
BEMUTATKOZIK AZ OTHELLO BORHÁZ

Hajdúhadház egyik legrégebbi szőlőskertjében épült meg az Othello Borház.   
A hagyományőrző turisztikai látványosság tartalmas időtöltést és kikapcsolódási 
lehetőséget kínál mindazoknak, akik meg szeretnék ismerni a múlt egy szeletét.   4. oldal

Három évig tartó NÉBIH vizsgálat eredménye 
alapján kapott állami elismerést ez év áprilisában 
a Hadházi rezisztens növényfajta, melynek 
nemesítője Dr. Géczi László, fajtafenntartója 
Hajdúhadház Város Önkormányzata.  
A fajtanemesítésben jelentős szerepet töltött 
be Szőllős László önkormányzati képviselő, 
aki folyamatosan ellenőrizte, irányította a 
nemesítési folyamatot.  9. oldal

ÁLLAMILAG ELISMERT  
A HADHÁZI REZISZTENS
KÖSZMÉTE

MEGÚJUL A RÓZSAI TIVADAR REFORMÁTUS  
ÁLTALÁNOS ISKOLA
Több éves előkészítő munka eredményeként megkezdődött az iskolafelújítás.  
Az épület kívül-belül megújul 2022. november végére.  5. oldal
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POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

Városunkban az elmúlt tíz évben pozitív 
irányú változások indultak el. A békés 
fejlődés időszakát éljük már hosszú 
évek óta. Biztonságban, nyugalomban 
gyarapodik a város, aminek eredménye-
ként egyre több fiatal választja ott-
honául városunkat, s a lakóingatlanok 
ára és értéke soha nem látott mértékben 
emelkedett, s emelkedik most is. 

Ez egy nagyon fontos változás életünk-
ben, hiszen az önkormányzati fejlesztések 
és a városi tulajdonú ingatlanok értéke 
mellett a magántulajdonban lévő ingat-
lanok értéke is növekedett, s ha a lakó-
ingatlant vagyontárgyként kezeljük, akkor
kijelenthetjük, hogy a hadházi emberek 
többségének milliókkal nőtt a vagyona, 
nagyrészt az elmúlt 10 év városi fejleszté-
seinek köszönhetően.

A fejlődés folytatódik. Négysávos lesz a
4-es főút, hamarosan kerékpárúton köz-
lekedhetünk Debrecenig, ebben az évben
10 önkormányzati út kaphat új aszfalt-
burkolatot, s a korábban elindított önkor-
mányzati otthonteremtési támogatási
rendszert tovább fejlesztve, új bérlakások
kialakításához és a régiek felújításához 
kezdtünk, s vállalkozókkal együttműködve, 
a város több területére kiterjedő lakásépí-
tési programot indítottunk. Ennek első, jól 
látható eleme a Kossuth és Kazinczy utcák 
sarkán épülő társasház. 

A fejlődés általános, ezt mindenki látja és 
érzi. A legtöbb hajdúhadházi lakos ennek 
örül. Sőt városunk fejlődését Tégláson 
és Bocskaikertben is üdvözlik. Van még 
néhány kisebb városrész, ahol ezek a pozi-
tív változások a közelmúltban indultak 
csak el, s néhány évnyi kemény munkára 
szükség van, hogy ki is teljesedjenek. De 
az elmúlt évek eredményei a legtöbbünk-
ben le kell, hogy győzzék a kétség minden 
apró gondolatát.

Ebben az évben befejeződhet a szennyvíz-
tisztító telep bővítése, s akkorra az elmúlt 
években megépült új szennyvízcsatorna 
hálózatra végre mindenki ráköthet majd. 
Ehhez még néhány hónap türelmet kérünk 
mindenkitől, s magunktól is, bár ez egyre 
nehezebb!

Hamarosan befejeződik a bringapark épí-
tése. Júniustól gyönyörű erdei környezetben, 

egy változatos, igény szerint izgalmasabb 
szakaszok kipróbálásának lehetőségét is 
kínáló, erdei kerékpáros pihenőparkban 
töltődhet fel minden aktívabb kikapcso-
lódásra vágyó hadházi lakos. A bringapark 
mellett a város megújult szőlőskertje, a 
Gáborkert, onnan tovább haladva, az erdei 
kilátó környéke is kellemes kerékpáros cél 
lehet a túrázni vágyóknak. 

Hozzákezdtünk a Szederjesen megépült 
záportározó tó halastóvá alakításához. 
Erre hatalmas igény mutatkozik városunk-
ban. A tó vizét megvizsgálták, tökéletes 
haltelepítéshez. Az engedélyeztetés folya-
matát elindítottuk, reményeink szerint nyár 
folyamán halas tava lehet Hajdúhadháznak.

A városban a fejlesztések mellett a napi 
működés megszervezése is egyre na-
gyobb feladat. Egyre több a rendezett, 
parkosított közterület, egyre több a 
pihenőpark, egyre több szabadtéri komp-
lexum szolgálja az aktív kikapcsolódásra 
vágyó hadházi lakosok igényeit. 
Folyamatos az utak karbantartása, s 
folyamatosak az elmúlt tíz évben épült és 
megújult épületek állagának megóvását 
célzó munkálatok is.

Városunk fejlődése megkérdőjelezhetetlen. 
Ma Hajdúhadház egy sikeres város. Mi, 
hajdúhadháziak, az elmúlt 10 évben meg-
mutattuk mire képes az összefogás ereje. 

A városvezetés, hatalmas felhatalmazással,
közel 80%-os támogatással a háta mögött 
egy új útra, a fejlődés útjára vezette 

közösségünket. Rendszeresen érnek ben-
nünket támadások, az elmúlt két évben 
egyre gyakrabban. Ezek külső támadások,
amelyek rendszeresen, szinte kivétel nélkül 
szegény sorsú helyi, többnyire roma szár-
mazású lakosokat felhasználva és kihasz-
nálva megpróbálnak zavart kelteni, etnikai 
feszültséget szítani, s tönkretenni azt, amit 
közös munkával, közös erővel elértünk. A 
békés fejlődést támadják! Tönkre akarják 
tenni az elért eredményeket, s megaka-
dályozni a város fejlődését. A támadók 
nem helyiek. Debreceni ügyvéd, budapesti
jogvédők, s nemzetiségi jogi aktivisták. 
Ismerjük őket. Idegen, zavarkeltő, politikai 
kalandorok. Ugyanazok, akik annak ide-
jén a szegregációs pert indították, akik 
2010 után kártérítési pert akartak indítani 
a szegregációra alapozva, akik támadtak 
bennünket a hadházi játszóterek miatt, 
akik azt hazudták 2019-ben, hogy közel 
2 milliárdos adóssága van a városnak, s 
akik azzal a képzelt veszéllyel fenyegették 
a város lakóit, hogy több százezer forintot 
nekik kell majd ebből kifi zetni.

Most az Irinyi utcai bérlakások felújítása 
miatt támadnak. Hazugságokat terjesztve 
országosan, sőt nemzetközi szinten.  

Elért eredményeinket az elmúlt években 
mindig megvédtük, most sem hagyjuk 
veszni! 

Mert Hajdúhadház egy fejlődő hajdú-
város, erős, összetartó közösséggel!

Csáfordi Dénes polgármester 

KEDVES HAJDÚHADHÁZI LAKOSOK!

