haladni akartunk, minőségibb életet 
terveztünk, többet éreztünk magunkban, 
mint ami körülvett bennünket és a társaim 
hagyták, hogy elől menjek, sőt nem enged- 
tek megtorpanni sem. A Gúthi erdészetnél 
dolgoztam 12 évet, közben és utána 
jelentős vállalkozásokat alapítottam és 
működtettem és nagyszerű éveket éltem 
meg. Emlékeznek még a dolgaimra az 
együtt töltött évekre, hagytam nyomot és 
jeleket magam után. A közösség szolgálata 
mindent megelőzött, sokszor talán többet is 
elfoglalt az életemből, mint ami szükséges 
lett volna, de azt kaptam útravalóként, 
hogy ne felejtsem el azokat, akik mellettem 
álltak, segítettek és a helyet, ahol fontos 
maradtam. A Kossuth Egyetemen és az ott 
megismert közösségben szerzett diplomák 
nem csak elmélyítették a megszerzett 
tudást, hanem javítottak rajtam, jobbá 
tettek, hasznosabbá is válhattam, ezért is 
hálás vagyok azoknak az éveknek is, amit 
ott is töltöttem.

Beszélgetés Tasó Lászlóval, a Hajdú–Bihar 
megyei 3. számú, egyéni, országos 
választókerület országgyűlési képviselő- 
jével. Indulásról, gyökerekről, családról, 
munkáról, eredményekről. Kicsit másképp, 
kicsit személyesebben.

 
Polgármesterként, most országgyűlési kép- 
viselőként szolgálja Nyíradonyt, körzetét.  
Milyen vezérvonal mentén végzi ezt a tevé-
kenységét?

Egy vérből vagyunk mi ezen a tájon, sok 
a hasonlóság és található egyezőség is az 
értékrendünkben, de ami a legfontosabb 
képesek vagyunk az együttműködésre. 

Nagyszerű korszaka volt az életemnek 
Nyíradony szolgálata, ami valójában örökké 
tart, polgármesterként megéltem mindent, 
amit ez a tisztség adhatott és amikor 
országgyűlési képviselőként is szolgálhat-
tam a hazámat, akkor úgy érezhettem, 
hogy megérkeztem oda, ahová el lehet 
erről a helyről jutni. Az államtitkári meg-
bízatásom az elért teljesítményt is érté-
kelte, de kinyitott egy lehetőséget ennek 
a térségnek, amire már régen készültem. 
Nem biztos, hogy lesz a közeljövőben még 
egyszer olyan időszak, amikor Hajdú-Bihar 
megye ilyen léptékű fejlődésen megy 
keresztül, mint amit elértem Magyar- 
ország Kormányánál és elindítottam. 

Napjainkban, de még 2030-ig is, a kiemelt 
jelentőségű új gazdasági fejlesztésekhez 
kapcsolódókon kívül, egytől egyig azok a 
közlekedésfejlesztési beruházások történ-
tek meg, vannak folyamatban és kerülnek 
indításra a közeljövőben, amelyeket köz-
lekedéspolitikáért felelős államtitkárként 
terjesztettem elő és hagyattam jóvá. A 
Magyar Falu Program szinte valamennyi 
elemének meghatározását a tízezer főnél 
kevesebb lakosú településekért felelős ál-
lamtitkárként készítettem elő. Ezekre azért 
büszke vagyok, azon túl, hogy megtisz-
teltetés volt a kormányfő megbízásából az 
általa kitűzött feladatokat teljesíteni. 

Melyek voltak a legnehezebb feladatok?  
És melyek a szívének legkedvesebbek?

Különleges volt számomra a légiközle-
kedés irányítórendszerét megismerni, 
de így tudtam szorgalmazni és elérni a 
Debreceni Repülőtér ILS 2 leszállítórend-
szerének kiépítését. Elindulhatott a Feri-
hegyi teherterminál fejlesztése, óriási él-
mény volt a Dunai hajózás feltételeinek, 
a RIS rendszer kidolgozásának és kikötők 
építésének irányításában részt venni, új 
elemekkel fellendíteni a szállodahajók 
forgalmát. Különleges élmény volt, az 
örökös szolgálattevő vasutasbátyám előtt 
vizsgázva a vasútvonalak, különösen a 
Balaton-Szántód-Kőröshegyi a Mezőzombor-
Sátoraljaújhelyi  vonalak, a Békéscsabai, a 
Szombathelyi vasútállomás felújításáért, 
a most hadrendbe állított elővárosi eme- 
letes személyvonatok megrendelésén 

dolgozni, elindítani a Budapest-Esztergom, 
Zalaszentiváni, a Hatvani, a Püspökladány- 
Debrecen-Apafa közötti vasúti fejlesz-
téseket, az intermodális központok építé- 
sét Egerben, Kaposváron, Székesfehér-
váron, a Nyugati és a Keleti pályaudvarok 
felújítását, a körvasút terveit elindítani, 
elrendelni az M2-es, M4-es, M6-os, az 
M25-ös, az M30-as, M35-ös, az M44-es, 
az M70-es, az M74-es, a 76-os, a 85-ös, a 
86-os autópályák és autóutak építését és 
folytatását, az Esztergomi híd építését, a 
Paksi híd előkészítését, meghatározni a 
gumibitumen szabványát, megállapodni 
a béremelésről a szakszervezetekkel, hely-
zetbe hozni a Magyar Közútkezelőt, a busz-
társaságokat, a MÁV finanszírozását, elin-
dult a zöldrendszámok és járművek pozitív 
szabályozása, az elektromos buszgyártás 
feltételeinek kialakítása, leszabályoztuk a 
drónok működését, a kiemelt beruházá-
sok menetének egyszerűsítést jelentő 
törvénycsomagot, kitessékeltük az UBERT, 
leszabályoztuk a taxizást, előkészítettük a 
jogosítvány megszerzésének könnyítését, 
bevezettük a megyei autópályamatricát, 
megvédtük a teherszállítóinkat, kerék-
párutakat építettünk országszerte és nem 
büntetnek a rendőrök „látható ok” nélkül 
kerékpárosokat. 

Termékeny időszak volt, borzalmasan 
nehéz, de felemelő, mégis kiemelkedik 
közülük a 471-es főút teljes szakaszának a 
felújítása, a 48-as folyamatban lévő rekonst- 
rukciója, az M35-ös folytatása, az M4-es 
kiépítésének elindítása, a megyei főutak 
és alacsonyabb számjegyű utak felújí-
tásának egyben országos programja és 
valamennyi megyei közúti, vasúti fejlesztés, 
amit értékelve úgy érzem kihoztam a 

helyzetből a lehető legtöbb lehetőséget, 
meghálálhattam a választókerület és a 
megye lakosságának a mindig is tapasztalt 
támogatását.

Munkájában sokoldalú ember. Feltételezhető, 
hogy a kikapcsolódásában is az. Mivel tud 
feltöltődni, kikapcsolódni?

