
ELKÉSZÜLT AZ OTHELLO BORHÁZ
A helyi turizmus megteremtésének fontos mérföldköve a Gáborkertben felépült  
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Az Új Év a korábbiaktól eltérően most szűk körű koccintásokkal kezdődött, a kihalt 
közterek nyomasztó csendjét csak a szolid családi, vagy szomszédi összejövetelek 
ünnepi zaja törte meg, amit azért jól esett hallani.

2021 – ÚJRAKEZDÉS

Fegyelmezetten, kicsit szomorkásan telt a 
karácsony és a szilveszter, a meghitt per-
ceket és együttlétet beárnyékolta a XXI. 
század hívatlanul érkező, élet és lélekrom-
boló járványa. 

2020 a csönd éve volt. Az előző évekről 
áthúzódó fájdalmak árnyait sötétebbé tet-
ték az új keletű tragédiák. Megváltozott
a világ körülöttünk, váratlan és megdöb-
bentő események következtek be a min-
dennapok világában, ami bizonytalanab-
bá és sebezhetőbbé tette az emberi 
kapcsolatokat. Sokszor éreztük az elmúlt 
évben, hogy hiányoznak az eligazodáshoz 
szükséges biztos támpontok és a gyengülő 
társadalmi kohézióból lassan kikopik a 
türelem, a megértés, kevesebb a jó szán-
dék és gyengül a bíztatás. 

Személyes és családi, rokoni és baráti vesz-
teségeinken túl, ismert és kedvelt kiváló 
emberek halálhíre tett bennünket elke-
seredettebbé, rádöbbentünk újra, hogy az 
élettől nincs fontosabb.

Ezért is kérdés, mit reméljünk a 2021-es 
évtől, egyáltalán merjünk tervezni bármit 
akkor, amikor a legjobb esetben is csak a 
nyár elején vehetjük le a maszkot, ha leve-
hetjük egyáltalán valaha is nyugodt szívvel? 

Mindezek ellenére is azt mondom bátran 
tervezzünk, mert a józan ész továbbra is
meghatározó, az emberek nagyobb hánya-
dának megmaradt a hite, bíznak is egymás-

ban, sőt láthattuk, tapasztalhattuk, képe-
sek áldozatot vállalni másokért. Továbbra is
ragaszkodnak az értékeikhez, a szokásaik-
hoz, szeretett hagyományaikhoz, hűek 
maradtak a hazájukhoz, a történelmi 
igazságaikhoz és elkötelezettek maradtak 
személyes vallásukhoz, értékrendjükhöz!

2020-ban bizonyosságot nyert, hogy a
világ ebben a felállásban már nem 
képes megjavulni, ezért 2021– az Újra-
kezdés Éve! 

Kezdjük az életünket úgy, hogy ismét az 
emberi élet lesz legnagyobb érték, a család a 
legfontosabb közösség, az egyén szabad-
sága a másik ember szabadságának ha-
táráig tarthat, a társadalom alapja a közös-
ségek együttműködése lesz, a tisztelet 
nem elvárható, hanem minden területen 
kötelező, a teljesítmény a siker alapja és a
legfontosabb mérce. Képesek vagyunk rá,
ezért a mi felelősségünk, a mi dolgunk.

Ezért először is keressük fel, szólítsuk meg
minél hamarabb a számunkra legfontosab-
bakat, bíztassuk őket újra a közös munkára, 
nyerjük meg a kételkedőket és közben 
mutassunk példát a bizonytalanoknak!

A jó terveket Isten engedi beteljesülni! 

Lehet, hogy nem ott és nem akkor, amikor 
mi szeretnénk, de ha megvalósul egy jó 
ügy, vagy teret kap egy nemes szándék, 
akkor érdemes összefogni érte.

Ezért nekünk itt kell és azokkal hozzá 
látni életünk újraépítéséhez, akikkel 
most egy időben, ebben a megismétel-
hetetlen földi életben együtt vagyunk.

Továbbra sem engedünk egyetlen álmot 
sem elszállni, egyetlen tervet sem adunk 
fel, mindet meg kell valósítanunk és elég 
erősek leszünk ahhoz is, hogy segítsünk 
másoknak is megvalósítani az álmait.

Mindezekért nem kell elismerést várni, nem
kell mindig visszacsatolás, elég, ha tudjuk, 
történik valami jó, az emberekkel, az em-
bereknek, egy közösségben, egy térség-
ben, egy országban és ehhez közünk van, 
s ezzel talán mi is jobbá tesszük a világot.

Most sem lesz könnyű, de annál kalan-
dosabb, izgalmasabb és felemelő ezért 
legyenek a partnereim, ki ne maradjanak 
belőle, mert állítom: - jó érzés lesz és megéri 
majd újra együtt célba érni! 

Vissza kell állítani a kényszerű távolságtar-
tás miatt gyengébbnek tűnő családi, baráti, 
munkatársi és közösségi kapcsolatokat, 
mert mindenki erre vágyik. Alig várjuk a 
találkozásokat, az együttléteket, a közös 
munkát, a kikapcsolódást, még a közös 
bosszankodás is hiányzik.

Reméljük, hogy a világjárványt kihasználó
érdekkörök profi téhsége és érdekérvénye-
sítő képessége csökken, újra felülkereked-
nek közösségi érdekek, Magyarország erős 
marad és lesz elég jó minőségű vakcina, 
amivel a kilábalás sebessége egyenes arány-
ban fog javulni. 

Ami elmúlt már mögöttünk van, de mi 
bármikor újrakezdhetjük, mert ez a mi 
világunk, a most élők világa és benne 
ott van a mi életünk.

Ezért mindent el fogunk követni, hogy 
újra uraljuk a saját életünket, felvesszük 
a ritmust, ami mozgat bennünket, aminek 
alapja az „újra együtt” – a családban, a 
barátokkal, a közösségekben!

A Tankcsapda slágerének refrénjével kívá-
nok - Boldog új évet és jó egészséget 
minden kedves olvasónak a választóke-
rület és Magyarország minden lakójának!

„Mindenhol jó, de a legjobb
Mégiscsak ott lesz, ahol majd
Együtt lehetünk Te(Ti) és én!”

Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarok!

Tasó László
Hajdú-Bihar megyei 3.sz. EOVK

országgyűlési képviselője             

BOLDOG ÚJ ÉVET HAJDÚHADHÁZ!

A nem megszokott eseményekből, élet-
helyzetből volt bőven 2020-ban. A komfort-
zónánk, hagyományos módon értelmezett 
változata megszűnt létezni. Megváltozott 
körülöttünk a világ, s a változó világgal 
valamennyire mi is változtunk. Lelkivilá-
gunkba beférkőzött a félelem. Beférkőzött 
és ott van. De az ugyancsak rajtunk múlik, 
hagyjuk-e elhatalmasodni magunkon a 
félelmet, hagyjuk-e, hogy emésszen, hogy 
megbénítson. Vagy meglátjuk megváltozott
világunk szépségeit. Azokat, amelyek min-

dig is ott voltak, csak komfortosnak vélt,
rohanó életvitelünk során észre sem vettük
őket. Ezek a szép és értékes dolgok fontosak 
igazán!

Az életünk változik, változik folyamatosan,
de most talán nagyobb mértékben, mint azt
korábban megszoktuk. A változások fő 
sodrára nincs ráhatásunk, de az alkalmaz-
kodás részleteiért mi vagyunk felelősek. 

Mi döntünk arról, adott helyzetben mit 
teszünk. A mi döntésünk, hogy minden 
nehézség közepette fontos marad-e szá-
munkra a család, szeretteink, a közös-
ségünk, amiben élünk és dolgozunk, a 
városunk, az országunk, a nemzetünk. Mi 
döntünk a számunkra fontos, állandó, irányt 
mutató, helyi és egyetemes értékeink meg-
tartásáról, vagy elvetéséről.

A 2020-as év embert próbáló volt egyén-

nek és közösségnek egyaránt. De hiszem, 
hogy kiálltuk a próbát, hogy többségünk 
helyes döntéseket hozott, hogy megtaláltuk
az igazán értékes és fontos dolgokat, ame-
lyek segítettek meglátni a helyes irányt. 

Hiszem, hogy az az építkezés és gyara-
podás, ami az elmúlt években jellemezte 
városunkat, s ami a 2020-as év minden ne-
hézsége és problémája ellenére nemhogy 
nem tört meg, hanem talán még nagyobb 
lendületet vett, az 2021-ben is mindannyi-
unk megelégedésére folytatódni fog! 

Napfényes reggelre ébredtünk az év első 
napján, legyen ilyen napfényes, boldog, de-
rűs az év minden napja! Ezt kívánom mind-
annyiunk és közösségünk számára is! 

Boldog Új Évet Hajdúhadház!

