
Anyanyelvünk legdrágább öröksé-
günk. Ha magyarok akarunk maradni, 
ragaszkodnunk kell nyelvünk helyességé-
hez és tisztaságához. Ez érdemes feladat.

Napjainkban egyre kevesebbet írunk 
kézzel. Amikor gépelünk, gyakran mel-
léütünk, fölcseréljük a betűket, esetleg 
cseteléskor szándékosan rövidítünk, elte-
kintünk a nagy kezdőbetűk használatától. 
Hibáinkat olykor észre sem vesszük, vagy 
ha a program aláhúzással fel is hívja rá a 
figyelmet, gyakran benne marad a pontat-
lanság: időhiányra hivatkozunk, vagy arra, 
hogy úgy is érthető, esetleg néhányan nin-
csenek is tisztában vele, hogy kellene he-
lyesen írni azt a szót. Nagyon kevesen szí-
nesítik beszédüket közmondások, szólások 
alkalmazásával, vagy ha használják őket, 
gyakran rosszul. Sajnos az átlagemberek 
mellett a sajtóban, televízióban szereplők is 
vétenek nyelvhelyességi hibákat.

Ezért is tekintjük nagy kincsnek azokat, 
akik még helyesen használják a nyelvün-
ket, ápolják azt. Iskolánkban hagyomány, 
hogy névadónk tiszteletére decemberben 
lehetőséget adunk a város legjobb helyes-
íróinak, hogy évfolyamonként összemérjék 
tudásukat. Idén 2012. december 11-én az 
Óvoda úti intézményegységbe vártuk a ver-
senyzőket. 

A verseny két részből állt. Először egy 
olyan szöveget kellett diktálás után leír-
niuk, amiben nehéz helyesírású szavak 
szerepeltek. Majd egy feladatlapot kellett 
kitölteniük. Betűrendbe rakás, időtartam 
jelölése, ly-s szavak, tulajdonnevek, rövi-
dítések, hangkapcsolatok, számok írása 
- mind ismert, gyakorolt, de mégis gon-
dolkodásra késztető helyesírási probléma. 
Illetve közmondásokat, szólásokat kellett 
szétválogatni, megalkotni, nyelvhelyességi 
hibákat felismerni, kijavítani.

A verseny eredményének ünnepélyes ki-
hirdetésére december 21-ig kellett várniuk 
a versenyzőknek. Azok a gyerekek, akik ké-
szültek a versenyre, nap mint nap figyelnek 
arra, hogyan kell helyesen leírni, használni 
a szavakat, kifejezéseket, szólásokat, min-
denképp nyertesek, ha az alábbi listában 
nem is szerepelnek a legjobbak között.
5. évfolyam
1. Molnár Flóra: Református Általános Iskola
2. Varga Fruzsina 5. c: Bocskai Iskola, Óvoda út
3. T. Tóth Petra 5. b: Bocskai Iskola, Óvoda út
6. évfolyam 
1. Hodik Lilla 6. d: Bocskai Iskola, Óvoda út
2. Berencsi Imre 6. c: Bocskai Iskola, Óvoda út
3. Jóna Nikolett 6. e: Bocskai Iskola, Polgári út
7. évfolyam
 1. Török Izabella: Kőrösi Csoma Sándor Gim-
názium
2. Berencsi Laura 7. d: Bocskai Iskola, Polgári út
3. Ötvös Viktória 7. e: Bocskai Iskola, Baross út
8. évfolyam
1. Gulyás Róbert 8. f: Bocskai Iskola, Baross út
2. Nagy Evelin 8. f: Bocskai Iskola, Baross út
3. Horváth Anna 8. a: Bocskai Iskola, Óvoda út
Gratulálunk a nyerteseknek, s reméljük, 
sokan figyelnek arra, hogyan használják a 
magyar nyelvet.

 Szabó Éva

Nem bántja a szemét?

2. oldal

Teremtésvédelem télen is
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„A Don felől..."

5. oldal
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Városi helyesíró és 
nyelvhelyességi verseny

ire ezek a sorok napvilágot 
látnak már túl vagyunk a 
kultúra napi ünnepségen. 
Gazdagodtunk egy gyönyörű 

kiállítás képeivel, egy hangverseny fülbe-
mászó dallamaival. Országszerte progra-
mok sokasága tisztelgett nemzeti imádsá-
gunk születésnapja alkalmából nemzetünk 
kultúrája előtt. 

De vajon mennyire gondolkodunk el 
azon, mit is jelent igazából a magyar kul-
túra?

Jut-e eszünkbe ez ünnepnap előtt és 
után, az év 364 napján, miként, hogyan 
ápoljuk, védjük, őrizzük, gyarapítjuk kul-
túránkat hétköznapjainkban, gondolkodá-
sunkban, tetteinkben. 

Mitől nemzeti, mitől magyar a mi kul-
túránk? Lényegét, alapját szépséges anya-
nyelvünk adja.  

„Különböző nyelvek melegéből keltek ki a 
különböző népek, melyeket az atyafiság és az 
együttes érdek alapján a közös szó szervezett 
nemzetekké. Velünk is ez történt. A magyar-
ságot is az atyafiság és az együttes érdek alap-
ján a sors verte egybe; hazát a bátorsággal 
irányzott életösztön szerzett neki, de nemzet-
té a magyar szó teremtette. Mint jelképes erő 
és hatalom, a magyar szó nekünk a legna-
gyobb ereklye. Kegyelet, hűség és becsület illeti 
őt." – írja Tamási Áron

Mennyire vigyázunk nyelvünkre, nem-
zeti megmaradásunk alapkövére? 

És mennyire gondolunk nemzetünk 
megmaradására? 

Ilyen és hasonló gondolatok fogalma-
zódtak meg bennem ezekben a napokban, 
főként azután, hogy kezembe került Böjte 
Csaba ferencesrendi barát egyik írása, 
amelyet népünk megmaradása okán vetett 
papírra.  Mert a nyelv, kultúra csak akkor 
őrizhető meg, ha van, kik továbbvigyék, 
továbbadják majd gyermekeiknek, unoká-

iknak. Ha számban elfogy, mint „oldott 
kéve” széthull a magyar nemzet, ha már 
nem beszéli senki ezt a különleges, szép 
nyelvet, kultúránk levéltárak, múzeumi tár-
lók csodája lehet, mint egykor élt népeké. 
Ez a folyamat már más területekre visz ben-
nünket, de ez is hozzátartozik, hozzátartoz-
hat január 22-e üzenetéhez. Csaba testvér 
így fogalmaz: „Én is olvasom az okos, pre-
cíz kimutatásokat, hogy az elmúlt években 
itt is - ott is mennyivel fogyott a mi drága 
népünk, és hogy a statikák fényében mire 
számíthatunk. Természetesen én is ki tu-
dom számolni, hogy ha havonta leesik 10 
cserép a házamról, akkor mikor fog elfogy-
ni az összes cserép és rám roskadni a ház. Az 
is logikus, és ki is lehet számolni, hogy ha 
jön nekem ezer méterről az autó ötvenessel, 
akkor hány másodperc múlva fog elütni... 
csak az nem logikus, hogy miért nem ugrok 
félre, miért nem igazítom meg a cserepeket 
az otthonomon, miért várjuk némán, pasz-
szívan a sorsunk beteljesedését?

Egy statikusan gondolkodó világban 
élünk, a legtöbb ember abból indul ki, 
hogy ilyen a világ, ez van, ezt kell elfogad-
ni. Mostanában újból és újból felcsendül 
bennem egy régi, Kájoni János által gyűj-
tött csíksomlyói dal refrénje: "ha nincs 
kenyér keresünk!" Igen, mi keresztények 
a mi Urunktól Istenünktől azt halljuk: 
"Keressetek és találtok, zörgessetek és aj-
tót nyitnak nektek", "bármit kértek az én 
nevemben, azt megkapjátok"... Igen, egy 
változó, növekvő, kibontakozó világot te-
remtett az Isten, és mi ennek a folyamato-
san születő világnak vagyunk a gyermekei. 
Nem statikus, fáradt gondolkodás kellene 
vezessen bennünket, hanem egy dinami-
kus, bátor, cselekvő, keresztény lelkület, a 
mi Urunk Istenünk szelleme. Isten ránk 
bízta a teremtő erőt, merem-e azt használ-
ni hittel, reménnyel? Szépnek látom Isten 

adta drága szülőföldemet? Azt ami érték 
nekem, azt örömmel megmerem-e osztani 
gyermekeimmel???

A félelem, a szorongás, ha csak irreális, 
még akkor is mindenképp kifejti a maga 
pusztító hatását. Hogy mennyire így van, 
elmondok egy kísérletet: A tudósok vettek 
száz egeret, ötvenet beraktak egy kísérleti 
terembe, a másik ötvenet egy ugyanolyan 
terembe zárták. Arra voltak kíváncsiak, 
hogy a félelem, a szorongás, a stressz mit 
fog eredményezni az egereknél? Éppen 
ezért az egyik megfigyelés alatt álló terem-
be beraktak egy ketrecbe zárt macskát. Így 
bezárva a macska nem bánthatta az egere-
ket, de a szaga érződött, közben nyávogott, 
morgott félelmetesen és a kis parányi álla-
tokra ez az irreális félelem is hatással volt. 
Abban a teremben hol nem volt cica, az 
élet szépen ment a maga medrében, sok- 
sok kis egérke született, a párok gondos-
kodtak a parányi utódokról, vígan fejlő-
dött az egérpopuláció. A másik teremben, 
hol a cica a ketrecben biztosította a stresszt, 
a félelmet, hiába, hogy egyetlen egeret sem 
tudott bántani, az egerek nem hoztak kellő 
mennyiségű utódot, sőt sokszor a megszü-
letett utódokat is megették és azok a kis 
egerek, amelyek életben maradtak, sokkal 
gyengébben fejlődtek, betegesebbek vol-
tak, sőt mindenféle deviancia gyakrabban 
előfordult náluk, pl. több volt itt a saját 
neme iránt vonzó egyed. Igen, a félelem, 
a szorongás, még az irreális, alaptalan fé-
lelem is öl, pusztít, megfojtja az áldozatát!! 
Ezt a gonosz lélek is jól tudja, ezért lengi 
be világunkat ez a hatalmas nyugtalanság, 
félelem!! Jézus Krisztus mindig, de mindig 
vigasztal, biztat, bátorít! Azt kéri újból és 
újból, hogy ne féljünk, hanem bízzunk 
benne!!” (Részletek Böjte Csaba: Megmara-
dunk?! c. írásából)Forrás: Napút. 2012.10.

