
Köszönet és hála az időseknek áldozatvállalásukért, példamutatásukért  
és kifogyhatatlan támogatásukért!  11. oldal

A „Legszebb Konyhakertek” helyi eredmény-
hirdetésére is sor került a Hajdúhadházi  
Káposztás Napokon.   12. oldal

A LEGSZEBB  
KONYHAKERTEK 
HAJDÚHADHÁZON

HAGYOMÁNYAINKAT ŐRIZVE
Városunk óvodásai megismerték a szüretelés és a szőlőfeldolgozás fortélyait.  4. oldal

AZ IDŐSEKET ÜNNEPELTÜK
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POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

Közel egy éves megfeszített munka ered-
ményeként teljesen megújult a ravatalozó 
épülete, s elkezdődött a munkavégzés a 
temető teljes területén.

Múlt év végén, amikor városi tulajdonba került 
a temető, áldatlan állapotokkal szembesül-
tünk. A téli időszakban elkészültek a tervek, 
tavasszal pedig elkezdődött a ravatalozó 
épületének teljes körű, külső és belső felújí-
tása. Javítani kellett, illetve több helyen 
cserélni vagy pótolni a lapos tető szigetelé-
sét. Több helyen sérült volt a bádogozás is. Az 
épület bejáratához kapcsolódó régi előtetőt 
elbontottuk, s a helyére az épülethez job-
ban illeszkedő újat építettünk. Kicseréltük a 
külső és a belső nyílászárókat, megújult az 
épület elektromos hálózata és kialakítottuk 
az eddig hiányzó fűtésrendszert. Változtat-
tunk az épület belső tagoltságán, kialakításra 
került egy belső szociális helység és egy a 
temetőt látogatók által használható, külső, 
akadálymentes WC.   
Minden helység új burkolat kapott, s a vako-
latjavításokat követően a teljes belső falfe-
lületet több rétegben kifestettük. 
Az épület belső berendezését is teljes egé-
szében újra cseréltük.  
Az elavult, szinte használhatatlan térfi gyelő 
kamerákat leszereltük s egy teljesen új biz-
tonsági kamerahálózatot építettünk ki. 

A ravatalozó felújításával párhuzamosan a 
temető területének kitakarítása és gondo-
zottabbá tétele is elkezdődött, rengeteg 
szemetet és törmeléket szállítottunk már el 
az év folyamán, s az elvadult területrészek 
rendbe tétele is elkezdődött. 
A temető teljes területén kicseréltük a kuta-
kat és több új pihenőpadot is telepítettünk. 

A temető és a ravatalozó felújítására ebben 
az évben 42 millió Ft fejlesztési forrást 
tudtunk elkülöníteni és ebből a felújítási 
munkákat kifi zetni. Ez nem pályázati forrás, 
ezt a pénzt önkormányzatunk a 2020-as év 
takarékos és költséghatékony működése és 
gazdálkodása révén tudta saját forrásként 
biztosítani.

FELÚJÍTOTT RAVATALOZÓ, MEGÚJULÓ TEMETŐ

Az útfelújításhoz szükséges fejlesztési hitel kormányzati jóvá-
hagyása és a Takarékban Zrt-vel történt megállapodás után 
még ebben az évben elkezdődik a munka az Arany János utca 
külső szakaszán.

Ebben az évben az Arany János utca külső, a Kertalja utca és a 
4-es főút közötti szakasza tud megújulni. A munka a téli leállást 
követően folytatódik majd. Tavasszal az Arany János utca Kertalja 
és Jókai utcák közötti szakaszán az útszegély építésével és az ivóvíz-
bekötések cseréjével indul a munka. 
A Rákóczi utca útburkolatának felújításához kapcsolódóan megújul 
az utca teljes csapadékvíz elvezető rendszere, s megvalósul a 
szennyvízhálózat problémás szakaszának a korszerűsítése is. 

Az 1,6 km hosszúságú út felújítása 300 millió Ft fejlesztési hitel 
felhasználásával  valósul meg 2022 év végéig.

Öt új gyalogátkelőhely kialakítását tervezzük a város legforgal-
masabb helyein.

Ebben az évben a Béke és Zrínyi utcák kereszteződésében, illetve a 
Dr Földi János utca vásártéri csomópontjában alakítunk ki gyalogos-
átkelőhelyeket.

Következő évben pedig a Béke és a Móricz, a Béke és a Nyíl, illetve a 
Kossuth és a Kazinczy utcák kereszteződéseiben alakítunk ki gyalogos 
átkelőhelyeket.

Szeptember óta újra dolgozik a kivitelező cég a szennyvíz-tisztító 
telepen. Legkésőbb február végéig befejeződik minden munka.

Az építési munka még 2018 tavaszán kezdődött, azóta minden 
érintett utcában megépült az új szennyvíz-csatorna. Erre az új 
hálózatra csak akkor lehet majd rákötni, ha a tisztító telepen is 
minden kivitelezési munka befejeződik. 

A tervek szerint 2020 januárjától lehet rákötni az új hálózatra. 
A rákötéshez önkormányzatunktól 100 000 Ft összegű támogatást 
lehet igényelni.

Két új pihenőpark épül városunkban 8,5 millió Ft összegű saját 
fejlesztési forrás felhasználásával.

A Széchenyi és a Mester utcák kereszteződésében, az egykori tej-
csarnok épületének helyén pihenőparkot alakítunk ki, melynek 
központi eleme Bocskai István fejedelem bronz mellszobra lesz. 
A szobor jelenleg a Földi Iskola Szilágyi Dániel úti épületének 
belső, zárt udvarán található, innen kerül át az új parkba. A parkban 
pihenőpadok szolgálják majd a helyi lakosok kényelmét.

A másik park a Bajcsy-Zsilinszky és az Erdő utcák kereszteződésében 
lesz kialakítva. Ennek központi eleme egy felújított régi közkút és a 
jelenleg is ott álló hatalmas fa lesz.

Jó ütemben halad a Bocskai teret és a 
honvédségi kiképzőbázist összekötő út 
felújítása. A munka augusztus elején kez-
dődött, s ha az időjárás engedi, év végéig 
be is fejeződik.

A 3,4 km hosszú út belterületi, Hunyadi utcai
szakaszán megtörtént az ivóvíz-bekötések
cseréje, s mindenütt megépült az új útszegély. 
A napokban befejeződik a külterületi szakasz 
szélesítése így hamarosan kezdődhet az 
aszfaltozás.

A felújítási munkák időszakában folyama-
tosan félpályás, s esetenként egészpályás 
útlezárások segítik a biztonságos és hatékony 
munkavégzést. A közlekedésben ez nehéz-
ségeket okozhat, aminek ellensúlyozásaként
zúzott köves burkolat lett kialakítva a régi,
1,7 km hosszú hadiúton, alternatív lehető-
séget biztosítva a bázis és a város között 
közlekedőknek. 

Az útfelújítás 600 millió Ft összegű kormány-
zati támogatás felhasználásával, a Belügy-
minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium
és városunk önkormányzatának együttműkö-
désével valósul meg.

