
A „Csillagszemű” pályázat keretein belül az óvodások az Othello Borházban  
két héten keresztül tematikus foglalkozásokon népi gyermekjátékokkal,  
táncokkal, hangszerekkel ismerkedtek meg.  7. oldal

Az Olimpici Grand Prix újabb szezonja 
került megrendezésre Hajdúhadházon. 
Közel 500 ifjú magyar és külföldi vívó  
lépett a pástra a Szilágyi Dániel utcai 
tornacsarnokban.   7. oldal

NEMZETKÖZI VÍVÓTORNA 
VÁROSUNKBAN

ADNI ÖRÖM
A Jóakarat Társaság és Lázár Chef egy tál babgulyással látta vendégül a Hajdúhadháziakat. 
Örömfőzés a Hadházi Szabadtérin.  16. oldal
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Vészterhes időket élünk! Visszatért a 
járvány. Egyre több az áldozat, s egyre 
nagyobb erőfeszítéseket kell mindenki-
nek tenni a védekezés érdekében.

Nyáron úgy tűnt, túl vagyunk a nehezén,
folyamatosan nőtt a védőoltással rendel-
kezők aránya. Újra voltak rendezvények, 
szabadtéri színházi fesztivál, szeptemberben 
megrendezhettük a káposztás napokat, 
októberben már a közeledő problémát látva 
ugyan, de még reménykedve emlékeztünk 
őseinkre több jeles nap és nemzeti ünnep 
alkalmával.

De úgy tűnik, ennek újra vége. A járvány 
újabb hulláma hatalmas erővel söpör 
végig Európán, s minden erőfeszítésünk 
ellenére minket sem kerül el. Nehéz a 
pontos járványügyi helyzetről beszélni,
az ugyanis folyamatosan, napról napra 
változik. Amikor ezeket a sorokat írom,
már bőven 100 fölött van az aktív fertő-
zöttek száma városunkban. A lap meg-
jelenésekor ez a szám várhatóan sokkal 
magasabb lesz.

Nagyon sokan dolgoznak, nagyon sokan 
dolgozunk az élet különböző területein 
azért, hogy megfékezzük a járványt. Nem 
gondolom, hogy bárki biztosan meg tud-
ná mondani, mi a megoldás erre a mind-

annyiunkat érintő, hatalmas problémára. 
Egy új jelenséggel és egy teljesen új vírus-
sal áll szemben az emberiség. Minden 
erőfeszítés mellett ezt csak megtapasz-
talni tudjuk, s a tapasztalás útján eljutni a 
megoldásig. 

Hajdúhadházon is mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy közös életünk 
élhető maradjon, hogy minél kevesebb 
áldozata legyen a járványnak. Most olyan 
embert próbáló időket élünk, amikor az
összefogásnak mindennél nagyobb jelen-

tősége van. Belső békére, összefogásra és 
cselekvésre van szükség! 

Akik most viszályt szítanak, akik a járványt 
önös hatalmi célok elérésére igyekeznek 
felhasználni, akik most a járvány ellen
küzdő embereket támadják, akik akadá-
lyozzák a védekezést, akik most szán-
dékosan hazugságot terjesztenek az 
emberek félrevezetése és nyugalmának 
megzavarása érdekében, azok megbo-
csáthatatlan bűnt követnek el a város és 
minden lakója ellen. 

KEDVES HAJDÚHADHÁZI LAKOSOK!

A járvány terjedése és az általa okozott nehézségek ellenére 
városunk töretlenül fejlődik. Közösségünk vagyona folyamatosan
gyarapszik, s közös életünk színterei is egyre szebbek, rende-
zettebbek és komfortosabbak.

Városunk és minden hajdúhadházi ember életében a 2021-es év a
fejlődés és a gyarapodás évének tekinthető. Nehézségek mindig 
voltak, s lesznek is. Bár a mostanihoz hasonlót sokan még nem 
éltünk meg korábban. Ennek ellenére a város fejlődése, a fejlesztési 
elképzelések és tervek megvalósítása a 2010 óta megszokott módon 
és ütemben haladt tovább. 
Ebben az évben igyekeztünk mérlegre tenni a 2010. utáni időszak 
teljesítményét. Erről beszéltem az októberi közmeghallgatáson is.
Városunk vagyongyarapodása jelentős mértékű. Vagyont gyarapítani 
csak munkával lehet, így kijelenthetjük, hogy az elvégzett munka, 
s annak eredménye révén Hajdúhadház vagyona 2,5-szeresére nőtt 
az elmúlt tíz év során. Ez jelentős mértékű gyarapodás. A magyar 
nemzeti vagyon ugyanebben az időszakban 1,5-szeresére nőtt, azon
belül városunk vagyona 2,5-szeresére.

A 2021-es év legjelentősebb fejlesztése a Hunyadi utca és a Ligeti 
út burkolatának teljes felújítása. 3,5 km hosszúságban, néhány 
hónapos nagyon intenzív munkavégzéssel megújul a belvárost a 
katonai bázissal összekötő út. Év végéig várhatóan befejeződik 
a kivitelezési munka.

Ez az út több szempontból is fontos számunkra. A város egyik leg-
jelentősebb, több kisebb utca forgalmát összegyűjtő útja. Ez az út 
vezet a városi temetőhöz. Ez az út vezet a város egyik legmagasabb 
adót fi zető cégének telephelyéhez. Ez az út vezet a Magyar Honvéd-
ség egyik legnagyobb kiképzőbázisához, s az út mezőgazdasági 
szempontból is jelentős.

A másik jelentős útja városunknak a 4-es számú főutat a vasút-
állomással köti össze, s természetesen ezen a hosszú szakaszon 
sok kisebb utca forgalmát is összegyűjti.

Mind az Arany, mind a Rákóczi utca útburkolata annyira megromlott, 
hogy egyes szakaszok tekintetében felvetődik a kérdés, alkalmas-e
még biztonságos közlekedésre. Nem volt már mire várni, ezért 
döntöttünk úgy, hogy több, kisebb pályázati támogatás mellett, 
részben fejlesztési hitel felvételével biztosítjuk az út megújulásához 
szükséges forrásokat. A munka szeptemberben elkezdődött, ebben 
az évben várhatóan a 4-es főút és a Kertalja utca közötti útszakasz 
új burkolatot kap. Az út többi szakaszán jövő év tavaszán kezdődik 
el a munkavégzés.

Épülnek az új gyalogátkelőhelyek a Béke-Zrínyi kereszteződésben és a 
Dr Földi János utca vásártéri csomópontjában. A Béke útján három 
buszmegálló felújításához is hozzá kezdtünk. A buszöblökben ki-
cseréljük az útszegélyt, s cseréljük a teljes pályaszerkezetet is, mielőtt 
új aszfaltburkolatot kapnak. 

Elkezdődött városunk két új pihenőparkjának a kialakítása is. 
Az egyik a régi tejcsarnok helyén, a Széchenyi és Mester utcák 
kereszteződésénél épül, a másik a Bajcsy-Zsilinszky és az Erdő utcák 
kereszteződésében lesz kialakítva. Év végéig mindkét park építése 
befejeződik, a Mester utcai parkot, Bocskai István mellszobrával a 
városnapi rendezvénysorozat keretében adjuk majd át. 

Hozzákezdtünk a Városháza épületében lévő pince bővítéséhez. 
A pince egy részét még 2010-ben újítottuk fel, hogy méltó helyet 
kapjon a város kertbarátkör által gondozott néprajzi gyűjteménye. 
A gyűjtemény folyamatosan bővül, s most az igények mellett 
lehetőségünk van a pince további szakaszainak felújítására is. A munka 
elkezdődött, s várhatóan jövő év tavaszán fejeződik be.

Városunk karácsonyi fényei, az újjászüle-
tést szimbolizálva, a maguk visszafogott 
méltóságával, hajdú lelkületünk kálvinis-
ta letisztultságát tükrözve világították 
meg városunk főterét az elmúlt években.

Mértéktelen, pazarló, a városképbe nem illő, 
esetleg giccsbe hajló karácsonyi fényár a 
továbbiakban sem fog megjelenni közterüle-
teinken, de városunk anyagi helyzete most 
megengedte, hogy bővítsük a karácsonyi 
fényekkel megvilágított területeinket. Az ed-
digi 12 mellé 34 darab új világító dekorációs 
eszközt vásároltunk, melyek már ott vannak 
az oszlopokon a Béke útja, a Dr Földi János, a
Széchenyi és a Kossuth utcák első, a Bocskai 
térhez kapcsolódó szakaszain. S amelyek 
november 26-tól fényükkel segítenek minket 
ebben a vészterhes időszakban a karácsonyi 
meghittség hangulatába átvezetni.

