
ÚJRA ELŐADÁSOK A HADHÁZI  SZABADTÉRIN
Vidám bohózat, drámai rockopera.  A szabin nők elrablása és a Fehérlaposok.
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VISELJ MASZKOT!

BECSENGETTEK A HADHÁZI ISKOLÁKBA

Megnyitották kapuikat az oktatási intézmények. A hadházi 
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KORONAVÍRUS

A járvány terjedése most elérte városunkat, 
Hajdúhadházt is. Míg, eddig, hónapokon 
keresztül csak egészségügyi megfi gyelési 
és megelőzési céllal elrendelt hatósági házi 
karanténban voltak hajdúhadházi lakosok, 
most ezek mellett arról is kell beszélnünk, 
hogy igazolt koronavírusos megbetegedések 
is vannak városunkban. A megbetegedések
száma nem magas, de a betegség meg-
jelenése újabb változást hozhat mindennapi 
életünkben.  

Beszéltünk már róla és érezzük, tapasz-
taljuk is, hogy ez az év más, mint az 
előzőek voltak. Világjárvány alakult ki, 
egyénként és közösségként is helyt kell 
állnunk egy korábban soha nem 
tapasztalt élethelyzetben.

Az illetékes hatóságok teszik a dolgukat, aki 
megbetegedett, s a jövőben megbetegszik, 
annak remélhetőleg enyhe tünetei lesznek, 
s hamar meggyógyul! Hiszem, hogy ez a 
legfontosabb!
A város intézményeiben, a bölcsődékben, 
óvodákban, iskolákban és egészségügyi 
intézményekben a tavaszi időszakban beve-
zetett óvintézkedések továbbra és érvényben 
vannak, mindenütt, még a közterületek egy 
részén is rendszeres, illetve ahol lehetséges 
folyamatos a fertőtlenítés. 
A maszk használatára kérem, figyeljen 
mindenki! Van, ahol kötelező, van, ahol 
javasolt. A szabályok értünk, egészségünk
védelme érdekében születtek, kérem, tartsa 
be azokat mindenki! 
S a maszkviselési szabályok betartása 

tekintetében egyre határozottabb ellenőrzés 
várható a boltokban és a tömegközlekedés 
területén. 
Most még jobban kell vigyáznunk magunkra 
és egymásra!
S vigyáznunk kell arra is, hogy a gazdasági 
folyamatok életben maradjanak, hogy sen-
kinek ne kerüljön veszélybe a munkája, a 
megélhetése. Ez legalább olyan fontos, mint 
az egészségünk!
Most meg kell mutatnunk magunknak és a 
világnak is, hogy együtt, összefogással mire 
vagyunk képesek! 

Kérem, legyen mindenki fi gyelmes, körül-
tekintő, együttműködő és fegyelmezett! 
Együtt, egymást segítve ezzel a nehézséggel 
is sikeresen megvívjuk a harcunkat.

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

A hosszú évek egyeztetéseit követően a 
Hajdúhadházi Református Egyházközség
és Hajdúhadház Város Önkormányzata 
között, a hadházi temető ügyében meg-
született megállapodást a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal mindenben törvényesnek 
és jogszerűnek találta, így jóváhagyta. 
Ezzel szemben a Tiszántúli Református 
Egyházkerületi Közgyűlés úgy ítélte meg, 
hogy a megállapodás nem felel meg az 
egyház érdekeinek, azt jóvá hagyni nem 
tudja, azt a Hajdúhadházi Református 
Egyházközség Elnökségének és Presbité-
riumának újra kell tárgyalni önkormány-

zatunkkal, az egyházi gazdálkodás érde-
keit jobban szem előtt tartva, elérve, hogy 
az önkormányzat a korábban megkötött 
szerződésben foglalt 25 év helyett 10 éven 
belül egyenlítse ki az értékkülönbözetet. 
Ez a város számára az évi 3 milliós 
kötelezettség helyett közel 8 milliós évi 
kiadást jelentene. 

A város számára nem túl kedvező egyházi 
döntést gyors egyeztetések követték, s azt 
kijelenthetjük, hogy helyi szinten mind az 
önkormányzat, mind az egyház illetékes 
döntéshozói továbbra is konstruktívan, a 
mindenki számára megfelelő megoldást 
keresve állnak az újra nyitottá váló kér-
déshez.

A temető szeptember közepén lejáró üze-
meltetési szerződését év végéig meg tudta 
hosszabbítani az egyház, az egyeztetések 
önkormányzat és a helyi egyház között újra 
indultak. A cél, hogy szeptember végéig 

szülessen meg egy olyan megállapodás, 
amit legfelsőbb egyházi szinten is jóvá 
tudnak hagyni, s a tényleges jóváhagyása 
a Tiszántúli Református Egyházkerületi 
Közgyűlés soron következő, október 17-i 
ülésén meg is történhessen.

A temetőben uralkodó méltatlan állapotok
felszámolására azonban az egyháznak, mint 
jelenlegi tulajdonosnak nincs anyagi forrása, 
az üzemeltető cég, a Sconto Morte Kft. bár
vállalta az év végéig történő üzemeltetést 
szerződés szintjén, félő, hogy a gyakorlatban
továbbra sem fog történni semmi. A temető 
szemetes, tele van parlagfűvel, s egyéb fel-
magzott gazokkal, a hulladék a kukák mellett 
is hegyekben áll, a csapok nem működnek, 
s közeledik a halottak napi időszak.

Megoldást a temető önkormányzati tulaj-
donba történő átadása jelenthet, amire 
azonban néhány hónapot legjobb esetben 
is várni kell.

Az önkormányzat és a helyi egyházközség 
között létrejött szerződés magasabb
szintű, egyházkerületi jóváhagyása 
nem történt meg, folytatódik a 
hajdúhadházi temető kálváriája!

TEMETŐ

A vírus terjedésének lassítása érdekében már
tavasszal országos korlátozások lettek beve-
zetve a rendezvényszervezés területén is. 
Amelyek feloldása azóta sem történt meg.

Vannak települések, amelyek próbálnak 
rendezvényeket tartani a látogatószám 
minimálisan tartása mellett. 

A hajdúhadházi rendezvények azonban 
attól sokkal több érdeklődőt vonzanak, 
hogy látogatószám tekintetében korlátok 
közé tudnánk szorítani azokat. A Hadházi 
Káposztás Napok is hiányzik mindenkinek,
de a maga vasárnapi 10 000 fős látogató-
számával semmilyen körülmények között 
nem egyeztethető össze sem a helyzettel, 
sem az új szabályokkal. Bízunk benne, 
hogy belátható időn belül javulni fog a 
járványügyi helyzet, s újra tervezhetjük és 
szervezhetjük a jobbnál jobb hajdúhadházi 
rendezvényeket!

Egyedül a színházi előadások és ünne-
peink alkalmával a megemlékezések, ame-
lyeket meg tudunk tartani a jogszabályok 
betartása és a hajdúhadházi lakosok biz-
tonságának megőrzése mellett. Ezekre várunk 
mindenkit sok szeretettel! 

Egymásra fi gyelve, vigyázva, s a szabályokat
betartva.

Ez az év nem a nagyszabású rendez-
vények éve. Sem Hadházon, sem 
Magyarországon, sem Európában.

VÁROSI
RENDEZVÉNYEK

Városunk közterületeit folyamatosan szépítjük.
A saját nevelésű virágpalánták kiültetése a kora-
őszi időszakban is folyamatos, s hamarosan az 
őszi faültetési munkálatok, és a füves területek 
felülvetési munkái is elkezdődnek.

PARKOSÍTÁS,
VIRÁGOSÍTÁS

BETAKARÍTÁS

A megtermelt rozs értékesítésre került, a 
szálastakarmányt a város juhainak téli ete-

Az ősz a betakarítás időszaka. Városunk 
önkormányzata a megtermelt Hadházi 
Lapos káposztát, melyet eredetileg a Hadházi 
Káposztás Napokra szánt, értékesítette. 
A megtermelt szilvát a közétkeztetés és a 
lekvárfőző üzem hasznosította.

tésére fordítjuk, a megtermelt és betakarított 
gyógynövényeket értékesítettünk.

A burgonya betakarítása most történik, 
részben értékesíteni szeretnénk, egy részének 
a városi hűtőházban történő betárolása 
mellett.
A szőlőtermés a sok eső és a következtében 
fellépő gombabetegségek miatt a múlt évhez 
hasonlóan szerény termést ígér. Egy része a 
korábbi évek gyakorlatának megfelelően a 
közétkeztetésbe kerül, a borszőlőt értéke-
síteni kívánjuk.
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Augusztusban ismét elkezdődött a 
Hadházi Szabadtéri Színházi Fesztivál. 
Az idei évadban két produkciót 
tekinthettek meg a hajdúhadházi és 
környékbeli színházkedvelők.

