
JÓ ÜTEMBEN HALAD A MUNKA HAJDÚHADHÁZON

Tasó László országgyűlési képviselő Hajdúhadházon járt és Csáfordi Dénes
polgármesterrel megtekintette a legújabb beruházásokat, fejlesztéseket.  5. oldal

A NÉPSZERŰSÉG 
TÖRETLEN

ÖSSZEFOGÁS AZ AGRÁRSZAKKÉPZÉS ERŐSÍTÉSÉÉRT

Csáfordi Dénes Hajdúhadház város polgármestere és Filep Miklós a Debreceni 
Egyetem Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma 
intézményvezetője együttműködési megállapodást írt alá.  4. oldal

Egyre látogatottabb a skatepark Hajdú-
hadházon. Rengeteg helyi és környékbeli 
fiatal használja városunk egyik  
büszkeségét.
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POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

Szomorúan vehetjük tudomásul, hogy nem 
az első, s valószínűleg nem is az utolsó alka-
lom, amikor a polgármesteri beszámolóban 
a járványhelyzet aktuális állásáról, az ehhez 
kapcsolódó nehézségekről, közösségünk 
minden tagjának kitartó helytállásáról kell 
szót ejtenem.
Nem tudjuk meddig tart, mikor lesz vége, s 
milyen nehézségekkel és problémákkal kell 
szembe néznünk. De lassan mindannyian 
érezzük és egyre inkább elfogadjuk, hogy 
a járványhelyzettel együtt élve, az abból 
fakadó nehézségek leküzdésére törekedve, 
alapvetően élni kell az életünket, s tennünk 
a dolgunkat legjobb tudásunk szerint!

Egyre többen vagyunk, akik tudunk arról 

beszélni, hogy megfertőződtünk, vagyunk 
sokan, akik meg is betegedtünk, de egyre 
többen vagyunk, akik a betegség után meg-
gyógyultunk, s még többen, akik védőoltást 
is kaptunk. Reméljük már nincs messze az a 
nap, amikor a közösségünk védettsége eléri 
azt a szintet, amelynél a korlátozások több-
sége feloldható, s újra egy a jelenlegitől sok-
kal szabadabb és problémáktól mentesebb 
életet élhetünk!

Hajdúhadház fejlődése azonban minden 
nehézség ellenőre töretlenül folytatódik. 
Hosszú évek előkészítő munkájának követ-
keztében és a járványhelyzetben is kitartóan 
dolgozó kollégáimnak köszönhetően a városi 
fejlesztések megvalósulása zavartalan.

Jelenleg  több, mint 20 jelentősebb fejlesz-
tést valósítunk meg városunkban, meg-
közelítőleg 2,5 milliárd forint értékben. Van, 
amelyiknél a tervezési munkákat végez-
zük, egyeseknél a kivitelezést végző cégek
kiválasztása van folyamatban, s vannak ame-
lyek kivitelezése, fizikai megvalósítása is 
elkezdődött már. 23 egymástól jól elhatárol-
ható építési helyszín városunkban. Lesz az 
évnek olyan időszaka, melyben egyszerre 
minden helyszínen munkavégzéssel szem-
besülhetünk majd. Emberfeletti munka, 
melynek előkészítéséért és koordinálásáért 
hatalmas köszönetet kell mondanunk a Hajdú-
hadházi Polgármesteri Hivatal dolgozóinak!

Hadház épül, szépül és fejlődik!

KEDVES HAJDÚHADHÁZI LAKOSOK!
A lakossági rákötésekre azonban még nincs lehetőség, ugyanis a 
szennyvíz tisztító telep bővítési munkáit a kivitelező nem tudta be-
fejezni. A még hátra lévő munkák várhatóan év végéig befejeződnek, 
s ezt követően lesz lehetőség a háztartások hálózatra kötésére.
Az érintett lakosok türelmét továbbra is kérjük! Egy hatalmas, régóta 
várt beruházás fejeződik be hamarosan. A megvalósítás során több, 
nem tervezett nehézséggel is szembesültünk, de lassan minden 
akadály elhárul, s együtt örülhetünk egy újabb jelentős városi 
beruházás megvalósulásának.

Égerházi Imre festőművész 1987-ben elkészült Hajdúk I. pannója, 
mely hosszú ideig az Új Barázda Agrárszövetkezet központi épü-
letének tárgyaló termét díszítette, kalandos út után tért haza 
szülővárosába.
A 6 méter hosszú és a közel 2 méter magas alkotás az agrárszövetkezet 
megszűnése után kalandos úton a TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarék-
szövetkezet tulajdonába került. A pénzintézet 2019-ben úgy döntött, 
hogy a festmény tulajdonjogát ingyenesen átruházza ajándékozási 
szerződés keretében önkormányzatunk részére. A festmény forgalmi 
értékét, a takarékszövetkezettel közösen 1.000.000,- Ft összegben 
állapítottuk meg. 
Az alkotás Hajdúhadháznak adományozásában elévülhetetlen érdemei 
vannak a pénzintézet akkori elnök-ügyvezetőjének, Ölveti Zsoltnak. 

A festmény elhelyezésére méretei miatt egy helyszín bizonyult alkal-
masnak, a Szederjes Sport és Konferencia Központ Közösségi Épülete, 
mely minden évben több rendezvénynek tanácskozásnak és értekez-
letnek kedvelt helyszíne. 
A három darabból álló festményt felújíttattuk és bekereteztettük, s ez 
év eleje óta a Közösségi Épület termének falát díszíti.

Hosszú, több, mint egy éves felmérés, és előkészítő munka után 
elkészültek a város teljes közvilágítási hálózatának fejlesztési tervei.
Nagyságrendileg 1600 lámpatest cseréje valósulhat meg a fejlesztéssel. 
A korszerűsítésre nem azért van szükség, mert rosszak lennének a látási 
viszonyok városunkban, hanem mert a jelenlegi, elavult technológiájú 
lámpatestek javításához nem lehet már alkatrészt vásárolni. Az új, nap-
jainkra már tökéletesített és kipróbált ledes technológiát több körben 
vezettük be városunkban. Először a Deák Ferenc utcában, azt követően 
a Bocskai téren. A teljes városi hálózat korszerűsítéséhez csak a pozitív 
tapasztalatok után kezdtünk hozzá.
A tervek elkészültek, hamarosan indul a kivitelezést végző cég kiválasz-
tásánk folyamata, s év végéig a lámpatestek cseréjét is szeretnénk 
megvalósítani.

Önkormányzatunk továbbra is egyik legfontosabb feladatának 
tartja az értékteremtést, a termelő munkát, mely megvalósí-
tásához a mezőgazdasági termelés is kiváló terepet biztosít.
Minden évben szőlő és gyümölcsös ültetvényekkel, illetve gyógy-
növény táblákkal gyarapítjuk a munkaigényesebb, s magasabb 
hozzáadott értéket képviselő városi mezőgazdasági területeinket. 
S természetesen a múlt évben elindított burgonyatermesztési 
programunkat is folytatjuk.
Mindezek mellett szeretnénk azt is elérni, hogy minél több hajdúhad-
házi lakos termesszen zöldséget és gyümölcsöt, tartson haszonál-
latot. A saját magunk számára megtermelt élelmiszer eredete nem 
bizonytalan és csökkenti a kiszolgáltatottságunkat. Ebben az évben is
háromszáz család kapcsolódott be a városi szociális földprogramba,
melynek keretében áprilisban vetőburgonyát, dughagymát és 
műtrágyát, májusban pedig 20 előnevelt csirkét és a tartásukhoz 
takarmányt adunk a résztvevőknek. Ezen felül 40 család a Belügy-
minisztérium által elindított Családi Porta Programba is bekapcsolód-
hatott, mely program keretében gyümölcsfákat is kapnak.
Az öngondoskodás a legtöbbünk számára természetes, nem is 
nagyon beszélünk róla. De el kell érnünk példamutatással és mások
segítésével, hogy a városi közösségünk minden tagja számára 
természetes legyen! Ha ezt elérjük, a jövő ott kezdődik majd.

Városunkban egyre nagyobb igény mu-
tatkozik a szabadtéri sportolás és az 
aktív szabadidős tevékenységek iránt. 
A korábban épült skatepark és a kondi-
park használata is folyamatos.

A járványhelyzet időszakában pedig egyér-
telműen felértékelődtek azok a szabadtéri 
létesítmények, azok a helyszínek, ahol az 
emberek nem szervezett keretek között, 
nem feltétlenül csoportosan, s véletlenül 
sem tömegben tudnak aktívan kikapcsolód-
ni, pihenni, feltöltődni.

A bringaparkot egy olyan helyre terveztük, 
ami adottságai miatt másra nem, erre viszont 
nagyon is alkalmas. Minden területnek meg 
kell találni az adottságainak legmegfelelőbb 
funkciót, így volt ez az Arany János utca és a 
4-es főút által behatárolt erdős területtel is. 

A terület mély fekvésű, vízállásokkal tarkított, 
ipari célú hasznosításán is gondolkoztunk 

sokat, de fel kellett ismernünk, hogy arra al-
kalmatlan. S szabadidős komplexumként a 
fák és az erdő is megmarad, sőt a bringapark 
egyik legértékesebb elemeként lehet jelen 
és élhet tovább. 

Ez a kerékpáros létesítmény lesz a legszebb 
példája annak, hogyan lehet a természeti 
környezet megóvását és az épített környezet 
fejlesztését egymás mellett, összhangban 
megvalósítani.

Az önkormányzati tulajdonba került temetőben folyamatos a 
munkavégzés. A ravatalozóban a külső nyílászárók cseréje megvaló-
sult, így az épület belső munkái is elkezdődhettek. A megépült, 
bejárati előtetőről már csak a lemezfedés hiányzik. Az új kutakat 
megrendeltük, s hozzá kezdünk a temető belső útjainak karbantar-
tásához is. 
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 tudjuk biztosítani.