Rigó Tamásné

„Isten, áldd meg a magyart..” Magyar Kultúra Napja

Fotó:Borbély Máté Fotó:Fűz László



2 Hajdúnánási Újság 2013. január 24.

Senki sem vitathatja, hogy kis városunk 
képe egyre jobban mutatja azt, hogy itt 
többségében olyan emberek laknak, akik 
odafigyelnek környezetükre. Szerencsére 
kevés azoknak a száma, akik tönkrete-
szik mások munkáját, akik akarva vagy 
akaratlanul károsítják környezetünket. 
Milyen büszkék is lehetünk például a 
főterünk Gingko fájára, a megőrzött és 
sokat szenvedett hársfa sorra, a Templom-
kert öreg fáira. Szemet gyönyörködtetők. 
Éppen ezért bosszantja az embert, ha 
ezen szépségeinkre valakik „kezet emel-
nek”. Olyan kicsinek tűnő, de romboló 
hatásokra gondolok, vagy esztétikailag 
nem megfelelő megoldásokra, amelyből 
most csak néhányat említek meg. Példá-
nak okáért azt, hogy a főtéri temetkezé-
si kiírás táblája mellett lévő „jó öreg fa” 
törzsén nap-nap után ott „díszelegnek"” 
a hirdetések, a sportrendezvényekre szó-
ló invitáló plakátok (rátűzve, rászegelve). 
Hogy megoldási lehetőségről is essen szó. 

A forgalmasabb helyekre helyezhetnénk 
hirdető oszlopokat. Nevezetes, védett nö-
vényeink is megérdemelnének egy díszes 
„karót”, rajta kis táblán a tudnivalókkal. 
Mennyivel jobban éreznék magukat a fák, 
ha egy-egy építkezés során az el- és lezá-
ró palánkokat nem 100-200-as szegekkel 
erősítenék hozzájuk. Milyen igaza is van 
Hannes Tuch-nak: „Vándor, ki elhaladsz 
mellettem, ne emelj rám kezet! Én vagyok 
tűzhelyed melege hideg, téli éjszakákon, én 
vagyok tornácod barátságos fedele, amely-
nek árnyékába menekülsz a tűző nap elől, 
és gyümölcsöm oltja szomjúságodat. Én va-
gyok a gerenda, amely házadat tartja, én 
vagyok asztalod lapja, én vagyok az ágy, 
amelyben fekszel, a deszka, amelyből csóna-
kodat építed. Én vagyok házad ajtaja, böl-
csőd fája, koporsód fedele. Vándor, ki elmégy 
mellettem, hallgasd meg a kérésemet: - NE 
BÁNTS!”

Gut István

A hajdúböszörményi Zöld Kör az Eu-
rópai Szociális Alap támogatásával a köz-
elmúltban kezdte el az „Az önkéntesség 
elterjesztése a Hajdúságban” című prog-
ramját. A program keretében egy önkéntes 
információs ponton (Zöld Kör – Hajdú-
böszörmény) és két alponton (Okkal-Más-
Okkal Ifjúsági Egyesület – Hajdúnánás, 
Vidi-ér Vidért Közhasznú Egyesület – 
Hajdúvid) várják az érdeklődőket.

Az önkéntes információs pontok és 
alpontok feladata, hogy az önkéntes 
munkát vállalók számára segítséget, út-
baigazítást adjanak, illetve azoknak az 
intézményeknek, szervezeteknek és egy-
házaknak, amelyek jelenleg is fogadnak, 
vagy a jövőben tervezik önkéntesek foga-
dását, olyan lehetőségeket (tevékenysége-
ket, programokat, akciókat) ajánljanak, 
amelyekhez önkéntesek segítségét vehetik 
igénybe, valamint önkénteseket közvetít-
senek a fogadószervezetekhez.

Tehát ha Ön szívesen áldozna szabad-
idejéből azért, hogy önkéntesként segít-
se embertársait, az egészséges környezet 
kialakítását és ápolását civil szervezetek, 
egyházak és intézmények munkájába be-
kapcsolódva, vagy az Ön által képviselt 
szervezet, intézmény szívesen fogadna 
olyan önkénteseket, akik informáci-
ós pontjainkban érdeklődnek önkéntes 
munkavégzési lehetőségek iránt, keresse 
önkéntes információs pontjainkat és al-
pontjainkat!

Hajdúböszörmény: Zöld Kör iroda 
(Hajdúböszörmény, Bocskai tér 2., 
II emelet) 
Hajdúnánás: Ifiház 
(Hajdúnánás, Köztársaság tér 16.) 
Hajdúvid: Kultúrház 
(Hajdúvid, Krúdy Gyula u. 19.) 
További információk:
Zöld Kör – a Föld Barátai Magyarország tagja
info@zoldkor.net 
Telefon: 06 (52) 280-038

A Tedej Agrárter-
melő és Szolgáltató 
Zrt. fő tevékenysé-
ge az állattenyésztés. 
Egyidőben több mint 
5000 szarvasmarha 
és 17 000 sertés napi 
etetését tartását kell 
megoldani Tedejen. 
Közvetve vagy köz-
vetlenül a Tedej Zrt 
minden feladatát az 
állattenyésztés szük-
ségleteinek biztosítása 
érdekében végzi.

A Tedej vállalat-
csoport 7 állattartó 
telepen foglalkozik 
tejelő szarvasmarha és 
húsmarha tenyésztés-
sel. Tejelő szarvasmar-
ha állományuk 1800 
tehénből és 1700 növendék állományból, 
húsmarha állományuk 700 tehénből és 
830 darabos szaporulatából áll.

A Tedej Zrt. a biztos termelési alap 
híve, ennek megfelelően a képződött nye-
reséget teljes mértékben a tevékenység fej-
lesztésére fordítja, osztalék fizetésével nem 
vonják el a forrásokat a jövő termelési ka-
pacitásaitól, illetve élnek az állattenyésztés 
fejlesztésére fordítható támogatásokkal.

Az utóbbi néhány évben a Tedej Zrt. 
több mint 1,6 milliárd forintot fordított 
szarvasmarha telepeinek fejlesztésére.

A fejlesztések egy része kötelező kör-
nyezetvédelmi beruházás volt. A szar-
vasmarha telepek további működésének 
feltételeként Részleges Környezethaszná-
lati Engedélyt kellett kérni és végre kel-
lett hajtani az abban foglalt trágyakezelési 
fejlesztéseket. A trágyakezelési fejlesztések 
keretében közel 40 000 tonna szilárd 
trágya és 21 000 m3-es hígtrágya táro-
zót létesítettek. A Tedej vállalatcsoport 
minden telepén megoldott tiszta esővíz, 
trágyalétől elkülönült gyűjtés és kezelés. 
A pihenőboxos tehén istállókban szános 
trágya kihúzókat építettek, megoldot-
ták a hígtrágya szivattyús szállítását és a 
trágyalé szeparálását. A hígtrágya levet 
félévente csővezetéken keresztül a szom-

szédos öntöző te-
lepre továbbítják, 
ahonnét speciális 
öntöző kerettel 
felszerelt csévélő-
dobos berende-
zésekkel öntözik 
ki. A kijuttatott 
trágyalé csapa-
dék vízen túl bi-
ológiailag aktív, 
értékes tápanyag 
utánpótlás a nö-
vények számára. 
A trágyalé kijut-
tatása évente 2 
hetet vesz igény-
be kétfős kezelő 
személyzet fel-
ügyelete mellett, 
ami a tartályko-
csis kijuttatáshoz 

képest rendkívül hatékony és gazdaságos.
A kötelező környezetvédelmi beruhá-

zásokon túl számos korszerűsítési fejlesz-
tést is végrehajtott a Tedej Zrt. Ennek 
keretében épült egy 50 állásos korforgó 
rendszerű fejőház. A tehenek nyakában 
lógó expanderek segítségével a fejőgép 
beazonosítja a teheneket és egyedi szinten 
gyűjt adatokat termelési állapotukról. Az 
adatok között szerepel a fejt tej mennyisé-
ge, minőségi paraméterei és az állat akti-
vitására jellemző lépés szám is. A gyűjtött 
adatok folyamatosan kiértékelésre kerül-
nek, ezek eredményétől függően automa-
ta kapuk kiválasztják az állategészségügyi 
kezelésre, termékenyítésre váró egyedeket. 
A korszerű technika segítségével nagyüze-
mi körülmények között is egyedi bánás-
módban részesülnek a tehenek Tedejen.

A fentieken túl Tedejen silóteret, szé-
na tárolókat, szilárd burkolatú utakat is 
létesítettek valamint számos régi istállót 
újítottak fel, az állatok számára komfor-
tosabb környezetett biztosítva.

A fejlesztések eredményeként mára a 
Tedej Zrt. valamennyi szarvasmarha te-
lepe megújult és minden tekintetben fel 
tudja venni a versenyt a nyugati országok 
korszerű szarvasmarha telepeivel.

Nem bántja a szemét? Szarvasmarha telepi beruházások 
a Tedej Zrt-ben

Legyen Ön is önkéntes!

Múzeumi hírek

Önnek is ismerős ez a falvédő szöveg? 
A helytörténeti gyűjtemény gyarapítani 
szeretné falvédő gyűjteményét. Ha az Ön 
háztartásában is fellelhető régi falvédő, 
házi áldás, kérjük ajánlja fel a múzeum 
számára. Nem baj ha kopott, szakadt, fa-
kult, hímzés hiányos.

Látogatóink figyelmébe ajánljuk idő-
szaki kiállításainkat, melyek február végé-
ig tekinthetők meg:   

- Tűfestéses címerek – válogatás a 
golopi gyűjteményből

- Mobilkor – telefontörténet, ahol egy-
úttal nem használt mobiljait is leadhatja.

„Az én uram csak a vizet issza, nem is sírom lányságomat vissza.”

Küldjön egy képet!
Varga László kedves olvasónk az alábbi 

két fotót küldte be az egykor volt előháti 
iskoláról. Az első kép 1962-ben, a másik 
2012-ben készült.