ÚJRA ELŐADÁSOK A 
HADHÁZI  SZABADTÉRIN

Az előadássorozatot A szabin nők elrablása
című zenés vígjáték nyitotta, melyet a 
nyíregyházi Mandala Dalszínház színészei 
mutattak be. A bohózat rendezője és egyik 
szereplője a Jászai- díjas, Érdemes Művész 
Mikó István volt, aki tőle megszokott módon 
nevettette meg a hadházi közönséget. 
A komáromi Magyarrock Dalszínház a 
Fehérlaposok című rockoperával csalt könnyet
a közönség szemébe szeptember 11-én a 
Hadházi Szabadtérin. A drámai hatású elő-
adás két család történetén keresztül mutatta
be az 1947-es felvidéki kitelepítés szörnyű-

ségeit. A színdarab megható, felemelő 
jeleneteivel tárta elénk a közelmúlt esemé-
nyeit. A Trianoni emlékév még aktuálisabbá 

és fájdalmasabbá tette az előadást. Az 
előadás a Déryné Program támogatásával 
jutott el a hadházi közönséghez.

Az iskolakezdés megváltozott, szokatlan 
körülmények között zajlott. A hajdúhadházi 
köznevelési intézményekben is az országos 
járványügyi előírásoknak megfelelően vette 
kezdetét a 2020/2021-es tanév. Kérdésünkre 
Fekete Júlia a Berettyóújfalui SZC Szilágyi 
Dániel Szakképző Iskolájának igazgatója 
elmondta, hogy az intézményben nappali 
tagozaton 140 tanuló kezdte meg a tanévet, 

akik a szociális gondozó vagy a kőműves 
képzésen vesznek részt. Az iskolában az idei 
tanévben kezdődött meg a dobbantó képzés. 
Ez a képzés azon fi atalok számára nyújt fel-
zárkózási lehetőséget, akik betöltötték a 16. 
életévüket és még nem szereztek alapfokú 
iskolai végzettséget. Az év során alapkompe-
tencia fejlesztésben részesülnek, és a tanév 
sikeres befejezését követően megkezdődhet 

a szakmai képzésük. Esti tagozaton szociá-
lis gondozó és ápoló, logisztikus, érettségire 
felkészítő és az iskola képzési palettáján 
újként megjelenő szociális és gyermekvé-
delmi szakasszisztens képzések folynak. Az 
esti tagozat órái kora délután kezdődnek, és 
képzésenként heti két napot vesznek igénybe. 

A Földi János Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intéz-
ményvezetőjétől, Hajdú Marianntól meg-
tudtuk, hogy az intézmény  három telephelyén
több mint 1000 tanuló kezdte meg a tanévet. 
Közülük közel 200 tanuló most ült először 
az iskolapadba. Az iskolában emelt szintű 
ének-zene és két tanítási nyelvű oktatás teszi 
lehetővé a gyerekek általános iskolai képzé-
sének gazdagítását. 

A tanévnyitó ünnepségen részt vett városunk
díszpolgára Nagy Gábor, aki saját készítésű  
ajándékkal kedveskedett az első osztályos 
tanulóknak abból az alkalomból, hogy  80 
évvel ezelőtt kezdte meg az általános iskolai 
tanulmányait Hajdúhadházon.

Az iskolákban a gyerekek már minden év-
folyamon ingyen tankönyvekből tanulnak, 
illetve a rászorulók ingyen tanszercsomagot 
is kaptak. 

A Berettyóújfalui SZC Szilágyi Dániel Szak-
képző Iskolájában és a Földi János Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskolájában egy- egy iskolaőr 
is megkezdte a szolgálatot. Feladatuk az ok-
tatás zavartalan ellátásának biztosítása, a 
nevelő-oktató munka hatékonyságának tá-
mogatása, valamint az oktatási intézmények 
rendjének fenntartása.

Hat hónap után, szeptember elsején újra megkezdődött a hagyományos, tantermi 
oktatás a hajúhadházi gyerekek számára is.  A lakosság fegyelmezettségének és a sikeres 
járványügyi védekezésnek köszönhetően vált lehetővé a hagyományos iskolakezdés.
A tantermi oktatás megkezdését gyerekek, szülők, pedagógusok egyaránt nagyon várták.

BECSENGETTEK A HADHÁZI ISKOLÁKBA

REFIS TANÉVKEZDET

De Istennek hála, mindannyian egészségben
kezdhettük el a 2020/2021-es tanévet a 
hajdúhadházi Rózsai Tivadar Református 
Általános Iskola és Óvoda falain belül.

A gyerekek, elsős szülők, lelkészek, pedagó-
gusok, alkalmazottak közel félévi távollét 
után szeptember 1-én végre örömmel üdvö-
zölhették egymást az intézményben. 

Iskolánk a 12. tanévét 32 elsőssel, összesen 
283 diákkal 11 osztályban 25 pedagógust 
és 11 segítő alkalmazottat foglalkoztatva, 
míg óvodánk a 13. nevelési évét 37 új ovis-
sal, összesen 114 gyerekkel 4 csoportban, 9 
óvodapedagógussal és 9 segítő dolgozóval 
kezdte meg.

Az ötéves megbízatása során végzett sikeres 
és áldásos munkája végeztével augusztus-
tól nyugdíjba vonult Tóth Valéria Etelka 
intézményvezető. Isten áldása kísérje további 
életét! Egészségben, boldogságban megélt 
hosszú nyugdíjas éveket kívánunk neki!  

Az új intézményvezető Pataki József tanár úr
lett, aki a már kialakult hagyományokra 
építve kívánja folytatni a megkezdett 
munkát. Irányításával a pedagógusok már 
augusztusban előkészítették a kihívások-
kal teli új tanévet. A januárban megjelent 
Nemzeti alaptantervnek megfelelő Helyi
tantervet dolgoztak ki, Pedagógiai prog-
ramot módosítottak. A változtatások ettől 
a tanévtől -felmenő rendszerben- az 1. 
és 5. évfolyamokon kerülnek bevezetésre. 
Elkészült az éves Munkaterv, valamint az 
előző tanév végi helyi tapasztalatokon 
alapuló tantermen kívüli digitális oktatás 

munkarendje. Remélhetőleg nem kerül sor 
ez utóbbi bevezetésére.

Minden tanuló megkapta az ingyenes tan-
könyveket, sőt a hátrányos helyzetű diákok 
szülei ingyenes tanszercsomagot is átvehettek. 

Az országos járványügyi protokoll és a helyi 
adottságok fi gyelembe vételével elkészült és 
az  első tanítási nappal bevezetésre került in-
tézményünk járványügyi szabályzata, mely
diákra, szülőre, dolgozóra egyaránt vonat-
kozik. A rendezvények, iskolai ünnepek 
során betartjuk a felsőbb ajánlásokat és a
hatályos létszámkorlátot. Emiatt rugalmasan
átszerveztük a templom zárt terébe tervezett 
tanévnyitót az első tanítási napra, az iskola 
udvarára.

Mindkét intézménybe (óvoda, iskola) való
belépés előtt kézfertőtlenítést, esetenként
lázmérést végzünk a gyerekeken. A hozzá-
tartozók számára belépéskor szintén 
kötelezővé tettük a kézfertőtlenítő és az 
orrot és szájat eltakaró maszk használatát. 
Folyamatos a fertőtlenítés, a szellőztetés 
az intézményben. A közösségi tereken a 
tanulók számára is ajánlott a maszkok 
használata. A több osztályt érintő szak-
köreink helyett idén az egyéni felárzárkóz-
tatásra és a tehetséggondozásra helyeztük 
a hangsúlyt. A tanévet 3 tanulószobai cso-
porttal kezdtük, ahol a gyerekek be tudják 
tartani egymástól a védőtávolságot. Az 
udvarrészeket és az ebédlőt váltott időben 
megosztva használhatják a diákok. Minden 
étkezés előtt pedagógus felügyeli a gyerekek 
alapos, fertőtlenítő szerrel történő kéz-
mosását. Az első  héten megtartott szülői 
értekezleteken felhívtuk a szülők fi gyelmét 
a közös és fokozott felelősségre, a betegség 
tüneteire, az azt követő teendőkre. Az intéz-
ményben betegség tüneteit mutató tanulót 
azonnal elkülönítjük az orvosi szobában, 
majd értesítjük a szülőt és az iskolaorvost. 

A 7. évfolyamosok tavaszi konfi rmációját - 
a tanulók és az intézmény e jeles eseményét 
- október első vasárnapjára helyeztük át, 
amelyre a templomban kerül sor a létszám-
korlátozás betartásával. Az őszre tervezett 
osztálykirándulásokat, az 5. osztályosok 
úszásoktatását tavaszra ütemeztük át, mint 
ahogy a Határtalanul- program nyertes 
pályázatának megvalósítását, az ötnapos 
erdélyi körutat is. 

