
VAY ÁDÁMRA, A HAJDÚHADHÁZI KIKÉPZŐBÁZIS 
NÉVADÓJÁRA EMLÉKEZTÜNK

Vay Ádám születésének 364. évfordulója alkalmából szervezett ünnepséget  
a MH 5. Bocskai István Lövészdandár Parancsnoksága a hajdúhadházi  
Vay Ádám Kiképzőbázison. Szloszjár Balázs dandártábornok mellett Hajdú- 
hadház Város Önkormányzata nevében Asztalos Péter alpolgármester helyezte  
el az emlékezés virágait Vay Ádám szobránál.   4. oldal

Dr. Zacher Gábor főorvos, toxikológus 
drogprevenciós előadást tartott a 
Városháza dísztermében.  5. oldal

DR. ZACHER GÁBOR 
HAJDÚHADHÁZON

KÍGYÓÖSVÉNY ERDEI BRINGAPARK
Tasó László országgyűlési képviselő, Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős  
kormánybiztos, Benyó Balázs a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke 
és Csáfordi Dénes polgármester ünnepélyes keretek között átadta a lakosságnak 
Hajdúhadház legújabb aktív szabadidős sportlétesítményét.  3. oldal
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POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

A SZEMÉLYES TALÁLKOZÁSOKAT NEM 
PÓTOLJA SEMMI!

Az életünk utóbbi, bő egy éves időszakát 
meghatározó problémák súlya már egyre 
kevésbé nyomja a vállunkat. A vírus, s az
ellene történő védekezés nem legmegha-
tározóbb része már a mindennapjainknak. 
Teljesen nem felejtjük, figyelni, vigyázni 
kell, de lassan visszatérnek régi életünk 
megszokott elemei.  

Városunk és városi közösségünk is egyre
szabadabban élhet. Óvatosan, körültekin-
tően, fi gyelve minden apró, de lényeges 
részletkérdésre, újraindítjuk közös életün-
ket, közös programjainkat Hajdúhadházon.

Május végén még nem szerveztünk gyer-
meknapi rendezvényt. Június 4-én is szűk 
körben emlékeztünk. Nem akartuk koc-
káztatni senki egészségét és életét. Június 
első két hetében azonban országosan 
és városunkban is egyértelműen pozitív 
számszerű mutatókkal szembesültünk. 

Június közepétől újra rendezvényekkel
várjuk a hajdúhadházi lakosokat és a 
városunkba érkezőket. Elsőként a Labda-
rúgó Európa Bajnokság mérkőzéseinek 
megtekintése, majd a Hadházi Szabadtéri
Színházi Fesztivál előadásai, a nyári gyerek-
táborok, sportrendezvények és szeptember 
10–12-én a Hadházi Káposztás Napok!  

Újra együtt lehetünk, újra együtt örül-
hetünk közös életünk minden értékes 
elemének, s a közös munkával elért ered-
ményeknek. Legyenek azok városunk új 
épületei, vagy színvonalas, közösségünket 
erősítő rendezvényeink. 

A személyes találkozásokat nem pótolja 
semmi. Legyen szó munkáról, kikapcso-
lódásról, szórakozásról, családról, vagy 
barátságról. 
Ezt megtanultuk.

FEJLESZTÉSEK HAJDÚHADHÁZON

Városunk épül, mert mi, hajdúhadházi 
emberek építjük. Egyre több lakóingatlan 
újul meg, s egyre több építkezés indul. 
Múlt év végén társasház építési munkálatok 
is kezdődtek városunkban. Egyre többen
keresnek lakóingatlant városunkban, szük-
ség van újak építésére.

Épül az egyházi iskola, a városi bölcsőde 
építése egy időre statikai-talajszerkezeti 
problémák miatt ugyan megállt, de június 
közepe óta újra zavartalanul halad. A brin-
gapark elkészült, június 16-án ünnepélyes 
keretek között átadtuk. Az Ezerjó Vendég-
ház korszerűsítési munkái hamarosan 
befejeződnek. 

A város nyugati részén tervezett fejlesz-
tések nem tudtak még elindulni. Az 
önkormányzatunkat támogató döntés 
megszületett, a támogatási szerződés 
azonban még nem került aláírásra. Ezzel 
párhuzamosan a tervezés és a kivitelezők 
kiválasztása hamarosan befejeződik. 
Eredetileg tavasz folyamán terveztük a 
beruházások kezdését, realitása most 
annak lehet, hogy ebben az évben vala-
mikor elkezdődnek a fejlesztések, s jövő 
évben befejeződnek. 

A szennyvíztisztító telep bővítési munkái 
nem várt nehézségek miatt még múlt 
év szeptemberében leálltak. Minden 
jel arra utal, hogy korábbi, 2010. előtti 
fejlesztések kivitelezési hibái és azok 
súlyos következményei nehezítik most 
az életünket. A kivitelezést végző cég és 
a tisztító telepet üzemeltető cég között 
kialakult vitában nem született megál-
lapodás. A munka várhatóan kormány-
zati többletforrások biztosítását követően 
indul majd újra. A források biztosításáról 

már megszületett a kormányzati döntés, 
a támogatási szerződés aláírására várunk. 
További probléma, hogy a korábban 
megépült szennyvíz hálózat addig nem 
használható, amíg a telepen minden 
munka be nem fejeződik. Megértjük a 
türelmetlenséget, de olyan korábbi kivi-
telezési és abból fakadó működési hibák 
feltárása és elhárítása van folyamatban, 
amelyek sok pénzbe kerülnek, s viszonylag 
jelentős az időigényük is. Mindezek mel-
lett, a kivitelező céggel egyeztetve, az év 
végi befejezési határidő reálisnak tűnhet.

Nyár folyamán elkezdődhet a belvárost a
laktanyával összekötő út teljes felújítása.
A Hunyadi utca Mester utcai keresztező-
désétől a katonai bázis bejáratáig épül
meg az új útburkolat. A 600 millió Ft
összegű kormányzati támogatást megkap-
tuk, a kivitelező kiválasztását követően, 
várhatóan még nyár folyamán elkezdődhet 
az építési munka.

Az Arany János és a Rákóczi utcák út-
burkolatának teljes felújításához elkészül-
tek a tervek, s megtörtént a kivitelező 
cég kiválasztása. A munka elvégzéséhez 
szükséges anyagi forrásokat hitelfelvétel-
lel biztosítjuk. Jelenleg a 300 millió forint 
összegű hitelkérelem kormányzati jóvá-
hagyására várunk.

Csáfordi Dénes polgármester 

KEDVES HAJDÚHADHÁZI LAKOSOK!

KÍGYÓÖSVÉNY ERDEI BRINGAPARK Arany János utca felől egy fahídon keresztül 
érhetjük el. A pálya elején és végén 1-1 fa 
kapu lett elhelyezve, mely az induláshoz és 
érkezéshez szolgál támpontként. 