KARÁCSONYI FÉNYEK

A VÁROS FEJLŐDÉSE TÖRETLEN Arany János és Rákóczi utca

A COVID ÚJRA TÁMAD

Hunyadi utca, Ligeti út



A ZAKLATOTT VILÁGBAN AZ ADVENT SEGÍTHET

Mindezek helyett lassan 6. éve szembesü- 
lünk távoli világok ismert, de korábban nem 
érzékelhető problémáinak megjelenésével. 
Szerencsére, de sokkal inkább a határozott 
magyar álláspont mellett kiállva, megőrizve 
határainkat, egyelőre ez közvetlenül még 
nem nyomaszt bennünket, de a nyomában 
keletkezett és egyre erősödő kísérő prob-
lémák betörtek az életünkbe. Hosszan nem 
kell írni erről, nem is kell annyit foglalkozni 
vele, mint amit az elektronikus és nyom-
tatott sajtó és más médiafelületeken a 
hírgyártók ránk erőltetnek, de érteni 
kell, mert muszáj. Jó lenne rózsaszínű 
ködben élni és azt hinni nem igaz, amit a 
rossznyelvek beszélnek, miszerint minden 
folyamat mögött jelképesen, de talán szó 
szerint is néha, egy homályos szobában 
szivar és whisky mellett néhány pénz- 
ember döntése húzódik.  

Közben a Nyugat-Európát egyre inkább 
sújtó energiaválság rávilágít arra, hogy 
bizony vannak olyan országok, amelyek 
nyersanyag és energiakészletei révén 

meghatározzák a világpiaci árakat és ha 
tetszik, ha nem, a saját biztonságunk 
érdekében erre számolnunk kell. 

Ha nem csak a szívünknek kedves hírpor-
tálokat böngésszük hamar kiderül, hogy 
az erejükkel élő és néha tapasztalhatóan 
visszaélő országokkal muszáj tárgyalni, 
sőt meg kell állapodni velük, nem kioktatni 
őket, vagy számon kérni rajtuk a sokat 
hangoztatott, de soha nem definiált  
„demokráciadeficitet”. A Közel-Keleten azok 
az országok és nemzetek, akiknek a köve-
tendő példának beállított amerikai demok- 
ráciaexport átrajzolta a történelmüket, 
éppen most élik meg a legrosszabb időket. 

Európa közepén nagyon régen, talán a 
török betörése óta nem is voltunk abban a 
helyzetben, hogy figyelmen kívül hagyjuk 
a keleti és déli szomszédjaink mozgását, a 
nyugati országokra való állandó figyelem 
mellett, de a világ hirtelen nagyot fordult. 

Amíg a monopolhelyzetüket évtizedek 

óta kihasználó arab világ országainak 
nyomasztó befolyását mindenki tudo-
másul vette, addig az orosz gázmezők és 
nyersanyagbőség adta enyhén szólva is 
magabiztosságot okozó hatásán megüt-
közünk. Ez a helyzet az ázsiai pénztőkével 
és gazdasági terjeszkedéssel is, amely nem 
csak Európában, hanem évtizedek óta az 
USA-ban is alapvetően befolyásolja a sebez- 
hetetlennek tűnő világot uraló gazdaságot. 

A benzinár emelkedése mindig és most 
is idegesítő, az energiaár emelkedése a 
szolgáltatói szektorban megjelenik, ami 
alól csak a rögzített árak, többek között a 
rezsiköltség kézben tartása adhat védel-
met. Tapasztalható, hogy a körülményekkel 
járó feszültségre nem csak itthon, hanem 
a környezetünkben mindenhol még rátesz- 
nek egy lapáttal.

Érteni kell a keletkező, a sokszor előre 
gyártott problémák eredőjét, ugyanis a 
Magyarországtól nagyobb és erősebb 
érdekszövetségben lévő országok, akik 
az elmúlt évszázadokban sikeresen végig 
rabolták a világot, földrészeket gyarmato- 
sítottak, nem szokták meg, hogy tőlük 
kisebb, vagy gyengébb országok és érdek- 
szövetségek, mint a V4, nélkülük is tudja- 
nak boldogulni, képesek legyenek nemzetük, 
népük biztonságát és boldogulását garan- 
tálni. A Magyarországot (és Lengyelországot) 
sorozatosan érő politikai nyomásgyakorlás, 
az értelmezhetetlen jogállamisági felvetések, 
pedig egyértelműen a belső megosztottsá- 
got erősítik és politikai haszonlesők táborát 
szolgálják. 

Legalább világossá teszik, hogy az egy bo-
korba csődült hatalomra vágyók mindent 
feltesznek egy lapra, bármit elkövetnek 
az ország lakóinak érdekeivel szemben, 
csak esélyük maradjon akár külföldi bea-
vatkozással is az országot átalakítani és 
visszaterelni a provinciák világába.  

Ez az, ami megkülönbözteti a minden-
áron hatalmat akaró csoportosulást, 
az országot irányító felelős politikai 
közösségtől. 

Ha ez nem így lenne, akkor nem fordul-
hatott volna elő, hogy a ránk zúduló 
világjárvány kezelése a belpolitikai csa-
tározások és a megosztottság mezejére 
kerüljön. Nem fordulhatott volna elő, 
hogy a hazánknak járó uniós források 
elvételére bíztassák az Európai Parlamen- 
tet, sőt kiköveteljék eljárások sorozatát, 
hogy népszerűségi indexüket javítsák. 
Nem fordulhatna elő, hogy a politika világát 

MANAPSÁG EGYRE ERŐSEBBEN VÁGYUNK EGY NYUGODTABB IDŐSZAKRA, AMI 
KORÁNTSEM AZ ÉVEZRED ELSŐ ÉVTIZEDÉNEK KUDARCOS IDŐSZAKÁRA VALÓ 
VISSZATÉRÉST JELENTI. NEM UNALMAS ESEMÉNYTELENSÉGET, KONZERVÁLÓDÁST, 
HANEM SOKKAL INKÁBB BIZTONSÁGOT, TERVEZHETŐSÉGET, TELJESÍTMÉNY ALAPÚ 
GYARAPODÁST, INNOVÁCIÓT ÉS AZ IDŐ MÚLÁSÁVAL JÁRÓ BÖLCSESSÉGET 
SZERETNÉNK A MINDENNAPOKRA.

megcsúfolva az értékek, élet és világ- 
felfogások, izmusok, trendek mellé felsora- 
kozott választókat egy csoportba tereljék, 
követelve az egykoron világosan megkülön- 
böztethető pártokba szerveződők hűségét. 
Nem fordulhatna elő, hogy a közösen 
elért, de kifejezetten jól kezelt gazdasági 
kilábalás intézkedéseinek üdvözítő ered-
ményeit támadják, tudva előnyeit mara-
déktalanul kihasználják azt, közben 
próbálják bagatellizálni, torzításokkal, hazug-
ságokkal gyengíteni a közvélemény előtt.

Ezek súlyos és gerjesztett problémák, 
melyek nyomot hagynak az emberekben, 
szándékosan fokozzák a morális feszültséget 
és gerjesztik a bizonytalanságot.

Ez senkinek nem jó, de leginkább azoknak 
nem, akik nyugodtabb és tervezhetőbb 
életre vágynak, dolgoznak, vagy megdol-
goztak ezért és most szeretnének készülni 
az Advent időszakára attól függetlenül, 
hogy újra nyomaszt bennünket a járvány-
helyzet okozta bizonytalanság.

Ilyen helyzetben nem az elért eredmé-
nyek felsorolása a legfontosabb, bár kevés 
lenne ez az újságterjedelem (bár lesz majd 
ilyen is), ahová beférne az, amit együtt 
elértünk a környezetünkben, vagy éppen 
a családunk, illetve a saját életünkben.

A feszültségtől hangos közvélemény 
azonban nem engedi érzékelni a jelentős 

erőfeszítések ellenére sem a gazdaság 
teljesítőképességéből származó eredmé-
nyeket, melyek nyomán lehet nyugdíjpré-
miumot és többletjuttatásokat finan-
szírozni, a megemelt minimálbérhez és 
garantált bérminimumhoz hozzáigazítani 
az egészségügyi és a szociális ágazat 
többlépcsős béremelését, a folyamatosan 
igénybevehető családi támogatásokat, 
társadalmai rétegeket, célzottan a fiatalo- 
kat segítő kedvezményeket, bértámoga- 
tásokat, a megemelt kerettel újra nyíló 
vállalkozásokat, gazdálkodókat segítő, a 
családi házak, illetve a civil és piaci 
szervezetek által igénybevehető korszerű-
sítést, bővülést, energetikai fejlesztéseket, 
a működést segítő támogatásokat. 

A rossz hír mindig utat tör magának, 
hangosabb, idegesítőbb, bezavar az 
életünkbe, elnyomja a jót és semlegesíti 
a saját erőfeszítéseink nyomán keletkező 
örömünket is, ami rossz hangulatot, melan- 
kóliát, csalódottságot, depressziót okozhat. 

Ha nem tudjuk a helyén kezelni az eredmé-
nyeinket természetesnek vesszük amikor 
elérünk valamit és tragédiának, ha valami 
egyből nem sikerül, leromlik az önér-
tékelésünk, a tőlünk függetlenül működő 
folyamatokat és a negatív változásokat is a 
saját kudarcunknak élünk meg. 

Ezt kell elkerülni és erre kell recept, ami 
lehet az Advent időszaka, lehetőséget 

teremthet előzőkben érintett összefüg-
gések megértéséhez, feldolgozásához 
és kinyitja újra előttünk az élet számtalan 
szépségét és az emberi kapcsolataink 
fontosságát újra felemeli.