BRINGAPARK

SZENNYVÍZBERUHÁZÁS

HAZATÉRT ÉGERHÁZI IMRE EGYIK 
LEGJELENTŐSEBB ALKOTÁSA

KÖZVILÁGÍTÁS

TEMETŐFELÚJÍTÁS

MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS
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ÖSSZEFOGÁS AZ AGRÁRSZAKKÉPZÉS ERŐSÍTÉSÉÉRT

A megállapodás célja az agrárszakképzés 
népszerűsítése, erősítése, az agrárszakem-
ber képzés utánpótlásának biztosítása, a 
fi atal munkavállalók helyben maradásának, 
vállalkozóvá válásának támogatása.
Az együttműködés hosszútávú célja a Hajdú-
Bihar megyei agrárszakképzés eddigi ered-
ményeinek megőrzése, valamint fejlesz-
tése, lehetőség teremtése a hajdúhadházi 
diákoknak, hogy képviseltessék magukat a 
középfokú mezőgazdasági szakképzésben.

Együttműködési megállapodást írt alá 
Csáfordi Dénes Hajdúhadház város 
polgármestere és Filep Miklós a Debre-
ceni Egyetem Balásházy János Gyakorló 
Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma 
intézményvezetője. 

HAJDÚHADHÁZ ÉPÜL, ÓVODAI 
FE JLESZTÉSEK FOLYAMATBAN 

JÁTÉKTÁROLÓ KÉSZÜLT A BERCSÉNYI UTCAI, ARANYKAPU 
ÓVODA RÉSZÉRE, EZT AZ INFORMÁCIÓT  PUR MIHÁLY 
INTÉZMÉNYVEZETŐ MEGERŐSÍTETTE, S TÁJÉKOZTATOTT, HOGY 
A TÁROLÓT MÁRA MÁR MINDHÁROM INTÉZMÉNY MEGKAPTA.

A hajdúhadházi városvezetés fontosnak tartja, hogy minden 
korosztály megkaphassa a fejlődéséhez szükséges eszközöket, 
játékokat. Ezeket védeni kell a környezeti tényezőktől és biz-
tosítani, hogy a következő korcsoport is hasonló, újszerű 
minőségben használhassa azokat. 

A Petőfi  utcai Háromszirom Óvoda telephelyén csúszdaház készült, 
ahol a gyerekek legyőzhetik félelmüket, szárnyalhatnak és ön-
feledten kacagva érezhetik, ahogy a szél belekap a hajukba. 
Ugyanezen a telephelyen a régi, elöregedett kerítés is teljesen 
felújításra került, nagyobb biztonságot és jobb komfortérzetet 
adva ezzel gyermekeinknek.
Az óvodák, az elmúlt hetekben a pandémia miatt zárva tartot-
tak, azonban az intézmény pedagógusai fejlesztő csomagokat 
készítettek diákjaik számára.  A csomagok tartalmaztak színezőt, 
memória játékot, illetve a pedagógusok által készített játékszere-
ket (Dobó sárkány és célbadobó pohár).  A Városi Óvoda óvoda-
pedagógusai online foglalkozásokat tartottak, ahol a mozgással 
kapcsolatos videók mellett, meseelőadás is megtekinthető volt a 
csoportoknak létrehozott közösségi média felületen.

A fejlesztéssel kapcsolatban, jelenleg folyamatban van a régi 
padok felújítása, ahol időtállóbb, vasszerkezetes vázra fog kerülni 
az újonnan elkészített fa ülőrész.
Az udvari játékok fejlesztése sem áll meg a csúszdaház építésével, 
folyamatban van ugyanis egy körforgó telepítése is, amely jelenleg 
gyártás, összeállítás alatt áll, s a tervek szerint az átadás dátuma 
április 19-i hét, így az óvoda újranyitásakor már használhatják is 
a gyerekek.

ARANYLAKODALOM HAJDÚHADHÁZON

Gergely Ferencné, avagy ahogyan sokan ismerjük, Rózsika néni 
márciusban ünnepelte férjével, Gergely Ferenccel kötött, 50-dik 
házassági évfordulóját. 

A pandémia miatt az ünnepség szük családi körben történt, 
ahol anyakönyvvezető előtt megerősítették 50 éve tett 
házassági esküjüket.  

A Hajdúhadházi Önkormányzat nevében most mi is boldog 
házassági évfordulót kívánunk.

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI
BÖLCSŐDE BŐVÍTÉSE

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

223,04 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00011

Európai Strukturális és
Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Mindannyiunk egészsége és jólléte függ 
a hajdúhadházi környezet és természet 
állapotától. Meg kell óvnunk városunk 
élővilágát, a levegőnk, termőtalajunk és 
vizeink tisztaságát.

Ennek érdekében indult el városunkban egy
önkéntes szemétszedési akció. A hulladék-
gyűjtési program célja, a lakosság fi gyelmé-
nek felhívása, motiválása környezetünk tisz-
tántartására, amelyhez minden alkalommal 
egyre többen csatlakoztak. Az önkormányzat 
dolgozói, a Városi Óvoda pedagógusai és a 
közfoglalkoztatottak mellett, - akik korábban
az Irínyi utcai teret és a Szőlős utcai árkot 
takarították - a mozgalomhoz legutóbb a 
Hajdúhadházi Polgárőr Egyesület tagjai is 
csatlakoztak. A polgárőrség tagjai posztok 
megosztása és méltatlankodás helyett is-
mét a tettek mezejére léptek: a belvíztározó 

környezetét tisztították meg az eldobált 
szeméttől. 

Fontos hangsúlyozni, hogy mindannyiunk 
közös ügye a tiszta, rendezett környezet, ne
hagyatkozzunk arra, hogy az önkéntesek, a 
közfoglalkoztatottak vagy bárki más majd 
ezt mindig megoldják. Lehajolni egy el-
dobott dobozért és azt a kukába helyezni, 
nem telik annyiba, mint amennyi idő alatt 
megírunk egy közösségi média posztot. A 
kulcs a közösségi tudat kialakításában van. 
Abban, hogy ezt mind a gyerekeinkért és 
társaikért tesszük, ami független nemtől, 
etnikai-vagy vallási hovatartozástól. 
Kérjük a lakosságot, hogy tegyünk együtt 
lakhelyünkért, hisz a változás mindig velünk 
kezdődik, abban a gondolatban amikor 
megkérdezzük magunktól, hogy mit tehe-
tünk saját erőnkből a változásért.

KÖZÖS FELELŐSSÉGÜNK A TERMÉSZETVÉDELEM

TÁJÉKOZTATÓ

A  KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN ÉS A SZAKKÉPZŐ INTÉZ-
MÉNYEKBEN RENDES OKTATÁSRA TÖRTÉNŐ VISSZATÉRÉSRŐL 
ÉS ÓVODÁKBAN ELRENDELT RENDKÍVÜLI SZÜNET MEG-
SZÜNTETÉSRŐL SZÓLÓ 145/2021. (III. 27.) KORM. RENDELET 
1.  §-A KÖVETKEZŐ SZÖVEGGEL LÉP HATÁLYBA:

1.  § (1) A  köznevelési és a szakképző intézmények 9. és magasabb évfolyamai kivé-
telével a  köznevelési és a szakképző intézmények rendes munkarendben működnek. 
(2) A köznevelési és a szakképző intézmények 9. és magasabb évfolyamai 2021. 
május 9. napjáig tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek. 
(3) A köznevelési és a szakképző intézmények 9. és magasabb évfolyamai 2021. 
május 10. napjától rendes munkarendben működnek. 
(4) Az óvodákban a 2021. március 8-ával elrendelt rendkívüli szünet meg-
szüntetésre kerül. 
(5) A  köznevelési és szakképző intézmények működése kapcsán a  kormányzati 
intézkedések végrehajtásáról a köznevelésért, valamint a szakképzésért felelős 
miniszter határozatban rendelkezik.
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Pár évtized múlva a korhadozó fejfák közötti 
sírköve az unatkozó sihederek érdeklődési 
körébe került. Kihívást láttak benne, és emel-
getni, görgetni próbálták. Lejjebb-lejjebb a 
temető magaslatáról, míg az idők során a 
jeltelen sírhant, Földi János érdemeivel 
együtt a feledés homályába merült. (A szó-
beszéd szerint sírköve sokig a temető szélén 
hevert, míg egy helyi honpolgár némi ér-
téket látott benne, és kőkerítésének kapu-
pillére alá alapnak beépíttette.)  

A tudományos világ azonban továbbra is 
számontartotta Földi János munkásságát, 
és 1847-ben Toldy Ferenc irodalomtörténész 
kezdeményezésére, a Magyar Tudományos 
Akadémia a várossal összefogva díszes 
vaskerítéssel körülvett obeliszket emelt Földi 
János akkorra már csak vélt sírhalma fölé.

A temető felszámolása után a sírkert helyére 
lakóházakat építettek. A síremlék a házak 
közé beékelődve méltatlan körülmények 
közé került. Az obeliszket 1935-ben a temp-
lomkert szegletében helyezték el. Később 
onnan a síremlék a főtér parkjába került, 
amit felújítása után, 2005-ben helyeztek 
vissza a templomkertbe. Sajnálatos módon 
a porladó kő valamennyi eredeti díszítését 
már nem lehetett megmenteni, így ma kő 
egyszerűbb megjelenésével emlékeztet a 
tudós orvosra.

Korunk megbecsülésének jele, hogy váro-
sunk főutcája és legjelentősebb közintéz-
ménye, a Földi János Iskola viseli nevét. 
Egykori lakóháza helyén róla elnevezett 
könyvtárépület áll, rajta emléktábla idézi 
névadójának elévülhetetlen érdemeit.

Hadházy Jenő

FÖLDI JÁNOS HALÁLÁNAK ÉVFORDULÓJÁN

Földi János, a magyar felvilágosodás ko- 
rának egyik legnevesebb polihisztora 1755. 
december 21-én született Nagyszalontán. 
Édesapja szűrszabó mester volt. Három 
és féléves korában elveszítette szüleit. 
Felnevelői vargainasnak adták, majd az 
éles eszű, minden iránt fogékony gyermek 
a Debreceni Kollégiumba került. 
Diákéveinek végén Bárándon tanított, 
később pedig a kiskunhalasi Református 
Elemi Iskola rektora lett. 1788-ban Pesten 

orvosdoktori diplomát szerzett, majd Szat- 
máron kapott szerény fizetésű orvosi állást.