A bringaparkban egy 16m2-es szociális épület 
található, melyben vizes helyiség és öltöző 
kapott helyet, valamint a kerékpár javításához 
és használatához tárgyi eszközöket, szerszá-
mokat valamint vízvételi lehetőséget biztosít. 

Az erdei kerékpáros „singletrail” pálya 1300 
méter hosszú, az útvonal burkolatlan, szint-
különbsége alacsony, szélessége az egyenes 
szakaszokon 0,5-1 méter, a kanyaroknál 1-1,5 
méter.  A jó helyi adottságok az erdei kerék-
pározás élményét tudják biztosítani. A nyom-
vonalon fa, föld és murva akadályok kerültek 
elhelyezésre annak érdekében, hogy haladó 
szintű kerékpárosokat is kiszolgáljon, vala-
mint technikai tudás fejlesztésére is egyaránt 
alkalmas legyen. 

Az első akadály a hullámok elnevezésű elem, 
mely murvából készült, és megközelítőleg 
10 méter hosszú. Ezt követi a North shore 
egyenes, mely kb. 30 cm széles, és 15 méter
hosszú. Következő akadályként a palló szlalom-
mal találkozunk, mely kb. 30 cm széles, és 
15 méter hosszú. Ezen akadályokat leküzdve 
találkozunk a North shore szlalom elemmel, 
mely kb. 40 cm széles és 9 méter hosszú. 
Következő elem a farakás, melyből kettő 
került kialakításra közvetlenül egymás után, 
rakásonként kb. 2,5 méter hosszban. Végül 
a célegyeneshez érve a sziklakert elemmel 
találkozunk, mely kb. 3,5 méter hosszú.

A ligetes erdőbe megépített erdei „singletrail” 
pálya kezdő és haladó kerékpárosok számára 
is alkalmas a kerékpártechnikai tudás fej-
lesztésére. Az útvonal mentén fából készült 
ülőpadok lettek kihelyezve, ahol a látogatók 
megpihenhetnek és gyönyörködhetnek a 
természetben. A bringapark minden ko-
rosztály számára értékes, az aktív kikap-
csolódás számára ideális környezetet biztosít. 
Kígyóösvény Erdei Bringapark várja a kerék-
pározás és a természet kedvelőit!

Hangsúlyozta, hogy Hajdúhadház egy nagyon
aktív, lelkes, kezdeményező település, de anyagi 
forrásokkal nem áll jól és nagy szüksége van 
a kormányzati támogatásra s ezekkel a támo-
gatásokkal olyan létesítmények jöhetnek lét-
re, amelyre a városban igény van és amelyek 
lehetőséget, teret engednek a helyi közössé-
gek további erősítésének. 

Benyó Balázs a Magyar Kerékpáros Turisztikai 
Szövetség elnöke gratulált a hajdúhadházi 
városvezetésnek ahhoz a döntéséhez, hogy 
bringapályát épít.  „…Magyarországon az el-
múlt két évben 60 bringapálya épült, ezekből 
10 trailpálya és a hadházi e kevés trailpályát 
erősíti az országban.”  Ezt követen rámuta-
tott a bringapark közösségformáló erejére. 
„A fi atalok körében a virtuális valósággal vagyunk 
versenyben, a fi atalokat a virtuális világból 
próbáljuk kicsempészni a való világba… A 
bringapark legalább annyi élménnyel szol-
gálja a gyerekeket, és nemcsak arról van szó, 
hogy kijönnek, bringára ülnek, hanem ezeken a 
pályákon, tereken fejlődik az egyensúlyérzékük, 
különböző akadályokon mennek keresztül és 
ez kihívást jelent számukra. Ezeken a helyeken 
találkoznak, van lehetőségük beszélgetni és 
megosztani egymással azokat a valós élmé-
nyeket, amelyeket itt élnek meg együtt a 
szabadban.” 

Tasó László országgyűlési képviselő köszöntő-
jében kiemelte, hogy nagy felelőssége van a 
döntéshozóknak, akik a források fölött ren-
delkeznek. Rámutatott arra, hogy egy olyan 
beruházás valósult meg a hajdúhadházi erdei 

bringaparkkal, amely nem csupán egyetlen 
területet fejleszt, hanem egy olyan területet, 
amely többi más területre is hatással van. 
Tasó László méltatta, hogy a hangulat megvál-
tozott Hajdúhadházon, egy építő jellegű han-
gulat, egy olyan együttműködő készség ala-
kult ki, amely valóban emeli egyre feljebb és 
feljebb a hajdúhadháziak közösségét. 

Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős 
kormánybiztos beszédében a sportolás kedvező
élettani hatásaira is felhívta a fi gyelmet: „A 
hajdúhadháziak legyenek büszkék az önkor-
mányzatukra és a polgármesterükre. Van egy 
kutatás ami azt bizonyítja, hogy ha egy ember 
2,5 órát mozog egy héten akkor ennek az ember-
nek az egészségben eltöltött várható élettarta-
ma 4,2 évvel növekszik. Hajdúhadházon van 
vívóterem, skate park, futball- és kosárlabda-
pálya, tehát a polgármesternek szívügye, hogy a 
hadháziak mozogjanak. Ezen beruházások mi-
att  ha 500 ember 2,5 órát mozog hetente rend-
szeresen, akkor a hajdúhadházi polgármester 
és önkormányzat 2000 egészségben eltöltött 
életévet ad Hajdúhadház lakóinak.” 

A beszédek elhangzása után Kovács Zoltán 
lelkipásztor igéjével Isten áldását kérte a brin-
gaparkra és a megjelentekre. Az ünnepélyes 
szalagvágást követően a bringapark kipróbá-
lására került sor. 

Hajdúhadház Város Önkormányzata az Aktív 
Magyarországért felelős kormánybiztosság és
a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség 
(MAKETUSZ) közös pályázatán nyerte el az 
Aktív Magyarország Program részeként az 
Országos Bringapark Program támogatását. 
Az elkészült Kígyóösvény Erdei Bringapark 
területe korábban Nagylapos néven volt ismert,
amit legelőként hasznosított a város. Az 1970-es 
években a Nagylapos területét elegyengették 
és beültették fákkal, így adottságai alapján 
a legmegfelelőbb volt a program kivitelezé-
sére. A bringaparkot gyalog és kerékpárral az 

Birtokba vette a lakosság Hajdúhadház 
legújabb aktív szabadidős sportlétesít-
ményét. A Kígyóösvény Erdei Bringapark 
átadó ünnepségén Csáfordi Dénes 
polgármester beszédében megköszönte
a magyar kormánynak és vele együtt-
működő szervezeteknek, azt a támogatást, 
amelyet a létesítmény megvalósításához 
nyújtottak.
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A VAY ÁDÁM KIKÉPZŐBÁZIS
NÉVADÓJÁRA EMLÉKEZTEK

A MAGYAR ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

Vay Ádám születésének 364. évfordulóján koszorúzással emlékeztek az MH 5.  
Bocskai István Lövészdandár katonái a hajdúhadházi Kiképzőbázis névadójára.