A napokban megkezdjük a Várakozást, 
készülünk lélekben Karácsonyra, a Szeretet 
Ünnepére. 

Most még sok a komor felhő, de van még ide-
je a Napnak és ereje a szélnek, hogy javítson  
a kilátásokon, amíg el nem jön a Fény.

Kell azonban a szándék és mellé a bá-
torság az önvizsgálathoz, újra kell súlyozni 
az életünkben szerepet játszó és megha-
tározó dolgainkat. Több figyelem, több 
tisztelet, több türelem és több megértés 
kell másokhoz legalább annyira, mint ön-
magunkhoz. 

Szülessen meg bennünk az akarat, ad-
junk mellé időt, mert meggyőződésem 
segíteni fog a következő hetek, hónapok 
várhatóan nehéz időszakában, előbbre 
kerülhetnek életünk leginkább emberi és 
szeretetre méltó megnyilvánulásai.

Tasó László
országgyűlési képviselő
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Hajdúhadházon rendezte meg a XVI. Olimpici GP első fordulóját 
a Békessy Béla Vívó Klub  november 12-14. között a Földi János 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI Szilágyi Dániel úti 
tornacsarnokában. A rendezvény a Fülöp Gyula Emlékverseny 
nevet kapta, ezzel is tisztelegve a hajdúsági vívó-oktató 
munkássága előtt. 

A pandémia miatt az idei verseny is zárt kapuk mögött zajlott. 
A pengeforgatók lelkesedése töretlen volt, közel 500-an léptek 
pástra a Törpici, Gyermek, Újonc és Serdülő kategória vala- 
melyikében. 
Lukács István az Olimpici Alapítvány Kuratóriumi Elnöke elmond-
ta, hogy még további 5 helyszínen mérhetik össze a tudásukat 
a versenyzők, s az összetett pontozás alapján kerülnek majd ki 
a győztesek, az év felfedezettjei fiú és lány kategóriában. Az 
Olimpici GP előző évei is nagyon sikeresek voltak, mivel ennek 
a versenysorozatnak a felfedezettje Siklósi Gergely is, aki világ-
bajnok lett a tavalyi év folyamán, az idei olimpián pedig ezüst-
érmet szerzett.
A nívós esemény jó hírét mi sem tükrözheti jobban, hogy nagy 
számmal érkeztek külföldi tőrözők is, azonban az aranyérmet, 
csaknem minden kategóriában a hazaiak zsebelhették be.

ISMÉT HAJDÚHADHÁZON CSAPTAK ÖSSZE  
A LEGFIATALABB TŐRÖZŐK

KÖZMEGHALLGATÁS
Közmeghallgatást tartott Hajdúhadház 
Város Önkormányzatának képviselő-
testülete október 14-én, ahol Csáfordi 
Dénes polgármester összefoglalta a 
képviselőtestület éves munkáját.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
hőseire, eseményeire emlékeztek az össze- 
gyűltek a Bocskai téren az ’56-os emlékműnél.
 
A megemlékezésen Csáfordi Dénes, Hajdú-
hadház polgármestere ünnepi gondola- 
taiban kiemelte, hogy fontos emlékeznünk 
azokra az emberekre, akik minden egyéni 
érdekeiket háttérbe szorítva, a közösségért 
cselekedtek. „Értékelnünk kell azt, hogy 
szabadon emlékezhetünk, 1956-ról beszél-
hetünk, s bár ez a forradalom elbukott, nem 
maradt kézzel fogható eredmények nélkül. 
A szabadságot, a szabad emlékezést kaptuk 
mi örökül, ennek szellemében cselekedjünk, 
mivel mi is a mindennapok hősei lehetünk, 
s a mindennapi munkánkkal egy szebb  
Magyarországot építhetünk.”

Pánti Anna és Kiss Tivadar, a Pesti Zenés 
Színpad művészeinek előadásában az “Ez 
itt az én Hazám” című műsort hallhatták az 
összegyűltek. Az önkormányzati megem-
lékezés zárásaként a város, a helyi intézmé-
nyek és civil szervezetek vezetői koszorút 
helyeztek el a hősök emlékére.  

Tisztelet a Hősöknek!

TISZTELGÉS 1956 HŐSEI ELŐTT

A beszámolóban a polgármester kitért 
arra, hogy a városvezetés tevékenységének 
eredményeként Hajdúhadház vagyongya-
rapodása kiemelkedő volt az elmúlt 11 
évben. 2010. előtt kevesebb, mint 5 milliárd Ft 
volt a város vagyona és 2020. év végére 
11,1 milliárd Ft-ra gyarapodott. A 2021. 
évi beruházási terv 1,9 milliárd Ft, így 
várhatóan 13 milliárdra növekszik a város 

vagyona. A polgármester beszámolt többek 
között a településen zajló úthálózat- 
fejlesztésről, a gyalogátkelőhelyek kialakí-
tásáról, közvilágítás korszerűsítésről, a 
szennyvízhálózat-fejlesztésről, közterületek 
és a temető megújulásáról, a lakossági 
építések önkormányzati támogatásáról, 
a legújabban átadott beruházások, az 
Othello Borház és Kígyóösvény Erdei 
Bringapark közösségformáló szerepéről.    

A polgármesteri beszámolót lakossági 
kérdések követték, melyek a vasútállomás 
és környékének állapotára, az Irinyi utcai 
fejlesztésekre és a futballpálya használatára 
irányultak. A feltett kérdések az ülésen meg- 
válaszolásra kerültek.

AGRÁRMINISZTERI ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLT SZŐLLŐS LÁSZLÓ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐNK

Szőllős László hajdúhadházi egyéni gazdálkodó, 
őstermelő, agrármérnök, növényorvos, önkor-
mányzatunk agrárgazdasági tanácsnoka a 
kertbarátkör elnöke, a gazdakör alelnöke, 
agrárminiszteri elismerő oklevelet kapott az 
1956-os forradalom és szabadságharc  
emléknapja, október 23-a alkalmából.

Szőllős László aktívan közreműködött a Hadházi Lapos 
fajta helyreállításában és jelentős szerepet vállalt abban 
a munkában is, amelynek eredményeként a Hadházi  
Lapos bekerült a magyar fajtajegyzékbe. 
Elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy a modern 
fajtáktól nehezebben és rosszabb mennyiségi muta-
tókkal, ám sokkal jelentősebb beltartalmi értékekkel 
rendelkező helyi fajtát Hajdúhadházon jelenleg is ter-
mesztik, abból savanyúkáposztát készítenek, és néhány 
éve újra jelentős mennyiségű szaporítóanyag előállítás 
is történik.

A hajdúhadházi savanyúkáposzta népszerűsítéséért 
dolgozók vezéralakja, a hadházi káposzta „arca”, az Ő 
munkája nélkül nem kaphatott volna HIR védjegyet a 
hajdúhadházi savanyúkáposzta. 
Közreműködött egy új, lisztharmat rezisztenciával rendel-
kező köszmétefajta létrehozásában, mely 2021 áprilisá-
ban Hadházi rezisztens néven kapott állami elismerést. 
2000 óta a hajdúhadházi Radnóczi Ferenc Kert-
barátkör elnöke. Építi a kertbarátok közösségét, 
szervezi a munkájukat. Sokat dolgozik a népi kultúra 
megőrzéséért, a hagyományos vidéki élet minél több 
elemének életben tartásáért, azok népszerűsítéséért. 
Meghatározó szerepe volt a városi Néprajzi Gyűjtemény 
létrehozásában és látogathatóvá tételében. A gyűj-
teményt jelenleg is a kertbarátkör kezeli és bővíti 
folyamatosan. 
Gratulálunk! Kívánjuk, hogy a továbbiakban is ugyanilyen  
hittel és eredményességgel dolgozzon Hajdúhadházért!

A Hajdúhadházi Városi Óvoda Székhely intézménye 2021. november első két hetében sikeres 
együttműködés keretében részt vehetett a Hajdúvitéz Nonprofit Kft. által megnyert, a 
Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóság által támogatott VP6-19.2.1-23-2-17 kódszámú, 
1926976066  azonosítószámú  „Csillagszemű” pályázatának a megvalósításában. 

Az Othello Borház autentikus környezetében megtartott tematikus foglalkozásokon, 
minden nap 20 gyermek vehetett részt, akiket természetesen a Hajdúhadházi Városi 
Óvoda Székhely intézményének óvodapedagógusai és pedagógiai asszisztensei 
és a dajka nénik kísértek. A megvalósulási időszak délelőttjein, a szakmailag kiválóan 
felkészült óvodapedagógusaink minden nap más és más tematikus nappal készültek, 
amit a gyerekek őszinte örömmel fogadtak. Népi játékokkal színesített, változatos  
programokat kínáltak az óvodás csoportok számára. Megismerkedhettek a népi 
gyermekjátékok vidám, közösségformáló világával, a Márton naphoz kapcsolódó 
néphagyományokkal, a népdalok éneklése mellett egyszerű koreográfiákat és 
néptánc lépéseket is elsajátíthattak a gyerekek. A sok-sok kézműves tevékenység- 
ben természetes anyagokkal alkothattak, megtapasztalhatták a természet kínálta 
anyagok tulajdonságait, felhasználási lehetőségeit /pl. bodzasíp, csutkababa stb/.  
Az elkészített játékokat haza is vihették és természetesen beépíthették a játékaikba.
Intézményünk nagyon fontosnak tartja a néphagyomány ápolását, ami megjelenik 
óvodánk Pedagógiai Programjában és természetesen az óvodai élet mindennapjaiban is. 
Hálásak vagyunk, hogy megvalósító partnerként részese lehettünk a pályázatnak, 
hiszen a múlt értékeinek átadása elengedhetetlen feladat a jövő nemzedéke 
számára, amiben véleményünk szerint az óvodapedagógusok élen járnak.