MEGÚJUL A HUNYADI UTCA ÉS A LIGETI ÚT

HAMAROSAN BEFEJEZŐDIK A 
SZENNYVÍZ-HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE

ÉPÜLHET AZ ÚT AZ ARANY ÉS A 
RÁKÓCZI UTCÁKBAN

ÚJ GYALOGÁTKELŐHELYEK

ÚJ PIHENŐPARKOK ÉPÜLNEK
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„HEGEDŰVEL ÉS PUSKÁVAL”
A NAGY HÁBORÚ ELFELEDETT CIGÁNY KATONÁI

„Úgy harcolt a cigány, mint egy oroszlán. A fáradalmakat a legjobban bírta, igényei nem 
voltak, meleget vagy hideget föl sem vette, s ha verekedni kellett, nem volt vakmerőbb 
legény az egész ezredben. Azt akarta megmutatni, hogy a cigánynak, a mindenünnét 
kirugott, mindenkitől lenézett cigánynak is van hazája.”

(A cigány boldogsága, Budapesti Hírlap, 1914. november 14.)

Az 1848/49-es esztendő mérföldkő a magyar nép  
történetében. 1849. otóber 6-án végezték ki Aradon  
a forradalom és szabadságharc 13 honvéd főtisztjét, 
amelyről Hajdúhadház is megemlékezett a  
Nagysándor József domborműnél.

A megemlékezést a Himnusz elhangzása után Csáfordi 
Dénes Hajdúhadház polgármestere nyitotta meg, aki 
megköszönte a résztvevőknek, hogy megjelentek az 
eseményen, s emlékeznek a hősökre, mivel emlékezni 
szent kötelességünk. Beszédében rávilágított arra, hogy 
milyen sokáig nem lehetett megemlékezni hőseinkről, s 
talán maga a zajos élet az, ami a legjobban megmutatja 
azt, hogy mit kaptunk tőlük. A szabadságot, a szabad szólás 
jogát, a szabad cselekvést, amely ma már alkotmányos 
jogunk, s az Aradi vértanúk életüket adták ezért.

Ezt követően Cserjési Beatrix és Bódis Gábor, a Mandala 
Dalszínház művészeinek előadásában, Páskándi Géza és 
Koltay Gergely A költő visszatér c. rockoperájának címadó 
dala hangzott el, majd a Nemzeti Dalt, Tolcsvay László 
zenei aláfestésével, illetve a Ne késsetek harangok c.  
szerzeményt hallhatták a megemlékezők.

Koszorút helyezett el az emlékműnél  Hajdúhadház Város 
Önkormányzata képviseletében Csáfordi Dénes pol-

gármester és Dr. Kiss-Kazsuk Katalin jegyzőnő, a Hajdú-
Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúhadházi Járási Hi-
vatalának képviseletében Dr. Suba Tamás hivatalvezető, 
a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság képviseletében 
Asztalos János rendőr alezredes, kapitányságvezető, és 
Kristóf Sándor főhadnagy, a Hajdúhadházi Református 
Egyházközség nevében Kovács Zoltán, és Kovácsné 
Takács Emese lelkipásztorok, a Rózsai Tivadar Reformá-
tus Általános Iskola és Óvoda nevében Pataki József és 

Szabó Sándor Józsefné, a Földi János Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola képvisele-
tében Molnárné Bánhegyesi Ildikó és Péterváryné Gábor 
Ilona, a Hajdúhadházi Család-és Gyermekjóléti Központ 
nevében Komorné Karap Mária, és Komjáthiné Boros 
Márta, a Radnóczi Ferenc Kertbarátkör nevében Szőllős 
László, a Hajdúhadházi Polgárőr Egyesülettől Fekete 
Annamária, és Vilmányi Imre, valamint a Hajdúhadházi 
Kosárlabda Klub nevében Győri Béla.

AZ ARADI VÉRTANÚK
EMLÉKNAPJA

Scholtz Róbert Gergely régész, történész 
kutatómunkájának köszönhetően az első 
világháború elfeledett cigány katonáinak 
emlékét idéző vándorkiállítás volt látogat-
ható a Csokonai Művelődési Házban, az 
EFOP-1.5.3-16-2017-00121 azonosító számú, 
„Humán szolgáltatások fejlesztése telepü-
lések összefogásával” elnevezésű pályázat 
keretén belül. 

Kevéssé ismert az a tény, hogy 1914-1918 
között számos cigány katona küzdött a 
világháborúban. Mivel a Monarchiában a 
cigányságot társadalmi rétegként és nem 
önálló nemzetiségként kezelték, ezért áldo-
zatvállalásukról, helytállásukról viszonylag 
keveset tudunk. A nagy háború az európai 
cigány történelem legsötétebb korszakának 
hajnala. A Monarchia hadseregében több 
hadszíntéren számtalan cigány katona 
szolgált. Az önként berukkolt, vagy kény-
szersorozott férfiak közül sokan nem tértek 
vissza. Többségük távoli harcterek és hadi- 
fogolytáborok jeltelen tömegsírjaiban alussza 
örök álmát. A kiállítás nekik: a Nagy Háború 
elfeledett cigány katonáinak állít emléket.

Az ország több városában látható volt már 
ez a különleges tárlat, mely szeptember vé-
gén Hajdúhadházon is bemutatásra került.

É. KISS SÁNDOR CSALÁDJA A 2021/2022-ES TANÉVRE IS 
PÁLYÁZATOT HIRDETETT TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA, 
KIEMELKEDŐ TELJESÍTMÉNYT NYÚJTÓ, SZERÉNY KÖRÜLMÉNYEK 
KÖZÖTT ÉLŐ  HAJDÚHADHÁZI TANULÓK SZÁMÁRA.  

ÁTADTÁK AZ É. KISS SÁNDOR 
ÖSZTÖNDÍJAKAT

A tanulmányi ösztöndíjat évek óta két tanuló nyerheti el, mely 
100 ezer forint támogatást jelent egy-egy tanuló számára.  É. Kiss 
Piroskától, a  pályázatokat elbíráló bizottság elnökétől megtudtuk, 
hogy ebben az évben is több értékes pályázatot nyújtottak be, ezért 
rendkívül nehéz volt a döntés. Akik kimaradtak, azok is érdemesek 
lennének az ösztöndíjra, ezért a kuratóriumi tagok reményüket  
fejezték ki arra vonatkozóan, hogy a tanulmányi ösztöndíjat az idén 
el nem nyerő tanulók a következő tanévre kiírásra kerülő pályázat-
ban is részt vesznek majd. 

A 2021/2022-es tanévben két olyan tanuló nyerte el a támogatást, 
akik tanulásban, közösségi tevékenységben, tanáraik, társaik tisz-
teletében egyaránt kiválóak. Az alapítvány kuratóriuma az álta-
lános iskolás pályázók közül Mezei Róbertnek, a Földi János Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8. a 
osztályos tanulójának ítélte oda az ösztöndíjat. Mezei Róbert két 
tanítási nyelvű osztályba jár, kitűnő, példamutató tanuló, aktív 
résztvevője az iskola rendezvényeinek és a diákönkormányzatnak. 

A középiskolai tanulónak szánt ösztöndíjat Lakatos Gábor, a BSZC 
Szilágyi Dániel Szakképző Iskola 11-es, végzős kőműves tanulója 
nyerte el, aki kiemelkedő iskolai teljesítményével, szorgalmával és 
a külső gyakorlaton végzett példamutató munkájával, az iskolai 
közösség meghatározó tagja.

É. Kiss Sándor fontosnak tartotta a tehetséges gyerekek tanulását, 
É. Kiss Sándor családja ezzel az ösztöndíjjal járul hozzá a hajdúhad-
házi tehetséges, szorgalmas gyerekek boldogulásához.

Sok sikert és eredményes tanévet kívánunk a tanulóknak!