Június 4-én reggel a trianoni keresztnél emlékeztünk Hajdúhadházon. Lelkünkben 
a trianoni diktátumot elfogadni nem tudó, harcos lázadás és szomorúság keserű 
érzésével. Amihez társult az a reménykedő boldogság, amit a nemzetünk újbóli, 
országhatároktól független eggyé válásának közeli bekövetkezése táplál – írta 
Csáfordi Dénes polgármester, a Trianoni Emlékműnél tartott megemlékezésről.

Május közepén névadó játékot indított 
Hajdúhadház Város Önkormányzata, mely- 
nek célja az volt, hogy játszótereink olyan 
elnevezést kapjanak, amelyet a város lakói 
legszívesebben használnak.
 
A játék két részre tagolódott. A játék első  
szakaszában ötletes elnevezés-javaslatokat 
küldtek be a kreatív játékosok és így a 
játszóterekre több mint 60 találó névjavaslat 
született.  A második szakaszban szavazással 
választották ki az érdeklődők a legjobb 
elnevezéseket.  A nagy érdeklődést mutatja, 
hogy közel 1500 szavazat érkezett.  

Hajdúhadház Város Önkormányzata a 
„Hajdú-Bihar Megyei KEF-ek működésének 
ösztönzése” című KAB-KEF-20-0015 azono-
sító számú pályázat keretében támogatást 
nyert, mely támogatással a Hajdúhadházi 
Kábítószeregyeztető Fórum működéséhez 
kívánt hozzájárulni a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat.
 
A pályázat keretében drogprevenciós előadást 
szerveztünk, melyre elfogadta meghívásunkat 
Dr. Zacher Gábor főorvos, toxikológus, címzetes 

A Béke utcai játszótér a játék eredményeként 
az Aranyhomok játszótér elnevezést kapta,  
a név megalkotója Orosz Dominik, akit a nap-
fényben csillogó homok látványa ihlette erre 
a név kiválasztására.  

A Táncsics utcai játszótér neve Manó-tér lett, 
névadója Albertné Kulcsár Tünde óvodapeda-
gógus. Az ő ötlete abban gyökerezik, hogy az 
ovisokat manócskának becézi. Úgy gondolta, 
kedvesen és mókásan hangzik majd, ha az 
egyik kisgyerek anyának és apának mondja, 
„menjünk ki a Manó-térre”. 

egyetemi docens. A program 2021. 06. 09-
én reggel 9 órától került megrendezésre a 
Városháza Dísztermében; Járvány, függő-
ségek, posztcovid és a jövő témában. Az 
ország kedvenc toxikológusát alighanem 
senkinek nem kell bemutatni, ezt mutatja 
a rendezvényen résztvevők száma is, hiszen 
több mint százan látogattak el a mai rendez- 
vényre. Az érdeklődök soraiban rengeteg 
diákot üdvözölhettünk, ami különösen fon-
tos, hiszen a droghasználattal kapcsolatban 
ők a leginkább veszélyeztetett csoport. 

A Bocskai téri játszótér a Pitypang játszótér 
nevet kapta Asztalos Péter és Asztalos Léna 
kreatív ötlete alapján. A testvérpár együtt 
találta ki ezt a nevet, amelyet kedvenc me-
séjük főhőse, Bing ihletet, aki „Pityipang”-nak 
nevezi a virágot. 

A jó ötletért járó jutalmat az alkotó szellemű 
névadóknak Antal Ferenc, Farkas Zsolt és 
Szőllős László képviselők adták át. 

Mindenkinek köszönjük a játékban való rész-
vételt és gratulálunk a nyerteseknek!

Dr. Zacher Gábor közvetlen, őszinte és kí-
méletlen felvetései gondolkodásra késztetik 
az embert. Reméljük, a jelenlévők hasznára 
válik a rendezvény, és ha döntés helyzetbe 
kényszerülnek, visszacsengenek fülükben 
az elhangzott gondolatok.  

A megjelenteket Csáfordi Dénes polgármester 
köszöntötte, a rendezvényt megtisztelte jelen-
létével Tasi Sándor, a Hajdú-Bihar Megyei 
Közgyűlés alelnöke, Kraszitsné dr. Czár Eszter, a 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal 
aljegyzője, és dr. Kiss Katalin Hajdúhadház 
jegyzője is. 

Erdei Katalin

NEVET KAPTAK VÁROSUNK JÁTSZÓTEREI

DR. ZACHER GÁBOR ELŐADÁSA HAJDÚHADHÁZON

Vay Ádám II. Rákóczi Ferenc udvari fő-
kapitánya és egyben egyik legfőbb bizalmasa 
volt. A Kiképzőbázis Vay Ádám nevét 2005 
májusában vette fel, miután 2004-ben bezárt 
a nyíregyházi laktanya.

Szloszjár Balázs dandártábornok, a Bocskai 
dandár parancsnoka megemlékező beszé-
dében elmondta, hogy ha a Rákóczi-
szabadságharcról esik szó a Nyírségben, 
Szatmárban és a Hajdúságban, II. Rákóczi 
Ferenc mellett sokaknak Vay Ádám neve 
jut az eszébe, aki kalandos ifjúsága után 
már érett férfiként állt a szabadság ügye 
mellé. „A huszárság még ma is példát 
mutathat számunkra és a fiatal tisztek 
számára vitézség, bátorság és csavaros 
észjárás tekintetében. Büszkék lehetünk 
rájuk és egyúttal ápolnunk kell hagyo-
mányainkat is” – hangsúlyozta Szloszjár 
dandártábornok.

Az ünnepi beszédet követően a dandár- 
parancsnok mellett Asztalos Péter, Hajdú- 
hadház alpolgármestere helyezte el a  
megemlékezés virágait a névadó szobránál. 

www. bocskaidandar.hu

1920. június 4-én a franciaországi Versailles-
ban, a Nagy Trianon palotában írták alá a vi-
lágháborúban győztes hatalmak képviselői a 
háború után az Osztrák-Magyar Monarchia 
megszűnését követően önállóvá vált Magyar 
Királyság képviselőivel az egyoldalúsága miatt 
inkább diktátumnak tekinthető békeszerződést. 

Ezzel a békével sokak szerint lezárult Magyar- 
ország történelmének több, mint ezereszten-
dős időszaka. Országunkat szétdarabolták. 
Területe egykori területének alig egyhar-
madára zsugorodott. Területeivel arányosan 
lakosainak száma 7,6 millióra csökkent, s 
3,5 millió magyar került az új szomszédos 
országokban idegen uralom alá.