Fegyveres Antal Attiláné óvodapedagógus

CSILLAGSZEMŰ



98

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
a fiatalok lakáshoz jutása helyi támogatásának szabályairól  
a 15/2015.(III.26.) önkormányzati rendeletében  
(a továbbiakban: önkormányzati rendelet) rendelkezett.

TÁJÉKOZTATÓ
A FIATALOK LAKÁSHOZ JUTÁSA HELYI  
TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL

Az önkormányzati rendeletben foglaltak alapján Hajdúhadház 
Város Önkormányzata a fiatalokat hajdúhadházi lakástulajdonuk 
megszerzéséhez, bővítéséhez támogatásban részesítheti.

Az önkormányzati rendelet célja, hogy elősegítse a fiatalok 
lakáshoz jutását, lakhatási problémájuk megoldását. 

A TÁMOGATÁS FORMÁI, MÉRTÉKE ÉS A JOGOSULTAK KÖRE

Hajdúhadház Város Önkormányzata egyszeri vissza nem térítendő 
támogatást nyújt a rászoruló fiatalok részére Hajdúhadház 
város közigazgatási területén belül

• új lakás felépítéséhez,    
• új lakás megvásárlásához,
• legalább 5.000.000,- Ft értékű, komfortos használt lakás 

megvásárlásához,
• minimum 8 m2-es nagyságú lakószobával történő 

lakásbővítéséhez.
• egyszerű bejelentési eljáráshoz kötött, minimum 8 m2-es 

tetőtéri lakószoba kialakításához.

A támogatásra az éves költségvetési rendeletben meghatározott 
keret szolgál. Ha az adott év költségvetésében ilyen keret nincs 
meghatározva, arra az évre támogatási kérelem nem nyújtható be. 

A támogatás mértéke:

• új lakás építése és új lakás vásárlása esetén: 2.000.000 Ft
• lakás bővítése esetén 300.000 Ft
• használt lakás vásárlása esetén 500.000 Ft

A támogatás a lakásépítéshez, vásárláshoz, bővítéshez szükséges 
saját erő kiegészítésére szolgál.

A támogatásban részesülő részére a támogatás kifizetése az általa 
megjelölt számlára való utalással történik meg. Az átutalásról a 
Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

Támogatásra a Hajdúhadház Város közigazgatási területén 
lakást építő, bővítő, vagy vásárló szociálisan rászoruló fiatal 
személyek jogosultak.

A támogatás akkor állapítható meg, ha
a) a kérelmezők egyike sem töltötte be a 45. életévét a támo-
gatással megszerzett lakás

• megvásárlása esetén az adásvételi szerződés aláírásakor,
• építése, bővítése esetén az e-építési napló megnyitásakor. 

 
b) a kérelmezőnek, házastársának, élettársának és kiskorú 
gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjának 
a támogatással érintett lakáson kívül lakástulajdona, állandó 
lakáshasználati joga vagy az önkormányzat tulajdonában 
lévő, illetőleg szolgálati vagy munkakörhöz kötött lakásra 

bérleti jogviszonya nincs, vagy arról érvényesen írásban lem-
ondott és a bérbeadó azt írásban elfogadta, 

c) ha a kérelmező és házastársa (élettársa) még nem részesült 
ezen rendelet szerinti támogatásban.  

A b) pontban foglaltaktól eltérően támogatás megállapítható, ha 
a kérelmezőnek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, 
valamint vele együttköltöző családtagjának

a) együttesen legfeljebb 50 %-os tulajdoni hányada van egy olyan 
lakásban, amely tulajdonközösség megszüntetése, vagy öröklés 
útján került a tulajdonukba,

b) a tulajdonukban lévő lakás lebontását a települési önkormány-
zat jegyzője elrendelte, vagy engedélyezte, 

c) haszonélvezettel terhelt lakás van a tulajdonukban és a haszon-
élvező a lakásban bent lakik. 

A támogatás építés és bővítés esetén akkor állapítható meg, ha 
az építkezés helyszínéül szolgáló ingatlan területén a támogatás 
mértékének megfelelő összegű építőanyag rendelkezésre áll 
vagy alapozás elkészült szerelőbetonnal, illetve az e-napló meg-
nyitásra került.
A támogatás csak olyan kérelmező részére nyújtható, akinek az 
önkormányzattal szemben semminemű tartozása nem áll fenn. 
Nem adható támogatás akkor, ha a támogatást igénylő közeli 
hozzátartozójától vásárolja meg a lakást. 
Nem állapítható meg támogatás, ha a Képviselő-testület által 
a támogatás céljára biztosított keret összeg elfogyott. 

A TÁMOGATÁS ELBÍRÁLÁSÁNAK SZABÁLYAI

A támogatás iránti kérelmet Hajdúhadház Városi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalánál kell benyújtani
a) új lakás építése esetén az e-napló megnyitásától számított öt 
éven belül, ha a hatósági bizonyítvány kiadására nem került sor,
b) új és használt lakás vásárlása esetén a vonatkozó adás-vé-
teli szerződés megkötésének napjától számított 150 naptári  
napon belül.
c) lakás bővítése és az egyszerű bejelentési eljárás hatálya alá 
eső tetőtér beépítése esetén az e-építési napló megnyitása 
napjától számított két éven belül, ha hatósági bizonyítvány  
kiadására nem kerül sor.

A támogatás iránti kérelem formanyomtatvány átvehető a  
Hajdú-hadházi Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában (4242 
Hajdúhadház, Mester utca 26. szám) vagy elérhető a www.
hajduhadhaz.hu internetes oldalon a Dokumentumok/Nyom-
tatványok/Szociális nyomtatványok/fiatalok lakáshoz jutásának 
támogatása menüpontokra kattintva.

A támogatási iránti kérelmek ügyében:

a) Hajdúhadház Város Önkormányzatának Szociális, Családvédelmi 
és Ügyrendi Bizottsága dönt,
b) másodfokon Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-
testülete dönt.

A támogatottal az önkormányzat nevében támogatási megál-
lapodást kell kötni, amit a polgármester és a jegyző vagy 
aljegyző együttesen ír alá.
A támogatási megállapodásnak tartalmaznia kell:

a)  a támogatást nyújtó nevét, székhelyét, azonosító adatait, 
nevében eljáró személyek neveit és beosztását,

b)  a támogatott nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, 
személyi azonosítóját, lakcímét,

c)  a támogatási összeg fedezetét biztosító költségvetési rendelet 
számát, 

d)  a támogatás nyújtásáról szóló határozat számát, 
e)  a megvásárolandó vagy építendő, bővítendő lakás alapadatait, 

így különösen az ingatlan címét, helyrajzi számát, vételárát, 
komfortfokozatát, 

f )  a támogatás formáját, jogcímét és összegét,
g) Támogatott tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a tu-

lajdonjogának bejegyzésére a megállapodás aláírását követő 
150 napon belül nem kerül sor, az automatikusan a megál-
lapodás felbontását eredményezi, és így nem lesz jogosult 
a megállapodás szerinti támogatási összegre. A támogatott 
vállalja, hogy a támogatással érintett ingatlanba a támo-
gatási megállapodás megkötésétől számított 1 éven belül 
beköltözik, és oda bejelentkezik, ott életvitelszerűen él.

h)  a támogatott hozzájárulását a jelzálogjog bejegyzéséhez,
i)  a támogatott kötelezettségvállalását, hogy a jelzálogjog  

ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetése és annak későbbi 
módosítása, törlése iránt saját költségén eljár,

j)  a szerződésszegés jogkövetkezményeit,
k)  az érintettek aláírását.

Az önkormányzat javára a támogatás összegének erejéig a tá-
mogatással megszerzett ingatlanra 5 év időtartamra jelzálogjog 
kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. 

A támogatási összeg kizárólag azt követően kerül folyósításra, 
hogy a kérelmező és az önkormányzat között létrejött a támoga-
tási szerződés, valamint a kérelmező Hajdúhadház Város Önkor-
mányzat javára a jelzálogjog bejegyzéséhez írásban hozzájárult 
és az illetékes földhivatal a jelzálogjogot bejegyezte.

Abban az esetben, ha a támogatás folyósítását követően az ön-
kormányzati rendelet 14.§-a szerinti visszafizetési kötelezettség 
a kérelmezőt nem terheli, úgy az önkormányzat a kérelmező 
által írásban előterjesztett kérelemre – annak megvizsgálását 
követően – kiadja a jelzálogjog törlésére irányuló engedélyt.

A támogatás megítéléséről a kérelmező írásbeli értesítést kap, 
mely után a támogatási megállapodást a polgármester, a jegyző 
vagy az aljegyző és a támogatott (kérelmező) 30 napon belül 
aláírja. 