A futball világa örök szerelem marad, de 
megismerkedtem néhány éve a tenisszel 
és igyekszem megtanulni balkézzel az egy- 
kezes fonákot Roger Féderert csodálva 
és lesem Nadal pörgetését is. Síelni is 
elkezdtem néhány éve, de a térdműtétem 
miatt egyelőre ez megrekedt, valószínű 
nagyobb versenyen már nem indulok. A 
vadgazdálkodással többet foglalkozom 
a vadászattal keveset, de talán éppen a 
dámbikák barcogása lendíthet ki a vissza- 
fogottságból. Régebben komoly pókercsa- 
tákat vívtunk a munkatársakkal, remélem 
még visszatérnek ezek az idők is. Továbbra 
is szeretem a mozifilmeket és mindig fel-
dob egy jó filmzene, vagy megerősít egy 
régi sláger. 

A legjobban azonban a családommal 
együtt töltött programok töltenek fel, ők 
a legjobb dolog, amit kaphatok az élettől. 
Utánuk jönnek a barátok, akikkel mindig 
van megbeszélnivaló és akad közöttünk 
egy ünnepelt. 

Hűség és szövetség, egészség és barátság 
- „bizalmam az ősi erényben”, nekem ez 
jelenti az iránytűt. Remélem ezeken soha 
nem kell változtatni. 

Kovács Zsolt 
Hajdú-bihari Napló
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A bihardiószegi csatára emlékeztek az 
összegyűltek október 15-én a Bocskai István
lovasszobránál. A megemlékezésen Csáfordi
Dénes polgármester beszédében méltatta
Bocskai István és a hajdúk tevékenységét.
Hangsúlyozta, Bocskai-szabadságharc tör-
ténelmi jelentőségét, azt a tényt, hogy
a hajdúk és Bocskai István együttműkö-
désének eredményeképpen került sor a 
Korponai kiváltságlevél megszületésére, 
melyben Bocskai István letelepítette a 
hajdúkat és létrejöttek a hajdúvárosok. 
Az ünnepség zárásaként Hajdúhadház 
Önkormányzata nevében koszorút helyezett 
el a csatában, a magyar szabadságért 
elszántan küzdők tiszteletére Csáfordi 
Dénes polgármesterúr és Dr Kiss Katalin 
jegyzőnő. Tisztelet a hősöknek!

1604. október 15-e hajnalán győzték le 
Bocskai István hajdúi Johannes Pezzen 
császári ezredes hadtestét az Álmosd és 
Diószeg között vívott ütközetben, aminek 
eredményeként a bihari nemes úr, Bocskai 
István vezetésével hamarosan országos felke-
lés bontakozott ki a Habsburg uralom ellen.

EMLÉKEZÉS A BIHARDIÓSZEGI CSATA ÉVFORDULÓJÁN

Október 15-én közmeghallgatást tartott Hajdúhadház 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városháza 
dísztermében. A rendezvényen Csáfordi Dénes polgár-
mester beszámolt a 2020-as évben végzett munkáról.

KÖZMEGHALLGATÁS

Összefoglalójában kiemelte, hogy jelentős a városi vagyon 
gyarapodása. A jelenlegi városvezetés munkájának ered-
ményeként a város vagyona több, mint duplájára nőtt az el-
múlt 10 évben. Több mint 100 építőipari beruházás zajlott a 
városban. Jelenleg is 14 projekt fut. Hajdúhadházra egyre 

többen költöznek. Az ingatlanárak emelkednek. A város egy 
dinamikusan fejlődő településsé vált, amely pezsgő kulturá-
lis és közösségi élettel rendelkezik. Egyre több lehetőség van 
a város közterületein a szabadidő hasznos eltöltésére, ennek 
terei a  pihenőparkok, sportparkok, sportpályák, játszóterek. 
A közterek megújulnak, szépülnek, folyamatos a parkosítás, fák, 
bokrok, virágok díszítik a várost.  Az eredmények bemutatásával 
párhuzamosan felvázolta az elkövetkezendő időszak fejlesztési 
terveit és elképzeléseit. Többek között szó volt még a  Covid
elleni védekezésről, a temető helyzetéről. A polgármesteri 
beszámolót lakossági kérdések követték, melyek többsége a 
szennyvízfejlesztés és a közlekedési utak állapotának téma-
köréhez tartoztak. A feltett kérdések az ülésen megválaszolásra 
kerültek.

ÚJ ÚTBURKOLATOT KAP 
AZ ARANY JÁNOS UTCA 
ELSŐ SZAKASZA

Hadház épül. Városunkban - ahogyan már
megszoktuk az elmúlt években- folyama-
tosan építkezések zajlanak. Új épületek, 
utak épülnek illetve a régiek kerülnek 
felújításra és ez a fejlődés nem áll meg.

Hajdúhadház Város Önkormányzata a Belügy-
minisztériumtól 40 millió Ft támogatást 
nyert az Arany János utca első szakaszának 
felújítására. Az utca teljes hossza 940 m, 
ebből most 318 m hosszúságú szakasz újul 
majd meg a Dr Földi János és a Jókai ut-
cai kereszteződések között. Az útfelújítási 
munkálatok eredményeként az út széles-
sége 4 méterről 5 méterre változik, mind-
két szélére útszegély épül és az út melletti 
vízelvezető rendszer is bővítésre kerül. 

A tervek véglegesítése folyamatban van. 
A végleges tervek megszületése után 
megkezdődik a kivitelezés. Ennek pontos 
időpontja még nincs meg, hiszen a kez-
dést az időjárás alakulása is befolyásolja.  
Előreláthatóan a felújított útszakasz a jövő 
évben elkészül. 

2001 novembere óta október 6-a nemzeti 
gyásznap. Ezen a napon emlékezünk az 
aradi vértanúkra, az 1849. október 6-án 
Aradon kivégzett 13 honvéd főtisztre és 
gróf Batthyány Lajos miniszterelnökre és 
mindazokra a hősökre, akik életüket adták 
a hazáért és a szabadságért.

Szabó Magda neve mindenki számára 
ismerős. Ő, az az írőnő, akinek a neve 
már életében fogalommá vált, aki 
alkotásaival felejthetetlen élménnyel 
ajándékozta meg olvasóit. 

AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA

MAGDA, A SZABÓ - KAMARADARAB 
A VÁROSHÁZA DÍSZTERMÉBEN

Városunkban a Nagysándor József dom-
borműnél tartott megemlékezést Hajdú-
hadház Város Önkormányzata.
A megemlékezésen Csáfordi Dénes pol-
gármester mondta el gondolatait, a helyi 
intézmények és szervezetek képviselői 
elhelyezték koszorúikat.