Csáfordi Dénes

Napfényes reggelre ébredtünk a 2021-es 
év első napján. Ez jó! Szép, szinte lelkünket 
is simogatta. Ez sem megszokott. Se hó, se
fagy, se köd, se hideg. Hosszú évtizedekig 
nem ehhez szoktunk - mondhatjuk. 
De, hogy ezen a szokatlan jelenségen 
aggódunk, vagy csak egyszerűen, nem 
túlgondolva, örülünk a napsütésnek, 
ez igazán csak rajtunk múlik.
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POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

A borház a Gáborkertben található, mely 
területén több pihenő helyet és egy új 
csőszházat is kialakítottunk. A célunk az 
volt, hogy a helyi szőlőművelés, borkészítés 
és a térségre jellemző szőlőskertek emléke 
ne merüljön feledésbe, a helyi szőlő- és 
borkultúra térjen vissza a mindennapok 
világába, ezzel utat mutatva a hadházi ho-

mokdombok régi-új mezőgazdasági hasz-
nosítására. 
A mezőgazdasági tevékenység mellett igye-
keztünk új funkciót is találni a pusztulástól 
megmentett szőlőskertnek. Rendezett, a
múltat idéző, romantikus környezet, amely
aktív, tartalmas kikapcsolódást és feltöl-
tődést nyújthat mindenki számára. 
Szőlészeti és borászati kiskönyvtár a 
borházban, múltat idéző kiállítás, interak-

tív informatikai eszközök online játékokkal, 
rendezett, művelt szőlőterületek, hangulatos 
dűlőutak. Szervezett programok az év min-
den időszakában szorosan a szőlő termesz-
téséhez és a borkészítéshez kapcsolódva. 
S egy újabb, bérelhető, hangulatos rendez-
vényhelyszín, amelyet múlt év végén még 
nem tudtunk használni, de bízunk benne, 
hogy a 2021-es év végi időszak legkedveltebb 
és legnépszerűbb rendezvényhelyszíne lesz!

Az Othello Borház építése, belső kiala-
kítása és a berendezése még múlt év 
folyamán befejeződött. Megnyitni még 
nem tudjuk.

OTHELLO BORHÁZ

Múlt évben sikerült felújítanunk az Arany 
János utca első, a Dr. Földi János és a 
Jókai Mór utcák közötti szakaszát. Ebben 
az évben szeretnénk folytatni a munkát, s 
az útfelújítást az Arany János utcán a 4-es 
főútig megvalósítani! Ezzel párhuzamosan
szeretnénk a Rákóczi utca burkolatát is 
felújítani! Ez a két út köti össze a 4-es fő-

utat és a vasútállomást. Jelen állapotukban
nem tudják betölteni azt a gyűjtőút szerepet, 
amelyet a város úthálózatában be kellene 
tölteniük! Ráadásul az Arany János utca a 
Magyar Honvédség hajdúhadházi katonai 
bázisának eléréséhez is nélkülözhetetlen. 

Teljesen jogos lakossági és honvédelmi 
elvárások és igények fogalmazódtak meg 
az önkormányzat felé. Ezeknek igyekszünk 
megfelelni. 

A Magyar Honvédséggel közösen keressük 
a Bocskai térről a kiképző bázishoz vezető 
utak felújításának lehetőségét. A Hunyadi 
utca és a Ligeti út megújulása honvédelmi 
szempontból is komoly jelentőséggel bír. 
S elkezdődött a városunkat déli irányba 
elkerülő, a laktanyát, a Sámsoni utat és a 
4-es főutat összekötő új út tervezése is.

A főbb utak mellett a mellékutak és útsza-
kaszok is folyamatosan újulnak meg váro-
sunkban. Ebben az évben az Irinyi utca, 
az Erzsébet utca, a Lehel utca, a Sugár 
utca és a Jászai Mari utca teljes hosszában 
tervezzük új aszfaltburkolat kialakítását.
S természetesen a földburkolattal rendel-
kező utcákban is folytatjuk az utak zúzott 
kővel történő stabilizálását.

A közlekedés biztonsága és komfor-
tossága mindannyiunknak fontos! 
Útjainkat folyamatosan fejlesztjük, 
építünk újakat, felújítunk leromlott 
állapotúakat, átmeneti jelleggel zúzott 
kővel stabilizáljuk a földutakat. Szinte 
nem volt olyan évünk, amikor ne valósí-
tottunk volna meg egy jelentősebb út-
fejlesztést, ennek ellenére ki kell, hogy 
mondjuk, nem állunk jól. Rengeteg 
még a tennivaló ezen a területen.

ÚTFEJLESZTÉS

Hajdúhadház elmúlt évtizede, a 2010 
és 2020. közötti időszak a változás, a 
fejlődés és a gyarapodás időszaka volt. 
Ez a fejlődés, aminek megannyi kézzel-
fogható eredménye teszi jobbá, kényel-
mesebbé és komfortosabbá az életünket, 
folytatódik.

Az eddig elért eredményeinkre alapozva új 
célokat tudunk megfogalmazni közössé-
günk számára, s a célok megvalósításához 
szükséges pénzügyi források előteremtése 

terén is vannak komoly sikereink. S ebben 
a jelenlegi, egyszerűnek és könnyűnek 
semmiképp nem mondható időszakban 
az elért eredményekre még büszkébbnek 
kell lennünk!

Országgyűlési képviselőnkkel, Tasó Lászlóval
folyamatosan egyeztetve vizsgáljuk a fej-
lesztési elképzelések megvalósíthatóságát, 
s ami a legfontosabb igyekszünk megta-
lálni az elképzelések megvalósításához 
nélkülözhetetlen fejlesztési forrásokat.

A FEJLŐDÉS FOLYTATÓDIK
Hajdúhadházon az elmúlt évek töretlen 
fejlődése és a lakóingatlanok fejlesz-
téséhez kapcsolódó kormányzati és 
önkormányzati támogatások következ-
tében egyre nagyobb igény mutatkozik 
a lakóingatlanok építése, vásárlása és 
bérlése iránt. Az ingatlanok forgalmi ér-
tékében korábban nem látott mértékű 
növekedést tapasztalhatunk.

A fi atalok lakóingatlanhoz jutását továbbra 
is támogatjuk. A kormányzati támogatá-
sokkal együtt ez komoly segítség az otthon-
teremtéshez. E mellett új bérlakások kiala-
kításával és régi bérlakások felújításával is 
igyekszünk támogatni a helyi lakosokat. 

Az Arany János utcán befejeződött a három 
lakásos társasház kialakításának első üte-
me, melynek keretében megújult az épület 
teteje, kicseréltük a külső nyílászárókat, s 
megvalósult a tetőtér és az épület külső 
hőszigetelése. Ebben az évben várhatóan a
földszinti lakás kialakítása fog megtörténni. 

Felújításra kerül a Bercsényi u. 39. szám alatti
leromlott állapotú, önkormányzati tulajdonú
lakóépület, melyet a felújítást követően 
bérlakásként kívánunk hasznosítani. 

A Kossuth és Kazinczy utcák kereszteződésé-
ben ez év tavaszán elkezdődik a néhány 
évvel korábban tervezett társasház épí-

tése. A társasházat nem önkormányzatunk 
építi, az építési telket az engedélyes tervek-
kel együtt értékesítettük. 

A belvárosban, több önkormányzati tulaj-
donú ingatlan és ingatlanrész esetében is
vizsgáljuk társasházak építésének lehető-
ségét.

LAKÓINGATLANOK
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KARÁCSONY HADHÁZON ADVENTI, JÓTÉKONYSÁGI 
ONLINE KONCERT

A december 18-ai élő műsort több száz online koncertlátogató követte 
figyelemmel saját otthonában. A műsorvezető Csonka András volt, 
aki nemcsak kedves szavaival, hanem kedvenc dalaival is szórakoz-
tatta a nézőket. Csonka András mellett Szulák Andrea és Majsai Gábor 
varázsolt régi és új karácsonyi dalok előadásával ünnepi hangulatot 
a képernyők elé. A koncert felvétele az alábbi linken tekinthető meg: 
https://www.youtube.com/watch?v=krHp3AGHjoQ...

A koncert nem csak élményt adott, de értéket is közvetített, az advent
és a karácsony legfőbb üzenetén túl, az egymásra való odafi gyelést, 
az egymással való törődést helyezte a középpontba, ugyanis a koncert 
teljes jegybevételét a Debreceni Egyetem, koronavírus elleni küz-
delemben részt vevő egészségügyi dolgozóinak étkezési ellátására, 
támogatására fordították. Januárban közel 1000 adag ételt szállítottak 
ki az egészségügyi dolgozók részére.

VÁROSNAP HA JDÚHADHÁZON

NAGY ÉRDEKLŐDÉS ÖVEZTE A KARÁCSONY HADHÁZON 
CÍMMEL MEGHIRDETETT FOTÓ- ÉS RAJZPÁLYÁZATOT, 
AMELYRE TÖBB MINT 70 GYERMEK ÉS FELNŐTT KÜLDTE EL 
PÁLYAMUNKÁJÁT.

Az 5 korcsoportban meghirdetett pályázatra 2020. december 
elejétől 2021. január 6-ig szebbnél szebb munkák érkeztek a 
„Karácsony Hadházon” témában.
A pályázati feltételeknek megfelelő fotók- és rajzok elbírálása 
megtörtént, a végső sorrend felállítása  nem volt könnyű feladat, 
hiszen valamennyi fotó- és rajz csodaszépre sikerült. A szemet 
gyönyörködtető, lelket melengető kiváló pályamunkák láttán biz-
tosan megállapítható, hogy felhívásnak valamennyi résztvevő 
egyaránt nyertese.
A téma, a kép ünnepi hangulata és - nem utolsó sorban - az alkotási 
technika alapján, az alábbi pályamunkákat részesültek díjazásban. 