MINDANNYIÓNK KÖZÖS ÉRDEKE, HOGY MAGYARSÁGUNK 
FŐBB JEGYEIT ÁTADHASSUK AZ UTÓKORNAK, ÍGY A SZEPTEM-
BER VÉGE, OKTÓBER ELEJE, AZ EGYIK LEGSZEBB HUNGARIKUM, 
A SZÜRET JEGYÉBEN TELT A HADHÁZI OVISOKNAK.

HAGYOMÁNYAINKAT ŐRIZVE

A Hajdúhadházi Városi Óvoda és a Rózsai Tivadar Református  
Általános Iskola és Óvoda csoportjai és pedagógusai is a Gábor-
kertben jártak, ahol a kicsik megtapasztalhatták, hogy milyen egy 
igazi szüret. 

A gyerekek már nagyon várták ezt a napot és kíváncsian álltak 
hozzá minden munkafolyamathoz. Az ovisok kis kosarakkal érkeztek 
két turnusban, akik a felnőtteket megszégyenítő gyorsasággal 
és ügyességgel ugrottak a szőlősorok közé, s pillanatok alatt 
megtöltöttek ládáikat szőlővel. 

A megtelített ládák tartalmát ledarálták, s az óvónők segítségével 
kipréselték, majd a friss must kortyolgatása közben szüreti dalokat 
énekeltek.

A jeles események helyszíne természetesen az Othello Borház 
volt, ahol a gyerekek a szüret után betekintést nyerhettek a régi 
idők szőlőtermesztésébe és az ahhoz kapcsolódó tárgyakat is 
megcsodálhatták.

Kiváló alkalom volt ez a játszva tanuláshoz, azonban a szüret itt 
nem zárult le, mivel október elején szüreti mulatságot tartottak a 
Hajdúhadházi Városi Óvoda Petőfi utcai telephelyén.

Az óvodapedagógusok különböző állomásokon foglalkoztatták a 
gyerekeket, így mindenhol játszva tanulhatták meg a népszoká-
sokat és a szüretelés fortélyait.
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KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS

Mit jelent a közösségi együttélés szabályinak megszegése? 

A közösségi együttélés alapvető szabályokat fogalmaz meg, a békés egymás 
mellett élés alapvető feltételeit teremti meg.

A rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályaival el-
lentétes magatartás az a cselekmény vagy mulasztás, amely szabálysértésnek 
vagy bűncselekménynek nem minősül, a tevékenységre vagy mulasztásra jog-
szabály közigazgatási bírság kiszabását nem rendeli, és azt a rendelet a közös-
ségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásnak minősít.

Konkrétan milyen magatartások sorolhatóak ide?

Közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartások: a köz-
tisztasággal kapcsolatos magatartási szabályok megszegése, köztemető 
használatával kapcsolatos magatartási szabályok megszegése, közterület 
megállapodás nélküli használata, közutak felbontására, használatára vonatkozó 
szabályok megszegése, települési szilárd hulladék gyűjtésével kapcsolatos 
magatartási szabályok megszegése, házszámtábla elhelyezésével kapcsolatos 
magatartási szabályok megszegése, a vásárokon, piacokon történő árusítással 
kapcsolatos magatartási szabályok megszegése, önkormányzati jelkép jogo-
sulatlan használata.

2021. évben kimagaslóan sok eljárás indult? 

Hajdúhadházon több, mint 4000 háztartás található, 2021. évben eddig alig 
100 esetben indult eljárás a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellen-
tétes magatartás elkövetése miatt, melyből túlnyomó többségben a köztisz-
tasággal kapcsolatos magatartási szabályok megszegése és ingatlan  
rendezetlensége miatt indult.

Mit jelent a köztisztasági szabályok megsértése? 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövet- 
kezményeiről szóló 30/2015. (X.01.) rendelet 19. § (1) 4. pontja tekintetében 
-  az eljárás azzal szemben indul meg, aki nem gondoskodik az ingatlana - 
beleértve az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterü-
leti földrészletet is - előtti járda, járda hiányában 1 méter széles területsáv, az 
ingatlanához csatlakozó járda, valamint a járda és az úttest közötti kiépített 
vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, az elhagyott hulladék 
eltakarításáról.

Kinek rendezetlen az ingatlana? 

Azon ingatlanok minősülnek rendezetlennek, ahol az ingatlan gyommente-
sítéséről nem gondoskodik annak tulajdonosa. 

Milyen jogkövetkezményekkel kell számolni? 

Közigazgatási bírság megfizetése az egyik leggyakrabban alkalmazott jog-
következmény. Ebben az évben 6.420.000 Ft összegben került bírság kiszabásra. 
Több esetben az eljárás során visszavonásra került a bírság, mivel az ingatlan 
tulajdonosai az eljárás megindítását követően eleget tettek tulajdonosi 
kötelezettségüknek. 

Az a természetes személy, aki a rendeletben meghatározott közösségi együtt-
élés alapvető szabályai bármelyikét megszegi vagy megsérti kettőszázezer 
forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

Az a fiatalkorú, aki a rendeletben meghatározott a közösségi együttélés 
alapvető szabályai bármelyikét megszegi vagy megsérti - ötvenezer forintig 
terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

Az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely e 
rendeletben meghatározott a közösségi együttélés alapvető szabályai bárme-
lyikét megszegi vagy megsérti, kettőmillió forintig terjedő közigazgatási 
bírsággal sújtható.

A közterület-felügyelő a közigazgatási bírság feltételeinek teljesülése esetén 
– a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 
alkalmazásával – közigazgatási bírságként helyszíni bírságot szabhat ki, ha a 
helyszíni intézkedés alkalmával az ügyfél a jogsértést teljes mértékben elismeri.

Az eljáró hatóság célja a bírság kiszabása?
 
El kell határolnunk a közösségi együttélés szabályainak betartására vonat-
kozó eljárás célját és eszközét. Az eljárás célja, hogy növelje az ingatlanok 
rendezettségét, csökkentse az elhanyagolt szemetes, gondozatlan ingatlanok 
számát. A rendezett lakókörnyezet, mint társadalmilag hasznos cél elérésének 
egyik eszköze a közigazgatási bírság. 
       

dr. Kiss-Kazsuk Katalin jegyző

Megszaporodtak az ügyfél panaszok, miszerint magas pénzbüntetéseket 
szab ki a Polgármesteri Hivatal a közösségi együttélés szabályainak 
megszegésére hivatkozva.

• a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló 
középiskolások; vagy

• felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási 
intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény 
keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzés- 
ben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. 

A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában) az alábbi 
címen kell benyújtani ügyfélfogadási időben:
Hajdúhadház Város Önkormányzata
4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

FIGYELEM!

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályá-
zatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: 
EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek 
elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 

A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését 
követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési 
önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat 
csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellék- 
letekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott 
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak 
minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat 
köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott 
pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, 
a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő  
benyújtásának határideje: 2021. november 5.

A pályázati kiírásról és a csatolandó mellékletek listájáról 
bővebben a Hajdúhadház Város Önkormányzata hirdető-
tábláján, illetve a www.hajduhadhaz.hu internetes oldalon 
tájékozódhatnak.

Hajdúhadház Város Önkormányzata az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) 
Kormányrendelet alapján kiírja a 2022. évre a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási 
hallgatók számára. 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási 
rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás 
szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; 
a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a 
felsőoktatási intézményi támogatás. 

