
A Kígyóösvény Erdei Bringapark a Káposztás Kupa keretében egész napos időmérő 
futamokkal, pihenőparkkal és turmix bringával várta a kerékpározás kedvelőit.  10. oldal

„Mindenki egy célért dolgozik, s bízunk abban, 
hogy ezt az életérzést átadhatjuk másoknak is”. 
Csősz Józseffel beszélgettünk a hajdúhadházi 
polgárőrség munkájáról.   6. oldal

A HAJDÚHADHÁZI 
POLGÁRŐR EGYESÜLET 
SIKERÉNEK TITKA

HADHÁZI KÁPOSZTÁS NAPOK
Egy év kihagyás után újra megrendezésre került a Hadházi Káposztás Napok, a rendezvény 
népszerűsége és sikere töretlen.  2. oldal

SPORT MINDEN MENNYISÉGBEN
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POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

NEM SOK TELEPÜLÉS TUDJA ELMON-
DANI, HOGY SAJÁT NÖVÉNYFAJTÁVAL 
RENDELKEZIK. DE HA VAN IS SAJÁT 
ZÖLDSÉG, VAGY GYÜMÖLCSFAJTÁJA, 
CSAK A LEGRITKÁBB ESETBEN TUD-
JÁK AZT BÁRMIRŐL ELMONDANI, 
HOGY HELYBEN TERMELIK, FELDOL-
GOZZÁK, FOGYASZTJÁK ÉS MÉG A 
SZAPORÍTÓANYAGOT IS HELYBEN 
ÁLLÍTJÁK ELŐ.

Nekünk, hadháziaknak van egy káposzta- 
fajtánk, a Hadházi Lapos. Mindig elmondom, 
amikor csak lehetőségem adódik rá, hogy 
ez a világ legjobb káposztafajtája. No nem 
azért mert könnyen termeszthető, nem is 
azért, mert olyan hatalmas termésmeny-
nyiséggel rendelkezik. Nem termeszthető 
könnyen, s majdnem fele annyit terem, mint 
a modernebb fajták. Attól a legjobb, ami 
benne van. A beltartalmi értékeinek köszön-
heti, hogy hozzáértő emberek elfogultság 
nélkül az egekig magasztalják. Magas a 
cukortartalma, rengeteg vitamin van benne, 
a belőle készülő savanyú káposzta gyönyörű 
sárga színű, a szemnek is tetszetős.

Ezt a káposztát nem létrehozták, nem neme- 
sítették, ez a káposzta a vele alázatosan, 
tudatosan és kitartóan dolgozó hadházi 
parasztemberek keze alatt alakult ki itt 
Hadházon, a hajdúsági lösz és a nyírségi 
homok határán. 

Ez a káposzta Hajdúhadházé, a hadházi 
embereké. 

E köré a káposzta köré épült fel a Hadházi 
Káposztás Napok, városunk legnagyobb, 
s ki merjük mondani: a térség egyik 
legjelentősebb gasztronómiai fesztiválja. 

S a nagysága nem abban rejlik, hogy hányan 
látogatnak el az egyes rendezvényeire. 
Fontosak a látogatók, fontos a sok boldog, 
szórakozásra, kikapcsolódásra, feltöltődésre 
vágyó ember. Hogyne lenne fontos, hiszen 
ezért csináljuk!

De az egyedisége, az igazi nagysága, a 
jelentősége nem abban rejlik, hogy pon-
tosan mennyien voltak a rendezvényeken. 

Minden évben, a fesztivál minden napján 
több ezer ember szórakozik. Hatalmas 
tömegeket vonz településünk, sőt orszá-
gunk határain túlról is. Ilyen rendezvé-
nyekkel többnyire a megyeszékhelyek 
rendelkeznek. Ilyen rendezvényt nem túl 
sok kisvárosban, vagy faluban szerveznek 
ma Magyarországon. De mi ott vagyunk 
ezen kevesek között. 

A hatalmas látogatottság mellett ennek a 
rendezvénynek lelke van. Ez a rendezvény 
a fizikai nagysága mellett is meg tudta 
tartani családias jellegét, baráti hangula-

tát. Ez a rendezvény elsősorban a hadházi 
közösségek rendezvénye. A családok, 
baráti társaságok, munkahelyi közösségek 
készülnek és főznek. Feldíszített sátrak-
ban vendégeljük meg azokat, akik hosszú 
távollét után Hadházra haza látogatnak, 
és azokat, akikkel naponta találkozunk, de 
akikkel egy ünnepi alkalomkor teljesen más 
hangulatban lehetünk együtt. Rengetegen 
hazatérnek, akik már máshol élnek, s 

jönnek azok is akikkel még soha nem ta-
lálkoztunk, de akikkel a közös káposztás 
napi élmények után minimum kedves 
ismerősként köszöntjük majd egymást. 

Ez nem egy olyan fesztivál, ahol vannak 
koncertek, s kipakol néhány vendéglátós, 
hogy enni és inni is tudjanak az emberek. 
Ez egy olyan fesztivál, ahol káposztás 
ételeket főzünk hadházi káposztából, s 
e mellett, hogy még jobban érezzük ma-
gunkat mi és a vendégeink egyaránt, vannak 
színpadi programok is.   

A mi fesztiválunk nem csak úgy ki lett talál-
va egy koncert mellé. A mi gasztronómiai 
fesztiválunk egy létező gazdasági tevékeny-
ség, a káposztatermesztés és a káposzta-
savanyítás köré szerveződött. 

Ez egy hatalmas értéke mindannyiunknak, 
minden hadházi embernek. Erre mind 
büszkék lehetünk, s talán egyre inkább 
mindannyiunknak egy kellemes kötele-
zettségként is kell tekinteni rá, hogy a  
káposztás napokat minden évben meg-
rendezzük, hogy legyen káposztánk, hogy 
termesszük a Hadházi Lapos fajtát, hogy a 
hadházi savanyúkáposzta neve fényeseb-
ben csengjen és ragyogjon mint bármi 
más a gasztronómiában!

Köszönöm mindenkinek, akik most is 
dolgoztak a rendezvénysorozat sikeréért. 
Vagyunk néhány százan. Köszönöm kollé-
gáimnak is, akik ezt az egészet szervezik, 
akik a sok hadházi ember munkáját össze-
fogják és összehangolják mindannyiunk, s 
városunk közös sikeréért!

Hajrá Hajdúhadház! Éljen a Hadházi Lapos, 
s legyen minden évben Hadházi Káposz-
tás Napok!

Csáfordi Dénes polgármester 

A HADHÁZI LAPOS ÜNNEPE

Tasi Sándor alelnök úr is gyalult

A Magyar Honvédség főparancsnoka is
minket választott ezen a hétvégén.

Tasó László, Gábor bácsi és Papp Zsolt György 
vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár.

Hajdúhadházi Népdalkör.
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HAJDÚHADHÁZ BÜSZKE HAJDÚVÁROS

Hajdúhadház 13 ezres lélekszámú város. 
Melyek a legfontosabb értékei, jellemzői?

Bocskai István a nevével fémjelzett szabad-
ságharc után hét városban telepítette le a 
hajdúkat, ezek egyike a miénk. Számunkra 
a hajdú örökség meghatározó. Abban a 
szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a 
hajdú katonaősök emléke a Vay Ádám 
Kiképző Bázisnak köszönhetően a min-
dennapok szintjén is része az életünknek. 
Ez egy komoly katonai bázis, ahol jelentős 
fejlesztések történnek, így az sem kizárt, 
hogy katonaváros leszünk. 

Büszkék vagyunk a nemzeti fajtajegyzék-
ben szereplő, védjegyet kapott Hadházi 
Lapos káposztára. Ősidők óta termeljük, 
vetőmagot állítunk elő, s vannak családi 
gazdaságok, ahol savanyú káposztát 
készítenek belőle. Magas a cukor és C-
vitamin-tartalma, és ahogy mondani szok-
tuk, ebből készül a legjobb magyar sava-
nyú káposzta, ami gyönyörű aranysárga 
színű. Sajnos szerepe nem olyan megha-
tározó a város gazdasági életében, ami-
lyen lehetne, mert a rendszerváltás idején 
a mezőgazdaság itt is háttérbe szorult. A 
mostani vidékfejlesztési folyamatokra, és 
az elérhető forrásokra nagy várakozással 

tudtuk kapcsolni a településen észak-déli 
irányban futó kerékpárút-szakaszokat.