Ezt a napot az országgyűlés 2010-ben nyil-
vánította a nemzeti összetartozás napjává.  
Az erről szóló törvény kimondta: „A több ál-
lam fennhatósága alá vetett magyarság minden 
tagja és közössége része az egységes magyar 

nemzetnek, melynek államhatárok feletti össze- 
tartozása valóság, s egyúttal a magyarok sze-

mélyes és közösségi önazonosságának megha-
tározó eleme.” A nemzeti összetartozás napján 
a magyarság közötti elszakíthatatlan köteléket 
erősítjük tovább, azt az érzést, hogy bár a 
fizikai határok elválasztanak a bennünket, 
de a  magyar nemzet ereje és léte örök és 
eltiporhatatlan. Hajdúhadház Város Önkor-
mányzata nevében Csáfordi Dénes polgár-
mester, dr. Kiss Katalin jegyző, a város 
képviselő-testületének jelenlévő tagjai és 
Hadházy Jenő városunk díszpolgára rótták 
le kegyeletüket a Trianon Emlékműnél.



6 7

HARMINC ÉVE ISMÉT VÁROS HAJDÚHADHÁZ

Hajdúhadház lett, és városi rangot kapott. 
1872. január 1-től már önálló járásbíróságot 
működtetett. 1876-ban létrejött Hajdú vár- 
megye, és Hajdúhadház rendezett tanácsú 
város lett. A városi terhek megnövekedése 
miatt azonban 1891-ben kénytelen volt 
lemondani városi rangjáról, és nagyköz-
séggé alakult.

1924. december 23-án Hadház ismét ren-
dezett tanácsú város lett. Öt év múlva 
annyira elnehezedtek a körülmények, 
hogy Hajdúhadház ismét kénytelen volt 
jogainak egy részéről lemondani, és 
egyszerű város lett. 1934 tavaszán pedig 
az elöljáróság Hajdúhadház községgé  
alakulásáról határozott.

1984. január 1-én egy minisztertanácsi 
határozat értelmében a két szomszédos 
település, Hajdúhadház és Téglás Had-
háztéglás néven egyesült, és az ország 
egyik legnépesebb nagyközsége lett. 
Az új elnevezést sehogyan sem tudta 
megszokni egyik település sem. Később 
helyi kezdeményezésre a hajdú előnév 
beépítésével próbálták oldani a feszültsé-
geket, és 1988. január 1-től az összevont 
település nevét a még lehetetlenebbül 
hangzó Hajdúhadháztéglásra változtatták. 
1989. március elsejével az Elnöki Tanács 
Hajdúhadháztéglást várossá nyilvánította.

A városavató ünnepség Hadházon, a 
főtéren volt, amin a téglásiak is résztvettek. 
Pozsgay Imre államminiszter mondott ün-
nepi beszédet. Méltatta a két település 
összeolvadásának jövőbeni jelentőségét, 
és kiemelte, hogy a fúzió az itt élő em-
berek teljes egyetértésével és akaratából 
történt. 

Hiába lettek a téglásiak ettől a naptól kezd- 
ve városiak, a rendezvény helyszíne, a 
Hajdúhadháztéglás elnevezés és az egész 
közösködés mélyen sértette a szomszédok 

önérzetét. Távlati alárendeltséget éreztek 
benne, ezért 1990-ban kezdeményezték 
önálló várossá válásukat. Kérésük a Miniszter- 
tanácsnál meghallgatásra talált, így Göncz 
Árpád a belügyminiszter előterjesztésére 
megszüntette Hajdúhadház és Téglás 
községek egyesítését. Ezzel egyidejűleg 
1991. május 1-jével mindkét település 
önálló városi rangot kapott. 

A szétválás után 1991. augusztus 6-án, 
a Városháza dísztermében Siklós Csaba 
közlekedési és postaügyi miniszter most 
már Hajdúhadház néven avatta a várost. 
Beszédében kiemelte, hogy az ősi telepü-
lés a visszakapott nevével ismét méltó 
módon szerepel a történelmi hajdúvárosok 
csoportjában. Az itt élők pedig vigyáz-
zanak arra, hogy megfontolatlan kezde-
ményezések a város nevét, önállóságát 
és az évszázadokon át kialakult hagyo-
mányait az elkövetkező időkben semmilyen 
módon ne kezdhessék ki!

Hadházy Jenő

A TÖRTÉNELEM SORÁN EZ A TELEPÜLÉS MÁR TÖBBSZÖR VOLT VÁROS.
JÚNIUS 7-ÉN ÜNNEPELTE 90. SZÜLETÉSNAPJÁT 
KOVÁCS FERENCNÉ, SZÜLETETT ARI ZSUZSANNA.

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE

Zsuzsika nénit otthonában kereste fel Szőllős László képviselő úr, 
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!

KÖZLEMÉNY
TISZTELT ÜGYFELEINK!

TÁ JÉKOZTATÓ
NYÁRI SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Hajdúhadház Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében - a 6/2021.(I.25.) sz. 
polgármesteri határozat alapján - a Hajdúhadházi Polgármesteri 
Hivatalban

2021. augusztus 23. napjától 2021. augusztus 31. napjáig  
(7 munkanap), igazgatási szünet lesz.

A Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal az igazgatási szünet tartama 
alatt ügyeleti rendszerben gondoskodik az anyakönyvi igazgatási 
feladatok ellátásáról. 
Halaszthatatlan esetben (haláleset anyakönyvezése)  
a 06 30 663 38 68-as mobilszám hívható.
Városüzemeltetési ügyelet (halaszthatatlan ügyekben)  
a 06 30 349 17 06 -os mobilszámon érhető el. 

2021. július 01. (csütörtök) – Köztisztviselők Napja munka-
szüneti nap, 2021. július 02-án (péntek) a Polgármesteri 
Hivatal zárva tart.

Az igazgatási szünet ideje alatt és a zárva tartás napján a  
Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal munkavállalói a rendes 
szabadságukat veszik igénybe. 

Az igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap:  
2021. augusztus 18. (szerda).
Az igazgatási szünet utáni első ügyfélfogadási nap:  
2021. szeptember 01. (szerda).

Megértésüket köszönjük!
Dr. Kiss Katalin jegyző

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

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést
a) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek 
számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva 
tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,
b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára a nyári szünetben 
legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára 
eső valamennyi munkanapon
köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes 
képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek 
részére biztosítani.

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

2021. június 16. – 2021. augusztus 19. közötti időszak 
munkanapjain.
Az ételt a gyermek/ek törvényes képviselője:

• az 1-700 sorszám között a Földi János Két Tanítási Nyelvű Általá-
nos Iskola és AMI-ben (Hajdúhadház, Bocskai tér 14. szám), míg 

• 701-sorszámtól a volt Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általá-
nos Iskolában  (Hajdúhadház, Szilágyi Dániel u. 2-4. szám) ét-
kezési jegy ellenében - naponta 11.00-13.00 óra között - egyszer 
használatos ételhordóban veheti át. A fogyasztás otthon történik.

