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Elismeréseket vettek át 
az egészségügyben dolgozók

Július elseje, Semmelweis Ignác születés-
napja a magyar egészségügy legnagyobb 
ünnepe. Az anyák megmentőjének 198. 

születésnapján – az eddigiekhez hasonló-
an – országszerte elismeréseket adtak át 
az egészségügy dolgozóinak a Semmel-
weis nap alkalmából, az egészségügyben 
dolgozók kitartásának, munkabírásának, 
elhivatottságának elismeréseként. 

A hagyományokhoz híven július 2-án, 
szombaton tartották meg településünkön 
a Semmelweis-napot, melyen az egészség-
ügyi dolgozókat köszöntöttük. A Magyar 

Tartalmas nyári elfoglaltság, mozgás, jó 
levegő, közös élmények, alkotás, nevetés, 
állatsimogatás – néhány szóban ez jelle-
mezte a „Kreatív Kendereskert” elnevezé-
sű programot, melynek megálmodója és 
megszervezője a hely projektmenedzsere 
Pálfi Júlia.

A programot 4 hétre tervezték, július és 
augusztus elő két hetére, melyből a júliusi 
már lezajlott. Nagy érdeklődés mutatko-
zott iránta, hiszen minden felelősségteljes 
szülő álma, hogy olyan tartalmas és hasz-
nos programot találjon kisgyermekének, 
mely kárpótolja talán a szülő hiányát.

A napi programok fő alkotóelemei 
voltak a kézműves foglalkozások, melyek 
olyan csapatalkotó erővel bírnak, mely va-
rázslatos kisgyermekkorban. Megtanulni 
és megalkotni valami olyat, ami szép, ami 

sikerül, amiben otthon is gyönyörködhet, 
amiben sikerélménye van – ki ne vágyna 
erre? A kézműves foglalkozásokon meg-
tanultak a gyerekek fonni, kötelet verni, 
körmöcskézni, nemezelni, textilre, fára 
festeni, batikolni, a dekupázs technikát 
fára, műanyagra (bőrözni és szalmát fon-
ni a Helyi Sajátosságok dolgozóinak segít-
ségével) – röviden olyan tevékenységeket 
végezhettek, melyek az iskolában idő- és 
helyigényük miatt legtöbbször kimarad-
nak. Az alkotások közben minden nap 
lehetőség volt a közös játékra, az állatok 
megismerésére és simogatására, a közös 
mesehallgatásra is.

X. alkalommal került megrendezésre vá-
rosunkban az Öhönfőző verseny. A meg-
mérettetésnek ezúttal is a Liget adott 
otthont ahová már korán reggel „teljes 
menetfelszereléssel” és szép számmal meg-
érkeztek az aspiránsok. Volt, aki pillana-
tok alatt hatalmas sátrat állított, s többen 
voltak, akik – szó szerint – kis ligetet va-
rázsoltak a ligetbe ahonnan hamarosan 
füstoszlopok és kellemes illatok terjengtek 
a sokat látott öreg fák között. 10 órakor 

Szólláth Tibor Hajdúnánás pol-
gármestere köszöntötte a 
résztvevőket, s megnyitot-
ta a rendezvényt. Ezután 
Gajdán Attila világbajnoki 
ezüstérmes, olimpiai bronz-

érmes, háromszoros magyar 

Az idén hatodik alkalommal megrendezésre került hajdúnánási Semmelweis-napi ün-
nepségen kilencen részesültek elismerésben kiemelkedő szakmai teljesítményükért.

Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Haj-
dú-Bihar Megyei Területi Szervezete, va-
lamint a Hajdúnánás Városi Önkormány-

zat által szervezett ünnepség helyszíne 
a Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-
pont színházterme volt, ahol dr. Kin-
csesné Szónya Katalin a MESZK 
Hajdú-Bihar Megyei Területi Szer-
vezetének elnöke mondott ünnepi 
köszöntőt. „A Semmelweis-nap az 
egészségügy ünnepe. Ezen a napon 
köszönetet mondunk azoknak, akik-
nek a munkája az elmúlt években, év-
tizedekben a gyógyításban, a magyar 
egészségügyben példamutató volt.” – 
emelte ki elnök asszony.

A nap folyamán a jelenlévők szak-
mai előadásokat hallgathattak meg, 
majd Szólláth Tibor Hajdúnánás 
polgármestere adta át a Polgármes-

teri Elismerő Okleveleket. Hajdúnánás 
város lakosságának egészségügyi ellátásá-
ban végzett lelkiismeretes és példaértékű 
szakmai munkájának elismeréseként Pol-
gármesteri Elismerő Oklevelet vehetett át: 
Ráczné Nagy Éva, Zuborné Bagdi Judit, 
Kovács Mihály Antalné, Kovácsné Verbi-
ás Judit, Sebestyénné Ecsedi Magdolna, 
Molnárné Kéki Gyöngyi, Pintér Dezsőné, 
dr. Borbély János, Soltész Lászlóné.

Kreatív Kendereskert
Minden héten ellátogattak hozzájuk 

a „Zöld kör” önkéntesei, akik környe-
zettudatosságra irányították a résztvevők 
figyelmét hasznos és tanulságos játékok-
kal. Marth P. Ildikó, a NANÁ színház 
rendezője rögtönzött gyerekszínházat va-
rázsolt, ahol a gyerekek interaktív formá-
ban maguk rendezték és „írták” meg saját 
előadású színdarabjukat. A táborozók 
szórakoztatásáról Kócsi Imre, a „vicces bá-
csi” is gondoskodott több alkalommal is.  
A táborban résztvevő felnőttek és segítőik 
igazi családias hangulatot teremtettek a 
gyerekeknek, akik a nap végén alig akar-
tak hazamenni.

Nehéz dolognak tartják többen is a 
gyerekeket „lekötni” a nyári szünet ide-
jén, de aki egyetért dr. Vekerdy Tamás 
gyermekpszichológus a játék fontossá-

gáról elmondott véle-
ményével, az megérti: 
a Kreatív Kendereskert 
nyári napközije ezeken 
az elveken alapul:

„A kisgyereknek a leg-
fontosabb tevékenység a 
szabad és nem a fejlesztő 
játék. Mindennap kel-
lene mesélni neki, hogy 
ne a tévéből tanulja a 
beszédet. Emellett napi 
négy-öt óra futkározás-
ra, üvöltözésre lenne 
szüksége még akkor is, 
amikor iskolába kerül. 

Egy göttingeni felmérés szerint a gyere-
keink katasztrofálisan keveset mozognak, 
nem másznak fára, nem billegnek pallón, 
nem ugrálnak patak felett, ezért bizo-
nyos agyi pályák sorvadtan alakulnak ki. 
Rengeteg a beszédhibás, mert a beszéd is 
a mozgásból fejlődik. Azt a kérdést kell 
feltenni, hogy vajon a gyermekeink olyan 
körülmények között élnek-e, ami az élet-
korukhoz szabott.”

A program szervezői augusztus első két 
hetére is várják a jelentkezéseket! 

Szöveg és kép: 
Fekete Andrea

Öhönfőzés egy kis zuháréval
bajnok szakács – a zsűri elnöke – ismer-
tette a verseny szabályait s röviden ecse-
telte, hogy milyen szempontok alapján 
értékel a zsűri. Például az öhön bármilyen 
ízesítése elfogadott volt. Felhívta a figyel-
met, hogy a helyezések megállapításánál 
figyelembe veszik a főzés körülményeit, 
az étel íz harmóniáját, a hagyományossá-
got, az öltözködést és a tálalást is. Nyakas 
András – a Nyakas Farm tulajdonosa a 
zsűri tagja – szintén magához ragadta a 
mikrofont s arra kért mindenkit, hogy ne 
úgy tekintsünk a mai napra, mint egyfajta 
versenyre, hanem inkább egy baráti össze-
jövetelre, találkozóra. Nos, a baráti han-
gulatra koránt sem lehetett hiány, melyről 
gondoskodott a Nánás Pro Cultura Non-
profit Kft. jól megszervezett műsor-ösz-

Közösen batikolt pólókban

szeállítása, ahol szinte azonnal követték 
egymást a műsorok, egy percre sem hagy-
va üresen a hatalmas rendezvénysátorban 
felállított színpadot. Így először Tihanyi 
Tóth Csaba és neje Bognár Rita zenés 
időutazásának tapsolhatott a közönség, 
majd Varga Feri és Balássy Betti zenés 
gyermekműsorán derülhettek a színpadra 
felcsalt csöppségek láttán. A nagysikerű 
Groovhouse zenekart az egyre nagyobb 

népszerűségnek örvendő 
Kocsis Tibor követte s a 
zsúfolásig megtelt néző-
teret már csak azért sem 
hagyta el a lelkes közön-
ség, mert kint időköz-
ben szakadni kezdett az 
eső. Persze kárpótolta 
őket a színvonalas mű-
sor majd a jó hangula-
tú eredményhirdetés is, 

melyen a számtalan különdíj mellett a 
következő eredmények születtek:

1. Badics János
2. Jóna András, Kéki István
3. Bocskai István Általános Iskola és AMI 
Reméljük a következő verseny, hasonló 

hangulatban, remek műsorokkal ízletes 
gasztronómiai különlegességekkel és ke-
vesebb esővel köszönt majd ránk!

