
ÚJRA HADHÁZI SZABADTÉRI

Kiváló színdarabok, zseniális színészek, felejthetetlen, vidám pillanatok  
a Hadházi Szabadtéri Színházi Fesztiválon 2021 nyarán is.   5. oldal

Fogathajtó verseny és színes programok 
Hajdúhadház Város Önkormányzata és  
a Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Klub 
közös rendezvényén.   6. oldal

CSALÁDI NAP 
HAJDÚHADHÁZON

RÉGÓTA VÁRT ÚTFEJLESZTÉS INDULT VÁROSUNKBAN
Hatszáz milliós kormányzati támogatásból újul meg a Hunyadi utca és a Ligeti út 
útburkolata.  2. oldal
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POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

EGY IDEJE ÚJRA SZEMÉLYESEN 
TALÁLKOZHATUNK, JELENTŐSEBB 
KORLÁTOZÁSOK NÉLKÜL, ÚJRA 
VÉDŐMASZK NÉLKÜL JÁRHATUNK 
AZ UTCÁKON, KÖZTERÜLETEKEN, 
MASZK NÉLKÜL VÁSÁROLHATUNK  
AZ ÜZLETEKBEN.

Korábban a többségünk soha nem gondolt 
arra, hogy életünk, alapvető, természetes-
nek, s megváltoztathatatlannak tűnő alap 
pillérei egyszer meginoghatnak. A világjár-
vány azonban megmutatta nekünk, milyen 
törékeny a világunk. Megmutatta, hogy 
az, ami természetesnek, szinte magától 
létezőnek tűnik, annak a fenntartásához, 
s most a helyreállításához mennyi munkát 
kell biztosítani. A világjárvány többségünket 
megtanított arra, hogy újra jónak lássuk a 
jót és értékeljük is azt. 

Újra szabadon használhatunk minden 
szabadtéri létesítményt, s jó azt látni, hogy 
mi, hajdúhadházi lakosok megtanulunk élni 
e létesítmények által biztosított lehetősé-
gekkel. Skatepark, kondipark, bringapark, 
pihenőparkok, kerékpárutak, s egyéb sport- 
létesítmények mind tele vannak élettel. 
Használjuk, használják azokat.

Újra vannak rendezvények Hajdúhadházon, 
szabadon látogatható minden sportver- 
seny és esemény. A gyerekek nyári tábo-
rokba mehettek, fogathajtás, családi nap, 
újra színdarabokat nézhetünk a Hadházi 
Szabadtérin, roma napokat szervezünk, s 
szeptember második hétvégéjén egy év 
kényszerszünet után újra megrendezzük 
a Hadházi Káposztás Napokat. Ez mind 
megint csak olyan természetesnek tűnhet, 
de nem az. Minden mögött ott vannak a 
munkát végző emberek, ott van az emberi 
teljesítmény.

A világjárvány és helyben is jól érezhető 
következményei ellenére városunkat tovább 
tudtuk építeni. Nagyobb erőfeszítésekre 
van ugyan szükség, eddig nem látott és 
tapasztalt problémákkal és nehézségekkel 
is szembe kerülünk, de Hadház Épül!

Egy ideje mindannyiunk türelmét próbára 
teszi a szennyvíztisztító telep bővítési 
munkáinak leállása. Közel egy éve nem 
végez munkát a kivitelező. S ezzel a fő 
gondja mindannyiunknak az, hogy amíg a 
szennyvizet befogadó telep munkái nem 
fejeződnek be, addig a korábbi években 
megépült új csatornaszakaszokra sem lehet 
rákötni. A probléma, amellyel szembe ta-
láltuk magunkat meglehetősen sajátos. 
Minden jel arra utal, hogy a szennyvíz 
tárolására és ülepítésére szolgáló egyik 
hatalmas medence építési törmelékkel 
van tele. Ez pontosan nem látszik a fölötte 
lévő iszapos szennyvíztől, de az biztos, 
hogy nem szennyvíz, s a több méteres 
mélységből csak arra alkalmas rakodó-
gépekkel lehet kitermelni. A bővítési és 
korszerűsítési munkák csak ezt követően 
tudnak folytatódni a telepnek ezen a részén. 
A nem várt probléma megoldása kormány-
zati többletforrások átcsoportosításával 
valósítható meg. Az új szerződés aláírásra 
került, a munka hamarosan újra indul, 
s reményeink és a tervek szerint 2022. 
február végéig befejeződik. Ezt követően, 
márciustól lehet rákötni a hálózatra. 

Az Ezerjó Vendégház felújítása befejező-
dött. A sokak által kedvelt és családi, baráti 
rendezvényekre gyakran bérelt vendég-
ház általános belső felújítása mellett két 
emeleti szobához saját fürdőszoba lett  
kialakítva. S több helységben újakra cse-
réltük a bútorokat.

A Városi Bölcsőde építése jó ütemben halad. 
A két új csoportszoba, illetve az azokhoz 
kapcsolódó egyéb kiszolgáló helységek 
kialakításával jelentősen megnövekszik 
az intézmény befogadó képessége. Az új 
épületszárnyban a bölcsődés gyerekek 
kényelmét, testi és lelki épülését szolgáló 
sószoba és tornaterem is épül.

A városi tulajdonba került temető és rava-
talozó felújítása és megújulása folyamatos. 
Az év elején elkezdett munkavégzést a 
temetésekkel össze kell hangolni, emiatt 
úgy tűnhet, hogy lassú, s vontatott a do-
log, de nem erről van szó. A folyamatos 
működés biztosítása mellett kell megvaló-
sítanunk a ravatalozó épületének teljes 
külső és belső felújítását. A munkálatok 
befejezése ősz folyamán várható. 

A város nyugati részén tervezett, több, 
mint félmilliárd forint értékű fejlesztések, 
melynek keretében hat utca kapott volna 
aszfalt burkolatot, felújítottuk volna a Sallay 
Házat, s a Bercsényi és az Irinyi utcákon 
lévő 11 önkormányzati lakás megújulhatott 
volna – ezek nem tudtak elindulni. A váro- 
sunk fejlődése, s az itt élők boldogulása ellen 
munkálkodóknak sikerült megakasztani a 
fejlesztést. Reméljük, csak átmenetileg! 
Meglátásom szerint lassan a várost ért, 
számszerűsíthető anyagi károkról is beszél- 
hetünk. Folyamatosan tárgyalunk a Magyar 
Államkincstárral a fejlesztések megvaló-
sításának lehetőségéről, de jelenleg nem 
látjuk a megoldást.

A városi közvilágítás teljes korszerűsíté-
sének folyamata is halad. Az előkészítő 
munka, főként a műszaki tervdokumen-
táció elkészítése a tervezettől több időt 
vett igénybe, de hamarosan indulhat a 
korszerűsítést végző cég kiválasztásának 
folyamata, s azt követően a tervek meg- 

KEDVES HAJDÚHADHÁZI LAKOSOK!

valósítása. Az utóbbi két évben a város 
több pontján a meghibásodott világító-
testeket már új, led-technológiájú lámpákra 
cseréltük. A Deák Ferenc utcán teljes hosszá-
ban megtekinthető, milyen egy utca éjszakai 
megvilágítása az új ledes lámpákkal. 

Jelentősen megnőtt városunkban a lakó- 
ingatlanok iránti igény. Sok új lakó költözik 
Hajdúhadházra, s egyre többen vannak 
azok is, akik haza költöznek. Sorra újulnak 
meg a régi kertes házak, s újak is épülnek. 
Mind ezek mellett a Kossuth és Kazinczy 
utcák kereszteződésében új társasház 
épül. Ezt a társasházat Hajdúhadház Város 
Önkormányzata terveztette, de több éves 
előkészítő munka után be kellett látnunk, 
hogy önkormányzatként egy társasház 
megépítése és a megépült lakások érté-
kesítése nem a legtesthezállóbb feladat. 
Építőipari vállalkozással együttműködve 
azonban, amint a Kossuth utcai épülő 
társasház is mutatja, működőképes lehet 
egy lakóingatlanok kialakítását célzó 
városfejlesztési törekvés. 
A belváros két másik önkormányzati 
területén is hasonló fejlesztéseket szeret-
nénk indítani. Bocskai téri és Mester utcai 
városi tulajdonú ingatlanok bevonásával 
pályázatot hirdettünk. A cél üzlethelységek 
és lakások kialakításával kielégíteni a  
lakossági és vállalkozói igényeket, s a terü-
leteket a jelenlegitől jobban hasznosítani.     