KÉSZÜL A HAJDÚHADHÁZI BRINGAPARK 

Az Országos Bringapark Program kere-
tében erdei kerékpáros „singletrail” pálya 
készül az Arany János utca végén, amelyet 
rövidesen birtokba vehetnek a sportolni 

vágyók. A tervezett nyomvonal 1300 méter 
hosszú és a pályán kialakításra kerül egy 10 
méter hosszúságú murvás szakasz, amely 
lelassítja a haladást. Az útvonal mentén 
fából készült, háttámla nélküli ülőpadok 
lesznek kihelyezve, ahol a látogatók meg-
pihenhetnek. Magát a pályát, különböző 
ügyességi akadályok fogják érdekessé tenni, 
ahol a bringások kihasználhatják egyen-
súlyozó képességüket.  

A pálya elején már szerkezetkész a szociális 
épület, amelyben vizes helyiség és öltöző 
kap helyet, valamint a kerékpár javításához 
és használatához tárgyi eszközök, kerék-
páros szerszámok (pumpa, szerelő kulcsok) 
lesznek elhelyezve. A pálya gyalogos és 
kerékpáros megközelítését az Arany János 
utcáról, egy új fahíd fogja biztosítani. A 
híd és az épület köré, fák és cserjék lettek 
telepítve ezáltal biztosítva az árnyékot az 
arra járóknak. A pálya kapacitása 20 kerék-
páros, viszont ez nem foglalja magában a 
nézőket, akik a pálya melletti padon pihen-
hetnek.

A kivitelezés május végére készül el, így 
a szükséges engedélyezési eljárások után 
júniusban már használatba vehetik a kerék-
pársport kedvelői.

Lovas Viktor

Hajdúhadház kiváló lakóhely agglome-
rációs helyzetéből adódóan, amelyhez 
a városvezetés megfelelő szabadidős 
tevékenységeket biztosít. A cél egy 21. 
századi, környezetbarát város kialakí-
tása, ahol távol a nagyvárosok zajától, 
zöld környezetben önfeledten tölthet-
jük el szabadidőnket családunkkal. 

Április végétől útkarbantartási munkálatok 
kezdődtek Hajdúhadház utcáin, amelyet az 
önkormányzat saját erőből fi nanszíroz.

Az április 26-i héten, hétfőn a Keskeny és Széles 
utcán, valamint környékén jártak a munka-
gépek, kedden a Bercsényi utca végét tették 
rendbe, csütörtökön pedig a Diófa és Nyárfa 
utca övezetében dolgoztak a gépek.

A munkálatok az alábbi utcákon lettek elvégez-
ve: Akácfa utca, Bedő Albert utca, Bercsényi 
Miklós utca, Diófa utca, Epres utca, Gárdonyi 
Géza utca, Határ utca, Homok utca, Ibolya utca, 
Katona utca, Keskeny utca, Levente utca, Nap 
utca, Nefelejcs utca, Nyárfa utca, Ságvári Endre 
utca, Sillye Gábor utca, Szélső utca, Szőlős utca, 
Temető utca, Tó utca, Viola utca, Zöldfa utca.

Az útkarbantartás során gréderezés és henger-
lés történt, amikor a gépek az út egyenletlen-
ségeit javítják, így újra kemény, vízszintes 
felületet kapunk.
A zúzottköves feltöltések május 5-én kezdőd-
tek, s az alábbi utcákon lettek elvégezve:
Álmos utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Bánomkert 
utca, Bethlen Gábor utca, Bezerédi utca, Botond 
utca, Deák Ferenc utca, Dorogiás utca, Dr. É. 
Kiss Sándor utca, Dr. Madai Gyula utca, Erdő 
utca, Lázár Vilmos utca, Nagy Sándor József utca, 
Óvoda utca, Pély Nagy Gábor utca, Szív utca, 
Török Ignác utca, Vadas utca, Vasvári Pál utca, 
Vécsey Károly utca, Vörösmarty Mihály utca,
Bajcsy zug, Széchényi zug, Botond -Nap utca között.
A Vénkert, Damjanich, Tó, Temető és Nap 
utcákon még folynak a munkálatok, amit 
május közepéig fognak befejezni.

Lovas Viktor

TAVASZI  ÚTKARBANTARTÁS

Hajdúhadház a Belügyminisztériumtól 
nyert el támogatást a „Start Plusz 2020” díj 
keretében, miután 2020. novemberében 
Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott 
Dr. Pintér Sándor belügyminisztertől.

A díj odaítélésével értékelték Hajdúhadház 
Város Önkormányzatának a közfoglalkozta-
tási programok megvalósításában nyújtott 
kiemelkedő szakmai tevékenységét.

A 10 millió Ft-os START PLUSZ közfoglalkoz-
tatási programból több gépet szerzett be az 
önkormányzat, fűnyíró traktort tartozékokkal, 
függesztett permetezőt, trágyavillát, körbá-
lázót. Ezen gépek többségét az önkormány-
zat dolgozói a tavaszi munkálatok során már 
el is kezdték használni a város zöld növény-
zetének szépítése, gondozása érdekében.  
A beszerzett gépek segítségével sokkal 
hatékonyabban és gyorsabban haladnak a 
munkálatok.

Lovas Viktor

DOLGOZNAK AZ ÚJ GÉPEK
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A HAJDÚHADHÁZI REFORMÁTUS ISKOLA MEGÚJULÁSA

A helyi református gyülekezet örömmel 
tudatja a hadházi lakosokkal, hogy bel-
városunk ismét egy felújított épülettel, a 
XXI. század követelményeinek megfelelő, 
modern, színvonalas református iskolával 
gazdagodik.

A Kossuth utca 3. szám alatti iskolaépü-
letben látványos munkálatok kezdődtek. 
Joggal vetődik fel többekben a kérdés: mi 
történik ott? Mi lesz az egykori iskolánk 
szeretett, megszokott, ódon épületével? 

Megnyugtatásul üzenjük: megszépül, kibő- 
vül, s mindezt úgy, hogy az utcafront -a 
tetőtér beépítésével együtt is - megőrzi a 
külső arculatát. Emellett az udvarban torna-
terem, konyha, ebédlő kerül kialakításra. 
A belső udvar emeletein csoportszobák, 

könyvtár, informatika terem, nevelői 
szobák, szertárak kerülnek kialakításra. 
Így végre a hadházi „refis” kisdiákok és 
pedagógusok régi álma válhat valóra: 
minden egy helyen válik elérhetővé.

Az út, amely idáig vezetett, hosszú, és 
fáradságos volt. 2017-ben lehetőségünk 
nyílt pályázni a Rózsai Tivadar Református 
Általános Iskola infrastrukturális fejlesz-
tésére. Hitünk szerint bűn lett volna elmu- 
lasztani ezt a kínálkozó lehetőséget. Támoga- 
tásáról biztosított bennünket Tasó László 
országgyűlési képviselő és Csáfordi Dénes 
polgármester úr. Ezúton is köszönjük nekik 
a segítőkész közreműködést. Hála Istennek, 
az évekig tartó bizakodásunk, imádságunk 
végül meghallgattatott, félmilliárd forintot 
nyertünk. 

A tervek elkészültek, a kivitelezés megkez-
dődött, ezért tavasszal nagy feladat várt 
ránk: az iskola átköltöztetése. Hosszas 
keresgélés után minden osztálynak talál- 
tunk megfelelő helyet az átmeneti idő-

„Ne hagyjátok a templomot, 
A templomot s az iskolát!”