Kócsi Imre
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Rég volt idők nagy munkáját idézték meg 
ismét a VIII. Hagyományőrző Aratók 
Találkozóján július 2-án. A tradicionális 
eseménynek, mint eddig mindig, most is 

Nyakas András és felesége adott otthont 
és látta vendégül a rekordszámú vendég-
sereget a Polgári útfélen levő birtokán. 

A találkozóra ezúttal is a környező te-
lepülések kertbarát körei, hagyományőr-
ző csoportjai érkeztek, illetve a helyi kis 
közösségek vették kezükbe a kaszát, kö-
tötték a kévét, rakták össze a kereszteket. 
Ustrony testvérvárosunk csapata idén már 
harmadik alkalommal állt be a búzatáblá-
ba és mutatták meg, arrafelé hogyan folyt 
ez a nehéz paraszti munka. Mint eddig 
mindig, az idei találkozó is tartogatott új-
donságot; az aratás mellett lehetett nevez-
ni aratókoszorú készítésére is, illetve idén 
megszemlélhettük, hogyan folyt a cséplés 
a cséplőgéppel. Ugyanis Nyakas András 
házigazdánk szerzett egy közel száz esz-

Idén már nyolcadik alkalommal hirdette meg a hagyományos aratók találkozóját a 
Hajdú Bokréta Hagyományőrző Csoport és a Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-
pont. A július 2-án megrendezett program helyszínét és a vendéglátást ezúttal is 
Nyakas András és felesége biztosították a Polgári útfélen.

Ismét megpendültek a kaszák 
a Nyakas Farmon

tendős cséplőgépet Né-
metországból.

A köszöntők és az 
áldás után a megmé-
rettetésre jelentkezett 
12 csapat és a kísérők a 
kijelölt parcellákra vo-
nultak, és mivel most 
kisebb táblák voltak 
kijelölve igen hamar 
végeztek is a feladattal. 
Ezután következett a 
hordás, amelyet ezúttal 
is a Kendereskert hatos 
ökörfogatával végeztek 

el, és ezúttal valóban a cséplőgéphez tud-
ták vinni a szekérre rakott kévéket és a 
kis cséplőgéppel bemutatták, hogyan zaj-
lott a szérűskertekben a cséplés. Az idő-

sebb nemzedék nem kis 
nosztalgiával, talán még 
elhomályosuló szemmel 
is nézte, ahogy a pely-
va, a törek szállt a szél-
ben, ömlött a garatból a 
szem a zsákokba, hiszen 
fiatalkoruk éveit idézte 
mindez. Meg egy végleg 
eltűnt kort, amit mint 
Szólláth Tibor polgár-
mester úr mondta, nem 
visszahozni akarunk, 
hanem bemutatni, hogy 
élő emlékezet marad-

jon elődeink verejtékes, nehéz munkája. 
Hogy tudjuk, hogy unokáink is tudják, 
voltak olyan idők, amikor nagyon nehéz 
fizikai munkával kellett megküzdeni a 
mindennapi betevőért, és nem hatalmas 
gépmonstrumok végeztek néhány nap 
alatt több száz hektár területtel, amelyek 
egy füst alatt elintézik az aratás, a cséplés 
és a „kazalrakás” (most már csak bálázás) 
munkálatait. 

És hogy ez ne csak írott malaszt ma-
radjon, jó úton járnak a szervezők, hiszen 
örvendetes a fiatalok egyre növekvő szá-
ma, pl. idén is résztvevője a versenynek a 
Csiha Győző Szakiskola csapata, és töb-
beknél is láttunk aprócska legénykéket, 
leánykákat, akik már most megismerked-
tek ezzel a munkával.

A Buczkó József, Er-
dei János, Hadadi Imre, 
Martinek Imre szem-
lebizottság folyamato-
san szemlézte az aratók 
munkáját, akik több 
szempont figyelembe-
vételével döntötték el, 
melyik az a három csa-
pat, akik még kiválóan 
tudják végezni elődeink 
fáradságos, nehéz mun-
káját. Ilyen szempont 
volt pl. hogy mennyi-

re tudják „falhoz” vágni a búzát, hogy a 
marokszedőnek könnyebb legyen a dolga, 
mekkora tarlót hagy maga után a kaszás, 
hogyan rakják össze a keresztet, milyen 
öltözéket viselnek stb. Mindezek alapján 
a zsűri az alábbi döntést hozta:

I. Földesi Balásházy János Kertbarát Kör
II. Téglási Bek Pál Kertbarát Kör
III. a hajdúnánási Három generáció 

elnevezésű csapat a Nagy-Bózsár család 
képviseletében.

Az aratókoszorú készítésben különdíjat 
vehetett át a közmunkaprogram Helyi 
Sajátosságok csapata, illetve az Ezüstkor 
Nyugdíjas Egyesület. Szintén különdíjat 
kapott testvérvárosunk Ustrony csapata 
is. Mindemellett egyetlen csapat sem tért 
haza üres kézzel, hiszen mindenkinek ju-

tott ajándék, emléklap. 
A munka mellett termé-
szetesen jutott idő a szó-
rakozásra is, hiszen erről 
is szól ez a rendezvény. 
A Nyakas gazda által 
biztosított marhahús-
ból finom étkek főttek 
a bográcsokban és a kis 
liget fáinak hűvösében 
késő délutánig folyt a 
beszélgetés, nótázás. 

(HNU)
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Határontúli, partiumbeli, kárpátaljai ma-
gyar gyermekek, szülők, kísérő tanárok 
érkeztek július 2-án szombaton Hajdúná-
násra a Bocskai Iskola szórványprogram-
jának „tanévzáró” hagyományos rendez-
vényére, a Barátságnapra. Ez a program 
mindeddig Bihardiószegen zajlott, idén 
azonban városunk adott otthont ennek a 
szép rendezvénynek. 

A közel 100 fős küldöttség már kora 
reggel megérkezett, és a kölcsönös üdvöz-
lések, baráti köszöntések után a helyiek-
kel együtt az országzászlónál elénekelték a 
magyar és a székely himnuszt, majd Bocs-
kai fejedelem szobránál a város nevében 
Juhász Endre alpolgármester úr köszön-
tötte a közel 100 fős vendégsereget. Ezt 
követően hangzott fel a szórványprogram 
hitvallásának is tekinthető Örökség dal.  
A közös éneklés után a gyermekek, a fel-
nőttekkel közösen bizonyí-
tották, hogy milyen alapo-
san készültek fel az egész 
évben tanultakból, ami 
ebben a tanévben a magyar 
reformkor volt. 

A „számadás” után a Nya-
kas Farmon folytatódott 
a program, hiszen éppen 
ekkor zajlott a 8. Hagyo-
mányos Aratók Találkozója.  
A színpadon rögtönzött 
koncertet adott a Bihardió-
szegi Református Ifjúsági 
Kórus, igen nagy sikert aratva a közönség 
körében. Mint Csillikné Szólláth Júlia a 
szórványprogram vezetője elmondta, az 
ötödik Barátságnapon mindegyik tele-
pülés kiválóan megállta a helyét és ismét 
visszaigazolást kaptak az egész évben vég-
zett munkájukról. Nagy jelentőségű ez, 
hiszen öt évvel ezelőtt olyan körülmények 
között kezdték meg ezt a missziót, ahol 
pl. sok helyütt még magyarul is alig tud-
tak a gyermekek. Mint Ghitea Angéla a 
bihardiószegi református egyházközség 
kántora is elmondta, nagyon-nagyon 
fontos az a tudás, ismeretanyag, amit a 
bocskais tanárok átadnak, főként a ma-
gyar történelmet illetően, hiszen ezt ott 
hivatalosan nem oktatják. 

A határontúli magyarság önazonossá-
gának, a magyar nyelv, a magyar kultúra 

A Földön élők száma folyamatosan és 
egyre gyorsuló ütemben gyarapodik. Míg 
korábban a világ népességszáma száz–két-
száz év alatt duplázódott meg, addig a 
20. század közepétől robbanásszerű növe-
kedés indult meg: 1960-ban átlépte a 3 
milliárdos lélekszámot, majd onnan 12–
15 évente újabb 1–1 milliárd fővel nőtt. 
Az ENSZ számításai szerint 2016. július 
1-jén a bolygónk lakóinak száma meg-
haladta a 7,4 milliárd főt. Az, hogy egyre 
többen élünk a Földön – a termékenység 
csökkenése ellenére – elsősorban annak 
köszönhető, hogy rendkívüli mértékben 
javultak a halandósági viszonyok, és emel-
kedett a várható élettartam. A demográfi-
ai előrejelzések továbbra is népességszám-
növekedéssel kalkulálnak, jóllehet ennek 
ütemében csökkenés várható. A lassulás 
ellenére a Föld népessége 2056-ban átlépi 
a 10 milliárdot, 2100-ra pedig 11,2 mil-
liárdos lélekszámot prognosztizálnak, a 
mostani több mint másfélszeresét, míg az 
1950. évinek közel 4,5-szeresét.