Jelentős útfejlesztési program megvaló-
sítása indult el városunkban. Ennek első, 
talán legjelentősebb eleme a belvárost a 
katonai bázissal összekötő út felújítása. 
A közel 3,5 km hosszú, bel- és külterületi 
szakaszokkal rendelkező út teljes hosszá- 
ban és szélességében megújul. A Hunyadi 
utca a Dr Földi János utcai keresztező-
déstől a vasúti átjáróig, 6,5 m szélességben, 
mindkét oldalon a kiemelt szegély cseré-
jével kerül felújításra. 

A vasúti átjáró és a város határát jelző 
tábla közötti útszakasz szegély nélkül, 6 m 
széles aszfaltburkolattal, s két oldalon 0,5 
- 0,5 m széles, erősített zúzott kő padkával 
kerül kialakításra. 

A város határától a katonai bázis bejáratáig 
vezető Ligeti út jelenleg 3,5–4 m széles, 
töredezett aszfaltburkolattal rendelkezik. 
Ezen két oldali szélesítéssel 5 méteres bur-
kolatszélességet alakítunk ki, mely két 
oldalon még 1-1 méter szélességben erő-
sített szerkezetű stabilizált útpadkát is kap.

Az építési munkák a város több pontján 
járhatnak átmenetileg kellemetlenséggel. 
Kérjük minden érintett hajdúhadházi lakos 
türelmét, megértését és támogatását!

Hadház Épül! Együtt Építjük!

Csáfordi Dénes polgármester 
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Óriási sikernek örvend a Hadházi Szabad-
téri színházi előadás sorozata, amelynek 
egy része a Déryné program támogatá-
sával jutott el hadházi nagyérdeműhöz.
 
Eddig minden előadás teltházas volt, s a 
nézőket még az sem tántorította el, amikor 
kezdés előtt fél órával még zuhogott az eső. 
Bátran kimondható, hogy az előadások után 
a nézők elégedetten mentek haza a fordu-
latos dialógusokkal tarkított előadások után. 

A Veres1 Színház „Ne most drágám!” c. 
darabjában Csonka András és Fésűs Nelly 
mellett Mihályfi Balázs is nagyot alakított, 
aki a „Tóték”-ban megmutathatta egy másik 
oldalát is a közönségnek. A Mandala Dal-
színház által előadott „Hyppolit, a lakáj” 
és a „Család ellen nincs orvosság” is hozta 
a kötelezőt a rekeszizmok számára, a Turay  
Ida Színház „A medve nem játék” c. előadása 
pedig magyarságunk egyik legősibb ele-
mét, a székelyek mentalitását emelte ki a 
közönség számára, ahol szem nem maradt 
szárazon a nevetéstől.

Lovas Viktor

HADHÁZI SZABADTÉRI

CSONKA ANDRÁS ÚJRA SZÓRAKOZTATTA
A HAJDÚHADHÁZI KÖZÖNSÉGET

Üdvözlünk ismét Hajdúhadházon. Tud-
juk, hogy nagy szerepet töltöttél be a 
szórakoztatásban a karantén ideje alatt, 
a „Maradj Otthon” kampányhoz hason-
lóan „Csonkarantén” című élő műsorral 
jelentkeztél a facebookon. Hogy érzed most 
magad és korábban hogyan befolyásolta 
az életedet és fellépéseidet a pandémia?

Köszönöm szépen, nagyon boldog vagyok, 
hogy itt lehetek, mivel az elmúlt évek alatt 
már szokássá vált, hogy találkozunk itt a 
helyi lakossággal a Káposztás Napokon.  
Sajnos a pandémia teljesen átírta az 
életünket, mivel tavaly elmaradt az egész 
rendezvény, ezért most nagyon örülök, 
hogy idén a járványügyi szabályok meg-
engedik, hogy megtarthassuk az eseményt. 

A „Csonkarantén” ötlete onnan jött, hogy 
színészként otthon ültem este 7 órakor, 
amikor máskor felgördült a függöny és 
elkezdődött az előadás, ami megszűnt a 
pandémia időszaka alatt. Ezt szerettem 
volna helyettesíteni a 7 órakor kezdődő 
45 perces live adásokkal facebookon. Ez 
ment majdnem 100 alkalommal, voltak 
közös beszélgetések online vendégekkel, 
például Gálvölgyi Jánossal, Szulák And-
reával, Galambos Erzsébettel és Bodrogi 
Gyulával, de olvastunk verseket, prózákat, 
énekeltünk dalokat, nézegettünk régi 
bakelit lemezeket, még soha nem látott 
videófelvételeket és még sok mást. 

Több interjúban nyilatkoztad, hogy na-
gyon szívesen beszélgetsz emberekkel 
egy-egy rendezvény alkalmával, mint 
ahogyan a Hadházi Káposztás Napokon, 
hogyan fér ez bele a forgatókönyvbe?  

Nagyon szeretek ismeretlenekkel beszél-
getni éppen ezért, régóta tervben van 
nálam egy YouTube csatorna létrehozása, 
ahol két széket viszek magammal az úton, 
és ahol lerakom, ott beszélgetek az embe- 
rekkel, de ezt még sajnos nem sikerült 
megvalósítani. A Káposztás Napok nagyon 
jó alkalom erre, ott egész nap oda jönnek 
hozzám és beszélgetünk. Ez egy viszonylag 

Készítettem további videótartalmakat Cson-
ka család csodái, Csonkitchen és Csonkamera 
néven is.  

Ami a színházat illeti, ebben az évben, 
a Hadházi Szabadtéri volt visszatérésed 
egyik fő állomása. Mi a véleményed, 
miben különbözik a szabadtéri és a szín-
házi előadás? 

A szabadtérinek rengeteg veszélye van, 
viszont tele van romantikával és olyan 
dologgal, ami csak nyáron működik. Szerin- 
tem a látványos, zenés, szórakoztató vígjá-
tékok élvezhetőek itt igazán, mert egy 
drámai, intimebb közeget igénylő előadás 
közben figyelemelterelő lehet a kocsi hangja, 
a madarak csiripelése vagy épp a templom 
harangjátéka. Az időjárás is erős befolyá-
soló tényező, de élvezhetőbb kellemes 
időben színészként és nézőként is. De 
ha választanom kellene, a közszínházat 
választanám, ami egy biztos pont, ahol 
nincs se eső, se nap.   

Mi a véleményed a hajdúhadházi közön-
ségről, milyen visszajelzéseket kapsz tőlük?

Nagyon élvezem ezt a közeget, ugyanis 
már visszatérő vendégként, az emberek 
megismernek és én is rengeteg embert 
ismertem meg az évek alatt, ezért úgy  
érzem szinte mintha egy kis családba csöp- 
pentem volna bele.

kötetlen helyzet, nem csak meghajolunk 
az előadás végén és megyünk haza, hanem 
van lehetőségünk kép és aláírás osztásra és 
beszélgetésre, és én pont ezt az emberkö-
zeli kapcsolatot szeretem. Tehát a beszélge- 
tés megvan, csak nem székekkel a hátamon.  

Mik a terveid a nyári hónapokra, hol ta-
lálkozhat veled a közönség legközelebb? 

