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A költségvetés tervezetét véleményezte az erre 
a feladatra létrehozott Költségvetés Előkészítő 
Bizottság, önkormányzatunk Pénzügyi Bizott-
sága és megbízott könyvvizsgálója. A költség-
vetés elfogadása a Veszélyhelyzet fennállása miatt 
polgármesteri döntés formájában történt meg. 
Hajdúhadház ez évi kiadásainak és bevé-
teleinek főösszege 3 milliárd 628 millió 678 e
forint. Ez azt jelenti, hogy ennyi a város 
tervezett bevétele és tervezett kiadása is. Költ-
ségvetési hiánnyal nem tervezünk. Ebből az 
összegből fejlesztésre ebben az évben is közel 
1 milliárd forintot tudunk fordítani!
Az állami támogatás összege magasabb, mint 
múlt évben volt, a helyi adóbevételek tekin-
tetében azonban a vállalkozóknak nyújtott 
adókedvezmények miatt kisebb összeggel 
tervezhettünk. A 2020-as évi működés során 
több, mint 100 milliós megtakarítást értünk 
el, mely összeg 2021-ben a fejlesztésekre 
fordítható keretösszeget növeli.
2021-ben 300 millió forint fejlesztési hitel 
felvételét is tervezzük, melyet teljes egészében 

útépítésre kívánunk fordítani. A hiteltörlesztés 
a jövőben jelentős terhet nem ró városunkra, 
az éves költségvetésnek nagyságrendileg 
1-2%-át kell törlesztésre fordítani. Ezt ahhoz 
hasonlítanám, amikor egy havi 300 ezer forintos 
bevételből egy család nagyságrendileg 5 ezer 
forintot kénytelen a korábban felvett hitel 
visszafi zetésére fordítani. 
A helyi lakosok számára biztosított támoga-
tási keretösszeget a 2020-as évben kifi zetett 113 
millió forintról 137 millió forintra növeltük. Ez 
24 millió forintos, több, mint 20%-os növeke-
dés. A múlt évhez képest, 24 millió forinttal 
több támogatás igénylésére van lehetőségük 
az embereknek Hajdúhadházon.
A helyi civil szervezetek támogatásának ez 
évi keretösszege felére csökken, ugyanis több, 
múlt évben támogatásban részesített szervezet 
a járványhelyzet miatt nem tudta felhasznál-
ni a kapott támogatást, s kérte azok 2021-re 
történő átcsoportosítását, a támogatás ez évi 
felhasználásának lehetőségét. 
Egyes zavarkeltő hazugságokkal ellentétben 
városunk 2010 óta soha nem volt, most sincs, s a 
jelenlegi városvezetés által nem is lesz eladósítva. 
A helyi adóbevételek a vállalkozásoknak 
nyújtott adókedvezmények miatt várhatóan 
csökkenek ugyan, a város állami támogatása 
azonban nem csökken, hanem nő, s a lakosok 
támogatására is több, mint 20%-kal magasabb 
összeget biztosítunk. 
S az is fontos és lényeges, hogy a város 
folyamatos, zavartalan működése mellett 
ebben az évben is milliárdos nagyságrendben 
valósítunk meg fejlesztéseket.

Hajdúhadház 2021. évi költségvetése
február 19-én elfogadásra került. 
Városunk gazdálkodási tervezete most is
megalapozott, körültekintően összeállított, 
felelős gazdálkodással megvalósítható, 
Hajdúhadház pénzügyi helyzete stabil. 
Városunk zavartalan működése és töretlen 
fejlődése tovább folytatódhat, ehhez 
minden gazdasági és pénzügyi feltétel 
továbbra is biztosított.

STABIL PÉNZÜGYI HELYZET, ZAVARTALAN 
MŰKÖDÉS, TÖRETLEN FEJLŐDÉS!

A veszélyhelyzet továbbra is fennáll. Veszély-
ben az egészségünk és az életünk. A jelenség 
nem csak városunkat, vagy országunkat 
érinti, hanem az egész világot.
Nem tudjuk, hogy a vírus magától jött létre,
vagy valakik létrehozták. De napi problémáink, 
s azok megoldására tett erőfeszítéseink szem-
szögéből nézve talán mindegy is, ha meg-
válaszolatlanul marad ez a kérdés. 
Az azonban nem mindegy, hogyan kezeljük 
a kialakult járványhelyzetet, meghozzuk-e a 
szükséges döntéseket vezetőként és magán-
személyként, betartjuk-e maradéktalanul 
közös életünk új szabályait. Felfogjuk-e, hogy 
a szabályok be nem tartásával, nem csak ma-
gunkat, hanem másokat is veszélybe sodor-
hatunk. S az sem mindegy, hogy meggondo-
latlanul háborgunk, alaptalanul vádaskodunk, 
felelősöket keresünk, rémhíreket terjesztünk, 
vagy megértő, segítő szándékkal közeledve a 
kialakult problémák megoldását segítjük. 
Egyre több a fertőzött, egyre több a Covid19 

okozta megbetegedés, s egyre több a haláleset
is. Városunkban, Hajdúhadházon is. Ez már nem
egy távoli, megfoghatatlan valami, ideért, itt 
van velünk.   
De itt van a védőoltás is. Egyre nagyobb mennyi-
ségben. Városunkban március első hetéig közel 
1000 lakos már megkapta a védőoltást. Az 
oltóanyag folyamatosan érkezik, a folyamat 
az elkövetkező hetekben felgyorsul.

Jelen tudásunk szerint a világjárvány elleni 
védekezés során bevezetett korlátozások 
kényelmetlen világából a széles körben alkal-
mazott védőoltás jelenthet csak kiutat.
Kérek mindenkit, regisztráljon az oltásra! 
Bízzunk az orvosainkban, az egészségügyi 
szakemberekben és a felelős döntéseket 
meghozó vezetőinkben! S ebben a nehéz 
időszakban, amikor mindenki élete nehezeb-
bé vált, ne bántsuk, hanem segítsük egymást! 
Könnyebb lesz mindenkinek, s közelebb 
jutunk a célhoz!

KEDVES HAJDÚHADHÁZI LAKOSOK!
Új épületszárnnyal bővül a Városi Bölcsőde Hajdúhadházon.
A jelenleg 800 m2-es épület közel 300 m2-rel bővül. Két új csoportszoba, 
tornaszoba és az egyre gyakoribb légúti betegségek tüneteinek enyhí-
tésére szolgáló sószoba is épül, természetesen a működéshez szükséges 
egyéb kiszolgáló helységekkel együtt.
A bölcsőde bővítésére évek óta óriási igény mutatkozik városunkban. 
Az elmúlt években folyamatosan nőtt a foglalkoztatás, egyre több helyi 
lakos munkavállalását segíti a gyerekek bölcsődei elhelyezése. Az intéz-
mény jelenleg is teljes létszámmal, 48 fővel működik, az elmúlt években 
azonban folyamatosan 10-20 gyerek volt a bölcsődei várólistán. 
Az új csoportszobák 24 gyerek bölcsődei elhelyezését biztosítják, s az 
új gyerekcsoportok 7 új munkahelyet is teremtenek majd városunkban. 
A kivitelezési munka február 26-án elkezdődött. Az építőipari munkák 
nem fogják zavarni a bölcsőde működését, folyamatosan nyitva lesz 
és fogadja a gyerekeket. A fejlesztés terveink szerint egy éven belül 
megvalósul, 2022 tavaszára megépül az új épületszárny.

A Bercsényi u. 13. szám alatti ingatlant, a Sallay Házat megvásár-
lása óta a közfoglalkoztatási programban hasznosítjuk.

Az ingatlan udvarán mezőgazdasági termelés folyik, az épületet pedig 
eddig irodaként és raktárként használtuk. Az ingatlanon található 
lakóépület városunk egyik legszebb és legépebb állapotban fennmaradt
kispolgári lakóháza, mely felújítását megvásárlása óta tervezzük. 
Múlt évben megújult az utcafronti kerítése, de a terveink teljes körű 
megvalósításához most sikerült pályázati forrást is szereznünk. 
A megújuló épület közösségi célokat fog szolgálni, a helységeiben 
szervezett képzések, oktatások és tanácsadási tevékenységek célja az 
emberek öngondoskodásra nevelése, a konyhakerti növénytermesztés, 
az élelemtermelés népszerűsítése és a termelő tevékenység tanítása lesz.

A program keretében kö-
zösségi kertek is kialakításra 
kerülnek majd.

Az épület felújítása a tervek 
szerint tavasz folyamán el-
kezdődik. Az épület megőrzi 
jellegét, a külső homlokzati 
épületdíszei természetesen
megmaradnak.  A kivitelezési
munkák elvégzésére a munka
megkezdésétől egy év áll 
majd a kivitelezést végző 
cég rendelkezésére.

A Kossuth–Kazinczy utcák kereszteződésében elkezdődött a 
társasház építése.

A beruházást nem az önkormányzat, hanem egy magánvállalkozás 
valósítja meg. Önkormányzatként megteremtettük az építés feltételeit, 
kijelöltük az utat, a megvalósítás terén pedig teret engedtünk az építőipar 
piaci szereplőinek. Az önkormányzat az építési telekért és az engedélyes 
tervekért cserébe egy első emeleti erkélyes lakást kap. 
Bérelhető és megvásárolható lakásokra és lakóházakra egyre nagyobb 
igény mutatkozik városunkban. Az önkormányzati lakások döntő többsége
még 2010 előtt értékesítésre került. Mi 2010 óta igyekszünk megterem-
teni egy jelentősebb önkormányzati tulajdonú, bérelhető lakásállomány 
kialakításának feltételeit.

Az Irinyi utcán 10 kis alapterületű sorházi lakással rendelkezik 
önkormányzatunk, melyeket szociális bérlakásként, a piaci árak-
tól sokkal mérsékeltebb bérleti díj ellenében adunk bérbe szeré-
nyebb jövedelemmel rendelkező hajdúhadházi lakosoknak.