Megalkotta többek között az Abigélt, a Tün-
dér Lalát, a Für Elizet, a Régimódi történetet. 
Rendkívül termékeny írónő volt: több mint 
50 könyvvel, 13 regénnyel, 10 ifj úsági-és 
gyermekkönyvvel, 10 színmű-és dráma-
kötettel és 3 verseskötettel ajándékozta 
meg az irodalom kedvelőit.
A Magda, a Szabó című előadást szeptem-
ber végén tekinthették meg a hadházi 
színházkedvelők a Városháza dísztermében.  
A kamaradarab, mely hazánk nagyvárosai-
ban került bemutatásra Hadházon is nagy 
sikert aratott. Ez a sajátos hangvételű darab 
Szabó Magda és Szobotka Tibor külön-
leges házasságát, mély, ellentmondásos 
szerelmi életét mutatta be. Rávilágított 
azokra a dilemmákra, amelyek egy há-
zasságban felvetődhetnek: áldozatvállalás, 
féltékenység, karrier, gyermekvállalás. Az 

előadás egyediségét tovább fokozta, hogy 
egy rendkívüli színészházaspárt láthattunk 
Szabó Magda és Szobotka Tibor  szerepé-
ben: Krajcsi Nikolettet  és  Mészáros Tibort. 
A darab megálmodója és produkciós 
vezetője Porkoláb Gyöngyi, akinek a Szabó 
Magda iránti határtalan lelkesedése és elis-
merése is tükröződött a produkcióban.
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HÁZIORVOSOK
Dr. Mándi László
06 52 582 363, drmandi@freemail.hu  
Rendelési idő: hétfő: 14:00-18:00, 
kedd: 8:30-12:30, szerda: 12:30-16:00, 
csütörtök: 7:00-11:00, péntek (páros héten): 
12:30-18:00

Dr. Drimba-Vincze Lilla
06 52 278 067, drivipharma@gmail.com
Rendelési idő: hétfő: 8:30-12:30, 
kedd: 14:00-18:00, szerda: 7:00-11:00, 
csütörtök: 12:30-16:00, péntek: 7:00-12:30

Dr. Holhós-Kovácsné Dr. Simon Diána Éva
06 52 278 037, recept.hajduhadhaz@gmail.com
Rendelési idő: hétfő: 7:00-11:00, 
kedd: 12:30-16:00, szerda: 8:30-12:30, 
csütörtök: 14:00-18:00, péntek: 8:00-12:00
Vizsgálatokra időpont egyeztetés szükséges!

Dr. Rácz Attila 
06 52 384 065, raczdoktor4242@gmail.com
Rendelési idő: hétfő: 12:30-16:00, 
kedd: 7:00-11:00, szerda: 14:00-18:00, 
csütörtök: 8:30-12:30, péntek (páros héten): 
12:30-18:00

GYERMEKORVOSOK
Dr. Erdős Andrea
06 52 384 959, andrea720130@gmail.com
Rendelési idő: hétfő: 13:00-16:00, 
kedd: 8:00-12:00, szerda: 13:00-16:00, 
csütörtök: 8:00-12:00, péntek 13:00-16:00

Dr. Hagymásyné Dr. Gál Zsuzsanna
06 52 384 959,
aesculapiusgyermek@gmail.com
Rendelési idő: hétfő: 9:00-12:00, 
kedd: 13:00-16:00, szerda: 9:00-12:00, 
csütörtök: 13:00-17:00, péntek 9:00-12:00

VÉDŐNŐK
Területi védőnők
06 52 384-511, vedonok@hajduhadhaz.hu

Kovács Diána Fanny iskolavédőnő
06 20 322 5625, iskolavedonok@hajduhadhaz.hu

Gyarmatiné Toronyi Edit iskolavédőnő
06 30 327 7487, iskolavedonok@hajduhadhaz.hu

A koronavírus-járvány második hulláma lényegesen erőteljesebb, 
mint az első volt tavasszal.

A HADHÁZI PIACON KÖTELEZŐ A SZÁJMASZK HASZNÁLATA

A járvány terjedésének csökkentése érde-
kében Hajdúhadház Város Önkormány-
zatának képviselő-testülete október 8-ai 
határozatában a Városi Piacon bevezette 
a kötelező maszkhasználatot. Ez alapján
2020. október 10-től – nyitvatartási időben 
minden szerdán és szombaton 06.00 
órától 12.00 óráig – mindenki számára 
kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk 

használata. A piacot csak egészséges 
emberek látogathatják, a gumikesztyű 
használata javasolt. A rendelkezést be nem
tartók – a szabályszerű használatra történő 
figyelmeztetést követően – kiutasításra
kerülhetnek. Kérjük a lakosság együtt-
működését és az előírások betartását! 

Vigyázzunk egymásra!

FOGORVOSOK 
ELÉRHETŐSÉGE

Dr. Ozsváth János
06 52 276 562, janos1987@gmail.com  
Rendelési idő: hétfő: 12:00-17:00, 
kedd: 8:00-12:00, szerda: 12:00-17:00, 
csütörtök: 8:00-12:00, péntek: 8:00-12:00

Dr. Bagdány Beáta
06 30 395 5335,
drbagdanybeata@gmail.com
Rendelési idő: hétfő: 8:00-12:00, 
kedd: 13:00-17:00, szerda: 8:00-12:00, 
csütörtök: 8:00-12:00, péntek: 8:30-12:30

Dr. Becsky Gábor
06 30 349 5292, becsky.gabor1972@gmail.com
Rendelési idő: hétfő: 12:00-18:00, 
kedd: 14:00-20:00, szerda: 12:00-18:00, 
csütörtök: 9:00-15:00, péntek: 12:00-18:00

ÜNNEPEINK, JELES NAPJAINK  –  OKTÓBER
OKTÓBER – MINDSZENT HAVA – ŐSZHÓ – MAGVETŐ HAVA

OKTÓBER 6. – AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA

OKTÓBER 9. – SZENT DÉNES NAPJA

OKTÓBER 15. – SZENT TERÉZ NAPJA

OKTÓBER 31. – A REFORMÁCIÓ NAPJA

Október a szüret hónapja. A korai fajtákat már korábban
leszüretelték, de a hagyomány szerint az igazi munka Teréz 
napján kezdődött. A szüret a parasztgazdaság egyik kiemelkedő 
tevékenysége, amit ünnepként éltek meg.
Általában a gazdák egymást segítették a szüretelésénél, illetve 
bérmunkásokat is alkalmaztak. A házigazda a szüretelőket 
megvendégelte, annak befejeztével pedig szüreti bálokat, 
mulatságokat is tartottak.