A nyaram nagy része most munkával telik. 
Bár a színház, a beltér nem annyira működik 
még, de így sem unatkozunk. Szabadtéri 
előadásokban láthattok, forgatok a Dr. 
Balatonban és a Szerencsekerék című so-

HAJDÚHADHÁZON, A „NE MOST DRÁGÁM” CÍMŰ ELŐADÁS ALKALMÁBÓL, AZ 
EGYIK FŐSZEREPLŐVEL, CSONKA ANDRÁSSAL BESZÉLGETTÜNK. A NÉPSZERŰ 
SZÍNÉSZ, ÉNEKES, MŰSORVEZETŐ NEM ELŐSZÖR JÁRT HAJDÚHADHÁZON, AZ 
ELMÚLT ÉVEKBEN A KÁPOSZTÁS NAPOK HÁZIGAZDÁJA VOLT TÖBBSZÖR IS.

A vidéki emberek nagyon vendégszere-
tőek, így nem volt nehéz beilleszkednem 
a közösségbe. Mivel a Káposztás Napokon 
műsorvezető vagyok, az emberek renge-
teg dologgal megkeresnek, így ilyenkor 
előadás alatt is rengeteg embert felismerek 
a közönség sorai között, akiktől csak pozitív 
visszajelzést kapok.
 
Idén is Te leszel a Hadházi Káposztás 
Napok házigazdája, miben különbözik 
felkészülni egy ilyen rendezvényre, mint 
egy stúdióban készült műsor esetében?   

Stúdióban a műsorvezetés sokkal kötöttebb, 
fegyelmezettebb. Ott a reggeli műsornál, 
amit vezetek, forgatókönyv alapján folyik 
az interjú és a beszélgetés, amit már műsor 
előtt átküld a stáb. Ehhez képest a Káposz-
tás Napok alkalmával rengeteg olyan új 
információ van, amit aznap tudunk meg, 
ezért sokkal spontánabb és igényel némi 
kreativitást, amit nagyon élvezek.

Van-e olyan étel, ital, amit Hajdúhadhá- 
zon kóstoltál először és van-e kedvenced? 

A káposztás cvekedli a kedvencem, de olyan 
sok minden van, hogy meg se tudtam kós-
tolni mindet. Közben ugye én dolgozok, 
szerepelek és nem akarom tele enni magam, 
de ha volt egy kis szabadidőm szívesen  
végig mentem a főző sátrak mögötti látvány-
bemutatón, és a többi jópofa programon.  

Mi tetszett legjobban a  Hadházi Káposz- 
tás Napok házigazdájaként, minek köszön-
hető ez a kötődés a településhez? 

A fővároshoz képest, néha jól esik a csend, a 
nyugodt vidéki légkör. Szeretem, hogy min- 
dig látok ismerős arcokat. Annak köszön-
hetően, hogy nem nagy a város családias a 
hangulat, mindenki ismer mindenkit.    

rozatban is. Nekem a nyár általában arról 
szól, hogy utazok, de a járványhelyzet miatt 
az utóbbi két évben ezt nem tudtam 
megtenni. Összeségében azt szeretném, 
hogy tényleg visszarázódjunk a régi 
kerékvágásba anélkül, hogy megrengetne 
minket egy újabb hullám és mindenkinek 
lehetősége legyen újra dolgozni, nyaralni 
és szórakozni. 

Szeretettel várunk ősszel a Káposztás 
Napokon, köszönöm az interjút! 

Lovas Viktor
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HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS AZ INNOVÁCIÓS 
ÉS TECHNOLÓGIA MINISZTÉRIUM JÓVOLTÁBÓL 2021. NYARÁN 
ISMÉT LEHETŐSÉGÜK VOLT A FIATALOKNAK NYÁRI  
DIÁKMUNKÁRA JELENTKEZNI.

NYÁRI DIÁKMUNKA HAJDÚHADHÁZ 
VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

Ezen a nyáron is két foglalkoztatási időszak közül tudtak válasz-
tani. Júliusban 46 diák dolgozott önkormányzatunknál, augusz-
tusban pedig 34 tanuló kamatoztathatja tudását városunkban. 
A diákok különböző területeken tevékenykednek, ahol többek 
között adminisztrációs, kommunikációs és mezőgazdasági munkát 
végeznek napi 4 órában. A nyári diákmunka programban való 
részvétel lehetőséget teremt a fiataloknak, hogy kipróbálják 
magukat a munka világában, megismerjék a pénz és a munka 
értékét, újra gondolják korábbi céljaikat, vágyaikat és hasznos 
munkatapasztalatot gyűjtsenek.

GAZDAKÖRI KÖZGYŰLÉS  
AZ OTHELLO BORHÁZBAN

A csillagászathoz értő emberek rendkívüli látványosságokon 
keresztül tudják közelebb hozni az űr világát az erre vágyók 
számára, ezért a csillagászat egy páratlanul szerencsés tudomány-
terület. Augusztus második hete kiváló alkalom arra, hogy része-
sei legyünk ennek az eseménynek. Ebben az időszakban profik és 
amatőrök is távcsövet vesznek kezükbe, hogy saját maguk csodál-
hassák meg a csillagos égboltot. Az „Egy hét a csillagok alatt” című 
program, amelyet több mint huszonöt helyszínen mutattak be 
országszerte, augusztus 9-15. között került megrendezésre.

A program alkalmából Hadházi Csaba amatőr csillagász nyílt napot 
tartott augusztus 10-én, a Bezerédi utcai csillagvizsgálójában a 
Herkules Obszervatóriumban. Az este folyamán lézerceruzás csil-
lagkép ismertető mellett, meteorokat is lehetett látni, illetve a  
látogatók a távcsöves égboltpásztázásban is rész vehettek.

Orosz Virág, Orosz Viktória

A Hajdúhadházi Gazdakör 2021. július 1-én tartotta meg éves köz- 
gyűlését az Othello Borházban. A gazdakör tagjai elmondták, hogy 
azért választották ezt a helyszínt, mert a társaság többsége még nem 
látta ezt a gyönyörű új létesítményt és a kiállítás értékes anyagát. 

A Hajdúhadházi Gazdakör szoros kapcsolatban áll a térség gazda- 
köreivel, gyakran szerveznek közös szakmai programokat. A közgyűlésen  
a helyi gazdakör tagjai mellett a Hajdúböszörményi Hajdú Gazdakör 
több tagja is jelen volt. A közgyűlés megkezdése előtt Szőllős László 

növényorvos bemutatta a borház szőlészeti, borászati kiállítását. 
Az érdekes és tartalmas tárlatvezetés után Pécsi Lajos, a gazdakör 
elnöke köszöntötte a megjelenteket és értékelte a gazdakör munkáját. 
Ezt követően id. Dancsi Imre a számvizsgáló bizottság elnöke beszá- 
molt a 2019. és 2020. évi pénzügyi helyzetről, majd Csáfordi Dénes 
polgármester és gazdaköri tag ismertette azokat az aktuális városi 
történéseket és fejleményeket, amelyek a Hajdúhadházi Gazdakör 
és a hadházi gazdálkodók számára fontosak lehetnek. A közgyűlés 
vacsorával és baráti beszélgetésekkel ért véget.

A Hajdúhadházi Gazdakör az év hátralevő részében továbbra is aktív 
tagja szeretne lenni a város életének, így a Hadházi Káposztás  
Napokon és a Magyarok Kenyere Programban is részt vesznek.

CSALÁDI NAP HAJDÚHADHÁZON

A rendezvényen az érdeklődőket népi játszótér, kreatív kézműves 
foglalkozás, bábjáték, hennafestés, arcfestés, és sportverseny is várta. 

A rendezvényen délelőtt a fogathajtó verseny első fordulója, 
délután a második volt megtekinthető. A kétfordulós akadály-
hajtás versenyen Kettesfogat „C” kategóriában Antal Máté a 6. 
helyet szerezte meg a Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Klub 
színeiben, továbbá ifj. Antal Sándor és Hamar Ferenc Kettesfogat 
„D” kategóriában, egy kifejezetten erős mezőnyben derekasan 
szerepelt. A rozettákat Hati István versenybíró és Antal Sándor, 
a Hajdúhadházi Lovas Klub elnöke tűzte fel a nyertes fogatokra, 
a kupákat  Hajdúhadház Város alpolgármestere Asztalos Péter és 
jegyzője dr. Kiss Katalin adta át. Ez a fogathajtó megmérettetés 
egy versenysorozat része volt, melynek országos döntője Horto-
bágyon kerül megrendezésre.