Ezeknek a lakásoknak a történetét a legtöbb hajdúhadházi ember ismeri, 
az ott kialakult viszonyokat, a lakások lelakott állapotát, a szemetes 
lakókörnyezetet pedig minden környéken élő, s arra járó ember láthatja. 
Nem problémáktól mentes településrésze az Irinyi utca városunknak. 
A bérlők bérleti szerződése hamarosan lejár, melyet önkormányzatunk 
nem tud meghosszabbítani, ugyanis elkezdődik a lakóingatlanok és 
környezetük teljes körű felújítása. A felújítási munkák a tervek szerint 
májusban kezdődnek és 2022 áprilisában fejeződnek majd be. A teljesen 
felújított, első és hátsó bekerített udvarral rendelkező és nyugati fekvésű 
teraszokkal ellátott lakások jövő év májusában már bérelhetők lesznek.

Az év végén önkormányzati tulajdonba 
került temető felújítása folyamatos. Nap, 
mint nap szembesülünk az elmúlt évtize-
dek tulajdonosi és üzemeltetői mulasztá-
sainak szomorú következményeivel.

A ravatalozó épületének felújítása a hűtő-
rendszer javításával és új elektromos hálózat 
kiépítésével vette kezdetét. Az új nyílászáró-
kat megrendeltük, azok beépítését követően 
kerül majd sor a belső burkolatok cseréjére 
és a falak festésére. S természetesen a belső 
felújítással párhuzamosan a ravatalozó épüle-
tének külső felújításához is hozzá kezdünk. 
Mindezt természetesen a temetések zavarta-
lanságának biztosítása mellett. 
A temető teljes területén dolgozunk, a bozótos,
elvadult területeket takarítjuk, rengeteg sírt 
szabadítunk ki, s rengeteg szemetet is el kell
szállítanunk. A legnagyobb feladatot az akác-
gyökerek sírok közül történő eltávolítása jelenti. 
Ez egy óriási munka, s az első két hónap 
tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy ebben 
az évben nem fogjuk tudni befejezni.
A temető több pontján új padokat tele-
pítettünk, hamarosan megújulnak a vízvételi 
helyek, a hulladékgyűjtők, s az éjszakai fa-
gyok elmúltával hozzá kezdünk a belső utak 
karbantartásához is. 
A temető területének éjszakai megvilágításához, 
annak kiépítéséhez is készülnek a tervek. 
A temető és a ravatalozó épületének felújítási 
munkálatai ebben az évben megközelítőleg 
30-40 millió Ft körüli összegben valósulnak 
meg. A fejlesztéshez szükséges forrást nem 
pályázatok segítségével, hanem önerőből, a 
folyamatos takarékos gazdálkodás révén tud-
juk biztosítani.

Múlt évben pályázaton elnyert fejlesztési források felhasználásával 
újul meg az Ezerjó Vendégház. Az emeleti vendégszobák átalakításra 
kerülnek. Két szobában, az eddigi közös fürdőszobák helyett saját 
fürdőszoba kerül kialakításra. Több helységben és a vendégház bejárata
előtti teraszon cseréljük a megkopott burkolatot. Az épület belső falfelü-
letein kijavítjuk a sérüléseket és kap az épület egy teljes belső festést is. 

Az ebrendészeti telep befogadó kapacitását új kennelekkel 
bővítettük. A kóborló ebek befogásához használt gépjármű meghibá-
sodott, a javítása nem lett volna gazdaságos, ezért azt a korábban a 
támogató szolgálat által használt régi Ford Transit kisbuszra cseréltük, 
mely kis átalakítás után használatba is került.

TEMETŐFELÚJÍTÁS

BŐVÜL A BÖLCSŐDE

MEGÚJUL A SALLAY HÁZ

TÁRSASHÁZ ÉPÍTÉS

SZOCIÁLIS BÉRLAKÁSOK FELÚJÍTÁSA

VENDÉGHÁZ KORSZERŰSÍTÉS

EBTELEP
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HAJDÚHADHÁZ 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Veszélyhelyzet van, mely időszakban a város
életét meghatározó legfontosabb döntéseket
is a polgármester hozza meg. Így Hajdúhad-
ház Város költségvetésének elfogadására a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcso-
lódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.) 46. § 
(4) bekezdése alapján a 2021. február 19-i 
polgármesteri döntéssel került sor.

A költségvetés összeállítása természetesen
most, a veszélyhelyzet időszakában is egy 
komoly és sokrétű, több önkormányzati
dolgozó munkáját igénylő munkafolyamat 
volt. S az összeállított anyagot, a város 
költségvetésének tervezetét, a költségvetési 
rendelettervezetet véleményezte az erre a 
célra létrehozott Költségvetés Előkészítő 
Bizottság és az önkormányzat Pénzügyi 
Bizottsága is. A tervezetet mindkét bizott-
ság támogatta és elfogadásra javasolta.

Az önkormányzat által megbízott könyv-
vizsgáló, Nagy Csaba is áttekintette a 
költségvetés tervezetet és elfogadásra ja-
vasolta azt. Könyvvizsgálói véleményében 
kitért arra, hogy a költségvetés tervezése 
során a tervezett bevételek közgazdasági 
megalapozottsága biztosított volt, és a 
közfeladatok ellátásához indokoltan szük-
séges kiadások kerültek megtervezésre. A 
költségvetési rendelettervezet felülvizs-
gálata során megállapította, hogy az meg-
felel a jogszabályi előírásoknak, a rende-
lettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

A városunk polgármestere által elfogadott
költségvetés 2021-ben is biztosítja önkor-
mányzatunk működésében, fejlődésében 
a hosszú évek óta követett irányvonalak 
továbbvitelét. A pénzügyi egyensúlyt 
működési célú hitelfelvétel nélkül is meg 
tudjuk tartani. Megvalósul a kötelezően 
ellátandó feladatok kiadásainak biztosítása,
a működés takarékos és biztonságos.
Az önkormányzati szolgáltatások sokszínű-
ségének és színvonalának fenntartása 
biztosítható. A szociális érzékenység, a 
hátrányos helyzetűek, rászorulók támo-
gatása maradéktalanul megvalósítható. 
A közterületek értékének, színvonalának 

A takarékos, következetes gazdálkodás 
eredményeként a 2020. évről mintegy 110 
millió forint megtakarítással rendelkezik 
az önkormányzat, így a kieső bevételek 
ellenére több saját erős fejlesztést is meg 
tudunk valósítani.

A temető és a ravatalozó felújítása mel-
lett többek között gyalogátkelőhelyek ki-
alakítását tervezzük, parkok újulnak meg, 
informatikai hálózatfejlesztést terveztük
a Városháza épületében, illetve a néprajzi 
kiállításnak otthont adó pince bővítési 
munkálatai is elkezdődhetnek, s a város-

megőrzése, a vagyon gyarapítása megvaló-
sítható, a fejlesztési célok teljesíthetők.   
Összességében elmondható, hogy stabil 
és megalapozott a város idei gazdálkodási 
tervezete. A költségvetési mérleg szerint a 
város ez évi kiadásainak és bevételeinek 
főösszege 3 milliárd 628 millió 678 e forint. 
A rendelet adataiból látható, hogy a 2021. 
év is szigorú odafi gyelést és gazdálkodást 
igényel mind az intézmények, mind az 
önkormányzati tulajdonú gazdasági tár-
saságok, mind pedig a Polgármesteri Hi-
vatal vezetőitől és dolgozóitól egyaránt. 
A közintézmények működtetése hiány 
nélkül biztosított, a tavaly megkezdett fej-
lesztések megvalósíthatóak, új beruházá-
sok fedezete is rendelkezésre áll. Az egyes 
intézmények költségvetésének összeállítá-
sakor elsődleges szempont volt a zavarta-
lan feladatellátás biztosítása, a bölcsőde 
82 millió forintból az óvoda 358 millió 
forintból a Szociális Gondozási Központ 
110 millió forintból, míg a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Központ 86 millió forintból 
gazdálkodhat.

Emellett a járvány elleni védekezés vala-
mennyi felmerülő költségére is fedezetet ad
a költségvetés, és természetesen fejlesz-
téseket is tartalmaz. Működésre több, mint
2 milliárd forintot, fejlesztésekre nagy-
ságrendileg 1 milliárd forintot költhet az
önkormányzat, valamint 25 millió forint
általános tartalék, illetve több mint 37 

gazdálkodási feladatok racionalizálása
érdekében gépszín kialakítását is betervez-
tük a költségvetésbe. Beruházási hitel-
felvétel is tervezésre került 300 millió Ft 
értékben, melyből az Arany János, illetve 
a Rákóczi utcák útburkolatának felújítása 
valósulhat meg.

A költségvetés tartalmazza a 2020-ban 
elnyert, 2021. évben megvalósítandó 
pályázatok bevételeit, illetve kiadásait, a 
Városi Bölcsőde bővítése például, mintegy
211 millió Ft értékben szerepel a beruházá-
sok között. 

millió forint céltartalék is van az idei 
büdzsében.

A költségvetésünk alapját bevételi oldalon 
a kötelező önkormányzati feladatok ellá-
táshoz szükséges állami támogatások, il-
letve a saját bevételek adják. Az állami tá-
mogatás összege, 2021. évben 1.438.883.134 
Ft 2020. évben 1.356.789.279 Ft volt, tehát 
2021-ben forrásbővüléssel számolhatunk.
Több támogatás érkezik a településüze-
meltetéshez kapcsolódó feladatokra, így 
több pénzt költhetünk a közvilágításra és 
a közutak, illetve a zöldterületek karban-
tartására is.  

A közhatalmi bevételek tekintetében nagy 
kihívást jelentett a 2021. évi tervezés, 
hiszen a gépjárműadó kivezetése mellett 
a helyi iparűzési adó kedvezménynek, il-
letve a koronavírus világjárvány miatt ki-
alakult negatív gazdasági folyamatoknak 
köszönhetően mintegy 80 millió forintos 
kieséssel számoltunk a tervezet összeállí-
tása során. A kormányrendeletben meg-
határozott iparűzési adókedvezmény mi-
att keletkező kiesést állami kompenzáció 
keretén belül a 25 ezer fő alatti települések 
visszakapják, településünk esetében 49 millió 
forint állami támogatásra számíthatunk. 
A vállalkozások várható bevételkiesése 
miatt azonban így is jelentős bevételkie-
séssel számoltunk.