A nyári szünidei étkeztetéssel kapcsolatosan az étel átvételére 
jogosító étkezési jegyeket a jegyek sorszámától függetlenül  
– hetente előre - lehet átvenni a Hajdúhadházi Polgármesteri  
Hivatal Szociális Irodájában (4242 Hajdúhadház, Mester u. 26. szám)

 Dr. Kiss Katalin jegyző

Hajdúhadház egy élhető alföldi kisváros 
a nyírségi homokhát déli peremén. Váro-
sunk múltja és jelene némi büszkeséggel 
tölti el az itt élő embereket. A minden-
napi gondok-bajok leszámításával jó 
ezen a településen élni, dolgozni, létezni, 
és látni a folyamatos fejlődés nap mint 
nap megtapasztalható erőfeszítéseit. Bár a 
környékünkön jócskán vannak Hajdúhad-
háznál jobb pozíciójú, dinamikusabban 
alakuló települések, de az itt élő lakosság 
az adott lehetőségek és korlátok kere-
tein belül a jobb megélhetéséért mindig 
felvállalja a mindennapos küzdelmét, és 
ezt nem eredménytelenül teszi. Erőt ad 
ehhez a városunk múltjának tapasztalata, 
elődeinknek és a jelen emberének a jobb 
boldogulásért kifejtett, sohasem csilla-
podó konok elszántsága. 

A 16. század közepén, a folyamatos táma-
dások miatt ezt a települést csaknem a 
teljes elnéptelenedés fenyegette. A be-
tolakodók több alkalommal felégették, 
és a földdel tették egyenlővé. A lakosság 
menekülésre kényszerült, majd idővel 
apránként visszaszivárogtak. Lakóházaikat 
újjáépítették és művelni kezdték a par-
lagon hagyott földeket. Majd a hajdúk 
betelepítésével hirtelen és jelentősen 
megnőtt a lakosság létszáma, ami mér-
földkő a település történetében. 1609.  
szeptember 15-én Báthori Gábor országos 
vásártartási jogot adott Hadháznak, 
és ezzel megindulhatott mezővárosi 
fejlődése. Ezt tekinthetjük a városiasodás 
kezdetének. 1613-ban, mint hajdúváros 
pallosjogot, és ezzel együtt független bírói 
hatalmat kapott. Az 1698. november 22-én 
megalakult a Hajdúkerület, ami kétségte-
len előnyei mellett bizonyos értelemben 
Hadház önrendelkezési jogát csorbította. 
Például a város elveszítette az önálló pal-
losjogát, megnyirbálta a helybeli ítélkezés 
csaknem évszázados gyakorlatát.
1870-ben Hadház közigazgatási neve 



98



NYÁRI DIÁKMUNKA

A program keretében Hajdúhadház Város Önkormányzata 2021. 
július 1. és 2021. augusztus 31. közötti időszakra 6 órás foglalkoz- 
tatás keretében nyári diákmunkát hirdet. A bruttó bér 125.550 Ft.

A nyár folyamán munkavégzés helyszínéül szolgálhatnak többek 
között a Polgármesteri Hivatal mellett az Önkormányzat intéz-
ményei, valamint mezőgazdasági telephelyei. A munkavégzés 
jellegét tekintve lehetőség lesz többek között irodai, település-
üzemeltetési, valamint mezőgazdasági idénymunkára.

A foglalkoztatás feltétele az egészségügyi foglalkoztathatósági 
szakvélemény, melynek költsége az előző évhez hasonlóan az 
Önkormányzatot terheli. Ezzel csak akkor kell rendelkezni, 
amennyiben a diák felvételt nyer, és erről szükség esetén értesítést 
is kap minden érintett.

A tavalyi évhez hasonlóan ezen a nyáron is 2 foglalkoztatási 
időszak közül lehet választani: 2021. 07. 01. és 2021. 07. 31., 
illetve 2021. 08. 01. és 2021. 08. 31. közötti időszakokra szóló 
foglalkoztatási jogviszony létesítésére van lehetőség.

Az első ütemben a munkaszerződés július 01-31. napjáig szól. 
Munkakezdés napja: július 05. (július 01. munkaszüneti nap, 
július 02. szabadság). A második ütemben a munkaszerződés 
augusztus 01-31. napjáig szól, a munkavégzés ütemezéséről a 
későbbiekben nyújtunk tájékoztatást.

Jelentkezési határidő: 2021. 06. 20.
A programban nappali tagozaton tanuló diákok vehetnek részt. 
A jelentkezés feltételei:

• Nappali tagozaton fennálló tanulói jogviszony
• Előzetes – közvetítést kérőként történő- regisztráció június 

15-től a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúhadházi 
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán. A regisztrációhoz 
szükségesek a személyes okmányok, érvényes diákigazolvány, 
vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti vissza-
vonásakor kiadott iskolalátogatási igazolás

• 16 és 25 év közötti életkor (2021. július 1-én a 16. életévet már 
be kell tölteni, és 2021. augusztus 31-én még nem töltheti be 
a 25. életévet)

• Felvételi kérdőív kitöltése

A felvételi kérdőív megküldése e-mailben a titkarsag@hajduhadhaz.hu 
címen kérhető, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal portáján 
igényelhető. A kérdőív megtalálható a www.hajduhadhaz.hu oldalon.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium koordinálása 
mellett a kormányhivatalok és a járási hivatalok foglalkoz-
tatási osztályai megvalósításával “Nyári diákmunka” 
program indul ebben az évben is városunkban.
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TÁJÉKOZTATÁS

ÉPÍTÉSI TÖRMELÉK, ZÖLDHULLADÉK ELHELYEZÉSE

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy minden hétköznap 
7:30-15:30 között az Önkormányzat ingyenesen lehetőséget 
biztosít tiszta építési törmelék, illetve zöldhulladék 
(fűnyesedék, ágak) elhelyezésére a 11908/39 hrsz. a volt 
„Dritor” mögött található önkormányzati területen. (A Kossuth 
utcáról a FED-OIL benzinkútnál kell lekanyarodni)
A zöldhulladék komposztálásra kerül, az építési törmeléket 
útalapként hasznosítjuk újra. A telep sorompóval zárt, a hely-
színen tartózkodó dolgozók útmutatása szerint helyezhető el 
a törmelék, illetve a zöldhulladék. Veszélyes hulladék, illetve 
kommunális hulladék lerakása szigorúan tilos!

A HAJDÚHADHÁZI TEMETŐ NYITVATARTÁSA

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a temető  
2021. 05. 26-tól 6:00-tól 21:00-ig tart nyitva.

21:00-kor a kapuk automatikusan záródnak, így fokozottan 
felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 21 óra előtt 
szíveskedjenek elhagyni a temető területét.

Technikai probléma esetén hívható telefonszám:  
06 30 161 8948.

„MINDENKI SZÍVÉBEN VAN EGY DALLAM”

A projekt célja, hogy zenei eszközökkel 
segítsen a gyerekek és fiatalok szociális 
problémáin, önismereti és segítő beszélge-
tésekkel egybekötött, csoportos és egyéni 
zenetanítás, zenekarépítés útján.