Amennyiben az aláírás a kérelmező hibájából az adott határidőn 
belül nem történik meg, úgy a támogatást elveszíti.

A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt, aki az 
állam által nyújtott más lakáscélú támogatásra csak kisebb mér-
tékben jogosult.

A támogatás megállapítása során rászorulónak kell tekinteni 
azt a személyt, illetve családot, ahol a támogatással megépülő, 
bővítésre kerülő, vagy vásárolt lakásba együttköltöző család-
tagok egy főre eső havi nettó jövedelme a kérelem benyúj-
tását megelőző három hónap alapján nem haladja meg a 
270.000 Ft-ot. 

Az egy főre jutó havi jövedelmet a kérelem benyújtását 
megelőző három hónapban elért összes jövedelem figyelembe 
vételével kell megállapítani. 

Az önkormányzati rendelet alkalmazásában együttköltöző csa-
ládtagnak kell tekinteni a kérelmezőt, házastársát, élettársát, 
gyermekét (vérszerinti gyermekkel esik egy tekintet alá az 
örökbefogadott és nevelt gyermek), a kérelmező vagy házas-
társa, élettársa szülője (mostoha és nevelőszülője), nagyszülője, 
testvére, ha az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy a 
munkaképességét legalább hatvanhét százalékban elveszítette.
A fentebb felsorolt személyeket a támogatásra való jogosultság 
szempontjából csak akkor szabad figyelembe venni, ha 
a)  a kérelmezővel – a házastársat, gyermekeit és az élettársat 

kivéve - legalább egy éve közös háztartásban élnek és
b) havi rendszeres keresetük, jövedelmük a kérelem benyúj-

tásának az időpontjában nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, továbbá

c)  a kérelmezővel a támogatással épített, vásárolt lakásba 
együtt költöznek be.

A támogatásra való jogosultság elbírálása érdekében a támogatást 
igénylő köteles saját maga és együttköltöző hozzátartozói személyi 
adatairól, jövedelmi és vagyoni viszonyairól nyilatkozni. 

Köteles továbbá a támogatást igénylő
a) lakásvásárlás esetén a megvásárolandó lakás hiteles tulajdoni 

lapját és az ügyvéd által ellenjegyzett adásvételi szerződés 
egy példányát,

b) építkezés, illetve bővítés és tetőtér beépítés esetén az érintett 
ingatlan hiteles tulajdoni lapját – vagy építkezés esetén az 
ügyvéd által ellenjegyzett adásvételi szerződést – valamint a 
megnyitott e-főnapló kivonatot csatolni.

VISSZAFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE

Ha a támogatás felhasználása nem az adott célra történt, vagy 
a támogatási megállapodás megkötését követő 5 éven belül a 
támogatást nyújtó tudomására jut, hogy a támogatott valótlan 
adatok közlése alapján kapott támogatást, vagy a támogatással 
épített, bővített, vásárolt lakás elidegenítésre kerül a támogatási 
megállapodás megkötését követő 5 éven belül és helyette másik 
lakás építése vagy vásárlása Hajdúhadház város közigazgatási 
területén nem történik meg az elidegenítéstől számított egy 
éven belül, a támogatás összegét azonnal és egyösszegben 
vissza kell fizetni az önkormányzat költségvetési számlájára 
a visszafizetéskor érvényben lévő, polgári törvénykönyvben 
meghatározott kamataival együtt.
Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és 
Ügyrendi Bizottsága a támogatás nyújtását követő 5 éven belül 
évente vizsgálja, hogy szükséges-e a támogatás visszafizetése. 
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ÜNNEPEINK, JELES NAPJAINK  –  NOVEMBER-DECEMBER
NOVEMBER – SZENT ANDRÁS HAVA – ŐSZUTÓ – ENYÉSZET HAVA
DECEMBER – KARÁCSONY HAVA – TÉLELŐ – ÁLOM HAVA

Mindenszentek napját már a IV. századtól ünnepli az ortodox keresztény 
egyház, amely pünkösd utáni első vasárnapra esik. Mindenszentek, 
fél évszázad kihagyás után, a 2000-es évektől vált ismét munkaszüneti 
nappá Magyarországon. Ilyenkor a családtagok rendbe teszik szeretteik 
sírhelyeit, virággal díszítik a sírokat és gyertyát gyújtanak a halottak 
üdvözüléséért, amely az örök világosságot jelképezi, a katolikus hívők 
pedig szentmisét tartanak. Az ország egyes térségeiben szokássá vált 
ilyenkor a harangoztatás, illetve a szegények megsegítése, az ételosztás, 
míg mások úgy hiszik, hogy a halottak ezen az éjszakán kikelnek a sírból, 
ezért családtagjaik lámpát gyújtanak ilyenkor, hogy a holtak lássanak és 
a családi lakomán nekik is megterítenek.

NOVEMBER 2. – HALOTTAK NAPJA

NOVEMBER 1. – MINDENSZENTEK

NOVEMBER 3. – A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA

NOVEMBER 28. – ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJA

A halottak napját a XIV. század elejétől vette át a katolikus egyház, 
amelyet eredetileg Szent Odilo Clunyi apát 998-ban vezetett be a clunyi
bencés apátságokhoz tartozó bencésházakban. A megemlékezés célja,
a holtak lelki megtisztulása Isten színe előtt. Ilyenkor a családtagok, 
imádsággal vezekléssel, gyertyagyújtással, mécsesgyújtással emlékez-
nek meg szeretteikről, s a népi hagyomány szerint a sírokat azért 
is kell ilyenkor megszépíteni, hogy a halottak szívesen maradjanak 
lakhelyükön. Több kultúrában köztük a bukovinai magyaroknál is 
szokás ilyenkor ennivalót is vinni a temetőbe. A gyújtott mécsesektől, 
gyertyáktól estére fényárban úszik a temető, aki pedig nem tud 
kimenni az otthon gyújt gyertyát szerettei emlékére.

A Magyar Tudomány napját 1997 óta tartjuk. A magyar rendek 1825. 
november 3-án hozták létre a Magyar Tudományos akadémiát, s a 
Magyar Tudósok Világtalálkozóján 1996-ban született a döntés arról, 
hogy ez a nap lesz minden évben a tudomány napja Magyarországon.

Az egyházi év advent első vasárnapjával kezdődik, amely nincs egy 
meghatározott naphoz kötve, azonban első alkalma mindig a karácsony 
előtti 4. vasárnap. Advent első napján megterítjük az Úr asztalát, ebben 
különbözik a többi vasárnaptól, amikor is Krisztus eljövetelét várjuk. 
Az advent, advenio, adventus jelentése jövök, eljövök, megérkezés, 
Krisztus megérkezésére utal.

DECEMBER 6. – SZENT MIKLÓS NAPJA

Szent Miklós püspök a kisázsiai Myra városában élt a IV században, 
aki a pékek, gabonakereskedők, diákok, eladólányok, révészek, vízi-
molnárok, polgárvárosok pártfogója volt, a szegények, elesettek 
segítője. A legenda szerint nyitott ablakon át, aranyakat dobott három 
hajadonnak, akik ezután tisztességesen férjhez mentek. Innen ered 
a Magyarországon a XIX. század óta élő szokás miszerint a püspök 
meglátogatja a gyerekeket és megajándékozza őket attól függően, 
hogyan viselkedtek az évben.

DECEMBER 13. – LUCA NAPJA

Szent Luca a szembetegségben szenvedők, a varrónők védőszentje, 
aki mártírhalált halt a hitéért. Nevéhez rengeteg néphagyomány 
kötődik Magyarországon. A legelterjedtebb, hogy aki a saját maga 
által készített Luca székre feláll karácsonykor az éjféli misén, az 
megláthatja a boszorkányokat, mert azok ilyenkor szarvat viselnek. 
További hagyomány volt, a meteorológiához kötni e napot. A kará-
csony utáni 12 napot fi gyelték, amik a következő év hónapjait jelen-
tették az időjárás tekintetében. Tehát ha az első napon fagy, hideg 
volt vagy esett akkor a januári hónap is ennek megfelelően alakul-
hatott. A lucaszék elkészítésére több kutatást is végeztek, Boncz 
János dombóvári fafaragó tanító szerint azonban a szék 13 napig 
készült és hét darabból kellett állnia.

DECEMBER 24. – KARÁCSONY VIGÍLIÁJA, 
        ÁDÁM ÉS ÉVA NAPJA

Az adventi időszakot lezáró nap, a karácsony kezdete. Hagyományosan 
ezen a napon állítjuk és díszítjük fel a karácsonyfát. A néphiedelmek 
szerint az ajándékozás szokása a Napkeleti Bölcsek történetéhez 
vezethető vissza, akik tömjénnel, arannyal, mirhával ajándékozták 
meg a kis Jézust. A hagyomány szerint ilyenkor nem lehet dolgozni, 
a nők a konyhában sütnek, főznek, a férfi ak pedig ellátják az állatokat 
és rendet raknak a ház körül.
A karácsonyi asztalt ünnepélyesen megterítik, s az itt használt abroszt 
használták a következő évi gabona vetésénél a jó termés érdekében.
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VADÁSZSZENVEDÉLY
Mindig csodáltam a vadászok sikerre törekvő elszántságát, kitartását és leleményességét.
A közelmúltban egy 1905-ben készített fénykép került a kezembe. Rajta vadászok és 
a szerény nyúlzsákmány, amit valamelyik hadházi erdőben ejtettek. Az eseményre 
meghívták a fényképészt, de ilyen a vadászszerencse, a gazdag teríték helyett inkább 
a vadásztársaság tagjai kerültek előtérbe.