Reményik Sándor: Templom és iskola

szakra. Az 1. osztály számára intézményünk 
Óvoda úti telephelyén lévő tornaszobát 
alakítottuk át tanteremmé. A Kazinczy 
utcai tornatermet továbbra is használjuk. 
A kis létszámú osztályok az önkormányzat 
által bérbe adott Égerházi Emlékházban 
kaptak helyet. A többi osztályt, az igazgatói, 
gazdasági irodát, az iskolatitkári irodát, a 
nevelői szobát az ideiglenes székhelyen, a 
Béke útja 2/a szám alá tudtuk elhelyezni 
a templom és a parókia épületében. Ezért 
itt, a megfelelő elhelyezés érdekében új 
vizesblokkok lettek kialakítva, bútortároló 
épült az udvarra, a templom kisterme 
ketté lett választva és festést követően 
padlófűtést kapott. A Mester utca felőli 
épületben, nagyszabású felújítás után a 
melegítő konyha és az ebédlő lett kiala-
kítva. A templom nagyterme továbbra is 
az istentiszteletek zavartalan helyszíne.  
A Lelkészi Hivatal is a megszokott helyén 
működik.

Hosszú és rögös út volt, hogy idáig elju-
tottunk, ami sok szervező, koordináló és 

dokumentációs terhet rótt a fenntartóra, 
iskolavezetésre. Ezúton is köszönjük min-
den munkatársunknak, lelkipásztoroknak, 
presbitereknek, gyülekezeti tagoknak, in-
tézményi munkatársaknak a segítségét. 
Valamint hálás köszönetünket fejezzük ki 
a Farkasné Dancsi Anikó vezette Szülői 
Munkaközösség aktív tagjainak, amiért 
gyermekeik - ezáltal városunk jövője - 
érdekében meghallották a hívó szót. A bú-
torok költöztetésekor szervező munkával, 
fizikai erővel, szállítójárművekkel segéd-
keztek, egy másik alkalommal pedig a 
pedagógusokkal, iskolai dolgozókkal pél-
dásan és vidáman karöltve a templomkert 
rendezésében saját szerszámokkal, gépek-
kel vettek részt. 
A járványveszély miatt ismét elrendelt 
digitális oktatás, a tavaszi szünet, a foko-
zatos iskolanyitás mind a fent felsorolt, 
szerteágazó és nagyszabású munkálatok 
elvégzését segítette. Isten újból megsegített 
bennünket.

„Hisszük és valljuk”, hogy Ő vezette eddig, 
és vezeti ezután is tetteinket az általa 
kijelölt cél felé. Gondja van ránk, őriz ben- 
nünket. Hisszük, hogy templom közelsége 
a felújítás alatt még inkább erősíteni fog-
ja tanulóink és hozzátartozóik hitét. Most 
még inkább érezhetjük azt, hogy reformá-
tus, hitben élő őseink nekünk, utódoknak, 
azaz a JELEN mellett a JÖVŐ-nek, az 
ÉLET-nek építették ezt a csodálatos, 
hatalmas, kéttornyú a templomot. Gyer-
mekeinkben örök - majdan az unokáknak 
is mesélhető - emlék marad, hogy ide jár- 
hatnak iskolába. Úgy véljük, jótékonyan 
hat majd ez a viselkedésükre, gondolko-
dásukra, közösségi érzésükre, s majdan, 
felnőttként is otthon érzik magukat a saját 
templomunkban, a jól ismert, egymást 
segítő gyülekezetünkben, védik, óvják azt, 
ahogy elődeink is tették. A szülők és a 
diákok többsége példásan helytállt nem-
csak a digitális oktatás nehéz időszakaiban, 
hanem a költözés idején is. 

Az Úrba vetett szilárd hitre, állhatatos-
ságra, türelemre, szorgalmas és alázatos 
munkára, egymás tiszteletére, megbecsülé- 
sére, segítésére - azaz református hitünk 
alapelveinek folyamatos gyakorlására - 
az előttünk álló esztendőben is igen nagy 
szükségünk lesz. De ezekről ismerszik meg 
igazán egy jó kálvinista hazafi! 

Mi megértettük, hogy iskolai, református, 
sőt városi közösségünkért NEKÜNK, ITT 
és MOST kell cselekednünk. Bízunk ab-
ban, hogy napjaink félelemben, gyakran 
magányosan szorongó vagy épp önző em-
bere mielőbb felismeri az évszázadokon 
és határainkon átívelő református hitünk, 
egyházunk és közösségeink valódi, tiszta 
értékét, az Úr MEGTARTÓ erejét. 
Adja Isten, hogy így legyen!

Hajdúhadházi Református Egyházközség
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Ma már nem könnyű elképzelni Hajdúhadház egykori belvárosát a városháza 
épülete és a szépen parkosított főtér nélkül.

A VÁROSKÖZPONT A XIX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN

Az ezernyolcszázhetvenes évekig a város-
központot a mai Jókai utca környéke, a 
régi templom környezete jelentette. Köz-
pontjában egy magaslaton a kőkerítéssel 
körülvett kis erődtemplom uralta a teret. 
Mögötte északra egymás mellett két 
szárazmalom, a mai Földi Iskola gazdasági 
bejárata környékén a Kisó-malom, tőle 
nem messze, kissé délnyugatra a Váradi-
malom nádfedeles teteje magasodott. 
Körülöttük a nagy üres térség fogadta a 
gabonaszállító szekereket.

A templom északkeleti oldalában a XIX. 
századi Hadház legnagyobb városi köz-
épülete, a régi református fiúiskola XVIII. 
századi tekintélyes, 45 méter hosszú „L” ala- 
kú épülete állt. Négy osztályterem, szertár 
és egy tanítói lakás volt benne. Az épület 

délnyugati oldalán nagy iskolakertet léte-
sítettek, melyben a gyerekek a kertgaz-
dálkodás alapjait tanulgatták.

Az új templom felépítése után a felesleges-
sé vált ócskatemplom helyére az egyház új 
fiúiskolát építtetett. A régi iskolaépületet 
az ablakpárkányig visszabontva leányis-
kolának szerették volna felújíttatni, de az 
akkori építészeti szakvélemények inkább 
egy új iskolaépület felépítését szorgalmaz-
ták. Az új leányiskolát azonban nem a 
régi iskola helyére, hanem a millennium 
évében felépült új fiúiskola vonalába, az 
utcafrontra javasolták. A tervet a városi 
elöljáróság csak nagy vonakodással támo-
gatta, ugyanis nem akarták elveszíteni azt 
a kis utcát, ami az iskolakert mellett az ak-
kori Csúcsár-közbe, a mai Csokonai utcába 

vezetett: Nem is beszélve a városközpont 
jóvízű közkútjáról, ami éppen a tervezett 
építkezés útjába esett. Végül a tekintetes 
tanács mégis beleegyezett az új leányis-
kola építkezésébe. Költségkímélő módon 
az alapját téglából, falait pedig nagyobb 
részben vályogból készítették. 

Az építkezés után a megüresedett régi 
iskolaépület egy részét iskolaszolga lakásnak 
és gabonamagtárnak akarták átépíteni. 
Később mégis gazdaságossági megfonto-
lásból a teljes épületet lebontották. Az új 
fiú- és leányiskola nagy udvarának végébe 
az elbontott iskolaépület anyagából is-
kolaszolga lakást, valamint tüzelőtároló és 
raktárhelyiségeket építettek. Ez utóbbi 
homlokzatára szerelték fel azt az iskola-
csengőt, melyet az ócskatemplom leg-
kisebb elrepedt harangjából öntettek. 
Hosszú évtizedeken át, egészen az elektro- 
mos csengők felszereléséig a hivatalsegéd 
ezzel jelezte a becsengetést, és a gyerme-
kek számára a várva-várt óraközi szüne-
teket. Az iskolaudvar későbbi beépítése 
során ezt az iskolai emléket még felszerel-
ték az újonnan felépített Jókai utcai épület 
falára. Egy ideig még ez búcsúztatta a 
ballagókat, míg egy nyári szünetben az 
évszázados iskolacsengő konzolostól nyom-
talanul eltűnt. 