Ez az iskola a Nyiczky-réti iskola teher-
menetesítésére jött létre, 1948-ban. Az 
első évben a „Kopasz Daróczi” tanyáján 
működött, majd 1949-ben áttelepítették 
az előháti erdőbe, az erdészet épületébe. 

Első tanítója Kerekes Erzsébet volt. Itt ta-
nítottak még hosszú évekig: Fekete Imre, 
Bögre Lajos, Tímári Imre, Tímári Imréné. 
Az iskolát 1965-ben körzetesítették.

2012 1962
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2013. január 26. szombat
Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelő-

dési Központ
Szervezők: Kéky Lajos VMK, a Mó-

ricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti 
Gyűjtemény és a Hajdúnánási Ipartestület

Célunk, hogy teret adjunk annak a régi 
szokásnak, ill. a sajnos mára már lassan 
veszendőbe menő hagyománynak, amely 
ilyenkor télidőben a legnagyobb közössé-
gi esemény volt a paraszt családoknál. 

A disznóölés reggel 7.00 órakor kezdő-
dik a fogópálinka elfogyasztásával majd a 
disznó leölésével. Ezt követően kezdődik 
a hagyományos, szalmával történő per-
zselés.
8.30 Hagyományos disznótoros reggeli

 • Hagymás vér
 • Fokhagymás pecsenyehús
 • Forralt bor
 • Mézes tea

13.00 Hagyományos disznótoros ebéd
• Orja leves házi reszelt tésztával
• Toroskáposzta
• Gerslivel (hántolt árpa) 
   töltött káposzta
 A délelőtt folyamán és az ebéd alatt 

a hangulatról a Csűrdöngölő Népzenei 

Együttes gondoskodik, valamint Kócsi 
Imre – kisbíró- mutatja, magyarázza a 
disznó feldolgozás folyamatait. Közre-
működnek még az Aranyszalma Ifjúsági 
Néptánc Együttes, a Szalmakalap Citera 
együttes és a Bocskai AMI Citerazenekar 
tagjai.
14.00 A színházteremben a Hajdú Bok-
réta előadásában megtekinthetik a Ná-
nási Lakodalmas népi színművet.
16.00 Hagyományos disznótoros va-
csora

 • Kemencében sült hurka, kolbász
 • Hájas tészta
 • Sült tepertő
Az ételek kóstolásához helyben lehet 

vásárolni kóstoló jegyet, 400 Ft-ért. Ez 
magába foglalja az ételt, 2 szelet kenyeret, 
savanyúságot, vagy tejfölt, húsleves eseté-
ben a főtt húst is.

500 Bocskai Koronáért az étel mellé 
adunk 2 dl forralt bort, vagy 3 dl forró 
mézes teát. 

 Forralt bor és a tea külön is megvásá-
rolható 200 Ft-ért.

 Csak helyben fogyasztásra van lehető-
ség, elvitelre kóstoló jegyet nem adunk!

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhiva-
tal Munkaügyi Központjának tájékoz-
tatatása a TÁMOP 2.1.1-1-2012-0001 
Idegen nyelvi és informatika kompeten-
ciák fejlesztése kiemelt projektről

A projekt célja a felnőtt lakos-
ság gazdasági versenyképességének, 
munkaerőpiaci, elhelyezkedési esélyeinek 
és tanulási hajlandóságának növelése, a 
digitális ismeretekkel és nyelvi kompe-
tenciákkal rendelkező lakosság számának 
emelése. A kompetencia-fejlesztést célzó 
képzési programokba minimálisan 100 
000 fő kerül bevonásra.

A projekt keretében megvalósuló képzé-
sekben részt vehet minden 18. életévét be-
töltött felnőtt, aki nem áll középiskolával, 
felsőoktatási intézménnyel tanulói vagy 

hallgatói jogviszonyban (kivételt képeznek 
a költségtérítéses képzésében résztvevők). 
Felső korhatár nincs. A projekt időtarta-
ma alatt egy személy maximum 90 000 Ft 
támogatásban részesülhet. A résztvevő sze-
mélyeknek önrész befizetésével kell hoz-
zájárulniuk a képzéshez, amely összeg 
mértéke a hátrányos helyzetű települése-
ken élők esetében 2%, más esetben 5%.

A képzések iránt érdeklődő személyek 
a http://www.tudasodajovod.hu/ web-
oldalon tájékozódhatnak a jelentkezés to-
vábbi részleteiről, valamint az ott szereplő 
elérhetőségeken léphetnek kapcsolatba az 
ügyfélszolgálattal. A képzési helyek listá-
jának véglegesítését követően nyílik lehe-
tőség a regisztrációra, és a képzésekre való 
jelentkezésre.

A re-
formátus 
iskolások 
és a cser-
készc sa -
pat évek 
óta hűsé-
ges támo-
gatója a 
Hortobá-
gyi Ma-
d á r k ó r -
h á z n a k . 
Az őszi 

Teremtésvédelem projekt alkalmával 
100.000.- Ft adományt gyűjtöttek össze 
és vittek el, hogy a sérült, beteg madarak 
gyógyítását segítsék. 

Ám a teremtett világ védelmére nem 
elég rövidebb-hosszabb távú projektek-
ben gondolkodva nevelni gyermekeinket. 
Szemléletformálásunkban folyamatosan 
jelen kell lenni a környezettudatosságnak, 
természetvédelemnek, mert bizony tollas 
kedvenceink ilyenkor télen akkor is éhez-
nek, ha éppen semmilyen akció nem hívja 
fel rájuk a figyelmet. 

A cserkészek is időben elkezdtek készü-
lődni a télre, hogy körültekintő alapos-
sággal összeállított madáretetőkkel lássák 

el azokat, akik szívügyüknek tekintik a 
madarak túlélési esélyeinek növelését.    

A Hortobágyi Madárkórházban jár-
va újabb ötletük támadt a gyerekeknek 
arra nézve, hogyan támogathatják a be-
teg madarakat. Egy-egy osztály néhány 
ragadozó madarat fogadott örökbe, a re-
formátus óvodások pedig egy gólyát vá-
lasztottak védencüknek. A gyerekek azóta 
is folyamatosan további adományokat 
gyűjtenek, érdeklődnek örökbefogadott 
barátjuk felől, és készülnek a következő – 
tavaszra tervezett - látogatásra.

A védencek és az örökbefogadó gyer-
mekközösségek:

Csőrös, a gólya – református óvodások
Luca, a réti sas – 2. a osztály és 7. osz-
tály
Heléna, a vándorsólyom – 2. b osztály 
(képünkön)
Csacsogó, az egerészölyv – 4. osztály
Héra, az afrikai hibrid ölyv – 5. osztály
Villám, az afrikai ölyv – 8. osztály
Az Örökbefogadási Emléklapok pe-

dig ott díszlenek az osztálytermek falán, 
az óvoda folyosóján. Így nap, mint nap 
emlékeztetnek mindenkit arra, hogy mit 
vállalt teremtett világunk védelme érde-
kében.

Buczkóné Magi Irén

I. Hagyományos Hajdúnánási Disznótor

Tudásod a jövőd 

Teremtésvédelem – télen is

 Készülnek a madáretetők

Centenáriumi emlékezés
A Kossuth utca 

derekán áll egy tor-
nácos parasztpolgá-
ri lakóház, melyen 
éppen negyedszázad 
óta márványtábla 
hirdeti, hogy falai 
közül egy gyermeket 
tudományos pályára 
szólította a teremtő. 

Dr. Újvárosi Miklós gyomnövény kutató, 
botanikusról van szó, aki egész életét e tu-
dományterületnek szentelte.

1913 január 25-én született, s 1981 
augusztus 15-én távozott az égi kutató-
pályára. 

Hogy ki volt ez a tudós férfiú, akinek 
egész életét végig kísérte a 3 éves korában 
bekövetkezett gyermekbénulás, lehetetlen 
néhány sorban elmondani. 

Szellemi bölcsője a mi egykori refor-
mátus gimnáziumunk volt, ahol tudós 
tanárok, köztük Igmándy József ültették 
el lelkében a kutatás vágyát. Útja innen 
a Debreceni Egyetemre vezetett, ahol a 
napi bejárás miatt komoly fizikai megpró-
báltatások árán 1937-ben természetrajz-
földrajz szakon tanári diplomát szerzett. 
Egy év múlva már bölcsészdoktor. Disz-
szertációját Hajdúnánás vegetációjáról és 
flórájáról írta, s az egyetem növénytani 
intézetének gyakornoka, majd tanársegé-
de lette. 

Erdély visszacsatolásakor, 1940-ben a 
kolozsvári Egyetemi Botanikus Kertbe 
helyezték, s hamarosan főintézőjévé ne-
vezték ki. 1943-ban Sepsiszentgyörgyre 
kapott meghívást a Gazdasági Intézet ta-
nári katedrájára. Erdély ismételt elvesz-
tését követően munkáját a Zala megyei 

Kehidán, majd Keszthelyen folytatta, 
ugyancsak középiskolai tanárként. Az it-
teni agrártudományi egyetemen nyert is-
mét egyetemi tanári kinevezést, s pályája 
ettől kezdve végleg egybeforrt a tudo-
mányos kutatással. Tanított a Debreceni 
Agrártudományi  Egyetemen, vezette a 
pallagi gyomnövénykutató részleget. 

1953-ban aztán élete végső állomás-
helyére érkezett, az MTA Vácrátóti Bo-
tanikai Intézetébe, ahol nyugdíjazásáig 
igazgató helyettesként irányíthatta az 
intézet fejlesztéseit. Ezt a helyet a pusz-
tulásból varázsolta komoly tudományos 
központtá, s amint a nagyközönség nap-
ról-napra láthatta, 25 esztendős munká-
jával a botanikus kert hazánk leggazda-
gabb élőnövény-gyűjteménye lett, amely 
mindmáig komoly oktató-nevelési célo-
kat is szolgál. 

Mind e közben ő lett a magyar gyom-
növénykutatás legjelentősebb hazai képvi-
selője. Munkáságával ő rakta le az egész 
országra kiterjedő gyomirtás és agrotech-
nika alapjait is. Tudományos munkája 
mindig közvetlenül kapcsolódott a mező-
gazdasági gyakorlathoz. Bár mozgáskor-
látozottsága nagyban akadályozta, ideje 
jelentős részét mégis terepen töltötte.