Napközben változatos színpadi műsorok szórakoztatták a kicsiket 
és a nagyokat is egyaránt. Délelőtt a Burattino Bábszínház  
Dr. Ravaszil című előadása került megrendezésre, majd azt 
követően az Ákom-Bákom Bábcsoport színesítette a programot.

A Hajdúhadházi Családi Nap 2021. június 19-én került  
megrendezésre a Vásártéren Hajdúhadház Város  
Önkormányzata és a Hajdúsági Hagyományőrző  
Lovas Klub szervezésében.

LECSÓFŐZŐ FESZTIVÁL

AUGUSZTUS 7-ÉN KERÜLT MEGRENDEZÉSRE  
A HAJDÚHADHÁZI LECSÓFŐZŐ FESZTIVÁL  
A BOCSKAI MEZŐGAZDASÁGI KFT. UDVARÁN.

A rendezvényt a Radnóczi Ferenc Kertbarát Kör elnöke Szőllős 
László nyitotta meg, majd ismertette a verseny részleteit. 
A főzőversenyre két kategóriába lehetett nevezni: az egyik a 
hagyományos kategória, ahol az eredeti lecsót kellett főzniük a 
versenyzőknek, ami paradicsomot, paprikát, hagymát és valami-
lyen zsíradékot tartalmaz.

A hagyományos kategória győztese, így a vándorkupa nyertese 
Dancsi Imre és a Hajdúhadházi Gazdakör lett. 

A másik a specialitások kategóriája volt, ahol különleges lecsókat 
készítettek, szabad kezet kaptak a versenyzők és bemutathat-
ták kreativitásukat. Ebben a kategórián az első helyet a Bereczki 
család nyerte el, a második Szőllősné Nagy Ilona és csapata, a 
harmadik pedig a Kiss Family lett. Különdíjat kapott a hajdú-
dorogi Görög Demeter Kertbarátkör és a Radnóczi Ferenc Kert-
barátkör nevében Sipos Sándorné.

Az érdeklődők előzetes bejelentkezés által tudtak részt venni a 
versenyen. Az alapanyagot Bereczki Miklós és családja bizto-
sította a résztvevők számára. A látogatók nem maradtak isteni  
finom lecsó és fantasztikus élmény nélkül.

„EGY HÉT A CSILLAGOK ALATT”
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 SZEPTEMBER 10. 
 PÉNTEK HELYSZÍN: VÁSÁRTÉR

(4242 Hajdúhadház, Vásártér utca 1.)

08:00 Kapunyitás
09:00 Hajdúhadházi művészeti csoportok bemutatója
09:30 Bejelentkezés – interaktív bejelentkezés
           a főzősátraktól
09:40 MH 5. Bocskai István Lövészdandár
           – helyőrségi zenekar érkezése térzenével
10:00 Hajdúhadházi Népdalkör előadása
10:30 Bejelentkezés – interaktív bejelentkezés
            a főzősátraktól
11:00 Megnyitó
11:15 MH 5. Bocskai István Lövészdandár
           – helyőrségi zenekar
11:55 Bejelentkezés – interaktív bejelentkezés
            a főzősátraktól
12:00 Köszöntők
12:20 Bejelentkezés a Honvédség kiállításáról
            – riport, dinamikus bemutató
13:00 Eredményhirdetés – Legszebb sátordekoráció
13:20 „KONYHAFŐNÖK MEGLEPETÉS”

- GASZTRO KIHÍVÁS LÁZÁR CHEF- EL
15:15 Főzőverseny eredményhirdetése,
           díjak átadása – a díjakat átadja Lázár Chef

16:00 CSONKA ANDRÁS
17:30 BEATRICE
20:00 KAPUZÁRÁS

HELYSZÍN: VÁSÁRTÉR
(4242 Hajdúhadház, Vásártér utca 1.)

17:00 KAPUNYITÁS
18:00 A NYUGHATATLAN élő koncert
20:00 „MEGLEPETÉS” élő koncert
23:30 KAPUZÁRÁS

HELYSZÍN: VÁSÁRTÉR
(4242 Hajdúhadház, Vásártér utca 1.)

17:00 THE CRAMS
19:00 FENYŐ MIKLÓS
21:00 ABAHÁZI CSABA ÉS ZENEKARA

HELYSZÍN: BOCSKAI TÉRI PARK
09:00 „HOZD EL A NYUSZIMOTORT IS…”
            - motoros felvonulás a legkisebbeknek
10:00 BÓBITA zenekar koncertje

HELYSZÍN:

SZABADTÉRI SZÍNPAD (4242 Hajdúhadház, Kossuth u. 8.)

09:00 MOTOROS TALÁLKOZÓ ÉS FELVONULÁS
Program:

09:00 Regisztráció
09:30 HEARTKILLER KONCERT
11:00 MOTOROS FELVONULÁS indulása

A rendezvény házigazdái:

LÁZÁR CHEF
MOLNÁR CSILLA
CSONKA ANDRÁ

A műsorváltozás jogát 
fenntartjuk.

Kapcsolódó programok: 
„Régi idők vidámparkja”, Kézműves udvar, 
Kirakodóvásár, KÁPOSZTÁS ÉTELEK, 
Buborék bemutató, Egészségügyi szűrések

Napközben: 
„Régi idők játszótere”, KÁPOSZTÁS ÉTELEK,
KID CAR elektromos kisautó, GABITRIAL bemutató, 
sport programok, egészségügyi szűrések

 SZOMBAT 
 SZEPTEMBER 11. 

 SZEPTEMBER 12. 
 VASÁRNAP 
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NYÁRI TÁBOROK

A tábor célja, a különféle sportok bemu-
tatása és a mindennapi mozgás megsze-
rettetése mellett az volt, hogy erősítse a 
fiatal generációban is azt a sport-közösség 
tudatot, amely eddig is jellemző volt a városra.
A gyerekek a táborban megismerhették a 
jóga alap gyakorlatait és világát, a Krav Maga 
edzésforma pedig játékosan tanította meg 
őket az önvédelemre, önbecsülésre.
A szervezők törekvése egyfajta iránymuta-
tás, oktatás a sportélet megszerettetésére, 
mivel ennek egészséges hatásai mellett, a 
későbbiekben sokszor igen komoly karrier 
lehetőség is állhat, segítőkezet nyújtva a 
kamaszoknak, akik még nem döntötték el 
milyen irányba szeretnék terelni életüket. 
A táborozók speciális szemüvegeken keresz- 
tül megismerhették a virtuális világot is. 
Bejárták a tenger mélyét, harcoltak űrrepü-
lőkkel, szédítő magasságokból zuhantak alá 
a hullámvasutakon, nindzsává változva 
gyümölcsaprítással pontokat gyűjtöttek.
Kipróbálhatták a Word Jumping mozgást 
is, melynek keretein belül a speciálisan for-
matervezett trambulinon, biztonságosan 
végezhettek különféle formagyakorlatokat, 
fejlesztve ezzel az egyensúlyérzéküket. 
A táncolni vágyó gyerekek átadták magukat 
a zene és a mozgás élményének, amikor is 
könnyed mozdulatokkal sajátították el a 
„freestyle” és a „shuffle” stílusú tánckoreog- 
ráfiákat.
Biciklis akadálypályán saját kerékpárral 
próbálhatták ki ügyességüket, dartsoztak, 
óriásbuborékokat készítettek, a fáradtabbak 
pedig a függőágyakban és babzsák fotelek-
ben pihenhettek. 
A helyi sportok népszerűsítése alkalmával 
megismerték a vívás történetét, felszere- 
léseit, beszélgettek az olimpiai eredmények- 
ről, elsajátították a kosárlabda játéksza-
bályait, a focirajongó gyerekek pedig a 