A vadászat az ember ősi mestersége. Va-
lamikor a család megélhetését szolgálta, 
a későbbi időkben pedig költséges kedv-
teléssé vált. Nehéz lenne megmondani, 
hogy a természetközeli kikapcsolódás, az
egészséges sport iránti vágy, a sikerélmény, 
az emberben szunnyadó virtus, vagy a tár-
sasági élet a vadászati élmény igazi moz-
gatója. A haszonszerzés biztosan nem, 
mert a befektetett anyagiak és a vadász 
fáradozása messze nincs arányban a leterí-
tett vad értékével.

Minden vadász büszke az eredményeire. 
Az elejtett vadak kikészített trófeái meg-
becsült személyes értéket képviselnek, és 
előbb-utóbb bizonyító erejű lakásdísz 
lesz belőlük. Emlékeztetőnek az akkori 
vadászélményre, amit az idők során néha 
egy kicsit kiszínezve, újra meg újra fel lehet 
emlegetni. 

A vadászok szeretik a természet egyen-
súlyának fenntartásával magyarázni ál-
latritkító tevékenységüket, ugyanakkor a
puskavégre kapott vadak a nem mindennapi 
étkek körébe tartoznak. Régen a nagy tár-
sasági lakomák elképzelhetetlenek voltak 
a vadhús fogyasztása nélkül. A fogoly- és 
fácánleves, a szarvas-ragu, a vadlibapás-
tétom, a nyúlpaprikás, a vaddisznópecse-
nye, a tárkonyos őzgerinc, a vadkacsasült, 
mind-mind ma is a legkiválóbb, és nem 

utolsósorban a legegészségesebb húsételek 
közé tartoznak. 
Sajnos, manapság ezek a különleges étel-
féleségek csak nagyritkán, vagy sohasem 
kerülnek az átlagcsaládok asztalára, pedig 
a ma embere is vágyik megkóstolni a külön-
leges ételeket. Modern életünkből egyre 
inkább kezd kikopni a vadételek, és ezzel
együtt a hagyományosan magyaros ételek 
utánozhatatlan ízvilága. Helyüket a külföld-

ről beáramló, egyáltalán nem olcsó gyors-
ételek, a pizzák, hotdogok, hamburgerek, a 
különféle tenger gyümölcsei és a magyar 
ember számára szokatlannak tűnő ét-
termi látvány-ételköltemények próbálják 
elhódítani.

Ősidők óta magyar identitásunk része a
vadászat, de a vadételeket lassan kezdjük
elfelejteni. Nyilvánvaló, hogy az átlagember 
nem könnyen tud a vadhúshoz hozzájutni,
de a nagyobb élelmiszer áruházak hűtőpult-
jaiban, konyhakész állapotban, igaz kissé 
borsos áron mindig van némi választék. A 
saját erőfeszítéssel, türelemmel és áldozat-
vállalással elejtett vadból a hozzáértéssel 
elkészített étel azonban semmi mással 
nem pótolható.  

Hadházy Jenő

TÁJÉKOZTATÁS IGAZGATÁSI SZÜNETRŐL

TISZTELT ÜGYFELEINK!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Hajdúhadház Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete - a 6/2021.(I.25.) sz. határozata 
alapján - a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatalban

2021. december 23. napján és 2021. december 27.
napjától 2021. december 31. napjáig (6 munkanap),
igazgatási szünetet rendel el.

A Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal az igazgatási szünet 
tartama alatt ügyeleti rendszerben gondoskodik az anya-
könyvi igazgatási feladatok ellátásáról. 

Halaszthatatlan esetben (haláleset anyakönyvezése) a 
06-30-663-3868-as mobilszám hívható.

Városüzemeltetési ügyelet (kizárólag vagyonbiztonságot 
érintő ügyben) a 06-30-334-9358-as, illetve a 06-30-181-5773-as
telefonszámon érhető el.

2021. december 11. (szombat) munkanap, a hivatal pénteki 
ügyfélfogadási rend (08.00–11.00) szerint várja ügyfeleit.

Az igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap: 
2021. december 22. (szerda).

Az igazgatási szünet utáni első ügyfélfogadási nap: 
2021. január 03. (hétfő).

Az igazgatási szünet alatt a Polgármesteri Hivatal dolgozói 
rendes szabadságukat töltik. 

Megértésüket köszönjük!
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KISKERTI TANÁCSOK

Ragadjuk meg az alkalmat, hogy a talajfelszín 
nedves, könnyen művelhető. A szervestrágya, 
komposzt és egyéb tápanyagpótlásra szánt 
anyagok talajfelszínen való szétterítése 
időszerű.
Bekeverésük ásással vagy rotációs kapával 
ajánlatos. Az őszi kelésű gyomoktól is így meg 
lehet szabadulni, nem kell tavaszra nagyra 
növő gyomokkal birkózni.  Amennyiben a ro-
tációs kapát használjuk, még a téli raktározás 
előtt a karburátorokból járassuk ki az összes 
üzemanyagot így megakadályozhatjuk, hogy 
tavaszra az adalékanyagok kiváljanak a 
fúvókán, amely nehéz indítást, sőt szerelést 
von maga után. Ugyancsak ez a teendő a 
motoros permetezőkkel is. A kert locso-
lásához használt szivattyúkat szereljük le, 
vagy víztelenítsük, így óvhatjuk a téli fagy 
károsításától.

Amennyiben módunkban áll, etessük a 
kismadarakat melyek itt telelnek át. Minél 
hamarabb kezdjük etetni őket, annál nagyobb 
a valószínűsége, hogy egész télen visszajárnak 
hozzánk.
Lesz időnk télen megfigyelni szokásaikat, 
viaskodásaikat más faj egyedeivel. Az etető 
röpnyílását célszerű a sárga cinegék mére-
téhez igazítani, így a nagyobb testű verebek 
nem hordják el a takarmányt. Olyan helyre 
függesszük ki az etetőodút, hogy a macskák 
ne férjenek hozzá.
Szemescirok és fekete napraforgómag alkot-
hatja a takarmány keverékét.

Még javában folytatódhat a gyümölcsfák, 
bokrok, díszfák, ültetése, telepítése. Az ültető- 
gödröt jól iszapoljuk be, hogy kellő mennyi-
ségű víz álljon rendelkezésre a gyökereknek, 
valamint a nedves talaj jobban tömöríthető. 
Ilyenkor ősszel nem kell a kisfácska hajtását 
visszavágni, az a tavaszi metszés feladata, az 
ültetést követően egy-két beöntözés után 
kupacoljuk fel a tövét, mert ilyenkor még a 
szemzés helye fagyérzékeny lehet.
A dézsás kerti növények, bokrok melyeket 
át akarunk teleltetni, fagymentes helyre kell 
költöztetni.
Amelyek fagyérzékenyek, de talajban vannak 
vegetációs időben földlabdával emeljük ki 
és teleltessük át száraz fagymentes helyen.
Lombhullást követően a metszést el lehet 
kezdeni a köszméte, ribizli, meggy esetében. 
Jó éles, pontos mellévágó ollóval fagymentes 
napokon élvezet a metszés a friss levegőn. 
Mínusz öt fok alatt nem ajánlott a metszés, a 
vágás felület roncsolódása miatt.

Őszi időben még nincs tartós fagy, addig 
végezzük el a fólia sátrak, üvegházak takarí-
tását, fertőtlenítését. Ezt követően történhet 
a trágyázás, ásás és ezek elmunkálása.
Ha van idő az ágyásokat ki lehet alakítani a 
kora tavaszi ültetéshez, vetéshez. Célszerű 
időnként bő vízmennyiséggel a talaját beön-
tözni azért, hogy a talajélet aktív legyen mikor 
nem fagyos a föld. Találhatók a termesztő 
berendezésekben évelő vagy áttelelő zöldsé-
gek, virágok. Ezekről külön kell gondoskodni. 
Fagymentes napokon öntözni kell, vagy mí-
nusz fokok esetén pedig külön fátyolfóliás 
takarással védhetjük őket a részleges vagy 
teljes fagyás ellen.

Itt van a káposztasavanyítás ideje. A november 
közepén, végén történő káposztataposás 
karácsonyra még elkészül.
A náthás, influenzás időszak sikeresebb átvé-
szelésére, jó vitaminforrás lehet savanyúság-
ként fogyasztva. Sajnos főzés hatására sokat 
veszít vitamintartalmából, illetve gyógyító 
hatásából. Jó tanácsként, amennyiben a sa-
vanyúkáposzta teljesen kierjedt, nyugodtan 
ki lehet tenni a hidegre, higiénikusabban 
tárolható a továbbiakban.