Kutatásaival nemzetközi rangot szer-
zett magának és szülővárosának egyaránt. 
Születésnapján koszorúzással hajtunk 
fejet emléke előtt, a tavasz folyamán pe-
dig, amint ez 25 évvel ezelőtt is történt, 
tudományos konferencia helyszíne lesz a 
múzeum, ahol pályatársak, tanítványok 
emlékeznek a tudós kutatóra.

Buczkó József
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Ebek megjelölése mikrochip 
(transzponder) beültetésével

Nagy port kavart fel az ebtartók kö-
rében az egyes állatvédelmi tárgyú kor-
mányrendeletek módosításáról szóló 
115/2012 (VI.11.) kormányrendelet, 
mely a 6. § (11) bekezdésében rendel-
kezik az ebek kötelező transzponderrel 
(mikrochip) való megjelöléséről 2013. 
január 1-től,az alábbiak szerint.

„A kedvtelésből tartott állatok tartá-
sáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. 
(II. 26.) Korm. rendelet 17/B. §-a a kö-
vetkező (10)–(12) bekezdésekkel egészül 
ki:* (10) Négy hónaposnál idősebb eb 
csak transzponderrel megjelölve tartha-
tó.* (11) A (10) bekezdésekben foglaltak 
betartását a jegyző és a kerületi hivatal el-
lenőrzi* (12) A négy hónaposnál idősebb 
transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző 
és a magánállatorvos köteles jelentést ten-
ni a kerületi hivatal felé.”  

Néhány gondolatot, mondhatnám rö-
vid útmutatót közölnék az állattartókkal 
ezzel kapcsolatban.
1. Kötelező veszettség elleni védőoltás-

ban csak transzponderrel megjelölt 
ebet lehet részesíteni. A megjelölést 
állatorvossal el kell végeztetni az úgy-
nevezett összetereléses eboltás megkez-
désének időpontjáig, nem pedig azzal 

egyidőben az összetereléses oltás hely-
színén.

2. A megjelölést praxisjoggal és jelölés-
hez szükséges felszereléssel rendelkező 
magánállatorvosok végzik, Hajdúná-
nás területére érvényes magángyakorla-
ti jogosítvánnyal.

3. A megjelölés alól elvont ebek gazdáját a 
jegyző a szabálysértési törvény alapján 
büntetheti. Irányadóul a 40.000.- Ft 
összeg van megjelölve.

4. A chip behelyezési költségét az állator-
vosok esetenként, a berakás helyszínén 
a munkafolyamat megkezdése előtt 
közlik a tulajdonossal. Ez az összeg 
3500 Ft-tól indul, az állatorvosa felszá-
molt árról nyugtát, kérés esetén szám-
lát ad. Az ebtartók eldönthetik, hogy 
melyik állatorvost, rendelőt választják a 
munka elvégzésére.
Azt a „rémhírt” is szeretném tisztázni, 

miszerint megbüntetik azt a tulajdonost, 
aki január elején nem jelölteti meg a ku-
tyáját. A megjelölést, ismétlem az eb ve-
szettség elleni éves kötelező védőoltásáig 
kell elvégeztetni.

Dr. Varga Miklós
kerületi főállatorvos

Tájékoztató szolgáltató változásról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat és a 

HÉPSZOLG Kft. tájékoztatja a lakossá-
got, hogy 2013. január     1-től Hajdú-
nánás város közigazgatási területén a víz 
és szennyvíz közüzemi szolgáltatást a Haj-
dú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 
(Debrecen, Hét vezér u. 21. sz.) végzi. 

A szolgáltató váltásra a víziközműről 
szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján 
került sor, mely a víziközmű szolgáltatók 
integrációját írja elő. Ennek a folyamat-
nak a részként Hajdúnánás Városi Ön-
kormányzat a Hajdú-Bihari Önkormány-
zatok Vízmű Zrt-vel kötött víziközmű 
üzemeltetési szerződést.

 A HÉPSZOLG Kft. ilyen jellegű te-
vékenysége megszűnt, így a szolgáltatást 
nem biztosíthatja a lakosság részére. 

Az új szolgáltató 2013. január 1-én 
tevékenységét megkezdte, átvéve a 
víziközműveket üzemeltetésre. A szolgál-
tatás folyamatos, a változás az ingatlano-
kat, az ott felszerelt mérőórákat, műtár-
gyakat nem érinti. 

Változatlan marad a fizetendő víz- és 
szennyvízdíj is. A fogyasztó e téren annyit 
érzékel, hogy a számla kibocsátója a Hajdú-
Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. lesz. 

A Zrt postázta a lakosság részére az új 
szolgáltatási szerződés nyomtatványait, 
kérjük, hogy azokat kitöltve 2 példány-
ba juttassák vissza a szolgáltatóhoz. A 
HÉPSZOLG Kft-vel kötött korábbi szer-
ződéseket nem kell felmondani, azok a 
víziközmű törvény rendelkezéseiből ere-
dően az új szolgáltató működésének meg-
kezdésével hatályukat vesztik.

Ha a fogyasztó a szerződést nem küldi 
vissza az új szolgáltatónak, a szolgáltatási 
szerződés ráutaló magatartással jön létre 
azzal a ténnyel, hogy az ingatlan a vezeté-
kes hálózatra be van kötve és a vízfogyasz-
tás biztosított.

Az új szolgáltató ügyfélszolgálata a 
Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám alatt a 
HÉPSZOLG Kft. központi irodájában 
működik hétfő és szerdai napokon de. 
8,00 órától du. 16,00 óráig, ahol megfelelő 
információval látják el a város lakosságát.
Szólláth Tibor                  Rozgonyi Attila
 polgármester                       ügyvezető

Tisztelt Méhészek!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 

méhállományok védelméről és a mézelő 
méhek egyes betegségeinek megelőzéséről 
és leküzdéséről szóló 70/2003.(VI. 27.) 
FVM rendelet értelmében 2013. február 
28-ig a méhészkedésüket (méhtartást), 
amennyiben azok tartási helye Hajdú-
nánás város közigazgatási területén van, 
nyilvántartásba vétel céljából be kell je-
lenteniük. 

Tájékoztatásul közöljük, hogy újonnan 
kezdett méhészkedést nyilvántartásba 
vétel végett a tevékenység megkezdésétől 
számított 8 napon belül szintén be kell 
jelenteni. A bejelentéshez nyomtatványt 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Vá-
rosfejlesztési és Gazdálkodási Irodáján 
igényelhetőek. 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

Anyakönyvi hírek
Gratulálunk a 2012. december hónap-
ban Hajdúnánáson házasságot kötött 
pároknak!
László Sára és Tacsi Imre 
2012. december 19.
Girus Andrea és Budavári László 
2012. december 19.
Harsányi Margit és Zsiros 
Imre 
2012. december 19.
Szabó Mária és Nagy Attila  
2012. december 22.
Péntek Edina és Kéki Tamás  
2012. december 29.

Akiktől 2012. december hónapban 
búcsút vettünk:
Boda István, Éles Sándor,  Éliás Zoltán,
Kéki Antal Miklós, Kiss Miklós,
Kujbus Mihályné, Makai Zoltán,
Mirkó László, Nagy László,
Révész Gábor, Tóth István,
Tóth Istvánné, Vargáné Timári Ilona,
Váradi Ferencné, Váradi Jánosné,
Zágonyi Lajosné.

Köszöntjük Hajdúnánás Város 
legifjabb lakóit!
Balogh Sándor László,
Csiha Zétény Márton, Nyakas András
Simicsku Csenge, Török Antónia.

A Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség 

decemberi hírei
2012. december 2-án Hajdúnánáson 

a Szabadság úton villamos mérőóra szek-
rény gyulladt ki, melyet a lakók a tűzoltók 
kiérkezésére eloltottak.

December 9-én a hajdúnánási mentő-
söknek kellett segítség nyújtani egy túlsú-
lyos személy elszállításában.

December 10-én az M3-as autópá-
lya hajdúnánási pihenőjénél egy külföldi 
rendszámú kamion szalagkorlátnak üt-
között. Személyi sérülés nem történt. A 
műszaki mentés közel 8 órán keresztül 
tartott.

December 22-én az M35-ös autópá-
lya 3. km szelvényénél személygépkocsi 
és teherautó ütközött. A személygépkocsi 
felborult, a benne tartózkodó 2 személy 
közül egy könnyű sérüléseket szenvedett. 

December 24-én Hajdúdorog, Mátyás 
Király körúton egy családi lakóház szo-
bájában keletkezett tűz. A tűzeset során 
a szobában tartózkodó idős férfi elhalálo-
zott. A szoba szinte teljesen kiégett.

December 30-án Hajdúnánás Csepűs-
szőlőben lévő csőszház teteje gyulladt ki. 
A nádtető teljesen megsemmisült.

A szilveszter tűz- és káresemény nélkül 
telt el.

December hónapban a szomszédos 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében 6 al-
kalommal vonultak a nánási tűzoltók.

2 esetben árokba csúszott gépkocsiknál 
kellett beavatkozni.

3 alkalommal az ügyeletre érkezett jel-
zés tévesnek bizonyult. 

Tisztelt 
Gazdálkodók!

2013. január 1-jével, illetve 2013. 
február 1-jével változnak a földhasz-
nálati nyilvántartási eljárásra vonatkozó 
szabályok. A módosult szabályozást a 
termőföldről szóló 1994. évi LV. törvényt 
módosító 2012. évi CCXIII. törvény, és 
a földhasználati nyilvántartás részletes 
szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) 
Korm. rendeletet módosító 355/2012. 
(XII.13.) Korm. rendelet, valamint a 
429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet tar-
talmazza. 

Az új formanyomtatványokat 2013. 
január 1-jével kell használni, de kötele-
ző az alábbi eljárásokban is használni:
o azon folyamatban lévő eljárásokban, 

ahol a bejelentés már megtörtént a 
földhivatal felé, de a használat bejegy-
zésére, a változás átvezetésére vagy 
a használat törlésére nem került sor 
2012. december 31-ig;

o  a megismételt eljárásokban.
2. 2013. február 1-jét követően a cégek 

esetében a cégkivonat benyújtása nem 
kötelező; az aláírási címpéldányt, illet-
ve az aláírás-mintát pedig csak akkor 
kötelező benyújtani a földhivatalhoz, 
ha azt a cégjegyzék nem tartalmazza. 
Arról, hogy a cégnyilvántartás ezeket 
az iratokat tartalmazza-e, a cégnek kell 
nyilatkoznia a bejelentési adatlapokon.