műfüves pályán mutathatták meg tudásukat. 
Az íjászkodás sok gyerek érdeklődését 
felkeltette, így többféle íjat is kipróbálhattak.
A Thai Chi bemutató alkalmával megtudták 
mik a meridiánok, hogyan áramlik a „chi”, 
hogyan hat a test egészséges működésére, 
végül közösen kipróbálták az alapmozdu-
latokat.
Nagy élményt nyújtott a táncos-animációs 
program, ahol először egy interaktív show-
műsor részesei voltak, végül pedig retro 
zenékre együtt táncoltak, limbóztak, buliztak.
A tábor pénteki napjain utazási élmények-
kel lettek gazdagabbak a fiatalok. Az első 
sporttábor idején Tiszalökre látogattak el. 
Először a Kenyérgyári-holtág tanösvény- 
túráján vettek részt, s ezt követően a 
Feketeszakáll Élményparkot látogatták meg, 
ahol kipróbálták bátorságukat, erejüket az 
új szárazföldi Exatlon jellegű akadálypályán. 
A második sporttáborban a Miskolc-
tapolcai Kalandtúra Parkban a kék pálya 
meghódítása volt a cél. A kötélpályán a 
legfiatalabbak is bizonyították kitartásukat 
és az erejüket. Ezután felfedezték és ki-
próbálták a játszótér minden egyes elemét, 

majd sétáltak a csónakázó tó körül. 
A kreatív- élménytábor az alkotni vágyó 
gyerekeket várta. Az alkotás örömén túl, 
különböző interaktív programokon vehet-
tek részt. Egy teljes nap a népi játszótér, 
óriás társas- és asztali, fejlesztő játékok 
birodalmában zajlott, s aki kedvet érzett 
hozzá közben kézműveskedhetett, kör-
möcskézett és szőtt. Mindennap végén a 
maguk által készített tárgyat haza is vihették. 
A hét utolsó napján a Debreceni Agóra 
Tudományos Élményközpontba látogatott 
a csoport, ahol a robotika, a fizika- kémia 
tudományán keresztül betekintettek az 
okos eszközök működésébe. A gyerekek, 
izgalmas előadásokat, tudományos bemu-
tatókat és kísérleteket láttak, az interaktív 
térben található játékok kipróbálása nagy 
élményt jelentett mindenki számára.

Hajdúhadház városában ez évben is megrendezésre kerültek a Hajdúvitéz 
Nonprofit Kft. szervezésében a nyári táborok, amelyek 3 időpontban, 2021. 
június 21-25, június 28-július 2, valamint július 26-30. között valósultak 
meg, összesen 80 gyerek részvételével.

SPORT
ÍJÁSZAT

Július hónapban Tompa Tibor pálya OB kvalifikációs versenyen aranyérmet szerzett 
vadászreflex master kategóriában. A 3D Országos bajnokságon Miklósiné Takács 
Nikolett 11, míg Miklósi András 15. helyen végzett, mindketten vadászreflex íjjal.  
A Füzesgyarmati Történelmi Örömíjász versenyen Molnár Gábor arany, míg Tompa Tibor 
ezüstéremmel lett gazdagabb.

KOSÁRLABDA

A Hajdúhadházi Kosárlabda Klub utánpótlás vonalán három csapat versenyezett, a 
2020/21-es bajnokságokban, 1 fiú kadet (U16), 1 gyermek (U12), illetve 1 kenguru (U11) 
korosztályokban, 1 serdülő lányokból álló csapat pedig készült a következő szezonra.  
Nehéz idény volt, hiszen a vírushelyzet teljesen megreformálta a bajnokság kimenetelét, 
de az egyesület tisztességgel helyt állt, és a nehézségek ellenére eredmények tekinte-
tében sem volt hiány. A felnőtt férfi kosarasok a megyei bajnokság ezüst érmeseiként, 
nyári pihenőjüket töltik, szeptembertől viszont megkezdődik a felkészülés. A nyári 
sporttábor keretein belül a Hadházi Farkasok edzői tartottak kosárlabda foglalkozást, 
ahol nagy érdeklődés volt a gyerekek részéről a kosárlabda sport iránt, többen 
lehetőséget kaphatnak az egyesület utánpótlás csapataihoz csatlakozni. 
A pihenő időszak után újra indulnak az edzések, ahová továbbra is várják a kosárlab-
dázni vágyó gyerekek jelentkezését.

Új edzővel, Nagy István Zsomborral kezdte meg a felkészülést a felnőtt labdarúgó csapat 
a következő versenyszezonra. A hajdúhadházi focisták heti két edzéssel és edző-
mérkőzésekkel készülnek a Megyei II. osztály küzdelmeire. Az első edzőmérkőzést 
2021. 07. 10-én szombaton 17 órától játszották, ahol a HFK játékosai hazai környezet-
ben, a megyei I-es hajdúsámsoni csapat ellen léptek pályára. Bár 4:6 arányú vereséget 
szenvedtek, az új edző elégedett volt a csapat hozzáállásával és a játékkal is. A soron 
következő, Hajdúdorog ellen lejátszott edzőmérkőzésen győzött a csapat, de a játék, a 
hozzáállás, és a pályán teljesített futómennyiség is kevés volt szerinte, így a folytatásban 
igyekeznek a lehető legjobban felkészülni a bajnoki idényre.
Az átigazolási időszakban lesz néhány változás, lesznek távozók és érkezők is. Az egyez-
tetések folyamatosan zajlanak a kiszemelt játékosokkal.

2021. 07.02-04 között került megrendezésre az UTT (Ultra Tisza-tó), amelynek Kelet-
Magyarország egyik legszebb természetvédelmi övezete, a Tisza-tó környéke ad otthont.
A versenyre 5. alkalommal lehetett nevezni 5, 10, 21, 65 és 130 km-es futótávokra, egyéni, 
csapatverseny és bringatúra kategóriában. Az idei versenyen gyűltek össze a legtöbben 
Tiszafüreden, városunkat Komjáthi László „Szikla”, képviselte. Az egykori 2x-es Profi 
Magyar-és 2x-es Nemzetközi Magyar Bajnok bokszoló 65 km-es távra nevezett be, amit 
szint idő alatt teljesített. Az embert próbáló 65km-t „Szikla” 7 óra 53 perc alatt futotta le, 
amelyről elmondta, hogy segítségére voltak csapattársai, akik - ahogy ők mondják - „egy szív, 
egy dobbanás” motivációs mondattal haladtak mellette az utolsó néhány kilométeren.

Komjáthi László júliusban ünnepelte 46-dik születésnapját, így mindenképp példaértékű 
minden korosztály számára. A bokszolóból lett futó szerint ez is, mint minden sportág, 
jellemfejlesztő, s nemesíti a lelket amikor a fizikai határainkon felüli teljesítmény születik 
a csapattársak bíztatásának köszönhetően.