Luther Márton német Ágoston-rendi szerzetes 1517. október 31-én
függesztette ki a wittenbergi vártemplom kapujára 95 pontba foglalt 
téziseit, amelyeket a katolikus egyház megreformálása érdekében 
fogalmazott meg és tett közzé. Luther Mártont a pápa kiátkozta és 
kiközösítette. Nézetei komoly harcok eredményeként utat törtek és
az általa vezetett új irányzat lett az evangélikus, míg a nála is radi-
kálisabb, Kálvin János genfi  reformátor vezette irányzat a refor-
mátus vallás alapja. A reformáció napján  emlékeznek meg az ellen-
reformáció áldozatairól, köztük a gályarabnak eladott prédikátorokról.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után, a 
Habsburg udvar kegyetlen megtorlásba kezdett. Ennek a megtor-
lásnak a legelhíresültebb eseménye a szabadságharc 13 honvéd-
tisztjének és gróf Batthány Lajos miniszterelnöknek a kivégzése. 
Október 6-a hajnalán főbe lőtték Kiss Ernő, gróf Dessewffy Arisztid, 
Schweidel József tábornokokat és Lázár Vilmos főtisztet, utánuk 
felakasztották lovag Pöltenberg Ernő, Török Ignác, Láhner György, 
Knezich Károly, Nagysándor József, gróf Leiningen-Westerburg 
Károly, Aulich Lajos, Damjanich János és gróf Vécsey Károly 
tábornokokat. Ugyanezen a napon Pesten golyó által kivégezték 
gróf Batthyány Lajost, az első független magyar felelős kormány 
miniszterelnökét. A szabadságharc bukását követő kivégzések és 
a bebörtönzések jelentős nemzeti és nemzetközi felháborodást 
váltottak ki. Az aradi vértanúk tisztelete már a kivégzésük napján 
megkezdődött és azóta is folyamatosan él.

Dénes Párizs püspöke, keresztény hittérítést végzett, emiatt szem-
bekerült a pogányokkal, akik Párizs legmagasabb hegyén, a mai
Montmartre-on karddal lefejezték. A legenda szerint, miután 
lefejezték, Dénes felkapta a fejét, még két mérföldet ment és 
közben egész úton prédikált. A helyen, ahol végül összeesett és
meghalt, szentélyt emeltek. Ebből lett később a Saint-Denis-
székesegyház, a francia királyok temetkező helye.

OKTÓBER 15. – A BIHARDIÓSZEGI CSATA NAPJA

Álmosd és Diósd között Barbiano di Belgiojoso kassai főkapitány 
császári csapatai, és Bocskai István hajdúserege között zajlott a 
csata. 1604. október 15-én az osztrák császári seregben szolgáló 
hajdúk, akiket Bocskai István ellen küldtek, Bocskai oldalára
állva vereséget mértek a Habsburg csapatokra. Ezen lépéssel 
megkezdődött, az idegen uralom elleni Bocskai-szabadságharc, 
amelyhez a hajdúkon és a jobbágyokon kívül hamarosan csat-
lakozott az elégedetlen városi polgárság, köznemesség, sőt a 
főnemesség jelentős része is.

OKTÓBER 23. – AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS 
SZABADSÁGHARC EMLÉKNAPJA

1956. október 23-án Budapesten az egyetemi diákság felvonu-
lásával kezdődött a szovjet megszállás és a kommunista elnyo-
más elleni felkelés. A diákfelvonulások után a Parlament előtt 
már több százezer fő hallgatta Nagy Imre reformokat ígérő 
beszédét. A fegyvertelen tömegre a Rádió épületénél leadott 
véres sortűz hatására estére fegyveres felkelés bontakozott ki. 
A tüntetők ledöntötték a Dózsa György úti Sztálin-szobrot, a 
kommunista diktatúra jelképét, és hajnalra elfoglalták a Magyar 
Rádió épületét.

Bár az elkövetkező napokban Nagy Imre törvényesen mega-
lakult kormánya megtette a kezdő lépéseket a demokratikus 
átalakulás felé, és a szovjet csapatkivonási tárgyalások is 
megkezdődtek, az orosz tankok november 4-én hadüzenet 
nélkül megindultak a főváros ellen. November 10-e körül a 
túlerő legyűrte a felfegyverzett civil felkelők ellenállását. A 
megtorlás elől százezrek menekültek el az országból, ám a 
Kádár-rezsim így is ezreket börtönzött be, és több száz for-
radalmárt kivégeztek.

A forradalom leverését követően tilos volt október 23-ára em-
lékezni, sőt megemlíteni is. A hivatalos kommunista álláspont 
szerint „ellenforradalom” zajlott.  Október 23-a emlékét csupán 
a külföldre emigráltak őrizhették nyíltan.

Az 1980-as évek végén, a kommunista rendszer gyengülésével 
párhuzamosan kezdett 1956 valódi története nyilvánosságot 
kapni. Október 23-a jelképpé válását jelzi, hogy 1989. október 
23-án az akkori megbízott államfő, Szűrös Mátyás a Par-
lamentnél összegyűlt százezres tömeg előtt kiáltotta ki a III. 
magyar köztársaságot.

„ÜGYELETI SZOLGÁLAT A HÁZIORVOSOKNAK A SÜRGŐS 
- A KÖVETKEZŐ RENDELÉSI IDŐIG NEM HALASZTHATÓ
- ORVOSI TEVÉKENYSÉGEK ELVÉGZÉSE CÉLJÁBÓL 
SZERVEZETT SZOLGÁLATA.

Tisztelettel kérjük, hogy az enyhébb betegségre 
utaló tünetek jelentkezésekor szíveskedjenek időben 
háziorvosukhoz fordulni, az egészségi állapotuk 
mielőbbi helyreállításának érdekében, és csak akut,
nem halasztható megbetegedések esetén vegyék 
igénybe az ügyeleti ellátást, és a több napja 
fennálló tünetekkel a háziorvosukat keressék fel!

Az orvosi ügyeletben ugyanis a három település, Hajdú-
hadház, Téglás, Bocskaikert, közel 30.000 lakosára  egy 
orvos felügyel! 
Az orvos indokolatlan terhelése a valóban súlyos betegek 
ellátását veszélyezteti egyfelől azzal, hogy az ellátás 
leköti a kapacitást, másfelől a terheléssel a következő 
betegek ellátását egyre fáradtabb orvos végzi, amiből 
akár panasz is lehet. (Leggyakrabban kommunikációs/
stílusbeli panasz, azaz a doktorok felvetik a beérkező 
betegek felé, hogy miért nem a háziorvost keresték fel 
panaszaikkal.) Köszönjük együttműködésüket!

Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.

LAKOSSÁGI TÁ JÉKOZTATÓ A 
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETEK 

MŰKÖDÉSÉRŐL
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KISKERTI TANÁCSOK OKTÓBERRE

A szőlő szüret a vége felé közeledik. A fehér- 
szőlőket jó savval lehetett szüretelni, a mustfo-
kon lehetett vagy kell is javítani. A kékszőlőket 
szüretelni 16-19 mustfokkal lehetett leszedni, 
míg az othello szőlők 14-16 mustfokkal voltak 
szedhetők. A vörös mustot illik 10-15 napig 
héjon érlelni azért, hogy a színanyag jól oldód- 
jon ki a héjból, jobb lesz a színfeltáródás. 
Kékszőlőnél a lezúzott bogyót, törkölyt naponta 
illik alaposan összekeverni, hogy a fellökődött 
törkölykalap alaposan keveredjen a folyadékkal. 