Az iskolakerttel átellenben, a kis utca 
túloldalán, a mai posta mögötti területen 
állandó vízállás, a náddal benőtt Mestertó 
húzódott. Ennek a keleti oldalán volt a 
névadó, a mindenkori „oskolamester” lakása. 
Vele szemben, körülbelül a mai Reál üzlet-
ház helyén a Törvényház, előtte a piactér-
rel és üzletsorral, tőle délre pedig a régi 
városháza bádogtetős épülete. Vele szem-
ben a mai park sarki részén a Kaszinó és 
Granárium épületének udvarán tekepálya 
szolgálta a lakosság szórakoztatását. Az út 
túloldalán a városi szárazmalom helyére 
abban az időben építették fel az új refor- 
mátus templomot. Északi szomszédságá-
ban pedig a Nagyvendéglő fogadta a 
megfáradt átutazókat.

Hadházy Jenő

Várjuk a legszebb konyhakertek programra a jelentkezéseket. 
Közeledik a jelentkezési határidő. 

Hajdúhadház Város Önkormányzata  2021-ben is csatlakozott  a 
Sári Kovács Szilvia programigazgató, Karcag város alpolgármestere 
által létrehozott „A legszebb konyhakertek” – Magyarország leg-
szebb konyhakertjei országos programhoz. A program célja: elis-
merni 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 
gyógynövényeket, gyümölcsöt. A programra összesen 7 kategó-
riában 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 szemé- 
lyesen a Polgármesteri Hivatal portáján igényelhető.

LEGSZEBB KONYHAKERTEK

ÚJ KÖSZMÉTEFAJTA A
HADHÁZI REZISZTENS
HÁROM ÉVI NÉBIH VIZSGÁLAT ALAPJÁN KAPOTT ÁLLAMI 
ELISMERÉST EZ ÉV ÁPRILISÁBAN A HADHÁZI REZISZTENS. 
AZ ÁLLAMI ELISMERÉS 2051-IG TART. 
BEJELENTŐ: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NEMESÍTŐ: DR.GÉCZI LÁSZLÓ

A fajta tulajdonságai alapján ipari fajtának tekinthető. Fő neme-
sítési cél a lisztharmat ellenállóság volt. Ezt keresztezéssel, illetve 
magonc-szelekcióval értük el. A köszméte legádázabb beteg-
sége az amerikai lisztharmat, amely permetezés nélkül az egész 
termést értéktelenné teszi. A gyümölcsök védelme érdekében 
6-8 alkalommal kell permetezni. Ez jelentős munkaráfordítást és 
anyagköltséget jelent. Ezek csökkentésére, illetve kiküszöbölé-
sére nemesítettük ki ezt a fajtát.

Fontosabb tulajdonságai:
Koronája komplett, kevésbé lefelé hajló, inkább vízszintes 
terjedelmű. Vesszőzete a Pallagi óriáshoz viszonyítva vastag és 
rövid. A vessző és az idősebb részek is berakódnak virágrügyekkel. 
A vázágakon dárdák és bogok találhatók fejlett virágrügyekkel. 
Hajtásai vastagok, az évi növekedés 20-25 cm.

Gyümölcse kissé megnyúlt gömb alakú. Átlagbogyó tömege 
5-7 g/db, ami nagymértékben függ a tápanyag ellátástól és az 
öntözéstől. A bogyók színe kezdetben mélyzöld, éretten 
sárgászöld. Az erek kevésbé láthatóak, ez előny. Bőtermő fajta, 
1,5-2,0 kg/ tő termésmennyiségre lehet számítani. 

A zöld bogyók június elején szedhetők, a biológiai érés július 
első-második hetében kezdődik. 

Néhány agrotechnikai javaslat.
Pallag 2-es alanyon jó együttélést mutat. Az eltelepített oltványok 
2-3 vesszőjűek, 6-8 rüggyel. Ezeket 3-4 rügyre rövidre vágjuk, 
később ritkítani szükséges, az elágazások egyikét el kell 
távolítani, valamint a keresztben álló vesszőket ki kell vágni. 

Házikertbe a javasolt sor és tőtávolság 140 cm x 70 cm. Liszthar-
mat ellen nem kell permetezni. A drepanopeziza és a botritisz, 
az állati kártevők, levéltetvek, atkák, sodrómolyok, köszméte 
araszoló, köszméte darázs, üvegszárnyú lepke ellen védekezni 
kell esetében. 

Műtrágyázása során N180 + P75 + K180 hatóanyag kg/ha al-
kalmazása javasolt. A hangsúlyt a nitrogén és a kálium ellátásra 
kell helyezni. Istállótrágyázása 2-3 évenként 10-15 t/ha trágyával 
szükséges. 

Dr. Géczi László
PhD egyetemi docens

Március 24-én ünnepelte 90. születésnapját Szabó Gáborné,  
született Barta Erzsébet. 
Erzsike nénit otthonában kereste fel Asztalos Péter alpolgár- 
mester, hogy Orbán Viktor miniszterelnöki köszöntő oklevelével  
és Hajdúhadház Város Önkormányzatának ajándékával  
gratuláljon neki e jeles nap alkalmából. 
Szívből kívánunk további jó egészséget és sok boldogságot!

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE
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A PARLAGFŰ NAGYMÉRTÉKŰ ELSZAPORODÁSÁNAK 
A KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ÉS GAZDASÁGI KÁROSÍTÓ 
HATÁSA SZÁMOTTEVŐ.

A 164/2008. (XII.20.) FVM RENDELET ÉRTELMÉBEN 
MINDEN 3 HÓNAPOSNÁL IDŐSEBB EB OLTÁSA 
KÖTELEZŐ. AZ ÖSSZEVEZETÉSES OLTÁS ÁRA 5000 FT 
FÉREGTELENÍTÉSSEL EGYÜTT.

A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓLÓ 2013. ÉVI 
V. TÖRVÉNY VI. FEJEZET 5:23. §-A KIMONDJA, HOGY:
A TULAJDONOS A DOLOG HASZNÁLATA SORÁN KÖTELES 
TARTÓZKODNI MINDEN OLYAN MAGATARTÁSTÓL, 
AMELLYEL MÁSOKAT, KÜLÖNÖSEN A SZOMSZÉDOKAT
SZÜKSÉGTELENÜL ZAVARNÁ, VAGY AMELLYEL 
JOGAIK GYAKORLÁSÁT VESZÉLYEZTETNÉ.

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.

TÁJÉKOZTATÓ  PARLAGFŰ-MENTESÍTÉSSEL KAPCSOLATBAN EBOLTÁS  HAJDÚHADHÁZON

TÁJÉKOZTATÓ A CSENDHÁBORÍTÁS SZABÁLYSÉRTÉSÉNEK 
ELKÖVETÉSÉRŐL ÉS ANNAK KÖVETKEZMÉNYEIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A HULLADÉKSZÁLLÍTÁSRÓL

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 
törvény. 17. § (4) bekezdése kimondja: „A földhasználó köteles az in-
gatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, 
és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyama-
tosan fenntartani.”. 

