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Közérdekű lap

Móra Ferenc : Anyának
Álmomban az éjszaka
aranykertben jártam.
Aranykertben aranyfán
aranyrigót láttam.
Aranyrigó énekét
a szívembe zártam.
Ahány levél lengedez
szélringatta ágon,
ahány harmatcsepp ragyog
fűszálon, virágon
Édesanyám, fejedre
annyi áldás szálljon.

Anyák Napja alkalmából Hajdúszovát Község  
Önkormányzata Képviselő-terstülete és  Hajdúszovát Újság 

szerkesztőbizottsága nagy szeretettel köszönti  
az édesanyákat Móra Ferenc versével.

Tisztelt Hajdúszováti lakosok!

Az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. 
tájékoztatja a lakosságot, hogy 
2022.05.02.-tól átállnak a nyári 
menetrendre, a heti háromszori 
begyűjtésre (hétfő, szerda, pén-
tek).
Kérem állati tetem, állati hulladék 
szállítási igényüket ennek megfe-
lelően leadni szíveskedjenek.

Köszönettel és üdvözlettel:

Hajdúszovát Község 
Önkormányza

2022. április 12- én Konyáron, 
az XVIII. „Égig érő fa” me-
semondó versenyen jártunk. 
Iskolánkat Fábián Réka 5. 
osztályos tanuló képviselte. A 
versenyt rengeteg felkészülés 
előzte meg. Réka a „Kiskakas 
gyémánt félkrajcárja” című 
népmesét mondta el a mese-
mondó versenyen. Felkészítő 
pedagógus: Sóvágó János

Balogh Gabriella Linda
Kállai Kinga

Kaszás Szamanta Jázmin
Kökény Paulina

Kökény Virág Ildikó
Mezei Debóra
Nagy Kornél
Nagy Letícia
Ónadi Bence
Pócsi Andrea
RáczE lizabet

Rácz Izabella Valentina
Rézműves Kornél

Osztályfőnök: 
Tóthné Szabó Gabriella

Tovább tanulásukhoz 
sok sikert kívánunk!

Ajtai Rodrigó Nikolasz
Balogh Dóra
Balogh Jenő
Balogh Lejla
Barbu Ferenc
Barbu Mátyás

Bergmann Olivér
Dobos Boglárka Margit

Gergely Dominik
Hagymási Brájen

Jónás Renátó Benedek
Juhász Hajnalka

Kaszás Bianka Evelin
Kaszás Erika Zsanett
Mészáros Csaba Zsolt

Mezei Krisztián
Mezei Nikolett

Molnár Letti Bíborka
Nagy Benjamin
Németi Bence
Németi Kristóf

Oláh Evelin
Rácz Dominik Nikolasz
Rostás Patrícia Zselyke

Szabó Larina Erika
Szőllősi Roland Márk

Vályi Dorina Léna
Papp Krisztián

Varga Jasmin Catrina

Tájékoztató

Égig érő fa
Óvodai Ballagó 

gyerekek névsora:
Már búcsúzunk 
és elmegyünk…

A Diószegi Lajos 
Általános Iskola, 
ballagó diákjai  

a 2021/2022-es tanévben:



2. HAJDÚSZOVÁT

Hajdúszovát községi Önkormányzat 
képviselő-testülete a 2022. február 15.-
i rendes ülése óta három rendkívüli 
ülést tartott. A soron következő ren-
des ülését április hónap utolsó hetében 
tartja meg.

Az Önkormányzat képviselő-testületé-
nek döntései a rendkívüli üléseken.

Március 2.-i rendkívüli ülés összehívása 
képviselői kezdeményezésre történt. Na-
pirendi pontja a településen 2022. febru-
ár 28.-án keletkezett tűzeset kivizsgálása 
volt. A testület döntése értelmében, fel-
kérte a polgármestert, hogy folyamatosan 
gondoskodjon az önkormányzati terü-
leten elhagyott hulladék összegyűjtésé-
ről, elszállításáról; kérjen tájékoztatást a 
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságtól a tűzeset részleteiről, to-
vábbá kérje, mint tűzvédelmi hatóságnak 
az eljárását is az ügyben; tegyen felje-
lentést ismeretlen tettes ellen a Rendőr-
kapitányság felé, mivel az önkormányzat 
tulajdonát képező nádas terület (kb. 20 
ha) égett le, a tűzokozást elkövető/k ki-
létének felkutatása végett; keresse meg 
a Debreceni Vízmű Zrt-t, mint üzemel-
tetőt, a településen lévő tűzcsapok felül-
vizsgálatára és folyamatos karbantartásá-
ra; továbbá felkérte a jegyzőt lakossági 
tájékoztató kiadására minden ingatlanba 
az illegális hulladék elhelyezéséről és 
annak szankcióiról, továbbá azok alkal-
mazására is.