LABDARÚGÁS

FUTÁS

ÖKÖLVÍVÁS

2021. augusztus 5-6-án, Kőszegen rendezték meg a Nemzetközi Ostrom kupát, ahol 
hajdúhadházi versenyzők, Nagy Tímea, Komjáthi Nóra, Balogh László, Salánki Dominika, 
és Siroki Róbert mérettették meg tudásukat. A hadházi bokszolók jól szerepeltek 
a tornán, így eredményeiktől függően bejuthatnak az Ifjúsági Európa Bajnokságra is. 
Nagy erőkkel folyik a felkészülés az Országos Bajnokságra is, amelyet ez év szept-
emberétől rendeznek meg, s a serdülőtől a felnőtt korcsoportig lesznek hadházi 
versenyzők, akikért izgulhatunk. Ezzel párhuzamosan Nagy Tímea megkezdte a 
felkészülést az októberben megrendezésre kerülő Női Világbajnokságra is.
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MÓDOSULT A TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET
HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2017. 
OKTÓBER 26-ÁN HAJDÚHADHÁZ VÁROS TELEPÜLÉSKÉPÉNEK VÉDELMÉRŐL 
(TOVÁBBIAKBAN TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET) SZÓLÓ SZABÁLYOZÁST FOGADOTT 
EL A TELEPÜLÉSKÉP ARCULATÁNAK MEGŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN, MELY RENDELET 
EBBEN AZ ÉVBEN MÓDOSÍTÁSRA KERÜLT.

ba) épület homlokzatának megváltoz- 
tatása, teljes homlokzatfelületet érintő 
újbóli színezése, 
bb) 20 m2-nél kisebb alapterületű keres- 
kedelmi vendéglátó rendeltetésű épület 
építése, max. 20 m2-re történő bővítése, 
átalakítása, 
bc) vendéglátó terasz létesítése esetén, 
ha az 15 napot meghaladóan áll fenn, 
bd) utcai kerítés építése, felújítása, hely-
reállítása, átalakítása, megváltoztatása

c)  A város teljes közigazgatási területén 
a meglévő építmények rendeltetésének 
módosítása vagy rendeltetési egysége 
számának megváltozása tekintetében.

Ha hatósági engedélyhez nem kötött 
reklám-, és hirdető-berendezések egyéb 
építmények elhelyezésére közterületen 
kerül sor, a közterület-használati szerződés 
megkötésére csak a településképi beje-
lentési eljárás lefolytatását követően, a 
bejelentés tudomásulvételét tartalmazó 

és más építőlemez, felületkezeletlen fém- 
lemez, műanyag hullámlemez és trapéz-
lemez, valamint bitumenes hullámlemez, 
hullámpala.
b) A teljes igazgatási területen színezésben 
nem alkalmazható feltűnő és kirívó szín-
használat (kék, sárga, élénk piros) valamint 
rikító szín.

A rendeletben meghatározott település- 
képi követelmények teljesítése érdekében 
az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL. törvény szabályai alap-
ján – hivatalból vagy kérelemre – a pol-
gármester kötelezési eljárást folytat le 
és szükség esetén kötelezést bocsát ki a 
településkép védelméről szóló 2016. évi 
LXXIV. törvény 11. §-a szerint.

A rendeletben foglalt településképi követel- 
mények megsértése, valamint a telepü-
lésképi bejelentési eljárás során meghozott 
döntésben foglaltak megszegése esetén a 
polgármester figyelmeztetést tartalmazó 
döntésében felhívja a jogsértő figyelmét 
a jogszabálysértésre, és 8-30 napos határidőt 
biztosítva a jogszabálysértés megszünte-
tésére. A határidő eredménytelen eltelte 
esetén a polgármester településképi 
kötelezés formájában – önkormányzati ható- 
sági döntéssel – a jogsértőt a településképi 
követelmények teljesítésére kötelezi. A 
polgármester a jogsértőt a kötelezéssel 
egyidejűleg közigazgatási bírságnak minő-
sülő településkép-védelmi bírság meg-
fizetésére is kötelezi.

A kötelezésében foglaltak nem teljesítése 
esetén a településkép védelméről szóló 
2016. évi LXXIV. törvény 8. § (2) bekezdés 
e) pontjában foglaltak az irányadóak.

A településkép védelmi bírság összege:
a) településképi szempontból megha-

tározó területeken területi és egyedi 
építészeti követelmények be nem 
tartása esetén, amennyiben az egyedi 
védett építményt érint: 

aa) természetes személyek esetén: 100. 000 - 
200.000 Forint,

ab) jogi személyek és jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetek esetén: 
100.000 – 500.000 Forint.

b) településképi szempontból megha-
tározó területeken területi és egyedi 
építészeti követelmények be nem 
tartása esetén, amennyiben az egyedi 
védett építményt nem érint: 

ba) természetes személyek esetén: 100. 000 - 
150.000 Forint, 

bb) jogi személyek és jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetek esetén: 
100.000 – 250.000 Forint.

c) az a) és b) pontokon kívüli egyéb telepü-
lésképi és egyéb műszaki berendezé-
sekre vonatkozó követelmény be nem 
tartása esetén:

ca) természetes személyek esetén: 100. 000 - 
125.000 Forint, 

cb) jogi személyek és jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetek esetén: 
100.000 – 200.000 Forint.

d) minden más esetben:
da) természetes személyek esetén: 100. 000 - 

125.000 Forint, 
db) jogi személyek és jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezetek esetén: 
100.000 – 150.000 Forint.

Ha a fentiekkel kapcsolatban kérdése, 
véleménye, javaslata van Biró-Balogh 
Anikó főépítész felé fordulhat e-mailen 
(biro.balogh.aniko@hajduhadhaz.hu), 
telefonon (06-52/583-418) vagy szemé-
lyesen (ügyfélfogadási időben) is.

Mint ismeretes, a Településképi rendelet 
adja meg a választ a „hogyan és milyet 
lehet építeni?” kérdésre, és meghatározza  
a helyi védelemre javasolt építészeti örök-
ség védelembe vételének, vagy a helyi 
védelem megszüntetésének eljárásrendjét, 
szabályait is.

Az épületek, építmények átalakítását, fel-
újítását, építését az Arculati Kézikönyv és 
Településképi Rendelet előírásainak, javas- 
latainak figyelembevételével, követelmény- 
rendszerének betartásával kell megtervezni 
és megvalósítani. Mindez közös érdek!

A Településképi rendelet alapján az építé-
si, átalakítási, bővítési, fejlesztési elkép-
zeléseit, az Önkormányzattal is tudatnia 
kell, tehát a megvalósítás megkezdése 
előtt be kell jelenteni, illetve engedé- 
lyeztetni az alábbi esetekben: (Emellett 
természetesen az építésügyi hatóságok 
felé is el kell járnia!)

1. TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI 
ELJÁRÁST KELL KEZDEMÉNYEZNI: 

a) a térképen sárgával, kékkel megha-
tározott területekre településképi véle- 
ményezési eljárást kell lefolytatni új 
építmény építésére, meglévő építmény 
bővítésére, településképet érintő áta-
lakítására irányuló építési, összevont 
vagy fennmaradási engedélyezési eljá- 
rások hatálya alá tartozó azon építési  
tevékenységekkel összefüggésben, me- 
lyekre jogszabály területi vagy országos 
tervtanácsi vélemény beszerzését nem 
írja elő.

b) Településképi véleményezési eljárás 
lefolytatása kötelező az építési, össze- 
vont vagy fennmaradási engedélyezési 
eljárások esetén a térképen sárgával, 
kékkel lehatárolt területeken kívül eső 
területeken az alábbi esetekben:
ba) műemléki vagy helyi védett értéket 
érintő, továbbá műemléki környezetben 
lévő építmény bővítése, településképet 
érintő felújítása, átalakítása esetén,
bb) minden közhasználatú építmény 
építése, bővítése, településképet érintő 
átalakítása esetében, mely beépítésre 
szánt területeken helyezkedik el.

2. TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI 
ELJÁRÁST KELL KEZDEMÉNYEZNI:

a) a város közigazgatási területén levő 
közterületen és köztulajdonban álló 
ingatlanokon, valamint közterületnek 
nem minősülő magánterületen közte- 
rületről látható esetekben reklám közzé-
tételére, reklámhordozók, reklámhordozót 
tartó berendezések elhelyezéséhez. 

b)  a térképen sárgával és kékkel lehatárolt 
területeken az építésügyi és építésfel-
ügyeleti hatósági eljárásokról is szóló 
kormányrendeletben építési engedély-
hez nem kötött építési tevékenységek 
tekintetében:

igazolás alapján, és az abban megha-
tározott kikötések figyelembevételével 
kerülhet sor. 