E változások és járványügyi óvintézkedések 
mellett is kívánunk mindenkinek sikeres és 
boldog új tanévet Isten áldásával!

Bereczki Ibolya 
munkaközösség-vezető

A szokásosnál is nagyobb várakozás előzte meg az idei tanévkezdést országos és helyi 
szinten egyaránt. Lesz-e tantermi oktatás? Hogyan? Meddig?  –kavarogtak s kavarognak 
még ma is a kérdések.
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ÚJ VEZETŐ A RÓZSAI TIVADAR REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ÉLÉN

A korábbi intézményvezető, Tóth Valéria 
Etelka ötéves megbízatása lejártával nyáron 
befejezte gazdag hajdúhadházi szolgálatát, 
s nyugdíjba vonult. Köszönjük a köztünk 
végzett példamutató keresztyén munkáját. 
Isten áldja meg a további életét! Jó egészséget, 
boldogságot, hosszú, tartalmas nyugdíjas 
éveket kívánunk neki!

2020. augusztus 1-től Pataki József vette át 
az intézmény irányítását. Az új vezetés és az 
alkalmazotti közösség töretlen hittel, és erős 
küldetéstudattal folytatja a korábbi években 
megkezdett közös munkát. Halad azon az 
úton, amelyen a református egyházközség 
támogatásával több mint egy évtizede elindult.

Olyan keresztyén értékrendet hirdető iskolát 
és óvodát kíván működtetni a városunkban, 
amelynek legfőbb célja a bibliai örök értékek 
átadása, az emberi jóságra, szeretetre, 
egymás megbecsülésére és segítésére nevelés. 
A református egyházi hagyományokhoz 
híven intézményünkben kiemelt cél a tudás 
gyarapítása, a szilárd erkölcsi értékrend 
megalapozása, a hazaszeretetre nevelés és 
a magyarságtudat erősítése. Alapértékeink 
közül legfontosabb a hit ajándékának el-
nyerése, a család és az erkölcs tisztelete, a 
tudás becsülete, és a személyes példa üzenete.

Az intézmény pedagógusi és alkalmazotti 
közössége megtapasztalta, hogy az egyházi 
oktatás jövőképet ad, erőt a közösségi meg- 
maradáshoz. Bebizonyosodott az évek során, 
hogy „rajtunk itt az Úr nagy csoda dolgot mível”.

Ezt tapasztalja nap mint nap az intézmény 
új vezetője, Pataki József is, aki gimnáziumi 
tanulmányait Vásárosnaményban végezte. 
Hálás középiskolai tanárainak, amiért 
megtanították, hogy a tudás érték, szorgal-
mas, kitartó munkával és Isten segítségével 
a kitűzött célok elérhetők. 
1993-ban Nyíregyházán, a Bessenyei György 
Tanárképző Főiskolán matematika-fizika 
szakos tanári diplomát szerzett. Még ebben 
az évben megkezdte tanári hivatásának 
gyakorlását Hajdúhadházon, a Földi János 
Általános Iskolában. Rengeteget tanult az 
idősebb, tapasztalt kollégáitól, útmutatá-
sukra mindig számíthatott. Szakmai és em-
beri sikerekben gazdag, szép időszak volt 
ez a 16 év az életében, amikor nemcsak 
szaktanárként oktatta Hajdúhadház fiatal- 
ságát, hanem sokuk nevelésében osztály-
főnökként is részt vett megismerve család-
jaik révén e nagy múltú hajdútelepülést. 

Úgy érzi, hogy a hosszú évek e következetes 
munkájának eredményeként sikerült elnyer- 
nie a hajdúhadházi emberek bizalmát, 
szeretetét és megbecsülését.

Tanári munkája mellett 1997-ben a Buda-
pesti Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szak- 
közgazda diplomát szerzett.

Ugyanebben az évben kötött házasságot. 
Házastársa, aki azóta nemcsak a magán-
életben hű társa, hanem tanítóként a peda-
gógusi pályán is munkatársa. E városban 
leltek otthonra, telepedtek le, nevelik két 
gyermeküket. Fiuk a Debreceni Református 
Gimnáziumban érettségizett, s jelenleg a 
Debreceni Műszaki Egyetem gépészmérnöki 
karának utolsóéves hallgatója. Lányuk a helyi 
református általános iskola 8. osztályos 
tanulója. 

Pataki József életében mérföldkő volt a 
2009-es esztendő, amikor egy maroknyi lel-
kes, keresztyén hitében erős pedagógussal 
megkezdhette működését a Hajdúhadházi 
Református Általános Iskola, melynek ő 
presbiterként és pedagógusként is alapító 
tagja lehetett. 

2012-ben kollégái - munkája elismeréseként 
- az „Év pedagógusa” címmel jutalmazták. 
Ebben az évben jelentkezett a Nyíregyházi 
Egyetem matematika-fizika tanári mester-
képzésére, ahol okleveles matematika- és 
fizikatanár diplomát szerzett. 

A 2013-2014-es tanévben intézményében 
igazgató-helyettesi feladatokat látott el.  

2016-ban, a város napján Hajdúhadház 

Város Önkormányzata Földi János Díjjal 
és plakettel jutalmazta a település életében 
végzett magas színvonalú, lelkiismeretes 
oktató- nevelő munkájáért. 

2017-ben a minősítő eljárást követően peda- 
gógus II fokozatba lépett.

Évek óta irányítja, koordinálja az iskolai 
országos méréseket. A szakmaiság mellett 
nagy hangsúlyt fektet a tanulók hazafias 
nevelésére, az országhoz, a nemzethez való 
szoros kötődésük kialakítására. Évente 
sikeresen pályázza, nyeri és szervezi meg a 
diákoknak az országos Erzsébet-program 
balatoni jutalomtáborozásait, a 7. évfolya-
mos tanulók számára a Határtalanul- 
program többnapos erdélyi körútjait. 

Életpályájára jellemző az állandó szakmai 
fejlődés és megújulás igénye. Ezt bizonyítja, 
hogy 2019-ben a Budapesti Műszaki Egye- 
temen mérés-értékelés szakvizsgát tett, jelen-
leg pedig a Kodolányi János Egyetemen 
közoktatás-vezető és pedagógus szakvizsga 
tanulmányokat végez.                                           

A fenntartóval, a református gyülekezettel, 
munkatársaival, a tanulókkal és szüleikkel 
együtt hálás az eddig elért közös ered-
ményekért, és keresztyén hittel, bizakodva 
tekint a jövő kihívásai elé. Együtt haladva, 
egymást segítve folytatjuk az Isten által 
kijelölt úton.  

Sok sikert kívánunk Pataki József új vezetőnek, 
és az általa irányított hajdúhadházi Rózsai 
Tivadar Református Általános Iskola és Óvoda 
intézménynek!

Új vezető irányításával kezdte meg a 
2020/2021-es tanévet a Rózsai Tivadar  
Református Általános Iskola és Óvoda.

 

A 2020/2021-es nevelési év megkezdődött 
a bölcsődében is. Kecsediné Molnár Anikó 
az intézmény vezetője kérdésünkre el-
mondta, hogy a bölcsődében négy csoport-
ban történik a gyerekek gondozása. 

A gyerekek beszoktatása folyamatosan zaj-
lik. A járványügyi szabályokokat betartják 
és ehhez kellő mértékű információkat 
nyújtanak a gyermekek, szülők és dolgozók 
számára. Fontosnak tartják a gyermekek és 
szülők mellett a dolgozók egészségvédel-
mét is. Az intézményt, az eszközöket, a 
berendezési tárgyakat, a játékokat  folyama-
tosan fertőtlenítik. Kihelyezésre kerültek a 
helyes kézmosás menetét bemutató útmu-
tatók. Minden egységbe, minden kézmosá-
si lehetőségnél kihelyeztek fertőtlenítő 
hatású folyékony szappant, mert ennek 
alkalmazásával egy fázisban végezhető el 
a kéztisztítás és a kézfertőtlenítés. Ügyel-
nek a papírzsebkendő helyes és egyszeri 
használatára. A szemetes badellákat na-
ponta többször ürítik, fertőtlenítik. Azokat 
a felületeket, amelyek többször vannak 
megérintve, gyakrabban fertőtlenítik (kilincs, 
ajtó, szekrények, mosdók, korlátok, villany- 
kapcsolók). Törekszenek arra, hogy a gyer-

mekek minél több időt tartózkodjanak a  
szabad levegőn. A játékok, eszközök, be- 
rendezési tárgyak, textíliák fertőtlenítéséről 
napi szinten gondoskodnak. A bölcsődét 
kizárólag egészséges, tüneteket nem mu-
tató gyermek látogathatja. A szülőket 
egyenként tájékoztatták arról, hogy ameny-
nyiben gyermeküknél bármilyen fertőző 
betegség tüneteit észleli, az intézménybe 

nem mehetnek , otthon kell maradni mind-
addig, amíg orvosi javaslatra újra közösség- 
be mehet. A szülő köteles az intézményt 
értesíteni, ha gyermeknél koronavírus-gyanú 
vagy igazolt fertőzés áll fenn. A bölcsőde 
valamennyi dolgozójára ugyan ez a szabály 
vonatkozik. Mindemellett törekszenek a 
felelősségteljes együttműködés megvaló-
sítására a szülők és az intézmény dolgozói 
között. Elsődleges feladat számukra a biz-
tonságos kisgyermekellátás, a szeretetteljes 
nevelés, gondozás megvalósítása.