A korábbi szabályozás szerint a földhasználó csak az adott év június 
30-áig volt köteles a parlagfű virágbimbójának kialakulását meg-
akadályozni. Az érvényes szabályozás szerint viszont a parlagfű 
elleni védekezés egész évben fennálló kötelezettség.

Az előírt védekezési kötelezettség elmulasztása esetén, belterületen 
a települési önkormányzat jegyzője, külterületen a terület fekvése 
szerint illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi 
feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal a föld-
használóval szemben közérdekű védekezést rendel el. Ha a közérdekű 
védekezés elrendelése és a hatóság általi végrehajtatás ideje között a 
földhasználó nem végzi el a parlagfű-mentesítést, akkor azt a hatóság 
a vállalkozóval végezteti el. Ennek költségei a földhasználót terhelik.

Az összevezetéses oltás helyszínein csak chippel ellátott kutya oltható 
be. Az oltás és a chipezés alól szándékosan elvont ebek tulajdonosa 
ellen szabálysértési eljárás indul.

Az ebek összevezetéses oltásakor a járványügyi szabályok szigorú 
betartása kötelező.
Az ebek tartási helyén is lehetőség van oltásra, amely 5500 Ft.

A Hajdúhadház, Hajnal utca 2. szám alatt, - május 25-től újrainduló 
állatorvosi rendelésen – a megszokott rendelési időpontokban is 
lehetőség lesz az ebek veszettség elleni védőoltására.

Telefonon: 0620/945-5846

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, 195.§-a szerint:

(1) Aki lakott területen, az ott levő épületben, vagy az ahhoz 
tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és 
védett természeti területen indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas 
arra, hogy mások nyugalmát, illetve a természeti vagy a védett ter-
mészeti értéket zavarja, szabálysértést követ el.

A fenti szabálysértés elkövetése miatt a közterület-felügyelő is szabhat 
ki helyszíni bírságot.

Ugyanezen törvény 78. § (1) bekezdése kimondja, hogy:
A szabálysértési eljárás feljelentés, vagy a szabálysértési hatóság vagy 
a bíróság hivatali hatáskörében szerzett tudomása, a helyszíni bírság 
kiszabására jogosult szerv vagy személy általi észlelés alapján indul meg.    

2020. március 01-től a járási hivatalok szabálysértési hatáskörei 
– így a csendháborítás is - a rendőrséghez kerültek át, így általános 
szabálysértési hatóságként ő jár el.

Az elmúlt időszakban több bejelentés történt a csendháborítás 
szabálysértésének elkövetéséről. A csendháborítást, azaz a szomszé-
dokat zavaró, hangos tevékenységet nemcsak 22.00 óra után, hanem 
napközben is el lehet követni!

Hulladékszállító edény igénylése (kék):

Ingatlan vásárlása esetén az adásvételi szerződés vagy tulajdoni lap 
bemutatásával történik a szerződéskötés. 

Ügyfélszolgálat:  Hajdúhadház, Vásártér út 6. sz.
   Kedd 08:00-12:00, 12:30-15:00

Hulladékszállító edény igénylése (sárga, barna):

A Polgármesteri Hivatal portáján (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.) 
lehet átvenni a HHG-tól kapott igazolás felmutatásával.
HHG logóval ellátott szemeteszsákot 450,-Ft-ért az ügyfélszolgála-
ton lehet vásárolni.

A lomtalanítás a hulladékszállítási díjat megfi zető és tartozással nem 
rendelkező ingatlanhasználó által, a HHG-val előre egyeztetett napon 
(max. évi 1 alkalommal) egyedi megrendeléssel kért, házhoz menő 
jelleggel történik.

Lomtalanítás kérése:
Az intézkedéshez a következő adatok szükségesek:

• név, cím, a számlán található vevő azonosítója,
• elszállítandó lom mennyisége (m3) és fajtája
• elérhetőség (vezetékes, vagy mobil telefonszám)

A további információk és jelentkezés a HHG Nonprofit Kft. Ügyfél-
szolgálati irodájában az alábbi elérhetőségeken: 

Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi utca 12.
Telefon: +36 20 / 518-2709
E-mail: lomtalanitas@hhgkft.hu

Hulladékgazdálkodási bírság kerül kiszabásra, azon lakosok részére, 
akik nem veszik igénybe a kötelező hulladékszállítási közszolgáltatást 
azaz nem rendelkeznek hulladékszállítási szerződéssel.

dr.  Kiss Katalin
jegyző

A fentieken túlmenően, a parlagfű elleni védekezési kötelezettség 
elmulasztása esetén az illetékes megyeszékhelyi járási hivatal a föld-
használóval szemben növényvédelmi bírságot szab ki. A kiszabandó 
növényvédelmi bírság legkisebb összege tizenötezer forint.

Oltási időpontok, helyszínek:

Dr. Kecskés Lajos állatorvos

Az illetékes hatóságok hétvégén is fokozottan ellenőrzik azokat 
a településrészeket, ahonnan bejelentés érkezik. A magánjellegű 
rendezvények tartása nem szolgáltathat indokot a szabálysértés 
elkövetésére.

Fentiekre tekintettel kérjük a békés egymás mellett élés szabályait 
maradéktalanul szíveskedjenek betartani.

Helyszín

Hajdú utca sarok
Galambos utca vége
Virág utca sarok
Sámsoni út vége
Nyíl utca sarok

Nap

Csütörtök 
Péntek
Szombat
Szombat
Szombat

Időpont

16:00 - 17:00-ig
16:00 - 17:00-ig
09:00 - 10:00-ig
10:00 - 11:00-ig
15:00 - 17:00-ig

Dátum  

2021.05.27
2021.05.28
2021.05.29
2021.05.29
2021.05.29
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ÜNNEPEINK, JELES NAPJAINK  –  MÁJUS
MÁJUS – PÜNKÖSD HAVA – TAVASZUTÓ – ÍGÉRET HAVA

MÁJUS 1. – A MUNKA ÜNNEPE

MÁJUS ELSŐ VASÁRNAPJA – ANYÁK NAPJA

MÁJUS 4. – SZENT FLÓRIÁN NAPJA

MÁJUS 6. – A MAGYAR SPORT NAPJA

MÁJUS 21. – A MAGYAR HONVÉDELEM NAPJA

MÁJUS 12-14. – FAGYOSSZENTEK: 
PONGRÁC, SZERVÁC, BONIFÁC

A munka ünnepe -korábban a munkások ünnepe- a nemzetközi 
munkásmozgalmak által kiharcolt ünnepnap. Előzményei egészen a
brit ipari forradalomig nyúlnak vissza, amikor is egy gyártulajdonos, 
Robert Owen 1817-ben megfogalmazta és közzétette a munkások 
követelését, benne többek között az addig 10-16 órás munkaidő 
nyolc órára csökkentését, a hangzatos „nyolc óra munka, nyolc óra 
rekreáció, nyolc óra pihenés”. Ebből a gondolatból született később 
a talán mindenki által ismert Beatrice dal is. A május 1-hez kapcso-
lódó népi hagyomány a májusfaállítás. A hagyomány szerint, a május-
fát csoportba szerveződve állították a legények a lányoknak.

Az anyák napja világszerte megünnepelt nap, amelyen arról emlé-
kezünk meg, hogy milyen fontos az anya szerepe a családban. Az otthon 
melegét megteremteni, a gyermekneveléssel foglalkozni és sok esetben 
ezek mellett dolgozni megterhelő dolog, s ezen a napon ezt köszönjük 
meg az anyáknak. A különböző országokban más és más napokon 
ünneplik, Magyarországon május első vasárnapján.