A népességnövekedés eltérő mértékben 
érinti az egyes földrészeken élők számá-
nak alakulását. Napjainkban Ázsiában él 

a világ népességének 60%-a, 4,4 milliárd 
ember. Az ENSZ – közepes szintű termé-
kenységgel számolt – prognózisa szerint 
Ázsia továbbra is a legnépesebb kontinens 
marad, jóllehet a jövőben súlya várhatóan 
csökken, 2100-ban 44%-ra. (A világ két 
legnépesebb országa: India és Kína is itt 
található, a jelenleg 1,3 és 1,4 milliárd fős 
népességszám 2050-re előbbiben 1,7 mil-
liárdra nő, míg utóbbi esetében 34 mil-
liós, mérsékelt csökkenés várható.) Ezzel 
szemben Afrikában folytatódik a népes-
ségszám robbanásszerű növekedése: lélek-
száma 1950 és 2016 között 5,3-szeresére 
gyarapodott, 2050-re a jelenlegi duplájá-
ra: 1,2 milliárd főről 2,5 milliárdra emel-
kedik, amit – a becslések szerint – a század 
végére további 1,9 milliárd fős növekedés 

követ. (Figyelemre méltó Nigé-
ria helyzete, mivel népesség-
ében a világ egyik leggyor-
sabban növekvő országa. Ez 
várhatóan azt fogja eredmé-

nyezni, hogy 2050-re a Föld 

11,2 milliárdan élhetnek majd 
a Földön 2100-ban

Egy vérből valók vagyunk: 
Ötödik Barátságnap

Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) 1989-ben július 11-ét népesedési világ-
nappá nyilvánította annak emlékére, hogy – becslések szerint – 1987-ben a boly-
gónkon élők száma ezen a napon érte el az 5 milliárd főt. A népesedési világnap 
célja, hogy ráirányítsa a figyelmet az olyan, egyre sürgetőbb demográfiai kihívá-
sokra, mint a túlnépesedés, vagy a népesség elöregedése.

harmadik legnépesebb államává válik.) 
Míg Afrika súlya egyre nő a világ népes-
ségében (2100-ra 39%-os arányt érhet 
el), addig Európáé folyamatosan vissza-
szorul: az 1950. évi 22% 2016-ra 10%-ra 
esett vissza, és további csökkenés várható, 
2100-ra 6%-ra zsugorodik. A kontinen-
sünkön élők száma a jelenlegi 739 millió 
főről 2100-ra 646 millióra mérséklődhet. 
Észak-Amerika, illetve Latin-Amerika 
és a Karib-szigetek népességszáma a sza-
kértői becslés szerint hasonlóan alakul: 
annak ellenére, hogy növekvő lélekszám-
mal kalkulálnak, a világ népességében sú-
lyuk várhatóan csökken: előbbi földrészé 
4,9-ről 4,5%-ra, utóbbié 8,6-ről 6,4%-ra 
mérséklődhet 2016 és 2100 között. A leg-
kisebb lélekszámú földrész, Óceánia ese-
tében a gyarapodó népességszám a világ 
lakosságszámához mért súlyában is – kis-
mértékű – emelkedést eredményezhet: 
0,5-ről 0,6%-ra.

Magyarország az elmúlt évszázadok-
ban egy kiegyensúlyozott korösszeté-
telű és alapvetően növekvő népességű 
országból fokozatosan elöregedő és 
fogyó népességűvé vált. Az ország né-

pességszáma 1981-ben érte el maximu-
mát, akkor 10 millió 713 ezer főt tett 
ki, azóta folyamatosan csökken. Ennek 
oka részben az alacsony termékenység, 
amihez – európai mércével mérve is – 
tartósan magas halandóság párosul. 
Magyarországon a teljes termékenységi 
arányszám – az utóbbi évek növekedése 
ellenére – 1,44 volt 2015-ben. Eköz-
ben a halálozási ráta 13,4 ezreléket tett 
ki, összehasonlításképpen az Európai 
Unió átlaga 10,3 ezrelék.

A jövőre vonatkozó népességszám-
előrejelzések kedvezőtlen képet feste-
nek. A magyar népesség lélekszámát az 
ENSZ számításai alapján 2016. július 
1-jén 9 millió 821 ezer főre becsülték, 
ez az európai népesség 1,3%-át jelenti. 
2050-re 8,3 millió főben adták meg a 
magyar népesség várható számát, ami 
1,5 millió fős (15%-os) fogyást jelez 
előre.

KSH népesedési világnapi 
sajtóközlemény

megőrzésének, folytonossá-
gának biztosításában szinte 
kizárólagos szerepük van az 
egyházaknak, főként a kis 
településeken. A szórvány-
program ottani szervezés-
ében, folyamatos fenntar-
tásában nélkülözhetetlen 
az együttműködésük. Mint 
Jakó Sándor Zsigmond 
jankafalvi református lel-
kész mondta, nagyon sok 
áldása van ennek a kapcso-

latnak; túl a magyar történelem, irodalom 
tanítása-tanulása mellett nagyon sok ba-
rátság alakult ki a gyerekek, szülők között, 
és pl. Jankafalván sikerült egy kis magyar 
nyelvű könyvtárat is kialakítani.

A kárpátaljai Barkaszó településsel még 
nagyon friss kapcsolat, ők nem tartoznak 
a szórványprogramhoz. Mint ismeretes 
a Bocskai Iskola még ez év tavasz elején 
szervezte meg az első adománygyűjtést, – 
tekintettel az ukrajnai háborús helyzetre 
– amely mint Szalontai Klára tanárnő me-
sélte, szinte csodaként érkezett meg hoz-
zájuk, hiszen éppen akkor vonták meg az 
ingyenes étkeztetést az iskolában és abból 
az adományból, amit tőlünk kaptak egy 
egész hétig tudták a gyerekek étkeztetését 
megoldani. 

A Nyakas Farmon tett látogatás után a 
délután már a gondtalan fürdőzés jegyé-

ben telt, amely szintén nagyon sok gyer-
meknek jelentett óriási élményt. Szép volt 
ez a nap, mint többen mondták, jó volt 
ismét magyarnak lenni, határon innen 
és túlról is. Köszönet érte mindenkinek, 
kiváltképpen annak a kis csapatnak, akik 
hónapról hónapra felkerekednek és elin-
dulnak magyar nyelvet, történelmet, éne-
ket, meséket, mondákat tanítani a parti-
umbeli gyerekeknek, hogy ők is érezzék: 
egy vérből valók vagyunk és együtt éne-
keljék:

„Megtanulom, megőrzöm/ Tanítom, to-
vábbadom/ A szüleim nyelvét a gyereke-
im hangján /Elkopni nem hagyom”
(Örökség dal, részlet)

R. Zs.
Fotó: Yurij Zajczev

Földrész
1950 2016 2050 2100 2016 2100

megoszlás, % népesség, millió fő

Afrika 9,1 16,4 25,5 39,1 1 216 4 387

Ázsia 55,2 59,7 54,2 43,6 4 436 4 889

Európa 21,7 9,9 7,3 5,8 739 646

Észak-Amerika 6,8 4,9 4,5 4,5 361 500

Latin-Amerika és Karib-szigetek 6,7 8,6 8,1 6,4 641 721

Óceánia 0,5 0,5 0,6 0,6 40 71

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 7 433 11 213

A földrészek népességszámának alakulása és megoszlása

Forrás: World Population Prospects: The 2015 Revision.

Július 2-án ötödik alkalommal szervezte meg a Bocskai István Általános Iskola és 
AMI szórványprogramja keretében a Barátságnapot – ezúttal azonban nem Bi-
hardiószegen, hanem itt, Hajdúnánáson. A partiumi településeken kívül érkeztek 
vendégek a kárpátaljai Barkaszóról is. 
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 Augusztus 5–7.: III. Hajdúk Világta-
lálkozója

 Helyszín: a Hajdúnánási Gyógyfürdő 
fesztiválterülete

 Augusztus 20.: Szent István Nap
 10.00: Ünnepi Istentisztelet a Refor-

mátus templomban és Ünnepi Szent-
mise a Katolikus templomban.

 11.00: megemlékezés a Magyar Állam-
alapításról az Erődfal előtti téren. Az 
új kenyér megáldása, megszentelése és 
megszegése.

 A Köztársaság téren:
 17.00: a Barabonto zenekar koncertje
 20.00: a Hooligans zenekar élő nagy-

koncertje
 kb. 22.00: tűzijáték
 14 órától a gyerekeket ugrálóvárral, 

csúszdával várjuk a művelődési köz-
pont parkolójában.