A fehérmust, ha kierjed ne hagyjuk sok ideig 
a leülepedett söprűn. A söprű sajnos sok el-
pusztult gombát, fehérjeszerű anyagot és 
szennyeződést tartalmaz mely tartósan rontja 
az új bor színét, ízét, illatát és eltarthatóságát. 
Amennyiben sikeres volt a lefejtés az edényt 
sikeresen mossuk ki. A bort visszatöltés előtt 
alaposan keverjük össze a derítőanyaggal és 
a megfelelő mennyiségű kénnel. (100L bor 1 

dkg borkén). A derítőanyagtól az újbor két hét 
alatt ihatóvá válik. Október a szőlőoltványok 
és facsemeték ültetésének az ideje. A Magyar 
Szabvány és a NÉBIH október 15-től engedi 
forgalomba hozni a csemetéket. Csak hiteles 
faiskolából vásároljunk szaporítóanyagot, 
mert így lesz biztosított, hogy az oltványok 
vírusmentesek és a szabványnak megfelelő-e a 

gyökérzetük és a földfeletti hajtásrész. Vásár-
láskor ügyeljünk rá, hogy ne kiszáradt gyökerű 
oltványt sózzanak ránk, illetve vásárláskor mi 
is azonnal takarjuk be a gyökerüket védve a 
kiszáradástól. Ültetés előtt 12 órás áztatás 
ajánlott vízben, célszerű könnyen felvehető 
tápanyagot tartalmazó törzsoldatot adagolni 
a vízhez, mely a gyökerekbe felszívódik és a 
gyökérszőrök gyors növekedését serkenti. A 
készítményt a Malagrow gyártja és a készítmény 
neve Radifarm. 

A kertben még kint vannak lábon a káposzta- 
félék (fejeskáposzta, kelkáposzta, vöröskáposzta, 
brokkoli, karfiol, karalábé). Ezek növény-
védelméről továbbra is gondoskodni kell. A 
gyapottok bagolylepke hernyója összerágja a 
hasznosítható részeket, illetve ürülékével be is 
piszkítja. Késő délután, estefelé Decis Mega 
vagy Full 5 CS készítménnyel fújjuk le az ál-
lományt. Cuproxat FW réztartalmú készítményt 
keverjünk hozzá, így a lombvédelmet is meg-
oldjuk gomba és baktérium ellen. 

A sárgarépa, petrezselyem és zeller gumókat 
október vége fele fel kell ásni, hogy a kiadós 
őszi esők előtt a kamrába, verembe kerüljenek. 
Ne hagyjuk, hogy a répatest megrepedjen, mert 
akkor rossz minőségben lesz tárolható, időnap 
előtt el fog rothadni. Október közepe után már 
nem kell a füvet, gyepet nyírni. Hagyjunk egy téli 
növedéket, amely tartalékot fog adni a növé-
nyeknek és a nagyobb fűnövedék pufferhatás-
sal bír, a téli viszontagságos időt jobban bírja.

Hasznos kertészkedést!

Szőllős László növényorvos

Szeptember utolsó napjaira megérkezett 
a csapadék, mely megváltoztatta a 
növények közérzetét, a talaj nedvesség-
tartalmát. A talaj mikrobiológiai élete 
beindult éledezni, mely teljesen leállt 
az utolsó két hónapban a talajszelvény 
vízhiánya miatt.

Az általános iskolás gyerekektől az egészség témájában vártuk a rajzokat: pontosabban arra voltunk kíváncsiak, hogy 
kinek mit jelent, milyen asszociációkat indít el ez a nagyon sokoldalú, és nehezen meghatározható fogalom, az egészség. 
Még a szakemberek is nagyon változatosan fogalmazzák meg az „egészség” szó jelentését, és több típusú egészséget  
különböztetnek meg, így a közgondolkodásban is használjuk a betegségek hiányának kifejezésére, a teljes testi-lelki  
jóllét leírására, vagy akár a rendszerek, mint például a család működésének jellemzésére az „egészséges” szót.

Köszönjük szépen a rengeteg beérkezett munkát, több, mint 100 gyermek, 120-nál is több művét juttatták el hozzánk a 
lelkes szülők és pedagógusok. Nagyszerű látni, hogy mennyiféleképpen gondolkodnak a tanulók az egészségről: nagyon 
gyakran az alma, mint az egészség szimbóluma, és az egészséges/egészségtelen táplálkozás témáját ragadták meg, 
azonban sokaknak eszébe jutott a testmozgás, a sport, a különböző szenvedélybetegségek is, mint a dohányzás vagy 
energiaital. A járvány és az egészségügyi előírások fontossága, a szabadidő és a feltöltődés különböző módszerei, és a 
lelki egyensúly, vagy akár a környezetvédelem is, mint az egészség meghatározója. Nehéz volt a végső döntés arról, hogy 
mely rajzokat díjazzuk, mivel épp a művek sokszínűsége varázsolt el minket.

Gratulálunk minden kedves pályázónak, köszönjük a részvételt! A résztvevők átvehetik emléklapjukat és jutalmukat  
a Városházán, ügyfélfogadási időben. A nyeremények átvétele október 10-én elindult.

1.-2. OSZTÁLY
I. KISS ELVIRA
II. LAKATOS MILÁN
III. BALOGH ZSÓFIA

A rajzokból kiállítás készült, mely megtekinthető a Csokonai Művelődési Házban, szerda délelőtt kivételével  
bármikor, nyitvatartási időben 2020.11.30-ig.

3.-4. OSZTÁLY
I. KÓRÓDI PETRA ADRIENN 
II. CSŐSZ TAMÁS
III. HORVÁTH NELLI

5.-6. OSZTÁLY
I. VARGA BÍBORKA HANGA                                                                                
ÉS BARTHA CSENGE 
II. CSÁKÓ DÁNIEL MILÁN
III. HORTÓ DÁNIEL

7.-8. OSZTÁLY
I. NAGY BERENIKÉ SÁRA
II. SZÉCSÉNYI IZABELLA 
III. EMŐDI EMESE 

„SZÁMOMRA AZ EGÉSZSÉG” RA JZPÁLYÁZAT

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00121 azonosító számú, „Humán 
szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával” 
elnevezésű projekt keretében a „Maradj Hajdú-Bihar-
ban!” ösztöndíjprogram 2020. október 1. napján máso-
dik alkalommal kiírásra került. A programban elnyerhető 
támogatás összege egyszeri 50.000 Ft. 

Fent nevezett pályázat keretében mindösszesen 160 diák 
támogatására van lehetősége a Hajdú-Bihar Megyei Ön-
kormányzatnak. Az ösztöndíjpályázat 2019. májusában 
már kiírásra került, akkor 126 diák pályázott sikeresen. A 
fennmaradó 34 helyre ez év október 31-ig pályázhatnak 
olyan bocskaikerti, hajdúhadházi, létavértesi, téglási 
és újlétai, tanulói jogviszonnyal rendelkező 16 és 27 év 
közötti fiatalok, akik legalább közepes tanulmányi átlaggal 
rendelkeznek. 