A múlt évben pályázaton elnyert fejlesztési 
források felhasználásával újult meg az 
Ezerjó Vendégház. Az emeleti vendégszobák 
komfortosabbak lettek, több helyiségben 
lecseréltük a megkopott burkolatot. Az 
épület belső falfelületein kijavítottuk a 
sérüléseket, és kapott az épület egy teljes 
belső festést is. 

Döntés született a Debrecen és Nyíregy-
háza közötti 4-es főút négysávosításáról, 
aminek biztosan lesz jótékony hatása 
nálunk is. Hajdúhadház fekvése jó, félúton 
vagyunk a két megyeszékhely között. Az 
utóbbi időben átlagosan kétszeresére-

tekintünk, hiszen ennyi támogatás korábban 
soha nem érkezett erre a területre.   Igyekszünk 
a helyi gazdákkal e lehetőséget kiaknázni. 
A káposztatermelést stratégiai ágazatnak 
tekintjük, amit fejleszteni lehet és fejlesz-
teni is kell, mivel ez nagyon komoly értéke 
a településnek. 

Szintén annak tekintjük azt, hogy közel 
nyolcezer hektár erdő van a város határában. 
Szeretnénk fejleszteni az erdei turizmust, 
vannak turistautak, erdei tanösvény és 
kilátó, egy öthektáros területen megvaló-
sult az erdei bringapark. A Debrecent 
Hajdúhadházzal összekötő erdei turistaút 
tervei is elkészültek, a kivitelezés ebben az 
évben lesz feladatunk.  Kiemelkedő szerep 
juthat az olyan lehetőségeknek, ahol 
nem szervezett keretek között, kellemes 
környezetben egyedül, családdal, baráti 
társasággal el lehet tölteni az időt. 

A város határában lévő homokdombokon 
évszázadokon át termesztettek szőlőt,  
igyekszünk ezt a hagyományt feléleszteni,  
a régi fajtákat megmenteni, de újakkal is 
kísérletezünk. A hajdani szőlőskertek közül 
egyet, a Gáborkertet sikerült felújítanunk. 
Itt nyitottuk meg a település múltjára 
jellemző borászati és szőlőművelési hagyo- 

háromszorosára nőttek az ingatlanárak, 
hatalmas beköltözési hullámot tapaszta-
lunk. Az elmúlt két évben az üres ingatlanok 
gazdát cseréltek, megújultak, társasházak 
épülnek. Több céggel tárgyalunk lakópar-
kok építéséről, és a kkv-szektor szereplői 
is erősödnek.

Májusban született meg a döntés arról, hogy 
„Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása 
Hajdúhadház városban” címmel 600 mil-
lió forint támogatást kapunk, ebből a 
belvárostól a katonai bázis bejáratáig 
vezető út teljesen megújul. A kivitelezési 
munkák már elkezdődtek.

Mit tart az elmúlt tíz esztendő legnagyobb 
eredményének?

mányokat bemutató turisztikai létesítményt, 
az Othello Borházat, amely tartalmas idő- 
töltést és kikapcsolódási lehetőséget kínál 
mindazoknak, akik meg szeretnék ismerni a 
múlt egy szeletét. Interaktív eszközök segít-
ségével bemutatjuk a szőlőtermesztés 
folyamatát, a szőlőművelés egyes munka-
folyamatait, a régi és az új eszközöket.

Ezenkívül van a városnak saját rezisztens 
köszmétefajtája, most került be a fajtajegy-
zékbe, erre is nagy várakozással tekintünk. 

2010 óta áll a város élén. Ez idő alatt mi-
lyen fejlesztéseket tudtak megvalósítani? 
Sikerült-e igénybe venni uniós és kor-
mányzati támogatásokat? 

Többszörösére nőtt a város vagyona, az 
élet minden területén – oktatás, egészség-
ügy, turizmus – történtek fejlesztések. Az 
önkormányzati ingatlanok 90 százalékát 
rendbe tettük, teljeskörűen felújítottuk, 
de mellettük újak is épültek. A támogatási 
lehetőségeket ki tudtuk aknázni sok mil-
liárd forintos értékben, jelenleg is hasonló 
volumenű fejlesztések folynak, ebben 
az évben is több utcát aszfaltozunk. Az 
Országos Bringapark Program keretében 
épült meg erdei kerékpáros „singletrail” 
pályánk 30 milliós költséggel, és új épület- 
szárnnyal bővül a városi bölcsőde. Az utóbbi 
azt jelzi, hogy van jövője a településnek. A 
fejlesztések a város élhetőbbé, komforto-
sabbá tételét szolgálják.

Az elmúlt tíz évben több mint száz építő-
ipari beruházás valósult meg. Ezek közül 
legjelentősebbek: az úthálózat fejlesztése, a 
vágóhíd és a húsfeldolgozó üzem, valamint 
a hűtőház megépítése, a közvilágítás 
korszerűsítése, pihenőparkok kialakítása, 
s a most is folyamatban lévő szennyvíz-
hálózat-bővítés. 

A városban 2010 óta négy játszótér, egy 
kondi- és egy skate-park, több élőfüves 
és egy műfüves labdarúgópálya épült. 
Elkészült a Szederjes Sport- és Konferencia- 
központ, amelyben vívóterem, futópálya 
és kültéri kosárlabdapálya is található. 
E mellett felújítottunk minden iskolai 
sportlétesítményt, sőt újakat is építettünk. 
Városunkban, mint versenysport a lab-
darúgás, a kosárlabda, az íjászat, a párbaj- 
tőrvívás, az ökölvívás, a futás és a fogathajtás 
van jelen. 

Néhány éve az új belvárosi és külterületi 
kerékpárutak megépítésével hálózatba 

Az utóbbi évtized legnagyobb eredménye, 
hogy meg tudott változni a város, meg-
újult a szellemisége, az arculata. 2010-
ben azt tapasztaltuk, hogy az emberek 
többsége el akar költözni, a fiatalok közül 
kevesen tervezték, hogy itt maradnak. 
Ez teljes mértékben megváltozott. Komoly 
eredmény, hogy a fiatal párok, csalá-
dok külföldről hazaköltöznek, és házat 
újítanak fel vagy építenek. Számunkra ez 
mutatja, hogy Hajdúhadházra úgy tekin-
tenek, mint kiváló lehetőségre az otthon- 
teremtéshez.

www.pannoniakincsei.hu

Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete

2021. OKTÓBER 14-ÉN CSÜTÖRTÖK 9 ÓRÁTÓL

A VÁROSHÁZA DÍSZTERMÉBEN KÖZMEGHALLGATÁST TART. 

• Beszámoló a 2021-es évben végzett munkáról. 
• Fejlesztési tervek és elképzelések.

Várunk minden hajdúhadházi polgárt!

KÖZMEGHALLGATÁS

CSÁFORDI DÉNES POLGÁRMESTER A MAGYAR NEMZETNEK ADOTT INTERJÚT  
A VÁROS MÚLTJÁRÓL, JELENÉRŐL, FELÍVELŐ PÁLYÁJÁRÓL. 

Fejlődő, múltjára büszke település Hajdúhadház sok fiatallal, sok gyerekkel. 
Egyre többen költöznek a városba, mert úgy érzik, hogy a település kiváló 
helyszín az otthonteremtésre. Ezt szolgálja a bölcsődebővítés és számos 
további fejlesztés – tudtuk meg Csáfordi Dénes polgármestertől, akit a 
település bemutatására kértünk.
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FOLYTATÓDOTT A „LEGYÉL TE IS  
A BARÁTOM” ESÉLYEGYENLŐSÉGI
NYÁRI INTEGRÁCIÓS TÁBOR

A Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ 
Támogató Szolgálata szervezésében került sor - 13. alkalom-
mal - 2021. augusztus 9. és 13. között a „Legyél Te is a barátom” 
esélyegyenlőségi és integrációs nyári táborra. A rendezvényen a 
Támogató Szolgálat ellátottjai (értelmi-, látás-, hallás-, mozgás-
sérült, autista) és családtagjaik vettek részt, 6 évestől 60 évesig, 
Hajdúhadház és Téglás ellátási területéről. 