Nyári koncertek a PinceKlub udvarán: 
 Július 29. (péntek) 20.30: a Plug-IN 

zenekar koncertje. 
 A PlugIN zenekar 2013 tavaszán ala-

kult Debrecenben egy tehetségkutató 
kapcsán. Zenéjük leginkább a blueshoz 
áll közel.

 A blueson kívül leginkább a 70–80-as 
évekbeli klasszikus rock zene hatott rá-
juk, de zenéjük az 50–60-as évek szé-
dültségéből is ihletet merít, és igyekez-
nek beemelni a modern vonásokat is.

 A belépés díjtalan!
 Augusztus 10. (szerda) 20.30: zenés 

irodalmi est Grecsó Krisztiánnal és 
Kollár-Klemencz Lászlóval

 A dalszerző, frontember és az író kö-
zös estjén előkerül ihlet és barátság, 
szerelmek és szeretők, maradás és me-
nekülés, remény és lemondás. Mindez 
közös dalokban, új novellákban. Régi 
történetek, fülledt esték, adomák és 
legendák. A zenés kalandozás különle-
gessége, hogy Kollár-Klemencz László 
prózaíróként, Grecsó Krisztián pedig 
dalszerzőként is bemutatkozik. A két 
gitáron kívül – természetesen – a próza 
is főszereplő: Krisztián is és László is 
felolvasnak saját műveikből.

 A belépés díjtalan!
 Augusztus 19. (péntek) 20.30: Tordai 

Zoltán és zenekara.
 Az országszerte ismert és elismert prí-

más Tordai Zoltán és zenekara egy 
rendhagyó karaoke nótaestre várja az 
érdeklődőket. A jó hangulat garantált! 

 A belépés díjtalan!
 Augusztus 20. (szombat) 20.00: 

„30up” retro party.
 Idézd fel a 80-as, 90-es évek hajdúná-

nási diszkóinak hangulatát! Nem csak 
30-asoknak, 40-eseknek! 

 Belépődíj: 500 Ft
 Programjainkról a www.facebook.com/

pinceklubhajdunanas oldalon tájéko-
zódhatnak! További elérhetőségeink: 
pinceklubhajdunanas@gmail.com, 
30/497-6733

 Nyári szünet a Kendereskertben!
 Újra szünidei foglalkozásokra várunk 

minden 6–12 éves gyermeket az alábbi 
időpontokban:
3. csoport: augusztus 1–5., naponta 

8:00–16:00-ig. Jelentkezési határ-
idő: július 25.

4. csoport: augusztus 8–12., naponta 
8:00–16:00-ig. Jelentkezési határ-
idő: augusztus 1.

 Ha szereted az állatokat, a természetet 
és a kreatív dolgokat, jelentkezz hoz-
zánk, akár csak pár napra is! 

 A foglalkozások díja 1500 Ft/fő/nap, 
mely háromszori étkezést tartalmaz.

 Jelentkezés és további információ: 
 Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-

pont, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság 
tér 6. palfi.julia@nanasholding.hu; 06-
70/372-1484
Családoknak, baráti társaságoknak, cé-

geknek főzési lehetőséget biztosítunk 50 
fő-ig! Csapatépítő tréningek megszerve-
zéséhez segítséget nyújtunk. Keressenek 
bennünket bizalommal!

A Kendereskert magánrendezvényekre 
is kibérelhető. Bővebb információ a palfi.
julia@nanasholding.hu email címen, vala-
mint a 06-70/372-1484 telefonszámon 
kérhető.

A Nánás Pro Cultura Nonprofit 
Kft. felhívása

 „Hajdúnánás 2016” fotópályázat:
 A művelődési központ fotópályázatot 

hirdet Hajdúnánás város bemutatására 
az alábbi kategóriákban:
– I. A város (az épített környezet be-

mutatása)
– II. Az ember (az itt élő emberek, fog-

lalkozások, rendezvények stb. bemu-
tatása)

– III. A táj (a természeti környezet be-
mutatása)

 Pályázni csak digitális képekkel lehet. 
Kérjük, a fotókat nagy felbontásban 
készítsék el és a fotókon ne helyezze-
nek el feliratot! A fotók mindegyikének 
a 2016-os esztendőben kell készülnie 
Hajdúnánás közigazgatási határán be-
lül. A képek beadásakor minden alkotó 
legyen szíves címmel ellátni a fotókat!
Beküldési határidő: 2016. november 20.
Mindhárom kategóriában a legjobb pálya-

munkákat díjazzuk. A legjobb alkotásokból 
decemberben a Város Napján kiállítást szer-
vezünk. A beküldött fotókat megjelentetjük 
a facebookon, ahol közönségszavazáson vesz-
nek részt. További információk a művelődési 
központban Szólláth Zoltántól kérhetőek.

A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. programajánlója

A Kőrösi Csoma Sándor Református 
Gimnázium diákjai matematikából és 
fizikából is dicséretes eredményekkel 
zárták a 2015/2016-os tanévet. A kate-
góriánként és évfolyamonként is eltérő 
értékelést alkalmazó Nemzetközi Kengu-
ru Matematikaversenyen, még március 
közepén, a 9.-es Major Ágnes a tantár-
gyat tagozatos képzésben tanulók között 
10. lett a megyében, országos szinten ez 
a 35. helyet jelentette. Osztálytársa, Ko-
vács Ákos megyei 14. helye az országos 
rangsorban a 66. legjobb eredménynek 
számított. Közel hasonlóan teljesített a 
10.-es Girus Tamás is (megyei 13., orszá-
gos 67.), rajtuk kívül a 11.-es Kiss Zoltán 
6., illetve 44. helyezése emelkedett még 
ki a mezőnyből. Az előbbi két diák fel-
készítője Varga Sándor, az utóbbi kettőé 
Fehérvári János volt.

Április elején, az Alapműveleti mate-
matikaverseny megyei fordulójában, Haj-
dúböszörményben a 8.-os Pók Flóra ötö-

A számok nyelvén
dik, területi szinten második 
lett. Kozmáné Mórocz Mó-
nika tanítványa ezzel sajnos 
nem tudta megismételni ta-
valyi sikerét, az országos dön-
tőbe jutást. Két diák teljesít-
ménye érdemel még említést: 
a 7.-es Varga Laura és a 8.-os 
Kecskés Emese is területi ha-
todik lett. Egyiküket Balogh-
né Baranyi Judit, másikukat 
Kozmáné Mórocz Mónika 
készítette fel a versenyre.

Fizikából is született kiemelkedő ered-
mény: a 9.-es Csiszár Milán a Jedlik 
Ányos fizikaverseny regionális forduló-
jában – melyet a nánási Bocskai István 
Általános Iskola Magyar utcai intézmény-
egységében március elején rendeztek – 
száz százalékos teljesítménnyel végzett az 
élen a 9–10.-esek között. Fehérvári János 
tanítványa azonban az országos döntőben 
már nem tudott részt venni, mert az épp 
ugyanakkor zajlott, mint az Irinyi János 
országos középiskolai kémiaverseny végső 
megmérettetése. Milán inkább ez utób-
bin akart szerepelni, és nem is választott 
rosszul, hiszen végül országos tizedik lett  
(l. Döntő után döntő című írásunkat a má-
jus 26-i számban). Persze, nem tudhatjuk, 
hogy vajon fizikából előkelőbb 
helyen végzett volna-e. Talán 
legközelebb majd abban 
a tantárgyban próbálja ki 
magát.

V. G.

Lezárult a Szociális Agrárgazdálkodási – 
Szociális Földprogram pályázat 
2016. június 30. napjával zárult a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 
közreműködésével az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támo-
gatásból megvalósított Szociális Agrárgazdálkodási – Szociális Földprogram.

A 600 000 Ft összegű támogatásnak köszönhetően a programban résztve-
vő 21 család részére vetőmag egységcsomag, valamint családonként 20 db 
előnevelt csirke és 55 kg indító táp került kiosztásra. A pályázat a konyha-
kerti növények termesztése és a baromfitenyésztéshez szükséges feltételek 
biztosítása mellett lehetőséget nyújtott arra is, hogy a programban részvevő 
családok mezőgazdasági képzésen vegyenek részt és tapasztalt agrárszak-
ember irányítása mellett munkatapasztalatot szerezzenek saját háztartás-
gazdaságuk, kertkultúrájuk, és a program során biztosított földterület mű-
velésében. 

A bevont családok a programban aktívan és sikeresen vettek részt, a ter-
meléshez és tenyésztéshez kapcsolódó feladatokat megfelelően végezték.  
A kertkultúra és kisállattartási alprojekt megvalósításának elsődleges ered-
ménye, hogy a kedvezményezett családok a földprogram keretében biz-
tosított termőföld megművelésével és a családi állattartás beindításával 
csökkentették az élelmiszerekre fordított kiadásaikat, ezáltal javultak a meg-
élhetési körülményeik. 