A Hajdúhadházi Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat és Hajdúhadház Város Ön-
kormányzata elengedhetetlennek tekintette 
a pályázatban történő részvételt, mivel 
fontosnak tartják a helyi hátrányos helyzetű 
fiatalok zenei képzését, s ezáltal a tanulók 
a zenetanulás során eltöltött művészeti és 
közösségépítő oktatását. A pályázatban tör- 
ténő részvétel hangszerek vásárlásának il-
letve a zenei képzés oktatási, közösségépítő 
költségeinek biztosította az anyagi fedezetét. 
A Földi János Két Tanítási nyelvű iskolának 
nagy múltja van kitűnő zenészek kinevelé-
sében is, így kiválóan meg tudta szervezni 

a programokat, amelyek közben a fiatalok 
megtapasztalhatták a zenekari fellépés 
örömét, ezzel egy remek közösséget alkotva. 
A program szakmai hátterét és módszer-

tanát a Máltai Szimfonikus Program adta, 
a pályázati megvalósítások során Balla 
Tibor és Lakatos Jenő, mint zenetanárok 
működtek közre, valamint Bánhidiné Tóth 
Judit Gabriella szociális segítő és Majnár 
Zoltán Tamás zongorakísérő is jelentős 
szerepet töltött be a projektben. A rendez- 
vénynek nagy sikere volt, amelyet a közel 
30 fős, újonnan alakult hajdúhadházi fúvós- 
zenekar zárt. Mindenképp elmondható, 
hogy Hajdúhadházon ismét megjelent egy 
elismerésre méltó zenei közösség, amely 
a remények szerint folytatja a nagysikerű, 
egykori hajdúhadházi fúvószenekar hagyo- 
mányait.

A „Mindenki szívében van egy dallam” című pályázat záró rendezvényére került sor 
június 2-án délután, a Földi János Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola 
aulájában. A pályázatot a Belügyminisztérium és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesület megbízásából, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság hirdette meg, 
amelyet Hajdúhadház városa is elnyert.

Az ember egyik legfontosabb értéke az  
otthona, ahol nyugovóra tud térni, családja 
számára biztosítani tudja a megfelelő hát-
teret a mindennapi élethez. Az ingatlanunk 
nemcsak egy ház vagy egy lakás, hanem az 
otthonunk, vagy egy hosszú távú befektetés. 

Bármikor előfordulhatnak kisebb és nagyobb 
balesetek, amikor kár keletkezik az ingatlanban 
vagy valamelyik vagyontárgyban. A vesz-
teség ilyenkor néhány tízezer forinttól akár 
több millió forintig is terjedhet. A váratlan 
helyzetekben egy jó lakásbiztosítás nagy 
anyagi terhet vesz le a vállunkról. Lakásbiz-
tosítást nemcsak tulajdonosként köthetünk, 
hanem bérlőként vagy haszonélvezőként is. 

A Mabisz adatai alapján, Magyarországon az 
ingatlanok mindössze 70%-a van biztosítva, 
így a lakosság több mint negyede kockára 
teszi családja anyagi biztonságát. Gondoljunk 
csak bele, egy lakástűz tönkreteheti családi 
életünk magabiztosságát, míg egy tűzesettel 
kapcsolatos biztosítás néhány ezer forintos 
költség havonta. Azok, akik nem kötnek lakás- 
biztosítást, gyakran mondják, hogy a „bizto-
sító úgy sem fizet”, azonban fontos, hogy a 
biztosítás megkötésekor kizárólag a szerződő 
feleken múlik az, hogy mire terjed ki a megál-
lapodás, így javasoljuk, hogy az ilyen váratlan 
eseményekre –családuk érdekében– legyenek 
felkészülve.

Lovas Viktor

A LAKÁSBIZTOSÍTÁS FONTOSSÁGA



1312

SPORT
ÍJÁSZAT

A Hajdúvitéz KSE íjász szakosztályának versenyzői május 15-16-i hétvégén, a Kutasi 
Kilátónál megrendezett Észak-Alföldi Régió 3D bajnokság, első fordulóján vettek részt. 
Gyönyörű környezetben, egy jól megépített pályán kellett 3D-s, élethű állatfigurákat 
eltalálni 7-27 méter között.

A pályaépítők, az erdő és a fényviszonyokat kihasználva egy nehéz és taktikus pályát 
építettek, ennek ellenére a versenyzők fantasztikus eredményekkel zárták a napot. 
Gergely Nóra olimpiai íj mini kategóriában aranyérmet szerzett, Szabó Luca tradicionális 
íj mini kategóriában szintén aranyat hozott el.  Testvére Molnár Aaron tradicionális íj 
gyerek kategóriában a dobogó legfelső fokára lépehetett, Molnár Gábor vadászreflex íj 
felnőtt férfi kategóriában pedig ezüstérmes lett. Miklósi András vadászreflex íj felnőtt 
férfi kategóriában bronzérmet tudhatott magáénak, felesége, Miklósiné Takács Nikolett 
vadászreflex íj felnőtt női kategóriában pedig a dobogó 3-dik fokára léphetett a verseny végén.

KOSÁRLABDA

EZÜSTÉRMES A HADHÁZI FARKASOK KOSÁRLABDA CSAPATA!
Befejeződött a Hajdú-Bihar megyei kosárlabda bajnokság 2020/21-es idénye.  
A döntőt és a bronzmérkőzést június 12-én, szombaton rendezték Hajdúhadházon.  
A fináléban a Hadházi Farkasok és a Cívis KK együttese mérkőzött meg. 

A bronzmérkőzést Derecske és Hajdúszoboszló játszotta, ahol meglepetés eredmény 
született. Az MLV KSE kiegyensúlyozott játékkal, az első félidőben szerzett előnyét 
végig megtartva, győzte le a Derecskét, megszerezve a dobogó 3. helyét.

A hadházi kosarasok a bajnoki 2. helyezést ünnepelhették, a sportcsarnokba szép 
számmal kilátogató szurkolókkal együtt. 

Az ünnepélyes díjátadón, a Hajdú-Bihar Megyei Kosárlabda Szövetség képviseletében, 
Varga Katalin ügyvezető és Stion Éva a versenybizottság elnöke, illetve Asztalos Péter 
Hajdúhadház alpolgármestere gratuláltak, és adták át az érmeket.

Véget ért a 2020/2021-es bajnoki évad a csapatok számára. Bár a vírushelyzet mind az 
edzésekre, mind pedig a mérkőzésekre hatással volt, a lehetőségekhez mérten a hadházi 
labdarúgók részt vettek minden megrendezett eseményen.

Tavasszal szerencsére újra indult a Bozsik program is immár 4-dik alkalommal, így a leg-
kisebbek is összemérhették tudásukat a tornákon. A gyerekek nagyon élvezték ezeket 
a játékokat, ahol a gólokat nem számolták, e helyett a legügyesebb játékosok a meccs 
végén oklevelet kaptak.

Utánpótlás képzés eredményei: Ifjúsági korosztály 28 mérkőzés 9. hely, U16 korosztály 22. 
mérkőzés 2. hely, U11 korosztály 13 mérkőzés 6. hely, U13 korosztály 13 mérkőzés 4. hely.