Óvodás korcsoport:
1. helyezett: Zales Zóra Léna 
2. helyezett: Lakatos Hanna Róza  
3. helyezett: Rostás Vivien  

Alsós korcsoport:
1. helyezett: Tóth Krisztián  
2. helyezett: Balogh Sámuel 
3. helyezett: Nagy Kinga 
  

Gratulálunk a nyerteseknek és minden egyes versenyzőnek, akik 
beküldték az alkotásaikat, hogy rajzban vagy fotóban megmu-
tatták, mit jelent számukra Hajdúhadház, milyennek is látták az 
ünnepek alatt!

1605. december 12- én adta ki Bocskai István fejedelem a Korponai ok-
levelet, mely kollektív nemesi jogokkal ruházta fel a hajdúk közösségét. 
Ezzel az adományozással a hajdúk kedvezőbb jogállásba kerültek és 
földet kaptak Bocskai István birtokain. Bocskai István e történelemfor-
máló tevékenységére emlékeztünk december 12-én. 
2020-ban a városnap is másként zajlott Hajdúhadházon, mint az előző 
években. A járványhelyzet miatt nem került sor az ünnepi képviselő-
testületi ülésre, a városnapi elismerések átadása is elmaradt. A Refor-
mátus templomban sem hallhattuk a MH 5.  Bocskai István Lövészdandár 
Debreceni Helyőrségi Zenekarának adventi koncertjét.
A városnapon Bocskai István lovasszobránál néma főhajtással emlékez-
hettünk Bocskai István történelmi nagyságára. Hajdúhadház Város Ön-
kormányzata nevében Oroszné Hadházi Zsuzsanna, Fórián Albert, Bíró 
István és Farkas Zsolt önkormányzati képviselők helyeztek el koszorút 
fejedelem lovas szobránál.

Múlt év végén rendhagyó módon valósult meg az adventi
koncert városunkban. Az érvényes járványügyi rendelkezéseknek 
megfelelően nem kerülhetett sor a hagyományos adventi 
hangversenyre, helyette online eseményen vehettek részt az 
ünnepelni, szórakozni vágyók.

RENDHAGYÓ KIÁLLÍTÁS 
LÁTOGATHATÓ A BOCSKAI TÉREN 
FEBRUÁR VÉGÉIG.

VISSZAPILLANTÓ

„Visszapillantó” címmel rendezték meg a
város főterén álló plakátkiállítást. A külön-
böző tematikák szerint elkészített „plakát-
szigeteken” az elmúlt évek hajdúhadházi 
rendezvényeinek plakátjai tekinthetőek 
meg. A 12 plakátsziget a Gyerektáborok, a 
Szabadtéri Színházi Fesztivál, a Káposztás 

Napok, a Szőlészet-Borászat, az Ezerarcú 
Hajdúhadház, Sport és Dance, Kultúra-
Infó-Tudomány témakörben mutatja be 
az elmúlt évek eseményeinek plakátjait.  A 
tartalmas, látványos plakátok visszarepítik 
a látogatót a múltba, felidézik az elmúlt 
évek közös élményeit és erőt, hitet adnak
a jövőhöz. A múltidéző, reménykeltő kiállítás 
a járványhelyzethez igazodva szabadtéren 
került megrendezésre, hogy mindenki nyu-
gott szívvel, a szociális távolságtartás sza-
bályainak betartásával megtekinthesse.

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00121 azonosító számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése 
települések összefogásával” elnevezésű projekt keretében a „Maradj Hajdú-Biharban!” 
ösztöndíjprogram 2020. október 1. napján második alkalommal került kiírásra.

„MARADJ HAJDÚ-BIHARBAN!”

Fent nevezett pályázat keretében mind-
összesen 160 diák támogatására volt lehető-
sége a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat-
nak. Az ösztöndíjpályázat 2019. májusában 
már kiírásra került, akkor 126 diák pályázott 
sikeresen. A fennmaradó 34 helyre 2020. 
október 31-ig pályázhattak olyan bocskai-
kerti, hajdúhadházi, létavértesi, téglási és 
újlétai, tanulói jogviszonnyal rendelkező 
16 és 27 év közötti fi atalok, akik legalább 

közepes tanulmányi átlaggal rendelkeztek. 
A diákok egyszeri 50.000 Ft összegű támo-
gatásra pályázhattak.
Január 14-én aláírásra kerültek az ösztön-
díjszerződések a Hajdúhadházi Polgármes-
teri Hivatal Dísztermében. Csáfordi Dénes 
polgármester úr konzorciumvezetőként is 
köszöntötte a megjelent nyerteseket, akik 
közül tizenegy diák hajdúhadházi lakos. 
Gratulálunk a sikeres pályázóknak!

HOSSZÚ HÉTVÉGÉK 2021-BEN 

HAT HÁROMNAPOS ÉS EGY NÉGYNAPOS 
HOSSZÚ HÉTVÉGÉVEL SZÁMOLHATUNK
2021-BEN.

Az első háromnapos hétvégét az év első 
napjaiban élvezhettük. A következőre 
márciusig kell várnunk, március 15-e 
nemzeti ünnepünk hétfőre esik, így az
előtte álló hétvégei napokkal kiegészül 
az ünnep. Mozgó ünnepünk, a húsvét
az idén április 4-én és 5-én lesz, ezt az
ünnepet megelőző nagypéntek munka-
szüneti nap és így április elején négy-
napos hosszú hétvégének örülhetünk.
Május 1. szombatra esik, így nem gyara-
pítja a pihenőnapok számát. Május 22-24 
között pünkösd hétvégéjén ismét három 
napot pihenhetünk. Állami ünnepünk au-
gusztus 20-a péntekre esik, így akkorra is 
egy hosszú hétvégét tervezhetünk. Ok-
tóber utolsó hétvégéje is három naposra 
bővül november 1-ével, mindenszentek 
napjával. A karácsonyt a 2021-es évben 
szombaton és vasárnap ünnepeljük, ez
a hétvége kiegészül egy áthelyezett 
pihenőnappal, a december 24-ei munka-
napot, december 11-én kell ledolgozni. 
Az évben csak ekkor lesz munkanap 
áthelyezés.

Felsős korcsoport:
1. helyezett: Markót Máté 
2. helyezett: Farkas Réka  
3. helyezett: Bernáth Melani Ildikó 

Ifjúsági korcsoport:
1. helyezett: Hadházi Péter 

Felnőtt korcsoport:
1. helyezett: Kulcsár Gabriella 
2. helyezett: Csősz Anikó
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IN MEMORIAM

Gyülekezetei gyászolják a minden élők útján
elment lelkészüket, akit Tiszacsegén, Hajdú-
hadházon és Bocskaikertben emberszere-
tete, közvetlensége és nem utolsó sorban 
teológiai felkészültsége alapján nagyra 
tartottak. Egyháza iránti elkötelezettsége 
már pályájának kezdetén, megmutatkozott. 
Tiszacsegei szolgálata idején új parókia és 
gyülekezeti ház épült, miközben Egyek és 
Újszentmargita szórványait is gondozta. 

1998 márciusában presbitériumi meghívás 
alapján került Hajdúhadházra. Itt teljese-
dett ki az egyházközségéért, templomáért 
és városáért érzett lelkészi felelőssége. 
Közösségszervező lelkesedése során akti-
vizálódott a gyülekezet, az énekkar és a

diakóniai szolgálat. A tiszacsegei után
Hajdúhadházon is újjászervezte a cserkész-
csapatot. A szovátai és az andrásfalvi 
testvérgyülekezettel kiépített kapcsolatai
révén tovább erősítette az egyetemes ma-
gyar református közösséget. Hatalmas tenni
akarással végezte munkáját. Templomtata-
rozás, harangvillamosítás, az orgona fel-
újítása mellett szolgálata idején megújult a 
teljes templombelső. Újraépítették a háború
során elhamvadt oldalkarzatokat, melyeken 
akkor színvonalas egyház- és iskolatörténeti 
állandó kiállítást rendeztek be. Lehetetlent 
nem ismerő szervezőmunkájának eredmé-
nyeként 2008-ban a városban református 
óvoda, majd egy évvel később reformá-
tus iskola kezdte meg működését. Ezzel 
Pál Csaba lelkipásztor mint iskolaalapító 
múlhatatlanul beírta nevét Hajdúhadház 
történetébe.  

Lelkészi ambícióját megromlott egészsége 
törte meg. Másfél évtizedes szolgálata 

után időelőtti nyugdíjazásra kényszerült. 
Feleségével a szomszédos Bocskaikertbe 
költöztek. Oda, ahol korábban a missziói 
egyházközség alapítója és vezetője volt. 
Családi házán székely zászló jelezte erdélyi 
hovatartozását. Szívében folyamatosan ott 
volt a határon kívül rekedt magyarság minden
gondja. Rendszeresen látogatta szülőföldjét, 
a Partiumot. Erdélyben a szovátai és and-
rásfalvi testvérgyülekezetekben mindig meg-
találta az igazi feltöltődést.