VÁRJA A GYEREKEKET A HAJDÚHADHÁZI BÖLCSŐDE

A Hajdúhadházi Városi Óvoda 2020. szeptember 1- én megnyitotta 
a kapuit az óvodás gyerekek előtt. A 2020/ 2021-es nevelési évben 
540 fő gyermeket fogad az intézmény. Az ovisok neveléséről,  
ellátásáról 37 fő óvodapedagógus, 20 dajka néni, 6 pedagógiai  
asszisztens és egy fél állású pszichológus gondoskodik.

Az óvoda épületeket a festés után fertőtlenítő takarítással készítettük 
elő a gyerekek fogadására.
A mindenki számára ismeretes vírus helyzet miatt az intézménynek 
is be kellet vezetni bizonyos intézkedéseket a gyerekek, szülők és a 
dolgozók egészségvédelme érdekében.
Az intézményt csak egészséges gyermek illetve felnőtt látogathatja, 
amennyiben a gyermek lázas, fáj a torka, folyik az orra, szeme gyul-
ladt, hányása vagy hasmenése van, nem fogadhatjuk. Természetesen 
ez a szabály vonatkozik a szülőkre és dolgozókra egyaránt.
A gyermeket kizárólag egy hozzátartozó kísérheti be az óvodába 
és átadása után csak a szükséges, minimális ideig tartózkodhat az  
épületben, távozáskor ugyanez a szabály érvényes.
Az óvodák ajtajában minden reggel a dajka nénik fertőtlenítik a  
gyerekek és a szülők kezét illetve megtörténik a gyermek és szülő 
digitális lézeres testhőmérséklet mérése.
A szájmaszk használata ajánlott, de nem kötelező az óvoda területén!
Az új gyerekek szüleit kérjük, hozzanak orvosi igazolást arról, hogy 
gyermekük egészséges, közösségbe mehet!
Ebben az évben kiemelt hangsúlyt fektetünk az egészséges élet- 
módra nevelés és ezen belül is a személyi higiénia fontosságára.
Bízunk benne, hogy az intézkedések, szabályok betartásával sikerül 
mindenki egészségét megvédeni és sikeres nevelési évet zárnunk 
majd 2021-ben.

Pur Mihály intézményvezető

AZ ÓVODA IS MEGNYITOTTA
KAPUIT HAJDÚHADHÁZON!
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ÁTADTÁK AZ  
É. KISS SÁNDOR 
ÖSZTÖNDÍJAKAT

Az ösztöndíjat évek óta két tanuló nyeri 
el, mely 100 ezer forint támogatást jelent 
egy tanuló számára. Az alapítvány ku-
ratóriuma az általános iskolás pályázók 
közül Balogh Nórának, a Rózsai Tivadar 
Református Általános Iskola 8. a osztályos 
tanulójának ítélte oda az ösztöndíjat. A 
középiskolai tanulónak szánt ösztön- 
díjat Balogh László, a Berettyóújfalui SZC 
Szilágyi Dániel Szakképző Iskola 11-es, 
végzős kőműves tanulója nyerte el. 
É. Kiss Sándor és családja fontosnak tartotta 
és tartja a tehetséges gyerekek tanulását, 
ezzel az ösztöndíjjal járul hozzá a család 
a hajdúhadházi tehetséges, szorgalmas 
gyerekek boldogulásához. Sok sikert és 
eredményes tanévet kívánunk a tanulóknak!

É. Kiss Sándor családja idén is pályázatot 
hirdetett tanulmányi ösztöndíjra, olyan  
kiemelkedő teljesítményt nyújtó, szerény 
körülmények között  élő általános és közép-
iskolás  tanulók számára,  akik Hajdúhad-
házon élnek.

Hajdúhadház Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető 
részt vesz az EFOP 1.5.3-16-2017-00121 azonosító számú, „Humán 
szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával” elnevezésű 
pályázat megvalósításában, Bocskaikert Községi Önkormányza-
tával, Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal, Létavértes Városi Ön-
kormányzattal, Téglás Város Önkormányzatával és Újléta Község 
Önkormányzatával közösen.

A projekt keretében – a pályázati kiírásnak megfelelően - humán 
közszolgáltatásban dolgozók részvételével alkalmazott számítás-
technika (ECDL) tanfolyam indult 2020 júliusában. Konzorciumi 
szinten 48 fő képzése valósul meg, négy képzési helyszínnel. 
Hajdúhadházon, Létavértesen, Tégláson és Bocskaikertben 12-12 fős 
csoportokban zajlik az oktatás, melynek célja, hogy a résztvevők  
olyan számítástechnikai ismeretek, kompetenciák birtokába jussanak, 
amelyek segítségével a mindennapi életük, a munkavégzésük fejlett 
technológia segítségével egyszerűbbé válik.

Hajdúhadházon az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12 al-
kalmazottja kapott lehetőséget digitális kompetenciájának fejlesz-
tésére, képzettségének javítására. A tanfolyam ez év decemberéréig 
zajlik, a résztvevők munkaidő után vesznek részt az oktatási alkalmakon. 
Ez év végén a képzés résztvevői sikeres vizsgák esetén 7 modulos 
ECDL bizonyítványt kapnak. 

A képzést a megfelelő végzettséggel és a szükséges engedélyekkel 
rendelkező SIMONINFO Multimédia és Oktatási Kft. végzi.  
A projekt keretében 2020. augusztusának elején – szintén a SIMON- 
INFO Multimédia és Oktatási Kft. vezetésével - szociális asszisztens 

képzés is indult. A képzés Tégláson és Létavértesen zajlik, 12-12 fős 
csoportokban. Tégláson 4-4 fő hajdúhadházi, téglási és bocskaikerti; 
míg Létavértesen 9 fő létavértesi és 3 fő újlétai, érettségivel 
rendelkező hátrányos helyzetű célcsoporttag vesz részt a tanfolya-
mokon. A képzés sikeres elvégzésével OKJ-s bizonyítványt szereznek 
a résztvevők, mely emelt szintű szakképesítést nyújt, és ennek 
birtokában szociális segítő munkakört tölthetnek be. A tanfolyam 
elvégzésével képessé válnak aktív segítségnyújtásra a szociális, 
egészségügyi, oktatási és közművelődési intézményekben az ügy-
felek szociális problémáinak megoldásában. Bízunk benne, hogy 
a résztvevő célcsoporttagok széles körben el tudnak helyezkedni a 
humán közszolgáltatás intézményeiben, és ezáltal enyhül a hátrányos 
helyzetű térség által generálódott humán kapacitáshiány is.

KÉPZÉSEK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS -  BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM 2021. 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 
többszintű támogatási rendszer, amelynek 
pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: 
a települési önkormányzatok által nyújtott 
támogatás; a megyei önkormányzatok által 
nyújtott támogatás és a felsőoktatási intéz-
ményi támogatás.

Az ösztöndíjpályázatra kizárólag Hajdúhad-
ház Város Önkormányzatának illetékességi 
területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, 
aki:

• a Magyar Honvédség és a rendvédelmi 
feladatot ellátó szervek hivatásos és 
szerződéses állományú hallgatója

• doktori (PhD) képzésben vesz részt 
• kizárólag külföldi intézménnyel áll 

hallgatói jogviszonyban.

Pályázati feltételek:
Az „A” típusú pályázatra azok a települési 
önkormányzat területén lakóhellyel rendel- 
kező, hátrányos szociális helyzetű felső-
oktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik 
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási 
hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű 
(nappali munkarend), alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzés-
ben, mesterfokozatot és szakképzettséget 
eredményező mesterképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőfokú, illetve felső-
oktatási szakképzésben folytatják tanul-
mányaikat. 