A korai szüretelésü szőlőkből már javában 
kész van a bor. Célszerű lefejteni őket a seprűről, 
illetve mielőtt visszafejtjük a hordóba kever-
jünk bele a derítőanyagot pl.: Deriton vagy 
tükrösítő, néhol kapható a BW-200 is.
Aki nem idegenkedik a kéntől azoknak ajánlom 
a 100 liter borhoz egy kávéskanál kénport.

Őszi időszakban fagymentes, zárt térbe 
húzódnak a rágcsálók. Fontos az ellenük való 
védekezés, mert a rágcsálásukkal, fészek-
építéssel, illetve ürülékükkel szennyezik és 
fertőzhetik a tárolt dolgokat. Fokozottan 
igaz ez ott, ahol alapvető élelmiszereket 
tárolnak vagy krumpli és almatároló van. 
Plusz 5 fokig az egerek ellen a ragacs is jó 
lehet, ez alatti hőfokon viszont a ragasztóanyag 
megdermed.
A takarmánytárolóban élvefogó készülékek, 
illetve speciális rágcsáló irtó szerek használ-
hatóak.
Ügyelni kell, hogy jól ki legyen rögzítve a 
rágcsálóírtó, mert előfordulhat, hogy egy helyre 
bedepózzák az anyagot és akkor nem fejti ki 
az elvárt hatást.
Célszerű deszkára, lécre rászegelni a kis tasakot, 
tablettát, így nagy valószínűséggel helyben 
fogja elfogyasztani.

Hasznos kertészkedést! 

Szőllős László növényorvos

 

Az időjárás ősziesre fordult, a reggelek deresek, csípősek. Néhány milliméter eső megáztatta  
a talajfelszínt, de sajnos az ásás mélysége alá nem mosódott be. Az esti lehűlések alkalmával  
a talaj sok vizet párologtat, amely kicsapódik a növényekben, tereptárgyakon. A következő 
napi felmelegedéskor ez a pára elpárolog, ezzel is csökkenti a talajfelszín vízkészletét.

LÁZÁR CHEF ISMÉT HAJDÚHADHÁZON

A Nissan Jóakarat Társaság jóvoltából 
egy tál babgulyással vendégelte meg  
a látogatókat Kovács-Siklósi Lázár, a  
Káposztás Napok egyik házigazdája.

A HIVATALOS FŰTÉSI SZEZON OKTÓBER 
15-ÉN ELKEZDŐDÖTT. AZOK, AKIK MÉG 
NEM ELLENŐRIZTETTÉK KÉMÉNYÜKET 
ÉS FŰTŐESZKÖZEIKET, EZT UGYAN MÉG 
MINDIG MEGTEHETIK, DE ILYENKOR 
LETERHELTEK A SZAKEMBEREK ÉS HOSZ-
SZABB A VÁRAKOZÁSI IDŐ.
 
A kéményseprő ősszel és télen is el tudja 
végezni a kémény ellenőrzését, és ha szük-
séges, a tisztítását. Ilyenkor arra érdemes 
figyelni, hogy a kéményellenőrzés napján 
ne fűtsünk be, hogy a kéményseprőnek ne 
forró környezetben kelljen dolgoznia.

A kémények javasolt ellenőrzési gyakorisá-
ga gázos fűtés esetén kétévente, szilárd 
tüzelés esetén évente egy alkalom. Akik 
családi házban élnek és a családi házba 
nincs bejegyezve semmilyen vállalkozás, 
azok számára a kéményseprés ingyenes. 
A kéményseprő akkor jön, amikorra a 
kéménytulajdonos időpontot foglalt. 
Településtől függ, hogy kéményseprőcég, 

vagy a katasztrófavédelem kéményseprői 
végzik az ingyenes kéményseprést. A kataszt-
rófavédelem kéménysepréssel kapcsolatos 
információkat tartalmazó weboldalán irányí-
tószám alapján ki lehet keresni, hogy a 
katasztrófavédelemnél, vagy valamelyik 
kéményseprőcégnél lehet időpontot egyez- 
tetni az ingyenes ellenőrzésre. Ugyanezen 
a weboldalon az online ügyintézést kivá-
lasztva lehet időpontot foglalni a kataszt-
rófavédelem kéményseprőinél. 

Azt, hogy mennyire fontos az ingyenes la-
kossági kéményseprés lehetőségével élni, 
mutatja a tény, amely szerint a tűzoltókat 
idén már több, mint 700 kéménytűzhöz 
riasztották. Az ilyen esetek leggyakoribb 
oka, ha nincs megfelelően kitisztítva és 
a kémény belső falára lerakódott korom 
és kátrány meggyullad. Minden hatodik 
lakástűz a kéményben keletkezik. 

A fűtési időszakban megnő a szén-monoxid- 
mérgezéses esetek száma. Tévhit, hogy 

csak a régi gázkazánoknál jelentkezhet ez 
a probléma, hiszen minden nyílt égésterű 
fűtőeszköz és vízmelegítő forrása lehet a 
mérgező gáznak, amennyiben nem biz-
tosított a levegő-utánpótlás. A kandalló, 
a cserépkályha, illetve a vegyes tüzelésű 
kazán, a konvektor és a fali vízmelegítő is 
lehet nyílt égésterű, viszont ezek a szoba 
levegőjét használják működés közben. 
Ha nincs elég friss levegő ezek környeze-
tében, szén-monoxid fog keletkezni, ami 
magas koncentrációban akár egy percen 
belül is halált okozhat. Idén már 14 ember 
halt meg emiatt. Évente egyszer érdemes 
szakemberrel megnézetni a fűtést és a 
vízmelegítőket. Ezek hőtermelő, lánggal égő 
berendezések, a meghibásodásuk lakás- 
tűzhöz vagy szén-monoxid-mérgezéshez 
vezethetnek.

Érdemes minden nyílt égésterű fűtő- és 
vízmelegítő eszköz mellé szén-monoxid-
érzékelőt helyezni. A megbízható érzékelők 
listája megtalálható a katasztrófavédelem 
honlapján. Az érzékelőt a fűtőeszköztől, vagy 
vízmelegítőtől egy méterre, fejmagasságba 
helyezzük el, és figyeljünk a szavatossági  
idejükre.

(katasztrofavedelem.hu)

ELŐZZÜK MEG A LAKÁSTÜZET ÉS A  
SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉST

A társaság célja, hogy idén novemberben 
és decemberben több mint 10.000 emberhez 
eljussanak, s egy tál meleg étellel örömet 
szerezhessenek nekik. A kezdeményezésben 
a teljesség igénye nélkül olyan nevek is 
megjelennek segítőként, mint Tóth Vera, 
Csobot Adél vagy a Welhello-ból ismert 
Diaz és Fluor. A karácsony közeledtével 
jól esik kicsit megállni a rohanó világban, 

beszélgetni, egy forró teát meginni a friss 
levegőn, nevetni, szeretni és adni. Ezt az 
életérzést hozta el most Hajdúhadházra 
Lázár Chef, aki játszi könnyedséggel találta 
fel, s érezte otthon magát a megjelentek 
között, s köszöntője és az ételosztást köve-
tően már ott is volt a vendégek körül, jókat 
nevetni és beszélgetni kicsit mindenkivel.
 
Egy igazán kedves és vidám kezdeményezés-
ben vehettek így részt városunk lakói, akik 
a babgulyás, egy jó kávé, esetleg egy forró 
tea kíséretében találkozhattak barátaikkal a 
hajdúhadházi Szabadtéri Színpad udvarán, 
ahol a főszerep a szereteté volt.
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TISZTELT LAKOSSÁG!
HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁRJA A 
LAKOSSÁGOT KÖZVETLENÜL ÉRINTŐ KÖZTERÜLETI 
PROBLÉMÁKKAL KAPCSOLATOS BEJELENTÉSEKET:

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

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

BEJELENTÉS

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

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

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

A kapuk 18:00 órakor automatikusan záródnak. Kérjük a sírkert látogatóit, 
hogy 18 óra előtt szíveskedjenek elhagyni a temető területét! A fokozódó 
lehűlésre való tekintettel a temető területén található kutak téliesítésre, 
elzárásra kerülnek, előreláthatóan december 1. és március 1. között nem 
használhatóak. Ez idő alatt a temető területén a ravatalozó épülete melletti  
kút biztosít vízvételi lehetőséget. 

Technikai probléma esetén hívható telefonszám: 06-30-1618-948

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

TÁ JÉKOZTATJUK A TISZTELT LAKOSOKAT, 
HOGY A TEMETŐ 2021. 11. 03-TÓL  
6 ÓRÁTÓL 18 ÓRÁIG TART NYITVA.

SZELEKTÍVEN GYŰJTÖTT HULLADÉK SZÁLLÍTÁSI IDŐPONTOK 2022.

SZELEKTÍV / SÁRGA FEDELŰ
HULLADÉKGYŰJTŐK:

• JANUÁR 12.
• FEBRUÁR 9.
• MÁRCIUS 9.
• ÁPRILIS 6.
• MÁJUS 4.
• JÚNIUS 1.
• JÚNIUS 29.
• JÚLIUS 27.
• AUGUSZTUS 24.
• SZEPTEMBER 21.
• OKTÓBER 19.
• NOVEMBER 16.
• DECEMBER 14.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot a sárga és barna fedelű  hulladék-gyűjtők ürítésének 
időpontjairól. Szállítási napokon a kukákat reggel 6 óráig kérjük kihelyezni a közterületre!