A hagyományoknak megfelelően, 1991 óta minden évben május 4-én 
tartják „A Magyar Tűzoltók Napját”, ami egyben Szent Flórián napja 
is, aki a tűzoltók védőszentje, valamint megtestesítője a tűzoltói munka 
lényegének: a bátorságnak, az önfeláldozásnak, a becsületnek és az 
emberek megsegítésének.

A kontinens első szabadtéri sportversenyét 1875. május 6-án Buda-
pesten rendezte meg a Magyar Athletikai Club (MAC). Ennek emlékére 
a kormány határozata alapján 2000 óta ezen a napon ünnepeljük a 
Magyar Sport Napját.

A kormány határozata alapján, 1992-től, május 21-én ünneplik 
a magyar honvédelem napját. A magyar szabadságharc tavaszi 
hadjáratának tetőpontjaként, háromhetes ostrom után 1849-ben 
e napon foglalta vissza Buda várát a Görgey Artúr tábornok ál-
tal vezetett sereg az osztrák csapatoktól, amelynek vezére Hentzi, 
császári tábornok volt. A katonai szervezetek több helyen tartanak 
megemlékezést, többek között a budai hősök emlékére a Dísz téren,

Pongrác, Szervác és Bonifác, ókeresztény vértanúk napja, akik a hitükért 
haltak meg. Egy népi magyarázat szerint Pongrác kánikulában subá-
ban megfagyott, Szervác a Tisza közepén víz nélkül megfulladt,
Bonifácot pedig agyoncsipkedték a szúnyogok. A néphiedelem szerint
ezért haragszanak az emberekre és évről évre visszajönnek, hogy
bosszantsák őket a hideg időjárással. A földművesek elővigyáza-
tosságból a kényes egynyári zöldségeket, uborkát, babot, paradicsomot, 
paprikát csak a fagyosszentek napja után ültették el.

MÁJUS 23-24. – PÜNKÖSD

MÁJUS UTOLSÓ VASÁRNAPJA – A MAGYAR 
HŐSÖK EMLÉKÜNNEPE

az 1893-ban felállított Honvéd-szobornál. A szobor egy zászlót 
tartó, harcba rohanó fiatal katonát ábrázol, amelynek talapzatán 
az alábbi felirat található: „1849. május 21. Szabad hazáért!”.

A pünkösd a húsvét utáni hetedik vasárnapon és hétfőn tartott keresz-
tény ünnep, amelyen a kereszténység a Szentlélek kiáradását ünnepli 
meg. A Szentlélek az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetének végpontja, 
áradása; ez a kiáradás. A Szentlélek (latinul Spiritus Sanctus), ezen a 
napon áradt ki Jézus tanítványaira, az apostolokra, és ezzel a napot új 
tartalommal töltötte meg a keresztények számára. Pünkösdkor tartják 
a csíksomlyói búcsút is, mely a Kárpát-medencei magyarság egyik 
legjelentősebb keresztény eseménye. 

Pünkösdhöz számos népszokás is kapcsolódik. Az egyik ezek közül 
a pünkösdi király megválasztása. A pünkösdi királyt a legények közül 
választották ügyességi versenyeken. A pünkösdi király megválasztása 
után egy évig “uralkodott”, azaz ő irányította a legényeket, az ivóban 
ingyen ihatott, minden lakodalomra, mulatságra meghívták. Másik 
érdekes népszokás  a zöld ágak házba vitele. Az ablakokra, az ajtók 
fölé, a szobák falára, a kútgémre, a malmokra frissen vágott zöld 
ágakat tűztek, azzal a céllal, hogy bőséget hozzon és megóvjon  a ron-
tástól, a boszorkányokoktól. Szokás volt a földbe tűzni a zöld ágat, 
mely a hiedelem szerint megóvja a vetést a jégveréstől, a kártevőktől.

A magyar hősök emlékünnepét május utolsó vasárnapján tartják 
azokra a magyar katonákra és civilekre emlékezve, akik az életüket 
áldozták Magyarországért.

SPORT
ÍJÁSZAT

2021. 04. 25-én a Kikelet kupán Molnár Gábor vadászrefl ex felnőtt férfi  kategóriában 
ezüstérmes lett, Miklósi András pedig a bronzérmet hozta el. Ugyanezen a kupán, 
Miklósiné Takács Nikolett vadászreflex felnőtt női kategóriában 5. lett, a Martfű 3D 
íjászversenyen Tompa Tibor pedig vadászrefl ex veterán kategóriában az aranyéremért 
állhatott a dobogóra. Tompa Tibor itt nem állt meg. A 2021. 05. 02-án megrendezett 
budapesti WA pálya OB kvalifikációs versenyén vadászreflex veterán kategóriában 
szintén aranyérmes lett. Mindenkinek gratulálunk a szép eredményhez!

KOSÁRLABDA

A kenguru bajnokság utolsó fordulójára 2021. 05. 08-án szombaton került sor, ahol 
a Hadházi Farkaskölykök a BKG Príma SE Hajdúszoboszló és a Karcagi SE Pusztai 
Sasfiókák együttesével találkoztak. Az eredmény egy nyereség a szoboszlóiak ellen, 
egy vereség a hazai csapattól.

Hadházi Farkaskölykök – BKG Príma SE Hajdúszoboszló 68:13
Hadházi Farkaskölykök – Karcagi SE Pusztai Sasfiókák  48:75

Május végén kezdetét veszi a 2020/21-es Hajdú-Bihar Megyei Kosárlabda bajnokság. 
Az idei versenyzés a vírushelyzet miatt nem indult el a szokásos szervezésben, de azok 
a csapatok, akik vállalják a versenyzést egy rövidített bajnokságban szerepelhetnek.

4 csapattal, tehát torna rendszerben kerül megrendezésre az idei versenyszezon, 
közöttük a Hadházi Farkasok is részt vesznek.
A tervek szerint a bajnokság döntőjét és a bronz mérkőzéseket június második hét-
végéjén Hajdúhadházon rendezik meg. 

Hajrá Hadház! Hajrá Farkasok!

LABDARÚGÁS

Az április 24-én játszott Megye 1 csoportban Felnőtt kategóriában a Hajdúhadházi FK 
vereségett szenvedett a Kabai Meteorit SE ellen. Hajdúhadházi FK – Kabai Meteorit SE   0-4
Ifjúsági kategóriában bár a hadháziak derekasan kiálltak, az ellenfél vitte a meccset. 
Hajdúhadházi FK – Kabai Meteorit SE   2-3
Megye 3-ban május 2-án a hadháziak fölényesen diadalmat arattak a hortobágyiak ellen. 
Hajdúhadházi FK- Hortobágyi LSE   9-3
U16-os bajnokságban pedig szintén jól szerepelt a csapat, ahol az adonyiakat utasították 
kispadra. Hajdúhadházi Fk – Nyíradonyi VVTK   4-2

Hajrá Hadház! Hajrá Hadházi Labdarúgás!

ÖKÖLVÍVÁS

Nagy Tímea, a felnőtt válogatott idei második megmérettetése a Bocskai emlékversenyt 
követően, bronzérmet szerzett a Belgrade Winner nevű nemzetközi tornán, akit Salánki 
László ökölvívó edző készített fel.

Gratulálunk a kiváló eredményhez!