A tapasztalatok alapján elmondható, hogy olyan produktív szociálpolitikai 
program került az idei évben is megvalósításra, amely jelentősen hozzájárult 
a rászoruló családok megélhetésének segítéséhez, továbbá javította a részt-
vevő személyek öngondoskodási és önálló egzisztenciateremtési képességét.

A projekt az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával, 
a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, mint lebonyolító szerv 
közreműködésével valósult meg.
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Több, egymilliárd forintot meghaladó tá-
mogatási igényű uniós projektjavaslathoz 
adott támogatást a napokban a kormány. 
A Magyar Közlönyben megjelent listán 
szereplő beruházások között vannak haj-
dú-bihari közlekedésfejlesztési progra-
mok is. Az állami utakat kezelő Magyar 
Közút Zrt. két települési összekötő út 
egy-egy szakaszának felújítását oldja meg 
3 milliárd 176 millió forintból.

A 3323. jelű, Balmazújvárost Hajdú-
nánással összekötő utat 12 és fél kilomé-

ter hosszan korszerűsítik, a 
15-ös és a 28-as kilométer-
szelvények között. A 4904. 
jelű, Nyíradonyt és Nyír-
ábrány összekötő utat több 

mint 8 kilométer hosszan 

újítják fel, a 3-as és a 12-es kilométerszel-
vény között.

A két beruházás révén 20 és fél kilomé-
teren korszerűsítik a két utat.

A kormány emellett támogatta a foglal-
koztatási paktumot is. Debrecen önkor-
mányzata 3 milliárd 615 millió forinthoz, 
míg partnere, a megyei önkormányzat  
1 milliárd 235 millió forinthoz jut a 
munkahelyteremtést segítő programokra. 
A paktum révén több ezer új munkahely 
jöhet létre Debrecenben és a régióban.

Ugyancsak elfogadta a kormány a Deb-
receni Egyetem három programját. Ezek-
kel közel ötmilliárd forint forrásra pályá-
zik az intézmény.

A gyermekek egymás között könnyeb-
ben elkapják a vírusos betegségeket, így 
például a bárányhimlőt is, amelyen éle-
tében egyszer a legtöbb ember átesik.  
A közösségbe kerülő gyermekek mellett, 
a többgyermekes családokra és a fertőzé-
sen eddig még át nem esett felnőttekre, 
várandós nőkre is veszélyes a hazánkban 
évente mintegy 40 ezer jelentett megbete-
gedést okozó bárányhimlő.

Közismert tény, hogy a lázzal, hólyagos 
kiütéssekkel és viszketéssel járó, akár 2–3 
hétig elhúzódó bárányhimlőn a gyerme-
kek 90 százaléka többnyire még óvodás 
korában átesik. Védőoltással, azonban 
megelőzhető vagy sokkal enyhébb lefo-
lyású lehet.

A bárányhimlő átlagos lappangási ideje 
10–21 nap, a fertőzést követő 2–3 héten 
belül a tünetek már láthatóvá válnak.  
A beteg ugyanakkor már a kiütések meg-
jelenése előtti 1–2 napban fertőz, ami akár 
könnyen járvány kialakulásához vezethet.

Dr. László Ibolya gyermekorvos el-
mondta, hogy nincs mitől félnie a szülők-
nek, amikor beadatják a védőoltást 
gyermekeiknek, hiszen ellenőrzött, biz-
tonságos készítményekről van szó. A bá-
rányhimlőt okozó vírus azonban nemcsak 
a gyermekeket fertőzheti meg: akik gyer-
mekkorban nem estek át a kellemetlen 
betegségen, felnőttkorban is ugyanolyan 

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a 
képviselő-testület a nyári szünet előtti 
utolsó ülését 2016. június 30-án tartotta 
meg.

A napirendek elfogadása után a testület 
módosította az önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 19.); a 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szer-
vezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
26/2014. (X. 30.); és a fizető parkolás 
rendjéről szóló 1/2008. (I. 28.) Önkor-
mányzati Rendeleteit. 

Megalkotta a helyi adókról és a szemé-
lyes gondoskodást nyújtó szociális szol-
gáltatások helyi szabályairól szóló rende-
leteket. 

Megismerte és elfogadta a város köz-
egészségügyi helyzetéről, a háziorvosi 
és szakorvosi ellátásról; a Bocskai István 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola 2015–2016. évi tevékenységéről; 
a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program pályázatairól; a 4080 Hajdúná-
nás, Dorogi u. 7. szám alatti ingatlannal 
kapcsolatos tájékoztatókat, valamint a Ti-
szamenti Regionális Vízművek Zrt. 2015. 
évi; a Református Egységes Gyógypeda-
gógiai Módszertani Intézmény Debreceni 
Tagintézménye, valamint a közfoglalkoz-
tatási programok 2015. évi megvalósulá-
sáról szóló beszámolókat. 

A testület a város településrendezési 
eszközei módosításának előkészítéséről 
döntött.

Közszolgálati szerződést kötött a Haj-
dúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft-vel hulladékgazdálkodási közfeladat 
ellátására.

A testület Hajdúdorog Város Önkor-
mányzatával közösen pályázat benyújtását 
határozta el a „Fenntartható települési 

közlekedésfejlesztés” c. pályázati felhívás 
alapján.

A testület 2016. június 25. napjától 
kezdődően választotta meg a Hajdúnáná-
si Holding Zrt. felügyelőbizottsági tagja-
it, illetve a Zrt. könyvvizsgálóját.

Csatlakozott Siófok Város Önkor-
mányzata gesztorságával létrejött beszer-
zői csoporthoz az önkormányzat és in-
tézményei intézményi felhasználási és 
közvilágítási célú villamos energia beszer-
zése tárgyában. 

A testület a települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati támogatására 
és rendkívüli szociális támogatására igény 
benyújtásáról döntött.

Elfogadta a Szakképzésben Tanulók 
Támogatására készült módosított Ösztön-
díjszabályzatot. 

A képviselő-testület nyári igazgatási 
szünet elrendeléséről döntött.

A testület 12 esetben hozott döntést az 
önkormányzat tulajdonában lévő ingat-
lan vonatkozásában. 

A testület megismerte és elfogadta a 
NYAK-ÉP Építőipari Szolgáltató Kft. 
ajánlatát.

A testület támogatta a Római Katolikus 
Egyház kérelmét.

A képviselő-testület zárt ülésen nyil-
vánította eredményesnek a VIII. számú 
háziorvosi körzet működtetésére közzé-
tett pályázati felhívást és döntött a körzet 
működtetésének személyi feltételéről.

A nyilvános képviselő-testületi ülések 
előterjesztési és a hozott rendeletek, hatá-
rozatok a www.hajdunanas.hu honlapon 
az Önkormányzat részben Testületi ülé-
sek/Meghívók, előterjesztések menüpont 
alatt megtekinthetőek. 

Szólláth Tibor polgármester

TiszTelT lakosság! 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 2016. április hónapjában új 
parkolási rendet vezetett be. Az eltelt hetek 
tapasztalatai alapján a Fürdő utcai II. díjzó-
na parkolási és fizetési rendje 2016. július 
9-étől az alábbiak szerint módosul:

A Fürdő utcán kialakított fizető zóna meg-
tartása mellett, a fizető várakozóhelyeken 
május 1-től szeptember 30-ig, a hét minden 
napján reggel 10:00-től 17:00-ig várakoz-
ni csak a díjfizetés ellenében lehet.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
a fent hivatkozott rendelet szerint a Fürdő 
utcában található II. díjzónában fizetés-
mentes a parkolóhely igénybevétele a par-
kolás megkezdésétől számított 15 percig.

Képviselő-testületi ülés hírei Ingyenesen kaphatnak bárányhimlő 
elleni védőoltást a hajdúnánási 
gyermekek
Az önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy felveszi egészségügyi 
programjába a fertőző betegség elleni védőoltás támogatását, így az érintett csa-
ládok, ha igénylik, teljesen ingyen juthatnak hozzá a védettséget adó vakcinához, 
melynek piaci ára mintegy 20 ezer forintba kerülne. A lehetőségről a védőnők és a 
gyerekorvosok adnak bővebb felvilágosítást a szülők részére.

fogékonyak lehetnek rá. A felnőttkori bá-
rányhimlő ráadásul rendszerint súlyosabb 
lefolyású és a szövődmények előfordulásá-
nak kockázata is nagyobb.

Hajdúnánás Képviselő-testülete évek 
óta sokat tesz az egészségmegőrzés, az 
egészséges életmódra nevelés érdekében. 
Az önkormányzat éveken át saját forrás-
ból fedezte a 14 éves lányok méhnyakrák 
elleni védőoltás költségét, azonban ennek 
finanszírozását 2015-től átvette a Magyar 
Állam.