A szociális támogatások rendszere némileg 
átalakult, néhány kevésbé hatékony támo-
gatási forma kivezetésre került, azonban 
összességében a 2021. évben szociális 
jellegű kiadásokra tervezett összeg 137 millió 
forint, mely bőven meghaladja a 2020-ban 
teljesített kifi zetések 113 millió forintos 
összegét.

Suhaj Enikő

gazdasági- és pénzügyi irodavezető

Stabil, kiegyensúlyozott működés 
és előremutató fejlesztések. 
Röviden így jellemezhető városunk 
2021-es éve a pénzügyi lehetőségek 
és a költségvetés tekintetében.

AZ ÁSZ JELENTI: HA JDÚHADHÁZ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA KITŰNŐ

A VÁROS MUNKÁJÁT SZABÁLYOS ÉS TÖRVÉNYKÖVETŐ 
HIVATALI MAGATARTÁSÁT ISMERTE EL AZ ÁLLAMI 
SZÁMVEVŐSZÉK 2021 ÉV ELEJÉN.

AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK INTEGRITÁS ELLENŐRZÉST 

VÉGZETT HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL, 

A VIZSGÁLAT SORÁN KITŰNŐRE ÉRTÉKELTE A VÁROS 

MŰKÖDÉSÉT.

A számvevőszéki ellenőrzés a helyi önkormányzatoknál és annak 
gazdálkodási feladatait ellátó hivataloknál, a feddhetetlenség 
biztosításához szükséges feltételek megteremtésének vizsgálatára, 
ellenőrzésére irányult. A vizsgálat során a legfőbb szempont az 
integritási kontrollokhoz kapcsolódó, valamint a korrupció elleni 
védelmet szolgáló szabályozások kialakítása volt.

A korrupció elleni küzdelem egyik legfontosabb eleme, az integritás 
biztosítása a közszférában, büntető jellegű, represszív szankció 
szemléletének egyoldalú követése helyett, cél a megelőzés. 
A korrupció megelőzés leghatékonyabb eszköze tehát, a személyi és 

szervezeti integritás kultúrájának kialakítása belső szabályzatok útján. 
A kitűnő értékelés egy jól működő szervezet eredménye, mely 
eredmény legfőbb alkotó részei az elkötelezett, lelkiismeretes 
munkavállalók.  Köszönjük az Önkormányzat, a Polgármesteri 
Hivatal és az intézmények áldozatos munkáját, mellyel hozzájárul-
tak a kiváló eredmény eléréséhez, az integritás biztosításához.

dr. Kiss Katalin jegyző

NÉPSZÁMLÁLÁS- ELHALASZTVA

Az adatgyűjtés interneten, a kérdőívek önálló kitöltésével, valamint 
elektronikus eszközt használó számlálóbiztosok közreműködésével 
valósul meg. 
A jelenlegi járványhelyzetben az adatszolgáltatók és a számlálóbiztosok 
egészségének védelme érdekében a kormány olyan döntést hozott, 
hogy a népszámlálást későbbi időpontra kell halasztani. 
A 45/2021. (II. 5.) Korm. rendelet szerint a népszámlálást 2022. október 
1-jén 0 órakor fennálló állapot szerint kell végrehajtani. 

dr. Kiss Katalin jegyző

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, nép-
számlálás kell tartani.
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„Az ember társas lény”, hallhatjuk 
sokszor, és sokféle összefüggésben. 
Ez a hangzatos kijelentés azonban 
nemcsak szólás-mondás és népi 
bölcsesség, pszichológiai kutatások 
számos tudományosan is helytálló 
bizonyítékot találtak arra, hogy az 
ember agya biológiailag előhuzalozott 
a kötődési kapcsolatra.

HÁZASSÁG, 
PÁRKAPCSOLAT

Ez azt jelenti, hogy az ember születése pillana-
tától- tulajdonképpen már az anyaméhben 
is- igényli a kapcsolatot másokkal, szeretni 
akar, és azt akarja, hogy őt is szeressék. Pél-
dául kisbaba már születése pillanatában 
megnyugszik az édesanyja érintésétől és az 
ismerős személyek hangjától.

A kapcsolatra törekvést, azaz a harmonikus, 
bizalmas párkapcsolatot, azonban nem 
ennyire egyszerű felnőttkorban megvaló-
sítani, nem „magától jön” az, hogy hogyan 
kell jól szeretni, mivel a szeret vágyával el-
lentétben, ami velünk született, a szeretet 
kifejezését ugyanúgy tanulnunk kell, mint 
ahogy a beszédet, írást, számolást. Ennek 
a tanulásnak a közege pedig az ember 
származási családja, ahol az első mintát 
kapjuk arról, hogy hogyan is viselkednek 
és beszélnek egymással azok az emberek, 
akik egy családot alkotnak. A felnőttkori 
párkapcsolatot és házasságot, bizonyos 
esetekben az egyedüllétet is, nagyban 
meghatározza az, hogy „mit hozunk ott-

honról”, azaz mit gondolunk általában az 
emberekről, kapcsolatokról, hogyan kom-
munikálunk, hogyan vitázunk, hogyan 
döntünk, mi az, amit elfogadhatónak tar-
tunk, és mi az, ami zsigerből taszít minket. 
Amennyiben tisztában vagyunk azzal, hogy 
milyen mintákkal rendelkezünk, és képesek 
vagyunk úgy élni az életünket, hogy nem a 
kapott minták irányítanak minket, és nem 
ezek szerint cselekszünk automatikusan, 
hanem átgondoljuk tetteinket, érzelmileg 
éretté válunk, és képesek leszünk stabil, 
harmonikus párkapcsolatot kialakítani.
Az érzelmi érettség megszerzése, és a szere-
tetteljes, stabil párkapcsolat kialakítása 
tehát hosszas munka, gyakran csalódá-
sokkal, fájdalmas felismerésekkel, viszont
igazán megéri. Hogy miért is? Mivel a stabil,
szeretetteljes kapcsolatok, a pozitív érzel-

mek mellett, bizonyítottan egészségvédő 
hatással rendelkeznek. A statisztikákat e-
lemezve kiderül, hogy a kiegyensúlyozott 
párkapcsolatban élők magasabb életkort 
élnek meg, mint az egyedülállók. Az érzel-
mi elszigeteltségnek erősebb hatása van az 
egészségre, mint a dohányzásnak, mivel a 
magány kedvezőtlenül hat a vérnyomásra, 
kétszeresére növeli a szívroham és az agy-
vérzés kockázatát. Az egészség és a párkap-
csolat a következő módon függ össze: a 
párkapcsolat hiánya, vagy a párkapcsolat-
ban zajló folyamatos veszekedés növeli a 
szervezetben található stresszhormonok 
szintjét, ezáltal pedig gyengül az immun-
rendszer, és megnő a krónikus betegségek 
kialakulásának kockázata, például a magas 
vérnyomásé és a szívbetegségeké is. Egy 
másik kísérletben pedig igazolták, hogy 
minél kevesebbet veszekszik egy pár, a 
bőrsérüléseik annál gyorsabban képesek 
meggyógyulni.

A testi egészség mellett a harmonikus 
párkapcsolati lét a mentális betegségekkel
szemben is védőfaktor: a sok pozitív 
visszajelzés, stabil önértékelés védelmet
nyújt az életben felmerülő stresszhely-
zetekkel szemben, ezáltal kisebb az esély 
szorongásos és depressziós megbetege-
désre.

Törekedjünk tehát a minőségi párkapcsolat 
kialakítására és fenntartására, amennyiben 
pedig problémáink merülnek fel ne féljünk 
energiát fektetni a megoldásba, mivel dön-
téseink a mi életminőségünk mellet, a gyer-
mekeink, unokáink mintáit is jelenthetik!

Kérdéseit, visszajelzését várjuk az efi2@
hajduhadhaz.hu e-mail címre! Ingyenes 
pszichológiai tanácsadásra is jelentkezhet 
a megadott elérhetőségen.

NÖVEKSZIK A HÁZASSÁGKÖTÉSEK SZÁMA HAJDÚHADHÁZON

Minek köszönhető, hogy a házasság intéz-
ménye mellett döntöttek?

A kapcsolatunk szép fokozatosan ért 
idáig, kezdetben csak jártunk, néhány év 
után összeköltöztünk és két évvel ezelőtt 
eljegyeztük egymást. Február 15-én háza-
sodtunk össze, 2 éve pontosan ezen a napon
történt az eljegyzés is, ezért volt fontos 
mindkettőnk számára ez az időpont. Úgy 
éreztük, hogy megérett a kapcsolatunk a 
házasságra és eljött az ideje a családala-
pításnak. 

Hogyan kezdik közös életüket? Milyen ter-
veik vannak? 

A közös életünk pár évvel ezelőtt már 
megkezdődött, hiszen már együtt laktunk 
előtte is, de a fő terveink között a család-
alapítás áll. Kezdetben is Hajdúhadházon 
éltünk és itt is tervezünk maradni, jelenleg 
bővítjük a már meglévő házunkat. 

Miért érzik úgy, hogy Hajdúhadház ideális 
város a közös életük színterének? 

Dóra: Eredetileg én nem hajdúhadházi
vagyok, de valahogy egyértelmű volt mind-
kettőnk számára, hogy itt szeretnénk le-
telepedni, hiszen több szál is köt ben-
nünket Hajdúhadházhoz, a család, illetve 
a saját vállalkozásunk is. Úgy gondoljuk, 
hogy egy szépen fejlődő városban élünk és 
sok mindent el tudunk érni egy helyen. Az 
iskolákba, óvodákba még nem igazán látunk 
bele, mert nem tartunk még ott, de választási 

lehetőség  van. 

Mi a véleményük a jelenlegi családtámoga-
tási rendszerről?  

A jelenlévő családtámogatási lehetőségek 
mindenképp hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
fi atal párok, családok el tudjanak indulni 
vagy fejlődni tudjanak.
Mindenképp fontosnak tartjuk a családok 
életminőségének javítását, illetve támoga-
tását.