3. A földhivatal a változások bejelen-
tésének hiányában a földhasználati 
nyilvántartásban hivatalból vezeti át a 
földrészlet helyrajzi számában, a hasz-
nált terület aranykorona értékében, 
valamint művelési ágában, illetve ha 
a földrészlet az ingatlan-nyilvántartás 
szerint alrészletekre bontott, a használt 
alrészletek jeleiben, művelési ágaiban 
bekövetkezett és az ingatlan-nyilván-
tartásban már átvezetett változásokat. 
A hivatalból való átvezetésre csak ak-
kor kerülhet sor, ha a földrészletnek 
az adatváltozást megelőzően bejegyzett 
földhasználója és az általa használt te-
rület mértéke az adatváltozást követően 
nem változik. 
A formanyomtatvány közvetlenül le-

tölthető a http://www.foldhivatal.hu/
index.php?option=com_content&task
=view&id=23&Itemid=27 honlapról .

(Forrás: www.foldhivatal.hu). 
Kerékkgyártóné Mislovics Anita 

és Pogácsás Antal
   ÚMVP tanácsadók

ELADÓ!
4080 Hajdúnánás, 

Korponai u. 51. alatti lakás eladó!

Telefon: 

06-20/941-6108
Hőszigetelt, tetőteres, 
4 szoba, nagy nappali, 

melléképület, parkosított 
udvar, tóval! Alacsony rezsi!!!

SÜRGŐSEN ÁRON ALUL ELADÓ!
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„Fejem fölött gyorsan 
repülnek az évek...” Így kezdődik az a bús hangú dal, me-

lyet a magyar történelem legsúlyosabb 
katasztrófája, a Don  mellé vezényelt 2. 
Magyar Királyi Honvéd Hadsereg pusz-
tulása miatti fájdalom szült.

„1943. január 12-ét írtunk. A levegőben, 
földön, vízen indított rettenetes erejű  szov-
jet támadás minden képzeletet felülmúlt. A 
szó szoros értelmében mozgott a föld. Én, 
mint tüzérségi figyelő akkor is az első vonal-
ban voltam. A bunkerben, 100 méterre a 
Dontól, aránylag biztonságban voltunk, de 
kimenni nem lehetett. Reszketett, dobogott a 
föld az ezernyi, tízezernyi robbanás miatt. 
Elkábított bennünket a - 40 °C-os hideg is. 
Ezrek estek el és jajgattak segítségért. Lelki 
szemeink előtt egyszerre jelent meg a túlélés 
nagyszerű érzése és a végpusztulás döbbene-
te.” Tar István (1916-1998) visszaemléke-
zései ezek, aki végigharcolta a  második 
világégés hadszíntereit.   

A második világháború derekán, 1941. 
június végén német nyomásra Magyaror-
szág is hadat üzent a Szovjetuniónak. En-
nek előjeleként Hajdúnánásról már 1940 
nyarára több mint kétezer férfit öltöztet-
tek katonaruhába. Közülük sokan, a ka-
tonai parancsnak engedelmeskedve, 1941 
július első napjaiban léptek szovjet föld-
re 40 ezer főnyi hadsereg kötelékében, a 
Pripjety mocsarak vidékén. 

1942 nyarán azonban, ugyancsak né-
met követelésre újabb magyar hadsereg-
nek kellett elhagyni szülőföldjét, melynek 
tagjai közül csak kevesen térhettek vissza 
szeretteik körébe. A 2. Magyar Hadsereg-
ről van szó, amely 207 500 fős állomány-
nyal vonult fel a Don folyó kanyargós, 
ingoványos szakaszán.  Katonáinknak, 
köztük a Hajdúnánásról kivezényeltekkel, 
egy több mint 200 km-es szakaszt védel-
mét kellett biztosítani. 

És 1943. január 12-én hajnalban be-
következett a tragédia. A hőmérők ezen a 

napon - 42 °C fokot mutattak. Az ötszö-
rös túlerővel bíró szovjet áradat a német, 
magyar, olasz frontvonal leggyengébb 
pontján tőrt át a Donon, ott, ahol fiaink 
sorakoztak fel. 

Szolnoki Imre (1910-1994), aki szin-
tén megjárta a háború poklát a Donnál, 
így emlékezett: „ A dermesztő hideg csak 
a szovjeteknek kedvezett, A megzavarodott 
embereink pánikszerűen menekültek. A 
nappali harcok után éjjel az elesetteket ösz-
szeszedték, teherautóra rakták és szállították 
hátra eltemetni. Embert próbáló látvány 
volt, amikor az egymásra górt katonák 
tetemeit megláttuk. A fej, végtag nélküli 
roncsok, az összeégettek leírhatatlan hatást 
tettek ránk.”

Ezekben a napokban több mint 60 
ezer hősi halottunk maradt vérbe fagyva a  
Don jeges partján és az orosz síkságokon. 
28 ezren szenvedtek egész életükre kiható 
sebesülést, közel 30 ezren pedig fogságba 
kerültek, ami sok esetben a lassú halált je-
lentette. Veszteségünk meghaladta a 125 
ezer főt. Négyszer annyi ember halt meg, 
mint a mohácsi csatában, ráadásul idegen 
földön, idegen érdekekért. A II. világhá-
ború összes magyar vesztesége a kutatás 
mai állása szerint: 320-360 ezer fő.

Hajdúnánás 573 katonafiát siratta el. 
Csak úgy, csendben, a házak falai között, 
családi körben. Számukra emlékmű nem 
készülhetett. Nevüket még kiejteni sem 
lehetett, hiszen a Szovjetunió ellen har-
coltak. Rájuk 1991 óta a bástyafalon el-
helyezett felirat emlékeztet, s nagy adóssá-
gunkat pótolva, a Hősök Emlékművének 
talapzatára vésendő névsoruk, melynek 
avatását május utolsó vasárnapjára, a Hő-
sök Emléknapjára tervezzük.

Áldassék nevük és emlékük.
 

Buczkó József

December 12.-én a városnap estéjén 
került megrendezésre a hajdúnánási szüle-
tésű Lente Lajos magyar nóta, és népdal 
énekes pályafutásának 50 éves jubileumi 
műsora.

A kitűnő hangulatú esten pályatársai,és 
művészbarátai is köszöntötték – Vállay 
Éva, Tarnai Kiss László, illetve Jeremiás 
Béla és cigányzenekara. Köszöntötték, s 
egyben a közönséggel együtt gratuláltak az 
ez alkalomból átadott Hajdúnánás Város-
áért kitüntető díjnak, melyet a város hír-
nevét öregbítő fél évszázados értékteremtő 
magyar nóta és népdaléneklési tevékenysé-
géért kapott. 

Lajos bácsi bármerre jár az országban, 
büszkén ejti ki városunk nevét, s ha ide 
látogat, mindig azt mondja, hogy ha-
zajöttem. S, hogy mennyire népszerű, 
mennyire szeretik szülővárosában, mi sem 
bizonyítja jobban, hogy egy nóta klubunk 
már évek óta az ő nevét viseli, s hogy az 
esti műsorára csordultig telt a nézőtér, s az 
előadás után nem győzött interjúkat adni, 
baráti öleléseket, fogadni, régi ismerősöket 
köszönteni.

Egy óvatlan pillanatban azonban si-
került karon ragadnom, s néhány percre 
kiszakítanom az embergyűrűből, egypár 
kérdés erejéig, hiszen engem is gyerekko-
rom óta ismer, apámnak katonatársa volt.

Mikor fogalmazódott meg Lajos bácsiban 
először a gondolat, hogy nótaénekes legyen?

‒ Gyerekkoromban a Makláry Lajos bá-
csi kórusába jártam, s minket, iskolásokat 
sokszor kivittek temetésekre énekelni. Ak-
kor még nem foganatosodott meg bennem 
az érzés, de később már mindenképpen 
olyan dolgot szerettem volna csinálni, ami-
vel örömet tudok szerezni az embereknek. 
Aztán a katonaságnál nóta kezdő lettem, 

sok nótát megtanultam. Aztán jött egy te-
hetségkutató verseny a debreceni Kodály 
Zoltán Középiskolában ahol 25 ember kö-
zül négyőnket vettek fel, ( két lány két fiú) 
köztük Lovas Lajost, akivel egy éltre szóló 
barátságot sikerült kötnöm. Aztán jött öt 
év iskola itt, majd három év Budapesten 
s 1969-ben már énekeltem a Magyar Rá-
dióban.

Pályafutása során mire a legbüszkébb?
‒ Minden kitüntetésre büszke vagyok, 

de ha ki lehet emelni egyet, akkor talán 
amikor Kanadában egy újonnan épült 600 
főt befogadó magyar házban énekeltem. 
Az ottani nagykövet egy gyönyörű oklevél-
lel fejezte ki köszönetét.

Hogyan állította össze ezt a jubileumi mű-
sort? Szólt- e nóta külön a nánásiaknak?

‒ Az est címében benne van a válasz. 
„Fejem fölött gyorsan repülnek az évek. 
S amit direkt a nánásiaknak hoztam, az: 
„Akkor voltam nagyon boldog mikor gyer-
mek voltam”.

A nagy költői kérdés, hogy van-e egy nótaéne-
kesnek kedvenc nótája?

‒ Sok kedvenc nótám van, de amelyi-
ket igazán szeretek, az „A mi öreg Bodri 
kutyánk” s egy másik, amelyik közel áll a 
szívemhez a „Gerle madár messze repül 
fészkétől”.

S végül mivel foglalkozik szabadidejében?
‒ Természetesen, ha egy-két műsor 

akad, szívesen megcsinálom, s ha otthon 
vagyok megyek ki a kertbe, hiszen nekem 
is van egy jó öreg kutyám kit nagyon szere-
tek, s ő is a gazdáját.

Kócsi Imre

„A Don felől a halál szele söpör…”

Erzsébet program

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy 
kiírásra kerültek a Magyar Nemzeti 
Üdülési Alapítvány 2013. évi szociális 
üdülési pályázati felhívásai. 