Praxisa gyakorlása mellett felidéződtek 
a debreceni kollégiumi években megala-
pozott természettani, nyelvtani, verstani 
tanulmányai, és e területek tudományos 
művelője lett. Verseket írt, latinból fordí-
tott, nyelvtudományi és verstani tanulmá- 
nyokat írt. Munkái később megalapozták 
az első egységes magyar nyelvtankönyvet, 
a Magyar Grammatikát.

Földi János 1791-ben Hajdúhadház gyó-
gyító orvosa lett, majd rövid idő múlva 
a Hajdúkerület főorvosává választották. 
Hadházon családot alapított, és az orvosi 
hivatása mellett elsősorban a természet-
tudományokban mélyült el. 1793-ban, Bécs- 
ben jelent meg a Rövid Kritika és Rajzolat 
a Füvészettudományról című munkája, 
melyben a magyar növényvilág neveinek 
rendszerezését kívánta bemutatni. Két év 
múlva befejezte az egységes természetrajzot 
leírni szándékozó kéziratának első kötetét, 
Természeti historia A’ Linné Systémája  szerént. 
Első tsomó. Az állatok országa címen. Ez a 
kötet 1801-ben, valamivel a szerző halála 
után Pozsonyban jelent meg. 

Földi János tudományos munkássága korá- 
nak hamar a látókörébe került. Az Erdélyi 
Nyelvmívelő Társaság és a jénai Természet- 

Kétszázhúsz évvel ezelőtt,  
1801. április 6-án ért véget a 
Hajdúkerület főorvosának élete.

vizsgáló Társaság tagjai közé fogadta. 
Levelezett Kazinczy Ferenccel, később 
pedig a természettudományos munkássága 
alapja lett Diószegi Sámuel és Fazekas 
Mihály első magyar nyelvű, debreceni 
kiadású növényhatározójának, A’ Magyar 
Fűvész Könyvnek.

Az 1801. esztendő kemény tele, és a mostoha 
lakáskörülmények alaposan megviselték 
a Földi család életét. Március 27-én 
elveszítették betegeskedő Lajos nevű 
gyermeküket, miközben az orvos apa 
maga is az akkoriban gyógyíthatatlan 
tüdőbajjal vívta mindennapi küzdelmét. 
Pontosan tudta, hogy rövid idő múlva mi 
vár rá, és versbe foglalta végrendeletét:

Az én Sírhalmom!

Amott a’ kapús ut mentében
  Láttomra volt eggy körtvélyfa.
  A’ Sírhalmok ‘s Erdők szélében;
  Kivágták, ‘s nints ez is már ma!

Én e’ kies tért választottam
  Számomra Sírhalom helyül
  E’ vad körtvélyfát óhajtottam,
  Sírhalmomat tzímező jelül,

Még is, ha történik halálom,
  Ne másuvá temessetek!
  Itt nyugtasson a’ tsendes álom,
  Nints szebb hely; meg-engedjetek.

Eggy Akászt, körtvélyfám helyébe
  Ültess, óh eggy Jóltévő kéz!
  Melyről Zephir Naplementébe
  Susogva majd síromra néz!

Mind kettőt sok Tüskék borítják,
  Mint az én kínos éltemet!
  Ők azt védelmekre fordítják;
  A’ sírba engem az temet!

Ti Gyermekek, ne szaggassátok
  Ennek szagos virágait!
  Ha nyílni Májusban látjátok,
  Hadd fedjék Földi hamvait!

Akkor talám, kik itt el mennek,
  Igy szóll eggy: «Akit fed e’ Bólt -
  Illy rövid Tavasza volt ennek!
  De tán hibázok, ez se volt!»

Gyermeke halála óta még egy hónap sem 
telt el, és a testileg-lelkileg meggyötört apa 
feladta harcát a tüdőbajjal. A Hajdúkerület 
polihisztor orvosát Tóth Péter lelkipásztor 
és a város nótáriusa mellett csak kevesen 
kísérték ki a Kapus úti temetőbe (ami a mai 
Hunyadi és a Lorántffy utcák szegletében 
volt). Sírjára végakarata szerint egy akácfát 
ültettek, és koporsó alakú sírkő jelölte Földi 
és gyermeke haló-porait. 

Barátja, Csokonai Vitéz Mihály pár évvel 
a temetése után végtelen szomorúsággal 
állt meg Földi elhanyagolt sírhalma mellett, 
majd érzéseit versbe öntötte:

Dr. Főldi sírhalma felett

Megkönnyezetlen kell hamuhodni hát
Ákászod alján, Főldi! tenéked is? 
Óh, néked is, kit dűlt hazádért
Sustorogó tüzed onta egybe!

Természet édes gyermeke! s a világ
Tág templomának béavatott fia!
Hát amikor törvényit írod
S pitvarait kinyitod minékünk,
 
Akkor szorít-é jussa alá korán?
Korán! az élet leggyönyörűbb korán!
Óh, tán irígy ő! s azt akarja,
Hogy bekötött szem alatt imádjuk?
 
Hát már Apolló, aki fejed körűl
Kettős borostyánt vont vala, kedvesem,
Hát már Apolló a halálnak
Bűne között hidegen danolgat? -
 
Nem is danolgat! - Lantjai, fűvei,
Pindus vidékén dísztelen állanak:
Bús a poéta- s orvos-isten,
Jaj, Erató s Hygiene sorvad.

 
És én, ki hozzád oly lekötött valék,
Én, a barátod, légyek-e szótalan?
Ah! megmeredjen szívem inkább,
És veled egy por alatt fedezzen.
 
E boldog ákász: mintsem egész hazám
Közös telében én se legyek meleg.
Felvészem a lantot, s gyepedző
Sírod előtt keseregve űlök.
 
Te tiszta polgár, víg, egyenes barát,
Mély túdományú, tiszta eszű valál;
Hempelyge roppant lélek apró
Tested erébe, nemes barátom!
 
Mégis becsetlen puszta bogács fedi
Hadház homokján szent tetemid helyét,
Még sincs, ki lantján a Dunához
Így keseregne: Kimúla Főldi!
 
Nincsen! - De nyúgodj e ligetek megett,
Nyúgodj, dicső test: énvelem is csak így
Bánik hazám, bár drága vérem
Érte foly, érte fogy, érte hűl meg.
 
Lesz még az a kor, melybe felettem is
Egy hív magyarnak lantja zokogni fog.
S ezt mondja népünk: Óh, miért nem
Éltek ez emberi századunkban?!
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Nem telik el nap, hogy ne találkoznánk közleménnyel a koronavírus elleni védőoltás 
fontosságával kapcsolatban, illetve a folyamatosan frissülő hírek szerint van egy 
mutált alfaj, ami gyerekekre is ártalmas lehet. Eközben a magyar gyógyszeripar 
alternatív megoldásokat, kezeléseket keres a COVID-19-cel fertőzöttek számára.

HÁZIORVOSI JELENTÉS A COVID-19-RŐL

A közelmúltban kapott nyilvánosságot 
két gyógyszer a COVID-19 kezelésében, 
amelyek közül az egyiket már háziorvos
is felírhatja. Dr. Rácz Attila háziorvost 
kérdeztük a Favipiravir és Remdesivir ha-
tásmechanizmusáról, mellékhatásairól, 
illetve a hazánkba érkezett vakcinákról. 
Dr. Hagymásyné Dr. Gál Zsuzsanna gyer-
mekorvost pedig arról az alfajról kérdez-
tük, ami veszélyeztetheti gyermekeinket. 

Hogyan merült fel a praxisában a COVID-19, 
hogyan tudott vele megbirkózni, milyen
nehézségek merültek fel a vírus meg-
jelenésekor? 

Dr. Rácz Atilla: Az elején, még elszórva 
jelentkeztek a betegek és nem is igazán 
voltunk tisztában a vírus tünettanával, 
ahogy bővült a tudástár, úgy egyre több 
beteget sikerült kiemelni, amit a tesztelés 
visszaigazolt. Először PCR teszt volt csak, 
aztán bejöttek az antigén gyorstesztek. A 
sok tünetmentes hordozót ezekkel lehet 
beazonosítani. Régebben szaglás, ízérzés-
vesztés, köhögés volt a vezető tünet, most 
pedig a legelső panasz a COVID-19 brit-
variánsánál a fejfájás. Így teljesen más a 
betegség tünettana, mint tavaly ilyenkor, 
de igazából bármit tud utánozni. 

Mit kell tennünk ahhoz, hogy koronavírus 
elleni védőoltást kapjunk?

Regisztrálni kell a koronavirus.gov.hu címen,
illetve a 65 évesnél idősebbek ezt a re-
gisztrációs lapot postán is megkapták. 
Amennyiben nem érkezett ez meg, úgy a 
Magyar Államkincstártól lehet kérvényezni 

az adatlapot a 06/80/204-884-es telefon-
számon.

Körülbelül mennyit kell várni egy oltásra a 
regisztráció után?

Ez változó. Kezdetben a legidősebb honfi -
társainkat oltottuk, most a közintézmények 
újranyitása alapján előre kerültek a peda-
gógusok is. 

Milyen oltások állnak rendelkezésre jelen-
leg és melyik kinek jó? Van-e valamilyen 
oltási terv, hogy kinek milyen oltást adnak?

Ezt mindig a háziorvos döntheti el, Magyar-
országon jelenleg már 7 vakcina érhető el.
Nálunk a rendelőben AstraZeneca, Sino-
pharm volt, a többit oltópontokon oltot-
ták, ahová nekünk kell a betegeinket 
irányítani. Mindenkit telefonon értesítünk. 

Az oltási hajlandósággal hogy állunk, 
változott-e az elmúlt hetekben helyi 
viszonylatban?

Nagy örömömre szolgál, hogy nagyon 
megváltozott a betegek hozzáállása. So-
kan keresnek meg bennünket, hogy mikor 
kaphatják meg a védőoltást. 