A testület számára továbbra is kiemelt 
prioritást jelentett a gyermekek egészség-
megóvása, ezért dr. Juhász Endre alpol-
gármester és Kovács Zsolt az egészségügyi 
és szociális bizottság elnöke kezdemé-
nyezte annak vizsgálatát, hogy milyen 
másik védőoltás finanszírozásával tud to-
vábbi a lakosság számára nem kötelező, az 
önkormányzat által támogatott megelőző 
oltóprogramot biztosítani városunkban.

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
2,5 millió Ft elkülönített keretet biztosít 
a védőoltási sor finanszírozására, amely 
mint azt dr. Juhász Endre alpolgármester 
elmondta, a születendő gyermekek szá-
mát figyelembe véve elengedő lesz a költ-
ségek viselésére.

Alpolgármester kiemelte: a két adagból 
álló oltás közel 20 ezer forintba kerül, 
melyből a szülőt semmilyen költség nem 
terheli. A feladat megoldásával, illetve 
az oltási program koordinálásával a házi 
gyermekorvosokat bízta meg az önkor-
mányzat, akiknél a szülők jelezhetik oltási 
szándékukat.

Az önkormányzatnál bíznak benne, 
hogy minél több nánási szülő él a mostani 
lehetőséggel.

További információk a www.barany-
himlo.hu weboldalon érhetők el.

Felújítják a 3323. jelű út 12,5 km-es 
szakaszát Balmazújváros 
és Hajdúnánás között
A kormány két megyei projektjavaslatot támogatott, 3 milliárd forintból 20 kilo-
méternyi utat korszerűsítenek. A kormány emellett elfogadta a debreceni foglal-
koztatási paktumot és az egyetem három pályázatát is.

Tájékoztatás parkolási rend változásról 
Fürdő utcára vonatkozó díjzóna:
Személygépkocsi, motorkerékpár: 400 Ft/

nap. Autóbusz, tehergépkocsi (3,5 tonna 
össztömegig): 1000 Ft/nap

Továbbá felhívjuk a Tisztelt Lakosság fi-
gyelmét, hogy a Fürdő utcai, II. díjzónában 
rendeletünk alapján a jogosulatlan parkolás 
után a pótdíj összege a pótdíj kiszabásának 
napján és az azt követő munkanapon törté-
nő befizetés esetén a napidíj háromszorosa, 
az ezt követően történő befizetés esetén a 
napidíj tizenháromszorosa.

A megváltozott parkolási rendre tekin-
tettel, kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
fokozott figyelemmel vegyék igénybe a 
kijelölt parkolókat! 

Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat 
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Köztudott, hogy a gyalogosok és a kerék-
párosok a közúti közlekedés legvédtele-
nebb résztvevői, hiszen az ő testüket egy 
esetleges baleset során semmi nem védi. 
Ezért ha a balesetnek gyalogos vagy ke-
rékpáros a részese soha nem az a kérdés, 
hogy történt-e személyi sérülés, hanem 
az, hogy annak milyen a foka: könnyű, 
súlyos, vagy éppen halálos! A gyalogos és 
kerékpáros közlekedés kérdésköre 2016. 
évben is prioritást élvez a balesetmegelő-
zés szempontjából.

A balesetek elkerülése érdekében fel-
hívjuk a kerékpárosok figyelmét az aláb-
biakra:

Tilos kerékpározni:
 Ott, ahol ezt tábla tiltja, valamint autó-

pályán és autóúton;
 Főútvonalon a 12. életévét be nem töl-

tött személynek,
 Kijelölt gyalogos átkelőhelyen (A ke-

rékpárról le kell szállni, és azt tolva 
kell az úttesten áthaladni! A gyalogos 
átkelőhelyen csak a gyalogosnak van 
elsőbbsége, a kerékpárosnak nincs!)
Tilos és veszélyes:

 Kézben tartott mobiltelefonnal kerék-
pározni;

 Egymás mellett kerékpározni;
 Elengedett kormánnyal kerékpározni;

Kerékpárosok figyelmébe
A Hajdúnánási Rendőrkapitányság illetékességi területén 2016. év eddig eltelt 
időszakában már most több gyalogos volt résztvevője közlekedési balesetnek, mint 
2015-ben. Sajnos a kerékpárosok részvételével bekövetkezett személyi sérüléssel 
járó közlekedési balesetek számában sem történt csökkenés.

 Egymást vontatni;
 Kerékpárral állatot vezetni;
 A kerékpárhoz (kerékpár-utánfutót ki-

véve) egyéb vontatmányt kapcsolni;
 Rossz műszaki állapotú kerékpárral ke-

rékpározni;
 Sötétben, szürkületkor, rossz látási 

viszonyok között kivilágítatlan kerék-
párral, valamint lakott területen kívül 
fényvisszaverő mellény nélkül részt 
venni a forgalomban. 

 Biztonságos közlekedésre alkalmatlan 
állapotban kerékpározni (pl.: erősen 
ittas állapotban)
Felhívjuk a biciklisek figyelmét 

arra, hogy a balesetek elkerülése vé-
gett – ahogy a többi jármű esetében is 
– a rendőrség kiemelt figyelmet fordít 
a kerékpárosokra vonatkozó szabályok 
betartására, fokozottan ellenőrzi a ke-
rékpáros közlekedést! Az általuk oko-
zott szabálysértés bírságot, bűncselek-
mény pedig büntetőeljárást von maga 
után! Felhívjuk továbbá a járművezetők 
figyelmét, hogy a nyári szünetben megnő a 
gyermekek részvétele a közúti forgalomban, 
akikkel szemben nagyobb odafigyelésre és 
toleranciára lehet szükség.

Balesetmentes közlekedést kíván a Haj-
dúnánási Balesetmegelőzési Bizottság!

lattal, hogy noha a történelem nem pél-
datár, ennek ellenére tanulhatunk belőle, 
s ez a migráció több ezer éves történetére 
is igaz. 

A konferencia szép számú előadóval és 
hallgatóval nagyszerűen hozzájárult, hogy 
a már több éves hagyománnyal rendel-

kező június eleji tematikus hajdúnáná-
si konferenciák színvonalát 
emelje, melyhez a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatása 
nélkülözhetetlen volt.

HNU

Hajdúnánás városa a szűkeb-
ben vett térség meghatározó 
kulturális központja, egyben 
az egyik legnagyobb egykori 
hajdúváros. A város vezetése 
már évekkel ezelőtt zászlajára tűzte a haj-
dúk kultúrájának megőrzését. Jól mutat-
ják ezt az évente megrendezésre kerülő, 
változatos tematikájú konferenciák is. Az 
aktualitást szem előtt tartva a 2015 máso-
dik felét meghatározó folyamatra, a mig-
rációs hullámra reagálva a 2016-os konfe-
rencia a történeti migráció, és a vándorlás 
antropológiai, néprajzi hatásait vizsgálta 
és június 3-án „Népvándorlás és migráció 
a történelemben – Határváltozások és nép-
mozgások Magyarországon a 20. század 
első felében” címmel került lebonyolításra. 
Helyszínül a Hajdúnánási Közös Önkor-
mányzati Hivatal Díszterme szolgált.

A tudományos-ismeretterjesztő konfe-
rencia tervezett tíz résztvevőjéhez képest 
sikerült tizennégy előadót felkérni. Eb-
ben nagy szerepe volt a Járom Kulturális 
Egyesületnek, mely az előadók megke-
resésével a szakmai anyagok egyeztetésé-
vel járult hozzá a rendezvény sikeréhez.  
A megnövekedett létszámra való tekintet-
tel a konferencia két szekcióra bomlott. 
Az előadókat és a szép számú hallgatókat 
Szólláth Tibor, Hajdúnánás város pol-
gármestere köszöntötte. A néprajzi, kul-
turális antropológiai szekciót Barta Elek 
professzor, a Debreceni Egyetem oktatási 
rektorhelyettese nyitotta meg előadásával. 
Beszédében rámutatott, hogy a Debreceni 
Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori 
Iskola programjainak oktatói kiegészülve 
az DE–MTA Néprajzi Kutatócsoport ku-
tatóival és más meghívott előadókkal az 
előttük álló diskurzus programja szerint, 
mind a társadalom, mind a mentalitástör-
téneti vonatkozásait meg tudják világítani 
a migrációnak. 

A szekciót Keményfi Róbert elnökölte, 
sorrendben a következő előadások han-
goztak el:

Pozsony Ferenc a Debreceni Egyetem 
Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola 
törzstagja „Az 1916-os betörés eseményei 
és hatásai a háromszéki falvakban” címmel 
tartott előadást. 

Csiszár Imre a DE–MTA Néprajzi Ku-
tatócsoport kutatója a 2015-ben megvé-
dett disszertációjának egy fejezetét bőví-
tette ki előadásában, különös tekintettel 
a gazdasági fejlődés a régiót meghatározó 
agrártársadalmára gyakorolt hatására. 
Előadásának címe „Társadalmi változá-
sok és demográfiai folyamatok a nagyobb 
hajdúvárosokban az első világháború előtt” 
volt.