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2020 szep-
temberében felsőoktatási tanulmányaik 
utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyi- 
ben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 
2021 őszén már nem áll fenn, úgy a 
2021/2022. tanév első félévére eső ösztöndíj 
már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be 
azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói 
jogviszonya a felsőoktatási intézményben a 
pályázás időpontjában szünetel. Az ösztön- 
díj folyósításának feltétele, hogy a 2020/2021. 
tanév második félévére a beiratkozott hallgató 
aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

Az „B” típusú pályázatra azok a települési 
önkormányzat területén lakóhellyel rendel-
kező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok 

jelentkezhetnek, akik:
• a 2020/2021. tanévben utolsó éves, 

érettségi előtt álló középiskolások; 
vagy

• felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, 
felsőoktatási intézménybe még felvételt 
nem nyert érettségizettek;

és a 2021/2022. tanévtől kezdődően felső-
oktatási intézmény keretében teljes idejű 
(nappali munkarend) alapfokozatot és szak-
képzettséget eredményező alapképzésben, 
osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szak-
képzésben kívánnak részt venni. 

A pályázatot papíralapon (nyomtatott for-
mában) az alábbi címen kell benyújtani 
ügyfélfogadási időben:
Hajdúhadház Város Önkormányzata
4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

Figyelem!
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica 
Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-
működési Rendszerében (a továbbiakban: 
EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció 

szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 

A személyes és pályázati adatok ellen-
őrzését, rögzítését követően a pályázati 
űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési 
önkormányzatnál kell benyújtaniuk a 
pályázóknak. A pályázat csak a pályázati 
kiírásban meghatározott csatolandó mel-
lékletekkel együtt érvényes. A pályázati 
kiírásban meghatározott valamely melléklet 
hiányában a pályázat formai hibásnak 
minősül. A benyújtott pályázatok befogadását 
az önkormányzat köteles az EPER-Bursa 
rendszerben igazolni. A nem befogadott 
pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális 
rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi 
eredményétől függetlenül történik.

A pályázat rögzítésének és az önkormány-
zathoz történő benyújtásának határideje:
2020. november 5.

A pályázati kiírásról és a csatolandó mel-
lékletek listájáról bővebben a Hajdúhadház 
Város Önkormányzata hirdetőtábláján, 
illetve a www.hajduhadhaz.hu internetes 
oldalon tájékozódhatnak.

Hajdúhadház Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal 
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján kiírja a 2021. évre 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási 
hallgatók számára.

„SZÁMOMRA
AZ EGÉSZSÉG” 
RAJZPÁLYÁZAT
Az EFI Iroda (EFOP-1.8.20-17-2017-00034) 
rajzpályázatot hirdet a „Stresszmentes hét” 
esemény keretein belül, hajdúhadházi, 
téglási és bocskaikerti általános iskolás  
diákok számára.

A legjobb rajzokat (a következő kategóriában: 1.-2. osztály, 3.-4. oszt.,  
5.-6. oszt., 7.-8. oszt.) nyereményekkel díjazzuk.

TÉMA: „SZÁMOMRA AZ EGÉSZSÉG”
LEADÁSI HATÁRIDŐ: SZEPTEMBER 30.
LEADÁS HELYSZÍNE: HAJDÚHADHÁZ ÖNKORMÁNYZAT 20-AS IRODA

A beérkezett rajzokból októberben kiállítást rendezünk.
A rajzok hátoldalára kérjük kerüljön fel a gyermek neve,
évfolyama és a kapcsolattartó (szülő/tanár stb.)
neve és telefonszáma/email-címe!

Kapcsolat: efi@hajduhadhaz.hu, efi2@hajduhadhaz.hu
06-52-538-417
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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

Hajdúhadház Hunyadi utca 1-3. szám 
alatti felnőtt háziorvosi rendelő és a
Hajdúhadház Bocskai tér 9. szám alatti 
gyermekorvosi és védőnői szolgálat 
mint egészségügyi alapfeladat-ellátó 
intézmények vonatkozásában orvosi 
rendelőként, vagy védőnői szolgáltatói 
helyenként a beltéri várakozó helyiség-
ben legfeljebb 5 fő tartózkodhat.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ORVOSI 
RENDELŐK ÉS A VÉDŐNŐI 
SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSÉRŐL

A többi, ellátásra várakozónak zárt térben 
várakozni tilos, az ellátásra várakozóknak 
egymást folyamatosan rotálni kell, a váró-
termek folyamatos szellőztetése mellett. 

Javasolt, hogy az orvosokat, a védőnőket 
lehetőség szerint előzetes időpont foglalás, 
vagy egyedi egyeztetés alapján keressék fel. 

Kérjük a lakosságot, hogy gyógyszer-
felírási kéréseiket és esetleges kérdése-
iket  az alábbi e-mail címen illetve tele-
fonon tegyék meg házi orvosuknál, házi 
gyermekorvosuknál, fogorvosuknál!

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

TÁ JÉKOZTATÓ AZ 
ÜGYELET MŰKÖDÉSÉRŐL

KEDVES LAKOSOK!

A Koronavírus második hullámának 
közeledése kapcsán ezúton kívánjuk 
tájékoztatni, hogy az alábbi eljárásrend
szerint történik a betegellátás az orvosi
ügyeletben, azaz:

• Ügyeletes Kollégáinknak az orvosi ügyelet
épületének ajtaját zárva kell tartania.

• Az ambuláns ellátásra jelentkező betegek 
részére tájékoztatótáblát helyeztünk ki,
melyen az ápolói telefonszám került 
feltüntetésre. Kérjük, ezt a számot szíves-
kedjenek hívni, és ezen keresztül jelezzék 
panaszukat kollégáink részére.

• Amennyiben a panaszok alapján rendelői 
ellátás következik, egy COVID kérdőív 
kitöltését követően testhőmérséklet 
mérés történik.

• A felsorolt panaszok alapján az orvos 
dönt, hogy sürgős ellátási esetről van-e 
szó. Amennyiben valóban sürgős szükség 
miatt jelent meg a beteg az ügyeleten, az 
ellátás megtörténik. Amennyiben nem 
sürgős szükség miatt jelentkezett a lakos 
az ügyeleten, tanácsadást követően ott-
honába visszairányítják.

• Kérjük, hogy a váróhelyiségekben kihe-
lyezett kézfertőtlenítő szert érkezéskor, illet-
ve távozáskor is szíveskedjenek használni.

• Légúti panaszokkal és/vagy lázas beteg 
elsősorban telefonon keresztül keresse 
az ügyeletet a személyes megjelenés he-
lyett. Légúti tünetekben szenvedő beteg 
ne használja a tömegközlekedést, hanem 
egyénileg autóval legyen kórházba szál-
lítva kórházi ellátás indokoltsága esetén 
és viseljenek szájmaszkot, illetve szükség 
esetén mentővel történjen a szállítás.

Tisztelettel kérjük a fentiek maradéktalan 
betartását!

Köszönettel:
Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.

ÜNNEPEINK, JELES NAPJAINK  –  SZEPTEMBER
SZEPTEMBER – SZENT MIHÁLY – ŐSZELŐ – FÖLDANYA HAVA

SZEPTEMBER 1. – EGYED NAPJA

SZEPTEMBER 5. – LŐRINC NAPJA

SZEPTEMBER 8. – KISASSZONY NAPJA

SZEPTEMBER 21. – MÁTÉ NAPJA

Máté apostol és evangélista napja. Egyes vidékeken Máté he-
tében vetették el a gabonát. A vetés a férfiak munkája volt, 
melyhez különféle rituálékat kötöttek. A vetőmagot megszen-
telték, a férfiak megmosták a lábukat, tiszta ruhába öltöztek, 
így mentek ki a földekre. Egyes vidékeken a magvető a nyelve 
alá három búzaszemet tett, és a művelet közben nem volt sza-
bad beszélnie. Miután a vetést elvégezték, a vetőabroszt (ami 
gyakorta a karácsonyi abrosz) a magasba dobták, hogy nagy-
ra nőjön a gabona.

Szent Egyed remete, a VIII. században élt Provence-ban. A népi 
időjóslás szerint Egyed névünnepén ha esik, enyhe tél lesz. Ha az 
eső mellett égzengés is van, akkor jövőre jó termés várható, ha 
ezen a napon szép az idő akkor abból  kellemes őszi időt jósoltak.

Ez a nap “rontónap”. Lőrinc sok kárt csinál, például megrontja 
a vizeket, azokban már nem lehet fürödni (hideg van), beleesik  a 
dinnyébe, azaz a nyári görögdinnye e nap után már élvezhetetlen 
lesz, lucskos, vízízű lesz a nyári dinnye.