A fi atal párok életében nagyon fontos ese-
mény a házasságkötés.  Miért a hajdúhad-
házi Városháza dísztermét választották a 
boldogító igen kimondására?

Helyiként egyértelműnek tartottuk azt, hogy
lakóhelyünkön mondjuk ki a boldogító igent, 
más helyszín fel sem merült bennünk! 
A Városháza díszterme kiválóan alkalmas 
e jeles események lebonyolítására, hiszen 
gyönyörű belsővel és meghitt hangulattal 
fogadja a házasulandó párokat, ez is nagy 
szerepet játszott a döntésünkben. Illetve 
az anyakönyvvezető olyan meghitt han-
gulatot vitt bele a szertartásba, hogy nem 
igazán bírtuk ki sírás nélkül. 

A pandémia hogyan alakította át az esküvői 
terveiket? 

Amikor eljegyeztük egymást, még szó sem
volt koronavírusról és nem is sejtettük, hogy 
így kell majd ünnepelni az esküvőnket. 
Kezdetben sem gondoltunk nagy mulatozás-

ra, mert egyikőnk sem ez a típus, eredeti-
leg is kisebb esküvőben gondolkodtunk.  
Azért valószínűleg egy kisebb lakodalmat 
szívesen tartottunk volna a szűk család-
dal, de sajnos a jelenlegi helyzetben ezt 
nem tudtuk kivitelezni. Helyette igazán 
szűkkörűen, a szülők és egy testvér jelenlé-
tében házasodtunk össze. Mindkettőnknek
az édesapja volt a tanúja, a tíz fős korlátozás 
miatt, többen nem tudtak részt venni, 
hiszen nagy családunk van és mindenki-
nek szinte van már párja és így nehéz lett 
volna a döntés, hogy ki jöjjön és ki maradjon. 
Mindentől függetlenül, boldogok vagyunk, 
hogy meghoztuk ezt a döntést és össze-
házasodtunk. 

Ifjú házasként milyen tanáccsal látnák el a
hajdúhadházi, házasság előtt álló fi atalokat?

Nem tartjuk magunkat nagy tanácsadónak, 
viszont fontosnak tartjuk, hogy legyen egy 
jól megalapozott kapcsolat, amiben van 
fokozatosság. Mi fontosnak tartottuk az 
ismerkedést, kiismerést és úgy meghozni a
nagy döntést. Amikor viszont eljön az idő, 
akkor merjenek belevágni, mert a házasság 
az egyik legboldogabb esemény egy pár 
életében.

Egy idézettel szeretnénk zárni, sajnos 
esküvői meghívónk nem lehetett, de ezt 
találtuk és ezzel tudunk azonosulni. 

„Minden álmunk valóra válhat, ha van 
bátorságunk a nyomukba eredni.”

A házasság került a fi gyelem középpontjá-
ba a február 7-e és 14-e között. Minden év 
második hónapjában, egy Valentin naphoz
közeli hét a házasság és a család fontosságára 
hívja fel a fi gyelmet. Városunkban a házasság-
kötések száma folyamatosan növekszik, s 
így a járványhelyzet ellenére is, a tavalyi 
évben 105 pár mondta ki a boldogító igent 
a Városháza dísztermében. 2010-ben ez a 
szám mindössze 27 volt. Ez a növekedés
köszönhető annak a családbarát kormányzati
tevékenységnek, melynek eredményeként 
a fi atalok számos kedvezményhez, előnyhöz 
jutnak és megmutatják számukra, hogy a 
családalapítás nem lemondás, hanem
lehetőség, örömforrás és élmény. A házasság-
kötés nemes köteléke mellett döntött idén 
februárban Sóvári Dóra és Hadházi Ferenc, 
őket kérdeztük a házasságról, terveikről.
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ÜNNEPEINK, JELES NAPJAINK  –  MÁRCIUS
MÁRCIUS – BÖJTMÁS HAVA – TAVASZELŐ – KIKELET HAVA

MÁRCIUS 8. – NEMZETKÖZI NŐNAP

MÁRCIUS 15. – AZ 1848/49. ÉVI FORRADALOM 
ÉS SZABADSÁGHARC EMLÉKNAPJA

Az 1900-as évek első évtizedei óta ünneplik a nőket világszerte. Az 
ENSZ 1977-ben hivatalos ünneppé nyilvánította a nemzetközi nőnapot. 
Magyarországon 1914 óta tartanak nőnapot, a kommunista rezsim 
alatt a nőnap munkásmozgalmi vonulatát erősítették fel. Napjainkban 
a nők iránti tisztelet, megbecsülés, szeretet kifejezésének napja.

1848. március 15-én kitört Pest-Budán a forradalom, amelynek célja a 
nemzeti szuverenitás és polgári átalakulás volt. A vér nélküli forradalom 
győzött és ezáltal megszületett a modern parlamentáris Magyarország. 
A függetlenség és alkotmányos berendezkedés megteremtése nagyban 
sértette a Habsburg érdekeket, így a további küzdelmek a Habsburgokkal 
szembeni nyílt összeütközéshez vezetett. Ez a szabadságharc az akkori
politikai és hatalmi viszonyoknak megfelelően elbukott, de óriási 
mérföldkő volt a magyarság szabadságért folytatott küzdelmeiben.  
Március 15-e szimbólum a magyarság életben: a függetlenség, a 
szabadság és hazaszeretet jelképe.  
A szabadságharc bukása után a magyarság titokban ápolta március 
15-e emlékét. Évtizedeken keresztül változó módon és időpontokban 
emlékezett meg e kiemelkedő történelmi eseményről. Március 15-e a 
rendszerváltás után kapta meg a megfelelő megbecsülést - 1991-től 
hivatalos nemzeti ünnep ez a nap.
21 éve ezen a napon ünnepeljük a magyar sajtó napját is. A Tizenkét 
pontot és a Nemzeti dalt – a magyar sajtó első szabad termékeit- ezen 
a napon nyomtatták ki.

MÁRCIUS 22. – A VÍZ VILÁGNAPJA

MÁRCIUS 25. – GYÜMÖLCSOLTÓ
    BOLDOGASSZONY NAPJA

A víz az egyik legértékesebb erőforrásunk. Az ENSZ 1993-ban március 
22-ét jelölte ki a víz világnapjává. Ezen a napon a víz megóvására, 
környezettudatos, körültekintő felhasználására hívják fel a fi gyelmet. 
Ez a világnap rávilágít arra a fontos tényre, hogy édesvízkészleteink 
csökkennek és tennünk kell minél aktívabban és szélesebb körben a 
vizeink védelméért.

Sok helyen ezen napon oltják a fákat, hiszen a magyar néphagyomány 
szerint Gyümölcsoltó Boldogasszony az oltás, szemzés napja – mivel 
Szűz Mária is ekkor fogadta méhébe Jézust. Krisztus fogantatásának, 
az angyali üdvözletnek fényes napja a természet erejének, a termékeny-
ségnek nagy ünnepe. A gazdák ezen a napon oltották a kis fákat 
abban a hitben, hogy Máriához hasonlóan gazdag termést hoznak 
termőkorukban, s ha helyenként a metszést még nem is kezdhették 
meg a fagy miatt, jelképesen egy-egy vágást ejtettek a fákon.

MÁRCIUS 20. – A CSILLAGÁSZATI TAVASZ KEZDETE

A tavasz kezdetéhez két dátum is tartozik. A meteorológia tavasz kez-
dete március 1, a csillagászati tavasz kezdete március 20.  A csillagászati 
tavasz kezdetét a tavaszi nap-éj egyenlőségtől számolják, a Nap ilyenkor 
az egyenlítő felett delel. Ez a nap jelzi a tél végét, a természet ébredését.  
Ettől a dátumtól számolják a húsvét napját, ugyanis húsvét mindig a 
tavaszi napéjegyenlőség utáni első holdtöltét követő vasárnap.

HAGYOMÁNYŐRZÉS A HA JDÚ-
HADHÁZI VÁROSI ÓVODÁBAN

A kisgyermekek számára minden évben egy jelentős esemény a 
télbúcsúztató farsang. Napokkal a farsang előtt nagy várakozással 
készülnek az óvodapedagógusokkal és a szülőkkel a nagy eseményre. 
A városi óvodában az idei évben a környezetvédelem tematikája köré 
építették a télbúcsúztató ünnepélyt. Versek, dalok, játékos foglalkozások, 
vidám jelmezek színesítették az óvodai programot. 

Az óvodások a farsangi jelmezes mulatság mellett kiszebáb égetésével is 
búcsúztatták a telet. A kiszebáb égetése -  a hagyomány szerint - meg-
szabadítja az embereket a bajtól, a rossztól. A báb égetése közben télűző, 
tavaszköszöntő versekkel, dalokkal csalogatták a gyerekek a kikeletet.

MIÉRT JÓ ÓVODÁBA JÁRNI?
Nagyon fontos tudni, hogy a magyar óvo-
dai nevelés az egész világon elismert játék, 
élmény és tapasztalat központú. Az óvo-
dapedagógusok arra törekszenek, hogy 
a befogadás időszakában gyermekkel és 
szülőkkel megismertessék az intézményt 
a csoportot és betartsák a fokozatosság 
elvét. Tapasztalatom szerint a gyerekek 
nagy többsége a három éves kor elérésével 
szívesen kapcsolódik a gyermekközössé-
gekbe és szeretnek az óvodai csoportokban 

tevékenykedni, játszani eleinte egyedül, 
egymás mellett majd a fejlődés későbbi 
szakaszában már az együtt játszás is 
megfi gyelhető. Természetesen tudom, hogy 
ez nem mindig zökkenőmentes, reggelente 
nehéz az elválás, azonban a Hajdúhad-
házi Városi Óvoda összes dolgozója arra 
törekszik, hogy az óvodás korú gyerekek 
jól érezzék magukat az intézménybe, minél 
több élményhez jussanak, tapasztalatokat 
gyűjtsenek, sokat mozogjanak, fejlődjenek 
értelmileg és fi zikálisan egyaránt. Az óvodai
nevelés természetesen ennél sokkal össze-
tettebb, hiszen nagy hangsúlyt fektetünk 
az egészséges életmód alakítására, érzelmi 
erkölcsi nevelés és szocializáció biztosí-
tására, anyanyelvi, értelmi fejlesztés és 
nevelés megvalósítására. Az óvodáskorú 
gyerekek nálunk találkoznak először intéz-
ményi és csoport szokás, szabály rendsze-
rekkel, amihez alkalmazkodniuk kell annak 
érdekében, hogy jól működő kis közösségek 
csoportok jöjjenek létre.  Az óvoda feltétel-
rendszere maximálisan biztosítja ezen cé-
lok maradéktalan elérését. Minden kedves 
szülőt arra kérek, hogy a beiratkozás előtt 
keresse fel óvodánkat és szerezzen tapasz-
talatokat, benyomásokat az intézményekről 
ezzel is megkönnyítve a döntést. Minden 
nevelési évben törekszem arra, hogy fi gye-
lembe vegyem a szülők óvoda és óvoda-
pedagógus választását ezt az eljárás rendet 
fogom követni 2021 áprilisában is. 
Szeretettel várjuk a leendő óvodásainkat és 
szüleiket a Hajdúhadházi Városi Óvodába!

