
BELÜGYMINISZTERI ELISMERÉS
Dr Pintér Sándor belügyminiszter miniszteri elismerő oklevéllel értékelte Hajdúhadház 
Város Önkormányzatának a közfoglalkoztatási programok megvalósításában nyújtott 
kiemelkedő szakmai tevékenységét.  10. oldal

RANGOS ELISMERÉST 
KAPTAK A HADHÁZI 
POLGÁRŐRÖK

TÍZÉVES A GYŰJTEMÉNY

2010. december 12-én, a város napján nyílt meg a Városháza pincéjében  
a Radnóczi Ferenc Kertbarátkör néprajzi kiállítása.  6. oldal

Az „Év Polgárőr Egyesülete” kitüntető 
cím odaítélésével értékelte az Országos 
Polgárőr Szövetség a hajdúhadházi 
polgárőrök munkáját. Mindemellett 
két hadházi polgárőr „Hajdú-Bihar 
Polgárőre” lett.  4. oldal
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Ebben az évben a Bocskai téri kandellábe-
reken cseréltük a gyakori meghibásodások 
miatt a régi lámpatesteket. Természetesen 
modern, új, ledes lámpatestek kerültek a 
régiek helyére. 

S néhány hónapja elkezdődött a műszaki 
tervek készítése a teljes, városi közvilágítási 
hálózat fejlesztésének megvalósításához.

December elején pedig új oszlopokat és 
lámpatesteket helyezünk ki több szabadidős 
tevékenységhez kialakított közterületi tele-
pülésrészen. Három új lámpatest kerül ki-
helyezésre a skatepark területén, egy darab 
a Kossuth utcai kondiparknál és öt darab a 
belvárosi játszótér területén.

Városunkban évek óta folyamatos a 
közvilágítás fejlesztése. Minden évben 
új lámpatestekkel bővítjük a hálózatot, 
s 2019-ben a Deák Ferenc utcán meg-
történt az első ledes lámpatestek 
üzembe helyezése is.

KÖZVILÁGÍTÁS

Városi tulajdonba került a temető Hajdú-
hadházon. Hosszú évek kitartó munkája, 
hosszas egyeztetések, megannyi belátás 
és kompromisszum után Hajdúhadház 
Város Önkormányzata és a Hajdúhad-
házi Református Egyházközség aláírta a 
szerződést a temető önkormányzati tu-
lajdonba kerüléséről. 

A temető felújítási munkálatai már szep-
temberben elkezdődtek, akkor még el-
kötelezett, tenni akaró hadházi emberek 
összefogásával. Október közepétől pedig 
az önkormányzat és az önkormányzati
cégek dolgozói is bekapcsolódtak a mun-
kába. Ennek eredményeként halottak napján 
a korábbiaktól sokkal rendezettebb teme-
tőben látogathattuk meg szeretteink nyug-
helyét. 
Novemberben folytattuk a parkosítást, s 

az év első szakaszában a temető belső út-
jainak karbantartása is elkezdődik.

A ravatalozó épületének felújításához és
egy új, kulturált és minden hatósági elő-
írásnak megfelelő tisztálkodó helyiséget 
és illemhelyet magában foglaló épülethez 
szükséges tervek készítése elkezdődött. A 
készülő tervek megvalósításához a város 
saját bevételei nem nyújtanak fedezetet 
mindenképpen szükség lesz pályázati for-
rásokra is. 

A ravatalozó felújítási munkálatait jövő 
évben mindenképpen elkezdjük.

TEMETŐ

BÉRLAKÁSOK KIALAKÍTÁSA

Év közben a járványhelyzet miatt nem tud-
tuk elkezdeni az építési munkát, de a tervek 
véglegesítése és a kivitelező kiválasztása 
után elkezdődött a kivitelezés első szakasza.
Az épületben három lakást alakítunk ki. 
Lesz benne egy nagyobb, 78 m2-es földszinti
lakás, és egy kisebb, 47,5 m2-es lakás az első

Az Arany János utca 24. szám alatti 
ingatlant múlt év végén vásárolta meg 
önkormányzatunk azzal a céllal, hogy 
abban bérelhető lakásokat alakítsunk ki.

emeleten. A harmadik lakás pedig két szintes 
lesz. A nappali, konyha és étkező helységek 
az épület első emeletén, három hálószoba 
pedig a tetőtérben kerül kialakításra. Ez a 
kétszintes lakás lesz a legnagyobb, ennek 80 m2

a hasznos alapterülete.

Ebben az évben a tető felújítását, a tetőtér 
szigetelését, a külső nyílászárók cseréjét, a 
külső hőszigetelési munkákat tudjuk elvé-
gezni. Az egyéb belső munkálatokat a 2021-es 
évben tervezzük megvalósítani.

Az Arany János utca Dr Földi János és 
a Jókai Mór utcák közötti, 318 m hosszú 
szakaszán elkezdődött az útburkolat fel-
újítása. A felújítás keretében szélesítjük az 
utat. A korábbi 3–4 m széles burkolt felületet
5 méteresre bővítjük, mindkét szélén szegély 
épül, s a meglévő vízelvezető rendszer is 
felújításra és bővítésre kerül. 

A Belügyminisztériumtól 40 millió Ft tá-
mogatást nyertünk a felújítás megvalósí-
tására. Az út építéséhez 8 millió Ft önerőt 
saját forrásból biztosít önkormányzatunk. 

A felújítási munkák várhatóan január végéig 
befejeződnek.   

Az út teljes belterületi hossza 940 m, ebből 
most 318 m hosszúságú szakasz újul meg. A 
fennmaradó útszakasz felújítására keres-
sük a forrásokat. Október 7-én Tasó László 
képviselő úrral a Honvédelmi Minisz-
tériumban jártunk, s megállapodtunk a 
Ligeti út állami tulajdonba, s honvédségi 
kezelésbe adásáról, mely szándékát soron 
következő ülésén városunk képviselő-testü-
lete is kinyilvánította. 

Jelenleg közösen próbálunk megoldást ta-
lálni, s az Arany János utca, Hunyadi János 
utca és a Ligeti út teljes felújításához az 
anyagi forrásokat előteremteni.

Belügyminisztériumi, útfejlesztési 
támogatással újul meg az 
Arany János utca első szakasza.

ÚTÉPÍTÉS

Ebben az évben nagyon komoly kihívá-
sokkal kellett szembe néznünk. A ko-
ronavírus terjedése, az ellene történő 
védekezés, s az ahhoz kapcsolódóan 
elrendelt különleges jogrend kizökken-
tette életünket a megszokott medréből. 
Ezt magánszemélyként és városi közös-
ségként is tapasztaljuk.

Azt azonban kiemelten kellett és most is kell � gyel-
nünk, hogy az élet ne álljon meg, hogy az egyes 
munkafolyamatok és fejlesztések folytatódjanak 
a városban, az embereknek legyen munkája és 
megélhetése! 

Ezeket a célokat és elveket szem előtt tartva hoz-
tuk meg minden testületi, veszélyhelyzet idején 
pedig polgármesteri döntésünket az év folyamán.

Az utak fejlesztése folyamatos
városunkban.
A földutak karbantartását a tavaszi 
időszakban a nagy szárazság, nyár folya-
mán pedig a folyamatos esőzések miatt
nem tudtuk elvégezni. Az őszi időszakban 
azonban minden esőmentes napot kihasz-
nálva 26 utca és utcaszakasz földútjának 
egyenetlenségét javítottuk ki földgyalu-
val. Három utca esetében a gréderezés 
önmagában nem oldotta meg a prob-
lémákat, ezekben egyes szakaszokon de-
cember közepéig további karbantartási 
munkákat végzünk.

30 utcában a korábbi években kialakított 
zúzott köves burkolat karbantartása is 
elkezdődött, november végéig az utcák 
többségében a munka befejeződött.

Az utak őszi javítása során több, mint 500 
tonna zúzott követ és 20 tonna meleg asz-
faltot használtunk fel. 

A Szabó Gábor utca Móricz Zsigmond 
és Bedő Albert utcák közötti szakasza új, 
zúzott köves burkolatot kapott. A Kossuth 
utcáról az ebtelephez vezető út zúzott 
köves burkolata pedig december közepé-
ig fog elkészülni.

30 aszfaltozott utcában elkezdődött az 
úthibák, a kátyúk javítása.

UTAK KARBANTARTÁSA
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Az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége 
a hatékony közterületi polgárőr szolgálatban
végzett tevékenysége elismeréseként a Hajdú-
hadházi Polgárőr Egyesületet az „Év Polgárőr 
Egyesülete” kitüntetésben részesítette. Az 
elismerést Csősz József a Hajdúhadházi 
Polgárőr Egyesület vezetője vette át Bodó 
Sándortól, az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért fele-
lős államtitkárától és dr. Túrós Andrástól, 
az Országos Polgárőr Szövetség elnökétől. 

Csősz József a Hajdúhadházi Polgárőr 
Egyesület vezetője és Molnár Imre az egye-
sület polgárőre a Hajdú-Bihar Polgárőre 
kitüntető címet kapták meg a Hajdú-Bihar 
Megyei Polgárőr Szövetség Elnökségétől. 

Molnár Imre közel 20 éve tagja a polgár-
őrségnek. Nyugdíjba vonulása előtt a Volán-
nál volt autóbuszvezető, több mint 2 millió 
kilométert vezetett balesetmentesen, rutinos, 
körültekintő  gépjárművezetőként a napköz-
beni sofőrszolgálatot is ellátja. Lelkiisme-
retesen végzett munkájával, kiváló helyis-
meretével és együttműködő képességével 
segíti a polgárőrök városért és a lakosságért 
végzett tevékenységét.  

Csősz József 2011 óta tagja a polgárőrség-
nek, 4 éve irányítja a szolgálatszervezést, két
éve  pedig a Hajdúhadházi Polgárőr Egye-
sület vezetője.  Kiváló szervezőképességének, 
kitartásának, munkabírásának eredménye-
ként egy hatékony, eredményesen működő 
szervezetté formálta a hadházi polgárőrök 
közösségét. A polgárőrség közel 50 tag-
jának munkáját szervezi meg és hangolja 
össze eredményesen. A Hajdúhadházi Pol-
gárőr Egyesület  tagjai önkéntesen segítik  a
település lakosságát, jelentős mértékben
hozzájárulnak a település közbiztonságának
fenntartásához. Folyamatosan együttmű-
ködnek és segítik a hatóságok: a rendőrség, 
a tűzoltóság munkáját, részt vesznek a 
kártörténeti események felszámolásában, 
közterületi járőrszolgálatot látnak el, biz-
tosítják a rendezvényeket. A járványhelyzet 
időszakában is aktív szerepet vállalnak a 
járvány terjedési ütemének lassításában, 
ellenőrzik a közterületek használatának 
módjára hozott országos és helyi szabá-
lyozásokat. Segítik az idős emberek el-
látását, segítenek az adományosztások 
zavartalan lebonyolításában. Köszönjük a 
polgárőrök munkáját és további sok sikert 
kívánunk!