LABDARÚGÁS

TÖRETLEN AZ ÉRDEKLŐDÉS A KATONAI PÁLYA IRÁNT

A járványhelyzet hatására egyre több he-
lyen találkozhatunk a Magyar Honvédség 
katonáival, akik alapfeladataik ellátása 
mellett a rendvédelmi szervek, illetve az 
egészségügyi dolgozók munkáját is segí-
tik. Mindez azt is eredményezi, hogy az 
eddigieknél is több figyelem irányul rájuk, 
ezáltal magára a katonai pályára. Erről is 
beszélgettünk Tóth Imre őrnaggyal, a deb- 
receni Hadkiegészítő és Toborzó Iroda 
vezetőjével.

Menyire érzékelhető a megnövekedett fi- 
gyelem a toborzóiroda ügyfélforgalmán?

Az iroda ügyfélforgalma évek óta magas, 
a régióból szolgálatot vállalók száma 
országosan is kiemelkedő, így inkább azt 
mondanám, hogy továbbra is töretlen a 
jelentkezési kedv a megyében. Többen 
úgy jönnek be hozzánk, hogy találkoztak 
kollégáinkkal a közterületen vagy egy 
egészségügyi intézményben, és megtet-
szett az a fegyelmezettség és elhivatottság, 
amellyel a munkájukat végzik.

Mit tudnak számukra kínálni?

A Magyar Honvédség sokrétű feladatkört 
lát el, így szinte bármilyen végzettséggel 
rendelkező és bármilyen élethelyzetben 
lévő embernek tud megoldást kínálni. A 
fiatalok továbbtanulhatnak nálunk, legyen 
szó akár az egyetemi szintű tisztképzésről, 
akár a tanfolyamrendszerű altisztképzé-
sünkről. Akik azonnali munkalehetőséget 
keresnek, szerződéses szolgálatra jelentkez-
hetnek. Ilyenkor megvizsgáljuk a pályázó 
iskolai végzettségét, a kompetenciáit, 

felmérjük, hogy milyen szakterületen 
szeretne dolgozni, majd ezt összevetjük 
a honvédség alakulatainak igényeivel. 
Igyekszünk mindenki számára megtalálni 
a végzettségének, szaktudásának megfelelő 
munkakört.

Kiket várnak elsősorban szerződéses szol- 
gálatra?

Szükségünk van az általános katonai fela-
datokat ellátó lövész, illetve felderítő ka-
tonákra, de keresünk „C” kategóriás jogo-
sítvánnyal rendelkező gépkocsivezetőket, 
autószerelőket, műszaki szakembereket, 
szakácsokat, informatikusokat, jogászokat, 
és még hosszan lehetne sorolni a betölt-
hető munkaköröket. Úgy szoktunk fogal-
mazni, ha valaki szeretne katona lenni, 

SZÁMOS LEHETŐSÉGET KÍNÁL A MAGYAR HONVÉDSÉG AZOKNAK, AKIK HOSSZABB 
TÁVON VAGY AKÁR IDEIGLENESEN KERESNEK BIZTOS MEGÉLHETÉST ÉS STABIL 
MUNKAHELYET, MELYNEK KÖSZÖNHETŐEN JELENLEG IS TÖRETLEN AZ 
ÉRDEKLŐDÉS A KATONAI PÁLYA IRÁNT.

de nem tudja, hogy pontosan mi érdekli, 
jöjjön be hozzánk és biztosan tudunk 
számára megfelelő lehetőséget ajánlani.

A járványhelyzetben többen a meglévő 
munkájuk vagy tanulmányaik mellett 
szeretnének segíteni, erre van lehetőségük?

Igen, hiszen a 2012-ben megújított, és 
azóta folyamatos fejlesztés alatt álló tar-
talékos szolgálatnak pontosan ez az egyik 
célja. A tartalékos katonák időszakosan 
részt tudnak venni például határvédelmi 
vagy missziós feladatokban is, de sokan 
közülük jelenleg a kórházakban látnak 
el szolgálatot, illetve az aktív állomány 
munkáját segítik a laktanyákban. A tar-
talékos szolgálat speciális ága az állásu-
kat ideiglenesen elvesztett embereknek 
kínál hat hónapos szolgálati lehetőséget, 
amelyből bármikor kiléphetnek, amennyi-
ben rendeződik a helyzetük. Arra is szép 
számmal akad példa, hogy a tartalékos ka-
tonák karrierlehetőséget találnak nálunk 
és átjelentkeznek szerződéses szolgálatra.

Ha valaki szeretne jelentkezni, vagy csak 
több információt szerezni, hogyan teheti 
ezt meg?

Sok hasznos és érdekes információ található
a www.iranyasereg.hu és a 
www.hadkiegeszites.hu oldalakon, valamint 
az az Irány a Sereg! Facebook oldalán. 
Személyes tájékoztatást Debrecenben, a 
Péterfia u. 58/a szám alatt, az idén 20 éve 
átadott toborzóirodában kaphatnak az 
érdeklődők, akik az 52/314-200-as tele-
fonszámon vagy a hajdu.toborzo@mil.hu 
e-mail címen is kapcsolatba léphetnek 
velünk.

(A fotókat készítette: Kertész László)
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KISKERTI TANÁCSOK

Május 31-én heves eső és jelentős jég volt a 
külterületeken, amely nem kedvez a növények 
fejlődésének, persze az ember hajlamos azt 
mondani, hogy ezt a jégverést még kinövi. 
A Gáborkertben sok hajtásvéget és fürtkez-
deményt levert a jég a szőlőről. 

A köszméte amerikai lisztharmata nagyon 
erősen támadt. Több alkalommal kellett 
védekezni ellene. Jellemző volt az erőteljes 
tősarjképződés, melyet fontos időben el-
távolítani. Ne felejtsük el a lisztharmat elleni 
védekezést a gyümölcsszedést követően sem, 
mert ekkor jelentkezik általában az Európai 
lisztharmata a köszmétének. 

A csonthéjasok (szilva, őszibarack, kajszi-
barack) levéllikacsodása és ezt követő levél-
hullás lehet probléma. Elemi kén és Folicur 
Solo keverékével orvosolhatjuk. Amennyiben 
ezt a betegséget elkapta, a beteg levelek 
nem gyógyulnak meg, lehullanak, a további 
fertőzést tudjuk vele megakadályozni. 

A meggy gyümölcse éréskor több problémás 
gombával találkozhat, melyek gyümölcsrot-
hadást okoznak. Érés elején már használhatók 
újra a réztartalmú készítményeket, a kaptán 
hatóanyagú Meran, Orthocid. A Folicur Solo, 
mint felszívódó készítmény sokat javít a meggy 
helyzetén. 

Cseresznyelégy ellen a Mospilan, Karathe Zeon, 
Judo ajánlott. 