Szűz Mária születésének napja. Magyarországon kedvelt búcsú-
nap. Régen a hívő asszonyok kimentek ezen a napon a szabadba 
napfelkeltét várni abban a reményben, hogy aki arra érdemes, a 
felkelő napban megláthatja Máriát és a Nap körüli rózsákat. Egyes 
területeken ekkor kezdték el vetni a gabonát, melyet kisasszony 
napjára virradóra kitettek a szabadba, hogy a harmat érje, azaz 
“az Úristen szentelje meg”.
Mint a paraszti gazdasági élet fontos napja, sokfelé a cselédek 
ezen a napon álltak szolgálatba. Ekkor kezdték meg a dió leverését 
a fáról.  Ezt a napot Fecskehajtó Kisasszony napjának is nevezik, 
amely arra utal, hogy ettől a naptól kezdve keltek útra a költöző 
madarak. 

A népi időjóslás szerint amilyen az időjárása ennek a napnak, annak
az ellenkezője jellemzi az egész őszt. Hegyvidékeink lakossága úgy 
véli, ha Kisasszony napján nem köszönt be az éjszakai fagy, akkor 
hosszú, meleg lesz az ősz. Ennek különösen a bortermelés  szem-
pontjából van nagy jelentősége, hiszen a régi mondás szerint is: 
a „Szeptemberi meleg éjszakák fi nom bort érlelnek. Ha hidegre 
fordulnak Máriák, savanyúak lesznek.”

Szeptember az év kilencedik hónapja a Gergely-naptárnak, és 30 
napos. Eredetileg, a római naptárban az év hetedik hónapja volt, 
ebből  ered a neve,  a latin septem szóból, melynek jelentése hét. 

SZEPTEMBER 29. – MIHÁLY NAPJA

Szent Mihály arkangyal ünnepe. A katolikus hagyomány szerint 
Szent Mihály egyike a 7 arkangyalnak, ő a mennyei hadak nagy 
vezére és győztes harcosa. A hagyomány szerint Mihály a túlvi-
lágra költöző lelkek kisérője, ő ítéli meg az emberek cselekede-
teit az utolsó ítéletkor. Általában kezében karddal és mérleggel 
ábrázolták.

Ez a nap volt az ún. kisfarsang időszakának kezdőnapja, azaz 
a lakodalmak ideje, mely egészen Katalin napig tartott (novem-
ber 25.).

Gyakorlatilag az időjárás hidegre, téliesre fordulását hozta 
Mihály napja. Egy régi mondás szerint “Szent Mihály öltöztet, 
Szent György vetkőztet.” Ezután már tilos volt az ágyneműt 
a szabadban szellőztetni. Úgy tartották ekkor szűnik meg 
a legelőn a fű növekedése. Az állatok viselkedéséből a téli 
időjárásra következtettek. Ha a juhok szorosan egymás mel-
lé feküdtek, hosszú kemény télre számítottak. A halászó vi-
dékeken úgy tartották a halak ekkor a víz mélyére, az iszapba 
húzódnak.

A gazdasági év szempontjából jelentős nap, eddig legeltették a 
réten a Szent György napján kihajtott marhákat. A pásztorok 
ekkor tértek vissza a havasokról, a jószágokat ezután a gazda 
gondjaira bízzák. A juhászok is ekkor kapták meg a bérüket, és 
általánosan ez a nap volt a szegődtetés napja, azaz a cselédek 
ekkor költöztek új gazdához.
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Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a települési támogatás megállapí-
tásának, kifizetésének, folyósításának, valamint fel-
használása ellenőrzésének szabályairól szóló 2/2015.
(II.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
Rendelet) alapján települési támogatás keretében 
igényelhető támogatás a lakhatási (fűtési) támo-
gatás.

A támogatás iránti igényeket minden év szep-
tember 1. napjától kezdődően lehet benyújtani. 
A támogatás a jogosultat a kérelem benyújtását 
követő hónap első napjától, de legkorábban a tárgyév 
november hónap első napjától illeti meg, a fűtési 
időszak végéig.

A fűtési időszak az adott év november 1. napjától a 
következő év március 31. napjáig tart.

A jegyző lakhatási támogatásra való jogosultságot  
állapít meg a szociálisan rászoruló személy 
által lakott lakás fűtési kiadásának viselé-
séhez. Lakhatási támogatás a fűtési időszakban, 
kizárólag a lakás fűtési költségeihez nyújtható. 

A Rendelet 5.§ (3) bekezdése alapján lakhatási 
támogatásra jogosult az a személy,

a) aki a kérelemben megjelölt lakásban bejelentett 
lakóhellyel rendelkezik, abban életvitelszerűen 
lakik, és annak tulajdonosa, haszonélvezője, bérlője 
vagy az önkormányzat tulajdonában álló lakás 
bérlője, és

b) háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem 
egyszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 280%-át (2020. 
évben: 79.800,- Ft-ot, kétszemélyes háztartás esetén 
230%-át (2020. évben: a 65.550,- Ft-ot), többsze-
mélyes háztartás esetén a 150%-át (2020. évben: a 
42.750,- Ft-ot) nem haladja meg és

c) a háztartása egyik tagjának sincs vagyona. 

A Rendelet 9. §-a alapján a lakhatási (fűtési) 
támogatás megállapításának további feltétele 
a LAKÓKÖRNYEZET RENDEZETTSÉGE.

A Rendelet alapján a lakókörnyezet a kérelmező 
által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház 
és annak udvara, kertje, valamint az ingatlan 
előtti járdaszakasz - annak hiányában az in-
gatlan előtti 1,5 méteres terület. 

A Rendelet értelmében a lakókörnyezet akkor ren-
dezett, ha
a) az udvar nem szemetes, lombtól, hulladéktól, 
építési törmeléktől mentes,
b) a ház kertjében parlagfű nem található, a 

kert gyommentesített, gaztalanított,
c) az ingatlan előtti járda vagy annak hiányában 
az ingatlan előtti 1,5 méteres terület tiszta, a 
szeméttől, gyomtól – télen a hótól, síkosságtól- 
folyamatosan mentesített,
d) az ingatlan teljes területe olyan állapotú, 
hogy az egészségügyi veszélyt magában hor-
dozó rágcsálók és egyéb kártevők jelenlétének 
nyoma nem észlelhető.

A lakókörnyezet rendezettségét az Önkormányzat 
környezettanulmány készítésével vizsgálja. 
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a lakókörnyezet 
nem rendezett – minimum 8 napos határidő mellett – 
az ingatlan és környezete rendezetté tételére hívja fel 
a kérelmezőt a hatáskört gyakorló szerv.

Ha a határidő leteltét követően lefolytatott 
környezettanulmány továbbra is a lakókör-
nyezet rendezetlenségét állapítja meg, akkor 
a kérelem benyújtásával érintett fűtési 
időszakban - a kérelmezett ingatlan vonatkozásában 
- támogatás nem adható.

A Rendelet 5. § (4) bekezdése szerint nem jogosult 
lakhatási támogatásra, aki lakásfenntartási támoga-
tásban részesül.

A Rendelet 5. § (5) bekezdése alapján a lakhatási 
támogatás összege 8.000,-Ft/hó, amely a kérelem 
benyújtását követő teljes hónapokra, de legkoráb-
ban a tárgyév november hónap első napjától, a fűtési 

időszak teljes hátralévő tartalmára egy összegben 
kerül megállapításra és folyósításra.

A lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy 
jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakás-
ban élő személyek és háztartások számától. 

A Rendelet alkalmazásában külön lakásnak kell tekin-
teni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói  
határozattal megosztott lakás lakrészeit. 

A támogatás iránti kérelem formanyomtatvány 
átvehető a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 
Szociális Irodájában (4242 Hajdúhadház, Mester utca 
26. szám) vagy elérhető a www.hajduhadhaz.hu in-
ternetes oldalon a Dokumentumok/Nyomtatványok/
Szociális nyomtatványok/lakhatási támogatás (fűtési) 
menüpontokra kattintva.

A papíralapú kérelmet a Hajdúhadházi Pol-
gármesteri Hivatal Szociális Iroda épületében (4242 
Hajdúhadház, Mester utca 26. szám) személy-
esen vagy a kérelmek elhelyezésére szolgáló 
gyűjtődobozba bedobva lehet leadni, vagy az 
elektronikus ügyintézés keretei között e-mailen 
a szocial@hajduhadhaz.hu címre vagy ügyfélkapu 
használatával a www.epapir.gov.hu internetes olda-
lon elérhető üzenetküldő alkalmazáson keresztül 
nyújtható be. A kérelemre minden esetben írják 
rá a telefonszámukat.

A támogatással kapcsolatosan bővebb felvilágosítás, 
további információ a Hajdúhadházi Polgármesteri Hi-
vatal Szociális Irodája (4242 Hajdúhadház, Mester utca 
26. szám) munkatársaitól kérhető.