Pur Mihály intézményvezető

A kisgyermekkor harmadik életévében 
jön el az a pillanat, hogy a szülők beíratják 
gyermeküket egy általuk választott óvodai 
intézménybe. Ez egy döntő időszak mind 
a gyerekek és természetesen a szülők éle-
tében is. Először itt ismerkednek az óvodá-
sok az intézményes, közösségi neveléssel. 
Természetesen az óvodai nevelés csak 
kiegészíti és segíti a családi nevelést és 
nem helyettesíti azt!

HAJDÚHADHÁZ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA HIRDETMÉNYE

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HIRDETMÉNYE

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 
Hajdúhadház Város Önkormányzata 
fenntartásában működő Hajdúhadházi 
Bölcsőde (4242 Hajdúhadház, Béke 
utca 54/A. szám) 2021. évi nyári és téli 
zárva tartásának rendje az alábbiak 
szerint került meghatározásra: 

NYÁRI ZÁRVA TARTÁS:

2021. augusztus 02. napjától

2021. augusztus 31. napjáig

TÉLI ZÁRVA TARTÁS:

2021. december 23. napjától

2022. január 02. napjáig.

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Hajdúhadház Város Önkormányzata fenntar-
tásában működő Hajdúhadházi Városi Óvoda 2021. évi nyári zárva tartása és ügyeleti 
rendje az alábbiak szerint került meghatározásra:

A tanévnyitó értekezletek megtartása érdekében a Hajdúhadházi Városi Óvodában 
2021. augusztus 31. (kedd) napja nevelés nélküli nap.

A Hajdúhadházi Református Egyházközség által fenntartott Rózsai Tivadar Református 
Általános Iskola és Óvoda (4242 Hajdúhadház, Óvoda utca 4. szám) a nyári ügyeletben 
2021. július 26. napjától 2021. augusztus 13. napjáig vesz részt.

Hajdúhadházi Városi Óvoda 
Pető�  Utcai Telephely (korábbi 
Három Szirom Óvoda) Hajdúhad-
ház, Petőfi  utca 1/a. szám

Hajdúhadházi Városi Óvoda 
Szilágyi Dániel utca 2-4. szám 
alatti székhelye (korábbi 
Szivárvány Óvoda) Hajdúhadház, 
Szilágyi D. u. 2-4. szám

Hajdúhadházi Városi Óvoda 
Bercsényi Utcai Telephelye 
(korábbi Aranykapu Óvoda)
Hajdúhadház, Bercsényi u. 23. szám

ZÁRVA TARTÁS

2021. július 26-tól -
2021. augusztus 13-ig 

2021. július 26-tól -
2021. augusztus 13-ig 

2021. július 26-tól -
2021. augusztus 13-ig

ÜGYELET

2021. június 16-tól -
2021. július 02-ig 

2021. július 05-től -
2021. július 23-ig 

2021. augusztus 16-tól -
2021. augusztus 30-ig



ÉRTESÍTJÜK A TISZTELT SZÜLŐKET, HOGY A HAJDÚHADHÁZ 
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FENNTARTÁSÁBAN MŰKÖDŐ 
HAJDÚHADHÁZI VÁROSI ÓVODÁBAN

A 2021/2022. NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI 
BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:

2021. ÁPRILIS 27–ÁPRILIS 28. (8.00–16.00 ÓRÁIG)

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HIRDETMÉNYE

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a további-
akban Nkt.) 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodai felvétel 
jelentkezés alapján történik. Az Nkt. 49. § (2) bekezdése alapján a 
gyermeket elsősorban a lakóhelye vagy a szülő munkahelye szerinti 
körzeti óvodába kell felvenni.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben,  
amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, 
a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai 
foglalkozáson vesz részt. 

Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda felveheti azt a gyerme-
ket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül 
betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál 
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével 
– az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján 
kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat
vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben 
meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség 
alól felmentését kérni.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyer-
mek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles
arról az óvodai beiratkozás idejének – jogszabályban előírt - utolsó 
határnapját (2021. május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 
2021. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

A szülő előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt, ha a napi négy 
órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló 
gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti.

A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján 
a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az 
augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét 
betölti, a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékesség-
gel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való 
részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete 
indokolja. 

Beiratkozáshoz szükséges közokiratok, dokumentumok:
• a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló 

hatósági igazolvány és  lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
• a szülő személyazonosságot igazoló hatósági igazolványa és 

lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai felvételére, nevelésükre az alapító okiratuk szerint 
jogosult óvoda:

• Hajdúhadházi Városi Óvoda (Hajdúhadház, Szilágyi Dániel u. 2-4.)
• Hajdúhadházi Városi Óvoda Petőfi  Utcai Telephely (Hajdúhadház, 

Petőfi  u. 1/A.)
• Hajdúhadházi Városi Óvoda Bercsényi Utcai Telephely (Hajdú-

hadház, Bercsényi utca 23.)

ÓVODAI FELVÉTELI KÖRZETEK:

A Hajdúhadházi Városi Óvoda – Szivárvány Épület (4242 Hajdú-
hadház, Szilágyi Dániel utca 2-4. szám) felvételi körzetébe 
tartozó utcák:
Álmos utca, Árpád utca, Attila utca, Bem József utca, Damjanich utca, Deák 
Ferenc utca, Diófa utca, Dobó utca, Epres utca, Fényestelep, Fényestelep-
Péterkert, Festő utca, Hajdú utca, Hajnal utca, Honvéd utca, Hunyadi utca, 
Ibolya utca, Klapka utca, Kölcsey utca, Kunkert, Loránt� y utca, Nefelejcs utca, 
Nyárfa utca, Pető�  utca, Rákóczi utca, Széchenyi utca, Szilágyi Dániel utca, 
Szőlős utca, Temető utca, Téglási utca, Tó utca, Vásártér utca, Vasút utca, 
Vénkert utca, Viola utca.

A Hajdúhadházi Városi Óvoda Petőfi Utcai Telephelyének 
– Három Szirom Épület (4242 Hajdúhadház, Pető�  utca 1/A. szám) 
felvételi körzetébe tartozó utcák:
Bajcsy Zsilinszky utca, Bánomkert utca, Bedő Albert utca, Béke utca, Bocskai
tér, Botond utca, Dr. Madai Gyula utca, Dr. Földi János utca, Erdő utca, Erdőalja 
utca, Galambos utca, Görgey utca, István király utca, Jászai Mari utca, 
Kalapács utca, Károlyi Gáspár utca, Katona utca, Kereszt utca, Keskeny utca,
Kinizsi utca, Levente utca, Malom utca, Mester utca, Móricz Zsigmond utca,  
Munkácsy utca, Nap utca,  Nyíl utca, Pallagi utca, Rhénes utca, Szabó Gábor
utca, Szélső utca, Táncsics Mihály utca, Vadas utca, Vasvári Pál utca, 
Vécsey Károly utca.

A Hajdúhadházi Városi Óvoda Bercsényi Utcai Telephelyének – 
Aranykapu Épület (4242 Hajdúhadház, Bercsényi utca 23. szám) 
felvételi körzetébe tartozó utcák:
Akácfa utca, Arany János utca, Batthyány utca, Bercsényi utca, Bethlen utca, 
Bezerédi utca, Csokonai utca, Dorogi utca, Dorogiás utca, Dr. É. Kiss Sándor 
utca, Erzsébet utca,  Gárdonyi Géza utca,  Homok utca, Irinyi utca, Jókai utca, 
Kazinczy utca, Kertalja utca, Kiság utca, Kiss Ernő utca, Kossuth utca, Lázár 
Vilmos utca, Lehel utca,  Nagyág utca, Nagysándor József utca, Óvoda utca, 
Pély Nagy Gábor utca, Radnóti utca, Rózsa utca, Méhészkert utca, Sillye Gábor 
utca, Sirály utca, Sugár utca, Szív utca, Szűk utca, Toldi utca, Tompa Mihály utca, 
Török Ignác utca, Városkert utca, Vértanuk utca, Virág utca, Vörösmarty utca, 
Zöldfa utca, Zrínyi utca.

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, melyről legkésőbb 
2021. május 28-ig írásban értesíti a szülőt.

A szülő a döntés ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására ju-
tásától számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelmet nyújthat 
be. A kérelmet írásban, a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 
Jegyzőjének címezve, a döntést hozó óvoda vezetőjénél kell 1 pél-
dányban benyújtani. A másodfokú eljárás során a jegyző a kérelmet 
elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja vagy megsemmisítheti és 
a nevelési-oktatási intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekez-
dés a) pontja értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, 
aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket 
kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. 
A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, mely 5.000,- forinttól 
150.000,- forintig terjedhet.

 dr. Kiss Katalin jegyző
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Már több mint egy éve rávetül a koronavírus árnyéka az egész világra. A járvány 
megjelenésével párhuzamosan gőzerővel megkezdődtek a vakcinafejlesztések, 
melyeknek eredményeként az elmúlt évben számos koronavírus elleni oltóanyagot 
állítottak elő, engedélyeztek és hoztak forgalomba. Hajdúhadházon február óta zajlik a 
regisztrált lakosok oltása. Az oltás önkéntes és regisztrációhoz kötött, regisztrálni 
www.vakcinainfo.gov.hu honlapon lehet.