Szociális üdülésre ebben az évben a 
nagycsaládosok, a nyugdíjasok, a fogya-
tékossággal élők, a belügyi szervek hiva-
tásos állományú tagjai, kormánytisztvi-
selői, közalkalmazottai és munkavállalói, 
az egészségügyi ellátórendszer, az állami 
közmunkaprogram keretében foglalkoz-
tatott, a Magyar Államvasutak Zrt. és 
annak többségi tulajdonában lévő vállala-
tok, illetve a honvédelmi szervek hivatá-
sos állományú tagjai, kormánytisztviselői, 
közalkalmazottai és munkavállalói pályáz-
hatnak. 

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 
szociális üdülési pályázatai 2013. márci-
us 20-ig nyújthatók be, kizárólag a www.
erzsebetprogram.hu honlapon elérhető 
elektronikus adatlap kitöltésével. Ezért 
amennyiben Ön szeretne pályázni, de 
nem rendelkezik internet hozzáféréssel, 
vagy nem boldogul az elektronikus adat-
lap kitöltésével, valamint a pályázathoz 
szükséges mellékletek digitalizálásával és 
feltöltésével, forduljon a Teleház munka-
társaihoz. A Teleház címe: Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 16. (Bocskai Filmszínház 
épülete). Itt hétköznapokon 10-18 óráig 
bővebb felvilágosítást adnak a pályázattal 
kapcsolatban, illetve térítésmentesen segí-
tenek annak elkészítésében. 

Okkal-Más Okkal Ifjúsági Egyesület Tarackos tüzérek bevetésre készen
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HAMAROSAN MEGKEZDŐDIK AZ ÉPÍTKEZÉS

Az elmúlt év nyarán hírt adott arról a 
Hajdúdorogi Újság, hogy a Fehér Bot 
Alapítvány közel ötven millió forintot 
nyert egy Esélyegyenlőségi Ház építésé-
re. Azóta nem hallottunk a pályázatról.  

- Kérem Dr. Szabó Miklóst az alapít-
vány elnökét, hogy tájékoztassa lapunk 
olvasóit a projekt állásáról.

Az ÉAOP-5.1.3.-11-2011-0001 számú 
projekt keretében az Európai Unió támo-
gatásával az Esélyegyenlőségi Ház építési 
munkái a Hajdúdorog Fogadó u. 3-5. 
szám alatti ingatlanon hamarosan meg-
kezdődnek. Az elmúlt hónapokban köz-
beszerzési eljárást folytattunk, ezért nem 
tudtunk híreket szolgáltatni. December-
ben befejeződött a közbeszerzési eljárás. 
Az épületet a közbeszerzési eljárás nyerte-
se a Hajdúdorogi 2002 Építőipari Kft. 
fogja megépíteni. Előre láthatóan a kivite-
lezési munkák március elején kezdődnek.

- Hogyan képzelhetjük el, milyen nagy 
lesz ez az Esélyegyenlőségi Ház?

A Nagyné Szakál Andrea által terve-
zett épület bruttó alapterülete összesen: 
182,20 m2.

Az épület földszinti hasznos alapterüle-
te: 147,25 m2. 

Az épület tetőtéri hasznos alapterülete: 
73,72 m2.

- Milyen szolgáltatásoknak ad helyet az 
Esélyegyenlőségi Ház?

Az Esélyegyenlőségi Ház a Hajdúbö-
szörményben, Hajdúdorogon és Haj-
dúnánáson élő, megváltozott munkaké-
pességű és fogyatékos személyek részére 
a következő szolgáltatásokat biztosítja: 
klub és kulturális tevékenység, alternatív 
munkaerő-piaci szolgáltatások körében: 
munkatanácsadás, pálya tanácsadás, re-
habilitációs- és pszichológiai tanácsadás, 
munkaközvetítés, jogi tanácsadás.

- Mikorra épül fel a Ház?
A vállalkozási szerződés szerint 2013. 

december 31. napjáig át kell adni az épü-
letet. Talán az átadás-átvétel korábban is 
megvalósulhat. A szolgáltatásokat az épít-
kezéssel párhuzamosan, 2013. március 1. 
napjától már biztosítjuk ügyfeleink részé-
re a Hajdúdorog Nánási u. 4. szám alatti 
irodáinkban.

A szolgáltatások igénybevételét kísérés-
sel és személyszállítással segíteni fogja az 
alapítvány Észak- Hajdúsági Támogató 
Szolgálat és Tanyagondnoki Szolgálata, 
valamint a Hajdú- Sansz Humánszolgál-
tató Nonprofit Kft. Helen Keller Támo-
gató Szolgálata.

Karcagi Márta

Megyei gyógy-
pedagógiai nap

2012. december 3.-án munkaközössé-
günk tagjai a Megyei Gyógypedagógiai 
Napok rendezvényein vettek részt. Szá-
munkra fontos szakmai információk ke-
rültek napirendre, s érdekes módszerekkel 
ismerkedhettünk meg. 

A rendezvénynek a debreceni Bárczi 
Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény adott otthont.

Balázs Tünde igazgatónő köszöntője 
után a megnyitót Nagyné Fülöp Teréz a 
DMJV Polgármesteri Hivatal Oktatási 
Osztályának vezetője mondta el. Beszédé-
ben üdvözölte a kezdeményezést, hogy a 
megye gyógypedagógusai évente találkoz-
zanak.

Az előadások sorát Szabó Imre gyógy-
pedagógus nyitotta a „Pervazív fejlődési 
zavar terápiás kezelése a köznevelési intéz-
ményekben.” címmel. Praktikus ismere-
teket nyújtott az autista gyerekekkel való 
foglalkozás terén.

Ezt követően Kőpatakiné Mészáros 
Mária, az Oktatáskutató és Fejlesztő In-
tézet munkatársa tájékoztatót adott az új 
helyi tantervekről : „Kerettantervből helyi 
tanterv – lehetőségek és feladatok.” címen.

Rövid szünet után folytatódott a szak-
mai nap. Béres Mária gyógypedagógus 
személyes tapasztalatait mutatta meg ké-
pekkel illusztrálva, egy általa alkalmazott 
(és bevált) módszerről. 

A Montessori-módszer hagyományos 
tartalmakat valósít meg, nem hagyomá-
nyos keretek között.

Végül Sitei Anikó gyógypedagógus tol-
mácsolt egy eddig ismeretlen módszert, a 
Storyline-t. Ez a metodika az értelmileg 
akadályozott gyerekek világképének alakí-
tását tűzte célul a tapasztalás útján.

A nap az intézmény bejárásával zárult. 
Élményekben gazdagon, hasznos tapasz-
talatokkal, feltöltődve tértünk haza.

Szeretnénk máskor is részt venni ha-
sonló, szakmailag sokat nyújtó eszmecse-
réken.

Tóth Imréné gyógypedagógus 

A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése
TÁMOP 5.5.1.B-11/2-2011-0313 MÁS-KÉP a családi közösségekért

2013. február havi programajánlónk:

• 2013. február 05. 1400, Hajdúdorog, Nánási u. 4.sz.  Előadás
      Rendezvény témái:

- Helyi önkormányzatnál igényelhető alapellátásokról tájékoztatást ad a 
      polgármesteri hivatal képviselője

- Civil szervezetek bemutatkozása

• 2013.február 19. 1400 , Hajdúdorog, Nánási u.4.sz. Előadás
Rendezvény témája:
   - Genetika alapjai, leggyakoribb genetikai rendellenességek

Előadó: Tálas László

Rövidesen induló tréningjeink: 
• kommunikációs és személyiségfejlesztő tréning
• konfliktuskezelési és együttműködést kialakító tréning
• álláskeresési tréning
• állásinterjúra felkészítő foglalkozás

Továbbra is várjuk a jelentkezőket a Hajdúdorogon és Hajdúnánáson működő Klubjainkba, Dráma 
– és Színjátszó Körünkbe.

Szolgáltatásainkat a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegséggel, illetve fogyatékossággal 
élő személyek és családtagjaik térítésmentesen vehetik igénybe.

Mindenkit szeretettel várunk rendezvényeinken, melyekről folyamatosan tájékoztatást adunk, illetve 
munkanapokon irodánkban is elérhetőek vagyunk!

Elérhetőségeink:
Fehér Bot Alapítvány

4087 Hajdúdorog, Nánási u. 4.
Tel.: 06-52/572-079

 maskep@feherbot.hu

Szakál Julianna – koordinátor  Szabó Krisztina – koordinátor
     Tel.: 06-30/473-91-81            Tel.: 06-30/825-30-37

Fehér Bot Alapítvány
TÁMOP 5.5.1.B-11/2-2011-0313
MÁS-KÉP a családi közösségekért
E-mail: maskep@feherbot.hu
Web: www.feherbot.hu
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„Ezúton kinyilvánítjuk szándékunkat 
és igényünket egy szellemi közösség megte-
remtésére, melyet Hajdúnánási Szellemi 
Műhelynek nevezünk. E műhely a város 
tudásának, szellemi értékeinek, erejének 
koncentrálását jelentené. …… feladatá-
nak a város szellemi múltjának, jelenének 
ápolását, kulturális életének fellendítését 
tekintené.„ 

 Többek között ezeket a gondolatokat 
fogalmazták meg 20 évvel ezelőtt a Haj-
dúnánási Szellemi Műhely szervezői az 
1991. december 6-án megjelenő Hajdú-
nánási Újságban. Egy szellemi, alkotói 
közösség szervezéséhez kezdett Szabóné 
Marth Éva pedagógus 20 évvel ezelőtt. A 
rendszerváltás után az első civil szervezet 
volt a városban  az 1992-ben bejegyzett 
– a főleg értelmiségiekből, helyi alkotók-
ból álló  egyesület.  A Móricz Pál Városi 
Könyvtárban elhelyezett Szándéknyilat-
kozatot több, mint 20 nánási ember írta 
alá, akik a Műhely alapító tagjai lettek. 
Az egyesület megalakulásában elévülhe-
tetlen érdemet szerzett Lenchés Katalin 
könyvtárigazgató, alapító tag, aki minden 
támogatást megadott az egyesület mű-
ködéséhez. Az alakuló ülésen elnöknek 
Szabóné Marth Évát választották, aki a 
mai napig az egyesület elnöke. Elnökségi 
tagoknak Sebestyén Miklós gimnáziumi 
tanárt és Gélák Pál mérnököt választot-
ták 1992-ben. 1996-tól Gélák Pál helyett 
Rigó Tamásnét, 2000-től Sebestyén Mik-
lós helyett Patai Istvánt választották alel-
nököknek, akik a mai napig ellátják ezt a 
tisztet. Az eltelt 20 év alatt csatlakoztak az 
egyesület munkájához a helyi publikálók, 
helytörténeti munkát végző önkéntesek, 
festőművészek és a kultúra iránt érdeklő-
dő egyszerű nánási polgárok is.