Az „Év Polgárőr Egyesülete” kitüntető cím odaítélésével értékelte az Országos Polgárőr 
Szövetség a hajdúhadházi polgárőrök munkáját. Mindemelett két hadházi polgárőr 
„Hajdú-Bihar Polgárőre” lett.

RANGOS ELISMERÉSEKKEL ÉRTÉKELTÉK A HAJDÚ-
HADHÁZI POLGÁRŐR EGYESÜLET MUNKÁJÁT

EMLÉKEZÉS OKTÓBER 23-ÁN

A SZABADSÁG NAPJÁN AZ 1956-OS 
FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 
HŐSEIRE, ESEMÉNYEIRE EMLÉKEZTEK 
HAJDÚHADHÁZ FŐTERÉN.

Az önkormányzati megemlékezésén részt 
vettek a város képviselőtestületének meg-
választott tagjai, a helyi intézmények és 
civil szervezetek vezetői és képviselői és 
a hajdúhadházi lakosok. Csáfordi Dénes 
ünnepi beszédét követően Hajdúhadház 
Város Önkormányzatának nevében Csáfordi
Dénes polgármester, Dr Kiss Katalin jegyzőnő 
és Asztalos Péter alpolgármester, a Hajdú-
hadházi Rendőrkapitányság nevében Asztalos
János kapitányságvezető, és Farkas Gábor
alezredes, a Hajdúhadházi Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzat képviseletében Bernáth 
Bálint és Balog Róbert, a Hajdúhadházi 
Református Egyházközség képviseletében 
Kovács Zoltán és Kovácsné Takács Emese 
lelkipásztor, a Rózsai Tivadar Református
Általános Iskola és Óvoda nevében Pataki
József és Szabó Sándorné intézmény-
vezetők, a Hajdúhadházi Család- Gyermek-
jóléti Központ nevében Komorné Karap 
Mária és Ráczné Nagy Erika, Szőllős László 
a Radnóczi Ferenc Kertbarátkör nevében,  
a Hajdúhadházi Polgárőr Egyesület nevé-
ben Vilmányi Imre alelnök és Kiss László 
polgárőr helyezték el  koszorúikat  az 1956-
os emlékműnél.

Különleges évszám a 2020 és minden bizonnyal mély nyomot hagy az emberiség 
legújabb kori történelmében. Ismerjük és szerencsénkre átéltük az év 11 hónapját, 
aminek összegzésekor úgy vélem nagyobb a negatívumok aránya, mint amire 
szívesen emlékszünk majd vissza.

JOBBÁ KELL TENNI A VILÁGOT

Tavasszal a Húsvétra készülődve abban 
reménykedtünk, legkésőbb a nyár végére 
túljutunk a világjárvány okozta korábban 
nem próbált nehézségeken, az őszi kor-
látozások bevezetésekor abban bíztunk, 
hogy Karácsonykor mindenki az ünnepi 
asztalhoz ülhet. Advent első gyertyájának 
fényében reménykedünk könnyítésekben, 
de a védekezést folytatni kell, legfeljebb 
csak kisebb engedmények lehetségesek.

A családok és egyének mindennapjai átala-
kulóban vannak, a gazdaság új szerkezete 
kezd körvonalazódni. Új világrend van ki-
alakulóban, ami még formálódik és szeren-
csére formálható is, de rendkívül fontos, 
hogy utóbbiban az általunk ismert világ 
lakói jó irányba tartsanak. Az egyre szaporo-
dó káros jelenségek, tematizált folyamatok 
mellett, amit a média láthatóan és kézzel-
foghatóan megrendelésre szállít ugyanis rend-
kívüli mértékű hangulatromlást okoznak. 

Az emberi tragédiák, a családi és egyéni 
katasztrófák egyébként is nagy számát 
tovább mélyíti szenzációhajhászó körítés,
a fi gyelmet mindenáron felkelteni szán-
dékozó általános ingerküszöb feletti hatás
elérésnek sok esetben embertelen alkal-
mazása. Üvölt a bemondó, sikít, vihog a
bemondónő amikor bejelenti, hogy hányan 

haltak meg itt és ott, valahol, illetve újabb” 
rekord” született a halálozási adatok terü-
letén! Kiesik a betű az írott sajtóból, vagy 
a hírműsor fejvonaláról, amikor másoknak 
tragédiát okozó hírről számolnak be és 
külön ömlik 25 percenként – fél óránként 
a frissítés, ha nem történik valami, akkor az 
ismétlés, állandó szajkózás! Az embereket 
szándékosan rettegésben tartó törekvé-
seket lehet felfedezni hírcsatornákon, hír-
portálokon, nem is beszélve az álhírek gyár-
tásáról, amit a törvény erejénél fogva a
legszigorúbban kellene büntetni. A keres-
kedelmi tv csatornákat (is) fenntartó hir-
detéseknek állítólag nem lehet, de meg-
győződésem, hogy szándék kérdése a 
kordában tartása, mert ahogyan berobban 
egy fi gyelmet igénylő adásba a reklám, az 
egyszerűen merénylet az idegrendszer el-
len. A frusztráció folyamatos fenntartása 
pedig tudjuk a szorongó embert vásár-
lásra készteti, az aggódás olyan lépésekre 
sarkallja, amit normál, nem zaklatott ál-
lapotban kontrollálni tudna. A hírgyártás 
ma a világ rákfenéje, a kommunikációs 
tér a nagytőke legfontosabb fegyvere és 
amikor ez a politikai erőtérben szövet-
kezik, annak mindig ezrek, milliók lesznek 
kárvallottjai.

Ezzel egy időben szerencsére erősödik az 

igény a változásra is, a szétzilált nemzetek 
és országok polgárai egyre jobban érzik 
szükségét a tisztánlátásnak, egyre fonto-
sabbnak látják hazájuk sorsát és közössé-
geik, családjaik értékének elsődlegességét. 

Változtatni akarnak a körülöttük lévő vi-
lágon, mert most a saját bőrükön tapasz-
talhatják, hogy a tőke nem karitatív, a 
pénz nem mindenható, ha nincs értelmes 
és erős szándék, családok, közösségek 
tűnhetnek el, szűnhetnek meg, amit csak 
egy statisztikai adat, vagy egy szalagcím 
fog jelezni. Az egyetemes emberi értékek 
tiszteletben tartása és a mindennapi ér-
telmes élet szervezése nem válhat el 
egymástól. Nem előzhetik meg gazdasági, 
kulturális, politikai érdekek a családok és 
közösségek érdekeit. Nem írhatják felül 
tőke és befolyásolási erejüknél fogva az 
emberi élet törvényszerűségeit néhányan, 
mert egyéni céljaik vannak és nem lehet 
előbbiek belátására bízni a változást, 
nekünk magunknak, a magunk erejéből, 
szövetségeseket találva kell kezdeni a vál-
toztatást. Jobb világot kell építeni attól, 
amit eddig összehoztunk, mert sokkal biz-
tonságosabban és sokkal magasabb szín-
vonalon élhetnénk, mert sokkal több érték 
van az életünkben, mint amit visszaigazol 
a környezetünk, mert sokkal jobb emberek 
vagyunk, mint amit a véleményvezérekkel 
kimondanak rólunk és azért, mert képesek 
is vagyunk egy emberibb és több jóval, 
szépséggel és élménnyel teli életet élni és 
hozzá segíteni másokat is.

Nem hittük el, hogy az egészségnél nincs 
fontosabb, pedig minden szülő erre tanítja 
gyermekeit, nem hittük el, hogy amit mi 
teszünk másokkal, arra számíthatunk mi 
is és nem hittük el, hogy az élet mennyire 
fontos és mennyi szépség van benne.

Az Édenkert almájába mindannyian bele-
haraptunk, talán akkor is megkóstoltuk 
volna, ha nem bíztatnak rá, csupán azért, 
mert emberek vagyunk.

Meggyőződésem azonban, hogy képesek 
vagyunk változtatni is az életünkön.

Jobbá kell tenni a világot, mert most nagy 
árat fi zetünk azért, hogy rádöbbenjünk, 
minden igaz, amire tanítottak bennünket: 

- az életnél nincs fontosabb, a szeretetnél 
nincs erősebb.

Tasó László
Hajdú-Bihar megyei 3.sz. EOVK

országgyűlési képviselője             
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TÍZÉVES A GYŰJTEMÉNY

Minden valamirevaló település büszke múlt- 
jára, a következő generáció számára igyek-
szik megőrizni és továbbadni fennmaradt 
értékeit, még fellelhető hagyományait.
A kertbarátkör tagsága tíz esztendővel ezelőtt 
- a maga módján - a tettek mezejére lépett, 
és létrehozta a város egyre terebélyesedő 
néprajzi gyűjteményét. 

Korábban a kertbarátok az évről-évre meg-
rendezett augusztusi zöldség-, gyümölcs- 
és dísznövény kiállításán mindig volt egy 
kis berendezett sarok, ahol a régi idők 
használati tárgyait lehetett megcsodálni. 
Innen származott az ötlet, hogy érdemes 
lenne az egykor itt élt emberek még meg-
maradt munkaeszközeit összegyűjteni, majd 
egy állandó kiállításon a nagyközönség 
számára megtekinthetővé tenni. A felvetést 
taggyűlés elé vittük. Az elképzelést a kert- 
barátkör egyhangúlag elfogadta, és elkez-
dődött a gyűjtőmunka. Tudtuk, hogy a 
városháza hatalmas pincéje évtizedek óta 
kihasználatlanul, csaknem üresen áll. Az is 
nyilvánvaló volt, hogy a régi mozi bejárata 
mögött - ahonnan a városháza felújításakor 
a pincébe lejáratot terveztek - egy raktár-
helyiség van. 