2020. december 10-én a debreceni köztemető 
ravatalozójában Kiss Péter lelkipásztor
közvetlen, ugyanakkor mély emberi érzések-
kel megfogalmazott imájában hálát adott 
Istennek életéért és maradandót alkotó 
munkásságáért. Osztozunk szerettei mély-
séges fájdalmában, melyet enyhíteni próbál 
a hit, és a lelkészi életében annyiszor meg-
fogalmazott, és ma is visszacsengő mondata:
 „Isten közelsége oly igen jó nekem!”

Hadházy Jenő

Életének 64. évében elhunyt Pál Csaba, 
városunk nyugalmazott lelkipásztora.

ÜNNEPEINK, JELES NAPJAINK  –  JANUÁR-FEBRUÁR
JANUÁR – BOLDOGASSZONY HAVA – ELSŐHÓ – TÉLHÓ / FEBRUÁR – BÖJTELŐ HAVA – TÉLUTÓ – JÉGBONTÓ HAVA

JANUÁR 1. – ÚJÉV

FEBRUÁR 2. – GYERTYASZENTELŐ
                            BOLDOGASSZONY NAPJA

JANUÁR 6. – VÍZKERESZT NAPJA

JANUÁR 6-FEBRUÁR 17. – FARSANG

JANUÁR 15. – SZILÁGYI DÁNIEL SZÜLETÉSNAPJA

Az év első napjához számos hagyomány, hiedelem kötődik, úgy tartották, 
hogy amilyen az év első napja olyan lesz a többi nap is.  Ezen a napon 
például semmit sem volt szabad kidobni, kiadni a házból, mert úgy 
gondolták, hogy akkor egész évben minden kimegy onnan. Igyekeztek 
tartózkodni a veszekedéstől, viszályoktól. Női munkatilalmi nap volt, 
nem volt szabad mosni, varrni, fonni. Az étkezési szokásokat is érin-
tette az új év első napja: baromfi t nem volt ajánlott fogyasztani, mert 
elkaparja, elrepíti a szerencsét, malacot viszont annál inkább, mert az 
kitúrja a szerencsét. A szemes terményeket előnyben részesítették, mert 
a sok apró mag pénzbőséget jelentett. Újév reggelén a férfi ak köszönteni 
mentek a rokonokhoz, de az asszonyok ekkor nem léphettek ki a házból, 
mert január 1-jén asszonnyal találkozni szerencsétlen esztendőt jelent.

A régi rómaiaknál tavaszkezdő napnak számított, ezért nagy ünnep-
ségeket rendeztek. Majd a keresztény egyház gyertyaszentelő ünnepé
nevezte át ezt az ünnepet. Úgy tartották a gyertya megvédi a csecsemőket 
és a betegeket a gonosz szellemektől. 

Ezen a napon szokás még a medvét figyelni – ha a medve kijön a 
barlangjából, meglátja az árnyékát és visszamegy, akkor sokáig tart
még a hideg.

A karácsonyi ünnepkör zárónapja, és ezzel a nappal kezdődött a far-
sang időszaka. Ahol ekkor még megvolt a karácsonyfa, ott még egyszer 
meggyújtották gyertyáit, szétosztották a megmaradt édességeket, majd 
a fát tűzre tették, egy ágat azonban kitűztek a szentkép mögé a gonosz ellen. 
Úgy tartották, ha ezen a napon az eresz olvad, akkor hosszú lesz a tél, 
ám, ha a hó esik, akkor korán kitavaszodik. Azt tartották, ha e nap 
száraz, akkor a nyár zivataros lesz. Az eső ellenben csapadékos tavaszi 
időjárást jelez. Vízkereszt napján leginkább a szeles időnek örültek, 
mert az jó termőidőt és szerencsés évet jövendölt.

Vízkereszttől (január 6-tól) hamvazószerdáig (2021-ban február 17-ig) 
tartó időszak a farsang ideje, a hagyományosan ekkor tartották a bálokat, 
farsangi mulatságokat. Az ókori népek tavaszünnepének, főleg a római 
szaturnáliák hagyományaiban gyökerezik. A téltemető – tavaszkezdő ün-
nepségek legjellemzőbb mozzanata a jelmezek, álarcok használata.

1831. január 15-én, 190 éve született Hajdúhadházon Szilágyi Dániel 
orientalista és turkológus, a keleti nyelvek tudós fordítója és tolmácsa, 
török kéziratok és könyvek szenvedélyes gyűjtője. Honvédhuszárként 
szolgált az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban, a szabad-
ságharc bukását követően emigrációba kényszerült, és haláláig 1885-ig 
az Oszmán Birodalomban élt. Konstantinápolyban elismert tolmács-
ként, műfordítóként tevékenykedett kiváló nyelvismeretének, szor-
galmának köszönhetően. Beszélt angolul, franciául, németül, arabul, 
perzsául, törökül.  Tudós könyvgyűjtőként értékes kéziratokat szerzett 
meg és egyedülálló könyvgyűjteménnyel rendelkezett. Közreműködött 
a török kormánynál a Corvinák hazánknak történő visszaadásában. 
A keleti kéziratokból álló könyvtárát a Magyar Tudományos Akadémia 
őrzi Collectio Szilágyiana néven. 

FEBRUÁR 16. – HÚSHAGYÓ KEDD

FEBRUÁR 17. – HAMVAZÓSZERDA

FEBRUÁR 17-ÁPRILIS 3. – NAGYBÖJT

A farsangi időszak záró napja. Az igazi farsangi karneválok ideje az 
ünnepkört záró napjaira esik: farsangvasárnapra, farsanghétfőre és 
húshagyó keddre. A nagyböjt kezdetét megelőző utolsó nap. Ezen 
a napon lehet utoljára húst fogyasztani. Mozgó dátum, időpontja a 
húsvét időpontjától függ. A gazdák próbáltak az eljövendő időszak 
időjárását is megjósolni ezen a napon. A húshagyó keddi napsugár a 
bő esztendőt jelentette.

A nagyböjt kezdőnapja, a húsvétvasárnaptól visszaszámított negyvene-
dik nap. Ezen a napon szentelt hamuból keresztet rajzoltak a hívők 
homlokára. A hamuval hintés ősi jelképe a bűnbánatnak, mivel a hamu 
az elmúlásra, a halálra fi gyelmezteti az embert.

Hamvazószerdától húsvétszombatig terjedő, Jézus negyven napi 
böjtölésének, majd kínszenvedésének emlékezetére szentelt negyvenna-
pos időszak. A régi idők böjti fegyelme igen szigorú volt, csak kenyeret, 
sót, és száraz növényi ételeket volt szabad enni, az állati eredetű ételek 
fogyasztása tilos volt.

FEBRUÁR 14. – SZENT BÁLINT NAPJA

Gelasius pápa rendelte el, hogy Szent Valentin napját február 14-én 
ünnepeljék. Valentin magyarul Bálintot jelent, ezért nálunk Bálint 
napként is szokták ezt a napot hívni. 

Ezen a napon különböző praktikákat, boszorkányságot vetettek be a 
fi atal lányok a kiszemelt fi úk megszerzésére. Úgy gondolták, hogy olyan
almát kell enni, amelyiknek kilenc magva van. Azt a kilenc magot 
bele kell tenni egy óvatlan pillanatban a kiválasztott fi ú zsebébe, ak-
kor biztos, hogy bele fog szeretni a praktikát végző lányba. A hiedelem 
szerint nem lehetett semmilyen módszerrel elválasztani azokat a páro-
kat egymástól, akiknek összekulcsolt kezüket a két anya szenteltvízzel 
lemosta, a vizet pedig a fejükre öntötte. E pár ellen nem használt sem-
miféle szemverés, igézés vagy rontás. 

Termésjósló napnak is tartották, ugyanis, ha ezen a napon hideg, száraz 
az idő, akkor jó lesz a termés.

JANUÁR 22. – A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én annak em-
lékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a 
napon fejezte be Szatmárcsekén a Himnuszt.



Egy éve már, hogy retteg a világ a koronavírustól, és álarca 
mögé rejtőzve várja a gyilkos kór elcsendesedését.

AZ ELTAKART ARCÚ EMBER

Az emberek különféle módokon, meggyőződésük szerint próbálnak 
a láthatatlan ellenséggel viaskodni. Talán néha-néha már túllépve a
józanész határát, máskor felelőtlenséghez közeli engedményekkel. 
Eredendően mindenkiben ott van az élni akarás vágya, és ez az 
indíték ad elégséges erőt a védekezéssel együtt járó szokatlan 
megpróbáltatásokhoz. 

Az arcot eltakaró maszkviselet a mindennapi öltözékünk része 
lett. Még kissé szokatlan látvány az idős fejkendős nénikék és a 
meglett korú csizmás kalapos bácsikák maszkos megjelenése, 
de az átlagembernél már ez fel sem tűnik. Olyanok is vannak, 
akik az aktuális öltözékükhöz igazítva egyenesen személyiségüket 
kifejező egyéni divatcikket látnak a védekezésre szánt maszk-
viseletben. Abban azonban nem különbözünk, hogy az álca révén 
elveszítettük a jellegzetes élő arcunkat. Azt a legfontosabb in-
formációforrást, ahol leginkább kifejeződnek egyéni érzelmeink. 
Uniformizáltak lettünk, és maszkosan holtarcú bábuként megyünk 
el egymás mellett. Csak a megszokott öltözék, az ismerős mozdu-
latok és az álarc fölötti szempár bátoríthat valamennyire bennün-
ket a megszokott kapcsolatfelvételre.