3) A TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELMI 
TÁJÉKOZTATÁST ÉS A SZAKMAI KON-
ZULTÁCIÓT KELL KEZDEMÉNYEZNI: 
Szakmai konzultáció az építés megkezdése 
előtt legalább egyszer kötelező.

a)  a térképen kékkel, sárgával jelölt területen 
aa) új épület építése,
ab) meglévő épület átalakítása, bővítése, 
utólagos hőszigetelése, 
ac) meglévő épület homlokzatszíne-
zéssel járó felújítása, vagy 
ad) új cégér és reklámhordozó elhelyezése

b) a térképen zölddel jelölt területen
ba) új lakóépület építése, vagy 
bb) meglévő lakóépület átalakítása, 
bővítése esetén, ha az eredeti épület 
tömege, tetőszerkezete a közterület 
felé eső, illetve az oldalkert irányából 
utca, ill. egyéb közterület felül látható 
módon megváltozik.

Felhívjuk a figyelmet a teljes 
közigazgatási területen az építmények 
anyaghasználatára vonatkozó általános 
építészeti követelményekre is:

(1) Az utcaképben közvetlenül megjelenő 
épületek, építmények tetőszerkezete nem 
fedhető és nem újíthatók fel hullámpala, 
műanyag hullámlemez és fém trapézlemez, 
öntapadós tekercses zsindely, valamint 
bitumenes hullámlemez alkalmazásával.
(2) A tetőfedő anyagok közül az élénk 
vörös, kék, sárga, zöld színek nem alkal-
mazhatók.
(3) Fém cserepes lemez fedés esetén 
csak kőzúzalék hintéses alkalmazható.
(4) Homlokzatokra és tetőszerkezet héja- 
zataként zavaró fényhatást okozó csillogó, 
tükröződő felületek nem alkalmazhatók. 
Ebbe a körbe az üvegfelületek nem érten- 
dők bele.
(5) A homlokzatok színezésére a fehér, 
a pasztell árnyalatú földszíneken túl 
további színek nem alkalmazhatók. A 
színek közül nem használható olyan szín, 
mely nem illeszkedik, nem harmonizál 
az épület egyéb homlokzati és tetőfedő 
anyagainak színvilágával.
(6) Építmények átszínezésekor nem alkal- 
mazható az építmény egészének színe-
zésével és anyaghasználatával, valamint 
a szomszédos épületekkel és az utcaképpel 
nem harmonizáló homlokzat színezés.
(7) Utcafronti kerítések:
a) A teljes igazgatási területen anyaghasz- 
nálatban nem alkalmazható drótháló, OSB 
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KISKERTI TANÁCSOK

A magról vetett és palántázott kerti növé-
nyek nagyon érzékenyek a vízhiányra, de a
gyepek, bokrok, fák is szomjaznak. Javasolt 
az esti órákban öntözni és így az éjszakai 
párásítás megoldott. 

A leérett szamóca levelét, hajtásait vágjuk 
le. Egy jó adag öntözéssel és tápanyaggal 
újra fog hajtani. Ezek a levelek, egészséges 
áttelelésre alkalmas lombot képeznek. 

A köszméte hajtásain továbbra is fertőz az 
amerikai és az európai lisztharmat. Ezek 
ellen a bogyóvédelemnél említett techno-
lógia javasolt. 

Meggy és cseresznye szedés utáni lomb-
védelmet meg kell oldani. Meg kell a lom-
bokat védeni a korai levélhullás ellen. 

A Blumeriella és a Dadimella leveleket 
fertőzve kárt tesz a lombozatban és a rügy
diff erenciálódásl nem lesz tökéletes. A Folicur
Solo és a Cuproxat FW jó választás lehet. 
Rajzik az amerikai szövőlepke és a levéltet-
vek sem fejezték be a munkájukat. Ellenük 
a védekezést Decis Mega, Mospilan készít-
ményekkel javasolt. 

A körtelevélbolha újabb nemzedéke fi gyel-
hető meg. Az imágók ellen jó a Decis Mega. 
Peterakást követően a viaszos, mézgás petét

Vertimec Pro vagy Harpun+ nedvesítő-
szerrel pusztíthatjuk el. 

A Vertimec Pro készítmény hatását a 
hőmérséklet és a folyadék közeg pH-ja 
befolyásolja. Ajánlatos a késő esti órákban 
permetezni. A permetlé savas pH-t, 3,5-4 
közöttiben érzi jól magát. Ezeket a CONT-
ROL DM  pH-ban néhány cseppet teszünk 
10 l vízhez és a pH átmegy savasba. 

Almamoly és a körtemoly folyamatosan 
rajzik. A rovarcsapda állandóan mutatja az 
aktivitásukat. Környezetkímélő technoló-
gia amennyiben Alsystin, Insegar, Steward 
valamelyikét vetjük be ellenük. Szigorú 
piros besorolású készítmények a Judo, 
Karate, Decis Mega.

Ugyancsak jelen van a szilvamoly, keleti 
gyümölcsmoly és a barackmoly. Az Affi  rm 
vagy Affirm opti és a Decis Mega.

A Mospilan + Decis Mega is jó párosítás az 
esti órákban kifújva. Szilvafák hajtásvégeit 
szinte egész évben károsítja a levélatka, 
takácsatka, közönséges takácsatka. Ennek 
az a jele, hogy a hajtáség lekopaszodik, 
lehull a levél és újra sarjadáskor többfelé 
elágazik, úgynevezett seprűsödik.

A Zoom 11 SC, Ortus 5 SC és a Nevikén aján-
lott tenyészidőkben. Megelőzésképpen 
tavasszal olajos rézkénnel lemosó perme-
tezés javasolt. Fontos, hogy a szilva magas-
sága olyan legyen, hogy az a növényvédő 
szerrel elérhető legyen. Túl magas fáknál a 
csonkolás, fi atalítás ajánlott. A csonthéja-
sokat szüret után lehet nyári metszésben 
részesíteni. Szőlők esetében nagy gondot
okoz a túlterheltség. Száraz, meleg időjárás, 
nagymértékű talajvíz csökkenés nem kedvez 
sok fürtállomány. 

Ahhoz, hogy a szőlő be tudja érlelni a 
bogyókat, az jó minőségű mustot adjon, 
a vesszők jó kondiban beérjenek, jövő 
tavasszal ki is hajtsanak ahhoz egy jó 
termőegyensúlyt kell fenntartani. Fiatal 
állomány esetén ez még fokozottabban 
igaz, ötéves koráig ügyeljünk a mennyiség-
re, termésszabályozás kell. Durva esetben 
satnya lesz a tőke és a vessző, következő 
évben pedig metszéskor vesszőelhalás, 
fagyáskárt tapasztalunk. Júliusban még 
nem késő a termésszabályozás. 

Várható, hogy egyszer megérkezik a ki-
adós csapadék. A hosszú, száraz periódust 
követően az eső a bogyót kirepeszti, a 
szürkerothadás melegágya lesz. A moly-
kártétel nyomán is kialakulhat bogyórot-
hadás. Szürkerothadás ellen fürtzáródástól 
folyamatosan védekezni kell.

A Cabrio Top, Chorus, Curzate F, Luna 
Experience, Teldor, Toledo készítmények 
valamelyikét ajánlom. Szőlőmolyok ellen
az Affirm, Karate zeon, Steward közül 
választhatunk. 

A gyepek, füvek, pázsitok mindennapos 
öntözést kívánnak ahhoz, hogy díszítő
jellegüket megtartsák. Azok öntözése tömö-
ríti a talajt, illetve a tápanyagot kimossa az
apróbb rétegekbe. Három hetente-havonta 
szellőztessük az intenzív gyepeket, hogy a 
tömörtalaj lazuljon, illetve javuljon a talaj 
mikrobiológiai élete. Gyomosodás ilyenkor
jelentkezik a füveknél, fi gyeljünk oda nagy 
konkurencia a gyom a fűnek. Külön kell 
védekezni a kétszikűek ellen, külön az 
egyszikűek (muharfélék) ellen.