Béres László polgármester úrnak felvetet-
tük az elképzelésünket, mely szerint a kert-
barátkör a városháza pincéjében, a sarki 

bejáraton át megközelíthető módon egy ál-
landó néprajzi kiállítást szeretne létrehoz-
ni. Polgármester úrnak tetszett az ötlet, és 
az elképzelést a képviselőtestület elé vitte. 
Miután a testület is támogatta a felvetést, 
és elkezdett komollyá válni a dolog, az il-
letékes városvezetők közül néhányan ag-
gályaikat és komoly ellenvetésüket fogal- 
mazták meg. Az akkori aljegyző asszony 
egyenesen kijelentette: amíg ő itt hivatalban 
lesz, addig a Városháza pincéjében nem lesz 
ócskavas-telep. Ez a határozott vélemény 
polgármester urat elbizonytalanította. Tá- 
mogatásától visszalépett, sajnálkozását fejezte 
ki, hogy ez szép kezdeményezés anyagi fe-
dezet híján most nem valósulhat meg. 
Biztatásul megígérte, hogy a jövőben igye- 

keznek megteremteni ennek a pénzügyi 
feltételét, és ha lesz rávaló, akkor megvaló-
sulhat a kiállítás. Szerencsére a Gazdasági 
és Városfejlesztési Bizottság akkori elnökét, 
Fekete Istvánt nem hagyta nyugodni polgár- 
mester úr elutasítása, és elnöki jogkörében 
felkarolta az ügyet. Nem kis erőfeszítéssel 
sikerült meggyőznie a bizottságot a rendel-
kezésre álló források átcsoportosítására, 
így a bizottság támogatta és vállalta a kiál-
lítótér kialakításának a finanszírozását. 

Közel egyéves előkészítő munka után 
2010 nyarán elkezdődtek a kivitelezési 
munkálatok. Időközben megváltozott a 
városvezetés. Csáfordi Dénes lett a város 
polgármestere, aki a hivatalba lépése után 
azonnal felismerte ennek a jövőbemutató 
kezdeményezésnek a jelentőségét. Tőle 
és az újonnan alakult önkormányzati tes-
tülettől az állandó kiállítás megnyitásához 
minden további segítséget megkaptunk. 

Egy évtizeddel ezelőtt, 2010. december  
12-én, a város napján nyílt meg a Városháza 
pincéjében a kertbarátok néprajzi kiállítása. 
Ezzel a Radnóczi Ferenc Kertbarátkör tag-
sága maradandót alkotott, így véglegesen 
beírta nevét városunk történetébe. 

 
Időközben a kertbarátkör tagsága nagy am-
bícióval tovább folytatta a gyűjtőmunkát 
és hozzálátott a régi használati tárgyak 
rendbetételéhez. December elején még ja-
vában folyt a burkolómunka, és még a vil-
lanyszerelés sem volt teljesen kész, amikor 
a kiállítás első tárgyai már lekerültek a 
pincébe. A halomba rakott sokféle ócskaság 
elképesztő látványt mutatott. Még a kert-
barátkör leglelkesebb tagjai közül is többen 
vakargatták a fejüket, hogy ennyi haszon-
talan lomból hogyan lehet kiállítást létre- 
hozni. Mások lelkesedése nem csillapodott. 
Mentek padlásra, pincébe, kamrába. Lelkesen 
hozták felmenőik mára már feleslegessé 
vált régi használati tárgyait, kiegészítgették, 
javítgatták, felújítgatták. Különleges élmény-
ként élték meg felújító munkájuk örömét.

Amikor körvonalazódott a kiállítótér beren- 
dezésének tematikája, és elkezdődött a 
tárgyak elhelyezése, szinte megbolydult a 
kertbarátkör tagsága. Mindenki részese 
akart lenni a kiállítás kialakításának. Volt 
olyan délután, amikor egyszerre legalább 
harmincan próbáltak a pincében serény-
kedni. Egymás kezéből szedték ki a tárgy-
akat, takarítgatták, próbálgatták azok el-
helyezését. Közben nem kis nosztalgiával 
felelevenítették gyermekkoruk emlékeit, és 
felemlegették szüleik, nagyszüleik szinte 
emberfeletti erőfeszítéseit azért, hogy a 
család asztalán nap-mint nap meglegyen 
a mindennapi kenyér.

Tíz éve már, hogy az előtérben régi lakbe-
rendezési tárgyak társaságában különleges 
textil- kerámia- és fotógyűjtemény fogadja 
a látogatókat. Az egyik pincerészben a 
szántás-vetés-aratás régi eszközei után 
az állattartás, a terményes- és éléskamra, 
valamint az egykori lakótér jellegzetes 

tárgyaival ismerkedhet az érdeklődő. A 
másik pincerész a kismesterségek bemu-
tatóhelye. A kerékgyártó-, kádár- kovács- 
és kalaposműhely szerszámai, a cipész- és 
csizmadiamesterség eszközei mellett he-
lyet kaptak a szőlőművelés és borkészítés, 
a kenderfeldolgozás, a fonás, a szövés, a 
káposzta-feldolgozás és a kenyérsütés tárgyi 
emlékei is. 

Állandó kiállításunk folyamatos látogat-
hatóságát a kertbarátkör biztosítja. Hetente 
kétszer, kedd délelőtt és csütörtök délután 
két-két kertbarát tart ügyeletet, és fogadja 
a látogatókat. Szívesen, saját élménnyel 
gazdagon fűszerezve vezetik végig a betérőt, 
és bemutatják a tárlatot. Ha éppen nincs lá-
togató, rendezgetnek, takarítgatnak, majd 
üldögélve pihengetnek és meghányják-vetik 
a világ dolgait. Beszélgetésükbe sokszor 

az éppen arra járó kertbarátok és jó 
ismerősök is bekapcsolódnak, úgyhogy a 
kiállítás az idők során kedvelt találkozóhely 
lett. A gyarapodás is folyamatos. A be-
betérő látogatók mindig hoznak valamit, 
vagy éppen felajánlják feleslegessé vált 
tárgyaikat. Így lett a kiállítás egyik megha-
tározó tárgya egy gyönyörű dívány, és 
kaptunk teljesen ép lóvontatású vetőgépet, 
szecskavágót, és a kisebb-nagyobb tárgyi 
adományokat is sorolhatnánk vég nélkül. 

Mára már nincs több hely a nagyobb tár-
gyak fogadására, ugyanakkor van még 
egy szomszédos kihasználatlan pincerész, 
amit a rendbetétele után birtokba vehe-
tnénk. A bővítésre polgármester úrtól 
ígérvényünk van. Terveink szerint még 
több értékes néprajzi tárgyat szeretnénk 
bemutatni. Ezeken túl - elsősorban az 
óvodás- és iskolás korosztály számára - 
a közelebbi múlt háztartási eszközeinek 
megismeréséhez egy retró-sarok kialakí-
tásával szeretnénk hozzájárulni.
Ennyi idő távlatából is köszönet a régi 
és az új városvezetés tisztségviselőinek, 
mindenkinek, aki bármilyen módon hozzá- 
járult a tervünk megvalósításához. 
Köszönet illeti a városgondnokság vezetőit 
és dolgozóit, hiszen odaadó munkájuk 
nélkül nem jöhetett volna létre ez a kiál-
lítás. Nem utolsó sorban köszönet jár a 
kertbarátkör valamennyi közreműködő 
tagjának, valamint a kívülálló segítőknek, 
akik időt és energiát nem kímélve tettek az 
ügyért, és áldozatos munkájukkal lehetővé 
tették, hogy a hajdúk letelepítésének 405. 
évfordulóján, 2010. december 12-én, a 
város napján megnyílhatott városunk ál-
landó néprajzi kiállítása.

Hadházy Jenő
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A közelmúltban egy érdekes hadházi képeslap került fel az internetre. 
Rajta a felirat: Üdvözlet Hajdúhadházról Utca részlet.

EGY RÉGI KÉPESLAP APROPÓJÁN

Alatta hadházi emberek kommentjei, talál-
gatások arról, hogy vajon városunk melyik
részén készülhetett a kép. Egyesek a 
Rákóczi utcát említik, mások a Széchenyi 
utcára tippelnek. Valójában a kép vala-
mikor a húszas évek környékén a főutcán 
készült. Jól kivehető rajta az akkori ma-
kadámút, az árkok menti ferdén beásott 
kerékvető kövekkel. Abban az időben ilyen 
fehérre meszelt ferde jelzőkövek csak a 
főbb utak mentén voltak.

A baloldalon látható házak közül kettő 
még ma is megvan. A díszes ornamen-
tikájú épület, az úgynevezett Kafler-ház, 
amelyben később Baji Gyula hentesüz-
lete működött, ma Égerházi emlékház. 
Mellette szinte változatlan formában ma 
is áll a Tatár András-féle ház, amelyben 
később Demjén Imre agronómus élt a 
családjával. A szemben lévő nádtetős ház 
helyére építették később Horváth János 
vas-műszaki üzletét. Ma ennek a helyén 
egy kétszintes családi ház áll.

A kép az utca közepéről készült. Az esemény
fi gyelemreméltó lehetett, ugyanis megállt 
az egylovas fogat, az utcán lévő emberek 
valamennyien a fotó kedvéért pózolnak. 

A háttérben látszani kéne a templomnak, 
de azt a fák lombja teljesen eltakarja.

Valaki ezt a régi felvételt feltette az inter-
netre. Ennek az eredetije még hiányzik a 
helytörténeti gyűjteményünkből. Ha ez a
képeslap még valahonnan előkerülne, szí-
vesen vennénk annak közcélú felajánlását. 

Hadházy Jenő

Étlapunkat és kedvezményeinket keresse facebook oldalunkon:

www.facebook.com/pizzadel� orehajduhadhaz

„Ebben a pizzeriában ettük párommal életünk eddigi legfinomabb pizzáját!
Ennél tökéletesebb pizzatésztát még soha sem kóstoltam...”

„Tökéletes pizzák. Tökéletes tészták. Remek árak.
Ajánlom mindenkinek aki eredeti olasz ízekre vágyik.”

„Mióta az itt készült pizzákat megkóstoltam, azóta nem vagyok hajlandó máshol enni.
A közelébe se érnek a máshol elfogyasztott pizzák. A legeslegjobb amit valaha ettem.”

„Aki erre jár semmiképpen ne hagyja ki!!!
Színvonalas, kedves kiszolgálás, kellemes  környezetben. Az ételek első osztályúak.
Az országban sehol nem ettem még ilyen jó pizzát.”