Megdöbbentő, hogy a fertőzés megpróbáltatásaival párhuzamosan 
az emberi természet érthetetlen módon egyre inkább kivetkőzik 
önmagából. Nap, mint nap tapasztaljuk az évezredes értékeink 
folyamatos devalválódását. Az emberi kapcsolatokban a legma-
gasabb intellektuális szinten is ott van a békétlenség, és hazánkban 
nemegyszer még parlamenti szinten is az értelmetlen acsarkodás. 
Egyre gyakoribb, hogy ember embernek farkasává válik, és már-
már sikk az emberi mivoltból kivetkőzve gerjeszteni az indulatokat. 
Különc módon, kíméletlen szélsőséggel támadva a jóakaratot. 

Az embernek egyre inkább be kellene látnia a célszerűbb vissza-
fogottságot, az ésszerűbb önmegtartóztatást és akkor a minden-
napi nehézségeink ellenére is sokkal békésebb körülmények 
között élhetnénk. Ha az emberiség egy része álnok cselszövés 
helyett az alkotóerejét az a közjóra fordítaná, akkor nem itt tarta-
na a világ, és sokkal boldogabb lehetne a mindennapi életünk. Az 
ember természetéből adódik a szebb, a jobb, az újabb keresése, 
de arra már nincs magyarázat, hogy sok esetben mindez miért a 
másik ember megalázásával, méltóságának sárba tiprásával tör-
ténik meg. 

A maszk mögé rejtett arcok többségén vélhetően megjelenik 
aggodalom és vele együtt a remény, hogy majd csak túl leszünk 
ezeken a XXI. század eleji megpróbáltatásokon. Úgy, ahogyan 
elődeink is túlélték a nagy világjárványokat és az emberiséget 
megtizedelő világháborúkat. Úgy tűnik, ismétlődik a történelem, 
mert ennek a korosztályunknak is meg van a maga keresztje. 
Megint tombol egy félelmetes világjárvány és az emberiség a 
jelenben leginkább önmagával lett háborúságban. Adott azonban 
a túlélési vágy, mint jövőbe mutató tetterő, ezért fontos nagyon 
a következő generáció emberközpontú aktivitásra felhívó bátorí-
tása, és a célirányos tettekre vonatkozó biztatása. 

Hadházy Jenő
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Szépkorút köszöntöttünk Hajdúhadházon.
Január 18-án ünnepelte 95. születésnapját Kulcsár Lajosné
született Takács Ilona. Ilonka nénit otthonában kereste fel 
városunk alpolgármestere Asztalos Péter, hogy Orbán Viktor 
miniszterelnöki köszöntő oklevelével és Hajdúhadház Város 
Önkormányzatának ajándékával gratuláljon neki e jeles nap 
alkalmából. Szívből kívánunk további jó egészséget, és sok 
boldogságot!

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE

Nem csökken az érdeklődés a katonai pálya iránt, az elmúlt évben közel 400 fő 
vállalt szolgálatot a seregben Hajdú-Bihar megyéből. A járványhelyzet még inkább 
rávilágított arra, hogy békeidőben is nagy szükség van a katonákra.

KATONÁRA MINDIG SZÜKSÉG VAN

Egy évvel ezelőtt még senki sem gondolt 
arra, hogy csak maszkkal az arcunkon, meg-
felelő távolságot tartva tartózkodhatunk 
egy légtérben társainkkal. A legfontosabb
fogalommá a védekezés vált, mellyel meg-
óvhatjuk szeretteinket a koronavírustól. 
A járvány elleni védekezésben a Magyar 
Honvédség is számos területen vesz részt, 
közreműködnek például az intézmények 
fertőtlenítésében, segítik a rendőrség 
munkáját és igyekeznek enyhíteni az 
egészségügyben dolgozók leterheltségén. 
A hivatásos és szerződéses katonák mel-
lett az önkéntes tartalékos állomány is ak-
tív részt vállal ezekben a feladatokban. A 
járványhelyzet ellenére – vagy éppen ami-
att – egyre többen jelentkeznek katonának. 
A jelenségről Nagy Zoltán alezredest, az MH 
Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó 
Parancsnokság 2. Katonai Igazgatási Köz-
pontjának parancsnokát kérdeztük.

Hogyan tudná jellemezni a 2020-as évet 
toborzás szempontjából?

A vírushelyzet miatt egy kihívásokkal teli 
év van mögöttünk, szerencsére az elért 
eredmények azonban nem tükrözik a ne-
hézségeket. Folyamatos az érdeklődés a 
katonai pálya iránt, mely egyrészt az el-
múlt évek munkájának köszönhető – az 
emberek ismerik és elismerik a honvédek 
munkáját, tudják, hogy milyen lehetőségek 
vannak a haderőben. Másrészt megvan 
a szerepe a jelenleg zajló Honvédelmi és 
Haderőfejlesztési Programnak is, hiszen az 
emberek látják és érzékelik a stabilitást, az 
egyre bővülő juttatásokat, a modern tech-
nikai eszközöket. Ugyanakkor a társadalmi 
elismertséghez nagyban hozzájárul az is, 

hogy a katonák a jelenlegi járványhelyzet-
ben kézzelfogható segítséget nyújtanak 
ott, ahol erre szükség van. Ezeknek az ered-
ményeként tavaly majdnem 400-an válasz-
tották a Magyar Honvédség valamelyik 
szolgálati formáját a megyéből.

Melyek ezek a szolgálatformák, amelyekre 
várják az érdeklődőket?

A honvédség szinte mindenkinek tud 
alternatívát kínálni az élethelyzetének,
motivációjának vagy végzettségének meg-
felelően. Azoknak a fiataloknak, akik az
érettségi megszerzését követően a tovább-
tanulást választják, a Nemzeti Közszolgá-
lati Egyetem Hadtudományi és Honvéd-
tisztképző Karát, illetve a Magyar Honvédség
Altiszti Akadémián zajló „Acélkocka” képzést
ajánljuk. Utóbbi egyéves, tanfolyamrendszerű
képzés, amely már a tanulmányok ideje
alatt is havi nettó 199 ezer forintos fi zetést,

térítésmentes lakhatást és étkezést, vala-
mint utazási hozzájárulást jelent a részt-
vevőknek. Azok, akik azonnali munkalehe-
tőséget keresnek, a szerződéses katonai
szolgálatot választhatják. Változatos, kiszámít-
ható életpályát kínálunk jelentkezőinknek, 
ahol érettségivel, kezdő legénységi beosz-
tásokban minimum bruttó 299 ezer Ft-ot,
érettségi nélkül bruttó 255 ezer Ft-ot lehet
keresni. A számos plusz juttatás közül
kiemelhető, hogy a honvédség szerződés-
kötéskor 100 ezer Ft szerződéskötési díjat, 
családalapítási, iskolakezdési és lakhatási 
támogatásokat kínál, valamint nyugdíjpénz-
tári hozzájárulást, kedvezményes üdülést, 
ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokat 
és sportolási lehetőséget is biztosít a ka-
tonák számára. Az Önkéntes Tartalékos 
Rendszer pedig azoknak szól, akik tanul-
mányaik, vagy meglévő munkahelyük mel-
lett szeretnének részt vállalni honvédelmi 
feladatokban. A tartalékos rendszer egyik 
eleme a kormány gazdaságvédelmi prog-
ramjának részeként létrejött speciális 
önkéntes tartalékos szolgálat, amellyel 
a honvédség akár több ezer állás nélkül 
maradt embernek adhat átmeneti vagy 
hosszútávú munkalehetőséget. 

Hogyan tudnak az érdeklődők kapcsolatba 
lépni Önökkel?

Idén éppen 20 éve annak, hogy Debrecen-
ben, a Péterfi a u. 58/a szám alatt megnyi-
totta kapuit a toborzó iroda, ahol személyes 
tájékoztatást nyújtunk az érdeklődőknek. A 
mostani járványhelyzetben azt javasoljuk, 
hogy első körben személyes megjelenés 
nélkül lépjenek velünk kapcsolatba, az 
52/314-200-as telefonszámon vagy a 
hajdu.toborzo@mil.hu e-mail címen.
Emellett sok hasznos és érdekes információ
található a www.iranyasereg.hu és a 
www.hadkiegeszites.hu oldalakon, vala-
mint az MH Katonai Igazgatási és Központi 
Nyilvántartó Parancsnokság Facebookon 
oldalán is.
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A 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény rendelkezései szerint 
Magyarország területén 2021. május 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével 
a természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást kell tartani.

Gépjárműadó

TÁJÉKOZTATÓ A 2021. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁSRÓL

AZ ADÓZÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK  A 2021. ÉVBEN

A népszámlálási törvény szerint az adat-
szolgálatatás – az egészségi állapotra, 
a fogyatékosságra, a vallásra, az anya-
nyelvre és a nemzetiségre vonatkozó 
adatkörök kivételével – kötelező.

A lakosság az adatszolgáltatási kötelezett-
ségét három módon teljesítheti:

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási 
feladatokat 2021. január 1. napjától a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továb-
biakban: NAV) veszi át az önkormányzati 
adóhatóságoktól. 

A 2021. évtől kezdődő időszakra vonat-
kozó gépjárműadót a NAV számlájára 
kell meg� zetni, a NAV által 2021. évben 
kiadandó határozat alapján.