A szilvamoly és a keleti gyümölcsmoly a me-
leg időben már rajzik. Akinek rendelkezésére 
áll szexferomon az a rajzást jól tudja nyomon 
követni. Karathe Zeon, Bulldock, Affirm 
Opti, Runner ZF valamelyik használható az
imágók ellen, illetve az éppen kikelt kis 
lárva ellen. 

A szilvánál problémát okozhat több fajta 
levéltetű és levélbolha. Ezek a fajok sajnos 
vírusvektorok, könnyen megfertőzik az ál-
lományt. A kolónia kialakulását nem szabad 
megvárni, időben közbe kell lépni. Vertimec 
Pro, Mospilan, Teppeki, Bulldock 25 EC jó 
hatásfokkal alkalmazható ellenük.

Alma, körte gyümölcsöknél a varasodás okoz 
nagy gondot. A gyümölcsfertőzés értékte-
lenné teszi a termést, időben kell védekezni 
ellene. Delan, Delan pro, Dithane, Folicur Solo, 
Score 250EC, Topsin-M 70 WDG készítmé-

nyekkel, illetve a mezei zsurló főzettel sikere-
sen megoldásra lelünk. 

Almamoly, körtemoly a két nagy problémás 
moly. Ezek lárváik tönkretehetik a termést, idő 
előtti gyümölcshullást okoz. 

Csalomon ragacslapos illatanyag és színcsap-
da segítségével az almamolyt fogó változata 
alkalmas előrejelzésre, illetve 1-2 fa esetén az 
imágók összefogására.

A szőlőben minden betegítő gomba már 
megtalálható. A lisztharmat még a virágzást 
követően is betegíthet. A Topas és kén kombi-
nációja elegendő lehet. Othello szőlőnél kén 
helyett Karathe STAR készítményt javaslok. A 
szőlő peronoszpóra már próbálkozik réztar-
talmú vagy mankoceb tartalmú készítmények 
jók lehetnek. Felszívódó készítménynek a 
Quadis-t ajánlom, 1 vagy 2 alkalommal.  

A Gáborkertben a jégverést követően a beteg, 
sérült leveleken, hajtásvégeken megjelent a 
feketerothadás levélfertőző alakja. Ez a leg-
problémásabb kórokozónk a szőlőben. 

2020-ban ő volt a felelős a szőlőtermés pusz-
tulásának. A visszamaradt fertőzött növényi 
maradványokról szóródik a fertőző képlet. A 
kezdeti fertőzési kép hasonlít a lisztharmatra, 
de itt a levéllemez beteg része szögletesen 
beszárad, vöröslik. Ügyeljünk nehogy rámenjen 
a fürt kezdeményre, mert az sajnos végzetes 
lehet. Védekezés ellene vegyszeresen lehet. 
Delon Pro, Dynali, Mystic 250 EW, Systhane 
20 EW készítményekkel. 

A szamóca termése amikor leérett, célszerű 
az öregedő, beteg leveleket eltávolítani a 
szaporító indákkal együtt. Ezeket a területről 
el kell szállítani, fóliás takaró esetén még a 
törmeléket is összeseperni. Az új hajtások ki-
alakulását víz és tápanyaggal segítsük. Azért 
van erre szükség, mert a gombák által károsí-
tott és szaporítóképleteket hordozó növényi 
maradványoktól, így a terület mentesítve lesz. 
Az ökológiai gazdálkodást így meg tudjuk ala-
pozni a szamócásban. Ha új ültetésben gon-
dolkodunk az öreg állományt minél hama-
rabb ássuk ki és tisztítsuk meg tőle a területet. 
Mélyásás és trágyázást követően pihentessük 
a talajt és ezután kezdődhet a bakhátépítés. 

A nyári forróságban a gyep és pázsit foko-
zott fi gyelmet követel. Víz és tápanyagpótlás 
rendszeresen. Amennyiben a talaja lekemé-
nyedett a vizet nehezen ereszti át, feltétlen 
szellőztessük meg. A gyepben az egyszikű 
gyomok, ha megjelennek, mint a muharfélék 
vagy a kakaslábfű, ezeket célszerű egyszikű 
irtóval minél kisebb fejlődési állapotban a 
gyomírtószerrel megsemmisíteni. Ők a fejlett, 
erős gyökérzetükkel sok vizet és tápanyagot 
pocsékolnak. Feltűnően vízpazarlók. Ilyen 
készítmény lehet a gabona gyomírtásban 
használatos PUMA EXTRA. Ilyen kezelés után 
a kaszálékot komposztálni és állati takarmá-
nyozásra használni 56 napig nem szabad. 

Sikeres kertészkedést! 

Szőllős László növényorvos

A május hónap hűvös, csapadékos időjárást 
hozott ránk. A magról ültetett vagy palántázott
növények fejlődése elmaradt a május végén 
megszokottnál. A kertekben a szamóca csak 
június első napjaira volt szedhető, múlt évben 
már május elején érett szemek voltak az indákon.  

A városvezetés eltökélt célja motiválni a lakosságot az öngondoskodásra. 
Egy hasonló mentalitást létrehozni, mint ahogy az a régi időkben volt, amikor 
az emberek maguknak termeltek meg mindent, így nem voltak kiszolgáltatva 
a külföldi beszállítókat érintő problémáknak.

Hajdúhadház Város Önkormányzatának fényestelepi 
telephelyén, a zöldségtermesztés mellett, újabb tövek 
kerültek telepítésre abból az államilag elismert köszméte-
fajtából, amelyet Dr Géczi László PhD egyetemi docens 
nemesített, Szőllős László növényorvos segítségével.

ÖNELLÁTÁSRA TÖREKSZIK HAJDÚHADHÁZ

ÚJABB HADHÁZI REZISZTENS 
KÖSZMÉTE TÖVEK

A Hajdúhadház Város tulajdonában lévő fényes-
telepi birtokon, május végén kezdték el felszed-
ni a retket, júniusban pedig az újhagymát. 
Ezek egy része értékesítésre került, a többit 
pedig az önkormányzat a közétkeztetésben 
használta fel, ezzel biztosítva a bio, minőségi 
vitaminbevitelt.
Az öngondoskodásra motivált az a helyi Csa-

A Hadházi Rezisztens Köszméte egyik fő tulajdonsága, hogy ellenáll 
az amerikai lisztharmatnak, így nem szükséges permetezni.
A NÉBIH által elismert köszmétefajta a keresztezésnek köszönhetően 
bő termő, így a frissen beoltott tövek az előttünk álló években 
vitaminban gazdag, nagy mennyiségű termést hozhatnak.

Lovas Viktor

ládi Portaprogram-Szociális földprogram is, 
amelynek keretében korábban vetőburgonya, 
műtrágya és dughagyma került kiosztásra, az 
elmúlt hetekben pedig csirkéket és a nevelő 
tápot biztosított az önkormányzat az igénylők 
részére. A programnak nagy sikere volt, több 
mint 300 család élt a lehetőséggel és igényelt 
terményeket és baromfi t.

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

BIO / BARNA FEDELŰ HULLADÉKGYŰJTŐK:
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

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.

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
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