Milyen mellékhatásai lehetnek az oltás-
nak, mik a tapasztalatai a betegek vissza-
jelzései alapján?

Hajdúhadházi betegeink legtöbbször sem-
milyen mellékhatást nem észleltek, ha volt 
kellemetlenség, akkor az láz volt. Nagyon 
sok álhír van, ami az alternatív médiában 

(interneten) felmerül, de ezeknek nem 
szabad bedőlni, mert a jelentős mellékha-
tások nagyon-nagyon ritkák, valamint sok 
a szenzációhajhász kitaláció is. 

Mekkora lakossági oltottság kell, az úgy-
nevezett nyájimmunitáshoz?

Szegedi matematikusok igazolták, hogy 
a népesség 60%-os átoltottsága kellene, 
azonban a probléma, hogy gyerekeket 
még nem lehet oltani, úgyhogy a felnőttek 
kb. 80%-át be kellene oltani. Izraelben ez 
már megtörtént, ott úgy tudom, már gyer-
mekeket is oltanak.

A közelmúltban láttak napvilágot a Favip-
iravir és Remdezivir gyógyszerek? Mit tud-
hatunk ezekről a gyógyszerekről? Mióta 
van piacon, mi a hatásmechanizmusa? Mi 
a különbség a két gyógyszer között?

Mindkét gyógyszer a vírus szaporo-
dását mérsékli, így időt ad az emberi 
szervezet számára, hogy reagáljon és mi-
nél kevesebb szövetkárosodás legyen a 
szervezetben. 

A Remdezivirt már viszonylag későbbi 
stádiumban, infúzióban adják a kórház-
ban. A Favipiravir egy tabletta, amit a 
háziorvos a korai stádiumban ír fel. Elég 
sok tablettát kell szedni belőle: az első na-
pon 2x8 szemet kell szedni, utána pedig 
2x3 tabletta lesz a napi adag. Fontos mel-
lékhatása, hogy szedése alatt, és utána egy 
hétig gyermeknemzés nem javasolt, azon-
ban ezzel kapcsolatban a gyógyszer elha-
gyása után nincs hosszú távú mellékhatás.

Hogyan lehetséges az, hogy ez a gyógy-
szer ilyen gyorsan elkészült?

Ez egy japán fejlesztésű gyógyszer, amit 
eredetileg 2014-ben influenza kezelésére 
használtak. Klinikai kísérletek igazolták, 
hogy a koronavírus elleni védekezésben 
is hatásos. A japánok szabadon és ingyen 
elérhetővé tették, a gyártás részleteit is, ez 
meggyorsítja hazai előállítását.

Mi a véleménye az FFP2 és a normál masz-
kokról?

Helyesen kell hordani mind a kettőt, mert 
ha az orrunk alatt hordjuk, az nem fog 
bennünket megvédeni. Az FFP2-es, ha he-
lyesen van hordva kimagaslóan jól véd, a 
sebészi maszk pedig inkább a fröccsenő 
nyálcseppeknek szab gátat. Mindkettőnek 
fontos szerepe van a védekezésben, akár-
csak a távolságtartásnak, kézmosásnak 
ill. fertőtlenítésnek. A maszkot az oltást 
követően is hordani kell.

Tehát arra kell figyelni, hogy magas láz, 
rossz közérzet, kiütések, kötőhártya-
gyulladás, hasfájás, hasmenés jelentkezik, 
akkor kórházba kell vinni a gyermeket.

Jelenlegi, 2021. április eleji adataink szerint 
Hajdúhadház területéről nem került senki 
kórházba ilyen komolyabb tünetekkel.

Kaphatnak-e várandós nők, illetve szopta-
tós anyák vakcinát?

A várandósokat március végén kezdték 
el oltani, szoptatós anyák egyértelműen 
kaphatnak, sőt még előnyös is lehet 
számukra, mert az anyatejbe belekerülnek 
az anyai ellenanyagok, amelyek védhetik 
a csecsemőt is. 

Mennyire változtak meg a gyermekkel 
kapcsolatos információk a vírus felbuk-
kanása óta, kaphatnak-e védőoltást?

Jelenleg a gyermekek oltását itthon még 
tervezik. Tudomásunk szerint külföldön 
már elindult egy projekt az AstraZeneca-val, 
de hazánkban jelenleg oltás még nem folyik.

Véleménye szerint, hogyan hatott a közösség 
hiánya, a gyermekek egészségére? Mennyire 
fontos ilyenkor az egészséges táplálkozás, 
van-e valami, amire ilyen helyzetben külö-
nösen fi gyelnünk kell?

Egyértelműen rossz lehetett a bezártság, 
a közösség hiánya az online oktatás 
periódusa alatt. Ennek betartásáról nincs 
információnk, de amennyiben követték a 
szabályokat, az mindenféleképp negatív
hatással lehetett rájuk, mert nem találkoztak 
a kortársakkal. Jelenleg a középiskolások 
még mindig otthon vannak. Az egészséges 
táplálkozás mindig is fontos és ezekben az 
időkben kifejezetten oda kell fi gyelni a „C” 
és „D” vitamin bevitelére.

Van-e valamilyen káros hatása, hogy a 
gyerekek kevesebbet mozognak, mit tehe-
tünk ez ellen?

A sportolás, a szabadidős tevékenységek 
mind megengedettek voltak a korlátozás 
alatt is. A séta a futás, a kerékpározás, mint 
sport tevékenység megengedett volt 
maszk nélkül is, így azt javasoljuk, hogy 
a járványügyi szabályok betartásával, 
próbáljanak meg minél többet mozogni 
és friss levegőn lenni.

Hogyan védhetjük meg gyermekeinket a 
COVID-19-től a legeredményesebben?

Betartjuk az aktuális járványügyi szabályo-
kat, hordjuk a maszkot, távolságot tartunk 
és kezet mosunk rendszeresen. 

Szükséges-e védőoltás azoknak, akik átestek 
a betegségen?

Mindenképpen ajánlom! Amikor átesünk 
a fertőzésen, az körülbelül 3 hónapig ad 
védelmet, utána már bizonytalan. Tehát 
érdemes azoknak is felvenni az oltást, 
akik átestek a fertőzésen, mert az oltás 
kifejezetten jó antitest- és memóriasejt 
választ fog eredményezni és tartósabb 
lesz a védőhatás is. 

Szüksége-e oltás azoknak, akik ezeket a 
gyógyszereket szedik?

Akik ezeket a gyógyszereket szedik, azért 
kapják mert COVID-19 pozitív tesztjük van 
és középsúlyos (Favipiravir) vagy súlyos 
betegségben (Remdesivir) szenvednek. 
Ha meggyógyultak a betegségből, akkor 
3 hónap elteltével olthatóak és oltandóak.

Mit kell tudni a „post-covid”-ban szenvedő 
betegekről?

A COVID-19 fertőzés nem múlik el nyom-
talanul. Számtalanféle maradványtünet 
marad vissza, mely jelentősen rontja az 
életminőséget. Gyakran gyengeség, kife-
jezett fáradékonyság, szédülékenység, 
légszomj, alvászavar, depresszió jelent-
kezik. Ezek gyógymódját még kutatják. 
Nagyon sok aktív korú ember szenved 
COVID-19 után ezektől a tünetektől. 

Lehet-e COVID-19 tesztet kapni a pati-
kában, ez milyen teszt?

Igen, antigén teszteket, melyek a vírus 

fehérje részét mutatják ki. Ha ez a teszt 
pozitív, akkor igen nagy valószínűséggel 
betegek vagyunk, ha negatív, akkor nem 
biztos, hogy nem vagyunk hordozók. Az 
antitest teszt, azt igazolja, hogy átestünk-e 
már a víruson, nem aktív fertőzést jelent. 
PCR labortesztet háziorvos kéri. 

Véleménye szerint mi a végső kiút a COVID-
19-ből? Meddig maradhat itt a vírus?

Nehéz jóslatokba bocsátkozni, de a védő-
oltás az, ami mindenképpen a megoldást 
jelentheti.
A védőoltásoknak jóval kevesebb mellék-
hatása van, mint a gyógyszereknek, mivel 
az a saját immunrendszerünk védekező 
mechanizmusát készteti munkára, jóeset-
ben még a vírussal való találkozás előtt. 

Igaz-e, hogy a COVID-19 már gyerekekre is 
ártalmas?

Dr. Hagymásyné Dr. Gál Zsuzsanna: A koro-
navírusra, a gyerekek is ugyanolyan fogé-
konyak, mint a felnőttek, csak sokkal eny-
hébb formában zajlik le náluk a betegség. 
Sokszor meg sem tudjuk különböztetni az 
egyszerű megfázásoktól, köhögésektől, 
náthás betegségektől, úgyhogy teszte-
lésre nem is nagyon kerül sor. Otthon 
tartjuk őket 10 napig, az alatt kiderül, 
hogy súlyosbodik-e a helyzet, vagy pedig 
utána mehetnek közösségbe. Ha esetleg 
3 hét múlva előjön gyulladásos betegség, 
- ami szövődményként merülhet fel - az 
problémásabb lehet, de ez nagyon ritkán 
fordul elő.
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A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS RENDJÉNEK 
MEGSÉRTÉSE BŰNCSELEKMÉNY ELKÖVETÉSE

KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ 
SZABÁLYAINAK A MEGSÉRTÉSE

Az illegális hulladéklerakás bűncselekményi kategóriát is kimeríthet, 
amely esetben a cselekmény akár szabadságvesztéssel is büntethető. 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: 
Btk.) 248. § (1) bekezdése alapján aki    
a) nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, illetve engedély nélkül 
vagy az engedély kereteit túllépve végez hulladékgazdálkodási tevékeny-
séget, vagy
b) hulladékkal más jogellenes tevékenységet végez és az alkalmas az 
emberi élet, testi épség, egészség, a föld, a víz, a levegő vagy azok 
összetevői, illetve élő szervezet egyedének veszélyeztetésére
bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A Btk. 248. § (2) bekezdése szerint, aki arra a célra hatóság által nem 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasz-
tásának jogkövetkezményeiről Hajdúhadház Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete a 30/2015. (X.01.) önkormányzati rendeletében (a 
továbbiakban: rendelet) rendelkezett.