A 2021. január 1-jét megelőző időszakra 
vonatkozó gépjárműadó ügyekben
– az adókötelezettség megállapítása, az
adó beszedése, végrehajtása - az adó-
hatósági feladatokat továbbra is Hajdú-

• 2021. május 1. és 2021. május 16.
között az internetes önkitöltési idő-
szakban az adatszolgáltatók inter-
neten keresztül, önállóan tölthetik ki
a népszámlálási kérdőíveket,

• 2021. május 17. és 2021. június 20. 
között zajlik a számlálóbiztosi terep-

hadház Város Önkormányzat Adóható-
sága végzi.

Ennek megfelelően a 2020. december 
31. napjáig fennálló gépjárműadó tar-
tozásokat továbbra is az alábbi önkor-
mányzati adószámlára kell megfizetni:

Hajdúhadház Város Önkormányzat Gép-
járműadó beszedési számla:
60600149-14000182.

A változások nem befolyásolják a gép-
járműadó alóli mentességeket. A 2020. 
december 31. napjáig fennálló adómen-
tességet és szüneteltetést az önkormány-

munka, ebben az időszakban az adat-
szolgálatatás már csak a számláló-
biztosok közreműködésével, személyes
interjúk által teljesíthető,

• 2021. június 21. és 2021. június 28.
között kerül sor a pótösszeírási idő-
szakra. Ebben az időszakban az 
összeírásból kimaradt személyeknek 
kell jelentkezniük a helyi népszám-
lálási felelősnél (a polgármesteri 
hivatalban), aki gondoskodik ezen 
személyek összeírásáról is.

A népszámlálás során a KSH a lakosságot 
felkérő levélben tájékoztatja a válaszadási 
módozatokról, továbbá e levélben adja 
meg az önkitöltéshez szükséges infor-
mációkat, valamint az egyedi, címhez ren-
delt azonosítót is.

A postai kézbesítés minél pontosabb telje-
sítése érdekében kérjük, hogy a házszá-
mokat – többlakásos épület esetében az 
ajtószámot is - pontosan tüntessék fel az 
épületeken, postaládákon.

A népszámlálás helyi előkészítéséről és az 
adatfelvétel végrehajtásáról a települési, 
a fővárosban a kerületi önkormányzat 
jegyzője helyi népszámlálási felelősként 
gondoskodik. 

Kérjük és köszönjük a lakosság együtt-
működését az adatszolgáltatás teljesí-
tésében!

dr. Kiss Katalin jegyző

zatok adatszolgáltatása alapján a NAV hi-
vatalból, automatikusan veszi figyelembe 
az adó kivetésénél.

2021. január 1-jét követően az új men-
tességre jogosító körülményekről 
kizárólag az adózó bejelentéséből 
értesül a NAV. A gépjárműadó alóli 
mentesség kérelmezésekor vagy annak 
megszűnésekor, valamint az adófizetési 
kötelezettség szünetelésekor a kérelmet 
a NAV-hoz kell benyújtani. Az ezzel kap-
csolatos információk a NAV hivatalos 
honlapján megtekinthetőek. 
/https://www.nav.gov.hu /

Kérjük, szíveskedjenek a pénzintéze-
tüknek adott pénzügyi megbízásaikat 
(pl. állandó átutalási megbízás) át-
tekinteni, és szükség esetén az ilyen 
megbízásokat visszavonni.

Helyi iparűzési adó változások

• 2021. január 1. napjától az adózó a
helyi iparűzési adóról szóló adóbe-
vallási kötelezettségét - ideértve az
adóbevallás kijavítását és az önellen-
őrzéssel való helyesbítést - és az
adóelőlegről szóló bevallási kötele-
zettségét (a továbbiakban együtt: 
adóbevallás) kizárólag az állami 
adóhatósághoz elektronikus úton,
az állami adóhatóság által rendszere-
sített elektronikus nyomtatványon,
az állami adóhatóság hatáskörébe 
tartozó adókról szóló bevallások be-
nyújtására vonatkozó rendelkezések 
értelemszerű alkalmazásával teljesítheti.

Az egyéni vállalkozónak nem minősülő 
magánszemély vállalkozó a helyi ipar-
űzési adóról szóló bevallását a fentiek-
től eltérően papíralapon, az önkormány-
zati adóhatósághoz is teljesítheti.

A nyomtatványok a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (NAV) honlapján https://
www.nav.gov.hu/ ÁNYK formátumban 
lesznek elérhetőek. 

Tájékoztatjuk, hogy az Elektronikus Ön-
kormányzati Portálról a helyi iparűzési 
adóbevallások 2021. január 1-jétől már 
nem benyújthatók.

Fontos, hogy az iparűzési adóbevallás
feldolgozása, esetleges javítása az ön-
kormányzati adóhatóságnál történik és
az adófizetést is változatlanul Hajdú-
hadház Város Önkormányzata helyi
iparűzési adó beszedési számlájára: 
60600149-14000175 kell teljesíteni.

• Az egyes adótörvények módosí-
tásáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 
rendelkezései alapján 2021. január 1.
napjától megszűnt az ideiglenes
iparűzési adó. A jogszabályváltozás 
eredményeképpen a 180 napnál 
rövidebb ideig tartó építési tevékeny-
séget 2021-től már nem terheli az 
ideiglenes tevékenység utáni ideig-
lenes iparűzési adó. A 180 napot 
meghaladó építőipari tevékenység 
esetén pedig, azon önkormányzati 
illetékességi területén, ahol az építő 
ipari tevékenység folyik, telephelyet 
kell létesíteni.

• A koronavírus-világjárvány nemzet-
gazdaságot érintő hatásának enyhítése
érdekében szükséges egyes intézkedé-
sekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Kormányren-

delet) nagyban módosítja az elmúlt 
évek szabályait. 

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak
minősülő vállalkozóknak a 2021. 
évben, az adott előleg-fizetési idő-
pontban esedékes - a helyi adókról 
szóló 1990. évi C. törvény (a továb-
biakban: Htv.) szerint bevallott és 
a 2021. évben az önkormányzati 
adórendelet szerinti adómértékkel 
bevallandó - adóelőleg 50 száza-
lékát kell az egyes esedékességi 
időpontokban megfizetni, ha erre 
vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.

A fentiek szerint meg nem fizetendő 
előleg-részlet összegével az adóhatóság a 
vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötele-
zettsége összegét hivatalból, határo-
zathozatal nélkül csökkenti.

Ha a mikro-, kis- és középvállalkozásnak
minősülő vállalkozók élni kívánnak az 
adóelőleg felezés lehetőségével, akkor a
Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése szerinti
nyilatkozatot legkésőbb 2021. február 
25-ig a székhelye, telephelye szerinti 
önkormányzati adóhatóság számára, 
kizárólag az állami adó- és vámható-
ságon keresztül, elektronikus úton,
az állami adó- és vámhatóság által rend-
szeresített elektronikus nyomtatványon 
keresztül nyújthatják be. 

A nyomtatvány a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal (NAV) honlapján https://www.nav.
gov.hu/  ÁNYK formátumban lesz rövidesen 
elérhető. 

A Korm. rendelet 1. §-a  szerint a 2021. 
évben végződő adóévben azon, a 
Htv. szerinti vállalkozó (a továbbiak-
ban: vállalkozó) esetén, amely azzal 
felel meg a kis- és középvállalkozá-
sokról, fejlődésük támogatásáról 
szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a 
továbbiakban: KKV törvény) szerin-
ti mikro-, kis- és középvállalkozássá 
minősítés feltételeinek, hogy eseté-
ben a KKV törvény 3. § (1) bekezdés 
b) pontjában meghatározott nettó 
árbevétel vagy mérlegfőösszeg ér-
tékhatár legfeljebb 4 milliárd forint
(a továbbiakban: mikro-, kis- és 
középvállalkozás), a helyi iparűzési 
adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. 
évben végződő adóévben alkalma-
zandó önkormányzati rendeletben 
megállapított adómérték több, mint 
1 százalék.

Ennek értelmében a 2021. adóévet érintő 
2022.05.31. napjáig beérkezett adóbeval-
lások alapján megállapított iparűzési 
adóbevétel esetében fog csökkenni az 
adómérték 1%-ra, (mivel az önkormány-
zati rendelet szerint az iparűzési adó 
mértéke 2 %.)  

A Korm. rendelet értelmében a Htv 39/B. 
§ (3) bekezdése szerinti iparűzési adóalap
megállapítást választó adózó (KATÁS adózó) 
adóalapja 2021. adóévben 1%.

A kisadózó vállalkozások tételes adó-
jának hatálya alá tartozó vállalkozó 
adóalanyok (KATA) számára - akik ezt 
a kedvező adózást választották az önkor-
mányzati adóhatóságnál is - nem kell 
nyilatkozatot tenni, nekik az önkor-
mányzati adóhatóság lefelezi a � zeten-
dő adóösszeget.

dr. Kiss Katalin jegyző
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KISKERTI TANÁCSOK

A nagy hidegek elmúltával bátran kezd-
hetjük a fásszárúak metszését. Akinek 
kevés a fa vagy a szőlő, amit metszeni kell, 
azoknak célszerű előmetszést végezni. Itt 
a koronaalakítást végezzük el fűrésszel és 
karos ollóval. A vágás felületeket célszerű 
sebkezelni a kereskedelemben kapható 
sebkezelő anyaggal. A 3 centiméter feletti 
átmérőjű sebeket feltétlen kezelni kell. 
A szőlőt is elő lehet, sőt kell metszeni. A 
hosszú hajtásokat nyugodtan félbe lehet 
vágni elegendő a hosszát 4-5 rügyre meg-
hagyni. Azokat a vesszőket hagyjuk meg 
hosszúnak, amelyek alkalmasak bujtás 
készítésére, vagyis tőtáplálásra. 