A pályázatok a járványügyi helyzetre való tekintettel 
csak és kizárólag elektronikus úton nyújthatóak be az 
osztondij@hbmo.hu email címre. 

Felhívjuk a figyelmet, csak olyan diákok pályázhatnak 
sikeresen, akik a pályázat benyújtásakor egyéb, uniós 
forrásból finanszírozott ösztöndíjban nem részesülnek. 

Az ösztöndíjprogramról bővebb tájékoztatás a www.
hbmo.hu és a www.hajduhadhaz.hu oldalon olvasható, 
ugyanitt a pályázat beadásához szükséges dokumentu-
mok is letölthetőek. 

Sikeres pályázást kívánunk!

KEDVES DIÁKOK!

A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság és a 
Hajdúhadházi Polgárőrség közös akciója 
segítette a biztonságos  gyalogosforgal-
mat a tanévkezdéskor. Az akció keretén 
belül a Dr Földi János utca és a Mester utca 
kereszteződésében a Hajdúhadházi Rendőr- 
kapitányság rendőrei, a Dr  Földi János utca 
és Kossuth utca kereszteződésében a 
Hajdúhadházi Polgárőrség önkéntesei 
felügyelték az iskolába, óvodába, bölcső-
débe igyekvők biztonságos átkelését 
a zebrán. Csősz József a Hajdúhadházi 
Polgárőregyesület vezetője elmondta, 
hogy a fokozott jelenlét célja az volt, 
hogy az autósok és a gyalogosok figyel-
mét felhívják a gyalogátkelőhelyeken 
történő figyelmes, körültekintő közle-
kedés fontosságára. A polgárőrök nem 
állították meg a forgalmat, hanem fel-
ügyelték a biztonságos közlekedést. 
A hosszú távú cél ugyanis az, hogy a köz-
lekedés szereplői folyamatosan, rendőri 
és polgárőri segítség nélkül is körül-
tekintően, egymásra odafigyelve közle-
kedjenek. 

Szeptember végén lezárult az „EFOP-1.8.20-17-2017-00034 azonosító számú „A mentális egészség 
fejlesztése Hajdúhadház városában” projekt keretében megrendezett „Stresszmentes hét” nevű 
rendezvénysorozat rajzpályázata.

HAMAROSAN ELSTARTOL  
A PROGRAMRA FEL  
TELEFONOS APPLIKÁCIÓ
2020-at írunk, szinte minden ember zsebében ott lapul 
egy okoseszköz, amely könnyebbé és kényelmesebbé teszi 
a mindennapi életüket. Ehhez igazodva az EFOP 1.5.3-16-
2017-00121 azonosító számú „Humán szolgáltatások fej-
lesztése települések összefogásával” elnevezésű pályázat 
keretében közösségi applikáció került kidolgozásra. A 
Programra fel elnevezésű mobilalkalmazás a pályázatban 
részt vevő konzorciumi partnerek (Hajdúhadház, Létavértes, 
Téglás, Bocskaikert, Újléta) közösségi programjait összesíti. 
A SMAPP TÁMOGATÓ Kft. által fejlesztett szolgáltatás valós 
idejű információkat ad az említett települések program-
jairól. Nemcsak a kulturális események között válogathat-
nak a felhasználók, hanem az éttermek, szállások, látni-
valók között is. A felhasználók könnyen eligazodhatnak 
a kínált programok között, hiszen beállíthatják, melyik 
település rendezvényeiről kívánnak értesítést kapni. Ezen 
kívül értesülhetnek a települések friss híreiről is, mind-
ezekhez fotók, interaktív galéria, segélyhívás és még sok 
minden más is kapcsolódik. Az alkalmazás iOS és Android 
platformon egyaránt könnyen kezelhető, egységes 
kezelőfelülettel készült el, október közepétől ingyenesen 
letölthető az AppStore és a Play Áruházból. A kifejlesztett 
applikáció technikai szempontból biztosítja a működést 
online, és a megvalósítható szolgáltatások esetében offline 
üzemmódban is. A rendszer támogatja a gyengén látók 
általi használatot. Biztosított a kis teljesítményű eszközök 
használata is, valamint a hosszú akkumulátoros üzemidőt 
biztosítandó különböző szolgáltatási szintek támogatása, 
amelyekkel csökkenthető a fogyasztás, illetve az online 
adatkommunikáció mennyisége.

Az applikációhoz kapcsolódik egy weboldal is  
(www.programrafel.hu), amelyen asztali számítógépeken 
is nyomon követhetőek a programok. 

Bízunk benne, hogy a lakosok, és a településre látogató 
turisták számára is hasznos alkalmazás népszerű lesz a fel-
használók körében, és ezzel a fejlesztéssel innovatív módon 
is hozzájárulhatunk térségünk még vonzóbbá tételéhez, a 
vidék népességmegtartó képességének erősítéséhez.

„ZEBRASZOLGÁLAT ”   
A KÖZLEKEDŐK
BIZTONSÁGÁÉRT

Ismét szépkorút köszönthetett Hajdúhadház Város Önkormányzata. Gál József október 6-án 
töltötte be 95. életévét. Ebből a jeles alkalomból gratulált Gál Józsefnek az önkormányzat 
nevében Szőllős László képviselőúr.  Nagyon jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE
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Az U-7-es és U-9-es korosztály futballistái
kimagaslóan teljesítettek a fesztiválon.
A téglási Bozsik Tornán is szép eredménnyel
képviselték városunkat az U-11és U-13 kor-
osztály labdarúgói.

A megyei bajnokságban a következő eredmé-
nyek születtek:

Megye I. felnőtt csapat:
5. forduló: 2020. 09. 12. (szombat) 15:30
HAJDÚHADHÁZI FK   1 - 7   BALMAZÚJVÁROSI FC
6. forduló: 2020. 09. 19. (szombat) 15:00 
BUSE   5 - 0   HAJDÚHADHÁZI FK
7. forduló: 2020. 09. 26. (szombat) 15:00
HAJDÚHADHÁZI FK   0 - 9   SÁRRÉTUDVARI KSE
8. forduló: 2020. 10. 03 (szombat) 14:00
AQUA-GENERAL HSE   11 - 0   HAJDÚHADHÁZI FK
Megye I. ifjúsági csapat:
6. forduló: 2020. 09. 19. (szombat) 13:00
BUSE   5 - 2   HAJDÚHADHÁZI FK
7. forduló: 2020. 09. 26. (szombat) 13:00
HAJDÚHADHÁZI FK    6-0   SÁRRÉTUDVARI KSE
8. forduló: 2020. 10. 03. (szombat) 12:00
AQUA-GENERAL HSE    6-1   HAJDÚHADHÁZI FK
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K: Megye III. felnőtt csapat:

5. forduló: 2020. 09. 12. (szombat) 15:30
TISZACSEGEI VSE   12 - 0   HAJDÚHADHÁZI FK
6. forduló: 2020. 09. 20. (vasárnap) 15:00
HAJDÚHADHÁZI FK   2 - 4   NYÍRÁBRÁNY
7. forduló: 2020. 09. 26. (szombat) 15:00
HORTOBÁGYI LSE   6 - 1   HAJDÚHADHÁZI FK
8. forduló: 2020. 10. 04. (szombat) 14:00
HAJDÚHADHÁZI FK   4 - 6   HOSSZÚPÁLYI SE
Megyei U-16 “B” csoport:
2. forduló: 2020. 09. 13. (vasárnap) 10:00
HAJDÚHADHÁZI FK   3 - 1   HAJDÚDOROG SE
3. forduló: 2020. 09. 20. (vasárnap) 10:00
BOCSKAI SE VÁMOSPÉRCS   2 - 3   HAJDÚHADHÁZI FK
4. forduló: 2020. 09. 27. (vasárnap) 10:00
HAJDÚHADHÁZI FK   9 - 0   HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE
5. forduló: 2020. 10. 04. (vasárnap) 10:00
NYÍRADONY VVTK   3 - 3   HAJDÚHADHÁZI FK

LABDARÚGÁS

A Hajdúvitéz KSE íjász szakosztályának ifjú reménységei megmérettették magukat a 
Budapesten tartott Országos Bajnokságon.

A Pálya Országos Bajnokságon a következő eredmények születtek:

GERGELY NÓRA  barebow íj  gyerek kategória  országos bajnok
MOLNÁR AARON  történelmi íj  gyerek kategória  országos bajnok
BALÁZS MÁTÉ   olimpiai íj  gyerek kategória  5. hely
BARNA GÁBOR   olimpiai íj  gyerek kategória  6. hely

Gratulálunk az elért eredményekhez!
További sikeres felkészülést kívánunk a teremszezonra!

A hadházi íjászok ismét komoly 
eredményekkel büszkélkedhetnek.ÍJÁSZAT A vívók is aktív hónapot tudhatnak 

maguk mögött.

Az edzések továbbra is heti három alka-
lommal folynak. A vívók csapata három
új taggal bővült. 
A sportág népszerűségét és az eddigi 
eredmények elismerését tükrözi, hogy 
nemcsak helyi sportkedvelők, hanem 
a környező települések sportolói is 
Hajdúhadházon edzenek. 

VÍVÁS

A Hadházi Farkasoknál is egyre 
mozgalmasabb az élet, folyamatos 
a felkészülés a megyei bajnokság 
küzdelmeire. 

Október 7-én a hajdúszoboszlói városi 
sportcsarnokban lépett pályára a Had-
házi Farkasok legénysége és 10 pontos 
győzelmet aratott a Szoboszlói VSE felett. 
Hajrá Hadház! Hajrá Farkasok!

KOSÁRLABDASPORT
Az évad még alig kezdődött el máris komoly 
eredmények születtek.

Az elmúlt hónap is eseménydúsan telt a 
hadházi sportéletben.

A Hajdúhadházi Futball Klub legfi atalabb 
játékosai szeptember közepén a Nyíradony-
ban megrendezésre kerülő Bozsik 
Fesztiválon vettek részt.

SPECIÁLIS TARTALÉKOSKÉNT A SEREGBEN

A kialakult járványhelyzet miatt a Magyar 
Kormány gazdaságvédelmi programjának 
középpontjában a munkahelyek megőrzése 
és az új munkahelyek teremtése áll. Ebben 
vállal jelentős szerepet a Magyar Honvédség 
a – 2020. július 1-jével elindított – Speciális
Önkéntes Területvédelmi Tartalékos Szolgálat 
vállalásának lehetőségével. A szolgálatra olyan 
büntetlen előéletű, felnőtt korú, magyar állam-
polgárok jelentkezhetnek, akiknek belföldi 
lakcímük és legalább általános iskolai vég-
zettségük van. A honvédség akár több ezer 
állás nélkül maradt embernek adhat átmeneti 
vagy hosszútávú munkalehetőséget, a 6 hó-
napos képzés ugyanis újabb fél évvel meg-
hosszabbítható, de lehetőség van áttérni 
más szolgálati formára is. 
Az elmúlt rövid időszakban országszerte 
több százan vonultak be a Magyar Honvéd-
ség kijelölt alakulataihoz, a lakóhelyükhöz 
legközelebbi képzési helyre. Megyénkből 
eddig már majdnem 50-en csatlakoztak.
Az újoncok a bevonulásukat követően meg-
kötik szerződésüket, megkapják a kikép-
zéshez szükséges ruházatot, majd megkezdik 
hat hónapos szolgálatukat. A kiképzés prog-
ramját kifejezetten katonai előképzettséggel 
nem rendelkező civil embereknek dolgozták 
ki. Az erőnlét fokozatos növelése után 6 hetes
általános lövész képzés, majd 3 hónapos 
egyéni szakkiképzés következik, ezalatt min-
den résztvevő egy általa választott területre 
specializálódik érdeklődési körének és vég-

Már közel 50-en csatlakoztak a Hajdúságból a Magyar Honvédség által meghirdetett 
Speciális Önkéntes Területvédelmi Tartalékos Szolgálathoz. A program a jövőben is 
folytatódik, a megyeszékhelyek toborzóirodái továbbra is várják a jelentkezőket. 

zettségének megfelelően. A foglalkozások 
heti negyven órában zajlanak, a napi felada-
tok végrehajtása után mindenki hazamehet 
a családjához. A speciális önkéntes terület-
védelmi tartalékos katonáknak a garantált 
havi jövedelem mellett napi egyszeri meleg 
étel és utazási támogatás is jár.
A honvédség nem titkolt célja a programmal, 
hogy egyre többen válasszák a szerződéses 
szolgálatot vagy a tartalékos szolgálati 
formák valamelyikét. Természetesen, aki a 
képzési idő alatt visszakapja állását vagy új 
munkát szerez, bármilyen megkötés nélkül, 
azonnal visszatérhet a civil életbe. 

Az augusztus elején kezdődött felkészítést
sikeresen teljesítők eskütételével zárult az
alapkiképzés. Szloszjár Balázs dandártábor-
nok, az alakulat parancsnoka köszöntötte 
az újoncokat.

„Harmincegy évvel ezelőtt ott álltam én is, 
ahol most Önök, letettem a katonai esküt, és 
megpróbálok azóta is ehhez méltóan élni. Azt 
kérem, hogy Önök is vegyék ezt komolyan, az 
eskü szövegét tekintsék magukénak, próbál-
janak aszerint élni és szolgálni. Az életük 
mostantól nem a munkáról, hanem a szol-
gálatról szól.” – hangsúlyozta a parancsnok. 

Hozzátette: „Sajnos a jelenlegi járványügyi 
helyzet miatt a családtagjaik nem vehettek 
részt az eskütételükön, így ezúton szeretném 
megköszönni nekik azt a támogatást, amit az 
elmúlt hetekben, az alapkiképzésük ideje alatt 
Önöknek biztosítottak.”