Az ösztöndíjpályázatra kizárólag Hajdúhadház Város Önkor-
mányzatának illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelenkezhetnek.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
• a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó 

szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
• doktori (PhD) képzésben vesz részt 
• kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

Pályázati feltételek:
Az „A” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat 
területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási 
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) 
teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szak-
képzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot 
és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben 
folytatják tanulmányaikat. 

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2021. szeptemberében felső-
oktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. 
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2022. 
őszén már nem áll fenn, úgy a 2022/2023. tanév első félévére 
eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, 
akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézmény-
ben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósí-
tásának feltétele, hogy a 2021/2022. tanév második félévére 
a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal ren-
delkezzen.

A „B” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat területén 
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok 
jelentkezhetnek, akik:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BURSA HUNGARICA  
ÖSZTÖNDÍJPROGRAM 2022.
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FELKÉSZÜLÉS AZ ŐSZI, HŰVÖSEBB IDŐRE

Általában mindenkiben van valamennyi 
tudás a vírusokkal, megfázással kapcsolat- 
ban, de mik a legfontosabbak az immun-
rendszerünk számára? Hogyan erősítsük 
az immunrendszert? Hogyan készítsük 
fel szervezetünket az elkövetkezendő 
hűvös, változó időszakra?

A felső légúti tüneteket leggyakrabban 
vírusok okozzák, mint rinovírusok, korona-
vírusok, influenzavírusok, parainfluenza-
vírusok, enterovírusok és az adenovírus. 
Általában torokfájással, levertséggel, fej-
fájással jelentkeznek, melyet gyakran kísér 
orrfolyás, illetve orrdugulás. Ezek spontán 
gyógyuló kórképek általában, de felül is 
fertőződhetnek bakteriálisan, vagy eleve 
bakteriális fertőzésről van szó, amikor anti- 

biotikumra van szükség. 
A megelőzésük kézfertőtlenítéssel, maszk-
használattal, az elmúlt hónapokban a 
COVID19 vírus kapcsán belénk ivódott 
módon történik, amikor azt előzzük meg, 
hogy a szervezetünk találkozzon a vírussal.
A COVID19 megelőzésének a védőoltás a 
leghatásosabb módja, így, ha majd később 
találkozik a szervezetünk a kórokozóval, 
akkor sem betegszik meg vagy enyhébb 
formában zajlik le.
Az immunrendszerünk, azaz a védekezé-
sünket úgy is tudjuk segíteni, hogy vitami-
nokkal, C-vitamin napi1000 mg, D vitamin 
betegség esetén akár 3000NE/nap, cink, 
egyéb táplálékkiegészítőkkel, mint a méz, 
méhpempő, propolisz, gyömbér, ecinacea 
stb. támogatjuk.

Mindemellett a szervezet vérkeringése, 
immunrendszere, heti 2-3 alkalommal egy 
óra testmozgás mellett aktívabb, jobb a 
védekező és regenerálódó képessége.
Kifejezetten sérülékenyebb a szervezet, 
ha szellemileg lelkileg ki van merülve, a 
stresszt amennyiben lehet kerülni kell, ha 
nem lehet kezelni, illetve a megfelelő minő-
ségű és mennyiségű alvás is elengedhetetlen. 

Vannak-e olyan ételek, amelyeknek fo-
gyasztása kifejezetten javasolt ezekben 
a hónapokban?

Általánosságban antioxidánsokban, anti- 
oxidán vitaminokban (A, C, E), flavonoi-
dokban gazdag zöldségek, gyümölcsök, 
csipkebogyó, citrusfélék, áfonya, káposzta, 
melyek specifikus immunsejtekben bekap-
csolják az antioxidáns géneket és enzime-
ket, amelyek leküzdik a szervezetben lévő 
szabadgyököket, és megakadályozzák a 
megbetegedéseket. A savanyú káposzta 
például kiváló forrása a probiotikumoknak 
is, melyek segítik a bélflóra megfelelő ál-
lapotának helyreállítását. Az előzőekhez 
hasonlóan a brokkoli, spenót, paprika is 
kiváló antioxidáns, magas rosttartalommal. 
A magok, például a dió, kiváló E vitamin 
forrás, a napraforgómag szelén és foszfor 
forrás is. A fokhagyma antimikrobás hatását 
kutatások igazolták, ahogy a gyömbér 
gyulladáscsökkentő hatását is. A méz és 
méztermékek immunerősítő hatásúak, 
évszázadok óta használják a népi gyó-
gyászatban.

Hogyan látja a COVID19 oltottsági muta-
tókat Magyarországon? Mire kell odafi-
gyelnünk, most a legjobban?

Magyarország átoltottsága a környező 
országokhoz képest magasabb. A fertő-
zöttségen átesettekkel a „védett emberek” 
aránya magasabb, azonban a klimatikus 
viszonyok miatt Magyarországon tartósabb 
a lehűlés. Az igazi ősz csak most fog 
megérkezni, így a vírusoknak még most 
lesznek ideálisak a körülmények a sza-
porodáshoz, terjedéshez. A megelőzés 
minden módját használnunk kell, hogy 
elkerülhetőek legyenek az újabb tömeges 
megbetegedések, megtelt intenzívosztályok, 
plusz hűtőkamrák a temetőben, család-
tagok elvesztése, lezárások, munkahely-
vesztések. Ezért csak együtt tudunk tenni. 
Aki még nem tette vegye fel az oltást. 

Sokat halljuk azt a közösségi média felü-
leteken, hogy szeptemberben, ahogy jön 
az iskolaszezon és vége a nyaralásoknak, 

BEKÖSZÖNTÖTT AZ ŐSZ, AZ ISKOLÁSOK ÉS AZ ÓVODÁSOK VISSZATÉRTEK AZ 
INTÉZMÉNYEKBE SZEPTEMBER ELSEJÉTŐL. AZ ÉVSZAKVÁLTOZÁS, A HIRTELEN JÖTT 
HŰVÖSEBB IDŐ MOST KIFEJEZETTEN PRÓBÁRA TEHETI IMMUNRENDSZERÜNKET, 
ÍGY KIEMELKEDŐEN FONTOS TENNÜNK AZÉRT, HOGY MINÉL JOBBAN ELKERÜLJÜK 
A MEGFÁZÁSOS, VÍRUSOS MEGBETEGEDÉSEKET. DR. HOLHÓS-KOVÁCSNÉ DR. SIMON 
DIÁNA ÉVA HÁZIORVOSSAL BESZÉLGETTÜNK ÉS KÉRDEZTÜK A MEGELŐZÉSRŐL.

úgy jön a COVID19 is. Mivel magyarázható 
az, hogy pont szeptemberben kezdődik ez 
a megfázásos, vírusos időszak?

Sokan nyaralásból hozzák haza a COVID19 
fertőzést. A közösségek, iskolák, óvodák, 
tömegközlekedés indulásával könnyebben 
terjed a vírus, több emberrel találkozik, 
érintkezik, használ közös helységet, mosdót, 
tárgyakat, így több embernek adja át a 
betegséget a fertőzött egyén. A hőmér-
séklet csökkenésével, csapadékos idő 
beálltával a vírus könnyebben tud szapo-
rodni, mindemellett az ember nyálkahártyája 
nehezebben tud védekezni, mivel hidegben 
szűkülnek az erek, romlik a keringés. Az  
ilyenkor megjelenő csapadékos, hűvös 
idő is a légúti vírusoknak kedvez.