Alma, körte, szilva, meggy gyümölcsfákat 
már a lombhullást követően lehet kezdeni
metszeni. Márciusban, gyümölcsoltó Boldog-
asszony napján lehet fásoltást végezni a 
sikeres megeredés érdekében. Az oltáshoz 
viszont most kell az oltógallyat megszedni.
Az oltóvesszőket fagymentes helyen pincében
vagy hűtőben kell tartani a felhasználásig. 

Az amarillisz, nárcisz, jácint és tulipán
hagymákat most kell elültetni, becse-
repezni, amennyiben húsvétra virágzó 
hagymásnövényeket szeretnénk. Minden 
hagymásfajtának más-más az ökológiai 
igénye ültetést követően. Kezdetben hűvös, 
sötét helyet igényelnek, később viszont sok 
hőt, napfényt és öntözést. 

Szabadföldi hagymás ágyásokra hideg 
időben célszerű a havat rájuk szórni hóta-
karításkor. A száraz hideg és a kevés hóta-
karó nem elég a jó tavaszi induláshoz és a 
virágzáshoz. Nagyon sok energiát és tápa-
nyagot veszít ilyenkor a növény, praktikus 
a hótakaró rájuk vagy ha nincs hó, akkor 
szalma, mulcsos takaró a célszerű. 

A zöldségféléink tárolása nem egyszerű 
feladat. Az enyhe őszies időben sajnos 
csirát hajtanak vagy levélkezdemények 
kihajtanak. Sok vizet, tárolt tápanyagot 
használnak fel a raktározó szövetből, így 
a tárolt zöldség, gyümölcs megfonnyad, 
illetve kizöldül. 

A kemény hidegekben védeni kell őket a
fagyás veszélyétől, főleg a nagy víztartal-
múakat. Káposzta, sárgarépa nagyon 
érzékenyek a 0 C° alatti hőmérsékletre. 

Amennyiben már ősszel elkezdtük etetni 
a hasznos madarakat akkor folytatni kell 
azt. Ahol hozzászoknak a madarak a rend-
szeres táplálékforráshoz igénylik azt, sőt 
több napig éheznek is azért, hogy a meg-
szokott helyen jól tudjanak lakni. Most, 
hogy hidegre fordult az idő fokozottabban 
ügyeljünk arra, hogy az etetőben mindig 
legyen táplálék. 

Indulhat a felkészülés a tavaszi újrakez-
déshez. A műtrágyákat, granulált szerves 
trágyát, biostimulátorokat, lombtrágyát 
előre érdemes megvásárolni. Sosem látni 
előre mikor kell vagy lesz olyan stresszhely-
zet a növényeink életében amikor azonnali 
beavatkozást igényelnek. A késői fagyok a
virágzás közeli időben nagyban károsítják 
a leendő termést. Ilyenkor a Malagrow 
cég készítményei a MEGAFOL és a 
KENDAL nagy segítséget nyújt a regen-
erálódásban. 

Ültetést, palántázást megelőzően a növé-
nyek gyökérzetét érdemes magas fosz-
fortartalmú készítménybe mártani vagy 
áztatni, azért, hogy a gyökérregeneráció 
gyorsabb legyen, a gyökérszőrök kihajtása 
pedig intenzívebb. 

ARADIFARM intenzív gyökereztető oldat 
olyan biostimulátor, mely egyaránt alkal-
mas fásszárúak és lágyszárúak kezelé-
sére. Fontos, hogy az előírt dózisnál ne 
használjunk többet (40 ml/10l víz). 

Tavaszi veteményezéskor gyakran prob-
léma a lótücsök jelenléte, illetve kártétele. 
Ekkorra már elfogynak a boltokból a 
cink-foszfid hatóanyagú ARVALIN-LR
készítmények. A granulátumot  a lótücsök 
és pocok járatokba kell tenni és beföldelni 
majd, ha látjuk, hogy a járatok élnek meg 
kell ismételni a járatba helyezést. A talaj-
felszínre tilos szórni, mert a madarak is 
elfogyaszthatják a vivőanyagként szolgáló 
gabonaszemekért és ez a készítmény rájuk 
is veszélyes.

Ugyancsak érdemes felkészülni a mez-
telencsiga és a spanyol csiga elleni küz-
delemre. Tavalyi évben a sok csapadék 
kedvezett a felszaporodásuknak, tavasszal 
várható, hogy tömegesen jelennek meg. 
Szabadforgalmú kategóriájú (III.) készít-
mény a LIMATAK melynek a hatóanyaga a 
metaldehid. Ezt a készítményt olyan hely-
re nem szabad kirakni, ahol a háziállatok 
hozzáférnek (kutya, macska, baromfi  vagy 
kecske). Lehetőleg tegyük fém vizes hordó 
alá, nedves szőnyeg alá vagy fával, gallyak-
kal betakart rész alá.

Hasznos kertészkedést kívánok!
Szőllős László növényorvos

Január közepére megérkezik a télies 
időjárás- a fagyos éjszakák és a hótakaró. 
Aki kertészkedik az tudja, hogy szükség 
van a téli fagyokra, lehűlésre. A növények, 
főleg a fásszárúak mélynyugalmi állapotba 
kerülnek, míg a gabonavetések egy fontos 
főszakaszon esnek át.

SPORT

Mi az a Mentális Egészségfejlesztési Iroda?
Az Egészségfejlesztési Iroda (EFI) egy új szolgáltatási forma 
az egészségfejlesztés területén.

PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS 
A HAJDÚHADHÁZI EFI IRODÁBAN

A szolgáltatások igénybevételéhez nem szükséges sem beutaló, sem 
TAJ-kártya.
Jelenleg Hajdúhadházon egy EFI Iroda működik, amely lelki egészség-
központtal (LEK) rendelkezik, azaz a mentális egészséggel kapcsolatos 
egészségügyi szolgáltatások is elérhetőek a lakosság számára.

Kik dolgoznak az EFI-ben?
Az EFI munkatársaként vagy külső tanácsadóként dolgozhat: orvos, 
pszichológus, mentálhigiénikus, védőnő, népegészségügyi felügyelő, 
népegészségügyi ellenőr, egészségfejlesztési szakirányú végzettséggel
rendelkező szakember, diplomás ápoló, OKJ-s ápoló, dietetikus, rekreációs 
szakember, sportoktató, gyógytornász.

Hajdúhadházon jelenleg térítésmentes egyéni pszichológiai tanács-
adás érhető el, egészségpszichológus, klinikai-szakpszichológus jelölt 
vezetésével.

Mikor érdemes felkeresni a hajdúhadházi EFI-t?
Ha Ön vagy családtagja

• mentális állapotfelmérésen szeretne részt venni,
• egyéni pszichológiai tanácsadást kér

Milyen problémával fordulhat az EFI-hez?
Ha segítséget szeretne

• egészséggel és életmóddal kapcsolatos kérdésekben pl. krónikus
betegség, kiegyensúlyozott táplálkozás, testmozgás, stresszkezelés

• családi kérdésekben, pl. párkapcsolat, házasság, gyermeknevelés
• pszichológiai problémák kapcsán, pl. levert hangulat, szorongás, 

gyász, munkanélküliség, alkohol-probléma, szorongás stb. 

Nézzünk egy példát!
Ha ön éppen alvásproblémákkal küzd, lehangolt, felhagyott az eddig
szabadidős tevékenységeivel, és egy ideje már alig beszél az 
ismerőseivel – emiatt pedig nem tud koncentrálni a munkahelyén, és 
hibákat vét a feladatai elvégzése során- akkor kérheti, hogy az EFI 
szakemberei segítsenek önnek.
Az EFI szakembereivel közösen egy önnek megfelelő programot ál-
lítanak össze, és segítenek abban is, hogy végig tudja csinálni. Tehát a 
folyamatban sem marad egyedül, szakembereink segítik önt életmód-
programokkal, tanácsadással, lelki támogatással.
A tanácsadás ingyenes, diszkrét, kötelezettségektől mentes, szakem-
bereinkre titoktartási kötelezettség vonatkozik. 

Jelentkezés:
Telefonon a 06-52/583-417 vagy 06-30-832-6695 telefonszámon. 
E-mailben az efi2@hajduhadhaz.hu e-mail címen.
További információ a www.efi.hajduhadhaz.hu weboldalon.

Bár a járványhelyzet átalakította a hadházi sportéletet, a 
sportolók és edzők sport iránti lelkesedése és elhivatottsága 
nem lankad. A hadházi kosárlabdázók és labdarúgók számos 
megmérettetést tudhatnak maguk mögött. Az íjász és a vívó 
edzések a vírus miatt elmaradnak november óta.