Marinka Melinda és Lajos Veronika 
szintén a Néprajzi Kutatócsoport mun-
katársaiként előadásaik összekapcsolód-
tak, előbbi egy konkrét problémakört járt 
körül „Az első világháború megjelenítése az 
elszármazott németek emlékező falurajzai-
ban” címmel, utóbbi pedig általánosab-
ban közelítette meg a migrációkutatást, 

„Népvándorlás és migráció a történelemben – 
Határváltozások és népmozgások 
Magyarországon a 20. század első felében”

és vázolta annak lehetőségeit 
„Kihívások, módszerek és lehe-
tőségek a kortárs migrációkuta-
tásban” című előadásában.

Nagy Éva a Debreceni 
Egyetem Néprajzi Tanszékének adjunktu-
sa a háború életmód történeti kontextus-
ba helyezésével közelített a migrációhoz 
„A háború lenyomata, hatása a táplálkozási 
kultúrában – ételek vándorlása” c. előadá-
sával.

Ezzel a kisebb, néprajzi szekció le is 
zárult és egy rövid ebédszünetet követően 
Barta Róbert, a Debreceni Egyetem tan-
székvezető docensének elnökletével vette 
kezdetét a történeti szekció. A szekció 
plenáris előadójának Romsics Ignác aka-
démikust kérték fel a szervezők, aki közel 
egy órában „Határváltozások és népmozgá-
sok Magyarországon a 20. század első felé-
ben” címmel a migrációtörténet 20. szá-
zadi nyitányának folyamatait vázolta fel.

Buczkó József a hajdúnánási Móricz 
Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti 
Gyűjtemény, igazgatója az első néprajzi 
előadáshoz kapcsolódott, az első világhá-
ború alatt és után Erdélyből menekültek 
történetét vázolta fel „Székely menekültek 
Hajdúnánáson” címmel. A régió migrációs 
történetéhez kapcsolódott Püski Levente, 
a Debreceni Egyetem tanszékvezető egye-
temi tanárának előadása „Kivándorlások a 
hajdúsági településekről a 20. század elején” 
címmel. Munkatársa, Kerepeszki Róbert 
egyetemi adjunktus a „Magyar mezőgaz-
dasági idénymunkások a náci Németország-
ban az 1930-as évek második felében” eu-
rópai, egyetemes kitekintést adott magyar 
szemmel.

Botos Máté a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem docense egy talán sokak által 
kevéssé ismert magyarországi etnikum 
sorsát tárta fel: mondandójának közép-
pontjában az örmények álltak. Előadá-
sának címe „A magyarországi örmények 
Trianon előtt és után” volt. A trianoni 
békeszerződés átrajzolta a Kárpát-meden-
ce etnikai térképét. A határon túl került 
magyar lakosság sorsát nagyban megha-
tározta a mindenkori magyar kormány 
hazai nemzetiségi politikája. A belföldi 
és külföldi politika történeti alakulásá-
ról az Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
docense Brenner Koloman beszélt „A ma-
gyar nemzetiségpolitika az első világháború 
után” címmel.

A konferencián a Déri Múzeum is 
képviseltette magát P. Szászfalvi Márta 
személyében. Kutatási témájának megfe-
lelően „A reformáció 400 éves évfordulója 
az I. világháború idején” címmel beszélt a 
több mint száz éves események népván-
dorlással kapcsolatos történéseiről. Pallai 
László a Debreceni Egyetem adjunktusa 
„A hadviselés nemzetközi szabályozása az 
első világháború előtt” címmel tartott elő-
adást. Forisek Péter a Debreceni Egyetem 
Bölcsészettudományi Karának oktatási 
dékánhelyettese zárta a csaknem hat órás, 
két szekciós konferenciát azzal a gondo-

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Hajdúnánáson harmadik alkalommal 
megrendezésre kerülő Hajdúk Világtalálkozója elnevezésű programsorozat (2016. 
augusztus 5–7.) keretein belül katonai bemutatók alkalmával
 2016. augusztus 5-én (péntek) a Köztársaság téren 18.30–20.30 között,
 2016. augusztus 6-án (szombat) a Hajdúnánási Gyógyfürdő arra kijelölt te-

rületén 10.00–20.00 között, valamint
 2016. augusztus 7-én (vasárnap) a Hajdúnánási Gyógyfürdő arra kijelölt 

területén 9.30–12.00 között,
korhű fegyverekkel való imitáció kerül bemutatásra, amely pirotechnikai elegy-

gyel történik, melynek hanghatása a korhű fegyverekkel megegyező, működésbe 
hozhatja a riasztókat.

A rendezvény ideje alatt kérem a lakosság megértését és fegyelmezett hozzáállá-
sát, valamint nyugalmuk megőrzését.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Felhívás
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Könyvbemutatóra várták a vendégeket 
június 16-án délután a Móricz Pál Váro-
si Könyvtárban, ugyanis az idei Ünnepi 
Könyvhetet egy újabb hajdúnánási kiad-
vánnyal ünnepelhette a közönség.

Buczkó József közel harminc évi ku-
tató-gyűjtőmunkájának gyümölcse az a 
mintegy 140 oldalas kiadvány, amelyben 
négy hajdúnánási mesterember – Nagy 
Imre és fia Nagy Ernő ekekovács mesterek, 
illetve Csorvássy Lajos és tanítványa Fehér 
Imre műlakatos mesterek emlékének adó-
zik a gazdagon illusztrált kötetben.

Mint ahogy a szerző könyve előszavá-
ban írja: „A helyi vasműves társadalomból 
négy olyan mesterembert mutatunk be, 
akik koruk társadalmából kiemelkedve 
maradandót alkottak. 
Közülük ketten valami 
olyat, amivel a földmű-
ves parasztság szántással 
kapcsolatos eszközkész-
letét tökéletesítették, s 
ezáltal a város határán 
túl is jelentős változást 
eredményeztek újítása-
ikkal. Ilyen volt Nagy 
Imre és fia Ernő, akik 
a XX. század első fe-
lében gyártották Haj-
dúnánáson híressé vált 
csavarrendszerű ekéi-
ket és ekekapáikat…  
A kötet második felé-
ben két olyan mester 
életútja tárul elénk, akik szintén kovács-
tűzből dolgoztak, ám mint műlakatosok, 
alkotásaik művészi megfogalmazásával 
emelkedtek iparos társaik fölé. Ilyen volt 
a Budapestről 1907-ben visszatelepült 
Csorvássy Lajos, aki az Európa hírű Jung-
fer Gyula kovácsművész tanítványa volt. 
Az ő tanítványa pedig Fehér Imre, aki 
Csorvássy Lajos műhelyében kapta életre 
szóló adományul a művészi kovácsolás tu-
dományát.”

Buczkó József legújabb kötetében – a 
mesteremberek munkásságának bemu-

tatásán túl – többek között 
betekintést kaphatunk Haj-
dúnánás 19–20. századi 
ipartörténetébe, a magyar 
ekegyártás múltjába Nagy 

Imre és fia életútjának be-

Hegedűs Lóránt református püspök há-
rom és fél éve távozott az élők sorából, 
egykori iskolája, az ismét református haj-
dúnánási gimnázium mellett áll bronz 
mellszobra. Most újabb református püs-
pököt temettek, aki bár nem Hajdúnáná-
son született, de édesapja, Kovách Imre és 
édesanyja, Kovács Berta a város szülötte 
volt, édesapja a nánási gimnáziumból vo-
nult be az olasz harctérre, majd tett hadi 
érettségit volt iskolájában. Az I. világhá-
ború után a Duna mellett előbb Igaron, 
majd Cecén volt főjegyző. Attila 1935. 
január 15-én, Igaron született. 1945-ben 
Hajdúnánásra költöztek, mert az édesapa 
elvesztette állását, évek múltán főkönyve-
lőként ment nyugdíjba. Attila 1945 őszén 
a Hajdúnánási Református Gimnázium 
I. osztályában kezdte középiskolai tanul-
mányait, ahol osztálytársak voltunk. 1949 
őszén, az oktatás átszervezése következté-
ben, általános iskolában fejezte be alap-
szintű tanulmányait és akkor felvették a 
már államosított négy osztályos nánási 
gimnáziumba, de néhány hét után osz-
tályidegen származása miatt eltanácsolták. 