A tiszti, altiszti és legénységi állományú ka-
tonák a hathetes képzés alatt többek között 
lövészet, harcászat, műszaki, híradó, egész-
ségügyi és alaki foglalkozások alkalmával 
bizonyították rátermettségüket. Az eskütételt 
követően az esküt tett katonák az ország 
különböző alakulatainál kezdik meg katonai 
pályájukat. 

www.bocskaidandar.hu

Nyolcvanegy katona tett ünnepélyes esküt 
szeptember 10-én az MH 5. Bocskai István 
Lövészdandár hajdúhadházi Vay Ádám 
Kiképzőbázisán.

ESKÜTÉTELTŐL ZENGETT HAJDÚHADHÁZ

A speciális szolgálatformához egészségügyi 
szűrés és erkölcsi bizonyítvány szükséges. 
A katonai toborzók mindenben segítik a 
jelentkezőket, így akár megszervezik az or-
vosi vizsgálatokat is. A jelentkezési lapot a 
megyei toborzóirodákban lehet kitölteni, 
az előzetes kérdésekre pedig telefonon és 
e-mailben is válaszolnak. Elérhetőségük 
megtalálható a www.iranyasereg.hu és a 
www.hadkiegeszites.hu oldalakon, de jelen
vannak a Facebookon is, MH Katonai
Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancs-
nokság néven. A Hajdú-Bihar megyében 
lévő ügyfélszolgálat Debrecenben a Péterfi a u.
58/a szám alatt található, ahol nyitvatartási 
időben személyesen, telefonon (52/314-200) 
vagy email-ben (hajdu.toborzo@mil.hu) lehet
érdeklődni a vállalható katonai szolgálat-
formák iránt.

Fotó: Schwarcz Viktória t. százados
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Orvosi ügyelet: 06-70-3703-104
Ügyeleti idő: hétfőtől péntekig 18.00 órától 
vasárnap reggel 7.00 óráig hétvégén, 
munkaszüneti napokon folyamatosan.

Általános segélyhívó: 112

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

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

Gáz hibabejelentő: 06-80-300-300

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKSZELEKTÍVEN 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:

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

BIO / BARNA FEDELŰ
HULLADÉKGYŰJTŐK:

• OKTÓBER 21.
• NOVEMBER 4.
• NOVEMBER 18.
• DECEMBER 2.

AUTÓBUSZJÁRAT A HAJDÚHADHÁZI TEMETŐBE TISZTELT LAKOSSÁG!
HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
VÁRJA A LAKOSSÁGOT KÖZVETLENÜL 
ÉRINTŐ KÖZTERÜLETI PROBLÉMÁKKAL 
KAPCSOLATOS BEJELENTÉSEKET:

• KRESZ-tábla hiba, hiány vagy rongálás
• Úthibák, kátyúk, veszélyes útszakaszok
• Kidőlt, korhadt, veszélyes fa
• Közterületen kóborló állat

A zökkenőmentes ügyintézés érdekében 
kérjük a helyszín pontos (utca, házszám)
megjelölését.
Minden esetben igyekszünk segítséget 
nyújtani, amennyiben nem rendelkezünk 
illetékességgel vagy hatáskörrel az ügyben, 
a bejelentést haladéktalanul továbbítjuk az 
intézkedésre jogosult szerv vagy szervezet 
felé, annak érdekében, hogy a probléma 
minél előbb megszűnjön.

BEJELENTÉS
• hétfőtől péntekig 8 órától 16 óráig: 

(52) 583-411,
• hétköznapokon 16 órától 19 óráig,
• hétvégén 8 órától 18 óráig: 06-30-3491-706

Kérjük, bejelentésüket elsődlegesen e-mailben 
jelezzék uzemeltetes@hajduhadhaz.hu címen,
ahol 0-24 órában fogadjuk észrevételeiket!

Hajdúhadház Város Önkormányzata október 31-én és november 1-én buszjáratot
indít a hajdúhadházi temetőbe. Az autóbuszon kötelező a maszkhasználat, a gumi-
kesztyű használata javasolt. Kérjük a kedves utasokat, hogy az autóbuszjárat igénybe-
vétele során is tartsák be a járványügyi előírásokat!

MENETREND 2020.10.31-ÉN  ÉS 2020.11.01-ÉN:

  TEMETŐBE INDUL:

 MEGÁLLÓHELY    INDULÁSI IDŐ
1 Bedő A. utca /Telekföld/   9:30 12:00 14:30
2 Móricz Zs. utca sarok    9:31 12:01 14:31
3 Nyíl utca sarok    9:33 12:03 14:33
4 Bocskai tér    9:35 12:05 14:35
5 Kossuth utca vége /nagy malom/  9:39 12:09 14:39
6 Arany J. u. /volt Stefánia/   9:44 12:14 14:44
7 Vadas Csárda    9:48 12:18 14:48
8 Dr. Földi – Rákóczi u. /Nagyhíd   9:50 12:20 14:50
9 Hunyadi u. – Petőfi u. sarok           9:53 12:23 14:53
10 Temető     9:55 12:25 14:55

                TEMETŐBŐL VISSZAINDUL:      
          MEGÁLLÓHELY    INDULÁSI IDŐ
1 Temető     11:30 14:00 16:30
2 Hunyadi u. – Petőfi u. sarok   11:32 14:02 16:32
3 Bocskai tér    11:34 14:04 16:34
4 Dr. Földi-Rákóczi u. /Nagyhíd/   11:36 14:06 16:36
5 Vadas Csárda    11:39 14:09 16:39
6 Arany J. u. /volt Stefánia/   11:43 14:13 16:43
7 Kossuth utca vége /nagy malom/  11:47 14:17 16:47
8 Nyíl utca          11:51 14:21 16:51
9 Móricz Zs. utca    11:54 14:24 16:54
10 Bedő A. utca /Telekföld/   11:55 14:25 16:55

SZOCIÁLIS MUNKA NAPJA

TÁJÉKOZTATJUK 
A TISZTELT LAKOSSÁGOT,
HOGY NOVEMBER 12-E A SZOCIÁLIS 

MUNKA NAPJA, AMELY AZ 1993. ÉVI III. TV.

SZERINT A SZEMÉLYES GONDOS-

KODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEKNÉL, 

SZOLGÁLTATÓKNÁL MUNKAVISZONYBAN

VAGY KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY-

BAN ÁLLÓ DOLGOZÓKRA KITERJEDŐEN 

MUNKASZÜNETI NAP.

ENNEK ÉRTELMÉBEN A HAJDÚHADHÁZI 

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT  

2020. NOVEMBER 12-ÉN ZÁRVA TART.

KRÍZIS ESETÉN A KÖZPONT 0-24 ÓRÁIG 

KÉSZENLÉTI TELEFONOS ÜGYELETET 

BIZTOSÍT A 06-30-833-0382 

TELEFONSZÁMON.