A programokat igyekeztünk változatos formában és különleges  
tartalommal megtölteni. Legnagyobb sikere a kézműves foglalkozá-
soknak volt. Nagy élmény volt a gyöngyfűzés, melyet Sarkadi Gyula 
és felesége Sarkadi Gyuláné Borika, népi iparművész irányításával 
végeztek. A foglalkozások során a kézügyesség fejlesztése a tanulási 
folyamatokat, esztétikai érzéket fejlesztik. A cél nem a hibátlan 
munkadarab elkészítése, hanem az alkotás öröme, a kreativitás fej-
lesztése, az önbizalom növelése, a közösség adta élmények átélése, a 
szociális rehabilitáció volt.
A közös szabadidős tevékenységek, mint a rajzolás, zenehallgatás,  
kirakózás, dominózás, labdajátékok, „tábori turkáló”, gokartozás, 
mind az összetartozás élményét erősítették.  
A táborok alkalmával igyekszünk a város nevezetességeivel is meg- 
ismertetni a résztvevőket. Ebben az évben az Othello Borházat  
látogattuk meg. Megismerhették a szőlőtermesztés folyamatát, a 
szőlőművelés egyes munkafolyamatait, a régi és az új eszközöket. 

A tábor utolsó napján, a felajánlók jóvoltából személyre szabott aján-
dékokat és plüss figurákat kaptak a résztvevők, amelyeket boldogan 
öleltek magukhoz. A féltve őrzött általuk készített kincsek segítik  
emlékei megőrzésében, felelevenítésében a táborozókat. 
Köszönöm kollégáimnak áldozatos munkáját és adományaikat, vala-
mint a diákmunkásoknak és a közösségi szolgálatot teljesítő fiatalnak 
a munkáját!
Köszönetünket fejezzük ki mindazon magánszemélyeknek és vál-
lalkozóknak, akik segítettek a programok megvalósításában. 

Reméljük, hamarosan újra találkozunk!

Baloghné Svintek Mónika szolgálatvezető

A HAJDÚHADHÁZI POLGÁRŐR EGYESÜLET SIKERÉNEK TITKA

A Hajdúhadházi Polgárőr Egyesület augusztus 28-án tartotta évértékelő rendezvényét, és 
ebből az alkalomból Csősz Józseffel beszélgettünk, aki 2011 óta tagja a polgárőrségnek,  
7 éve irányítja a szolgálatszervezést, öt éve a Hajdúhadházi Polgárőr Egyesület vezetője, 
2020 óta Hajdú-Bihar Polgárőre kitüntető cím birtokosa. Az általa vezetett egyesület 
munkájának elismeréseként 2020-ban az Országos Polgárőr Szövetségtől „Az Év Polgárőr 
Egyesülete” elismerést is megkapta. 

Hogyan telt az elmúlt év, milyen feladatokat kellett ellátnia a polgárőrségnek, 
amelyet a pandémia is megnehezített? 

Ez egy érdekes helyzet volt, mert itt a csapat majdnem hogy lefeleződött, leharmadolódott 
lényegében. A napi szolgálatot el tudtuk látni a fiatal tagsággal, az idősekre pedig úgy 
vigyáztunk, hogy nem hívtuk őket szolgálatba. Viszont így is még a maradék csapat is, 
csaknem felére csökkent, illetve előfordult olyan is, hogy egyik tagunk a családjára való 
tekintettel mondta azt, hogy ő most kevesebb szolgálatot tud vállalni, azonban még így 
is rekord óraszámot sikerült elérni, mert a tavalyi évben több mint 14000 órát voltunk 
szolgálatban. Külterületeken az időseknek segítettünk, a családsegítő szervezetekkel 
és az önkormányzattal közösen, ételosztásoknál segédkeztünk felügyelés szinten. 
Idősebbekhez vittük ki az ételeket a megadott címekre. Amikor a nyugdíjasoknak az 
önkormányzat elkezdte kiosztani a maszkokat, a lakosság 50%-ának mi vittük ki az esti 
szolgálatok alkalmával. 

Milyen juttatásokat, járandóságot kap egy polgárőr?

Jobb esetben egy köszönöm, rosszabb esetben számonkérést: „Hol vannak a polgárőrök? 
Miért nincsnek itt?” A viccet félretéve, ez egy önkéntes munka, mindenki térítésmentesen  
tevékenykedik nálunk. Mindenki a családjáért, a városáért, a barátaiért és az ismerőseiért 
végzi ezt a szolgálatot. A szervezetet pedig támogatásokból tartjuk fenn. Az önkormányzati 
támogatásokból szoktuk vásárolni az üzemanyagot, a formaruhát és úgy kell gazdálkodni, 

hogy a telefonszámla befizetésére, a biztosításra, a gépkocsijavításra, illetve felszerelésre  
is maradjon. A felszerelés a formaruha, a mellények és minden olyan eszköz, ami segíthet 
egy bajba jutott emberen, vagy egy helyszín biztosításában.

A járvány idején hogyan védték magukat a polgárőrök a fertőzéstől?

Általában 4 fő szokott részt venni egy esti szolgálatban, de a pandémia alatt 2-3 fős 
műszakokra korlátoztuk ezeket, hogy minél kevesebb kolléga találkozzon egymással.  
A sofőröknek pedig volt egy olyan extra feladatuk, hogy minden szolgálat végén az 
utolsó 30 percben takarítást és fertőtlenítést kellett végrehajtaniuk a gépjárművön. 

Volt-e megkeresés a rendőrség részéről szolgálatra? Milyen a kapcsolat a 
polgárőrség és  a rendőrség között, mennyire változott ez a pandémia alatt?  

A rendőrséggel és a rendőrökkel igazi bajtársi viszony alakult ki az évek során. Ezt a jó 
kapcsolatot a pandémia talán még jobban megerősítette. Az ételosztás és szükség  
esetén a tanyavilágban élők ellátása során is közösen dolgozunk. Itt Hajdúhadházon 
nagyon jó a kapcsolatunk a rendőrséggel. Nagyon sokszor szólnak nekünk, kérik a 
közreműködésünket, akár baleseti helyszín biztosítása, akár eltűnt személy felkutatása  
esetén is. Bíznak bennünk, bízunk egymásban. Amikor elindulunk szolgálatba, a 112-es 
hívószámon bejelentkezünk, hogy az adott területen mettől meddig vagyunk polgárőr 
szolgálatban, mert ha történik egy olyan esemény, amelyiknél szükség van a munkánkra, 
akkor már a 112-től is tudnak nekünk szólni. Folyamatos kapcsolatban vagyunk velük,  
illetve, ha a szolgálatban összefutunk, akkor is információt cserélünk. 

Milyen veszélyei vannak a polgárőr munkának?

Mivel ez egy önkéntes szolgálat, vannak veszélyei, például a baleseti helyszínek bizto-
sítása is egy nehézkes helyzet mivel a 4-es főúton az emberek elég gyorsan haladnak 
és résen kell lennünk minden pillanatban, nem minden esetben vesznek minket észre 
még a láthatósági mellényekben és a szakszerűen felállított bóják között sem. Voltam 
már olyan balesetnél is, mikor a rendőrökkel közösen kellett árokba ugrani úgy, hogy a 
helyszínelő eszközöket is felborítottuk, mert a kamion sem a közút sárga villogóját nem 
vette észre, sem a 4-5 rendőrkocsi villogóját. 

A város mely területei azok, ahol a legtöbb közbeavatkozásra volt szükség?