TÁJÉKOZTATÓ LAKHATÁSI (FŰTÉSI) TÁMOGATÁSRÓL
KISKERTI TANÁCSOK SZEPTEMBERRE

Az őszibarack, körte, korai szőlő igényesek, 
igénylik a jó időt. Jó helyzetben vannak azok, 
akik korai érésű szőlőterülettel rendelkeznek. 
Az Eszter, Néró, Csabagyöngye igen jó rezisz-
tenciával bírnak a betegségeket illetően, így 
könnyen és jól állítható elő belőlük piacos 
étkezési szőlő.

Készülni kell a közelgő szőlőszüretre. A szüreti 
kellékeket: vödör, kádak, daráló, prés, erjesztő 
kád. Ezeket alaposan mossuk, tisztítsuk, a 
penészgombáktól jól fertőtlenítsük. A fehér 
szőlőket szüret után azonnal zúzni, préselni 
kell. A mustot 12 órás ülepítést követően az 
üledéktől el kell választani és csak a színmus-
tot kell erjeszteni, illetve élesztő hozzáadásával 
irányított erjesztést végezni. 

A vörösbor készítés egy más technológia. 
A kékszőlő zúzását követően 10-15 napon 
keresztül a héjon erjesztjük a törkölyt. Folya-
matos kevergetés fontos, hogy a törkölykalap 
naponta keveredjen a folyadékba. A vörösbort 
már kierjedt állapotában szokás préselni. Az 
egész folyamat jó, ha oxigénmentes környezet-
ben történik. Préselést követően kénezni kell a 
bort a barnatörés elkerülése miatt. Fontos az 
erjedést követően, hogy a friss borok hordói 
tele legyenek. Divatos manapság a műanyag, 
illetve acéltartályok a borok erjesztésében és 
tárolásában. A hordós erjedés különleges 
ízt, harmóniát kölcsönöz az új bornak. 2-3 
hónapos fahordós tárolás után acéltartály-
ban tárolható. Így megőrzi azokat az ízeket, 
aromákat, melyet a fahordó ad a bornak. A 

beteg szőlőből nem szabad bort készíteni, egy 
közepes minőségű pálinka készíthető belőle. 
Fontos, hogy erjedést követően a cefrét kénez-
zük be, nehogy ecetes utóerjesztés beinduljon. 
Minél hamarabb főzessük ki pálinkának. 

A savanyúságok és téli időkre befőttek készí- 
tésének ideje van. A vágott és darabos sava-
nyúságok divatosak. Lehet őket hőkezeléssel 
tartósítani vagy kémiai tartósítással. Hőke-
zelésnél fontos, hogy elegendő ként tartalmaz-
zon. Kémiai tartósításnál a kén és Na-benzoát 
teszi lehetővé a tartós tárolást. Befőttek, 
gyümölcsök esetén az íz, illat és savak megőrzése 
a cél. Így lesz finom a gyümölcs tartósítva. 

A lekvárfőzés és szörpkészítés is egy divatos 
gyümölcstartósítás. A lekvárok magas száraz-
anyagtartalmú gyümölcsből készíthetőek, míg 
a szörpök a lédúsabb gyümölcsökből. Ezek jó 
hőkezeléssel eltarthatók tartósítószer nélkül is. 

A késői almák, körték, birsalmák, szilvák, sajnos 
még fokozottan érzékenyek a molykártételre. 
Amennyiben a moly rágásnyoma károsítja 
a gyümölcsöt, nyitott a kapu a monília 
fertőzésnek. Rövid várakozási idővel bírnak a 
Piretroid idegmérgek, míg hosszabb várakozási 
idővel használható a Calypso, Mospilan, Reldan 
készítmények.

A káposztafélék ugyancsak célpontjai a moly 
és lepke lárváinak, hernyóinak. Káposztamoly, 
káposztalepke, káposzta-bagolylepke, gyapot-
tok-bagolylepke hernyói károsítanak ebben 
a késői időszakban. A Karathe Zeon, Decis 
Mega, K-1 míg felszívódó hatóanyagként 
a Dimetoát használható, mely a Dimetoát 
Progress és Danadim Progressben van jelen. 
Fontos a nagyon finoman szórt permet csepp, 
és a Nonit nedvesítő. 

Szeptember végén, október elején kezdhetjük 
a gyümölcsfa oltványok telepítését. Az ültető 
gödröket előre el lehet készíteni, melyeket 
szemestrágyával, műtrágyával és talajfertőt-
lenítő készítménnyel fel kell tölteni. 

A csemetefácskák ágacskáit csak tavasszal 
vágjuk vissza. Télire földkupaccal és törzsvédő 
hálóval védjük őket. Néhány örökzöld fán 
(fenyő, Tiszafa, Buxus), eperfán, szőlőlugason 
látható fehéres pamacsszerű, vattaszerű 
csomók. Ezek az amerikai medvekabóca 
jelenlétére utalnak. Ezek a rovarok nyálukkal, 
szívogatásukkal tesznek kárt a növényekben. 
Fontos az ellenük való védekezés. Kémiai 
úton a Decis Mega és Mospilan készítmények 
adnak együtt kielégítő hatást. 

A gyepek, pázsitok ősszel is gondoskodást 
igényelnek. Amennyiben évelő kétszikű gyo-
mokat észlelünk köztük fontos, hogy tépked-
jük ki azokat vagy kémiai szerekkel (folt-
kezeléssel) pusztítsuk el. A lehulló lombot (fa, 
szőlő) rendszeresen távolítsuk el a fűről, mert 
alatta könnyen lágyrothadás következtében 
tőpusztulás állhat elő, így kiritkulhat a gyep. 
Célszerű télire foszfor és kálium tápanyagot 
adagolni a gyepre, fűre ez a télállóságot és a 
sikeres tavaszi kizöldülést segítheti.

 Sikeres kertészkedést!

Szőllős László növényorvos

A hűvös csapadékos nyár eleje után 
egy szép meleg, napsütéses augusztust 
hagytunk magunk mögött. A szántóföldi 
és a kertészeti növényeknek jót tett a 
meleg, napfényes időszak. 

Nagy Sándorné szeptember 5-én ünnepelte 
80. születésnapját családja, rokonai és 
barátnői társaságában. Isten éltesse sokáig 
egészségben, szeretetben, boldogságban!

SZÜLETÉSNAP
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Hajdúhadház Város Polgármesteri Hivatala tájékoztatja az érintetteket, hogy a rendelet módosításához 
a partnerek javaslatokat, észrevételeket tehetnek, véleményt nyilváníthatnak 2020. október 05-tól 
2020. október 26-ig biro.balogh.aniko@hajduhadhaz.hu e-mail címen. 
A szóbeli tájékoztatás érdekében LAKOSSÁGI FÓRUM kerül megrendezésre, melynek időpontja:
2020. október 14. (szerda) 9.30, helyszíne: Hajdúhadház Polgármesteri Hivatal 4242 Hajdúhadház, 
Bocskai tér 1. díszterem (I. em.)
Bővebb felvilágosítást Biró-Balogh Anikó főépítész nyújt. Telefonszám: (52) 583-418

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS

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:

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

BIO / BARNA FEDELŰ
HULLADÉKGYŰJTŐK:

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

Hajdúhadház Város településképének védelméről szóló 28/2017. (X.26.) önkormányzati 
rendelet módosítása folyamatban van.

A legfontosabb versenyük az U14 bajnokság volt, amelyre augusztus 8-án került sor Budapesten.

Eredmények:

BALÁZS MÁTÉ   olimpiai íj  gyerek kategória  aranyérem
GERGELY NÓRA  barebow íj  gyerek kategória  aranyérem
MOLNÁR AARON  történelmi íj  gyerek kategória  aranyérem
BARNA GÁBOR   olimpiai íj  gyerek kategória  6. hely
KISS BARNABÁS  olimpiai íj  gyerek kategória  8. hely

Kiemelkedő teljesítményt nyújtott  Balázs Máté, aki a rangsorolón a 4. helyen végzett, de 
egy nagyon szép, összeszedett és koncentrált versenyzéssel feltornázta magát a dobogó 
felső fokára. Sporttársai nagy izgalommal és szurkolással kisérték végig a döntő fordulóit.

A felnőttek közül Zsidai Sándor megmérettette magát a Pálya Országos bajnokságon, ahol 
vadászrefl ex íj master kategóriában a 8.helyen sikerült végeznie. Gratulálunk az íjászoknak!