(Értékelések a google és facebook oldalainkról)

MEGNYITOTTUKHAJDÚHADHÁZIÉTTERMÜNKETA VADASCSÁRDÁBAN!

Karácsony Hadházon
Fotó- és rajzpájázat

KORCSOPORTOK:

• óvodás (3-6 év)
• alsós iskolás (7-10 év)
• felsős iskolás (11-14 év)
• ifjúsági (15-18 év)
• felnőtt (18- év)

Beérkezési határidő: 2021. január 6.

A fotókat elektronikus formában minimum 500 kbyte, maxi-
mum 5 megabyte méretben a karacsony@hajduhadhaz.hu 
e-mail címre kérjük megküldeni az alkotó nevével, e-mail 
címével, telefonszámával és életkorával ellátva!

Az elkészült rajzokat A/4-es méretben, névvel, e-mail 
címmel, telefonszámmal és a készítő életkorával ellátva 
várjuk papír alapon a Városháza portáján (Hajdúhadház, 
Bocskai tér 1.)!

Az alkotás tetszőlegesen választott szabadkézi technikával készíthető.

A beérkezett pályamunkák közül, korosztályonként 3 alkotást díjazunk.
Nyereményük értékes tárgynyeremény és elismerő oklevél.
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ÜNNEPEINK, JELES NAPJAINK  –  DECEMBER
DECEMBER – TÉLELŐ – ÁLOM HAVA – SZENTKARÁCSONY HAVA

DECEMBER 6. – SZENT MIKLÓS NAPJA

DECEMBER 24. – KARÁCSONY VIGÍLIÁJA,
                                 ÁDÁM ÉS ÉVA NAPJA

DECEMBER 13. – LUCA NAPJA

Az év utolsó hónapja, egyben az első téli hónap. December az összes
hónap közül a legeseményteljesebb, rengeteg ünnep, népszokás 
köthető hozzá. Az ünnepei fénybe borítják, annak ellenére, hogy 
ez a legsötétebb hónap, hiszen ekkor a legrövidebbek a nappalok.

Szent Miklós püspök emléknapja, aki a IV. században élt a kisázsiai
Myra városában. A pékek, gabonakereskedők, diákok, eladólányok,
révészek, vízimolnárok, polgárvárosok pártfogója. Segítette a 
nincsteleneket, a szegényeket, elesetteket. A legenda szerint a nyitott
ablakon át aranyakat dobott be három hajadonnak, akik ennek 
köszönhetően tisztességesen férjhez mehettek. Ebből ered, az 
a Magyarországon XIX. század óta élő szokás, hogy a gyerekeket 
meglátogatja a Mikulás, és attól függően, hogy hogyan viselkedtek 
az évben, megajándékozza őket.

Az adventi időszak utolsó napja, a karácsony kezdete. Hagyomá-
nyosan ezen a napon állítjuk fel a karácsonyfát és ezen az estén
ajándékozzák meg egymást a családtagok, barátok Magyaror-
szágon. Az ajándékozás szokásának eredete bizonyos elméletek
szerint a Napkeleti Bölcsek történetére vezethető vissza, akik a
csecsemő Jézusnak ajándékokkal hódoltak Betlehemben. 
Dologtiltó napnak tartották, csupán a takarítás és a sütés-főzés volt 
engedélyezett. A férfi ak ellátták az állatokat, a ház körül rendet 
raktak, a nők a konyhában tevékenykedtek. A karácsonyi asztalt
ünnepélyesen megterítették, az abroszt csak ezen a napon hasz-
nálták, ennek mágikus erőt tulajdonítottak, ezt használták a következő 
évben a gabona vetésénél, valamint ezzel takarták le a beteget.

Szent Luca mártírhalált halt a hitéért. A néphit szerint a szem-
betegségben szenvedők, a varrónők védőszentje. Rengeteg nép-
szokás kapcsolódik ehhez a naphoz. A lányok ilyenkor tudhatják 
meg jövendőbelijük kilétét, illetve a Luca-szék készítését is ezen 
a napon kezdték el. A hiedelem szerint, aki rááll karácsonykor 
az éjféli misén pontban éjfélkor a maga által készített székre, 
az megláthatja, hogy kik a boszorkányok, mert ilyenkor azok 
szarvat viselnek. A néphagyomány szerint Luca napjától fi gyel-
ték az időjárást. A karácsonyig eltelt 12 nap az elkövetkező év 12 
hónapját jelölte. Eszerint minden hónap olyan lesz, mint a neki 
megfelelő nap a tizenkettőből. Ha esik, esős, ha száraz, akkor a 
hónap is száraznak várható.

DECEMBER 25-26. – KARÁCSONY

I. Gyula pápa 350-ben nyilvánította december 25-ét Jézus születés-
napjává. A karácsony az egyik legfontosabb keresztény ünnep, ame-
lyet Jézus Krisztus születésére emlékezve tartanak minden évben.  
A karácsony világszerte a szeretet, a békesség és az öröm ünnepe. 

Karácsony egyik szimbóluma az ünnepi díszbe öltöztetett fenyő.
Régebben a fát almával, naranccsal, aranyozott dióval, papírdíszek-
kel, tarka láncokkal díszítették, tetejére csillagba foglalt angyal, 
vagy Jézust tartó Szűz Mária kép került. Az első karácsonyfát
Németország területén díszítettek a XVI. században. Magyar-
országon az első karácsonyfát valószínűleg Brunszvik Teréz grófnő 
állította 1824-ben. Régen ezen a napon semmilyen munkát sem 
lehetett végezni, néhol főzni is tilos volt, valószínű innen ered a 
mai napig fennmaradt néphagyomány a kocsonya fogyasztásáról. 
Ezeken  a napokon jártak karácsonyköszöntőbe és betlehemezni.

A népi időjóslás azt tartja: „Ha Fehér Karácsony akkor Zöld 
Húsvét, ha Fekete Karácsony akkor Fehér Húsvét.”

DECEMBER 28. – APRÓSZENTEK NAPJA

Aprószentek napján a bibliai időkben Heródes által Krisztusért 
mártírhalált halt betlehemi fi ú gyermekekre emlékeznek. Ezért ez a 
nap a gyermekek megörvendeztetésének napja is volt. A kisgyerekek 
bábukat kaptak ajándékba.

DECEMBER 31. – SZILVESZTER

Szent Szilveszter pápa (314-335) ünnepe. Az év búcsúztatásának 
vidám éjszakája. A népszerű szokások közé tartozik, hogy az óévet 
hatalmas lárma, zaj, kolompolás kíséretében búcsúztatják el. Ez 
valószínűleg arra az ősi rituáléra vezethető vissza, hogy a gonosz 
hatalmak távozzanak el az óévvel együtt. Az év utolsó napján fontos 
szerepet kapnak az ételek. A hagyomány szerint jobb, ha malacsült 
kerül az asztalra, mert az kitúrja a szerencsét. Tilos   a csirke, a pulyka 
fogyasztása, hiszen ezek az állatok elkaparják a szerencsét. A lencse 
fogyasztása pénzt hoz a háztartásba. A hal fogyasztása kapcsán, 
fontos a körültekintés, mivel a folyó menti vidéken szerencsét hoz 
(ahány pikkely, annyi pénz), máshol viszont baljós állat, hiszen vele 
elúszik a háziak szerencséje.

Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott Hajdúhadház Város Önkormányzata Dr. 
Pintér Sándor belügyminisztertől.  A „Start Plusz 2020” díj odaítélésével értékelték 
Hajdúhadház Város Önkormányzatának a közfoglalkoztatási programok megvalósí-
tásában nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenységét.

BELÜGYMINISZTERI ELISMERÉS

A járványhelyzet miatt az elismerés átadá-
sára a Városháza dísztermében, szűk körben 
került sor.  

Az oklevelet és Dr. Pintér Sándor belügy-
miniszter levelét Nagy András r. alezredes,  
a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és

Vízügyi Helyettes Államtitkárság szakmai
főtanácsadója adta át Csáfordi Dénes pol-
gármester úrnak. Az eseményen jelen volt
Dr. Kiss Katalin jegyző, Asztalos Péter 
alpolgármester, Tapolczai Zoltán a Hajdú-
Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási,
Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályá-
nak vezetője, Babály Tibor közfoglalkoztatási
osztályvezető és Antal Sándor a Hajdúhad-
házi Járási Hivatal foglalkoztatási osztály-
vezetője. 

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter Csáfordi 
Dénes polgármesternek címzett levelében 
hangsúlyozta, hogy az elismerés értékét 
emeli az a tény, hogy a Covid-19 járvány 
időszakában, az előző évekhez viszonyítva 
sokkal nehezebb körülmények között  vég-
zett kiemelkedő szakmai munkáért kapta 
az elismerést Hajdúhadház Város Önkor-
mányzata. A közfoglalkoztatás megvalósí-
tása a pandémia idején még nagyobb fi gyel-

met, körültekintést igényel, jelentősége 
pedig tovább fokozódik, hiszen a nehéz hely-
zetbe került embertársaink megélhetését 
biztosítja. 

„Start Plusz 2020” díj egy 10 millió forintnyi 
közfoglalkoztatási támogatás elnyerését is 
magában foglalja, amellyel az önkormányzat
Magyarország Kormányának támogatásával 
tovább bővítheti a közfoglalkoztatást Hajdú-
hadházon.

Hosszas előkészítőmunka és tárgyalások eredményeként aláírásra került a szerződés 
Hajdúhadház Város Önkormányzata és a Hajdúhadházi Református Egyházközség 
között a városi temető ügyében.