A közterületeken és az utcákon főként. A közterületeken a játszótereknél, a parkoknál, 
és a parkolóknál, ahol rendszerint nagyobb tömeg előfordul. Lényegében minden szol-
gálatnak megvan a maga jellege, mindegyik más élethelyzetet produkál, de figyeljük 
a szociális média felületeket is és próbálunk mindig ott lenni időben, ahol szükség van 
ránk. Nyilván ez egy nagy felelősség is, mivel a csapat létszáma, eszközei, s erőforrásai 
behatároltak, így mi sem tudunk ott lenni mindenhol egyszerre.

Kik kerülhetnek be a polgárőrségbe, és hogyan lehet bekerülni?

18. életévet betöltött személy lehet polgárőr, de 14 éves kortól ifjúsági polgárőrnek is be 
lehet lépni. A beléptetés egy szóbeli résszel kezdődik, megkeressük az elnököt vagy az  
elnökhelyettest beszélgetünk arról, milyen feltételeknek kell megfelelnie a jelentkezőnek. 
Ha ezeket a feltételeket ő el tudja vállalni, nem volt büntetett előéletű, nincsen 
közügyektől eltiltva, cselekvőképes, nincsen olyan betegsége, ami kizáró ok lehetne,  
akkor a belépési nyilatkozat kitöltése következik, amihez itt helyben bevezettük, hogy 
két ajánlás szükséges az egyesület jelenlegi tagjaitól. Ennek egyszerű oka: ez az egész 
csak úgy tud működni, ha van egy dinamikus és összeszokott kis csapat és látnunk kell 
az újonnan belépőkben is azt a motivációt, ami a csapat összes tagjában benne van. 

Hogyan vehetjük fel a kapcsolatot a polgárőrökkel?

A városban minden önkormányzati intézménnyel és a rendőrséggel is közvetlen kapcsolatban 
vagyunk. Ha szükség van ránk, szükség van a munkánkra, hívnak bennünket. S természetesen 
a polgárőrségnek van e-mail címe és két telefonszáma, ami állandó jelleggel hívható, 
ez többször megjelent a városi újságban is a Facebook oldalunkon is megtalálható.

Milyen szervezetekkel működik együtt a polgárőség?

Nagyon gyakran egy-egy telefonos bejelentés után keres meg minket a katasztrófa-
védelem és a rendőrség is. Akikkel még együttműködünk az a családsegítő szolgálat, az 
önkormányzat, az egyéb városi intézmények és az iskolák.

Hány órát dolgoznak a polgárőrök egy hónap alatt?

Körülbelül ezer órát dolgozunk egy hónapban, de ez évszaktól és rendezvényektől 
függően változhat. 

Milyen felszereléssel rendelkeznek a polgárőrök?

A gépkocsiban állandó jelleggel a fényvisszaverő mellények vannak, nagy teljesítményű 
lámpák, jelölő bóják, különböző kábelek és szerelőkulcsok. Katasztrófa védelemhez is 
vannak eszközeink, például aggregátorokkal és fűrészekkel is rendelkezünk.  

Mi a Hajdúhadházi Polgárőr Egyesület sikerének a titka?

A széleskörű intézményi, társadalmi együttműködés, amely a városban megvalósul.  
Nagymértékben segíti munkánkat a rendőrség közreműködő hozzáállása, az önkor-
mányzat támogatása és a város összes intézményének aktív együttműködése. 

Köszönjük Csáfordi Dénes polgármester úrnak, a képviselő testületnek, hogy minden 
évben biztosítja az egyesület működéséhez szükséges  anyagi támogatást. 

Köszönjük a rendőrségnek, hogy partnerként tekint egyesületünkre.

Nem lehet elégszer megköszönni a polgárőrök lelkiismeretes munkáját  és családjuk 
támogató türelmét.
Örülünk neki, hogy ismét egy sikeres évet zártunk, de szerintem ebben nincs titok. 
Nálunk a kölcsönös tisztelet és elhivatottság a mérvadó. Mindenki egy célért dolgozik, s 
bízunk abban, hogy ezt az életérzést átadhatjuk másoknak is, amikor összeáll egy csapat. 

Egy csapat, amelynek tagjai nem önös érdekből, nem pénzért, hanem a köz javára,  
önzetlenül teszik a dolgukat, szolgálják városunkat. Ott vannak a hét minden napján, 
ha kell hétvégén, ha kell éjszaka, ha kell ünnepnapokon, amikor csak szükség van rájuk.
Ilyen a hajdúhadházi polgárőrök csapata, a mi csapatunk!A hétköznapi rohanásban hajlamosak vagyunk elfelejteni néha azokat, 

akik erőn felül teljesítenek, csendben végzik a dolgukat, hogy mi nyugodtan 
dolgozhassunk, pihenhessünk.  A  Hajdúhadházi Polgárőr Egyesület tagjai is 
azért végzik önkéntes polgárőr munkájukat, hogy a hajdúhadházi lakosság 
minél nagyobb biztonságban érezze magát, szeretteit, a város és a saját értékeit.  
A településen járőr- és figyelőszolgálatot teljesítenek, melynek keretében 
közreműködnek baleset- és bűnmegelőzésben, vagyonmegóvásban és 
természetvédelemben, célzott ellenőrzéseket végeznek a nyaralásukat töltő 
lakosok ingatlanjai körül és ezáltal az elmúlt egy évben több, mint 15000 óraban 
teljesítettek szolgálatot.
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MOLNÁR CSILLA A HADHÁZI KÁPOSZTÁS NAPOKON

Most vagy itt először a városunkban, hogy 
érezted magad?

Megmondom őszintén nagyon-nagyon jól 
éreztem magam. Így már az első 1-2 óra 
után azt éreztem és ezt többször is mond-
tam, hogy fáj az arcom, mert folyamatosan 
mosolygok és nevetek valamin és azt is 
megállapítottam már korábban, hogy 
nagyon jó az ország keleti felébe jönni, 
mert sokkal vendégszeretőbbek az em-
berek és ezt itt is egyértelműen tapasz-
taltam. Mindenki rettenetesen kedves és 
engem is szeretettel fogadtak. Nemcsak 
a szervezők, nem csak a kollegák, hanem 
tényleg az egész közönség, ami iszonyatosan 
pozitív élmény számomra. 

Azt tudjuk, hogy nagyon házias vagy. 
Volt valamilyen étel, ami megtetszett és 
úgy gondolod, hogy majd későbbiekben 
otthon is el fogod készíteni? Esetleg volt 
olyan helyzet amikor szerettél volna be-
segíteni a versenyzőknek?

Be nem segítettem sajnos, de nagyon 
szeretem a káposztás ételeket, úgyhogy 
többet is megkóstoltam, s ami talán a 
legjobban tetszett, az a káposztában főtt 
csülök. Tényleg nagyon lehetett érezni 
a csülkön ezt a jó kis káposztás beütést, 
úgyhogy ez nagyon tetszett. Ezt szerintem 

lehet, hogy majd húsvétkor így fogom 
csinálni mert én csak akkor szoktam csül-
köt enni, így nem kizárt, hogy kipróbálom. 
A káposztás ételek annyira, mint kony-
hában sertepertélő emberke még nem áll-
nak közel hozzám, nem nagyon próbáltam 
ki, de mint mondtam nagyon szeretem és 
a mai nap után úgy érzem, hogy ezután 
picit bátrabban nekiállok otthon az ilyen 
jellegű ételek elkészítéséhez.

Tudjuk rólad, hogy nagy szerepet tölt be az 
életedben a sport, miket csinálsz jelenleg?

Igen, én nagyon szeretek enni egyébként 
és azt is szoktam mondani, hogy az ét-
kezés az egyik legjobb dolog a világon, 
úgyhogy nyilván oda kell figyelnem arra, 
hogy ezt kompenzáljam, ezért rengeteget 
edzek. Most így a vírus óta inkább futok, 
mert ez az, amit folyamatosan tudok, de 
most már, hogy így nagyjából helyre állt a 
rend, visszamentem a stúdióba, úgyhogy 
visszajött a rúdtánc is, ezért úgy érzem, 
hogy ezek elegendőek ahhoz, hogy gond 
nélkül fogyaszthassam ezeket a remek 
ételeket is.