E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető sza-
bályaival ellentétes magatartás az a cselekmény vagy mulasztás, 
amely szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, a 
tevékenységre vagy mulasztásra jogszabály közigazgatási bírság 
kiszabását nem rendeli, és azt e rendelet a közösségi együttélés 
alapvető szabályaival ellentétes magatartásnak minősít.

A rendelet alapján a köztisztasággal kapcsolatos magatartási 
szabályok megszegése közösségi együttélés alapvető szabályaival 
ellentétes magatartást valósít meg az ingatlan tulajdonosa, 
kezelője, tartós használója, illetőleg haszonélvezője (a továbbiakban 
együtt: tulajdonos), másnak a használatában lévő ingatlanok (ingat-
lanrészek, helyiségek) tisztán tartása tekintetében pedig a használó, 
illetőleg –a bérleti jogviszonyból származó kötelezettsége szerint – a 
bérlő (a továbbiakban együtt: használó), aki 
1. az ingatlan gyommentesítéséről nem gondoskodik, 
2. az ingatlanban vízöblítéses WC hiányában az ott lakók, tartózkodók 
számára legalább az udvaron, kertben kiépített, emberi használatra
műszakilag alkalmas állapotú, s a közegészségügyi követelmények-
nek megfelelő tisztaságú WC. telepítéséről nem gondoskodik, vagy 
gondoskodik, azonban azt az érintettek nem használják, a szabadban
végzik el szükségleteiket, s emberi fekáliával szennyezik be a kör-
nyezetüket, 
3. a lakásnak és a lakás céljára használt más helyiségnek, továbbá
a nem lakás céljára szolgáló helyiségnek és az ezekhez tartozó
területeknek a tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovar-
mentesítéséről és rágcsálómentesítéséről nem gondoskodik,
4. nem gondoskodik az ingatlana - beleértve az ingatlan-nyilván-
tartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészletet is 
- előtti járda, járda hiányában 1 méter széles területsáv, az in-
gatlanához csatlakozó járda, valamint a járda és az úttest közötti 
kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tar-
tásáról, gyom- és síkosság-mentesítéséről, az elhagyott hulladék és a
hó eltakarításáról, fűfélék rendszeres kaszálásáról, vágásáról, kivéve 
a kerékpárútként vagy gyalog- és kerékpárútként kijelölt felületeket, 
5. a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán 
tartásáról,
6. nem gondoskodik a tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes 
épületek gyalogos megközelítése és körüljárására szolgáló terület 
tisztán tartásáról,

engedélyezett helyen
a) az emberi élet, testi épség, egészség, a föld, a víz, a levegő vagy azok 
összetevői, illetve élő szervezet egyedének veszélyeztetésére alkalmas vagy
b) jelentős mennyiségű
hulladékot elhelyez, bűntett miatt három évig terjedő szabadság-
vesztéssel büntetendő.

A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) vagy 
a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekményt
a) veszélyes hulladékra,
b) különösen jelentős mennyiségű hulladékra, vagy
c) különös visszaesőként
követik el.

A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűncselekménnyel 
kapcsolatos további rendelkezéseket a Btk. 248. § (4)-(6) bekezdései 
tartalmazzák.

7. nem gondoskodik a beépítetlen telekingatlan tisztán tartá-
sáról és gyommentesítéséről, 
8. nem gondoskodik a telekingatlanról a járda, kerékpárút és az úttest 
fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről,
9. az ingatlanokról, az ingatlan előtti járdaszakasz fölé, járda 
hiányában 1 méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett 
zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület fölé kinyúló 
ágak, bokrok nyeséséről, gallyazásáról, a fűfélék rendszeres 
kaszálásáról, vágásáról, valamint ezen a területen lévő növények 
lehullott lombjának, és egyéb növényi részeinek takarításáról, 
összegyűjtéséről, elszállításáról/elszállíttatásáról; oly módon, 
hogy az érintett járdaszakasz, területsáv, illetőleg terület biztonságos 
közlekedésre alkalmas legyen,
10. az épület tetőcsatornájának tisztán tartásáról,
11. arról, hogy az ingatlan csapadékvíz-elvezetési rendszerének 
használata során, a víz közterületen, közterületi építményekben kárt ne 
okozzon, a rendeltetésszerű használatot, az építmények állékonyságát 
ne akadályozza, és ne veszélyeztesse,
14. az ivóvizet szolgáltató kutat nem háztartási ivóvíz ellátás céljára 
használ és más célú felhasználáshoz nem rendelkezik előzetes enge-
déllyel,
15. nem gondoskodik arról, hogy az épület tetőszerkezetéről az 
esővíz, hólé a közterületen lévő járdára ne csurogjon, 
18. nem gondoskodik a közterülettel határos ingatlan épületének 
madárfészkelő helyei alatti burkolattal ellátott közterületnek a madarak 
okozta szennyeződéstől való megtisztításáról,
19. az építési vagy bontási területet nem tartja tisztán,
21. kirakatot, cégtáblát, reklámtáblát, egyéb reklámfelületet nem 
tartja tisztán.

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el 
a köztisztaság fenntartása körében, az üzlet és egyéb elárusító hely, 
vendéglátó egység, intézmény, szolgáltató egység tulajdonosa, aki 
a vendéglátó egységek, intézmények, szolgáltató egységek bejárata 
mellett szemétgyűjtőt, csikktartót nem helyez el és azoknak a szemét-
szállításra rendszeresített edénybe való ürítéséről nem gondoskodik.

Az a természetes személy, aki e rendeletben meghatározott közös-
ségi együttélés alapvető szabályai bármelyikét megszegi vagy 
megsérti kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal 
sújtható.
Az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 
amely e rendeletben meghatározott a közösségi együttélés alapvető 
szabályai bármelyikét megszegi vagy megsérti, kettőmillió forintig 
terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
A közterület-felügyelő a természetes személlyel szemben ötvene-
zer forintig terjedő, a jogi személlyel és a jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezettel szemben ötszázezer forintig terjedő 
helyszíni bírságot szabhat ki. 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS

ILLEGÁLIS SZEMÉTLERAKÁS JOGKÖVETKEZMÉNYEI

TÁJÉKOZTATÓ A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL 
ÉS AZ ILLEGÁLIS SZEMÉTLERAKÁS JOGKÖVETKEZMÉNYEIRŐL

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014.(II.24.) önkormányzati 
rendelete alapján az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező 
háztartási hulladékot
a) az elszállításra való átvételig gyűjteni, illetve tárolni,
b) az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni,
c) a begyűjtésre e rendeletben feljogosított közszolgáltatónak átadni,
d) a közszolgáltatás díját megfizetni.

Az ingatlanhasználót nem terheli a fenti kötelezettség az olyan 
beépítetlen ingatlana, valamint üresen álló beépített ingatlana tekinte-
tében, ahol senki sem tartózkodik, és ott ezért települési hulladék nem 
keletkezik. Az ingatlanhasználónak az ingatlan beépítetlenségét tulaj-
doni lap másolattal, azt pedig, hogy az ingatlan lakatlan a jegyző által 
kiállított hatósági bizonyítvánnyal kell igazolnia a közszolgáltató felé.

Ha az ingatlanhasználó a tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán, - így 
beépítetlen ingatlanát beépíti, vagy üresen álló ingatlan lakottá válik, - a
közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt, 
a keletkezését követő 15 napon belül írásban bejelenteni a közszolgál-
tatónak.

Az ingatlanhasználó írásban 3 nappal korábban köteles bejelenteni a

Az illegális módon lerakott hulladék szennyezi a környezetet és 
súlyos közegészségügyi veszélyeket is rejt magában. Súlyos prob-
lémát jelent a település területén utak mellé, erdőkbe, erdő szé-
lekre, elhagyatott területekre, magántulajdonú, de bekerítetlen, 
illetve önkormányzati közterületeken, külterületi ingatlanokon 
illegálisan lerakott lakossági kommunális, vagy építési hulladék.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI BÍRSÁG

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény értelmében tilos a 
hulladékot felhalmozni, a gyűjtés, a szállítás, a kezelés szabályaitól 
eltérő módon elhagyni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni 
és kezelni. A hulladéktól csak kijelölt vagy arra fenntartott helyen, 
a környezet veszélyeztetését kizáró módon lehet megválni. Nem 
mentesül a hulladék birtokosára, illetve tulajdonosára vonatkozó 
szabályok alól az, aki a birtokában, illetve a tulajdonában lévő hulla-
déktól nem az e törvényben meghatározott kötelezettségek teljesíté-
sével válik meg. Az ingatlan tulajdonosát felelősség terheli az illegális 
hulladéklerakás vagy elhagyás megelőzéséért.  

Az ingatlanon más által, az ingatlantulajdonos hozzájárulása nélkül, 
ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulla-
dék elszállításának és kezelésének kötelezettsége (a továbbiakban: 
elhagyott hulladék felszámolása) - a hulladékgazdálkodási hatóság 
bírságot, valamint kötelezést megállapító közigazgatási hatósági 
döntésének véglegessé válásától számított tizenöt napon belül - a 
hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát terheli. Ha a tulajdonos 
vagy a korábbi birtokos ismeretlen, az elhagyott hulladék felszámo-
lásának kötelezettsége - ellenkező bizonyításig - azt az ingatlantulaj-
donost terheli, akinek az ingatlanán a hulladékot elhelyezték vagy 
elhagyták. Az ingatlan tulajdonosa mentesül a felelősség alól, ha 
megtett minden tőle elvárható intézkedést, hogy a hulladék elhelye-
zését vagy elhagyását megakadályozza és a hulladékgazdálkodási 
hatóság eljárása során bizonyítja a hulladék korábbi birtokosának 
vagy az ingatlan tényleges használójának személyét. 

közszolgáltatónak, ha az ingatlanán a szokásos mennyiséget jelentősen 
meghaladó mennyiségű háztartási hulladék vagy a háztartási hul-
ladékhoz hasonló hulladék kezelése várható. A bejelentés alapján a 
Közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó által megjelölt időpontban, 
a szükséges időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő 
gyűjtéséhez, elszállításához alkalmas űrtartalmú további gyűjtőedényt, 
illetve más gyűjtőeszközt az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsá-
tani és a többletszolgáltatást díjfi zetés ellenében teljesíteni.