FOLYAMATOSAN ZAJLIK A HADHÁZI LAKOSOK OLTÁSA

Dr. Drimba-Vincze Lillát, Hajdúhadház egyik 
háziorvosát kérdeztük a védőoltásról. 

Kiket oltanak most? Hol, milyen vakcinákkal 
oltják be jelenleg a regisztrált lakosokat? 

A legidősebbek, illetve a 60 év feletti lakosok
oltásával párhuzamosan zajlik már a 60 év 
alatti krónikus betegek oltása is. Az oltás a
háziorvosi rendelőkben, illetve a Debreceni
Egyetem Klinikai Központ Nagyerdei és 
Kenézy Gyula Campus oltópontjain történik, 
a Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, 
Szputnyik V és Sinopharm oltóanyagokkal.

Ön szerint fontos-e a lakosok oltakozása? 

Jelen helyzetben a legfontosabb dolognak 
tartom. Csakis a védőoltás képes megvédeni
minket a koronavírus súlyos tüneteitől, meg-
előzni a betegség kialakulását. Az egyetlen 
esélyünk arra, hogy visszakapjuk a normális, 
megszokott életünket. 

Miért tartja kulcsfontosságúnak az oltást? 

A koronavírus-fertőzés szövődményei rendkívül 
súlyosak lehetnek. A betegek egy jelentős 
részénél tüdőgyulladás, szívizom-gyulladás, 
kóros vérrögképződés alakulhat ki, amelyek 
mindegyike potenciálisan életveszélyes ál-
lapotot eredményezhet. A fentiek mellett az 
enyhébb lefolyású fertőzések is, a gyógyu-
lást követően számos kellemetlen panaszt 
okozhatnak, amit az orvostudomány post-
COVID szindrómaként tart számon. Egyre 
több olyan esettel találkozunk, ahol több 
hete tartó levertségről, fáradékonyságról, al-
vászavarról, elhúzódó köhögésről számolnak 
be a páciensek. A harmadik hullám felívelő 
szakaszában vagyunk, az esetszám drámaian 

növekszik. A hozzánk forduló pácienseknek 
is egyre súlyosabb tüneteik vannak, sőt már 
a fi atalabb korosztályt sem kímélik a vírus új 
variánsai.

Melyik védőoltást javasolja? 

Bármelyiket! Mindegyik nálunk használatban 
lévő vakcina bevizsgált készítmény, sikeresen 
megfeleltek az európai és a  magyar gyógyszer-
ügyi hatóságok tüzetes engedélyeztetési 
követelményeinek. A Pfizer/BioNTech és a 
Moderna mRNS alapú oltóanyagok és új tí-
pusú védőoltásnak számítanak. Ezzel szemben 
az  AstraZeneca, a Sinopharm és a Szputnyik 
vakcina már régóta ismert technológiára 
épülnek, olyan típusú oltások, amelyeket a 
magyar lakosság körében már születésünk 
óta alkalmaznak. Nagyon fontosnak tartom, 
hogy a lakosok az oltás megismerése kapcsán
csakis hiteles forrásból tájékozódjanak, ne 
higgyenek a közösségi portálokon nagy 
számban keringő ostoba álhíreknek. Hozzánk 
is szívesen fordulhatnak megbízható infor-
mációért, amennyire időnk és lehetőségünk 
engedi, mindenkit megpróbálunk tájékoztatni, 
a kérdésekre válaszolni, a bizonytalanságot és 
tévhitet eloszlatni. 

Az oltandókat a háziorvosuk értesíti és 
egyeztet velük az oltás pontos időpontjáról 
és helyszínéről. Ez gondolom nagy terhet ró 
a háziorvosokra. Mi lakosok, hogyan tudjuk 
segíteni, gördülékenyebbé tenni a szervezési 
folyamatot? 

Nagyon fontosnak tartom, hogy a regisztráció 
során megadott telefonszámon az oltásra 
váró lakos könnyen elérhető legyen. A hívá-
sunk előfordulhat, hogy hívásazonosító nélkül 
érkezik, ezért gyakran nem veszik fel a lako-
sok a telefont, amely jelentősen megnehezíti 
a munkánkat. Ha valakit nem tudunk elérni, 
akkor az oltási listában szereplő többi lakos is 
várakozásra kényszerül, ami a tömeges oltás 
gördülékeny folyamatát rendkívül lelassítja. 
Tudnunk kell, hogy az idő most nagyon fontos 
tényező, hiszen minél hamarabb kapja meg 
valaki a védőoltást, annál hamarabb alakul ki 
a védettsége ezen szörnyű betegség ellen. 

Mi az eddig beadott oltások után a tapasz-
talata? 

Az eddigi tapasztalataink alapján a koronavírus 
vakcinával beoltott páciensek jól vannak, sem-
milyen komoly tünet nem alakult ki náluk az 

oltással összefüggésben. Mindez megfelel az 
országos és nemzetközi adatoknak, miszerint 
az oltás általi enyhe tünetek (pl.: duzzanat, 
bőrpír, hőemelkedés) előfordulhatnak, azonban 
súlyos szövődmények (pl.: túlérzékenységi 
reakció) előfordulási gyakorisága gyakorlatilag
a nullával egyenlő. Hangsúlyoznom kell, hogy az 
oltás által okozott legsúlyosabb tünet is eltörpül
azokhoz képest, amiket egy koronavírus-
fertőzés képes okozni.

Mit tanácsol a lakosságnak a jövőre nézve?

Összességében mindenkinek azt javaslom 
-amennyiben még nem tette meg- minden-
képpen regisztráljon az oltásra a fent feltün-
tetett internetes elérhetőségen. A lakosság 
oltása központilag küldött lista alapján történik, 
amely hetente frissül. Ezek a listák számunkra 
iránymutatást nyújtanak, amelyeken mi is 
változtathatunk a regisztrált páciens kórtör-
ténetének ismeretében. Ezért kérem, ha 
valakit a háziorvosa megkeres és egy adott 
típusú oltóanyagot felajánl, bízzon meg 
benne és bátran fogadja el a lehetőséget. 
A háziorvosi rendelőkben az oltás pontos 
időpontját a háziorvos kollégák jelölik ki. A 
debreceni oltópontokon a páciensek közpon-
tilag kapják az időpontot, ezen módosítani 
már nem lehet. Jelentősen meggyorsítja 
az oltással kapcsolatos adminisztrációt, ha 
az oltandók magukkal viszik az oltásra az
értelemszerűen kitöltött beleegyező nyilat-
kozatot, amely a koronavirus.gov.hu oldalról 
könnyen letölthető. A nyilatkozaton kérjük
sorolják fel rendszeresen szedett gyógy-
szereiket (kiszerelését és adagolását) is. Az 
oltás-szervezésben dolgozó kollégáim tele-
fonos és e-mail kommunikációs csatornákat 
használják, így megkérném a lakosságot, hogy 
aki regisztrált ezen elérhetőségeit különösen 
fi gyelje! Az oltás-szervezés és -lebonyolítás, 
valamint az egyre növekvő esetszámok miatt 
jelenleg a háziorvos rendelőkben dolgozókra 
nagy teher és rendkívül sok többletmunka 
hárul, emiatt mindenkinek a megértését kér-
jük! Az oltás mellett a továbbiakban is fontos 
a higiéniás szabályok betartása és a maszk 
viselése! Vigyázzunk egymásra!
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Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi Családi 
Portaprogram-Szociális földprogramról a 25/2020.(XI.05.) önkormányzati 
rendeletében rendelkezett. A rendelet 2021. március 1. napján lép hatályba.

TÁJÉKOZTATÓ A HELYI CSALÁDI PORTAPROGRAM-SZOCIÁLIS FÖLDPROGRAMRÓL

Hajdúhadház Város Önkormányzata a 
szociálisan rászoruló személyek részére 
természetbeni ellátásként Családi porta-
program-szociális földprogramot indít. 
A Családi Portaprogram-Szociális földprog-
ram célja, hogy elősegítse a szociálisan 
hátrányos helyzetű, rászoruló emberek, 
családok konyhakertjeinek megművelését, 
hozzájáruljon a kisállattartási gyakorlat
megerősítéséhez, ezáltal az érintett szemé-
lyek, családok megélhetésének elősegí-
téséhez, életminőségének javulásához, az 
önellátás alapjainak megszilárdulásához, 
önálló egzisztenciateremtési esélyeinek 
növeléséhez. 

A Családi Portaprogram-Szociális föld-
programmal kapcsolatos hatáskört a pol-
gármester gyakorolja, aki döntésre jogosult 
az ellátás megállapítása és megszüntetése, 
valamint a Családi Portaprogram-szociális
földprogramban való részvétel iránti kére-
lem elutasítása vonatkozásában.

A Családi Portaprogram-Szociális földprog-
ramban az a személy vehet részt:
• akinek legalább egy éve bejelentett 

lakóhelye vagy tartózkodási helye van 
Hajdúhadházon, és legalább 100 m2-es 
konyhakerti növénytermesztésre alkal-
mas területtel és állattartásra alkalmas 
feltételekkel és udvarral rendelkezik és

• egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatásban vagy

• foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, 
vagy

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesül vagy

• olyan megváltozott munkaképességű, 
akinek egészségügyi állapota a program-
ban való részvételét lehetővé teszi vagy

• azon nyugdíjszerű ellátásban részesülő 

személy, akinek családjában az egy főre 
jutó havi nettó jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének 400%-át (2021. évben: 
114.000,- Ft-ot) vagy

• álláskeresési járadékban vagy nyugdíj 
előtti álláskeresési segélyben részesül vagy

• közfoglalkoztatott vagy
• olyan szociálisan rászoruló személy, akinek 

a családjában az egy főre jutó havi nettó 
jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
hatszorosát (2021. évben a 171.000,- Ft-ot). 