A megalakulással egy időben az egész 
várost átfogó kulturális események szer-
vezéséhez kezdtek. Hat alkalommal szer-
vezték meg a Hajdúnánási Kulturális 
Napokat, ahol az óvodától a gimnáziumig 
minden intézményt bevontak. A tehet-
ségkutató versenyeken több száz jutalmat 
és oklevelet osztottak a nánási gyerekek-
nek, amelyet Buczkó József tervezett meg 
1993-ban és a mai napig forgalomban 
van. Megyei középiskolai versíró pályá-
zatokat szerveztek a gimnáziumi tanárok: 
Sebestyén Miklós, Purda Katalin segítsé-

gével. Sebestyén Sándor szobrászművész 
által tervezett különdíjat alapítottak, amit 
eddig 10 alkalommal adtak át. Legutoljá-
ra 2001-ben a Marth P. Ildikó egyesületi 
tag által életre hívott NaNá Színház kapta 
meg ezt az elismerést.

1995-ben a Helyi Televízió első jogi 
és gazdasági működtetője lett az egyesü-
let, amely lehetővé tette az indulást. Ez is 
korszakos jelentőségű Hajdúnánás város 
művelődéstörténetében.

1992 és 1998 között minden évben a 
Hajdúnánási Szellemi Műhely szervezte 
meg a Magyar Kultúra Napját a városban. 

1992 és 2003 között április 11-én köl-
tészet napi Élő Újságot szerveztek, ahol 
az új verseskötetek bemutatása mellett 
nánási versírók olvastak fel műveikből. 

2001-ben megalakult a Hajdúnánási 
Szellemi Műhely tagszervezeteként a Vá-
rosszépítők Társasága, amelynek vezetője 
Patai István elnökségi tag lett. Tagjai: Dr. 
Kiss József és Bordásné Ormós Erzsébet 
könyvtáros  voltak.

1992 óta közel 50 alkalommal szer-
veztek Élő Újságot, felolvasóesteket, író-
olvasó találkozókat, könyvbemutatókat a 
könyvtárban. Maradandó értéket képez-
nek a Hajdúnánási Szellemi Műhely által 
kiadott és szerkesztett, valamint támoga-
tott helyi kiadványok. ezek közül legna-
gyobb jelentőségű a Nánási kalendárium 
című kiadvány Rigó Tamásné szerkeszté-
sében. Összesen 23 helyi könyv kiadója 
volt eddig az egyesület.  Legutóbb Péte-
ri Lajos nyugalmazott gimnáziumi tanár 
„Alkonysugarak” című kötetét jelentette 
meg, amit a szerző - aki az egyesület oszlo-
pos tagja - a20 éves Hajdúnánási Szellemi 
Műhelynek ajánlott.

A jubileumi programot a Műhely 20 
éves munkájának dokumentumaiból 
készített kiállítás színesítette. Buczkó 
József jelenlegi igazgató, aki 1992-ben a 
Szellemi Műhely szervezésében Szabóné 
Marth Évával együtt kiemelkedő munkát 
végzett, most a Polgári Olvasókör könyv-
tári program társszervezőjének kérte fel a 
Hajdúnánási Szellemi Műhelyt. Szerkesz-
tőségünk ezen írással – visszatekintéssel 
- köszönti a városunkban 20 éve közszol-
gálatot ellátó Hajdúnánási Szellemi Mű-
helyt.

A friss Nánási 
k a l end á r iu mot 
fellapozva 2013 
első hónapjánál 
a számos jeles 
esemény és szüle-
tésnap között két 
sporttal kapcsola-
tos bejegyzésre is 
rábukkanhatunk. 
Az újkori olimpiai 
mozgalom elin-
dítója, Pierre de 

Coubertin báró születésének 150. évfor-
dulója az év első napjához kötődik, míg 
a nánási születésű birkózóbajnok, Hódos 
Imre 1928. január 10-én látta meg a nap-
világot.

 A tornában és atlétikában is jeleskedő, 
született sportember az 1952-es helsinki 
olimpián állhatott fel a dobogó legfelső 
fokára. A finn fővárosban többek között 
egy korábbi világelső és egy hazai favorit 
legyőzésével vált méltóvá a kötöttfogású 
bajnoki címre. Az 57 kg-os viadal érde-
kességének számít, hogy a négy ellenfé-

len már túljutott Hódosnak „a szovjet 
Artjom Terjan ellen egy pontozásos ve-
reség is elég volt a dicsőséghez”, ahogy 
azt Bereczky Attila megjegyzi a Magyar 
Olimpiai Bizottság weboldalán olvasha-
tó visszatekintésében. A magyar sportoló 
ezen a mérkőzésén alulmaradt, ezért egy 
ideig a libanoni Cihab tűnt aranyérmes-
nek, de a szervezők még az eredményhir-
detés előtt megállapították, hogy a kör-
beverések miatt Hódost illeti az elsőség.

Összesen három olimpián birkózott, 
világbajnoki ezüstje mellett hét országos 
bajnoki címet szerzett fővárosi és debre-
ceni klubszínekben. Később edzőként és 
versenybíróként számos nemzetközi via-
dalon képviselte Magyarországot 1989-
ben bekövetkezett haláláig. Élete nagy 
részét Debrecenben töltötte, ott nevét 
utca és rendezvénycsarnok őrzi. Szülő-
városában birkózó szakosztály névadója 
lett, emléktáblája a református iskola tor-
natermének falán található.

Vékony Gábor

Nem nyugszanak városunk dalos, ének-
lős nyugdíjasai. Amint megneszelik, hogy 
kies hazánkban valahol nótaverseny, éneklő 
fesztivál, vagy bármilyen hasonló megmé-
rettetés van, időt, energiát és pénzt sem kí-
mélve azonnal szervezkedni kezdenek. 

Mi lehet a titok? Hiszen egy-egy sikeres 
szereplés után a nyugdíjukat sem emelik 
meg, pénzjutalmat sem igen kapnak, csak 
a taps, egy szép oklevél, esetleg egy szerény 
ajándékcsomag. A legfontosabb azonban, 
hogy jó hírnevét keltik városunknak, s a 
versenyszellem, a büszkeség mely szívüket 
áthatja, talán a hosszú élet titka lehet.

Ezúttal a II. Országos Népek Tánca, Né-
pek Zenéje fesztivál döntőjéig masíroztak el 
városunk nótakedvelői. Az elődöntő 2012. 
szeptember 22.-én volt Mezőkövesden. 

189 település 349 versenyzője vett részt az 
első megmérettetésen. A középdöntő már 
Szegeden volt, a Hontravel Kft. szervezé-
sében. Itt már csökkent a létszám a kiesők 
miatt, de még így is 161 település 185 fel-
lépője jeleskedett, köztük több továbbjutó 
nánási is. A döntő szintén Szegeden volt 
december 7-8-9.-én. A 68 település 95 fel-
lépője között üdvözölhettük Veres Sándort, 
és Gencsi Mihályt a hajdúnánási Hajdú 
Bokréta dalosait. A Hotel Novotel 4 csilla-
gos szállodában volt az étkezés, és a szállás 
is. Első nap Algyő adott otthont a szólisták 
versengésének, második nap a Kisszínház 
3. nap az Ifjúsági ház színpada dübörgött a 
táncosok lába alatt.

Büszkén mondhatjuk, hogy méltó-
képpen képviselte mindkét énekes Haj-
dúnánás városát, hiszen egy-egy Ezüst-
minősítéssel tértek haza a népdalcsokrok 
eléneklése után.

Gratulálunk a teljesítményükhöz, továb-
bi sok sikert kívánunk nekik és főleg „erőt”, 
hiszen mindhárom alkalommal önerőből 
finanszírozták úgy a regisztrációs – utazási 
– és szállásdíjukat is.

Kócsi Imre

Nyolcvanöt éves lenne 
a nánási olimpikon

Népek Tánca, Népek Zenéje: 
Újabb nánási siker

20 éves a Hajdúnánási 
Szellemi Műhely: Jubileumi Élő Újság 
20. évfolyam 1. szám

Az olimpikon 
Hódos Ime

Gencsi Mihály Veres Sándor
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Kék hírek
Eljárás indult T.M. hajdúnánási lakos 

ellen, aki 2012.12.18-án 21 óra körüli 
időben Hajdúnánáson az egyik társasház 
lépcsőházában elhelyezett elektromos ke-
rékpárt megpróbálta eltulajdonítani, oly 
módon, hogy azt alkatrészekre szét akarta 
szerelni. Az okozott kár kb. 70.000 Ft.

2012.12.21-én Hajdúnánás külterü-
letén egy tanyából lakatlevágás módsze-
rével eltulajdonítottak egy 2,5 éves, vörös 
színű, göndör szőrű, 3 hónapos vemhes 
előhasú üszőt. Az okozott kár kb. 320 000 
Ft.

2012. 12. 21-én 13:30 és 17:55 óra 
közötti időben Hajdúnánáson egy családi 
házba ajtóbefeszítés módszerével beha-
toltak, ott kutatást végeztek, majd 1 db 
aranynak látszó, 1 000 Ft. értékű nyakék-
kel távoztak el a helyszínről. A rongálással 
okozott kár kb. 10 000 Ft.

2012.12.27-én bejelentés érkezett, 
miszerint Hajdúnánás külterületén a Ke-
leti-főcsatorna melletti fasorban 20-25 db 
fojtó hurkot helyeztek ki. A bevezetett 
rendőri intézkedés során a bűncselek-
mény elkövetésével gyanúsítható S. A. N. 
és H. D. hajdúnánási lakosokat a rendőr-
ség elfogta és előállította. 

2013.01.08-án 17:15 és 19:00 közötti 

időben Hajdúnánáson egy családi házból 
arany ékszereket tulajdonítottak el, össze-
sen kb. 50 000 Ft értékben. A nyomozás 
során megállapítást nyert, hogy a bűncse-
lekmény elkövetésével Sz. N. hajdúnánási 
lakos megalapozottan gyanúsítható.