Hogyan kell elképzelni egy napodat?

Rólam tudni kell, hogy a maradék egy 
percet is hogyha szabad, azt is kitöltöm 

valamivel a napnak, így tulajdonképpen 
tényleg nincsenek szabad perceim. Nyilván 
ott van a tv, amit priorizálni kell, de ez 
attól függ, hogy délelőttös vagy délutános 
vagyok. Általában ébredés után nem 
mindig reggelizem rögtön, el kell telni 
néhány órának, hogy tényleg felébredjen 
a szervezetem, illetve én nem kávézom. 
Szóval amikor kinyitom a szemem én 
mindig friss és fitt vagyok. Nagyon ritka, 
hogy tényleg kávéhoz nyúlok, de akkor is 
inkább az íze miatt, úgyhogy én nagyon jól 
pörgök így koffein nélkül is. Általában, így 
késő délelőtt reggelizem, az ebéd a pör-
gés miatt nagyon sokszor sajnos kimarad 
és akkor mindig a vacsora az, ami bőséges 
sokszor már ilyen ágyban fogyasztós, ami 
tudom, hogy nem egészséges, de sajnos 
én ehhez vagyok hozzászokva, hogy a nap 
végén van időm étkezni. Erre sajnos nem 
nagyon figyelek oda, úgyhogy úgy néz ki, 
hogy dolgozom, edzést csinálok, aztán 10 
hónapja van egy tacskó-francia bulldog 
keverék kiskutyám is úgyhogy a maradék 
időmet is ő tölti ki, aki szintén egy energia-
bomba, így sokat kell vele mozogni, szóval 
nagyokat kirándulunk.

Azt hallottuk, hogy nem áll tőled messze 
a zene, az éneklés sem. Hogyan kerültek 
ezek az életedbe?

Igen, ez így van, én zongoráztam 6 évig, 
aztán amióta felköltöztem Budapestre ez 
annyira nem megvalósítható számomra, 
így elkezdtem egy másik nagy szerelmet a 
hegedülést. Elkezdtem oktatásra járni, de 
sajnos ezt a vírus szintén keresztülhúzta, 
de nem adtam fel, s amint sikerül a nyári 
pörgés után időt szakítani rá folytatom a 
tanulást. Énekléssel kapcsolatban még 
soha nem próbáltam ki magam és még 
nem is nagyon hallott senki, mert vala-
hogy az van bennem, hogy nem éneklek 
jól, nyilván édesanyám, mint minden 
szülő bíztatja az embert, illetve amikor 
zongoráztam akkor kötelező szolfézsra is 
jártam, úgyhogy nem azt mondom, hogy 
nagyon negatív a visszhang, de valahogy 
ehhez még nem volt merszem, hogy ki-
próbáljam. 

A szüleid az orvosi pályára szántak.   
Hogyan kerültél mégis fizika szakra, me-
teorológiára? 

Ez nagyon érdekes, mivel én azt szoktam 
hangsúlyozni az ilyen helyzetekben, hogy 
szeretem a kihívásokat és az egyediséget. 
A fizika egyértelmű volt, mert az orvosin 
fizika-biológiát tanultam és ez sokkal job-
ban ment, illetve mindig is a matek, fizika 

A MINDIG VIDÁM, MOSOLYGÓS ÉS KEDVES MOLNÁR CSILLÁVAL BESZÉLGETTÜNK, 
AKI JELENLEG AZ M1 METEOROLÓGUSA, MŰSORVEZETŐJE, S KORÁBBAN SPORT-
LÖVÉSZETTEL, KOMOLYZENÉVEL IS FOGLALKOZOTT. TANULMÁNYAIT AZ ELTE 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARÁN, FIZIKA SZAKON VÉGEZTE, MAJD MESTERKÉPZÉSRE 
IS JELENTKEZETT, AHOL KIEMELKEDŐ TANULMÁNYI EREDMÉNNYEL VEHETTE ÁT 
METEOROLÓGUS MSC. DIPLOMÁJÁT.

volt az erősségem. Tehát így az iskolákban 
sokszor nem is nagyon kellett készülnöm, 
mert magától értetődő volt minden, így 
ezért mentem az egyetemen fizika szakra. 
Ott azonban már körvonalazódott, hogy 
itthon Magyarországon ezzel a szakkal na-
gyon nehéz elhelyezkedni és édesanyám 
mondta, hogy fizikáról meteorológiára 
lehet tovább tanulni. Ekkor rögtön az jutott 
eszembe, hogy meteorológusból kevés 
van, az egyedi és akkor én az akarok lenni.

A meteorológiában rengeteg ember 
dolgozik a háttérben. Te a kezdetektől a 
képernyőre készültél?

Az egyetemen, amikor megállítottak isme- 
rősök és tudták, hogy meteorológia szakra 

megyek tovább, mindig kérdezték, hogy 
mikor láthatunk a tv-ben és mondtam, 
hogy soha. Tehát biztos, hogy nem és 
médiában sem fogok dolgozni, nem 
szerettem annyira szerepelni. Aztán ez 
megváltozott. Már az első alkalmak után 
éreztem, hogy ezt szívesen csinálnám. 
Motivált lettem, tetszett az, amit láttam, 
ami a kulisszák mögött zajlik. Hónapok 
teltek el, mire élvezni tudtam a szereplést, 
nehéz volt levetkőznöm az izgalmat, de 
sikerült és most már bátran kijelenthetem, 
szeretem, amit csinálok. A kamerák mögött 
rengeteg minden történik, érdekes ez a 
világ. Nagyon sok ember kell ahhoz, hogy 
egy adás összeálljon. Hiába csak minket 
látnak a nézők, ez csapatmunka és a töb-
biek érdeme is, ha minden jól sikerül.

Hogyan kezeled a sikert, az ismertséget?

Most még annyira nem vészes, mert a tv-s 
kollegák is azt mondják, hogy más vagyok 
az életben, mint a tv képernyőn. Én alap-
ból lazábbnak tartom magam, mint ami 
visszajöhet a nézőknek, talán a „Nyaralj 
Itthon” című műsor segítségével megked-
velhettek a nézők, amit 2 éve forgattunk 
Magyarországon. Motorral jártam körbe 
az országot és mutattam be az alföldi tu-
rizmust  és azt, hogy milyen lehetőségek 
vannak. Nagyon szerettem és ezt, a hála az 
égnek a legnagyobb természetességgel 
tudtam csinálni és az volt az egyik legjobb 
visszacsatolás, hogy tényleg mindenkinek 
tetszett.

Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy 
beszélhettünk veled és várunk sok 
szeretettel jövőre ismét a Hadházi  
Káposztás Napokon.
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A fesztivál nyitónapján, pénteken „A Nyughatatlan” zenekar, az 50-es évekbeli rock&roll 
egyik hazai népszerűsítője, valamint Johnny Cash zenéjének és színpadi örökségének 
magyar tolmácsa lépett színpadra. Ezt követően Magyarország legismertebb fenegyerekei, 
Majka és Curtis adtak fergeteges koncertet. Ami a show elemeket illeti Majkáék nem 
bízták a véletlenre. Nagy teljesítményű füstgépekkel és lélegzetelállító tűz-effektekkel 
fűszerezték meg a 2 órás előadást, amelyet ezen a nyáron is csak a legnívósabb fesz-
tiválokon mutattak be.

A szombati napon a Bocskai téri parkban a kicsik motoros felvonulása, a „Hozd el a  
nyuszimotort is” program keretében játszhattak a gyerekek, azt követően a Bóbita 
zenekar koncertjét hallgathatták meg. A kötetlenebb játék kedvelői a „Régi idők 
játszóterén” szórakozhattak.