JIU JITSU

Hazatért a négyszeres Ír Nemzeti Bajnok. Svintek Béla aki 2017-ben elnyerte a Barcelona 
Master Európa Bajnokság aranyérmét, 2018-ban pedig a Liszaboni EB-n ezüstérmet 
szerzett brazil Jiu Jitsu-ban, jelenleg Hajdúhadházon tölti felkészülési időszakát. Sport-
társánál Szabó Róbertnél a Warrior Gym-ben ingyenes szemináriumokat tart május végéig, 
ahol várnak minden korosztályt. Svintek Béla elmondta, hogy ez a sport nagyfokú önural-
mat és koncentrációt igényel, valamint tiszteletet is tanít a sporttársak és az emberek 
felé, így kifejezetten ajánlott a fi atal korosztály energiájának levezetésére. További sok 
sikert kívánunk!
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KISKERTI TANÁCSOK

A szintetikus kémiai szerekkel is lehet óvato-
san és célzottan növényvédelmet folytatni. 
Az Európai Unió nem engedi forgalmazni 
azon készítményeket, melyekről időközben 
kiderül, hogy az emberre és környezetére 
magas kockázatot jelent a használatuk. 

Most az Európai Bizottság felülvizsgálati 
jelentése, illetve a NÉBIH listájából szeretnék
néhány növényvédelmi célra használható nem
engedélyköteles anyagot ajánlani. Ezek a 
készítmények hatékonyságukban elmaradnak 
a szintetikus kémiai szerektől, de nagyobb 
odafi gyeléssel néhány szőlőtő, gyümölcsfa, 
pár négyzetméter zöldségeskert fenntart-
ható velük.

A szőlő korai tőkeelhalást okozó gomba-
fajok ellen használható az agyagos faszén 
granulátum, amely aktív szén, feketeszén 
és bentonit tartalmú. 0,5 kg/m2 mennyiség 
3 évente kiadva tövenként a szőlő élettar-
tamát és egészségi állapotát javítja. 

Csalánkivonat, mely rovar, gomba és atka-
ölőhatásáról ismert. Alma, szilva, őszibarack, 
ribiszke, cseresznye, dió, körte esetében zöld 
őszibarack levéltetű, zöld rózsalevéltetű, 
vértetű, levélpirosító ribiszkelevéltetű, tarka 
diólevéltetű, fekete cseresznye levéltetű, 
almamoly közönséges takács atka ellen jó 
hatékonyságú. Szőlőben peronoszpóra ellen 
javasolt. 

Gyümölcsfák esetén moníliás virágfertőzés, 
szürkerothadás és indáspenész ellen hatásos. 

Bab esetén fekete répa-levéltetű és takácsat-
ka ellen javasolt. Uborka esetén lisztharmat 
és alternária, burgonyánál zöld őszibarack 
levéltetű és fitoftóra ellen javasolt. 

Saláta, káposzta, retek esetében a barnafol-
tos saláta levéltetű, káposzta levéltetű, nagy 
káposztabolha, káposztamoly és alternária 
ellen lehet jó. Rózsafélék esetén a zöld rózsa-
levéltetű ellen ajánlják. 

RÖVIDEN A CSALÁN KIVONAT KÉSZÍTÉS 
TECHNOLÓGIÁJÁRÓL

75 gramm friss vagy 15 gramm szárított 
csalánlevelet 1 liter vízben kell áztatni 3-4 
napig, naponta megkeverve. Szűrés után a 
szürletet ötszörösére hígítva lehet kiperme-
tezni 1-5 alkalommal 7-15 naponta. 

A mésztej (kálcium-hidroxid) gombaölő ha-
tását ki ne ismerné. Almás termésűeknél és 
csonthéjasoknál nektriás kéregrák, egyéb 
fás részeket megbetegítő kórokozók ellen. 
Ősszel a tél beállta előtt a fák kérgeit 1-2 
alkalommal lepermetezni vagy ecseteléssel 
felvinni. Kora tavasszal ugyancsak perme-
tezni vagy ecsettel felvinni a kéregre, illetve 
a nagyobb vágási felületekre. 

A MEZEI ZSURLÓ GOMBAÖLŐ HATÁSÁRÓL 
NÉHÁNY SZÓBAN.

Almában lisztharmat és varasodás ellen 
egészséges állapotát az 50-70%-os szirom-
hullásig 2-4 alkalommal bő lével kijuttatva 
a főzetet. Őszibarackban tafrinás levélfodro-
sodás ellen sziromhullásig 3-4 alkalommal. 

Szamócában és málnában szürkepenész és
lisztharmat elleni hatása ismert. Szőlőben 
lisztharmat és peronoszpóra ellen levél-
fejlődés kezdetétől a virágzás végéig 2-6 
alkalommal. 

Burgonyában burgonyavész, alternária és 

A diammónium-foszfát csalogatószerként 
ajánlott gyümölcslegyek így cseresznyelégy 
csapdázására. Alkalmazása úgy történik, 
hogy a 40 gr/l koncentrációjú anyagot 1l-es 
műanyag fogóedénybe vagy házi készítésű 
műanyag pet palackba felöntjük. A pet 
palack felső 2/3 részénél körkörösen 2,5-3 
mm-es fúratokat készítünk és azokat a fák 
ágaira kell rakni 1 csapda/fa. A fa felső 1/3 
részére kell kitenni. Havonta frissíteni kell az
oldatot. Oldatkészítésre a gyümölcsecet 50%-os
hígítása is jó lehet. Fontos, hogy a fúrat a 
csapdán 2-3 mm-nél ne legyen nagyobb, mert
ellenkező esetben a nagytestű legyek, méhek, 
darazsak is áldozatul esnek és feleslegesen 
telik meg a csapda. 

A háztartási ecet gomba és baktériumölő ha-
tását is ki tudjuk használni. Alma, körte, birs, 
díszfáknál baktériumos fertőzések, illetve 
baktériumos kéregelhalás ellen hatásos.

A vágóeszközök, úgy, mint metszőolló, ág-
vágó fűrész fertőtlenítésére. 0,5 dl 10% ecet 
1 liter vízbe és ezzel az eszközöket lemosni, 
így a tovább fertőzés megelőzhető. 

A fűzfa kéreg főzet gombaölő hatása is ismert. 
Gyümölcsfáknál levélfertőző gombák ellen 
(tafrina, varasodás, lisztharmat). Borszőlő 
esetén peronoszpóra és lisztharmat ellen 
fürtzáródásig hétnapos időközönként 4-6 
alkalommal. Elkészítése egyszerű a főzetnek: 
200 gramm fűzfakéreg 30 liter vízben főzve 
majd leszűrjük. 

lisztharmat elleni hatása ismert. Uborkában 
gyökérrothadást, palántadőlést okozó gombák
ellen, illetve lisztharmat ellen. Az előbbiek ellen 
tövenként beöntözéssel míg utóbb gomba 
ellen permetezéssel juttatjuk ki a főzetet. 

Paradicsomban alternária és szeptória ellen 
is javasolt. 

Csonthéjasok, díszfák, rózsaféléknél diplo-
karponos levélfoltosság rózsarozsda, levél-
sodródást okozó gombák ellen, illetve monília 
és lisztharmat ellen is jó. 

A mustármag por gombaölő hatása azoknak
ajánlott, akik otthon búzacsírát vagy búza-
füvet állítanak elő. Csírafertőző gombák ellen
nedves csávázással kell felvinni a magra. 10 
kg búzára 15 dekagramm pirított mustá-
rmagőrleményt kell felvinni. Napraforgóolaj 
gombaölő hatását a paradicsom termesztők 
használják ki lisztharmat ellen. 