2013.01.07-én Hajdúnánáson a ren-
delőintézet előtt a kerékpártárolóban le-
zárt NSU márkájú, német gyártmányú, 
metálszürke színű, női vázas kerékpárt 
eltulajdonították. A kár kb. 15 000 Ft.

2013.01.07-én Hajdúnánáson egy 
családi ház melléképületéből egy elektro-
mos hajtású kerekesszéket tulajdonítottak 
el, kb. 200 000 Ft értékben.

2013.01.13-án virradóra Hajdúnáná-
son egy családi házba ajtóbetörés mód-
szerével behatoltak és onnan eltulajdo-
nítottak egy Philips márkájú elektromos 
borotvát. A lopással okozott kár 5 000 Ft, 
a rongálással 25 000 Ft.

Vigyázat! Pénzhamisítók
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, 

hogy az elmúlt hetekben több hamis  
10 000 Ft-ost találtak városunkban! 
Kérünk mindenkit, hogy megfelelő kö-
rültekintéssel fogadjanak el 10 000 Ft-
ost akár magánkézből, akár boltban vagy 

hivatalos helyeken! A hamis pénzek nem 
rendelkeznek vízjellel, hologram hatású 
fémcsíkkal és biztonsági szállal sem. Fény 
felé tartva nem látható a vízjelként szerep-
lő Mátyás király arcképe.

Az eredeti 10 000 Ft-os bankjegy biz-
tonsági elemei:

(Forrás: MNB tájékoztató)

A Hajdúnánási Rendőrkapitányság 
tájékoztatja a tisztelt lakosokat, hogy a 
rendőrkapitányság a nap 24 órájában 
elektronikusan is tudja fogadni közérde-
kű illetve egyéb bejelentéseiket az alábbi 
e-mail címen: ugyelet.hajdunanasrk@
hajdu.police.hu

Szabó Gábor r. alezredes
bűnügyi osztályvezető

Ifiház 
programajánló

Január 28. (hétfő) 14-16 óra: 
Nyugdíjas Internet Klub
Február 1. (péntek) 16-19 óra: 
Kézműves foglalkozás – farsangi készülő-
dés
Február 4. (hétfő) 14-16 óra: 
Nosztalgia Filmklub
Február 16. (szombat) 9-13 óra: 
Bababörze – használt baba- és gyerekhol-
mik vására

A programokra jelentkezni lehet és 
bővebb információ kérhető hétközna-
pokon 09-20 óráig személyesen, vagy a 
381-620-as és a 06-20-919-0838-as tele-
fonszámon.

Bababörze – használt baba- és gyerek-
holmik vására
2013. február 16-án (szombaton) 9-13 
óráig az Ifiházban.

Várunk mindenkit szeretettel, aki 
olcsó, de jó állapotban lévő kismama-, 
baba- és gyerekruhákat, babakocsit, ba-
bakelengyét, játékokat, könyveket, kiegé-
szítőket, és sok más kinőtt, vagy megunt 
„kincset” keres és/vagy kínál.

A belépés és az árusítás ingyenes, de az 
árusításhoz 2013. február 13-ig (szerdáig) 
asztalt kell foglalni. Asztalfoglalás hétköz-
napokon 09-17 óráig személyesen, vagy a 
381-620-as és a 06-20-919-0838-as tele-
fonszámon

Újabb internet tanfolyam indul 
nyugdíjasok számára
A Család, Esélyteremtési- és Önkéntes 
Ház Hajdú-Bihar Megyei Esélyek Háza 
és az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesü-
let ingyenes internet tanfolyamot indít 
nyugdíjasok számára.

A tanfolyam helyszíne: Ifiház (Bocskai 
Filmszínház épülete)
Kezdésének időpontja: 2013. január 28. 
14-16 óráig (hétfő). 

Érdeklődni és jelentkezni személyesen, 
valamint a 381-620-as vagy a 06-20-919-
0838-as telefonszámon lehet január 28-
30-ig (hétfő-szerda) 09 - 20 óra között.

A korlátozott férőhely miatt (egy-
egy csoport 5 főből áll) kizárólag nyug-
díjasok jelentkezését tudjuk fogadni!

Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület

Programajánló: Kéky Lajos Városi Művelődési Központ 
Január 22-től február 17-ig tekinthe-

tő meg a művelődési központ galériájában 
Fábián Pál grafikus „Kovácsoltvas a mű-
vészetek világában” című kiállítása.

Január 25. (péntek) 18.30 Nánási 
Fonó – Táncház. Zenél a Csűrdöngölő 
Népzenei Együttes.

Január 26. (szombat) I. Hagyományos 
Hajdúnánási Disznótor. Helyszíne: a mű-
velődési központ melletti parkoló. 

Január 27. (vasárnap) 17.30 a Holoca-
ust Áldozatainak Nemzetközi Emléknapja 
– megemlékezés és mécsesek elhelyezése a 
Mártírok utcai emléktáblánál. Emlékező 
beszédet mond: Dr. Juhász Endre alpol-
gármester úr.

Február 2. (szombat) Járási amatőr 
rockzenekarok találkozója. Célunk a 
rendezvénnyel, az elsősorban a járáshoz 
tartozó településeken (Hajdúnánás, Fo-
lyás, Görbeháza, Hajdúnánás, Polgár, 
Tiszagyulaháza, Újtikos) működő rock 

zenekarok bemutatkozhassanak egymás 
előtt, illetve a hajdúnánási közönségnek 
valamint minden érdeklődőnek.

Amit biztosítani tudunk: Megfelelő mi-
nőségű hang és fénytechnika. Videó felvé-
tel, fotó, útiköltség, média nyilvánosság.

Amit várunk: Zenekaronként max. 30 
perc műsoridő, segítséget abban, hogy 
lehetőség szerint egy cuccal játsszon min-
denki - egyelőre ez nincs, de nagy szükség 
lenne rá, hogy ne teljen el annyi idő két 
zenekar átszerelésekor.

A belépő: 300 Ft.
Helyszínen büfé működik!
A művelődési központ Barangoló 

Klubja útitársakat keres a 2013. február 
10-re (vasárnapra), a Mohácsi Busójárásra 
tervezett buszkirándulására.

A nap programjából:
- busók csónakos átkelése a Dunán
- busók felvonulás
- a farsangi koporsó vízrebocsátása

- máglyagyújtás a főtéren
A kirándulás ára: 10 500 Ft/fő, amely 

csak az utazást tartalmazza. Az utazás 14 
fős mikrobusszal történik. Hazaérkezés az 
éjszakai órákban (01 óra körül). Jelent-
kezni lehet, illetve további információk a 
művelődési központban kérhetők Szólláth 
Zoltántól (52/382-400, 70/372-1494).

A TÁMOP Építő Közösség pályázatán 
belül a szövő szakkörbe még várjuk gyerekek, 
fiatalok (11–18 évesek) jelentkezését. A szak-
kör január végén indul.  A részvétel díjtalan!

A résztvevők a paraszti tárgyi világ kialaku-
lásáról, sokrétűségéről, ezen belül a szövésről, 
annak technikájáról, alapszintű elsajátításá-
ról kapnak elméleti és gyakorlati oktatást. 
Lábtörlők, szeredások, kis szőnyegek készíté-
se. Foglalkozásvezető: Szabó Lajosné.

További információ kérhető és jelent-
kezni lehet a művelődési központban 
Szólláth Zoltánnál (52/382-400, 70/372-
1494, info@nanasvmk.hu).

Kiegészítés a legutóbb megjelent autóbusz menetrendhez 
Debrecen, autóbusz állomás – Hajdúnánás, autóbusz váró 
 
  7:00   8:35 1:15 szabad és m.szüneti napok kivételével naponta 
  9:40 10:50 1:10 szabadnapokon 
10:40 11:55 1:15 szabad és m.szüneti napok kivételével naponta 
12:40 13:50 1:10 szabad és m.szüneti napok kivételével naponta 
19:45 20:55 1:10 a hetek első iskolai előadásnapját megelőző  
   m.szüneti napon 
 
Hajdúnánás, autóbusz váró – Debrecen. Autóbusz állomás 
 
  5:30   6:45 1:15 tanszünetben munkanapokon 
  5:30   6:45 1:15 szabad és m.szüneti napok kivételével naponta 
  6:00   7:15 1:15 tanszünetben munkanapokon 
  6:25   7:40 1:15 szabad és m.szüneti napok kivételével naponta 
  6:30   7:45 1:15 tanszünetben munkanapokon 
  7:00   8:15 1:15 tanszünetben munkanapokon 
  8:15   9:30 1:15 szabadnapokon 
11:30 12:40 1:10 szabad és m.szüneti napok kivételével naponta 
14:30 15:45 1:15 szabadnapokon 
15:00 16:10 1:10 munkaszüneti napokon 
18:00 19:10 1:10 munkaszüneti napokon 

Kiegészítés a legutóbb megjelent autóbusz menetrendhez 
Debrecen, autóbusz állomás – Hajdúnánás, autóbusz váró 
 
  7:00   8:35 1:15 szabad és m.szüneti napok kivételével naponta 
  9:40 10:50 1:10 szabadnapokon 
10:40 11:55 1:15 szabad és m.szüneti napok kivételével naponta 
12:40 13:50 1:10 szabad és m.szüneti napok kivételével naponta 
19:45 20:55 1:10 a hetek első iskolai előadásnapját megelőző  
   m.szüneti napon 
 
Hajdúnánás, autóbusz váró – Debrecen. Autóbusz állomás 
 
  5:30   6:45 1:15 tanszünetben munkanapokon 
  5:30   6:45 1:15 szabad és m.szüneti napok kivételével naponta 
  6:00   7:15 1:15 tanszünetben munkanapokon 
  6:25   7:40 1:15 szabad és m.szüneti napok kivételével naponta 
  6:30   7:45 1:15 tanszünetben munkanapokon 
  7:00   8:15 1:15 tanszünetben munkanapokon 
  8:15   9:30 1:15 szabadnapokon 
11:30 12:40 1:10 szabad és m.szüneti napok kivételével naponta 
14:30 15:45 1:15 szabadnapokon 
15:00 16:10 1:10 munkaszüneti napokon 
18:00 19:10 1:10 munkaszüneti napokon 