A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a lakott
ingatlan vonatkozásában a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát 
arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés 
hiányában nem, illetve csak részben veszi igénybe.

Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántar-
tásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környeze-
tének tisztántartásáról. Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt 
rendeltetésszerűen használni. Tilos a gyűjtőedénybe veszélyes hulla-
dékot, folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati 
tetemet, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti 
a begyűjtést, ürítést végző személyek, vagy más személyek életét, testi 
épségét, egészségét.
Amennyiben az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról 
saját maga nem gondoskodik, a zöldhulladékot köteles elkülönítetten 
gyűjteni és a közszolgáltatónak úgy átadni, hogy a zöldhulladék kom-
posztálhatósága, illetve lebontása biztosítható legyen.

Azt a természetes vagy jogi személyt, egyéni vállalkozót, továbbá 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki vagy amely a 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalma-
zandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti, 
a hulladékgazdálkodási hatóság a 271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet
szerint hulladékgazdálkodási bírság megfi zetésére kötelezi. A kötele-
zettet terhelő meg nem fi zetett hulladékgazdálkodási bírság adók 
módjára behajtandó köztartozásnak minősül. 

TERMÉSZETVÉDELMI SZABÁLYSÉRTÉS–KÖZTISZTASÁGI SZABÁLYSÉRTÉS

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabstv.) 187. §
(1) bekezdés b) pontja szerint természetvédelmi szabálysértést 
követ el az, aki természeti területen - beleértve a védett természeti, 
Natura 2000 területet is - a természetvédelmi célokkal össze nem 
egyeztethető tevékenységet folytat, szemetel, a területet más módon 
szennyezi, tiltott helyen tartózkodik, engedély nélkül tüzet rak. 

A Szabstv. 196. § (1) bekezdése értelmében, köztisztasági szabálysértést
követ el az, aki
a) a közterületet, a közforgalom céljait szolgáló épületet, vagy a köz-
forgalmú közlekedési eszközt beszennyezi,
b) a felügyelete alatt lévő állat által az a) pontban megjelölt helyen 
okozott szennyezés megszüntetéséről nem gondoskodik.

Köztisztasági szabálysértés miatt nem vonható felelősségre az a fogya-
tékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 
törvény alapján fogyatékos személynek minősülő személy, aki a b) pont-
jában meghatározott cselekményt a felügyelete alatt lévő vakvezető, 
illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutyára vonatkozóan követi el.
Az a)-b) pontokban meghatározott szabálysértés miatt a közterület-
felügyelő, az önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó termő-
földeken a mezőőr is szabhat ki helyszíni bírságot.

E szabálysértések jogkövetkezménye lehet a szabálysértési hatóság 
által kiszabott 150.000 Ft-ig terjedő szabálysértési pénzbírság.
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ÁPRILIS 2. – NAGYPÉNTEK

ÁPRILIS 4. – HÚSVÉT VASÁRNAP

ÁPRILIS 5. – HÚSVÉT HÉTFŐ

ÁPRILIS 16. – HOLOKAUSZT EMLÉKNAP

ÁPRILIS 22. – A FÖLD NAPJA

Nagypéntek a keresztény liturgiában a húsvét előtti péntek. Ezen a 
napon emlékeznek meg Jézus Krisztus kínszenvedéséről, kereszthaláláról 
és temetéséről.

A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, a Krisztus-központú 
kalendárium központi főünnepe. Az Újszövetség szerint Jézus keresztre 
feszítése után  a harmadik napon, vasárnap feltámadt. Kereszthalálával 
nem szabadította meg a világot a szenvedéstől, de megváltotta minden 
ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett. A 
valláson kívül is a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, amelyet 
március vagy április hónapban (a Hold állásának megfelelően) tartanak. 
Az ünnep napjainkban sokak számára a tavasz beköszöntének ünnepe, 
amely a szabadban töltött szórakozást jelenti, a húsvéti nyúl és a húsvéti 
tojás szimbólumaival.

Húsvét hétfő (vízbevető hétfő) a húsvét vasárnapi főünnepét követő hét 
első napja. Ilyenkor a néphagyomány szerint a helyi férfi ak, gyerekek 
dézsával, vödörrel, a fi atalabb generációknál szódával, kölnivel locsol-
ják meg a hölgyeket, hogy  - a hiedelem szerint – el ne hervadjanak.

Április 16-án a holokauszt magyarországi áldozataira emlékezünk. 
1944-ben ezen a napon kezdődött meg a magyarországi zsidók gettókba 
hurcolása Kárpátalján. Az ezt követő hónapok során több mint 400 000 
zsidót zártak gyűjtőtáborokba, majd hurcoltak el Magyarországról 
Auschwitz-Birkenauba.

A Föld napja alkalmából különféle eseményeket rendeznek világszerte,
melyekkel felhívják a fi gyelmet a Föld természeti környezetének meg-
óvására. Az eseményeket az Earth Day Network koordinálja. A napot 
175 országban tartják, Magyarországon 1990 óta rendezik meg. 2009-ben 
Evo Morales bolíviai elnök kezdeményezésére az ENSZ április 22-ét a
„Földanya Nemzetközi Napjá”-vá nyilvánította. A Föld napja mozgalom 
egyik jelmondata: „Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?”

ÁPRILIS 24. – SZENT GYÖRGY NAPJA

Szent György (271 körül – 303. április 23.) római kori katona és keresz-
tény vértanú. Szentté avatását a legtöbb keresztény egyház elismeri; 
egyike a leghíresebb katonaszenteknek. Leginkább a sárkányt legyőző 
lovag képében ismert, emellett több ország és város védőszentjeként 
is tisztelik. Egyike a tizennégy segítőszentnek. A György-legenda azt a 
keresztény meggyőződést fejezi ki, hogy a hit megszünteti a démonok 
uralmát, és a gonoszt minden alakjában legyőzi.

1992-től Szent György napján, április 24-én rendezik meg Magyar-
országon a rendőrség napját. Sárkányölő Szent György évszázadokon
át a lovagok, fegyverkovácsok, lovaskatonák és a vándorlegények 
patrónusa volt. A jelenben a cserkészeké és a rendőröké.

TÁ JÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2021. január 1. napjától 
Hajdúhadház Város Önkormányzata, mint a köztemető és a ravatalozó 
tulajdonosa látja el a fenntartással, üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat.

Az önkormányzat temetkezési szolgáltatási tevékenységet nem nyújt,
azt külön temetkezési szolgáltatók biztosítják.
Hajdúhadházon az alábbi szolgáltatók rendelkeznek irodával:

• Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat
4242 Hajdúhadház, Rákóczi u. 24.
Helyben történő haláleset - halottszállítás éjjel-nappal: 
+36-30-958-8312

• Sconto Morte Temetkezési Kft.
4242 Hajdúhadház, Hunyadi u. 2.
Helyben történő haláleset -halottszállítás éjjel-nappal: 
+36-20-226-2700

Sírhelymegváltás, újraváltás díj, a temetőfenntartási hozzájárulás meg-
fi zetésére a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal (4242 Hajdúhadház, 
Bocskai tér 1) 17. számú irodájában ügyfélfogadási időben van lehetőség: 
         hétfőn                   8.00 - 10.00 
 kedden                  8.00 - 12.00 
 szerdán                    14.00 - 18.00 
 csütörtökön           nincs ügyfélfogadás
 pénteken               8.00 - 11.00 

A sírhelymegváltásról  a  06-52-583-411 telefonszámon kérhető 
felvilágosítás. 

A temető nyitvatartási rendje:

a) gyalogosok számára:
április 1-től – augusztus 31-ig            6.00 – 20.00 
szeptember 1-től – október 31-ig           7.00 – 18.00 
november 1-től – március 31-ig          8.00 – 16.00 

b) személygépkocsik számára:
május 1-től – augusztus 31-ig              8.00 – 20.00 
szeptember 1-től – október 31-ig          9.00 – 18.00 
november 1-től – március 31-ig                      10.00 – 16.00 

Halottak napja és mindenszentek alkalmából a temető nyitvatartását az üzemeltető az igények 
fi gyelembe vételével esetenként határozza meg, melyről a rendőrhatóságot köteles értesíteni. 
A nyitvatartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja.

A temetőben 14 éven aluli gyermek csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat. 
A felügyelet hiánya miatt bekövetkezett esetleges balesetekért és azok következményeiért 
a felügyeletre kötelezett személyt terheli a felelősség.

RIASZTÁS… SZÁNDÉKOSAN MEGTÉVESZTŐ HÍVÁSOKRÓL ÁLTALÁBAN

TÉVES RIASZTÁSOK HAJDÚHADHÁZON

Az ügyeletes felvesz egy adatlapot, majd azt 
továbbküldi a Tevékenység-irányítási Köz-
pontba. Ott is lefoglal egy irányító ügyeletest
a szándékosan megtévesztő bejelentés.
Vajon a hívónak az eszébe jut, hogy az ő 
hívása miatt talán nem fut be időben egy 
valós segélykérés? 

Hogy mi történik ezután?
Érkezik a riasztás általában a valótlan cím-
hez legközelebbi tűzoltóságra. Ott vannak 
azok a tűzoltók, akik a nap 24 órájában fél 
füllel, fél szemmel a riasztó panelt fi gyelik a 
falon. Ott vannak azok az emberek, akik, ha

Különbséget kell tennünk a téves jelzés és 
a valótlan bejelentés között. Téves jelzés 
például az, amikor a bejelentő füstöt lát, 
de a helyszínre megérkezve a tűzoltók 
porfelhőt tapasztalnak, amit például egy
mezőgazdasági munkagép okozott.
Valótlan bejelentés az, amikor valaki a

megszólal a jelzés, két percen belül elhagy-
ják a laktanyát, a legrosszabb esetre is felké-
szülve, akik minden riasztást komolyan 
vesznek. Száguldanak a helyszínre, bízva 
abban, hogy a közlekedés szereplői megad-
ják az elsőbbséget. 