Március 21. napján megtartott ülésén 
a képviselő-testület a Hajdúszoboszlói 
Kistérségi Szociális, Család-és Gyermek-
jóléti Központ által Hajdúszovát község-
ben 2022. évben alkalmazandó térítési 
díjakra vonatkozó javaslatával egyetér-
tett, az intézményi térítési díjakat a kö-
vetkezők szerint állapította meg: idősek 
nappali ellátása, és a házi segítségnyújtás 
térítésmentes, szociális étkezés 80.000 Ft 
jövedelemig 350.-Ft/ellátási nap, 80.001 
Ft jövedelemtől 380.- Ft/ ellátási nap, az 
ebédszállítás 65.Ft/nap/háztartás.
Döntött pályázat benyújtásáról a helyi 
fejlesztés támogatására. A pályázat kere-
tében a 1 darab gréder, 1 darab 2 fejes 
váltva forgató eke, 1 darab ágaprító gép 
és 1 darab láncfűrész beszerzése valósul 
meg, 7.981.527.-Ft támogatási összegből 
kedvező elbírálás esetén.

Lakossági kérelemre 866 m2, kivett be-
építetlen területű önkormányzati ingatlan 
értékesítési szándékáról határozott. Az 
értékbecslés folyamatban van.
A képviselő-testület, mint részvényesi 
tulajdonos felhatalmazta a polgármestert 
szavazati joggal a Debreceni Vízmű Zrt. 
márciusi közgyűlésén történő döntésho-
zatalában.

esetében a 128.250.-Ft-ot.

Az a kérelmező, aki 2022. április 13. 
napját megelőzően elutasításra került az 
egy főre jutó jövedelemre való tekintet-
tel, ismét beadhatja kérelmet, amennyi-
ben a fentiekben részletezett jogosultsági 
feltételeknek már megfelel.

Az önkormányzat pályázati támogatást 
kapott önkormányzati járda építésére. 
Így a testülete úgy határozott, hogy a 
József Attila utcán megkezdett térkővel 
borított járdaépítést folytatja a 25-45. 
házszámig terjedő szakaszon. A térkö-
vezés anyagbeszerzésére a D-PROFIL 
Kft. (Debrecen) 4.634.255.-Ft összegű 
ajánlatát fogadta el. A támogatás fedezi 
az anyagbeszerzés költségét.

Ugyanezen járdaszakasz megépítésé-
nek kivitelezésére az LMT-3 Mérnö-
ki Szolgáltató Betéti Társaság (Ebes) 
1.250.950.-Ft összegű ajánlatát fogadta 
el.
Az önkormányzat pályázati támogatást 
kíván benyújtani a belterületi utak felújí-
tására, így a „Belterületi utak fejlesztése” 
című projektben a tervezési feladatok el-
látására a CIVIS Mérnökiroda Kft. (Deb-
recen) 3.429.000.-Ft összegű ajánlatát 
fogadta el. A pályázat eredménytelensége 
esetén a tervezési díj költségét saját for-
rásból biztosítja.
Ugyanezen útfelújítási projektben a 
Megalapozó dokumentum elkészíté-
sére a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. (Debrecen) 
1.447.500.-Ft összegű ajánlatát fogadta 
el. A megalapozó dokumentum kifizeté-
sére a pályázat elnyerését követően kerül 
sor.

A „Helyi egészségügyi és szociális inf-
rastruktúra fejlesztése” című projekt-
ben, melyben a család-és gyermekjóléti 
szolgálat épületének tetőtér beépítése 
valósulna meg, a pályázati támogatás 
benyújtásához szükséges Megalapozó 
dokumentum elkészítésére szintén a Haj-
dú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynök-
ség Nonprofit Kft. 1.350.000.-Ft, azaz 
Egymillió-háromszázötvenezer forint 
összegű ajánlatát fogadta el. A megala-
pozó dokumentum kifizetésére szintén a 
pályázat elnyerését követően kerülne sor. 
A polgármester felhatalmazást kapott a 
kiválasztott ajánlattevőkkel való szerző-
déskötésre.