Főként az óvodákban, de más közintéz-
ményekben is ilyenkor ősszel felüti a 
fejét egy kisebb hőemelkedéssel, köhö-
géssel járó betegség. Hogyan tudjuk ezt 
megkülönböztetni a COVID19-től?

A leghatásosabb jelenleg még mindig a 
tesztelés, főleg a gyerekeknél, mivel náluk a 
tünetek enyhébbek lehetnek, mint felnőtt 
korban. Az akut megbetegedés is nagyon 

megviselheti a gyerekeket és a későbbi 
szövődmények is komoly problémát okoz-
hatnak. Szív, tüdő több szervet érintő 
betegséget, mellyel kórházi, intenzív osz-
tályos kezelés is szükséges lehet, hosszú 
távon pedig az életminőség terhelhetőség 
csökken, sportolástól eltilthatják stb.

Felnőtteknél már komolyabb tüneteket 
okozhat, ilyenkor a legfontosabb, hogy 
ha orvoshoz megyünk mindenképp próbál-
junk telefonon időpontot egyeztetni, csök- 
kentve az esélyt, hogy másokat is meg-
fertőzünk. Talán az egyik legjobb példa erre, 
hogy ha valaki kardiológiai problémával 
várakozik a rendelőben, nem biztos, hogy 
a szervezete ugyanolyan jól tudja kezelni 
akár a sima megfázást is, ezért fontos, 
hogy figyeljünk oda egymásra.

Milyen házi praktikákat alkalmazzunk 
egy kisebb meghűlésnél? Mi a leghatá-
sosabb megelőző módszer a COVID19 ellen 
és mikor kell orvoshoz fordulni? Milyen 
tüneteket kell figyelnünk magunkon?

A vitaminokról már volt szó C, D vitamin, 
valamint a cink is nagyon fontos. Sok folya- 
dékot kell meghűléskor inni, citromos mézes 

tea nagyon jó, de ki lehet próbálni a hárs-
fa, kakukkfű, csipkebogyó teát, gyömbér 
és egyéb hurutoldó teákat. Ha az orrunk 
eldugul tengervizes, vagy hatóanyagos 
orrspray-k használhatók. Jó nyákoldó a 
sós-forralt vizes, vagy kamillateás inhalálás 
is, de az infralámpa is nagyon hasznos. 
Meg lehet próbálni a patikában kapható 
megfázásra alkalmazható vény nélküli 
készítményeket, de magasabb láznál, 
erős köhögésnél, légszomjnál, fulladásnál 
azonnal orvoshoz kell fordulni! A COVID19 
az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján 
nem lehet tudni kinél milyen tüneteket 
okoz és azt sem, hogy gyógyulás után 
kinél milyen tartósabb probléma lép fel, 
pl. szédülés, hajhullás, tartós fulladás, 
visszatérő légúti fertőzések, szívprob-
lémák stb. Előfordul, hogy náthaszerű 
enyhébb lefolyású betegségként zajlik, 
de van olyan is, hogy valaki belehal. Ezért 
fontos, ha kicsit is meg vagyunk fázva, ne 
menjünk közösségbe, és telefonon vagy 
elektronikus úton (emailben) vegyük fel a 
kapcsolatot a háziorvossal, főleg, ha nem 
vettünk fel a védőoltást, illetve legalább 
egy gyorstesztet csináljunk, ami elérhető 
a háziorvosnál is!



1110

ÜNNEPEINK, JELES NAPJAINK  –  OKTÓBER
OKTÓBER – MINDSZENT HAVA – ŐSZHÓ – MAGVETŐ HAVA

OKTÓBER 6. – AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után, a Habsburg 
udvar kegyetlen megtorlásba kezdett. Ennek a megtorlásnak a legel-
híresültebb eseménye a szabadságharc 13 honvédtisztjének és gróf 
Batthány Lajos miniszterelnöknek a kivégzése. Október 6-a hajnalán  
főbe lőtték Kiss Ernő, gróf Dessewffy Arisztid, Schweidel József tábor-
nokokat és Lázár Vilmos főtisztet, utánuk felakasztották lovag Pölten-
berg Ernő, Török Ignác, Láhner György, Knezich Károly, Nagysándor 
József, gróf Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich 
János és gróf Vécsey Károly tábornokokat. Ugyanezen a napon Pesten  
golyó által kivégezték gróf Batthyány Lajost, az első független magyar 
felelős kormány miniszterelnökét. Az Aradon és Pesten történő kivég-
zés jelentős nemzeti és nemzetközi felháborodást váltott ki. Az Aradi 
Vértanúk tisztelete már a kivégzésük napján megkezdődött és azóta is 
folyamatosan jelen van.

OKTÓBER 15. – SZENT TERÉZ NAPJA

OKTÓBER 15. – A BIHARDIÓSZEGI CSATA NAPJA

Október a szüret hónapja. A hagyomány szerint az igazi szüreti munka 
Teréz napján kezdődött. Természetesen a szüretelést már korábban
megkezdték, a korai fajtákat már korábban leszüretelték. A szüret a
parasztgazdaság egyik kiemelkedő tevékenysége, amit ünnepként
éltek meg. Általában a gazdák egymást segítették szőlők a szüretelé-
sénél, illetve bérmunkásokat is alkalmaztak. A házigazda a szüre-
telőket megvendégelte, annak befejeztével pedig szüreti bálokat, 
mulatságokat is tartottak.

Álmosd és Diósd között Barbiano di Belgiojoso kassai főkapitány 
császári csapatai, és Bocskai István hajdúserege között zajlott a csata. 
1604. október 14-15-e éjjelén az osztrák császári seregben szolgáló 
hajdúk, akiket Bocskai István ellen küldtek, Bocskai oldalára állva 
vereséget mértek a Habsburg csapatokra. Ezen lépéssel megkezdődött, 
az idegen uralom elleni Bocskai-szabadságharc, amelyhez a hajdúkon 
és a jobbágyokon kívül hamarosan csatlakozott az elégedetlen városi 
polgárság, köznemesség, sőt a főnemesség jelentős része is.

OKTÓBER 23. – AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS 
SZABADSÁGHARC EMLÉKNAPJA

OKTÓBER 31. – A REFORMÁCIÓ NAPJA

1956. október 23-án Budapesten az egyetemi diákság felvonulásával 
vette kezdetét a szovjet megszállás és a kommunista elnyomás elleni
felkelés. A diákfelvonulások után a Parlament előtt már több száz-
ezer fő hallgatta Nagy Imre reformokat ígérő beszédét. A fegyvertelen 
tömegre a Rádió épületénél leadott véres sortűz hatására estére 
fegyveres felkelés bontakozott ki. A tüntetők ledöntötték a Dózsa 
György úti Sztálin-szobrot, a kommunista diktatúra jelképét, és 
hajnalra elfoglalták a Magyar Rádió épületét.

Bár az elkövetkező napokban Nagy Imre törvényesen megalakult 
kormánya megtette a kezdő lépéseket a demokratikus átalakulás
felé, és a szovjet csapatkivonási tárgyalások is megkezdődtek, 
az orosz tankok november 4-én hadüzenet nélkül megindultak a 
főváros ellen. November 10-e körül a túlerő legyűrte a felfegyverzett 
civil felkelők ellenállását. A megtorlás elől százezrek menekültek el 
az országból, ám a Kádár-rezsim így is ezreket börtönzött be, és 
több száz forradalmárt kivégeztek.

A forradalom leverését követően tilos volt október 23-ára emlékezni, 
sőt megemlíteni is. A hivatalos kommunista álláspont szerint „el-
lenforradalom” zajlott. Október 23-a emlékét csupán a külföldre 
emigráltak őrizhették nyíltan.