A sör csigaölő hatású. Növényi kultúrákban 
meztelen csigák összegyűjtésére, csap-
dázására alkalmas. A sört műanyag edénybe 

Hagymaolaj rovarriasztó hatása ismert. Gyökér-
zöldégek esetén (sárgarépa, petrezselyem, 
paszternák, zeller) a répalégy távoltartására 
használható. A veteményes kertben 1-2 páro-
logtató edényt (diszpenzert) kell kihelyezni. 

A hidrogén-peroxid gomba és baktériumölő 
hatását érdemes kihasználni. A salátaféléket 
és lágyszárú virágmagvakat kell az oldatban 
csávázni (15-25 gr/liter).

Paradicsom és paprikában a baktériumok és
gombák átvitele ellen a metszőolló, kések,
vödrök és egyéb munkaeszközök fertőt-
lenítésére lehet használni. 

KONYHASÓ ROVARÖLŐ ÉS GOMBAÖLŐ 
HATÁSA IS ISMERT. 

Szőlőben tarka szőlőmoly ellen májusban és 
júniusban 10-15 naponta 10 liter vízben 6-7 
dekagramm, lisztharmat ellen fürtzáródásig 
1-2 alkalommal 6-8 dekagramm/10 liter víz-
zel segíthetünk a fertőzés megelőzésében. 
Gombatenyészetekben a pókhálós penész, 
száraz mólé, nedves mólé ellen konyhasót 
lehet kihelyezni foltkezelésre. 

A lecitin gombaölő hatása ismert. Alma-
félékben lisztharmat ellen, őszibarackban 
tafrina ellen, köszmétében lisztharmat ellen, 
uborkában lisztharmat ellen, szőlőben liszt-
harmat és peronoszpóra ellen, dísznövé-
nyekben (rózsa) lisztharmat és más gomba-
betegség ellen. 

kell önteni, amelyet a védendő területen 
a talajba kell süllyeszteni. Erős fertőzéskor 
1m2-re 1 csapda. 

A szódabikarbóna gombaölő hatása, illetve 
mohaírtó hatása ismert. Szőlőben liszthar-
mat ellen max. 2% koncentrációban, almában 
varasodás ellen maximum 1% koncentráci-
óban. Zöldségféléknél, bogyósoknál, dísz-
növényeknél lisztharmat ellen. 

Gyümölcsféléknél tárolási betegségek ellen
(kék, illetve zöldpenész) 1-4%-os oldatába
kell a gyümölcsöt bemártani vagy leperme-
tezni. Említést érdemel a Talkum, kártevők 
távoltartására és fertőzések mérséklésére 
való hasznossága és a tejsavó gombaölő 
hatása uborkában, cukkíniben, tökfélékben. 
A tehéntej lisztharmat gombaölő hatását 
is meg kell említeni szőlő, sütőtök, uborka, 
cukkini, csillagtök növények esetén. 

Hasznos kertészkedést kívánok mindenkinek! 

Szőllős László növényorvos

Az előző lapszámban arról írtam hogyan 
lehet hatékonyan és gyorsan kémiai szerekkel
megvédeni kertészeti és dísznövény kultúrá-
inkat. A hagyományos vagyis konvencionális 
termesztés nem egyeztethető össze a biológiai 
vagy ökológiai gazdálkodást folytatók tevé-
kenységével. 

A Hajdúhadház Város Önkormányzata által meghirdetett helyi Családi 
Portaprogram-Szociális földprogram március elején indult.

SZOCIÁLIS FÖLDPROGRAM

A pályázaton vetőburgonyát, dughagymát, 
csirkét, nevelő tápot és műtrágyát lehetett 
igényelni. A program célja, hogy elősegítse 
a családok konyhakertjeinek megművelését, 
hozzájáruljon a kisállattartási gyakorlat 
megerősítéséhez, ezáltal az érintett személyek, 
családok megélhetésének elősegítéséhez, élet-
minőségének javulásához. 

Áprilisban a termények kiosztása lezajlott, 
több mint 300  hajdúhadházi lakos kapta 
meg terménycsomagot és ültette el az ön-
kormányzattól kapott növényeket. A földprog-
ramban  részt vevő Vékony Imrénétől meg-
tudtuk,  hogy férjével 50 éve foglalkoznak 
mezőgazdasági terményekkel. Régen 1300 
m2-en gyümölcsös kertjük volt a Csokonai 

Kertben, azonban nyugdíjas éveikre már 
csak a kiskertet tartották meg az udvar hátsó 
részén, ami 100m2. Itt zöldségeket, s főleg 
uborkát termeltek, ami olyan mennyiségű 
volt, hogy még a családnak is bőven jutott 
belőle, most pedig nagyon örültek a prog-
ramnak, amikor az önkormányzattól kapott 
terményeket, - burgonyát és hagymát - ültet-
hettek a saját terményeiket kiegészítve. 

Takács Józsefné több mint 40 éve gondozza 
otthoni kertjét. Elmondta, hogy minden 
évben maguknak termesztik a burgonyát, 
zöldséget, sárgarépát, paprikát, málnát és 
szedret. Véleménye szerint az otthon termelt, 
„bio” zöldségek és gyümölcsök minősége 
sokkal jobb, s az is pozitívum, hogy nem kell 

sorban állni a boltban. A mozgás élménye 
a jó levegőn – terménygondozás közben - 
pedig még egészséges is, így minden fi atal-
nak szívből ajánlja ezt az elfoglaltságot.



Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, 
az Agrárminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma
a 2021. évi EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT keretében
rajz-, fotó- és kreatív pályázatot hirdet
„A vasút világa – „sínes” álmok!” címmel.

PÁLYÁZAT

SZERVEZŐK ÉS TÁMOGATÓK:

2021. SZEPTEMBER 16-22.

PÁLYÁZHATNAK:  óvodástól-felnőttekig, 
egyénileg vagy csoportosan, akár családok is, 
rajzzal, fotóval, kreatív alkotással

TÉMA:  a vasút világa, 175 éves magyar vasút

BEADÁSI HATÁRIDŐ:  2021. július 15.

További információk és a pályaművek elektronikus beadása
a KTI Közlekedéstudományi Intézet weboldalán:
http://www.kti.hu/emh-palyazat/

RAJZ-, FOTÓ- ÉS KREATÍV

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

BIO / BARNA FEDELŰ HULLADÉKGYŰJTŐK:
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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TISZTELT LAKOSSÁG!
HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁRJA A LAKOSSÁGOT 
KÖZVETLENÜL ÉRINTŐ KÖZTERÜLETI PROBLÉMÁKKAL  
KAPCSOLATOS BEJELENTÉSEKET:

• KRESZ-tábla hiba, hiány vagy rongálás
• Úthibák, kátyúk, veszélyes útszakaszok
• Kidőlt, korhadt, veszélyes fa
• Közterületen kóborló állat

A zökkenőmentes ügyintézés érdekében kérjük a helyszín pontos (utca, 
házszám) megjelölését. Minden esetben igyekszünk segítséget nyújtani, 
amennyiben nem rendelkezünk illetékességgel vagy hatáskörrel az ügyben,  
a bejelentést haladéktalanul továbbítjuk az intézkedésre jogosult szerv vagy 
szervezet felé, annak érdekében, hogy a probléma minél előbb megszűnjön.

BEJELENTÉS

• hétfőtől péntekig 8 órától 16 óráig: (52) 583-411,
• hétköznapokon 16 órától 19 óráig,
• hétvégén 8 órától 18 óráig: 06-30-3491-706

Kérjük, bejelentésüket elsődlegesen e-mailben jelezzék  
uzemeltetes@hajduhadhaz.hu címen, ahol 0-24 órában  
fogadjuk észrevételeiket.