A fenti döntésekről részletesebben, elekt-
ronikusan az önkormányzat hajduszovat.
hu, és a Nemzeti Jogszabálytár njt.hu 
honlapján, papíralapon a könyvtárban tá-
jékozódhatnak.

Bak Gézáné,       
jegyző

Jóváhagyta a Hajdúszováti Óvoda és 
Mini Bölcsőde intézmény Mini Bölcső-
dére vonatkozó Szakmai Programját a 
2022-2027 ciklusra vonatkozóan.

Módosította a Hajdúszováti Óvoda és 
Mini Bölcsőde alapító okiratát, valamint 
elfogadta az intézmény módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító ok-
iratát.

Döntött az óvodai felvételi körzethatár-
ról. A 2022/2023. nevelési évre a Hajdú-
szováti Óvoda és Mini Bölcsőde felvételi 
körzetét Hajdúszovát község teljes köz-
igazgatási területében határozta meg.

Az áprilisi rendkívüli ülésen módosítot-
ta az önkormányzat szociális rendeletét. 
A szociális rászorultság esetén nyújtan-
dó egyes pénzbeli és természetbeni el-
látások helyi szabályairól szóló 3/2015.
(II.12.) rendeletet. 2022. január 1 napjá-
tól érvénybe lépett bér-és nyugdíjeme-
lések következtében a Hivatalban egyre 
több kérelmet, főként lakásfenntartási 
és gyógyszerköltségek támogatására irá-
nyulókat kellett elutasítani, mivel a kérel-
mező már nem felelt meg a rendeletben 
előírt jövedelemi feltételeknek. Ez okból 
a képviselő-testület úgy döntött, hogy a 
szociális ellátások jogosultsági feltéte-
leként meghatározott jövedelemhatárok 
tekintetében emeléseket hajt végre, a rá-
szorulók támogatása érdekében.

A rendelet módosítás eredményeként, 
2022. április 13. napjától támogatásra jo-
gosult az a szociálisan rászoruló személy, 
ahol a családban az egy főre eső jövede-
lem nem haladja meg:
1. Rendkívüli települési támogatás ese-
tén, a családban az 57.000.-Ft-ot, egye-
dül élő esetében 71.250.-Ft-ot.

2. Elhalt személy eltemettetéséről való 
gondoskodás (temetési segély), a teme-
tési kölcsön, az   első lakáshoz jutók tá-
mogatása esetén a 114.000.-Ft-ot.

3. Tanévkezdési támogatás esetén a 
128.250.-Ft-ot. Ezen ellátásnál a pénz-
beli támogatás mértéke is emelésre 
került. A támogatás összege általános is-
kolás gyereknél 4.000.-Ft-ról 5.000.-Ft-
ra, középiskolás gyereknél 8.000.-Ft-ról 
9.000.-Ft-ra, felsőfokú intézmények 
hallgatóinál 12.000.-Ft-ról 13.000.-Ft-
ra, az óvodás gyerekek részére nyújtott 
természetbeni támogatás gyerekenként 
2.000.-Ft-ról 3.000.-Ft-ra emelkedett.

4. Lakhatás költségeihez nyújtott te-
lepülési támogatás esetén szintén a 
114.000.-Ft-ot.

5. Gyógyszerköltség támogatás esetén 
a családban a 114.000.-Ft-ot, egyedül élő 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK



HAJDÚSZOVÁT  3.

Hajdúszovát Község Önkormány-
zata május 1-én rendezte meg a 
Majális című rendezvényt közsé-
günkben. 