A futás szerelmesei egy több, mint 2 km-es táv megtételével bizonyították az egészséges 
életmód melletti elkötelezettségüket. A csapatsportok kedvelői Streetball bajnokságot 
tekinthettek meg, ahol a Hadházi Farkasok és Farkaslányok többfordulós, látványos 
kosármeccseken több korcsoportban mutatták meg tudásukat. A kosarazáshoz dj. Zales 

pörgette a legdinamikusabb slágereket a lemezjátszó mögül. A szombati nap elma-
radhatatlan eleme a motoros felvonulás, ahol több száz motoros vonult végig a városon.  
Túramotorok, terepjárgányok, csopperek, gyorsaságik, veteránok  mutatták meg 
Hajdúhadháznak a motorozás szépségeit. A felvonulásra még Lengyelországból is 
érkezetek vendégek, amely kiválóan mutatja az esemény népszerűségét.

A kerékpárosoknak sem lehetett okuk panaszra, mivel a Kígyóösvény Erdei Bringapark 
a Káposztás Kupa keretében egész napos időmérés mellett, pihenőparkkal és turmix 
bringával várta az érdeklődőket, így egy gyors kör után a versenyzők maguknak „teker-
hettek” egy shake-et.

Az Othello Borház pénteken és szombaton is ingyenes tárlatlátogatással várta a ven-
dégeket, valamint szombaton az OthelloTOTO játékban résztvevők és azt helyesen 
kitöltők, 50%-os kedvezménykártyát kaphattak, amelyet a vasárnapi káposztás napok 
belépőjénél érvényesíthettek. A nap folyamán, a látogatók megcsodálhatták az újra 
virágzó szőlőskertet, és saját maguk által préselt mustot kóstolhattak. 

A vásártéren a „The Crams” debreceni alternatív rock banda melegítette elő a parkettet 
Fenyő Miklósnak, aki 74 éves kora ellenére fiatalokat megszégyenítő stílusban hozta el a 
70-es 80-as évek legnagyobb Hungária slágereit a hadházi közönségnek.  
A nap végén Abaházi Csaba és Zenekara tette oda magát a rocktörténelem bulisabb  
darabjaival.

Vasárnap a Vásártéren a káposztás ételeké volt a főszerep. Csodaszép időben készítették 
el ételkölteményeiket a főzőversenybe benevezett baráti társaságok, családok, munka-
helyi közösségek. Az önfeledt szórakozás során nem maradt el a jótékonykodás sem. 
Ebben az évben Kovács Lázár és Csonka András mellett, a „Káposztárban Sztár” jó-
tékonysági akcióhoz idén Nagy Alexandra színésznő, R. Kárpáti Péter és Sánta László 
színművészek is csatlakoztak, akik szívüket, lelkület beletették az általuk készített és 
tálalt ételekbe, hogy a vendégek jót egyenek és ezáltal jót tegyenek. A művészek által 
főzött ételeket a helyszínen lehetett megvásárolni, melynek bevételét a hajdúhadházi 
fogyatékkal élő fiatalok és családjaik támogatására fordítják a szervezők. 

A vasárnapi színpadi programokat a Hajdúhadházi Népdalkör nyitotta meg. Az előadáson 
hagyományőrző dalokat hallhattak a káposztás napok látogatói, majd Molnár Csillával, 
Csonka Andrással és Lázár Chef-fel a nagy kivetítőn, interaktív bejelentkezés során 
kísérhették figyelemmel a vendégek a főzősátrak aktualitásait, ahol Tordai Zoltán és 
zenekara gondoskodott a jókedvről. A MH 5. Bocskai István Lövészdandár helyőrségi  
zenekarának bevonulása után operett és retro slágerek következtek, majd a főzősátraktól 
egy ismételt élő bejelentkezés után Csáfordi Dénes polgármester úr társaságában  
rendezvényünk védnökei, Jakab István az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke és 
Tasó László országgyűlési képviselőnk, illetve a nap díszvendége, Dr. Ruszin-Szendi  
Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség főparancsnoka léptek színpadra, s 
köszöntötték a vendégeket. 

Ezután honvédségi bemutató következett a főzősátrak mögötti téren, majd a legjobb sá-
tordekorációk nyertesei vehették át az elismeréseket a nagyszínpadon, melynek zsűrije 
Nagy Alexandra színművésznő és Fórián Albert önkormányzati képviselő, a pénzügyi 
bizottság elnöke volt. A harmadik helyezett a Radnóczi Ferenc Kertbarátkör, második 

helyezett Hajdúhadházi Gazdakör, az első helyezett a Hajdúhadházi Városi Bölcsőde lett. 

Délután Lázár Chef chilievő versenyére is sor került, amelyre várakozáson felüli létszám-
ban jelentkeztek versenyzők és elvitathatatlanul jó hangulat kerekedett a vörösödő  
arcok láttán. Ezt követően Sánta László színművész előadására került sor.

A főzőverseny eredményhirdetését fokozott érdeklődés övezte. A főzőverseny során 
elkészített ételeket komoly csapat értékelte. Kovács Lázár, Lázár Chef, televíziós 
műsorvezető, food stylist, gasztronómiai tanácsadó, Asztalos Péter, városunk alpol-
gármestere, Molnár László a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Egészséges 
Táplálkozás Bizottságának elnöke, a debreceni Hotel Lycium éttermi mestere, R. Kárpáti 
Péter színművész és Tasi Márta, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vagyonnyilvántartási 
vezetője volt.

Főétel kategóriában a bronzérmet a Banya Tanya, a Henvill Kft. és a Matyi Team kapta.  
Ezüstérmesek Zolnai Imike és Viki, a Nyugdíjas postások és Szöllősné Nagy Ilona lettek  
Az aranyérmet a zsűri a Hajdúhadházi Városi Óvoda Bercsényi utcai telephely dolgozói-
nak, a Honvédség főzőcsapatának  és Katona Juditnak ítélte oda. Desszert kategóriában 
a Városi Óvoda Káposztás derelyéjét jutalmazták az első helyezéssel. Egyéb káposztás 
kategóriában a BSZC Szilágyi Dániel Szakképző Iskola és a Hajdúhadházi Gazdakör ért el 
első helyezést. A zsűri több különdíjat is kiosztott. A Legmagasabb Csapat címet Hadházi 
Farkasok, a legjobb díszletért járó különdíjat a Hajdúhadházi Városi Bölcsőde, a Kreatív  
különdíjat Takács Nelly Zsófia káposztás gyümölcslekvárjáért kapta. 

Csonka András, mint énekes lépett színpadra és nagyszerű műsorral szórakoztatta a 
közönséget. Pici már-már családtag Hajdúhadházon, így a koncertet a közönség sorai 
között tartotta, ahol még a házibulik elmaradhatatlan kelléke, a szerelemvonat is beindult.

A nap utolsó fellépője az 1969-ben alakult Beatrice együttes volt. Az együttes frontembere,  
Nagy Feró Kossuth-díjas művész régi és új slágerekkel teremtett fergeteges hangulatot 
a Vásártéren.

KÁPOSZTA ÚJRATÖLTVE ’21

Egy év kihagyás után, idén ismét megrendezésre került a Hadházi 
Káposztás Napok immár 16. alkalommal. A három napos gasztrofesztivál  
öt helyszínen várta színes programokkal, sztárfellépőkkel a látogatókat. 
A Bocskai téri park, a Vásártér és a Szabadtéri Színpad mellett a 2021-es 
évben a hadházi lakosság által birtokba vett Kígyóösvény Erdei Bringa- 
park és az Othello Borház is tartalmas szabadidős elfoglaltságot  
biztosított a vendégeknek.
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KISKERTI TANÁCSOK

A savak még erőteljesek ebben az időben és 
amúgy is késett a szőlő fejlődése a tavaszi 
rossz idő miatt. A cukorfelhalmozódás még 
javában tart, de ez fajtától függően eltérő 
lehet. A korai érésűeknél 19-23 brixet tudunk 
elkönyvelni, a középérésűeknél 16-19-et. 
A késői érésű Othello, Kövidinka, Szlanka 
szőlőknél a cukortartalom 12-15 körül van.
Ha muszáj szüretelni akkor a mustfokot 
20,5-22-re állítsuk be répacukorral vagy 
szőlőcukorral. Szüret előtt szerezzük be az 
edények fertőtlenítéséhez és a must ülepíté-
séhez a kénport vagy a kénoldatot. Célszerű 
az erjesztés sikerességét elősegíteni must 
élesztővel. Az élesztőkből sokféle áll rendelke-
zésre, célszerű a must színéhez és fajtájához 
megfelelőt beszerezni.