Kétszikű gyomok ellen a Columbus EC, 
mely 3 hatóanyagú igen hatékony készít-
mény.

A nagy hőségben, aszályos időben a kerti 
madarakat és a nagy színes lepkéket fon-
tos itatni. Amennyiben az itatás következ-
tében odaszoknak nagy hasznot is tudnak 
végezni a kertben. 50-60 cm magasan he-
lyezzük el az itatót lehetőleg úgy, hogy a 
kutyák és a macskáktól védett legyen.

Sikeres kertészkedést kívánok! 

Szőllős László növényorvos

Jelentős volt a csapadékhiány júniusban, 
amely eltartott július közepéig és emellett 
fantasztikus forróssággal párosult. Ezek 
következtében lecsökkent a talajvízszint is, 
így a növényeink nehezen jutnak vízhez 
és a bennük oldott tápanyagokhoz.

ÜNNEPEINK, JELES NAPJAINK  –  AUGUSZTUS
AUGUSZTUS – KISASSZONY HAVA – NYÁRUTÓ – ÚJ KENYÉR HAVA

AUGUSZTUS 10. – LŐRINC NAPJA

AUGUSZTUS 15. – NAGYBOLDOG ASSZONY NAPJA

AUGUSZTUS 20. – ÁLLAMALAPÍTÓ 
SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE

AUGUSZTUS 22. – A PESTI MAGYAR SZÍNHÁZ, A
KÉSŐBBI NEMZETI SZÍNHÁZ MEGNYITÁSÁNAK NAPJA

A katolikus egyház egyik legtiszteltebb szentje volt Szent Lőrinc. 
A szegények, könyvtárosok és a tűzzel dolgozó emberek tartják párt-
fogójuknak, viszont a nevéhez leginkább gazdasággal- és időjárással 
kapcsolatos babonák fűződnek. A legismertebb babona dinnyével 
kapcsolatos, mely szerint a dinnye ettől a naptól kezdve már nem 
olyan finom, mert annak belseje elvizesedik. Ezt az „Itt járt Lőrinc, 
jól megkotorta a dinnye belét.” és a „Lőrinc belepisil a dinnyébe...”
mondásokkal illetik.

Augusztus az egyik legtöbb jeles nappal rendelkező hónap. 
Több egyházi-, történelmi- és kulturális esemény fűződik hozzá.

A Katolikus Egyház augusztus 15-én ünnepli Szűz Mária halálának és 
mennybemenetelének ünnepét, Nagyboldogasszony napját. Aszerint
a hagyomány szerint, ami már az ősegyházig visszanyúlik, a Megváltó 
édesanyjának a holttestét nem engedte át a földi enyészetnek, hanem 
föltámasztotta, majd magához emelte a mennyei dicsőségbe nem 
sokkal Mária halála után.

Minden évben augusztus 20-án Szent István királyra és a keresztény 
magyar állam megalapítására emlékezünk. 1771-ben Mária Terézia 
országos ünneppé nyilvánította I. István király temetésének és szentté
avatásának évfordulóját, majd a naptárakba is felvette nemzeti 
ünnepként az állam megalapítását. Budára hozatta többek között 
Szent István kézfejereklyéjét, a Szent Jobbot. A mai hagyományok 
szerint Magyarországon az ünnep elmaradhatatlan része a magyar 
lobogó felvonása, a honvédtisztek avatása a Kossuth téren, az esti 
tűzijáték a Duna-parton, a Virágkarnevál Debrecenben, illetve az új 
kenyér és az ország tortájának megkóstolása. Érdemes megfi gyelni 
ezen a napon az időjárást is, mivel a babonák szerint, amilyen idő 
lesz ezen a napon, olyan lesz még 40 napig.

1837. augusztus 22-én nyitotta meg kapuit a Pesti Magyar Színház. 
Az akkori magyar színházakat minden téren felülmúlta. Az 1840-es 
országgyűlésen hozott törvény alapján Nemzeti Színházként nyílt 
meg a közönségnek augusztus 8-án. 1908-ban a már bővített épületet 
tűz- és életveszélyesnek nyilvánítottak, majd bezárták. A régi szín-
házépület lebontásáról szóló nyilatkozat egy időben született meg az 
új Nemzeti Színház felépítéséről szóló határozattal.

AUGUSZTUS 24. – SZENT BERTALAN NAPJA

AUGUSZTUS 28. – SZENT ÁGOSTON NAPJA

AUGUSZTUS 29. – MOHÁCSI CSATA EMLÉKNAPJA

Augusztus 24-e Szent Bertalan ünnepe, ezt a napot a néphagyo-
mány az ősz kezdetének tekinti, ezzel számos hiedelmet és szokást 
kapcsolva hozzá. Kárpát-medence vidékein az őszi szántás-vetést 
kezdik el. Az időjárás ezen a napon befolyásolta a közelgő ősz ter-
melését, így ezen a napon a zivatar sok jeget és havat jelentett, míg 
az eső jó káposztatermést ígért.

Szent Ágoston személyiségét meghatározta az állandóan kutató 
és töprengő elméje, a boldogság és az igazság utáni vágya. Édes-
anyjának sok próbálkozása volt annak érdekében, hogy megtérjen, 
de végül Szent Ambrus beszédeinek hatására tért meg Milánóban. 
Megtérésének történetét Vallomások című művében írta le. Miután
visszatért szülőföldjére, mindenét eladta és szerzetesi életbe kezdett. 
Élete filozófiával és vallással kapcsolatos beszélgetésből, elmélyült 
imádságból állt.

1521-ben török kézre került Nándorfehérvárral megnyílt az út 
Magyarország belseje felé. Ezt kihasználva 1526. tavaszán indult el
I. Szulejmán az ország felé seregei élén. A haditanács a mohácsi 
síkot választotta a csata színhelyéül. 1529. augusztus 29-én egy 
nagyjából 25 ezer főnyi magyar sereg állt szemben a közelgő 60 
ezres, jól szervezett török sereggel. Az alig kétórás csatában elesett 
a magyar hadsereg, köztük II. Lajos királyunk és a két fővezér is 
életét vesztette. A mohácsi vész így az ország hanyatlásának szim-
bólumává vált.  

Karsai Mariann, Póka Anna, Póka Dóra
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• KÜLSŐ RAKTÁROS (RAKTÁRI KÉSZLETEK KEZELÉSE)
• AUTÓ ILL. GÉPSZERELÉSI TAPASZTALATTAL 

RENDELKEZŐ KARBANTARTÓ
• SEGÉDMUNKÁS
• LAKATOS

Hosszútávú munkára, Hajdúhadház-Hajdúböszörmény-
Debrecen vonzáskörzetéből.

GYÁRTÁSSAL ÉS KIVITELEZÉSSEL  
FOGLALKOZÓ CÉG HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI 
ÜZEMÉBE AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBE 
KERES MUNKATÁRSAKAT:

Főbb feladatok raktári munkára:
• raktári nyilvántartások vezetése
• raktári készletek kezelése
• szállításokkal kapcsolatos feladatok adminisztrációja

Elvárások:
• alapfokú angol nyelvismeret
• számítógépes felhasználói ismeretek

Előny:
• raktárosi és/vagy szállítmányozási gyakorlat

Egyéb:
• versenyképes fizetés
• előrelépési lehetőség
• hosszútávú munkalehetőség

Jelentkezés: Fizetési igény megjelöléssel az alábbi  
email címre: ssfkft.hr@gmail.com
Tel: 0670/310-9873

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:

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

BIO / BARNA FEDELŰ HULLADÉKGYŰJTŐK:

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: 06-52-506-303
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

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Hajdúhadházon  
a sürgősség ügyeleti rendszer feladatainak ellátásáról  

2021. július 1-től az Országos Mentőszolgálat 
gondoskodik. Telefonszám: 06-52-506-303

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

LAKOSSÁGI TÁ JÉKOZTATÁS