 Majális

Hagyomány iskolánkban, hogy 
minden évben Diószegi Lajos szü-
letésnapján (április 27-én) megem-
lékezünk iskolánk névadójára. 
Ilyenkor az iskola apraja-nagyja 
összegyűlik, s a nagyobb gyerekek 
előadásában megismerkedünk Dió-
szegi Lajos életével, munkásságával. 
Idén sem volt ez másképp. 10 órakor 
összegyűltünk az iskola aulájában 
és meghallgattuk az 5. osztályosok 

Diószegi-nap

Délelőtt elkezdődött az elmaradha-
tatlan főzőverseny, a hagyományos 
futóverseny és a gyerekek és családok 
számára a hagyományos vetélkedő.

sőként a helyi csoportok adták elő 
műsorszámaikat. Fellépett a Derűs 
Alkony Nyugdíjas Klub Népdalköre, 

műsorát. Ezután az iskola vezetősé-
ge koszorút helyezett el Lajos bácsi 
domborművénél. Az idei évben az 
igazgató úr vers-és prózaíró, illet-
ve rajzversenyt hirdetett. A verseny 
témája: Miért jó a Diószegi Lajos 
Általános Iskolába járni? Remél-
jük minél több gyermek alkotásával 
büszkélkedhetünk majd! S reméljük 
azt is, hogy ez a kezdeményezés is 
hagyománnyá válik majd!

A gyerekek számára ingyenes ugrá-
lóvárral és ingyenes arcfestéssel ked- 
veskedtek a szervezők idén is. Rajzver-
senyt is hirdettünk, ahol szép szám- 
mal érkezett nevezés.
A rendezvényt Hegedűs Istvánné, al-
polgármester asszony nyitotta meg. 
A színpadon még a délelőtt folya-
mán elkezdődtek a produkciók, el-

a Hajdúszováti óvodások, a Diószegi 
Lajos Általános Iskola tanulói, és a 
Hajdúszováti Mazsorett csoport.

A helyi fellépők után egy interaktív 
zenés táncos gyermekműsorral ér-
kezett településünkre Molnár Orsi, 
a műsorban szinte minden gyermek 
bekapcsolódott. Ezt követően az 

Amirah Mozgásstúdió zumba be-
mutatóját tekinthette meg a nagyér-
demű. Mazsorettre váltva  Gold Star 
Tánc és Kulturális Egyesület lépett 
fel. Majd Délután a várva várt ered-
ményhirdetésre is sor került.

A főzőverseny eredményei:
1. hely: Fénysugár Biztos Kezdet 
 Gyerekház
2. hely: Polgármesteri Hivatal
3. hely:  Négy Évszak Kulturális Egye- 
    sület

Az eredményhirdetést követően fo-
lyatódtak a műsorok a színpadon, 
Kiss Alexandra Szenes Iván dal-
csokorral kedveskedett a nézők-
nek, majd a Lesz Dance Táncstúdió 
következett. Sztárvendégünk idén 
Csocsesz volt.

Köszönjük mindenkinek, 
aki kilátogatott 

a programra!
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VISSZATEKINTÉS A HAJDÚSZOVÁTI POLGÁRŐRŐSÉG MEGALAKULÁSÁRÓL

HAJDÚSZOVÁT
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság.

Tóth Károly, főszerkesztő
A szerkesztőbizottság:  

Király Jánosné, Király Mónika 
Nagy Gyuláné, Mészáros Korinna, 

Szentesi Ildikó

Előkészítés: 
Kodály Zoltán Művelődési Ház

 Kiadó: 
Hajdúszováti Polgármesteri Hivatal, 

4212 Hajdúszovát, Hősök tere 1.

 Kiadásért felelős személy: 
Bak Gézáné

Újság e-mail címe: 
szovatiujsag@gmail.com

Számítógépes tördelés 
és nyomdai munkák:

Hajdúszoboszlói Hírforrás Reklámújság 
Szerkesztősége: Hajdúszoboszló, Bethlen u. 23. 

Tel./Fax: 06-52-558-668

Névvel, betűjellel ellátott írásokért 
a szerzők vállalják a felelősséget, de nem 

tükrözik a szerkesztőség véleményét.
 

Kéziratokat nem őrzünk meg és nem kül-
dünk vissza. A lapban közölt fényképet 

tulajdonosainak visszajuttatjuk.
Lapzárta: minden hó 20. napja.

ISSN: 2061-3016

KISTÉRSÉGI
KÖZPONTI 

ORVOSI 
ÜGYELETI

SZOLGÁLAT
TELEFONSZÁMA: 

112
ILLETVE:

06 (52) 
506-303

Sütemény receptek:

Jó étvágyat kívánunk!