Az 1980-as évek végén, a kommunista rendszer gyengülésével pár-
huzamosan kezdett 1956 valódi története nyilvánosságot kapni. 
Október 23-a jelképpé válását jelzi, hogy 1989. október 23-án az akkori
megbízott államfő, Szűrös Mátyás a Parlamentnél összegyűlt száz-
ezres tömeg előtt kiáltotta ki a III. magyar köztársaságot.

1517. október 31-én függesztette ki Luther Márton német Ágoston-
rendi szerzetes a wittenbergi vártemplom kapujára 95 pontba foglalt 
téziseit, amelyeket a katolikus egyház megreformálása érdekében 
fogalmazott meg és hirdetett. Luther Mártont emiatt a pápa kiát-
kozta és kiközösítette. Nézetei széles körben elterjedtek, az általa 
vezetett új irányzat lett az evangélikus, míg a nála is radikálisabb, 
Kálvin János genfi  reformátor vezette irányzat a református vallás 
alapja. A reformáció napja az ellenreformáció áldozatainak is em-
léket állít. 

PATIKAZUG
A Földi János utcát a Mester utcával kis 
keskeny köz köti össze, ami korábban 
még zsákutca, vagy ahogyan Hadházon 
mondták, zug volt.

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította 
október 1-jét az „Idősek világnapjává”. Hagyo-
mánnyá vált, hogy városunkban is minden 
évben szeretettel és tisztelettel ünnepeljük 
szép-korú lakosainkat ezen a jeles napon.

Csáfordi Dénes polgármester úr köszöntőjében 
hangsúlyozta, hogy nehéz időszak áll mögöt-
tünk, amely az elmúlt esztendőben az ünneplés 
lehetőségét is megvonta tőlünk számos alka-
lommal. Jó példaként állította az idősebb kor-
osztályt a fi atalabb generációk elé, hiszen az a 
számos nehézség, amely életük során adódott 
további megpróbáltatásokkal növekedett. A 
járványhelyzetben a legveszélyeztetettebb kor-
osztályról elmondhatjuk, hogy fegyelmezetten 
tartották be a járványügyi szabályokat és ennek 
is köszönhető, hogy városunkban jellemzően 
alacsonynak mondhatjuk az idősebb korosz-

tályból megbetegedettek számát.
Rendezvényünk egyik kiemelt eseménye a 
legidősebbek személyes köszöntése. Ez alka-
lommal a vendégek között a legszebb korban 
lévők Felföldi Mihályné Margitka néni, Tóth 
Miklósné Margitka néni és Szabó Imre vehették 
át a Hajdúhadház Város Önkormányzata által 
felajánlott ajándékcsomagokat.
A délutánt Tordai Zoltán és zenekara fergeteges 
műsora tette felejthetetlenné.

A rendezvényünk fő támogatói Hajdúhadház 
Város Önkormányzata és a Hajdúvitéz Kft.
Köszönjük az ünnepeltek nagy számú meg-
jelenését, a támogatók felajánlásait!
A mihamarabbi találkozás reményében kívá-
nunk mindenkinek jó egészséget!

HHMIT Szociális Gondozási Központ munkatársai 

„NEM CSAK A 20 ÉVESEKÉ A VILÁG......”
IDŐSEK VILÁGNAPJA VÁROSUNKBAN

Régen sok portához nagy kertek tartoztak. 
Később, a lakosság szaporodásával ezeket 
a telkeket felosztották és beépítgették. Ahol 
lehetett, ott új utcákat, zugokat, zsákutcákat 
nyitottak. A zugok hivatalosan annak az 
utcának a nevét kapták, ahonnan nyíltak. A 
köznép azonban a zugokat egy-egy környék-
beli nevezetességről, vagy ott lakó családról 
nevezte el. Így lett a Patikazug, a Cigányzug, 
a Latyazug, vagy például a Toldi utcán a 
szűk Szabó-zug. 

A Földi János utca beszögellő részét ma már 
csak az idősebbek emlegetik Patikazugnak. 
Nevét Hadház első gyógyszertáráról kapta, 
amit a zug sarkán, még a 19. században 
Csillay Zoltán gyógyszerész alapított. Őt
Farkas Ödön gyógyszerész követte, aki az
ezerkilencszázas évek legelején nyitotta meg
a patikáját. A fellelhető dokumentumok 
szerint 1910-ben Remény Patika néven 
működött, később pedig a Gondviselés 
nevet kapta. Ennek a gyógyszertárnak a 
közelmúltban egy meglepő helyi relikviája 
került elő. Egy kék színű szódavizes üveg, 
rajta domború felirattal: FARKAS ÖDÖN 
GYÓGYSZERTÁRA H-HADHÁZ. A fej 
felirata is hadházi vonatkozású: BALOGH 
MÁRTON HAJDÚHADHÁZ. Abban az 
időben a szódavíznek még gyógyító erőt 
tulajdonítottak, ezért a szikvizet félliteres 
üvegekben a patika forgalmazta. Előállítója 
pedig egy helyi módos ember, Balogh 
Márton volt. 

A fentebb említett patika ódon épülete ma 
is megvan. Most fotóműterem és pékség 
működik benne. Ez a település egyik legré-
gebbi lakóháza. Hogy ki építtette, azt ma 
már homály fedi. Valószínűleg a város vala-
melyik nagytekintélyű polgáráé lehetett, 
mert a hagyomány szerint az 1848-49-es 
szabadságharc ellen fellépő orosz cári had-
sereg főparancsnoka, Paszkijevics tábornagy,
útban a debreceni csatába, egy éjszakára 
ebben az épületben szállt meg. A házigazda 
valószínűleg császárpárti lehetett, mert egy 
ilyen magas rangú katonának nem adhatott 
akárki szálláshelyet Hadházon.

A képen a patika előtt idősebb Farkas Ödön 
gyógyszerész áll. Mellette ifjabb Farkas 
Ödön, aki a századforduló után Hadház jó 
hírű ügyvédje volt.  

Hadházy Jenő



A zártkerti kategória díjazottjainál sem volt könnyű dolga a zsűrinek, így 
negyedik helyen Balogh László, harmadik helyen Nagy Mária és Szilágyi Tibor, 
második helyen Ari Emma és családja, s végül, de nem utolsó sorban az első 
helyen Csősz Sándor végzett. 

Mindenkinek gratulálunk és további jó kertészkedést kívánunk!

A LEGSZEBB KONYHAKERTEK HA JDÚHADHÁZON

Kihirdették a Legszebb Konyhakertek program eredményeit.  A már-
ciusban meghirdetett programra június 15-ig lehetett jelentkezni, 
s a programismertetőben az év témájának a „Szorgalom, kitartás, 
hűség”-et jelölték meg iránymutatásként a szervezők.

A program célja egyrészről elismerni a kertművelők munkáját, másrészről 
pedig motiválni ismerőseiket, barátaikat, rokonaikat, hogy csatlakozzanak 
a mozgalomhoz és használják ki a magyar termőföld által adott lehetőségeket, 
s alakítsanak ki konyhakertet, ahol minél több zöldséget, gyümölcsöt, fűszer-
és gyógynövényt termeszthetnek családjuk számára.

Szőllős László önkormányzati képviselő, agrárgazdasági tanácsnok és Walke 
Károly közfoglalkoztatási koordinátor voltak a zsűri tagjai, akiknek nehéz dolga 
volt, mivel a kerttulajdonosok csodaszép növényekkel és takaros, rendezett 
kertekkel várták őket.