ÚJRA ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN 
A HADHÁZI TEMETŐ

A szerződés értelmében Hajdúhadház Város 
Önkormányzata és a Hajdúhadházi Refor-
mátus Egyházközség elcseréli ingatlanjait.
Az önkormányzat tulajdonába kerül a temető 
a ravatalozó épületével együtt, ezért cserébe
az egyházi közösség megkapja azt a bel-
városi ingatlant, amelyben a lelkészi hivatal 
működik, s 13 éven keresztül támogatásként 
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, össze-
sen 69,6 millió Ft-ot kap Hajdúhadház Város 
Önkormányzatától.
A város lakói önkéntes munkában már 
szeptemberben hozzákezdtek a temető 
rendbetételéhez. Azóta folyamatosan zajlik
a temető takarítása, szépítése. Nagyon nagy 
munka vár az új tulajdonosra, hiszen a temető 
rendkívül elhanyagolt. A 2020-as év elején
az önkormányzat belügyminisztériumi tá-
mogatásból új kerítést épített a temető köré. 
Novemberben új kaput alakítottak ki, annak
érdekében, hogy a több év alatt felhal-
mozódott nagy mennyiségű szemét elszál-

lítása könnyebb, gördülékenyebb legyen és 
a temetőben végzett szállítási munkálatokkal 
ne zavarják a szertartások lebonyolítását. 
A parkosítás, virágültetés is folyamatos a 
temetőben és annak környezetében. Az 
ősz végén szivarfákkal, díszcseresznyékkel, 
borbolyákkal, rózsaloncokkal szépítette az 
önkormányzat a temetőt.
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Kedves Nyolcadikos Tanulók! Lassan elérkezik az a nap, amikor
határoznotok kell arról, hogy hol szeretnétek tovább tanulni, milyen 
foglalkozást, élethivatást szeretnétek magatoknak választani.

VÁR A SZILÁGYI!

Sajnos a kialakult járványügyi helyzet miatt a középiskolákban 
folyó munkát és a lehetőségeket nehezebb megismernetek ebben 
a tanévben.  Ezért most néhány szóban szeretném felhívni a fi gyel-
meteket városunk egyetlen középiskolájára, a Berettyóújfalui SZC 
Szilágyi Dániel Szakképző Iskolára. 

Intézményünk Hajdúhadház közepén, jól megközelíthető helyen 
található. A hajdúhadházi és a környező települések diákjainak 
helyben kínálunk lehetőséget arra, hogy iskolarendszerű képzés-
ben szakmát szerezhessenek.  

A szülőkkel nagyon szoros kapcsolatot ápolunk. Az osztályfőnökök 
nevelő tevékenysége a szülői támogatással karöltve pozitív hatás-
sal van tanulóink kitartására. A lemorzsolódás csak közös munkával 
csökkenthető.

Az intézmény fennállásának 26 éve alatt az iskola vezetése és szak-
tanárai, oktatói mindig alkalmazkodtak a város és a társadalom igé-
nyeihez, így nagy arculatváltáson esett át az intézmény az elmúlt 
évek során. 1994 szeptemberében lépett be az első középiskolás 
közgazdasági osztály az iskola kapuin, azóta pedig folyamatosan 
bővült a kínálatunk, így jelenleg nappalin és felnőttoktatásban is 
hiánypótló tevékenységet végzünk a térségben.

Iskolánk modern, világos épületben többféle piacképes szakmát 
ajánl diákok és felnőttek számára egyaránt. Felvételi vizsgát nem 
tartunk, az általános iskolai eredmények alapján kerülhetnek be 
tanulók a 9. évfolyamra. Képzéseink 3 évesek. Már a 9. évfolyamon 
ösztöndíjat kapnak tanulóink (ez jelenleg 16.100 Ft/hó).

A 2021/2022-es tanévben a következő 4 szakmát indítjuk 
a nappali tagozaton:

Szakma megnevezése: KŐMŰVES
Szakma azonosítószáma: 4 0732 06 08
Tagozatkód: 0001 .  Felvehető létszám: 24 fő

Azoknak a fi ataloknak ajánljuk, akik ezzel a munkával stabil megél-
hetést szeretnének biztosítani maguknak. Az építőipar és a kőműves 
szakma versenyképes lehetőség, hiszen építkezők és építkezések 
mindig is voltak és lesznek, kőművesekre mindig szükség lesz.

Szakma megnevezése:
SZOCIÁLIS ÁPOLÓ ÉS GONDOZÓ
Szakma azonosítószáma: 4 0923 22 03
Tagozatkód: 0002 .  Felvehető létszám: 24 fő

Minden olyan fi atal számára ajánlott, aki szívesen működik közre a 
támogatásra szorulók gondozásában, nevelésében, fejlesztésében 
és segítésében, az ehhez fűződő adminisztrációs feladatokban.

Szakma megnevezése: KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐ
Szakma azonosítószáma: 4 0416 13 02
Tagozatkód: 0003 .  Felvehető létszám: 12 fő

Olyan fi atalnak ajánljuk, aki szeret emberekkel foglalkozni, szereti 
kiszolgálni a vásárlókat, kommunikálni velük. Aki képes lesz arra, 
hogy ellássa az eladásra kerülő áruk átvételével, raktározásával 
kapcsolatos feladatokat. Szakszerűen használja a pénztárgépet 
és a munkáját segítő berendezéseket, eszközöket.

Szakma megnevezése: FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ
Szakma azonosítószáma: 4 0732 06 05
Tagozatkód: 0004 .  Felvehető létszám: 12 fő

A festő, mázoló, tapétázó szakember feladata a terveknek és a műszaki 
leírásnak megfelelően, különféle anyagú és tulajdonságú külső és 
belső, új és régi felületeken bevonatrendszer kialakítása, felújítása. 
Ajánlott minden olyan fi atal számára, aki kreatív gondolkodású, jó 
a kézügyessége, szeret változatos munkakörnyezetben dolgozni.

A felsorolt szakmákról részletesebben az iskola facebook-oldalán és az iskola 
honlapjára feltöltött pályaválasztási füzetből tájékozódhatnak az érdeklődők.

Elérhetőségek:  4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6.
Honlap: www.kozgazd-hhaz.sulinet.hu
E-mail: titkarsag@szilagyi.berettyoujfaluiszc.hu  •  Telefon: 06-52-583- 009

Fekete Júlia igazgató

Ha a harmonikus családi életre gondolunk, talán legelső dolog, ami eszünkbe jut az, 
hogy minden személy szeretné azt érezni, hogy a hely, ahova a nap végén hazaér, egy 
biztonságos kuckó, ahol olyan emberek várják, akik számára sokat jelentenek, akiknek 
ő is fontos személy, akik elfogadják, és szeretettel veszik körül. 

CSALÁDI ÉLET ÉS KÖTELÉK: 
AZ ALAPOK - RÖVIDEN A KÖTŐDÉSRŐL

Sok esetben csak az tudja ezt az érzést 
igazán értékelni, aki megtapasztalta már a
hiányát is. Egy gyermek számára a sors 
keze dönti el, hogy milyen családba érkezik 
meg, azonban felnőve már miénk is a 
felelősség: odafi gyeléssel és tudatosság-
gal megelőzhetjük azt, hogy a minket ért, 
jogos vagy jogtalan sérelmeinket ne adjuk 
tovább, hanem átdolgozzuk, megtaláljuk 
benne az értelmet és a tanulságot, ezáltal 
beépítsük a személyiségünkbe. Nézzünk rá
együtt arra, hogy a kötődés, azaz Dr. Gordon 
Neufeld, fejlődésneurológus meghatáro-
zásában „a közelség elérésére és fenntar-
tására irányuló hajtóerő” hogyan is alakul 
ki, és hogyan befolyásolja az életünket.

A kötődés igénynek a magyarázatával ma-
gyar pszichológusok már a 20. század ele-
jén foglalkoztak: Ferenczi Sándor (1873-
1933) és Bálint Mihály (1896-1970) is azt 
hangsúlyozta munkássága során, hogy az 
embernek elsődleges igénye és hajtóereje 
a kötődés, a kapcsolatok kialakítása és 
fenntartása. Korábban az a fő nézet ural-
kodott a lélektanban, hogy az emberi lét fő
célja az öröm elérése, és a kín elkerülése
(Freud, 1923), amelyhez a kapcsolatok csupán
eszközként szolgálnak. Ma már tényként 
kezeljük, hogy a kapcsolatokra törekvés 
elsődleges az életben.

Folyamatosan megfigyelhető a minket 
körülvevő világban is ez a jelenség. Érde-
kes kísérletekkel igazolták, hogy nemcsak 
az ember, hanem az állatok között is, már 
nagyon fi atalon létrejön az anya-utód kö-
tődés: kismajmokkal egy térbe elhelyeztek 

két „műmajmot”: az egyikük, a „drótanya” 
fémből volt, és táplálék volt ráerősítve. 
A másikat olyan műszőrmével vonták be, 
ami hasonlít a majmok testéhez, amibe 
a kicsik kapaszkodni szoktak, ő volt a 
„szőranya”. A kismajmok mindkét anyához
szabadon hozzáférhettek. Az interneten is
elérhetőek a videók https://www.youtube.com/
watch?v=_O60TYAIgC4&abchannel=TheSasss1),
ahol látszik, hogy a kismajmok ilyen hely-
zetben lényegesen több időt töltöttek a
„szőranyával”, kapaszkodnak bele, ölelgetik,
kapcsolatot keresnek vele, míg a „drót-
anyával” maximum addig kerültek kapcso-
latba, amíg elfogyasztják a ráerősített táp-
lálékot. (Harlow, 1958)

Egy másik kísérlet is nagyon jól szemlélteti 
azt, hogy az ember már kisbaba korban 
kötődik az őt nevelő felnőtthöz, és ezt 
a személyt nem lehet következmények 
nélkül helyettesíteni: szintén kísérleti úton 
igazolták, hogy a gyermekek már 12-18 
hónapos korban, amikor stresszhelyzetbe 
kerülnek (pl. idegen személy megjelenése, 
szülőktől való távollét), az elsődleges gon-
dozójukkal keresik a kapcsolatot, tőle vár-
nak megnyugtatást, feszültségcsillapítást. 
(Ainsworth, 1978) Ezek a megfigyelések 
azért is fontosak, mert tudjuk, hogy ebben 
az időszakban kezd megszilárdulni a gyer-
mek és a fontos személy kapcsolatának 
minősége: a szülőknek ilyenkor feladata, 
hogy a gyermeknek elérhetőek legyenek, 
hogy az megtanulja, hogy számíthat a 
felnőttre, amikor problémája van. Aki azt 
tanulja meg gyermekkorában, hogy hiába 
kér megnyugtatást, nem reagál senki, az 

később is hajlamos lehet azt gondolni, 
hogy ő úgysem számít a másiknak, pél-
dául a párjának. A mélyebb kötődési sebek
lassan és nehezen gyógyulnak, így pró-
báljuk meg inkább megelőzni, hogy gyer-
mekünk azt érezze, nem elég fontos a csa-
ládban: nem kell tökéletességre törekedni, 
elég csak fi gyelni rá, és ott lenni, amikor 
igényli a szülői fi gyelmet. 