A Családi Portaprogram-Szociális földprog-
ramban a közös háztartásban élő személyek 
közül egy személy vehet részt.
A Családi Portaprogram-Szociális földprog-
ramban részt vevők önkéntes alapon, 
megállapodás megkötésével vállalhatják a 
részvételt.

A részvételi kérelem abban az esetben uta-
sítható el, ha:
• a kérelmező nem felel meg a fenti feltételek-

nek,
• a Családi Portaprogram-Szociális földprog-

ram végrehajtásához rendelkezésre álló 
pénzügyi fedezet már nem ad lehetőséget 
a kérelem teljesítésére.

A Családi Portaprogram-Szociális földprog-
ramban való részvételi szándékot tartalmazó 
kérelmet 2021. március 22. napjáig a 
Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatalhoz 
lehet benyújtani. 
A támogatás iránti kérelem formanyom-
tatvány átvehető a Hajdúhadházi Polgár-
mesteri Hivatal Szociális Irodájában (4242 
Hajdúhadház, Mester utca 26. szám) vagy 
elérhető a www.hajduhadhaz.hu internetes 
oldalon a Dokumentumok/Nyomtatványok/
Szociális nyomtatványok/szociális földprog-
ram menüpontokra kattintva.

A programban résztvevőkkel az Önkor-
mányzat együttműködési megállapodást 
köt, mely a tárgyév végéig terjedő határo-
zott időtartamra jön létre.
Az Önkormányzat a 2021. évben a Családi 
Portaprogram-Szociális földprogramban
résztvevők számára vetőburgonyát, dug-
hagymát, csirkét, nevelő tápot és mű-
trágyát biztosít.
A Családi Portaprogram-Szociális földprog-
ram keretében megtermelt növények, hús 
és tojás mennyiség, továbbá a kishaszonál-
latok szaporulata teljes egészében a Családi 
Portaprogram-Szociális földprogramban 

résztvevőt illeti meg, melyet köteles saját
szükségletei kielégítésére fordítani. A 
támogatottsági jog, valamint az abból 
származó bármely más előny másra át nem 
ruházható.
A támogatásra az éves költségvetési rende-
letben meghatározott keret szolgál. A költ-
ségvetési keret felhasználását követően 
benyújtott támogatási kérelem elutasításra 
kerülhet.

A Családi Portaprogram-Szociális föld-
programban résztvevő köteles:
• az udvarában a részére átadott növények 

termesztéséről és állat tartásáról és a takar-
mány felhasználásáról jó gazda módjára 
gondoskodni, a családi portát rendben és 
tisztán tartani,

• a munkavégzés során az önkormányzattal, 
vagy az önkormányzat által kijelölt személy-
lyel együttműködni, képzésen részt venni,

• a programban szerzett tapasztalatait saját, 
illetve családja megélhetésének javítása 
érdekében a jövőben is hasznosítani.

A kedvezményezett személy az átadott 
vetőmagvak és az előnevelt csirkék eseté-
ben legalább azok 80%-át élő növényként, 
illetve élő állatként az ellenőrzéskor bemu-
tatni köteles. A vetőmagvak és vető-
burgonya esetében annak vetésterületét, 
illetve az azon kikelt haszonnövényeket be 
kell mutatni az ellenőrzést végző személynek.

Az Önkormányzat a megállapodás idő-
tartama alatt jogosult folyamatosan 
ellenőrizni a vállalt kötelezettségek meg-
valósulásának folyamatát.
Amennyiben a Családi Portaprogram-
Szociális földprogramban résztvevő a 
megállapodásból eredő kötelezettségét
nem teljesíti, úgy az Önkormányzat a 
megállapodást jogosult azonnali hatállyal
felmondani. Ebben az esetben a kedvez-
ményezett a programban való rész-
vételből kizárásra kerül, és köteles 
vissza� zetni a természetbeni támogatás
pénzbeli ellenértékét Hajdúhadház Város 
Önkormányzata felé, továbbá nem igény-
elheti a helyi Családi Portaprogram-Szociá-
lis földprogramról szóló 25/2020.(XI.05.) 
önkormányzati rendelet alapján a prog-
ramban részt vevők részére biztosított 
juttatásokat.
A kötelezettségét nem teljesítő személy a 
következő két év Családi Portaprogram-
Szociális földprogramjában nem vehet részt.
A támogatással kapcsolatosan bővebb fel-
világosítás, további információ a Hajdúhad-
házi Polgármesteri Hivatal (Szociális Iroda) 
4242 Hajdúhadház, Mester utca 26. szám 
munkatársaitól kérhető.

KISKERTI TANÁCSOK

A gyümölcsfák metszési nyesedéke és a
szőlőmetszés venyigéje igen nagy hely-
igényű és évek alatt búvóhelyet biztosít a 
növényi kórokozóknak és kártevőknek, de 
akár a rágcsálók is búvóhelyet találhatnak 
alatta. Ez is indokolja, hogy nem szabad 
ezt az értékes hulladékot évekig depózni 
a szőlő vagy gyümölcssorok végén. Aki-
nek kevés avar és ágnyesedék keletkezik 
azt a barna színű kukába belerakva el-
szállítják a komposztáló helyre. Akinek 
nagyobb mennyiségben keletkezik az el 
tudja tüzelni a kazánban, kályhában vagy 
ágnyesedéket képez belőle és komposz-
tálásra vagy mulcsozásra használhatjuk. 

A rendre lepakolt gallyakat, vesszőt, mul-
csozóval összeőrlik és a talajba be kell 
keverni, ahol a gombáknak és baktériu-
moknak hasznos tápanyaga lesz. 
Kereskedelmi forgalomba lehet kapni 
ágaprító gépet, mely lehet elektromos 
vagy belsőégésű motor hajtotta. Ezek a jó 
beállítással a kívánt méretre összevágják 
az ágnyesedéket, melyek fák törzseinek a 
környezetét beszórva vele hasznos talaj-
takaró lehet. Az apróra vágott nyesedéket 
azonban a talajba bele lehet ásni vagy 
rotációs kapával bedolgozni, a talaj laza 
szerkezetének és humusz tartalmának ja-
vítását szolgálva. A ledarált ágdarabokat 
a komposztálóba is el lehet helyezni, ahol 
a baktériumok 1-2 év alatt lebontják. Ezt 
a folyamatot lehet segíteni és gyorsítani a 
Bactofi l baktériumok hozzáadásával. 

Amikor már jobbra fordul az idő és a gyep, 
pázsit földje felszikkad lehet kezdeni a 
gyepek tavaszi beindítását. Mivel hűvös, 
csapadékos volt az ősz és tél, nagy való-
színűséggel felszaporodtak a mohafélék.
A moha káros a gyepre, káros a talaj
szerkezetére. A talajszint vagy gyepszel-
lőztetővel vagy késes gereblyével átdol-
gozzuk, összehasogatjuk. Így a moha ki-
szárad, elpusztul a talajélet be tud indulni. 
Ha a vegyszeres mohairtásban hiszünk, 
akkor a MEGATON 25 WP készítmény-
hez nyúlhatunk. Indítani kell a gyepet a gyors
fejlődéshez magas nitrogéntartalmú táp-

anyaggal, a gyepekre sok készítmény van 
kereskedelmi forgalomba. 

Előfordulhat, hogy évelő kétszikű gyom 
és egyéves magról kelhető kétszikű gyom 
megjelenik a fűben. Ilyen a gyermekláncfű 
és a tyúkhúr. A BIO GARDEN vagy 
COLOMBUS EC gyomírtószerek alkal-
masak ezen gyomok írtására. 

A metszést a rózsánál minél hamarabb fe-
jezzük be, mert amennyiben nyílik az idő 
a hajtás felsőrészén lévő rügyek indulnak 
fejlődésnek és ezeket kell majd metszés-
kor levágni és az már nagy veszteség. A 
rózsák korai virágzását, korai metszéssel 
lehet indukálni. 

A szőlő és gyümölcsfák metszését április 
10-ig illő befejezni. Kivétel az őszibarack 
és a kajszibarack. Ezeket virágbimbós vagy 
telivirágzáskor kell metszeni, azért, hogy 
elkerüljük a Pseudomonoszos ágelhalást. 

A kertben a veteményezést, vetést a mákkal
kell kezdeni (utolsó hólé), aztán a petre-
zselyemmel folytatni, borsó, hagymamag, 
dughagyma, sárgarépa pedig amikor már 
a talajhőmérséklet éjszaka is eléri az 5°C-ot. 

Amennyiben van fóliasátor és abban 
zöldséget akarunk termelni a család 
részére, akkor már február végén, március 
első napjaiban lehet borsót, petrezsely-
met, retekmagot, salátát vetni. Érdemes 
az ágyasokat letakarni fátyolfóliával, 
mert a kelés egyöntetűbb lesz és akár véd 
az éjszakai lehűlés ellen is. 

A tavaszi lemosó permetezést a nemes-
bodzával, köszmétével, ribizkével kezd-
jük. Ezek a bogyós gyümölcsök fakadnak 
először, azért, hogy a lemosó permetszer 
ne tegyen kárt a rügy és hajtás kezdemény-
ben rügyfakadás előtt végezzük el a 
kezelést. A lemosó permetezést bő mennyi-
séggel lemosásszerűen végezzük.

Gyümölcsfáink lemosó permetezése előtt 
a kéregrészt letisztítjuk, az elhalt részt 
lekaparjuk.  Így tudunk védekezni a meg-
bújt rovarok és lárvák ellen, mert szabaddá 
téve a kéregzugokat a fagyos idő is jobban 
károsít, illetve a lemosó permetszer jobban 
hozzáfér a kártevőkhöz.