Közösségi kategóriában első helyezett lett a Hajdúhadházi Városi Óvoda 
Székhely Intézménye.

Normál kert kategóriában osztott díjazásban a negyedik helyezett Lovász 
Anna, valamint Sarkadi Gyuláné és Sarkadi Gyula lett. A harmadik legszebb 
normál kertért járó díjat Enyedi Zsuzsanna vehette át, míg a második helyezett 
Munkácsi Anikó lett. A kategória első helyének Tóth Tamás örülhetett. 

Balkon kategóriában, Pénzeli Sándorné és férje Pénzeli Sándor vehette át az 
első helyezettnek járó díjat, míg mini kert kategóriában az Angel Szépség-
szalon örülhetett a nyereménynek.

1312

KISKERTI TANÁCSOK

A kelbimbó esetén ügyelni kell a levéltetű 
kolóniák nehogy meglepjék a bimbókat, 
mivel sajnos előfordul, hogy észrevétlenül 
bezáródnak a kis levélkék közé. Mospilan, 
Karate Zeon készítményekkel a káposztafélék 
levéltetűje írtható. Amennyiben káposzta 
bagolylepke vagy gyapottok bagolylepke 
hernyója is jelen van az ültetvényen, abban 
az esetben tegyünk hozzá Steward-ot is. 
Aki bio-, vagy ökológiai termesztést folytat, 
annak a Dipel vagy a Laser készítményt 
ajánlom. A Dipel DF egy baktérium toxinját 
tartalmazza melynek hernyólárva ölő hatása 
van. Élelmezési várakozási ideje 2 nap. A pap- 
rikát, paradicsomot, sőt dísznövényeket is 
megvédhetünk vele a hernyó kártételtől.

Az első fagyok előtt célszerű a paprikát, 
paradicsomot leszedni, fagymentes helyen 
utóérnek és még sokáig felhasználhatók. A 
sárgarépát és petrezselymet is fel kell szedni 
október végén. Amennyiben száraz a talaj a 
felásással óvatosan kell bánni. A répatesten, 
ásáskor könnyen mikrorepedések kelet-
keznek. A repedéseken, a talajban előforduló 
baktériumok és gombák fertőzhetnek, mely-
nek következménye az időnap előtti rothadás.

A szőlőszüret október közepével véget ér. 
A késői érésűek is megfelelő mustfokkal 
betakaríthatóak. A szőlőt kénezzük le zúzás 
előtt vagy után. A színkinyerés miatt fontos 
a héjon érlelés, mely 5-10 nap lehet. A fehér- 
szőlőket azonnal préseljük, főleg, ha vannak 
a bogyók között beteg szemek. A mustot 
hűvös helyen tároljuk, itt történjen az erjedés. 
Amennyiben pincében történik az erjesztés 
a mustgázra fokozatosan ügyeljünk. Az er-
jedéskor keletkező gáz és illatok vonzzák az 
ecet muslicákat, melyek veszélyesek a bor 
minőségére, ezért a muslicákat ragacslappal 
vagy kémiai úton gyérítsük. 

Amikor a zajos erjedés befejeződik vegyük 
le a friss bort a seprőről és már mehet a 
hordóba. Az a vékony seprő, amit ilyenkor 
visz magával az jót tesz a bornak.

Az alkoholban szegényebb borokat már no-
vember közepétől lehet deríteni. A Deriton 
és a BW-200 készítmények jól beváltak erre 
a célra. Az erjesztésből visszamaradó seprőt, 
a pálinkakészítésnél még felhasználhatjuk.

A szőlőben és a gyümölcsösökben a be-
takarítással nem ér véget az őszi munka, 
fontos az őszi-téli tápanyagpótlás. A foszfor 
és kálium pótlását ősszel kell elvégezni. Ro-
tációzzunk fel a szőlő és gyümölcsfák közeit, 
így az őszi kelésű tyúkhúrt elpusztíthatjuk, 
mert tavaszra nagyon megerősödhet. Kül-
területen, zártkerti gyümölcstelepítésnél fon-
tos, hogy törzsvédő hálóval lássuk el a frissen 
elültetett facsemeték törzsét. Sajnos sok a 
nyúl és az őz kártétel a szőlő és gyümölcs 
ültetvényekben.

Nagy probléma ősszel a vándorpoloskák töme- 
ges megjelenése a zöldséges-, gyümölcsös- 
és szőlőskertekben. A paprika, paradicsom, 
petrezselyem zöld, zeller levél eshet áldo-
zatul a poloskáknak. Szúrásuk kapcsán láz-
foltok jelennek meg a termésen és levélen. 
Az élvezeti értékét nagyban csökkenti az 
általunk megmászott, megszúrt növényi 
részeknek. Előfordulhat, hogy szőlőszüretkor 
a fürtről, a bogyók között poloska kerülhet a 
szőlő darálóba, zúzóba, így sajnos olyan íz és 
illatanyag kerülhet a mustba, majd később 
a borba, amely zavaró a fogyasztáskor. Az 
enzim, amit a szúrás nyomán beolt a növényi 
szövetekbe jelenleg nem közömbösíthető, 

ezért fontos az ellenük való védekezés. 
Igazán jó hatásfokkal csak a kémiai anya-
gokkal lehet védekezni. A piretroidok jók, 
azonban ilyen esetben sajnos nincs tartós 
hatásuk. A Decis Mega, Judo, Karate Zeon el-
pusztítják őket, de azonnal jönnek az újabb 
betelepülők, ezért nem dőlhetünk hátra a 
fotelben egy kezelés után, szinte hetente 
meg kell a védekezést ismételni a fagyok 
beálltáig. 

Az almatermésűek közül a körte és a birsalma 
a legmagasabb beltartalmú gyümölcsök. A 
késői körte és a birsalma szedését is október 
közepére lehet időzíteni. Ez a késői időpont is 
mutatja, hogy milyen hosszú ideig kell a mo-
lyok ellen védekezni. Amennyiben egy-két fa 
van ilyen késő érésű a kertben, akkor alma-
moly csapdával nagyrészt összefoghatóak a 
hím lepkék úgynevezett szexferomoncsap-
dával. Ha több gyümölcsfa van és szórtan 
helyezkednek el, akkor kémiai védekezést 
kell alkalmazni. 

Itt is jó a Dipel DF biológiai készítmény, ugyan-
csak jó a Steward 30DF vagy a Mospilan 20SP.

Hasznos kertészkedést! 

Szőllős László növényorvos

 

Kevés az őszi csapadék. A még kinnlevő 
zöldségek, virágok öntözést kívánnak.  
A káposztaféléknek nagy a vízigénye,  
de a cékla és a paprika fejlődése is indokolja 
az öntözést.
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SPORT
LABDARÚGÁS

Egyre több a sikeres hajdúhadházi futó!

2021. 09. 19-én vasárnap került megrendezésre a XI. Rotary Futófesztivál Debrecen-
ben a II. János Pál pápa téren, amelyen nagy számban, hajdúhadháziak is indultak.
A hosszútávot kedvelő amatőr és profi  futók 5 versenyszámban indulhattak: maratonon 
egyéniben és 5 fős váltóban, félmaratonon, negyedmaratonon és minimaratonon.
A korábbról már jól ismert profi öklözőből átigazolt Komjáthi László megdöntötte 
saját rekordját a 42,2 km-es maratoni távon.
A szintén hajdúhadházi Hajdu Zsoltné is maratoni távon, míg férje Hajdu Zsolt
félmaratonon hozta ki magából a legjobbat. Fazekas Sándor negyedmaratont 
teljesített, Nánási Gáborné pedig mini maratonon indult.