Sok ember számára magától értetődőek 
a cikk elején megfogalmazott állítások: 
hajlamosak vagyunk természetesnek 
venni azt, hogy szeretjük a családunkat, 
és úgy éljük meg az eseményeket, például 
az ünnepeket, életszakasz váltásokat, a vi-
tákat is, mint történések, nem pedig úgy, 
mint döntések sorozata. Ezzel nincs is baj a 
legtöbb esetben, mivel a forgatókönyvek, 
és az automatikus viselkedésminták meg-
könnyítik az életet: az, hogy az általunk 
megélt tapasztalatok alapján létrehozunk 
a fejünkben egy elképzelést, amit hason-
ló helyzetekben előveszünk, és aszerint 
cselekszünk, megspórolja nekünk azt 
a rengeteg energiát, amit arra kéne 
fordítani, hogy minden egyes helyzetet át-
gondoljunk, és azt hosszasan, több szem-
pontból is mérlegeljünk. Azonban a kap-
csolatokban néha szükség lehet arra, hogy 
ne csak a megszokott módon reagáljunk, 
néha már egy apró változás is hatással 
van az egész család működésére. Ha prob-
lémánk adódik, már az is segíthet, ha 
csak megpróbáljuk azonosítani, hogy mi-
vel állunk szemben, és mi az az érzelem, 
amit kiváltott a számunkra kellemetlen 
esemény. Erre mondják azt a köznyelvben, 
hogy gondolkodjunk „hideg fejjel”: ez 
azt jelenti, hogy rendszerint nem az első, 
ösztönös reakció a jó megoldás a prob-
lémás helyzetekben, mert az általában 
csak a feszültség levezetésére alkalmas 
(pl. kiabálás), de nem vesz fi gyelembe más 
szempontokat. Nem az érzelem elkerülése 
a cél, hanem az érzelmek tudatában, de 
nem kizárólag attól vezérelve cselekedni. 

Amennyiben felkeltette az érdeklődését 
a téma látogasson el weboldalunkra, ahol 
további cikkeket talál az egészséggel 
kapcsolatban (www.efi.hajduhadhaz.hu). 
Esetleg úgy érzi, hogy bizonyos családi 
kérdésekben elakadt, és nehezen találja a 
megoldást? Keressen minket kérdésével, 
akár név nélkül, az alábbi elérhetőségek 
egyikén. Egyéni konzultációs időpontot 
is tudunk biztosítani, amennyiben úgy 
érzi, hogy problémáját jó lenne egy külső 
szemlélő segítségével tisztábban látni, és 
elindulni a megoldás útján.

Csűri Liselotte, pszichológus
efi2@hajduhadhaz.hu, 06-30-832-6695
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HAJNALBAN A SZŐLŐSKERTBEN KEZD

Mi motiválta, hogy városvezetőként tevé-
kenykedjen?
2010-ben indultam először a polgármester 
választáson, és akkor Hajdúhadház lakos-
sága bizalmat szavazott nekem. Az egy
felemelő érzés, ha az ember a szülőváro-
sában élhet, és az ott élőkért dolgozhat, 
azért, hogy szebb és jobb legyen a település. 
2009 és 2010 környékén megfogalmazódott 
bennem, és ez jól tükrözi az akkori viszonyo-
kat, hogy vagy bekapcsolódom a közéletbe,
és a legjobb tudásom és szándékom szerint
próbálok javítani, vagy elköltözöm innen. 
Tehát a jobbítás szándéka vezetett akkor,
amikor eldöntöttem, indulok a polgár-
mester választáson. 

Innen indult, itt kamatoztatja mindazt, 
amit életében szerzett. Mit adott Hajdúhad-
ház az induláshoz?
Hiszem, nem véletlenül születünk egy adott 
helyre, mindannyiunknak van feladata, 
küldetése az életben. Akikkel itt felnőttem, 
a családom, a hozzájuk kapcsolódó élmé-
nyek, ezek adtak egy olyan alapot, ami ki-
csit kötelezi is az embert, hogy megőrizze 
az előtte munkálkodók tevékenységeinek
eredményét, és a maga erejéből, tehetsé-
géből gyarapítsa azt. Nekem nagyon szép 
gyermekkorom volt, békében és boldog-
ságban nőttem fel. Sok pozitív élményem 
volt, és mindez benne van az emberben, 
hogy ezt kell tovább vinni.

Hogyan teheti meg mindezt?
Nekem ez egy természetes dolog. Polgár-
mesterként azt hiszem akkor tud valaki 
hitelesen dolgozni, ha ismeri a várost, az 
itt élők minden rezdülését. Ha kimegyek az
utcára, és találkozom valakivel, az vagy 
rokonom, vagy barátom, vagy kedves isme-
rősöm. Igazából más kategória kisvárosi 
szinten nem is létezik. Az, hogy egyre több
emberrel együtt dolgozhatom az élet külön-
böző területein, hogy egyre többen értik és 
érzik, hogy 2010 óta miért munkálkodunk, 
és egyre többen be tudnak ebbe kapcso-
lódni, ez a csúcsa a munkánknak.

Csapatban, csapattal dolgozik. Az eddigi 
eredmények közül mire büszke leginkább?

A családomra vagyok! A feleségem türel-
mére és kitartására, s a két gyönyörű 
lányomra, akik szeretik a települést. Ez a 
mai világban egy óriási dolog. Amit pedig 
polgármesterként, a csapattal közösen 
elértünk, mindre büszkék vagyunk. Hiszem 
azt, ahogy telik az idő, mindenről bebizo-
nyosodik, hogy volt értelme, van rá igény, 
minden dolog egy bizonyos idő elteltével 
értelmet nyer. A szabadidős tevékenységek 
végzésére alkalmas sportkomplexumoktól
az iskola felújításokon át az egészségügyi
intézményekig, a köztéri parkokkal bezáróan, 
mindennek örülünk. Ha valaki körül néz a 
városban, látja, hogy a közterületeken élet 
van, ami régen nem volt jellemző. Vidám 
emberek a parkokban, a tó partján, a kondi-
parkban, a skateparkban, fi atalok, kevésbé
fi atalok, de mosolygós arcúak. Talán erre 
lehetünk a legbüszkébbek. Arra, hogy élhető 

Csáfordi Dénes harmadik ciklusban 
polgármestere Hajdúhadháznak. 
Ezer szállal kötődik a városhoz; 
kötelességének érzi, hogy elődei 
munkáját megőrizze, azt gyarapítsa. 

várossá vált Hajdúhadház, hogy egyre töb-
ben költöznek ide és mind többen itt kép-
zelik el a jövőjüket.

Voltak-e nehézségek az elmúlt években? Mi 
mozdította ki a komfortzónájából?
Komfortzónáról polgármesterként nehéz 
beszélni, nehézségek is folyamatosan van-
nak. Az élet nekem úgy hozta, hogy bárhol 
dolgoztam is, mindig nagy problémák 
voltak, amelyeket meg kellett oldani. 2010-
ben Hajdúhadházon is ezzel szembesültem. 
Az elvégzett munka az ember kitartását és 
a tűrőképességét is próbára tette. Sokszor 
kaptunk támadásokat. Az nehéz, amikor 
nem is lehet érdemben vitázni, mert 
nincs miről. Hiszen a tényeket fi gyelmen 
kívül hagyva, féligazságok és hazugságok 
mentén támadnak bennünket. De megnyug-
vással tölt el és erőt ad a csendes többség a 
városban, a munkánkat segítők sokasága.

Hol tud feltöltődni, mi az, ami kikapcsolja?
Családdal sajnos kevés időt tudok tölteni, 
de az azért a béke szigete, és örömöt, 
feltöltődést ad. Parasztcsaládban nőttem 
fel itt, Hajdúhadházon. Engem a kert, a 
szőlő vagy bármilyen mezőgazdasági te-
vékenység a maga természetközeliségéből 
adódóan feltölt vagy átmenetileg lelassít. 
Ez pedig hajnalban a leghatékonyabb, 
amikor telefonon még nem keres senki. 

Mi az amit az életéhez hozzátett a polgár-
mesterség? Mennyire változtatta meg az 
életszemléletét?
Bízom abban, hogy ugyanaz az ember vagyok
és nem mentem át nagy változásokon. Az a 
fontos, hogy az ember minden pillanatban 
olyan lelkiállapotban legyen, hogy a helyes 
önértékelését mindig el tudja végezni. Ha 
valamit nem jól csinálunk, arról nagyon 
gyorsan beszélni kell, mert ha nem, akkor 
abból még nagy problémák lehetnek. Ez 
lehet az alapja mindennek. És ha az em-
ber a munkájában is erre tud fi gyelni, ha 
működik az önkontroll, az rendben van. 
Ha pozitívan állunk az élethez, akkor min-
den tapasztalás előre tudja vinni az életet. 
Mindegyikből lehet tanulni.

Kovács Zsolt Hajdú-bihari Napló

Az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdése alap-
ján a Kormány veszélyhelyzetet az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi 
csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén, 
valamint ezek következményeinek elhárí-
tása érdekében hirdethet ki.
Ezt részletezvén, a katasztrófavédelemről és
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módo-
sításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Kat.) 44. §-a kitér a tömeges 
megbetegedést okozó humán járványra 
mint veszélyhelyzeti tényállásra. Ebből jól 
kivehető, hogy a veszélyhelyzet kihirdetése 
alkotmányosan megalapozott döntés.

A Kat. 46. § (4) bekezdése értelmében, 
veszélyhelyzetben a települési önkormány-
zat képviselő-testületének, a fővárosi,
megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét 
a polgármester, illetve a főpolgármester, a 
megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 
keretében azonban nem foglalhat állást 
önkormányzati intézmény átszervezéséről, 
megszüntetéséről, ellátási, illetve szolgál-
tatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 
települést is érinti.

A Kat. 46. § (4) bekezdéséből egyértelműen 
kiolvasható, hogy a polgármester igen széles 
jogkört gyakorolhat, csupán intézmény-
szervezési feladatokban nem foglalhat állást. 
Mindez egyfelől arra vezethető vissza, hogy 
a polgármester az, aki a legjobban ismeri a 
helyi viszonyokat, továbbá ő irányítja a hi-
vatalt, így a polgármesteri hivatal szakem-
berein keresztül az elképzeléseit szakmailag 
is megfelelő formába tudja önteni, emellett 
gyorsabb a döntéshozatal, mert a testületi 
üléshez kötődő garanciák (előterjesztések 
kiküldési hatásideje stb.) itt értelemszerűen 
nem kerülnek alkalmazásra.
A polgármesteri hatáskör kiszélesítését 
indokolja, hogy ő a védelmi igazgatásban 
részt vevő személy, aki a katasztrófa eset-
leges bekövetkeztekor legvalószínűbben 
a helyszínen tartózkodik, a helyi lakosok 
érdekében cselekedni tud. 
A polgármesteri hatáskör növelésének oka, 
a gyors és hatékony helyi döntéshozatal. 