A megyei bajnokságban  a megyei I. és III.  felnőtt, az I. ifjúsági és U-16 csapatok neveztek. 
A Bozsik programban U-7, U-9, U-11, U-13 korosztályú csapatok indultak. 
A nyári átigazolási szezon pozitívan zárult, hiszen több korosztályban sikerült bővíteni a keretet, 
illetve új igazolások is születtek.  A megyei bajnokság már elkezdődött a felnőtt csapatok számára. 
A Bozsikos focisták készülnek a bajnokság  megkezdéséhez.

Megye I. felnőtt csapat:
1. forduló: 2020-08-15 (szombat) 17:30
HAJDÚHADHÁZI FK   7 - 1   HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE
2. forduló: 2020-08-22 (szombat) 17:30 
HAJDÚNÁNÁS FLEXO 2000 FK   8-1   HAJDÚHADHÁZI FK
3. forduló: 2020-08-29 (szombat) 17:00
HAJDÚHADHÁZI FK   0 - 13   MONOSTORPÁLYI SE
4. forduló: 2020-09-05 (szombat) 15:30
HAJDÚSÁMSON T.T.I.SZ.E.   3 - 3   HAJDÚHADHÁZI FK
Megye I. ifjúsági csapat:
1. forduló: 2020-08-15 (szombat) 15:30
HAJDÚHADHÁZI FK   5 - 2   HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE
2. forduló: 2020-08-22 (szombat) 15:30
HAJDÚNÁNÁS FLEXO 2000 FK   3-0   HAJDÚHADHÁZI FK
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3. forduló: 2020-08-29 (szombat) 15:00
HAJDÚHADHÁZI FK   2 - 5   MONOSTORPÁLYI SE
4. forduló:2020-09-05 (szombat) 13:30
HAJDÚSÁMSON T.T.I.SZ.E.   2 - 1   HAJDÚHADHÁZI FK
Megye III. felnőtt csapat:
1. forduló: 2020-08-16 (vasárnap) 17:30
BOCSKAI SE VÁMOSPÉRCS   6 - 2   HAJDÚHADHÁZI FK
2. forduló: 2020-08-23 (vasárnap) 17:30
HAJDÚHADHÁZI FK   7 - 3   ÚJSZENTMARGITA
3. forduló: 2020-08-30 (vasárnap) 17:00
HAJDÚSÁMSONI T.T.I.SZ.E.   7 - 3   HAJDÚHADHÁZI FK
4. forduló: 2020-09-06 (vasárnap) 15:30
HAJDÚHADHÁZI FK   2 - 8   HAJDÚBAGOSI SE

Eredményekben gazdag nyarat 
tudhatnak maguk mögött az íjászok.

A Hajdúhadházi Futball  Klubnál 
elindult a 2020/2021-es szezon.

ÍJÁSZAT

LABDARÚGÁS

Ismét elkezdődtek a vívóedzések a 
városban.

Közel fél éves kényszerpihenő után szep-
tember 09-én újra elkezdődtek a vívó-
edzések a hajdúhadházi vívóteremben 
Tóth Attila edző irányításával. Várják a  
vívók jelentkezését a Hajdúvitéz Kulturális- 
és Sportegyesületbe minden  korosztályból.
Fő feladatunk a sportág megszerettetése, 
a vívás megismertetése, versenyekre való 
felkészítés. Az edzések hétfőn, szerdán és 
pénteken 17 órától kezdődnek. Minden 
érdeklődőt sok szeretettel várnak.

VÍVÁS

A nyári szünet végéhez érve, megkezdi 
a felkészülést felnőtt férfi  kosárlabda 
csapat a 2020/21-es Hajdú-Bihar 
megyei kosárlabda bajnokságra.

Az elmúlt csonka idényt, a 4. helyen zárták Farkasok. Egy 
felfelé ívelő jó sorozatot szakított félbe a járványhelyzet.
A bajnoki rajt előreláthatóan október végén veszi kezdetét, 
még zajlanak a szervezési munkálatok. 
A sikeres és eredményes szerepléshez, azonban elenged-
hetetlen a szurkolók, sportbarátok segítő,  támogató 
szándéka, remélik a kosarasok, hogy az  idén is minél 
nagyobb létszámban látogatnak majd ki a nézők a 
hazai mérkőzésekre. 
Utánpótlás vonalon is megkezdődik a felkészülés a baj-
noki rajtra. 
A bajnokság előkészületei zajlanak, a nevezési időszak 
szeptemberben végén lezárul, addig szerveződik az 
utánpótlásbázis. Idén 4 csapattal tervezik a verseny-
zést az utánpótlás bajnokságokban. 
Az edzéseknek a Földi János Általános iskola tornaterme, 
és a Szilágyi Dániel úti csarnok ad otthont, a kezdési 
időpont 16 óra. 
A Hajdúhadházi Kosárlabda Klub folyamatosan várja 
azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akik szeretnének
megismerkedni a kosárlabdázással. 
Jelentkezni a 06/301805509 telefonszámon vagy szemé-
lyesen az edzéseken lehet.

KOSÁRLABDASPORT

Nyár végén, ősszel visszaállt a megszokotthoz
hasonló sportélet a városunkban. Ter-

A járványhelyzet miatt márciusban a 
sportklubok munkarendje is megváltozott.

mészetesen semmi nem ugyanolyan, mint 
korábban. A sportolók életében a több hetes, 
hónapos kényszerpihenő nem múlik el nyom-
talanul, de elmondható, hogy ez a kihagyás 
talán még aktívabbá, elszántabbá tette a 
sport szerelmeseit. A következőképpen indult 
az idény a sportkluboknál:

Matura Öko Silentic 6060 német 
mosogatógép eladó.
Méret: 85x60x60cm. Ár: 30. 000 Ft.  
Érdeklődni a  06 20 537 6890-es 
telefonszámon lehet.

MOSOGATÓGÉP ELADÓ

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 
tájékoztatása szerint, 2020.október 08-án  
Hajdúhadház településen a lenti táblázat-
ban megadott címeken áramszünet lesz.

Az áramszünet indoklása a megnövekedett villamos 
energia igények kiszolgálása, új Transzformátor állomás 
építése Téglás Alkotmány utcán, valamint KÖF gallyazás a 
gerincvezeték (körhálózat) mentén.

TÁ JÉKOZTATÓ ÁRAMSZÜNETRŐL RECEPT
SZILVÁS KRÉMES 
TÓTH JÓZSEFNÉ KATITÓL
Hozzávalók:
Tésztához:
60 dkg liszt, 20 dkg porcukor, 1 evőkanál 
őrölt fahéj, 1 kávéskanál szódabikarbóna,
25 dkg margarin, 1 tojás, 2 dl kefir
Az 1. krémhez:
40 dkg szilva,10 dkg porcukor, 1 kávéskanál 
fahéj, 1 csomag vaníliás cukor, 1 csomag 
vaníliás pudingpor
A 2. krémhez:
3 dl tej, 15 dkg margarin, 10 dkg porcukor,
1 csomag vaníliás pudingpor
A 3. krémhez:
3 dl tej, 15 dkg margarin, 10 dkg porcukor,
1 csomag vaníliás pudingpor, 10 dkg aszalt 
szilva, 1 evőkanál kakaópor
A mázhoz:
10 dkg tortabevonó, 1 evőkanál olaj,
néhány aszalt szilva

Elkészítés:
1. A tészta hozzávalóit mély tálba tesszük, jól összegyúrjuk, 
és négy részre osztjuk. Egyenként lisztezett munkalapon 
egy közepes méretű tepsi nagyságúra kinyújtjuk. Egymás 
után, előmelegített sütőben a tepsi hátulján 12 perc alatt 
külön-külön megsütjük.
2. Az 1. krémhez a szilvát kimagozzuk, apró darabokra vág-
juk, 3dl vízzel, a cukorral és a fahéjjal puhára főzzük, leszűrjük, 
kihűtjük. A levével csomómentesre keverjük a pudingport, 
majd a szilvadarabokkal együtt sűrű krémmé főzzük.
3. A 2. és 3. krémhez a pudingport a tejjel sűrűre főzzük, 
kihűtjük. A margarint kikeverjük a porcukorral, azután a 
pudinggal elkeverjük. A krém felébe beleforgatjuk a kakaó-
port és az apróra vágott aszalt szilvát.
4. Az első lapra rákenjük a szilvás krémet, rátesszük a má-
sodik lapot, arra a vaníliás puding következik. Ráhelyezzük 
a harmadik lapot, ezt a kakaós krémmel vonjuk be, aztán 
befedjük a negyedik tésztával.
5. A tortabevonót vízgőz fölött megolvasztjuk, az olajjal 
elkeverjük, és a sütemény tetéjére simítjuk. Megszórjuk 
apróra vágott aszalt szilvával, végül a hűtőbe tesszük. 
Kockára vágva tálaljuk.

Jó étvágyat és sok sikert az elkészítéshez!
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