Gratulálunk mindenkinek az elért eredményekhez.

FUTÁS

2021. 09. 21-én kedden, Oláh János, a DVSC Labdarúgó Akadémia partneregyesületi
koordinátora és U6-U7-es csapatok vezetőedzője járt nálunk. A közös edzés alkal-
mával játékos feladatok megoldására is sor került, ahol a győztesek Lokis ajándékokat 
vehettek át. 

A megye II. felnőtt és ifi csapat győzelemmel folytatta a menetelést. 
Görbeháza, Nyírmártonfalva, és Hajdúdorog ellen is győzni tudtak. 

• Görbeházi KSE-Hajdúhadházi FK  Felnőtt: 1:2  Ifi: 1:4
• Hajdúhadházi FK-Nyírmártonfalva SE Felnőtt: 4:2  Ifi: 14:0
• Hajdúhadházi FK-Hajdúdorog SE  Felnőtt: 5:1   Ifi: 4:2

Megye III. bajnokságban is siker született a Hortobágy csapata ellen.
• 2021. 10. 03. Hajdúhadházi FK-Hortobágy LSE  8:3   Ifi: (3:1)

Az U7-es és U9-es csapatok 2021. 10. 03-án Nyíradonyba utaztak, hogy részt vegyenek a 
II. Bozsik fesztiválon. A helyszínen több állomás volt kialakítva, ahol különféle fejlesztő 
jellegű feladatokat kellett teljesíteni a játékosoknak. A gyerekek nagyon élvezték 
az itt eltöltött időt és izgatottan várják a következő fordulót.

Az U11-es csapat is elkezdte a szereplést a Bozsik tornán, eddig két alkalommal mérték 
össze tudásukat Nyíradonyban, ahol 8 mérkőzésből, 6-ot győzelemmel zártak. 

Futsal bajnokságba is elkezdődtek a küzdelmek, az őszi szezonban 4 fordulóban, 
alkalmanként 2 mérkőzéssel. Október 2-án U13-as korosztály, majd október 3-án 
U11-esek is dupla győzelemmel kezdték  a sorozatot. 

Eredmények: Futsal U13:
• 2021. 10. 02. Tálent SE-Hajdúhadházi FK 1:7 (1:2)
•  2021. 10. 02. Bocskai SE Vámospércs- Hajdúhadházi FK  0:16 (0:6) 

Futsal U11:
• 2021. 10. 03. Hajdúhadházi FK- Bocskai SE Vámospércs  3:0 (0:0)
• 2021. 10. 03. Arany Sárkány FS- Hajdúhadházi FK  8:0 (3:0)

Hajrá Hadház!

Az íjászok a Pálya Országos Bajnokságon vettek részt Budapesten 2021.09.11-én.
Molnár Gábor és Tompa Tibor Csaba Országos bajnok, vadászreflex, míg Majoros 
Dániel ezüstérmet szerzett, olimpiai reflex kategóriában. 
Gratulálunk és további sikereket a Hajdúvitéz KSE versenyzőinek!

A következő időszakban egy nagyon fontos felkészülési tornán vesznek részt a 
hadházi bokszolók, amit Egerben rendeznek október 30-31-én. Az Eger Kupa jó 
felmérő lesz a november 14-18-án kezdődő serdülő és junior magyar bajnokságra, 
ahol több hadházi öklöző is részt vesz. A hajdúhadházi Nagy Tímea közben készül 
a felnőtt országos bajnokságra, és az isztambuli világbajnokságra melyet, december 
15-18-án rendeznek.

A férfi megyei kosárlabda bajnokság október végén veszi kezdetét. A felnőtt csapat 
felkészülése zajlik. Október 6-án szerdán, edzőmérkőzésen, Hajdúszoboszló ellen
léptek pályára, a mérkőzés 18 pontos farkas győzelmet hozott. Jó lehetőség volt a 
taktikai elemek gyakorlására, ami igen jól sikerül, az eredmény 69-51. 
A legkisebbeknél is készülnek a bajnoki fordulókra, az edzések tartanak, a csapatok 
szerveződnek, a versenyekre való nevezések zajlanak. 

ÍJÁSZAT

ÖKÖLVÍVÁS

KOSÁRLABDA

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:

OKTÓBER 20., NOVEMBER 17., DECEMBER 15.

BIO / BARNA FEDELŰ HULLADÉKGYŰJTŐK:

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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MENETREND 2021.10.31-ÉN ÉS 2021.11.01-ÉN

HA JDÚHADHÁ Z VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTÓBER 31-ÉN ÉS NOVEMBER 1-ÉN BUSZ JÁRATOT  
INDÍT A HA JDÚHADHÁ ZI TEMETŐBE.

MEGÁLLÓHELY 

MEGÁLLÓHELY 

INDULÁSI IDŐ

INDULÁSI IDŐ

BEDŐ A. UTCA /TELEKFÖLD/ 
MÓRICZ ZS. UTCA SAROK 
NYÍL UTCA SAROK
BOCSKAI TÉR
KOSSUTH UTCA VÉGE /NAGY MALOM/
ARANY J. UTCA /A VOLT STEFÁNIA/ 
VADAS CSÁRDA 
DR. FÖLDI J. UTCA – RÁKÓCZI UTCA /NAGYHÍD/ 
HUNYADI UTCA – PETŐFI UTCA SAROK 
TEMETŐ 

TEMETŐ 
HUNYADI UTCA – PETŐFI UTCA SAROK 
BOCSKAI TÉR
DR. FÖLDI J. UTCA – RÁKÓCZI UTCA /NAGYHÍD/
VADAS CSÁRDA
ARANY J. UTCA /A VOLT STEFÁNIA/ 
KOSSUTH UTCA VÉGE /NAGY MALOM/ 
NYÍL UTCA SAROK 
MÓRICZ ZS. UTCA SAROK 
BEDŐ A. UTCA /TELEKFÖLD/ 

TE
M

ET
ŐB

E 
IN

DU
L:

TE
M

ET
ŐB

ŐL
 IN

DU
L:

9:30  12:00  14:30 
9:31  12:01  14:31 
9:33  12:03  14:33 
9:35  12:05  14:35 
9:39  12:09  14:39 
9:44  12:14  14:44 
9:48  12:18  14:48 
9:50  12:20  14:50 
9:53  12:23  14:53 
9:55  12:25  14:55

11:30  14:00  16:30 
11:32  14:02  16:32 
11:34  14:04  16:34 
11:36  14:06  16:36 
11:39  14:09  16:39 
11:43  14:13  16:43 
11:47  14:17  16:47 
11:51  14:21  16:51 
11:54  14:24  16:54 
11:55  14:25  16:55

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

A HA JDÚHADHÁ ZI TEMETŐ NYITVATARTÁSA:
TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT LAKOSOKAT , HOGY A TEMETŐ 2021. OKTÓBER 29. ÉS NOVEMBER 2. KÖZÖTT 6 ÓRÁTÓL 22 ÓRÁIG
 TART NYITVA. NOVEMBER 3-TÓL A SÍRKERT TÉLI NYITVATARTÁSI RENDRE TÉR ÁT 6 ÓRÁTÓL 18 ÓRÁIG LÁTOGATHATÓ.