Az előző lapszámban már írtam, de még 
egyszer felhívom a kertészkedők fi gyelmét, 
hogy a hagymás növényeket ültessük el au-
gusztus végén, szeptember elején. A tulipá-
nok, a krókuszok, a jácint, a nárcisz, de még a 
fokhagyma is elültethető. Ezeknek gyökeret 
kell verni a talajba még a tél beállta előtt.

A vágott vegyes savanyúság készítés ideje itt 
van. Szépek a káposzták, még uborkát lehet 
szedni a kertben, illetve csak zöldparadicsom 
mehet bele, de kettévágva ellenőrizzük, hogy 
a rekeszfalak még fehérek, hogy ne színezze 
el az egészet. Lehetőleg fehér hagyma vagy 
csemege hagyma kerüljön bele.

A csípőspaprikával óvatosan bánjunk. A fe-
hérpaprika lehetőleg legyen fehér, ugyanis 
amely színeződik az már a tárolás alatt meg-
színezi a savanyúság levét és úgynevezett 
mosott színe lesz. Egyedül a kápia paprika 
nem színezi meg a savanyúság levét. Ezt a 
paprika félét az epeproblémával küzdők is 
bátran fogyaszthatják.

Itt az ideje a burgonyát is felszedni a földből. 
Lehetőleg száraz talajból, száraz időben tör-
ténjen a felásás, ezt követően pihentessük 
körülbelül 10 napot hűvös száraz, napfénytől 
mentes helyen. Ezt követően válogassuk át, 
mert ekkorra a rothadásnak indult gumók 
kiszedhetők és csak az egészségeseket 
ládázzuk be vagy rakjuk raschell zsákba.

A cékla felszedésével még célszerű várni 
ugyanis a szeptemberi sok napfény cukrot 
és színanyagot halmoz még fel a növényben. 
Gondoskodjunk a víz utánpótlásról ugyanis 
a cékla kifejezetten vízigényes növény.

A káposztafélék főleg a késői ültetésűek még 
szépen kifejlődnek, rendszeresen öntözzük 
és tápanyagot pótoljuk. Sajnos még mindig
rajzik a káposztalepke a káposzta bagoly-
lepke és a gyapottok bagolylepke. Ebben a 
száraz meleg időben ideális a hernyóknak az 
életfeltétele, nagy kárt tudnak okozni.

Védekezés a Mospilan és Decis Mega vegy-
szerekkel, természetesen Nonit nedvesítőt 
ne felejtsünk el hozzá tenni.

Akinek már van érett fejeskáposztája az 
már tehet el káposztát hordóba savanyítani. 
Ilyenkor még csak kis mennyiséggel dolgoz-
zunk, amely 1-2 hónap alatt el fog fogyni. A 
friss savanyúkáposzta 3 hetes érlelés után 
nagyon finom és egészséges.

Sokan vannak, akik facsemetét szándékoznak 
ültetni ősszel, ezt a hetekben el kell kezdeni 
az ültető gödrök kiásásával. Aki hosszútávra 
tervez, az 1m3-es gödröt ásson. A földet ke-
verve, sok szervestrágyával és komposzttal 
kell visszarétegezni a gödörbe. Jelöljük meg 

az ültető gödör közepét és ide kell majd a cse-
mete ültetésekor azt a 25-35 cm mély göd-
röt kiásni. Tapasztalat, ha nem készítjük el 
előre a mély gödör ásást akkor a megvásárolt 
csemetét csak kevés földmozgatással ültes-
sük el ami zavartalan fejlődést biztosít a 
csemete gyökerének. Most még van idő a 
helyszín kiválasztására és az ültetőgödör 
elmélyítéséhez.

Az őszi érésű gyümölcsökből nagyon fi nom 
pálinka főzhető.

Ajánlom csak érett, egészséges magozott 
gyümölcsökből készüljön a cefre a jobb pá-
linkakihozatal miatt. Tegyünk bele néhány 
kilogramm kristálycukrot, a jobb erjedés 
érdekében pedig pektinbontót és bor vagy 
cefreélesztőt. Célszerű az erjesztő edényt 
csak kétharmad részig tölteni és a fedelet 
kotyogóval ellátni. Ebben az esetben az ízek 
és illatok jobban megmaradnak a cefrében. 
Nem muszáj felnyitni a tetejét a hordónak, 
a törkölykalap bekeveréséhez elegendő 
csak a hordót 45 fokos szögbe megdönteni 
és oldalra billenteni. Így is tökéletes lehet az 
erjedés. Egy híres pálinkafőző mester azt 
mondta a hordó naponként felnyitásáról és 
keveréséről, hogy „nem biblia ez, hogy min-
den nap nyitogassuk”. Az én véleményem 
pedig az a cefréről, hogy olyan rövid az élet, 
hogy kár pocsékolni kevésbé jó italra.

A gyepeket még javában kell öntözni és 
tápanyagozni. Az utolsó nyírás úgy kb. 
október közepe lesz. Még szeptember 
hónapban célszerű egyszer elvégezni a 
gyepszellőztetést. Az összetömörödött fel-
színt, a talajfelszíni gyökereket megsemmisíti, 
illetve a talaj, víz, levegő gazdálkodást segíti. 
Beteleltetés előtt fontos a tápanyagpótlás, 
amelyet oldott formában célszerűbb kijuttatni,
ezt követően 10mm csapadékkal vagy öntöző-
vízzel bemosatni.

Hasznos kertészkedést! 

Szőllős László növényorvos

Megjött a várva várt eső, amely sokat tud 
még segíteni a zöldségféléknek. A szőlő az 
a növény, amely nem kedveli a sok esőt és a 
hosszú szárazságot sem érés előtt. A bogyók 
elkezdtek repedezni, így a penészgombák sza-
porodása akadálytalan. A rothadás, hogy ne 
hatalmasodjon el a szüretet előre kell hozni.

ÜNNEPEINK, JELES NAPJAINK  –  SZEPTEMBER
SZEPTEMBER – SZENT MIHÁLY HAVA – ŐSZELŐ – FÖLDANYA HAVA

Szeptember az év kilencedik hónapja a Gergely-naptárban.  
Eredetileg, a római naptárban az év hetedik hónapja volt, 
ebből ered a neve: a latin septem szóból, melynek jelentése hét. 

SZEPTEMBER 5. – LŐRINC NAPJA

Ez a nap “rontónap”. Úgy tartja a hagyomány, hogy Lőrinc sok kárt 
csinál, például megrontja a vizeket és így szeptember 5-e után már nem 
lehet azokban fürödni. A görögdinnye fogyasztásával kapcsolatosan is 
fontos nap a Lőrinc nap, mert  a nyári görögdinnye e nap után már 
kevésbé zamatos.

SZEPTEMBER 8. – KISASSZONY NAPJA

Szűz Mária születésének napja. Magyarországon kiemelkedő búcsúnap.
Időjárásjósló nap, úgy tartották, ha ezen a napon esik az eső, esős 
időszak következik. A paraszti gazdasági élet fontos napja, sokfelé 
a cselédek ezen a napon álltak szolgálatba. Ekkor kezdték meg a 
dió leverését a fáról. Ezt a napot Fecskehajtó Kisasszony napjának is 
nevezték, mert úgy tartották ezen a napon búcsúznak el a fecskék.

SZEPTEMBER 20. – A GYERMEKEK VILÁGNAPJA

Az UNICEF kezdeményezésére a gyermekek világnapját 1954. szep-
tember 20-a óta jegyzik. Leginkább a fejlődő országok gyermekei
számára tartják ezt a napot. Ezen a napon felhívják a világ országainak 
figyelmét arra, hogy a gyermekeket támogassák, védelmezzék.