Az emberek általában számolnak azzal, 
hogy a telefonálás eredményeként a kataszt-
rófavédelem a helyszínre vonul. Azonban 
a szándékosan megtévesztő hívás után 
járó anyagi költségeket mindenki fi gyelmen 
kívül hagyja. A beavatkozástól függően ez 
az összeg tízezertől több százezer forintig 
terjedhet megyénkben. 

Tisztában van azzal a betelefonáló, hogy 
a hívását rögzítik, és ha bebizonyosodik, 
hogy a riasztás szándékosan megtévesztő 

hatóságnál vagy közfeladatot ellátó szervnél 
vészhelyzetről vagy rendzavarásról valót-
lan bejelentést tesz. 

A valótlan bejelentés során a helyszínre 
vonulás és a helyszín átvizsgálása közben 
lehetséges, hogy egy másik helyszínen 
valódi káreset történt, és a valótlan beje-
lentés eszközöket és tűzoltókat von el a 
tényleges beavatkozástól, ezzel akár em-
beréletet, jelentős anyagi javakat veszé-
lyeztetve.

volt, az alapján feljelentést tesznek a sza-
bálysértési hatóságnál? Tudja, hogy a 
kivonulás költségét is állnia kell? Azt tudja,
hogy Hajdú-Bihar megyében a 2012. évi, a 
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárás-
ról és a szabálysértési nyilvántartási rendszer-
ről szóló törvény bevezetése óta 289 valótlan
bejelentéssel összefüggő ügy érkezett a 
Debreceni Járásbíróságra?

A bíróság ezekben az esetekben fi gyelmez-
tetést, pénzbírságot, közérdekű munkát, 
illetve elzárás büntetést szabott ki.  2020-ban
55 esetben tett feljelentést a Hajdú-Bihar Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A bíróság 
ezekben az esetekben fi gyelmeztetést, pénz-
bírságot, közérdekű munkát, illetve elzárás
büntetést szabott ki.  A 289 valótlan bejelentő 
több mint 10 százaléka fi atalkorú volt.

A valótlanul tett bejelentés szabálysértési 
eljárást von maga után. A katasztrófavé-
delem minden esetben megteszi a szükséges 
bejelentést a szabálysértési hatóságként 
eljáró rendőrségnél. 

Szabálysértés elkövetése esetén alkalmaz-
ható büntetések: szabálysértési elzárás, 
pénzbírság, közérdekű munka.

Papp-Kunkli Nóra tű. főhadnagy 
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság

Minden segélyhívás a Hívásfogadó Köz-
pontba fut be. A valótlan hívás elveheti 
a lehetőséget egy valós segélyhívás 
fogadásától.

Az elmúlt időszakban ugrásszerűen 
megszaporodtak a tűzoltókhoz Hajdú-
hadházról érkező vaklármák, valótlan 
bejelentések
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KISKERTI TANÁCSOK

Ezt a két gyümölcsfajt olyan kórokozók káro-
sítják, melyek már korai időszakban megje-
lennek. A kajszibarackot virágzásban a 
monília gomba fertőzheti, amennyiben az
időjárás kedvez a kórokozó felszaporo-
dásának. Chorus és az Orthocid együttesen jó
hatásfokkal használható teljes virágzásban.
Az őszibarackot a dérgomba vagy más 
néven tafrina fertőzi. Ez a betegség (kór-
okozó) elsősorban levél és hajtás károsító, 
erős fertőzési nyomás esetén a gyümölcs-
kezdeményt is fertőzheti. 

A hideg, hűvös, erős időjárás kedvez a felsza-
porodásának. Védekezni ellene a jó metszéssel, 
szellős korona kialakítással, illetve vegyszere-
zéssel ajánlott. Score vagy Alfa Solo és Delan 
kombinációja rügypattanástól a virágzás vé-
géig két-három alkalommal kipermetezve.

Fontos gyümölcsünk a meggy. Sajnos ezt is 
számos gombabetegség és rovar károsítja. 
Legfontosabb betegsége a virág moníllia 
(Monilia Laxa), mely a virágot és a hajtáskez-
deményt fertőzi meg. Virágzásban legalább 
három alkalommal védekezni kell ellene. 
Ügyelni kell a méhekre, amikor készítményt
választunk, lehetőleg „méhekre nem jelölés-
köteles” készítményt válasszunk. 

Jó eredmény érhető el monília ellen a Folicur 
Solo és Merpan tankeverékével. Egy-két éve 
van forgalomban egy új készítmény, sajnos 
ez nehezen beszerezhető, mert I. forgalmi 
kategóriájú, ez a Luna Experience. 

Köszméte esetén a virágzástól folyamatosan 
kell védekezni az amerikai lisztharmat ellen. 
Ennél a gyümölcsnél sarkanlatos probléma 
a tökéletes védelem, természetmegóvás a 
lisztharmatfertőzés ellen. Amennyiben a bogyó 
fertőződik lisztharmattal, úgy értéket veszti 
és kereskedelmi forgalomba nem hozható. 

Utóbbi néhány évben leszűkült az engedé-
lyezett készítmények és a hatásos szerek 
köre és félesége. 

Van a használható készítmények között egy, 
amely 35 napos élelmezés egészségügyi 
várakozási idővel bír, ez pedig a Quadris. A 
hosszú várakozási idő miatt célszerű virág-
zást követően ezt a készítményt egy alka-
lommal használni kénnel kombinálva, míg 
a következő kezelést ezzel a készítménnyel 
csak betakarítást követően lehet. 

A közbeeső időkben a Topas 100 EC és kén 
tankeveréke jó eredménnyel használható 

6-10 napos fordulókkal. Amennyiben nem 
kedvez az időjárás a lisztharmat fertőzés 
felszaporodásának, úgy elegendő lehet a 
kéntartalmú permetszer használata. A kösz-
méte egyik fontos levélbetegsége a  Drepa-
nopezizás levélfoltoság, mely ellen a Signum 
WG 14 napos várakozási idővel sikeresen 
használható. Ennek a készítménynek van 
mellékhatása az amerikai lisztharmat ellen 
is, de erre a védekezést nem lehet alapozni. 

A szőlőmetszés lassan a végéhez közeledik, 
április első felében, itt még használható a 
lemosó permetezőszer. Atka, lisztharmat és 
más levelet károsító gombakártevők áttelelő 
képletei ellen, illetve a rügy védelmére. A 
hajtás amennyiben eléri a 3-5 cm-t, akkor kell 
megkezdeni a védekezést a szőlőlisztharmat 
ellen. Jóeredménnyel használható a Luna 
Experience, a Folicur Solo és a kéntartalmú 
készítmények. Az Othello szőlőben nem 
szabad ként használni! Továbbá jó lisztharmat
elleni készítmények: Domark 10EC, Karathane 
Star, Quadris, Quadris MAX, Sercadis, Systhane 
20 EW, Topas 100 EC. 

Szilva esetében fontos kártevőnek számít 
a poloskaszagú szilvadarázs. Ez a kártevő a 
virágzást követően az egészen kicsi szilva 
kezdeményeket szúrja meg és rakja bele pe-
téit és emiatt a nyár közepére, ezek a szilvák 
kékes színt mutatva lehullanak a földre. Ezál-
tal a virágzás végén és a virágzást követően 
még egy alkalommal elegendő védekezni 
Mospilan 20SL készítménnyel. A fi atal zsenge 
hajtásokat és leveleket károsítja a levélatka 
és a takácsatka. Ezek hatására a hajtásvég 
felkopaszodik, a levél deformált lesz kissé. 
Védekezhetünk tenyészidőben Ortus 5 SC és 
Zoom 11 SC-vel. A korai levéltetű fertőzés el-
len ugyancsak Mospilannal védekezhetünk. 

A fi atal szilva leveleket fertőzi meg a Szilva-
levél-vörösfoltosság gomba. Nyár közepére 
3-5 mm átmérőjűre megnő a vörösfolt és a 
fertőzött levél lehull. Erős fertőzés esetén a 
fa bele is pusztulhat. 

A kaptán tartalmú Merpan 80 WDG a mankoceb
hatóanyagú Vondozeb a tenyészidő előre-
haladtával réztartalmú készítmény is használ-
ható eredményesen, ilyen a Cuproxat FW vagy 
a Funguran Progress. 

A burgonya ültetés a végéhez közeledik. 
Kelés előtt a bakhátba kell a műtrágyát ki-
adagolni. A bakhát szerencsés, ha legalább 
kétszeri bakhátolással alakul ki.
A végleges bakhát elkészültével minél 
hamarabb gyomírtózzuk be a bakhátat. Jó
készítmény a Stomp Aqua, Sencor, Dual Gold.
Egyre nagyobb probléma a burgonyater-
mesztésben a vizoktónia és a kolletotrihumos 
tőkorhadás. Ezek a betegségek tönkre teszik 
a gumót. Így nem lehet betakarítani, illetve 
tárolni. Emberi fogyasztásra alkalmatlan. Van 
lehetőség a megelőzésre csávázással, ez egy 
porcsávázású készítmény. A HANAMI I.-es 
forgalmazású készítmény nehéz hozzájutni,
de lényeges lehet a későbbiekben. Tenyész-
időben használható az azoxistrobin ható-
anyagú CHAMANE, egy évben egy kezelés 
elég. Burgonyabogár elleni készítményeket 
szerezzünk be minél hamarabb, ilyenek: 
BENEVIA, Coragen 20 SC, Mospilan 20 SL, 
TREBON 30 EC. 

A gyep, fű nyírását április közepéig el kell 
végezni. Ezt követően érdemes tápanyag 
utánpótlást végezni a Gyepmester nevű 
készítménnyel.