A polgármestert döntései során kötik a Ma-
gyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvényben foglalt 
joggyakorlási elvek. A Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény kimond-
ja, hogy az abban meghatározott jogokat 
jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés 
elvét fi gyelembe véve, a társadalmi rendel-
tetésüknek megfelelően kell gyakorolni. 

Veszélyhelyzetben a képviselő-testület törvény 
szerinti összehívására nincs lehetőség, a
polgármesternek azonban arra van lehe-
tősége, hogy „e-mailben vagy más módon” 
a döntést megelőzően kikérje a képviselő-
testület véleményét.

A polgármester a veszélyhelyzet életbelé-
péséig meghozott képviselő-testületi, pol-
gármesteri, illetve bizottsági hatáskörben 
meghozott döntéseket korlátozás nélkül felül-
vizsgálhatja, megváltoztathatja, ugyanakkor 
a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri 
döntéseket a veszélyhelyzet megszűntével a 
képviselő-testület hatáskörébe kerül vissza. 
A veszélyhelyzetet követően a képviselő-
testület eldöntheti, melyeket helyezi hatá-
lyon kívül és melyeket nem.

A képviselő-testület határozatainak törvé-
nyességi felügyeletét a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok, az önkormányzati ren-
deletek törvényességi felügyeletét az Alap-
törvény 34. cikk (4) bekezdése alapján a
fővárosi és megyei kormányhivatalok, to-
vábbá a Kúria látja el.  
A polgármester valamennyi szükséges 
kérdésben dönthet a képviselő-testület 
helyett, tehát a polgármesteri döntésekre 
is kiterjed a kormányhivatal törvényességi 
felügyeleti eljárása. A veszélyhelyzetben 
hozott polgármesteri döntések kapcsán, 
ugyan úgy, mint a testületi működés során 
is fennáll a Kormányhivatali felterjesztési 
és jegyzőkönyv küldési kötelezettség. 

Dr Kiss Katalin 

jegyző

A COVID-19 világjárvány hazai megjelenése miatt 2020. november 5-én ebben az 
évben második alalommal Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet hirdetett ki. Az 
intézkedések hátterében a humán járvány terjedésének feltartóztatása, lassítása áll, 
annak érdekében, hogy a fertőzöttek ne terheljék túl a magyar egészségügyi rendszert.

POLGÁRMESTERI DÖNTÉSHOZATAL 
VESZÉLYHELYZETBEN
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KISKERTI TANÁCSOK

Még nem késő a bogyósok és fás gyümölcs-
oltványok telepítése. Felhívom a fi gyelmüket, 
hogy csak ellenőrzött faiskolákból vásárol-
janak oltványokat, melyek kék vagy narancs-
sárga bárcával vannak ellátva. Tartalmazzák 
az előállító nevét az alap típusát és nemes 
oltványrész nevét. Az ismeretlen eredetű 
oltványok nem tudni, hogy a beígért nemes 
anyagot fogják hozni, ezen felül veszélyes 
kórokozót is terjeszthetnek pl. Agrobacterium 
Tumefaciens. 
Amennyiben nem a ház körül ültetünk fákat 
védekezni kell a nyúl és az őz rágások ellen. 
A koronás fácskákat már a törzsvédő háló 
nem védi meg a rágástól, ott már kerítéssel 
kell körbe venni az ültetvényt. 

Aki saját háza körül saját részre termel káposz-
ta magot ilyenkor van ideje az anyatövek té-
liesítésének. Mivel enyhék a telek, célszerű 
őket véglegesen a helyükre ültetni. A beteg,
sérült lomblevelet el kell távolítani a növény-
ről. Az ép gyökérzet, ép szár a szárrügyekkel
és a gondosan megtisztított fejek maradjanak. 
Az ültetés mélysége olyan legyen, hogy a 
fej teteje a talajszinttel legyen egy magas-
ságban. A fagyok megjelenésekor le kell 
szalmázni a fejeket, később még földdel is 
betakarjuk. 

A nedves, nyírkos időjárás jót tesz a kom-
posztkészítőknek. A diófalevél kivételével 
minden kerti hulladékot, növényi maradványt 
be lehet komposztálni! Két fontos szabály, 
hogy a nedves, nyírkos növényi maradvá-
nyokat kellően tömörítsük taposással, majd 
20-25 centiméter talajréteggel zárjuk le. Így 
lesz biztosított anaerob körülmények közti 
mihamarabbi lebomlás. 

Az új borokat át kell fejteni, le kell venni a
durva söprűről. Az edényt alaposan tisztítsuk 
ki, mielőtt visszatöltjük végleges helyére a 
bort. Célszerű visszatöltéshez derítőanyagot 
és ként bekeverni a borhoz, így, a mihama-
rabbi tisztítást és az ecetesedést el tudjuk 
kerülni. Fontos, hogy a tároló edény tele 
legyen és a légmentes lezárás fontos. A 
kinyert söprűt célszerű lekénezni, hogy az 
ecetesedést megelőzzük és egészségesen 
tárolva pálinkafőzéskor a cefréhez hozzá 
lehet tölteni. 

Itt az ideje a káposzta savanyításnak. Úgy kell 
időzíteni a savanyítást, hogy a karácsony 
előtti disznó vágásra és az ünnepi készülődés
időszakár az erjedés befejeződjön. Miért fontos 
ez az erjesztési mód? Azért, mert hőkezelés 
nélkül zajlik és nem igényel tartósítószert. 
Mivel nem hőkezelt termékről van szó, így 
a fehérjeszerű anyagok és a vitaminok nem 
sérülnek az erjedés folyamán. A savanyú 
káposztának igen magas a rosttartalma, 
ennél fogva az emésztésre jótékony hatás-
sal van. A vírusos időszakban igen időszerű 
a C-vitamin adagolása. Legtermészetesebb 
útja, ha savanyú káposztát fogyasztunk 
rendszeresen. Amennyiben vásároljuk a kész
savanyú káposztát mindig csak néhány napra 
való mennyiségét vegyünk és azt is tartsuk
hűtőben. A káposzta leve ugyan olyan egész-
séges, mint a káposzta, nyugodtan fogyasszuk 
el azt is. Akinek van lehetősége a családja 
részére is savanyítson káposztát. 

Legjobb lenne fajtaválasztásnál a hadházi 
típust keresni, amennyiben nem tudunk ilyen 
fajtát beszerezni, akkor lehetőleg hosszú te-
nyész idejű fajtából vásároljunk, mert ezek-
nek is magas a rosttartalmuk. Edénynek 

használható fadézsa, műanyag hordó vagy 
kerámia edény. A savanyítás eredményességét
a kellő tömörítés és megfelelő só mennyiége
(10kg káposzta – 30dkg só) nagyban befolyá-
solja. A kezdeti időszakban a hőmérséklet is 
fontos. Az erjedés beindulásához 23-25 C-
fokon ideális 10 napig míg a tömörített ká-
poszta teteje fel nem habzik. Ezt követően 
már hűvösebb légtérben is befejezi az erjedést 
a káposzta (15-16 C-fokon). Közel 30 nap 
kell a teljes erjedéshez főleg, ha egész fejeket 
is teszünk bele. A jól tartósított káposzta 
következő év nyaráig jól eltartható, és nyer-
sen vagy ételnek elkészítve változatosan fo-
gyasztható. Magas ásványianyag-tartalom, 
magas vitamin tartalom jellemzi ezt a tartó-
sított káposztát, fogyasszunk belőle minél 
többet, mert így is tudunk tenni az egész-
ségünk érdekében. 

A rózsák téliesítését el kell végezni a nagyobb 
fagyok előtt. Ha lehetőség van rá 30-40 cm
magas földkupaccal töltsük fel a szár kör-
nyékét, a kis barázdát körbe hagyjuk meg 
hogy a lecsorgó víz tudjon beszivárogni a 
gyökérzónákhoz. Ugyan csak ez a körkörös 
barázda alkalmas arra, hogy a tápanyagot 
itt pótoljuk a talajba. Minél közelebb kerülve 
a gyökérzónákhoz. A felső el nem záró-
dott vesszőket, gallyakat nyugodtan vágjuk 
vissza 20-30 cm hosszba, így a megmaradók 
jobban és sikeresebben tudnak áttelelni.

Hasznos kertészkedést!

Szőllős László növényorvos

Az október végi, november elejei hűvös, 
csapadékos idő jót tett az őszi ültetésű és 
vetésű növényeknek. A talaj felső 100 centi-
méterében a vízkészlet közelít a vízkapacitás 
értékéhez, így az ezen felüli csapadék, 
amely még érkezik a mélyebb rétegekbe is 
be tud szivárogni. A mélyen gyökerező fás 
növények igénylik a mélyebb rétegben is 
a nedvességet, ugyanis az oda lemosódott 
tápanyagokat is csak oldott formában tudja 
a növény gyökérszőre felvenni.

HIÁBA AZ IDŐSZŰKE, A SZÍNVONAL MARADT

KÖZEL 200 VÍVÓ VITTE JÓ HÍRÉT HAJDÚHADHÁZNAK A 
HÉTVÉGI VERSENY UTÁN.

A hajdúhadházi fordulóval megkezdődött az Olimpici GP újabb 
szezonja: nem volt könnyű helyzetben a rendező Békessy Béla 
Vívó Klub, ugyanis a szövetség csak október 29-én hozta meg 
döntését, miszerint meg lehet rendezni a viadalt. Mindez azt 
jelentette, hogy egy hete volt az egyesületnek tető alá hozni ezt a 
nívós megmérettetést. A Békessy stábja állta a sarat, így minden 
fl ottul ment a november 6. és 8. között lebonyolított verseny.
A sikeres rendezést a remek körülmények is segítették, a hadházi 
vívócsarnok minden igényt kielégített, a kedves fogadtatásnak 
és gördülékeny szervezésnek hála feledhetetlen élményekkel 
gazdagodtak az ifjú párbajtőrözők a háromnapos hajdú-bihari 
csatározáson. 