GYORS EPRES SÜTI

Forrás:  InternetHozzávalók:
• 24 dkg kristálycukor
• 37 dkg liszt 
• 1 csipet só
• 2 db tojás

• a szóráshoz cukor és 3-4 evőkanál  
    olvasztott vaj
Elkészítés: 
1. A sütőt előmelegítjük 200 fokra.
2. A hozzávalókat az eper kivételével ösz-
szekeverjük. A tejet adjuk hozzá utolsóként, 
kisebb adagokban.
3. Kivajazott vagy sütőpapírral bélelt, köze-
pes méretű (20*30-as körüli) tepsibe önt-
jük. Ezután kidíszítjük a tetejét a hosszában 
ketté vagy négybe vágott eperszemekkel.
4. Kb. 20-25 perc alatt, aranybarnára sütjük 
(tűpróbát végzünk).
5. Még forrón alaposan megkenjük olvasz-
tott vajjal, és addig szórjuk a tetejét kristály-
cukorral, míg egészben nem maradnak a 
szemek a süti tetején. Az első néhány réteg 
ugyanis bele fog olvadni a vajba.
6. Ezután sütőpapírral együtt kiemeljük a 
tepsiből, és szeletelhetjük is!

Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőr- 
ség munkáját. Amennyiben jogsértő cse- 
lekményt észlelnek, értesítsék a rendőr- 
séget (segélyhívószám: 112) vagy a telepü-
lés körzeti megbízottjait, avagy polgárőre- 
it az alábbi telefonszámokon. A bejelentése-
ket a rendőrség bizalmasan kezeli: 

A körzeti megbízottak fogadóórát tartanak 
minden kedden 16 és 18 óra közötti időben 

a Hajdúszovát, Piac utca 2. szám alatti 
Körzeti Megbízotti Irodában.

Felhívjuk a járművezetők figyelmét a 
szabálykövető, körültekintő és óvatos 
közlekedésre, amivel megelőzhetőek 

a balesetek!

Mészáros József c. r. ftzls. csoportparancsnok 
06-30/382-6565

Vass Lajos c. r. tzls. körzeti megbízott
06-30/382-6584

Sági József r. ftőrm. körzeti megbízott
06-70/430-1354

Kiss Zsolt r. ftőrm. körzeti megbízott
06-70/430-1353

Szabó Zsolt c. r. ftőrm. körzeti megbízott
06-30/382-6575

    Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság
06 52/558-510 

vagy Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 
Tevékenységirányítási Központ 

112 segélyhívó vonalon
    Hajdúszováti Polgárőr Egyesület elérhetősége:  

+36-30-287-09-76

• 1,25 dl étolaj 
• 1 tasak sütőpor
• ízlés szerint eper
• 3,75 dl  2,8 %-os 
   tej 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
küldöttgyűlése 2022. május 20-ára 
(péntek) tűzte ki a kamarai válasz-
tás időpontját. A kamarai tagok or-
szágosan, ezen a napon adhatják le 
szavazataikat reggel 6 óra és este 19 
óra között a megyei küldöttek neveit 
tartalmazó listára a lakóhelyük/szék-
helyük alapján meghatározott szava-
zókörben.

A hajdúszováti lakóhellyel/székhely-
lyel rendelkező kamarai tagok a Fa-
lugazdász Irodában (Hajdúszovát, 
Hősök tere 1.) adhatják le szavazata-
ikat.

Szavazni természetes személy esetén 
csak személyesen, míg gazdálkodó 
szervezet esetén csak törvényes kép-
viselő útján, a személyazonosság iga-
zolását követően lehet. Természetes 
személy esetén személyazonosságot 
igazoló okmány (érvényes személyi 
igazolvány, útlevél vagy vezetői en-
gedély) és lakcímkártya, gazdálkodó 
szervezet esetén aláírási címpéldány 
és cégkivonat szükséges.

A kamarai választással kapcsolatos 
részletek megtekinthetőek a Kamara 
portálján (www.nak.hu) a „Kamarai 

Felhívás a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjai részére

választás 2022” menüpont alatt, va-
lamint a település falugazdászánál 
(Jenei Beáta, 70 489 3860) érdek-
lődhetnek a kamara tagjai.

Tegye le voksát, 
mert közösen 
erő vagyunk!



6. HAJDÚSZOVÁT

Hajdúszovát, 
lépj előre 
digitálisan!

 ITT A
 GIGAERŐS
OTTHONI NET

Válts a Telekom gigaerős hálózatára!

A Telekom optikai hálózatáról érhető el,  
műszaki felméréstől függően.

telekom.hu/gigaeros
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