Hasznos kertészkedést kívánok!
Szőllős László növényorvos

Az április hónap nagyon szeszélyesen indul. 
A húsvéti kora reggeli fagy majd a napokon 
át zúgó erős hideg szél hátráltatta a természet 
beindulását. Sajnos a kajszibarack és az 
őszibarack virágzása erre az időszakra esik, 
így nagy valószínűséggel  ezt az időszakot 
nehezen viselik, gyér termés várható.

LEGSZEBB KONYHAKERTEK
HAJDÚHADHÁZ  VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ISMÉTELTEN CSATLAKOZOTT  A LEGSZEBB 
KONYHAKERTEK PROGRAMHOZ.

A program célja: elismerni a kertművelők 
munkáját és ezzel ösztönözni a lakosságot 
arra, hogy saját, rokonai, vagy barátai 
udvarán, kertjében alakítson ki konyhakertet, 
gondozza azt, termesszen benne maga és 
családja számára minél több konyhakerti 
növényt, zöldséget, fűszer-és gyógynövé-
nyeket, gyümölcsöt.

A programra összesen 7 kategóriában 
lehet nevezni, 4 háztáji és 3 zártkerti 
csoportra bontva. A háztájiban szerepel 
a balkon (erkélyen kialakított), mini (50m2

alatt), normál (50m2 felett), közösségi 
(csoportok, óvodák, iskolák), a 3 zártkerti 
osztály pedig a zöldséges, gyümölcsös 
és vegyes, azaz zöldséges-és gyümölcsös 
kertek.

Jelentkezési határidő: 2021. június 15.  

Eredményhirdetés: 2021. szeptember 12.

A jelentkezési lap letölthető a 
www.hajduhadhaz.hu weboldalon, közösségi
média portálon a @Hajdúhadház oldalon, 
illetve személyesen a Polgármesteri Hivatal 
portáján igényelhető.

A NAV megbízása alapján február közepétől kézbesíti a 
Magyar Posta az idei gépjárműadóról szóló határozatokat. 
Az adó első részletét 2021. április 15-ig, a második részletét 
szeptember 15-ig kell befi zetni.

A GÉPJÁRMŰADÓVAL KAPCSOLATOS
ADÓZTATÁSI FELADATOKAT IDÉN
MÁR A NAV LÁTJA EL

A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem 
érinti, plusz teendőjük nincs. A fizetendő adóról, az aktuális 
fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról 
szóló levelek kézbesítése február közepén indult. Országosan 
mintegy 3 millió 200 ezer gépjármű-üzembentartó érintett, ennyien 
kapnak a postástól személyesen átvehető, hivatalos iratot. A levelek 
gyártása és kézbesítése akár több hetet is igénybe vehet. A 
gépjárműadó befi zetésével érdemes várni a határozat átvételéig, 
mivel abban szerepelnek a pontos információk.

A gépjárműadó első részletét a korábbi években megszokott 
március 15. helyett idén elég április 15-éig befizetni, a második 
részletet pedig szeptember 15-éig a 410-es adónemhez tartozó, 
10032000-01079160 számú, NAV Belföldi gépjárműadó bevételi
számlára. A befizetéskor az átutalási bizonylat közlemény ro-
vatába először az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell 
beírni, majd a jármű rendszámát. Ha ez elmarad, akkor a NAV 
nem, vagy csak késedelmesen tudja a befizetett összeget a 
befizetőhöz kapcsolni.

Aki pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett, az fizethet 
banki átutalással, a levélhez mellékelt csekken, az elektronikus 
fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszeren (EFER-en) 
keresztül szintén átutalással vagy akár az ügyfélszolgálatokon 
bankkártyával. Ha valaki esetleg elveszíti a csekket, akkor újat a 
NAV ügyfélszolgálatán kérhet.

A pénzforgalmi számla nyitására kötelezettek kizárólag belföldi 
pénzforgalmi számlájukról átutalással rendezhetik a befizetést.

A 2020. december 31-én meglévő adómentességet és szüne-
teltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV 
automatikusan figyelembe vette az adó kivetésénél, ezért ezt 
nem kell újból bejelenteni. A 2021. január 1-jétől keletkezett, 
módosult és bejelentett mentességek nyilvántartásba vételéről 
a NAV nem küld határozatot.

(nav.gov.hu)

TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ADÓKRÓL

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

Az adó alanya két egyenlő részletben – tárgyév március 15-ig és tárgyév 
szeptember 15-ig – fi zetheti meg késedelmi pótlék mentesen a Takarékbank 
Zrt-nél vezetett 60600149-11011059 számú magánszemélyek kommu-
nális adója elnevezésű számlára.

ÉPÍTMÉNYADÓ

Az adó alanya két egyenlő részletben – tárgyév március 15-ig és tárgyév szep-
tember 15-ig – fi zetheti meg késedelmi pótlék mentesen a Takarékbank 
Zrt-nél vezetett 60600149-11011066 számú építményadó elnevezésű 
számlára.

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

KATA adózás esetén a tételes adót két egyenlő részletben – tárgyév már-
cius 15-ig és tárgyév szeptember 15-ig – fi zetheti meg késedelmi pótlék 
mentesen a Takarékbank Zrt-nél vezetett 60600149-14000175 számú 
helyi iparűzési adó elnevezésű számlára.

Éves bevallás alapján fi zetett helyi iparűzési adó előleg részleteit tárgyév 
március 15-ig és tárgyév szeptember 15-ig – fizetheti meg késedelmi 
pótlék mentesen a Takarékbank Zrt-nél vezetett 60600149-14000175
számú helyi iparűzési adó elnevezésű számlára.
A helyi iparűzési adóról a tárgyévet követő év május 31. napjáig kell beval-
lást tenni. A bevallás alapján esetlegesen keletkező adókülönbözet tételt 
szintén május 31. napjáig kell megfi zetni a Takarékbank Zrt-nél vezetett   
60600149-14000175 számú helyi iparűzési adó elnevezésű számlára.

TALAJTERHELÉSI DÍJ 

A talajterhelési díj bevallását annak kell benyújtania, akinek lehetősége 
van a kiépített szennyvízhálózatra rákötni.
A kibocsátó a talajterhelési díjfi zetési kötelezettségéről a tárgyévet követő 
év március 31. napjáig az adóhatósághoz tesz bevallást. A talajterhelési 
díjat a kibocsátónak kell megállapítania és önadózás keretében tárgyévet 
követő év március 31-ig megfizetnie a Takarékbank Zrt-nél vezetett 
60600149-11023160 számú, talajterhelési díj elnevezésű számlára.

MEZŐŐRI JÁRULÉK

A járulék fi zetésre kötelezett két egyenlő részletben – tárgyév március 
15-ig és tárgyév szeptember 15-ig – fi zetheti meg a Takarékbank Zrt-nél 
vezetett 60600149-11010883 számú mezőőri járulék elnevezésű számlára.

KÉSEDELMI PÓTLÉK

A késedelmesen megfi zetett adók, díjak esetén a késedelmi pótlék mértéke 
minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki 
alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd 
része, melyet a 60600149-11011114 számú késedelmi pótlék számlára 
kell megfi zetni.

További információ, bővebb felvilágosítás a Hajdúhadházi Polgármesteri 
Hivatal (Adócsoport) 4242 Hajdúhadház, Mester utca 26. szám munkatár-
saitól (telefon: 06-52-583-051) kérhető.



Orvosi ügyelet: 06-70-3703-104
Ügyeleti idő: hétfőtől péntekig 18.00 órától másnap reggel 7.00 óráig  
hétvégén, munkaszüneti napokon folyamatosan.

Általános segélyhívó: 112

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

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

Gáz hibabejelentő: 06-80-300-300

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:
MÁJUS 5., JÚNIUS 2., JÚNIUS 30., JÚLIUS 28.,  
AUGUSZTUS 25., SZEPTEMBER 22., OKTÓBER 20.,  
NOVEMBER 17., DECEMBER 15.

BIO / BARNA FEDELŰ HULLADÉKGYŰJTŐK:
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.
4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi u. 12.; Tel: 52/219-489,  
E-mail: ugyfelszolgalat@hhgkft.hu, szamlazas@hhgkft.hu;
web: www.hhgkft.hu

Hajdúhadházi Lapok Ingyenes közszolgálati lap • Megjelenik havonta 4500 példányban • Felelős kiadó: Csáfordi Dénes polgármester
Hajdúhadház Város Önkormányzata, 4242 Hajdúhadház Bocskai tér 1. • Telefon: (52) 384-103 • Sokszorosítja Center-Print Kft. 4032 Debrecen, Füredi u. 76.

E-mail: sajto@hajduhadhaz.hu • www.hajduhadhaz.hu • ISSN: 1216-8424 • A hirdetésekben közölt adatokért a hirdető vállalja a felelősséget.
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FELHÍVÁS ELEKTRONIKAI HULLADÉK GYŰJTÉSÉRE

A gyűjtés helye: Műszaki telephely  
4242 Hajdúhadház, Dr. Földi J. u. 57.

A gyűjtés időpontja: 2021. 04. 23. (péntek) 07:00-16:00 

A gyűjtőhelyen díjmentesen leadhatók a háztartásokból 
kikerülő elektromos berendezések.

Elektromos hulladékként leadható eszközök lehetnek:
• Nagyméretű háztartási berendezések (mosógép, 

hűtőszekrény…)
• Kis méretű háztartási berendezések (porszívó, gyorsforraló, 

konyhai robotgép…)

• IT és telekommunikációs berendezések (számítógép,  
nyomtató, mobiltelefon…)

• Szórakoztató elektronikai berendezések (rádió, TV,  
HiFi torony…)

VÁLTOZÁS!

A képcsöves televíziók és monitorok beszállításáért a hulladék-
hasznosító 50 Ft/kg árat számol fel, mivel az említett eszközök 
képcsövei veszélyes hulladéknak minősülnek.  Ezeket a műszaki 
cikkeket csak abban az esetben vesszük át, ha annak díja a 
helyszínen kifizetésre kerül.

Felhívjuk a figyelmet, hogy szétbontott, hiányos állapotú 
készülékeket nem áll módunkban átvenni!

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A LAKOSSÁG 
RÉSZÉRE ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉSI AKCIÓT SZERVEZ.

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.