BIO / BARNA FEDELŰ
HULLADÉKGYŰJTŐK:

• ÁPRILIS 6.
• ÁPRILIS 20.
• MÁJUS 4.
• MÁJUS 18.
• JÚNIUS 1.
• JÚNIUS 15.
• JÚNIUS 29.
• JÚLIUS 13.
• JÚLIUS 27.
• AUGUSZTUS 10.
• AUGUSZTUS 24.
• SZEPTEMBER 7.
• SZEPTEMBER 21.
• OKTÓBER 5.
• OKTÓBER 19.
• NOVEMBER 2.
• NOVEMBER 16.
• NOVEMBER 30.

HOVA KERÜL A HULLADÉK? AHOGYAN MI LÁTTUK!
2021. november 9-én ellátogathattunk a Hajdúsági Hulladékgazdál- 
kodási Nonprofit Kft. Cégényi úti telepére óvodásainkkal, a hajdúhadházi 
Bercsényi utcai telephelyen működő 6 csoportos óvodánkból.

43 fő nagy – ill. középső csoportos gyerek és az őket kísérő 6 fő felnőtt vehetett részt 
ebben a programban. Óvodánk zöld óvoda ezért kiemelten fontosnak tartjuk, hogy óvodás 
korban már elkezdjük tudatosan nevelni gyermekeinket a környezetvédelemre, tiszta 
környezetünk megteremtésének lehetőségére, valamint a hulladék újra hasznosításának 
fontosságára! Ha egy gyerek ebben nevelkedik, okkal bízhatunk abban, hogy jó példával jár 
elől, sőt szüleit is taníthatja arra, hogyan tehetünk mi magunk is az életet adó Föld bolygó 
egészségének megőrzéséért.  A hulladéklerakó és kezelő telep működése, az ott látott 
munkagépek, és különleges munkafolyamatok, érdeklődő, csodálkozó, sőt rácsodálkozó 
tekinteteket hívtak életre. Házigazdánk Sánta Krisztián telepvezető volt, akinek ezúton is 
köszönjük nyitott, érdekes, gyermekközpontú tájékoztatóját. Jó volt látni és hallani azt, 
ahogyan óvodásaink kitartóan figyelték az új információkat, és gyermeki rácsodálkozás-
sal, őszinte érdeklődéssel csodálták az üveghegyet, a komposztálót, a hatalmas papír és 
műanyag bálákat, a kukásautók vidám tülkölését, és kitartó hulladékszállító munkáját! 
Nem maradhatott el a lelkes kis csoport súlymérése sem, azon a mázsán ahol a közkedvelt 
szemétszállító autók is megmérettetnek. A sok-sok élmény lehetőséget ad az óvodánkban 
dolgozó pedagógusok számára ahhoz, hogy a szelektív hulladékgyűjtés, környezetünk 
tisztaságának megóvása, saját élményeken alapuló, érdekes, témaként megjelenő projek-
tekben kerülhessen feldolgozásra. A fenti program a Zöld Óvoda Munkaközösség kezde-
ményezésének eredményeképp jött létre.                                                                 

Virágné Szegedi Erika óvodapedagógus

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 1. 
Tel: 52/219-489
e-mail: ugyfelszolgalat@hhgkft.hu,
szamlazas@hhgkft.hu; web: www.hhgkft.hu

SPORT
LABDARÚGÁS

ÖKÖLVÍVÁS

November 14. és 20. között rendezték 
meg a XIII. Abu Dzabi Master Profes- 
sional Jiu-Jitsu Világbajnokságot Abu 
Dhabiban, a Jiu-Jitsu Arénában.  Magyar 
színekben Svintek Béla képviselte ha- 
zánkat, aki a szigorú mérlegelés miatt, 
felkészülése során 4kg-ot adott le a 
versenynevezés érdekében. Svintek 
Béla múlt hónapban lépett a sportág 
legmagasabb fokára, így már fekete-
öves harcosként reprezentálhatta orszá-
gunkat a tatamin.

JIU-JITSU

November 10-én rendezték meg a 2021. évi Serdülő-Junior, és az Elit Női Országos 
Bajnokságot. Nagy Tímea az Eger Kupán egy svéd ellenféllel nézett szembe, de nem 
tartott sokáig, hiszen a mérkőzésvezető két számolás után beszüntette a mérkőzést, 
mivel Timi svéd ellenfele végül feladta a küzdelmet. A hajdúhadházi Nagy Tímea ezzel 
a győzelmével begyűjtötte 14. Felnőtt Magyar Bajnoki címét, így vezeti az örökrang-
listát ebben a kategóriában. Timi ezzel beírta magát a sportolók történelemkönyvébe, 
hiszen az országban rekordernek számít egyaránt férfi és női bokszolók között.
A Serdülő korcsoportban, Jóni Rikárdó aranyérmet, Bárányi Krisztián ezüstérmet, 
Szilágyi Xavér, Jónás László és Kiss Kevin bronzérmet szerzett. 
A Junioroknál Komjáthi Nóra, Kozák Ottó, Oláh Levente aranyéremmel, Szilágyi 
Erik és Salánki Dominika bronzéremmel térhetett haza. 
A Női Elit kategóriában az alábbi eredmények születtek: Nagy Tímea aranyérem,  
Sipos Hajnal, Nagy Bianka ezüstérem és Hachbold Judit bronzérem.

Hajdúhadházon 1989 októberétől tartanak Kung fu edzéseket, az ÚT és Erény Közössége 
Egyesület égisze alatt, Tai Chi és Wing Chun Taoista Harcművészeti Iskola képviseletében. 
Dáné Csaba tanár, sifu mester, nemzetközi Tai Chi mester és 7. Wing Chun mester. 42 éve 
foglalkozik a keleti harcművészetekkel, több ázsiai országban tanult, és szerzett 
elismerést. Az ázsiai kapcsolatait ápolja, ezért minden évben elutazik, hogy tovább 
erősítse tudását. 
„Nem az a fontos, hogy soha ne bukj el, hanem hogy mindig talpra tudj állni!”  
idézet szellemében várják a harcművészetek iránt érdeklődőket.

KUNG FU

Elrajtolt a 2021/22-es Hajdú-Bihar megyei kosárlabda bajnokság. A bajnokságba végül  
4 csapatnak fogadták el a nevezését. A Hadházi Farkasok mellett, a Nyíradonyi VVTK, 
a Derecske, a Hajdúszoboszló kezdte meg a küzdelmeket. Az első fordulót Hajdú-
hadházon, hazai környezetben rendezték a Nyíradonyi VVTK csapatával, s nagy 
küzdelemben végül a farkasok nyerték a mérkőzést. A folytatásban Derecske ellen 
sikerült magabiztos 16 pontos győzelmet szerezni, így két forduló után vezetik a 
tabellát a Hadházi Farkasok.
HADHÁZI FARKASOK – NYÍRADONYI VVTK 69–65 
DIFE KK – HADHÁZI FARKASOK  60–76 
 

KOSÁRLABDA

2021. 11. 03-án harmadik alkalommal került sor partneregyesületi edzésre a DVSC 
Labdarúgó Akadémián. A HFK képviseletében Szűcs Zoltán, Szilágyi Imre, Tompa 
László vett részt az edzésen, melyen ügyesen teljesítettek.
A Hajdúhadházi Futball Klub több mint 30 sportolója edzőikkel, szüleikkel közösen 
vendégként vehettek részt az OTP Bank Liga NB I. mérkőzésén november 6-án a  
Nagyerdei Stadionban, ahol a DVSC- Budapest Honvéd rangadóját tekinthették meg.
A megye II-ben szereplő felnőtt csapatunk tíz győzelem és három vereséggel a 
bajnoki tabella 3. helyét birtokolja, míg az ifjúsági csapat 9 győztes, és 4 vesztett 
mérkőzéssel a bajnokság 6. helyén áll.

Megye II.: 2021. 11. 06. Hajdúhadházi FK – Tiszacsege  Felnőtt: 5-3, Ifi: 8-0
Utánpótlás: 2021. 11. 07. Nyírábrány – Hajdúhadházi FK U16:-,  U14: 0-3

Veretlenül, a tabella első helyén a HFK U13-as futsal csapata. Hat mérkőzésből hatot 
nagy arányú gólkülönbséggel sikerült nyerniük, míg az U11-es csapat 5 győzelem 
mellett 1 vereséggel, a tabella második helyén áll. Szűcs Zoltán Krisztián U13-asoknál 
28 lőtt góllal, míg Boros Krisztofer Rajmund 18 találattal vezeti a góllövőlistát.

U11 2021. 11. 07. Nyíradonyi VVTK – Hajdúhadházi FK 0-15
 2021. 11. 07. Hajdúsámsoni SFC SE – Hajdúhadházi FK 0-3
U13 2021. 11. 06. Hajdúsámsoni T.T.I.SZ. E – Hajdúhadházi FK 1-7
 2021. 11. 06. Nyíradonyi VVTK – Hajdúhadházi FK 0-6
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