Hasznos kertészkedést kívánok!
Szőllős László növényorvos

A Hajdúhadházi Lapok előző száma  
tájékoztatta a lakosságot arról, hogy január 
elsejétől rendelet tiltja a belterületi, vala-
mint a külterületi ingatlanokon az ott
keletkező hulladék égetését. Így Hajdú-
hadház településen is az avar és kerti
hulladék szabadtéri égetése egész évben tilos.
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2021. március 6-án került megrendezésre a Hajdúvitéz KSE és a DSZC Letizia szervezé-
sében, a III. Alföld Kupa ÉAR teremíjász OB kvalifikációs verseny. A rendezvényt 
Csáfordi Dénes, városunk polgármestere nyitotta meg, beszédében megköszönve 
a szervezők és a versenyzők áldozatos munkáját, bátor helytállását. A vírushelyzet 
miatt, a versenyen csak 80 íjász képviseltethette magát.
A verseny két fordulóban zajlott, a megfelelő körülmények biztosítása érdekében. Délelőtt, 
az irányzékos íjászok, míg délután az irányzék nélküli kategóriák versenyzői állhattak lő-
vonalhoz. Nagy büszkeségünkre, a legi� abb generáció is képviseltette magát az eseményen. 
A legi� abb versenyző Szabó Luca hajdúhadházi színekben I. helyezést ért el történelmi-
gyermek-női kategóriában, a szintén hajdúhadházi Molnár Aaron pedig történelmi-
gyermek-fér�  besorolásban hozta el a győztesnek járó díjat. Hodosán Barnabás is kiváló 
formában volt, aki Dózsák József edző csapatát erősítette, serdülő- re� ex-olimpiai kate-
góriában a dobogó tetejére állhatott. Gergely Nóra barebow-gyermek-női besorolásban 
szintén hozta az első helyezettnek járó díjat, Balázs Máté pedig gyermek-re� ex-olimpiai 
kategóriában lépett a dobogó legfelső fokára.
A Hajdúvitéz KSE íjászai felnőtt kategóriában is jeleskedtek. Molnár Gábor III. helyezést ért 
el, Tompa Tibor Csaba pedig az első helyet szerezte meg vadászre� ex kategóriában.

LABDARÚGÁS

A téli felkészülési időszakot követően február 6-án futsal mérkőzésekkel kezdődött meg 
a 2020/2021-es évad tavaszi fordulója, a Hajdúhadházi Futball Klub focistái számára.
A futsal meccseket három alkalommal Nyíradonyban rendezték meg, az U11 és 
U13 korosztályok részére.
Ifi és felnőtt csapatok, elsőként 2021.febuár 20-án Hajdúböszörményben játszottak. 
A felnőtt csapat 2:1-es aránnyal győzelmet aratott, ami további lendületet adott a 
következő mérkőzésekre.
2021. február 21-én hazai pályán zajlott a Megyei I. osztály csapat megmérettetése 
a hajdúnánási futball klub ellen. Hajdúhadházi FK – Hajdúnánás Flexo 2000 FK: 0-2 
A tabellán így a 14. helyet foglalja el a Hajdúhadházi Futball Klub. 
A következő hazai mérkőzés 2021.04.03-án lesz, ahol a berettyóújfalui BUSE ellen 
mérettetheti meg magát hadházi csapat.

ÖKÖLVÍVÁS

Az idén immár 65. alkalommal rendezték meg a Bocskai István Nemzetközi Ökölvívó 
Emlékversenyt, február 7-13. között, a debreceni Oláh Gábor utcai sportkomplexumban.
A verseny emléket állít Bocskai Istvánnak, illetve versenyzési lehetőséget és nemzetközi 
tapasztalatszerzést biztosít, a hazai és külföldi ökölvívók számára egyaránt.
A rangos eseményen hajdúhadházi sikereknek is örülhettünk. Több súlycsoportban 
indultak versenyzőink, akik nagyszerű teljesítményekkel zárták a tornát.
57 kg-ban Siroki Zoltán, első éves felnőttként képviselte hazánkat angol ellenféllel 
szemben, aki tudásának megfelelően bokszolt.  75 kg-ban Homen Péter, a csehek első 
számú válogatottjával mérkőzött, szintén első éves felnőttként. Homen tisztességesen 
helyt állt a magasabban rangsorolt ellenfelével szemben, aki csak megosztott pontozás 
mellett tudott győzni. Komjáti András 81 kg-ban, szintén első éves felnőttként indult a 
viadalon. A tavalyi év Elit magyar bajnokával bokszolt, akinek rendesen megnehezítette a 
dolgát. Bernáth Attila 52 kg-ban versenyzett, a két éve még Európa-bajnoki bronzérmes 
ellenfelével. Attila nem adta magát könnyen, de végül 3:2 arányú pontozással az ellen-
felét hozták ki jobbnak. Nagy Tímea 75 kg-ban, a tavalyi év világbajnoki ezüst- és olimpiai 
ezüstérmes, holland lánnyal mérkőzött. A színvonalas mérkőzés, kitűnő felmérés volt az 
idei évi kvali� káció előtt, ahol Tímea végül bronzéremmel zárta a küzdelmet. 
A hadházi bokszolók összességében jól teljesítettek. Az első éveseknek jó tapasztalat-
szerzési lehetőség volt, így a hazai, vagy akár nemzetközi mezőnyben is sikereket érhetnek 
el a jövőben. 
Minden korcsoportban foglalkoztatunk gyerekeket, egészen a felnőtt korcsoportig 
versenyeztetéssel egybekötve, a hagyományokat őrizve. Várjuk a bokszolni vágyó 
fiatalok jelentkezését! 
 Salánki László ökölvívó edző

KOSÁRLABDA

A Fiú Kadett Regionális Bajnokság, észak-keleti régiójában folytatták szereplésüket a 
Hadházi Farkasok.

A Sunshine NYIKSE volt az ellenfél, az oda-visszavágót január 26-án, egymást követően 
játszották le. Idegenben a Farkasok játékosai enerváltan kezdték a mérkőzést és nehezen 
találták a játék ritmusát, így a két hasonló képességű csapat közül a hazaiak voltak ered-
ményesebbek.
Sunshine NYIKSE – Hadházi Farkasok  61-31, Hadházi Farkasok – Sunshine NYIKSE  34-57
A következő bajnoki forduló 2021. február 8-án szintén Nyíregyházán került megren-
dezésre.  Hadházi Farkasok – Nyíregyházi Kék Cápák  29-93

2021. 01.31-én Nyíregyházán szerepelt U11-es csapat, a Kenguru kupa 4. fordulójában.
Az első mérkőzésen - a rendező egyesület - a Zsákoló Zsiráfok ellen léptek pályára. 
Az első negyed kiegyenlített játékot hozott, de a kihagyott ziccereink miatt, 10-6-tal 
zárult a mérkőzés a nyíregyháziak javára.
A játék további szakaszaiban a csapat nehezen vette fel a ritmust, ezért a jobb technikai 
tudású, pontosabban játszó hazai csapat győzedelmeskedett.
Zsákoló Zsiráfok “A”- Hadházi Farkasok 52-21
A második mérkőzésen, a 8 fővel kiálló és gyengébb játékerőt képviselő TSK Magiszter
csapatával mérkőztünk meg. TSK Magiszter- Hadházi Farkasok  14-29  

Az 5. fordulóban ismét a TSK Magiszter csapatával, valamint a BKG Príma Hajdúszobosz-
lóval találkozott a kenguru csapat, amely két elsöprő győzelemmel gazdagította a klub 
történetét. Hadházi Farkasok – TSK Magiszter  87-7
BKG Príma Akadémia Hajdúszoboszló A – Hadházi Farkasok  5-83

Az U12 gyermek-bajnokságban is két forduló eredményei születtek meg.
A 4. fordulóban két győzelem született, viszont üröm az örömben, hogy 9 fővel tudott 
kiállni a csapat, így a szabályok értelmében az ellenfélnek adták a győzelmet 2:0-ás arány-
ban. A számok így is beszédesek és a nagyarányú pontkülönbség szembetűnő, azonban 
a csoportból nem tudtak feljebb kerülni a hadháziak. A jó hír, hogy sikerült megtartani 
pozíciójukat a következő fordulóra, ahol bizonyíthatták rátermettségüket.
Hadházi Farkasok – Zsákoló Zsiráfok „C”  94-19
Hadházi Farkasok- Dife KK  100-24

Az 5. fordulóban ismét eredményesek voltak a Farkasok és újabb győzelmeket szereztek. 
Príma Akadémia Hajdúszoboszló I. – Hadházi Farkasok  53-98
Hadházi Farkasok - Újfehértói Sportklub  67-43

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

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

SZELEKTÍVEN GYŰJTÖTT HULLADÉK 
szállítási időpontok Hajdúhadházon

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

SZELEKTÍV / SÁRGA FEDELŰ HULLADÉKGYŰJTŐK:

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.

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

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@hajdu-
hadhaz.hu címen, ahol 0-24 órában fogadjuk észrevételeiket.

JJEELLEENNTTKKEEZZZZ 

SZERZŐDÉSES KATONÁNAK!

AMIT KÍNÁLUNK:

- béren kívüli juttatások

- karrierlehetőség

- szakmai fejlődés

- biztos jövedelem

Vállalj szerződéses katonai szolgálatot

a Magyar Honvédségben!

FELTÉTELEK:

- büntetlen előélet

- betöltött 18. életév

- magyar állampolgárság

- bejelentett magyarországi lakcím

- egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság

hajdu.toborzo@mil.hu

+36 (52) 314-200

iranyasereg.hu

4026 Debrecen, Péterfia u. 58/A.

FFEELLTTÉÉTTEELLEEKK::

- büntetlen előélet

- betöltött 18. életév

- magyar állampolgárság

- bejelentett magyarországi lakcím

- egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság

JJEELLEENNTTKKEEZZZZ 

TTAARRTTAALLÉÉKKOOSS KKAATTOONNÁÁNNAAKK!!

AAMMIITT KKÍÍNNÁÁLLUUNNKK::

- tanulmányokkal, civil foglalkozással 

összeegyeztethető szolgálatvállalás

- tényleges szolgálatteljesítés 

ideje alatt illetmény biztosítása

4026 Debrecen, Péterfia u. 58/A.

hajdu.toborzo@mil.hu

+36 52 314 200

iranyasereg.hu

Hazánknak szüksége van olyan tartalékos katonákra, 

akik a civil foglalkozásuk mellett részt vállalnak 

a honvédség feladataiban.
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