KOSÁRLABDA
Hosszú várakozás után elkezdődött az U16-os fi ú kadet csapat számára a bajnokság. Az 
idei versenyeztetés lehetőségét korlátozza a vírushelyzet, így szeptember helyett november 
végén tudták elkezdni a bajnokságot. 
Az első mérkőzésre november 28-án került sor az NYKK-Eötvös csapata ellen. A végered-
mény: Hadházi Farkasok – NYKK Eötvös 79-45.
2020. december 14-én a Hadházi Farkasok ellenfele a Záhonyi Kékcápák csapata volt. 
A végeredmény Záhonyi Kékcápák-Hadházi Farkasok:  74 – 40.
U14-es lányok az idei bajnokságban nem versenyeznek, az edzések folynak, és célként 
tűzték ki a keret megerősítését a következő versenyciklusra.
2 mérkőzésen van túl gyermek kupában a korosztályos csapat. A csapatok közül a 
hadháziak jelentek meg megfelelő létszámban, így a lejátszott mérkőzések hivatalos 
eredményei a farkasoknak kedveztek. 2020. december 5. szombat eredményei: 
Hadházi Farkasok – BKG Ebes 2 – 0, Dife KK – Hadházi Farkasok 0 – 2. 
U11 korosztályban 2 mérkőzést játszottak, az ellenfél csapatai a Nyíregyházi Eötvös és a 
Nyíregyházi Sportcentrum csapata volt. A sportcentrum nem tudott kiállni a mérkőzésen, 
így azt 2:0-val a hadháziak nyerték. A Nykk Eötvös alakulatával játszott mérkőzésen, 
szemmel láthatóan nagy volt a különbség a két gárda között és ez az eredményben is 
tükröződött.  Nykk Eötvös – Hadházi Farkasok 48 – 9
Januárban folytatódnak az edzések, megfelelő higiéniás előírások betartása mellett. 
A mérkőzések zárt kapuk mögött szigorú előírások mellett zajlanak, így az idei bajnok-
ságban nem tudnak részt venni szurkolók a mérkőzéseken. Hajrá Hadház! Hajrá Farkasok!

LABDARÚGÁS

2020. november 21-én véget ért a 2020/21-es évad őszi fordulója a Hajdúhadházi Futball 
Klub labdarúgói számára. Ez volt ugyanis az utolsó felnőtt mérkőzés időpontja Megye I. 
osztályban. Néhány levezető edzést követően pedig a téli pihenő vette kezdetét.
Január első heteiben már elkezdődött a felkészülés, az alapozó edzések a tavaszi 
fordulókra a sikeresebb tavaszi szezon reményében.  Sajnos az őszi forduló nem az elkép-
zelések szerint alakult, de a játékosok céltudatosan, elszántan vágnak neki az újabb 
időszaknak, ahol szeretnének bizonyítani. 
Utánpótlás sportolóink vonatkozásában sikeresebben zárult az őszi szezon. A következő 
szezonra való felkészülés már minden korosztály számára elkezdődött.
Az U16-os korosztályú csapat a tabella 2. helyéről várja a folytatást, ők 11 lejátszott 
mérkőzésből 8-at győzelemmel, 1-et döntetlennel zártak. A tavaszi forduló első 
mérkőzése 2021.03.28., ami hazai rendezésű lesz.
Az egyesület többi utánpótlás csapata a Bozsik programban vesz részt, aminek legfon-
tosabb jellemzője, hogy nincs eredményszámítás, célja a gyerekek motiválása, dicsérete, 
magabiztossá tétele, a sportszerűség népszerűsítése és a sportág megszerettetése.  
Az U13-U11 korosztályok Bozsik tornákon, míg az U9-U7 korosztályok Bozsik fesztiválo-
kon vettek részt az őszi időszakban. 
A vírushelyzet miatti korlátozások jelenleg is érvényben vannak, az edzések, mérkőzések 
minden esetben a szigorú egészségügyi szabályok és megfelelő óvintézkedések betar-
tásával valósulnak meg.  Az edzések megkezdése előtt kötelező a sportolók testhőjének 
mérése, dokumentálása. Kizárólag egészséges sportolók vehetnek ezeken az eseményeken 
részt. A mérkőzéseket nem látogathatják szurkolók, azok kizárólag a csapatok, edzők, 
rendezők, stábtagok jelenlétével kerülnek megrendezésre.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) 
bekezdés b) pontja ad lehetőséget a települési önkormányzat képviselő-testületének a 
háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az
avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítására.

TÁJÉKOZTATÁS AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK SZABADTÉRI 
ÉGETÉSÉNEK TILALMÁRÓL

A fenti törvényi rendelkezés az idei évtől 
hatályát veszti, így abban az esetben is szigo-
rúan tilos az avar és kerti hulladék szabadtéri 
égetése, ha az önkormányzat jelenleg rendel-
kezik erre vonatkozó helyi rendelettel.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: 
OTSZ) 225. §-a értelmében: „Ha jogszabály 
másként nem rendelkezik, a lábon álló növény-
zet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben 
és a belterületi, valamint a külterületen lévő 
zártkerti ingatlanok használata során kelet-
kezett hulladék szabadtéri égetése tilos.”

Az OTSZ. 226. §-ában megfogalmazott irányí-
tott égetés -  „Ha azt jogszabály lehetővé teszi, 
külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója 
legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított 
égetést végezhet”- nem keverendő össze az 
avar és kerti hulladékok égetésével. Az irányí-

tott égetés jellemzően tarlóégetést jelent, 
melynek tényét legalább 5 nappal korábban 
a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatósághoz (4027 Debrecen, Böszörményi 
u. 46.) írásban be kell jelenteni, illetve további 
feltételekhez kötött az ezirányú tevékenység 
végzése.

Fentiek értelmében - Hajdúhadház települé-
sen is - az avar és kerti hulladék szabadtéri 
égetése egész évben tilos.

A fenti jogszabályi rendelkezések megszegőivel 
szemben az elsőfokú tűzvédelmi hatóság a
tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szerve-
zetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvéde-
lemmel foglalkozók kötelező élet- és baleset-
biztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. 
rendelet alapján 10 000 forinttól 3 000 000 
forintig terjedő tűzvédelmi bírságot szabhat ki.
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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

A  Dr. Földi János utca 57. szám alatt 
üveggyűjtő pont létesült, a háztartásokban 
keletkezett üveghulladékok gyűjtésére. 

Az üveggyűjtő kukába helyezhető: italos 
üvegek, (sörös, boros, pezsgős, üdítőitalos, rostos 
leves stb.) befőttes üvegek, bébiételes üvegek, stb. 

Nem  helyezhető az üveggyűjtő kukába: 
műanyag palack, kommunális hulladék (szemét), 
kerámia, cserép frakció (törött tányér, bögre stb.), 
képernyő üveg, síküveg hulladék (ablaküveg), 
szélvédőüveg.

A HHG Nonprofit Kft kéri a Tisztelt  Lakosságot, 
hogy a háztartásokban keletkező üveghulladékot 
ne a sárga fedelű kukába helyezzék! Köszönjük! 
Óvjuk környezetünket!

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

ÜVEGGYŰJTŐ PONT
HAJDÚHADHÁZON

Szelektíven gyűjtött hulladék  
szállítási időpontok Hajdúhadházon

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

SZELEKTÍV / SÁRGA FEDELŰ
HULLADÉKGYŰJTŐK:
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.

ÁTHELYEZETT MUNKANAPOK:
2021. március 15.  helyett 2021. március 13. 
2021. április 05. (Húsvét) helyett 2021.április 03. 
2021. május 24. (Pünkösd) helyett 2021. május 22.
2021. augusztus 20. helyett 2021. augusztus 21. 
2021. november 1. helyett 2021. október 30.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Tel: 52/219-489
e-mail: ugyfelszolgalat@hhgkft.hu,
web: www.hhgkft.hu

 

Gyógyszertárak elérhetőségei: 

Hársfavirág Gyógyszertár:  06-52-583-037 
Szent Anna Gyógyszertár: 06-52-583-062 
Márta Patika: 06-52-384-011 
Patika Bocskaikert: 06-52-384-798 

 

Dátum Gyógyszertár Település

2021.02.01-02.07 Patika Bocskaikert Bocskaikert

2021.02.08-02.14 Szent Anna Gyógyszertár Hajdúhadház

2021.02.15-02.21 Márta Patika Hajdúhadház

2021.02.22-02.28 Hársfavirág Gyógyszertár Téglás

2021.03.01-03.07 Patika Bocskaikert Bocskaikert

2021.03.08-03.14 Szent Anna Gyógyszertár Hajdúhadház

2021.03.15-03.21 Márta Patika Hajdúhadház

2021.03.22-03.28 Hársfavirág Gyógyszertár Téglás

2021.03.29-04.04 Patika Bocskaikert Bocskaikert

2021.04.05-04.11 Szent Anna Gyógyszertár Hajdúhadház

2021.04.12-04.18 Márta Patika Hajdúhadház

2021.04.19-04.25 Hársfavirág Gyógyszertár Téglás

Ügyeleti nyitvatartás: 

Hétfő-Péntek 17:30-21:00
Szombat-Vasárnap 8:00-12:00

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELETI BEOSZTÁS 2021

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 hala-
déktalanul 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.