SZEPTEMBER 29. – MIHÁLY NAPJA

SZEPTEMBER 21. – MÁTÉ NAPJA

SZEPTEMBER 30. – A MAGYAR NÉPMESE NAPJA

Szent Mihály arkangyal ünnepe. A katolikus hagyomány szerint Szent 
Mihály  a 7 arkangyal egyike, a mennyei hadak nagy vezére és győztes 
harcosa. 
Az időjárás hidegre, téliesre fordulását hozta Mihály napja. Egy régi 
mondás szerint “Szent Mihály öltöztet, Szent György vetkőztet.” 
Ezután már tilos volt az ágyneműt a szabadban szellőztetni. Úgy 
tartották ekkor szűnik meg a legelőn a fű növekedése. Az állatok 
viselkedéséből a téli időjárásra következtettek. Ha a juhok szorosan 
egymás mellé feküdtek, hosszú kemény télre számítottak. A halászó 
vidékeken úgy tartották a halak ekkor a víz mélyére az iszapba 
húzódnak.
A gazdasági év szempontjából jelentős nap, eddig legeltették a réten 
a Szent György napján kihajtott marhákat. A pásztorok ekkor tértek 
vissza a havasokról, a jószágokat ezután a gazda gondjaira bízzák. 
A juhászok is ekkor kapták meg a bérüket, és általánosan ez a nap 
a szegődtetés napja, azaz a cselédek ekkor költöztek új gazdához.

Máté apostol és evangélista. Foglalkozása vámszedő volt, amely 
foglalkozássál felhagyott és követte Jézust. Jézus halála után ő is 
elhagyta Palesztinát és Etiópiában hirdette az örömhírt. Hitének 
megtagadását követelték tőle, ő ezt nem tette meg, és ezért halálra 
kínozták. 

A magyar népmese napját szeptember 30-án a híres meseíró, a 
magyar gyermekirodalom megteremtőjének Benedek Eleknek a 
születésnapján ünneplik 2005 óta. A Magyar Olvasótársaság kezde-
ményezésének eredményeként létrejött Magyar népmese napjának 
célja, hogy a népmesék és a bennük megírt bölcsességek fennmarad-
janak és tovább öröklődjenek. Ezen a napon a meseszerető em-
berek nagyobb fi gyelemmel fordulnak az életbölcsességeket átadó, 
értékközvetítő mesék felé. G. Hajnóczy Rózsa a következőképpen 
fogalmazta meg a mesék lényegét: „A mese szimbólum, amely mögött 
az igazság rejtőzik.”
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SPORT
KOSÁRLABDA

Az íjászok részt vettek több versenyen augusztusban. A 3D Világ- és Európa-Bajnok- 
ságon Szekszárdon népes mezőnyben, nehéz, technikás pályán versenyezték végig 
az 5 napot. Eredményeik: 
Miklósiné Takács Nikolett Vadászreflex íj felnőtt nő kategóriában 12. hely
Miklósi András vadászreflex felnőtt férfi kategóriában 15. hely
Tompa Tibor vadászreflex veterán férfi kategóriában 27. hely.
A 3D Országos Bajnokságon Miklósiné Takács Nikolett Vadászreflex íj felnőtt női 
kategóriában a 11. helyet, Miklósi András vadászreflex felnőtt férfi kategóriában 
a 15. helyet szerezte meg. Budapest Bajnokság pályaíjász versenyen Tompa Tibor 
vadászreflex veterán férfi kategóriában a 4. helyen végzett.

ÍJÁSZAT

Megkezdték a felkészülést a 2021/22-es bajnoki évadra a Hadházi Farkasok kosarasai.
A felnőtt férfi csapatnál a következő hetek a felkészülési mérkőzéseké lesznek. A tervek 
szerint a bajnokság kezdetéig több edzőmérkőzésen vesznek részt, ahol már kiraj-
zolódhat a játékosok felkészültségi szintje, és a csapategység is. Az első mérkőzést, 
2021. szeptember 16-án csütörtökön játszották a Debreceni Cívis KK csapatával. 
A debreceniek magas tempóban játszották végig a mérkőzést, végig egész pályán 
presszionálták a hadházi támadásokat. Pontatlanság hadházi részről, sok szerzett 
labda debreceni oldalon, könnyű kosarakkal, amit a végeredmény is tükrözött.  
A magasabb osztályú csapat elleni játék jó alapot adott a további felkészüléshez.

A visszavágó mérkőzés 2021. szeptember 30-án csütörtökön Hajdúhadházon, a 
Szilágyi Dániel úti sportcsarnokban kerül megrendezésre 18:30-tól.
Utánpótlás vonalon is megkezdődtek  az edzések a Földi iskola tornatermében, és a 
Szilágyi Dániel úti tagintézmény csarnokában. Az idei bajnokságokban, a legkisebb 
U11-es korosztálytól az U14-es korosztályon át egészen a felnőttekig szeretnének 
versenyezni. A csapatok szerveződése még tart a hamarosan induló bajnoki  
küzdelmekre.

Várjuk még a kosarazni vágyók jelentkezését a 
következő korosztályokban:

• 2006-2007-ben született fiúk
• 2008-2009-ben született lányok
• 2010-ben született fiúk 
• 2011-2012-ben született fiúk és lányok

Érdeklődni és jelentkezni a 30/1805509-es telefonszámon lehet.

A 4. fordulót követően a Megyei II. osztályban szereplő felnőtt és ifi csapat is a 2. helyen 
áll a bajnokságban, a HFK II. pedig 21. helyről várja a következő fordulót a megyei 
harmadosztályban. 
A mesterlövészek versenyében is jól állnak a labdarúgók. Kiss Zsolt, Horváth Attila 
és Halder Péter is 4-4 találatot szerzett eddig, amivel a lista 4. helyét szerezték meg, 
1 góllal lemaradva az elsőktől. Az ifiknél Balog Barnabás eddig a legeredményesebb 
játékos, szintén 4 találattal, amellyel holtversenyben a 6. helyen áll a góllövő listán.
Az egyesület további csapatainak is elkezdődött a bajnokság, így a hétvégén már az 
U11-es U14-es, U16-os korosztályoknak is szurkolhatunk. Az első őszi Bozsik fesztivált 
U7, U9-es csapatoknak szeptember végén szervezik meg Nyíradonyban.

A Szederjes Sport- és Konferenciaközpont udvara adott otthont az augusztus 
22-én megrendezésre kerülő „Pofon partinak”. A szabadtéren felállított ringbe 
különböző korosztályú versenyzők léptek, hogy felmérjék tudásukat, és az esetleges  
hiányosságaikat, így készülve a közelgő magyar bajnokságok megmérettetéseire. 
A hadházi bokszolók toborzása is célja volt a bemutató mérkőzéseknek, hogy városunkban 
méltán sikeres, és népszerű sportágban minél többen kipróbálhassák magukat.

LABDARÚGÁS

ÖKÖLVÍVÁS

FEKVENYOMÁS

2021. szeptember 3-5. között, Kiskunfélegyházán rendezték meg a Magyar Professzionális 
Erőemelő liga versenyét, amelyen hajdúhadházi sportolók is részt vettek. Az eseményre  
8 kategóriában lehetett nevezni, kortól és súlycsoporttól függőn, erőemelés, guggolás, 
felhúzás, fekvenyomás, bicepsz gyakorlatokkal.

Gábor Attila (50), a Hulk Gym Egyesület vezetője, 100kg alatti, Master II. fekvenyomás 
csoportban indult, s hozta el az aranyat érmet. Fiai Gábor Attila Rudolf (17) 110kg 
alatti ifjúsági fekvenyomás, Gábor Sándor Vilmos (17) 125kg alatti ifjúsági fekve-
nyomás szelekcióban állhattak a dobogó legfelsőbb fokára, s lettek Magyar Bajnokok.
A történet itt nem fog megállni, ugyanis a rendező Magyar Professzionális Erőemelő 
Liga, a verseny győzteseit segíteni fogja a további, nemzetközi versenyekre való 
felkészítésben így biztosra vehetjük, hogy hallunk még a hadháziakról hamarosan.

• 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:

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

BIO / BARNA FEDELŰ HULLADÉKGYŰJTŐK:

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

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
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