Mivel nem lehetett tudni, hogy végül lesz-e viadal, úgy vágtunk 
bele az előkészületekbe, hogy bármit vissza tudjunk vonni, ha 
arra kerül a sor. Így egy alap már volt, de a munka oroszlán részét 
egy hét alatt kellett összehoznunk. Egy negyven fős stábbal dol-
goztam, mindenki profi n tette a dolgát, hálás vagyok nekik, a 
hozzáállásért és a lelkesedésért. A viadal zárt kapuk mögött zaj-
lott, el kell fogadnunk, hogy most ez a helyzet, be kell tartani az 
előírásokat, és örülni, hogy legalább lehet megmérettetéseket 
rendezni. A koronavírus-járvány miatti szigorítások okán a kül-
földiek ezúttal nem indulhattak, ahogyan a törpici korosztály 
képviselői sem léphettek pástra, illetve a felversenyzés sem volt 
lehetséges, de így is közel 200 pengeforgató indult el. Az Olimpici 
egy nívós rendezvénynek számít Magyarországon és nemzetközi 
szinten is, a színvonalat most is tartottuk, sőt újabb fejlesztéseket 
vezettünk be. A visszajelzések is pozitívak, az edzők, vívók hálá-
sak, rugalmasak voltak – értékelt Serra György, a Békessy Vívóklub 
ügyvezetője, aki hozzátette, hogy Hajdúhadházon ráadásul kilenc 
klubtagjuk tett sikeres versenybírói vizsgát.

2020. november 11-étől – miután jelentősen emelkedett a 
Covid-fertőzöttek aránya az országban – a 8. évfolyam feletti 
tanítást tantermen kívülre helyezte a kormány, így a közép-
iskolákban bevezették a digitális oktatást.

DIGITÁLIS OKTATÁSRA VÁLTOTT
A SZILÁGYI-SZAKKÉPZŐ

Ennek megfelelően a hajdúhadházi középiskola, a BSZC Szilágyi 
Dániel Szakképző Iskola is átállt az online oktatásra. Előzetesen az 
intézmény oktatói felmérték, megvan-e a lehetősége minden tanu-
lónak a telefonon, számítógépen keresztüli, internetes munkára. Az 
elméleti oktatás tehát ezen időponttól kezdve a világhálón keresztül 
zajlik, a diákoknak csak a gyakorlati órákra kell – kiscsoportokban – 
bejárniuk az iskolába.
A rendelkezésre álló közösségi médiafelületek (Facebook, Redmenta, 
Sutori stb.) mellett a KRÉTA-rendszer is alkalmazkodott az új hely-
zet kihívásaihoz, és olyan alkalmazást fejlesztett, amely jelentősen 
megkönnyíti a tanár-diák közös munkát.

Fekete Júlia igazgató

Ismét szépkorút köszönthettünk Hajdúhadházon. Zeke Imréné, 
született Biri Margit november 22-én töltötte be a 90. életévét. 
Margit nénit születésnapja alkalmából Hajdúhadház Város Ön-
kormányzata nevében Farkas Zsolt képviselő úr köszöntötte. 
Margit néninek születésnapja alkalmából nagyon sok boldog-
ságot és jó egészséget kívánunk!

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE
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Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete idén is lehetővé teszi a 
nehéz anyagi és szociális helyzetben lévő lakosság meghatározott köre számára a 
kedvezményes árú tűzifa vásárlást. 

TÁJÉKOZTATÁS KEDVEZMÉNYES TŰZIFA VÁSÁRLÁSI LEHETŐSÉGRŐL

A rendelkezésre álló tűzifa keretből a jogo-
sultsági feltételeknek megfelelő kérelmezők 
részére, a kérelmek beérkezési sorrendje alap-
ján juttatható kedvezményes áron tűzifa. Az 
önkormányzat a tűzifát bruttó 2.000,-Ft/q vé-
teláron nyújtja a létminimum közelében élő, 
Hajdúhadház városban állandó bejelentett 
lakóhellyel rendelkező rászorulók részére.

A létminimum közelében élő rászoruló sze-
mélynek az a kérelmező minősül, akinek a 
háztartásában az egy főre jutó havi nettó 
jövedelem
• egyszemélyes háztartás esetén az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
300%-át,

• kétszemélyes háztartás esetében az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
230%-át,

• három vagy többszemélyes háztartás esetében
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 250%-át

nem haladja meg.

A Képviselő-testület az egy háztartás részére 
kedvezményesen juttatható tűzifa mennyisé-
get 10 q mennyiségben határozza meg, tűzifa 
jogosult lakóhelyére történő szállításáról - a 

vételár és az 500,-Ft/jogosult szállítási díj 
befizetését követően - Hajdúhadház Város 
Önkormányzata gondoskodik.

Felhívjuk a kedves lakosság � gyelmét, hogy 
jelen felhívás kizárólag tájékoztató jellegű!

A kedvezményes tűzifa vásárlása iránti kérel-
met formanyomtatványon, a jogosultsági 
feltételeket alátámasztó iratokkal együtt a 
Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Szociális 
Irodájához nyújthatják be az ügyfelek. A jogo-
sultsági feltételeknek megfelelő kérelmeket 
érkezési sorrendben teljesíti az Önkormányzat 
legfeljebb a rendelkezésre álló fa mennyisé-
gének erejéig.

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
- a 20/2020.(I.30.) sz. határozata alapján - a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatalban 
2020. december 23. napján és 2020. december 28. napjától 2020. december 31. napjáig
(5 munkanap), igazgatási szünetet rendel el.

A Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal az igazgatási szünet tartama alatt ügyeleti rendszer-
ben gondoskodik az anyakönyvi igazgatási feladatok ellátásáról. 
Halaszthatatlan esetben (haláleset anyakönyvezése) a 06 30 663-38-68-as mobilszám 
hívható.
Városüzemeltetési ügyelet a 06 30 334 9358-as, illetve a 06 30 181 5773-as telefonszámon 
érhető el.

2020. december 12. (szombat) munkanap, a hivatal pénteki ügyfélfogadási rend 
(08.00 – 11.00) szerint várja ügyfeleit.
Az igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap: 2020. december 22. (kedd).
Az igazgatási szünet utáni első ügyfélfogadási nap: 2021. január 04. (hétfő).

Megértésüket köszönjük!

Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az 
egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. 
törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód3.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy 
engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító víziléte-
sítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.

Fentiek értelmében az engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően létesített fúrt vagy 
ásott kutak (bírságmentes) engedélyeztetési határideje a 2020. december 31-ei határidő 
helyett 2023. december 31-re módosult.

LAKOSSÁGI TÁ JÉKOZTATÓK
Tájékoztatás igazgatási szünetről

Tájékoztatás engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak 
engedélyeztetési határidejének meghosszabbításáról

TÁ JÉKOZTATÓ
TÉLI SZÜNIDEI GYERMEK-
ÉTKEZTETÉSRŐL

Hajdúhadház Város Önkormányzata a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról rendelkező 
1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 21/C. 
§-a alapján a szünidei gyermekétkeztetés keretében 
a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg 
főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére 
ingyenesen biztosítja. 

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkez-
tetést a téli szünetben a tanév rendjéhez igazodóan 
szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára 
eső valamennyi munkanapon köteles megszervezni, 
és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő 
kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyer-
mek részére biztosítani.

A Gyvt. alapján a települési önkormányzat a téli 
szünetben a szülő, törvényes képviselő kérelmére a 
3-18 év közötti hátrányos helyzetű és a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozot-
tan hátrányos helyzetű gyermek részére a déli meleg 
főétkezést (ebéd) az alábbi munkanapokon biztosítja:

• 2020. december 21. (hétfő)
• 2020. december 22. (kedd)
• 2020. december 23. (szerda)
• 2020. december 28. (hétfő)
• 2020. december 29. (kedd)
• 2020. december 30. (szerda)
• 2020. december 31. (csütörtök)

A 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről 
szóló 7/2019. (VI.25.) PM rendelet alapján 2020. 
december 24. (csütörtök) pihenőnap, ezért ezen a 
napon nem lesz szünidei gyermekétkeztetés.

A téli szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan 
bővebb felvilágosítás, további információ a Hajdúhad-
házi Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája (4242 
Hajdúhadház, Mester utca 26. szám; Telefonszám: 
06-52-276-199) munkatársaitól kérhető.

Orvosi ügyelet: 06-70-3703-104
Ügyeleti idő: hétfőtől péntekig 18.00 órától 
másnap 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

Fenyőfák (80-160 cm) elsősorban 
földlabdásan őstermelőtől, 3000 Ft/db áron. 
Érdeklődni: Czibere Imrénél 
Telefon: +36 30 469 2249 
Cím: 4243 Téglás Újvárosi utca 21.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

LUCFENYŐ KARÁCSONYRA!

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.

SZELEKTÍVEN GYŰJTÖTT HULLADÉK 
SZÁLLÍTÁSI IDŐPONTOK 2021. 
HAJDÚHADHÁZ

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot 
a sárga és barna fedelű hulladékgyűjtők 
ürítésének időpontjairól. 
Szállítási napokon a hulladékot reggel 
6 óráig kérjük kihelyezni a közterületre!

SZELEKTÍV / SÁRGA FEDELŰ
HULLADÉKGYŰJTŐK:

• JANUÁR 13.

• FEBRUÁR 10.

• MÁRCIUS 10.

• ÁPRILIS 7.

• MÁJUS 5.

• JÚNIUS 2.

• JÚNIUS 30.

• JÚLIUS 28.

• AUGUSZTUS 25.

• SZEPTEMBER 22.

• OKTÓBER 20.

• NOVEMBER 17.

• DECEMBER 15.

BIO / BARNA FEDELŰ
HULLADÉKGYŰJTŐK:

• ÁPRILIS 7.

• ÁPRILIS 21.

• MÁJUS 5.

• MÁJUS 19.

• JÚNIUS 2.

• JÚNIUS 16.

• JÚNIUS 30.

• JÚLIUS 14.

• JÚLIUS 28.

• AUGUSZTUS 11.

• AUGUSZTUS 25.

• SZEPTEMBER 8.

• SZEPTEMBER 22.

• OKTÓBER 6.

• OKTÓBER 20.

• NOVEMBER 3.

• NOVEMBER 17.

• DECEMBER 1.
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