A Debreceni Református Kollégium 
Gimnáziuma akkor már Balla Árpád ná-
nási lelkipásztor közbenjárására is csupán 
magántanulónak tudta felvenni Attilát és 
engem, akit fel sem vettek a nánási gim-
náziumba. Padtársak voltunk Debrecen-
ben. Ő a Kollégiumban lakott. Az 1953-
ban kitűnő eredménnyel letett érettségi 
után Debrecenben végezte el a teológiát 
1953–1958-ban. A következő tanévben 
a Debreceni Kollégium széniora volt. Az 
1959–60-as tanévben a nyugat-német-
országi Münster egyetemén tanult, majd 
Debrecen híres Nagytemplomában, aztán 
ugyanott a Kossuth utcai egyházközségben 
volt segédlelkész. 1961-től a református 

egyház Budapesten lévő országos irányí-
tó szervénél, a Konventi-, későbbi nevén, 
Zsinati Irodán dolgozott először külügyi 
előadóként, majd külügyi osztályvezető-
ként, végül zsinati tanácsosi rangban az 
egész irodát vezette, mígnem 1979-ben 
a Dunántúli Református Egyházkerület 
püspökévé választották. Püspöki tisztségét 
a veszprémi egyházközség lelkipásztora-
ként látta el. Egy időben ő volt a reformá-
tus egyház legfőbb országos testületének a 
Zsinatnak az alelnöke. 1991-ben püspöki 
megbízatása megszűnt, akkor a Refor-
mátus Gyűjteményi Tanács tudományos 
munkatársaként dolgozott még 2005-ben 
bekövetkezett nyugdíjazásáig.

Számos tanulmányt, cikket írt, kiad-
ványt szerkesztett, nem véletlen, hogy en-
nek elismeréseként 1988-ban a Budapesti 
Teológiai Akadémia tiszteletbeli doktori 
címmel tüntette ki. Hazai és külföldi tu-
dományos és egyháztársadalmi rendezvé-
nyeken vett részt és ilyeneket szervezett, 
vezetett. A Magyarországi Református 
Egyház Doktorainak Kollégiuma Ökume-
nikus Szekcióját évekig vezette. Felesége 
Kocsis Piroska óvónő, négy fia, Péter, Ta-
más, András és János közül a két idősebb 
református lelkipásztor. Tamás fia Pócsme-
gyeren és Leányfaluban lelkipásztor, így 
nem véletlen, hogy Kovách Attila földi 
maradványait a pócsmegyeri református 
temetőben helyezték örök nyugalomba. 
Koporsóját 23 palástos lelkipásztor kísér-
te, élükön a jelenlegi dunántúli püspök-
kel, Steinbach Józseffel, aki az igehirdetést 
végezte. Életrajzát pedig Nagy Lajos espe-
res, Kovách Attila 12 éven át volt püspöki 
titkára ismertette. Az elhunyt emlékét ke-
gyelettel őrizzük.

Dr. Csohány János

Könyvbemutató az Ünnepi Könyvhéten 
a városi könyvtárban
Az idei Ünnepi Könyvhétre jelent meg Buczkó József: „Észnek hódol az érc”: Eke-
kovács- és műlakatos mesterek Hajdúnánáson című kötete. A Nánási füzetek soro-
zatban megjelent könyvet június 16-án mutatta be a városi könyvtárban dr. Lovas 
Kiss Lajos etnográfus, a Debreceni Egyetem docense.

mutatásával. Hasonló 
módon megismerhetjük 
azt a társadalmi-gazdasá-
gi-kulturális környezetet, 
amely az 1800-as évek vé-
gét, és az 1900-as éveket 
jellemezte Hajdúnánáson 
úgy a 20. század köze-
péig. És ebben rejtezik a 
kötet egyik nagy értéke. 
Tudniillik nem csupán 
egy mesterség leírását, ha-

nem kézzelfogható korrajzot is kapunk, 
amely segít eligazodni városunk 70–80 
évnyi ipari-agráripari történetében Nagy 
Imre és fia munkássága kapcsán. Csorvás-
sy Lajos révén pedig a kor nagy művészi 
irányzata, a szecesszió is megjelent Hajdú-
nánáson. A leírások mellett sok-sok fotó 
tanúskodik arról, hogy Csorvássy Lajos 
egy kis Európát hozott haza a 20. század 
elején, és munkásságának városkép alakí-
tó szerepe is volt. Alkotásainak egy része 
ma is élő mementó temetőinkben, kerí-
téseinken, illetve a város központjában ta-
lálható néhány kapu rácsozatán, amelyek 
mind-mind a szecesszió jegyeit hordoz-
zák, hol finom, megszelídült formában, 
vagy éppen a maga gazdag motívumkin-

csével. Élete monumen-
tális alkotása egy sírke-
rítés hatalmas, 4 méter 
magas főhomlokzattal, 
és sírrácsokkal ma is 
látható a régi felső te-
mető II. parcellájában. 
Mint a szerző írja: „Mo-
tívumvilága környeze-
tének növényvilágából 
építkezik. Egy vasba 
mintázott virágoskert 
burjánzik előttünk”. 

Fehér Imre mester-
ségbeli tudásának egyik 
nagyon szép példája 
volt az első világhábo-
rús Frontharcos Em-

lékmű, amely ugyan valószínű a MÉH-
telepen végezte, viszont teljes szépségében 
csodálhatjuk a mester munkáját megma-
radt fotókon, sőt a részletes művészi terv-
rajz is átvészelte a nehéz időket. Ugyanis 
a kötetből az is kiderül, hogy a művészi 
kovácsok kiváló rajztudással is rendelkez-
tek, és mintakönyvből dolgoztak. Nem 
véletlen tehát a „művészi” jelző. 

A kötetet jó szívvel ajánljuk minden-
kinek, de főként az oktatásban lehetne 
nagyon jól hasznosítható, hiszen e kor-
szak helyi társadalom, -gazdaság -ipar és 
-művészettörténetéről kaphatunk plaszti-
kus képet a négy mesterember életútján 
keresztül. Buczkó József legújabb könyvé-
hez a városi könyvtárban juthatnak hozzá 
az érdeklődők. 

(erzsé)

Dr. Kovách Attila, Hajdúnánásról elszármazott református püspök 2016. június 
7-én, életének 82. évében, Budapesten elhunyt, temetése 2016. június 20-án volt 
Pócsmegyeren.

Nánási püspököt temettek 

A Jakab Antal Keresztény Kör
szeretettel meghívja

a Jakab Antal-emlékdíj 2016. évi,
világi személy részére történő átadásának ünnepségére,

amelyet
2016. július 30-án, szombaton 15.00 órai kezdettel tartunk

Hajdúnánáson a Móricz Pál Városi Könyvtárban
(4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12.)

A Jakab Antal Keresztény Kör 2016. évi világi kitüntetettje:
Buczkó József néprajzkutató

Laudátor: Rigó Tamásné, a Hajdúnánási Televízió szerkesztő-riportere
A műsorban közreműködik:

Horváth Gábor Miklós költő, előadóművész
Tófalvi-Balassa Szilvia tanár, énekes

A rendezvény fővédnöke:
Exc. és Ft. Tamás József 
a Gyulafehérvári Főegyházmegye segédpüspöke

A rendezvény házigazdái:
Varga Gabriella újságíró (Budapest)
Ft. Dr. Vencser László nemzeti igazgató (Ausztria)
a Jakab Antal Keresztény Kör és a Jakab Antal-emlékdíj alapítói

Szeretettel várjuk a Kedves Érdeklődőket! A szervezők

MEGHÍVÓ
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Fába faragott családtörténet 
Égerházi László faszobrász kiállítása 
a múzeumban

A hónap műtárgya – A nánási 
szecskavágó

„Fejedelmek, címerek, Egerházyak, in memoriam Képíró János” címmel nyílt ki-
állítása Égerházi László faszobrásznak július elsején a Móricz Pál Helytörténeti 
Gyűjteményben. Az autodidakta művész az Egerházy család történetének históriát 
véste fába egészen az 1500-as évekig visszamenően, a művész ős, Képíró János em-
lékének tiszteletére. 

A magyar paraszti társadalom megbecsült 
eszköze volt több mint másfél évszázadon 
át az az öntvényből és fából készült szer-
kezet, melynek segítségével a nagyjószá-
gok számára daraboltak, azaz szecskáztak 
takarmánynak valót leginkább kukorica-
szárból, de egyéb szálas terményből is.

A legrégebbiek még a 19. század elejéről 
valók, s csaknem teljesen fából készültek, 
leszámítva a darabolást végző pengéket. 
Még e század első harmadában eljutott 
magyar földre is Nyugat Európából a 
lendkerekes, több pengés újítás, melyet 
egy-kettőre megkedvelt a hazai állattartó 
társadalom. Ennek hatására természete-
sen itthon is elkezdődött gyártásuk, hogy 
az igényeket ki tudják elégíteni. 

Hajdúnánásra a 20. század elejéig a vas-
úti szállítás révén jutottak el ezek a kézi 
erővel működtetett gépek, ám 1906-1910 
között itt is kezdetét vette gyártásuk. 

A város határain túl is híres és elismert 
Nagy Imre ekekovács, valamint Pauchly 

Béla vállalkozó jóvoltából 
létrejött ugyanis a Pauchly 
Béla Első Hajdúnánási 
Mezőgazdasági Gépgyára 
elnevezésű vállalkozás, 
amely helybéli kovács-
mesterek, kerékgyártók 
alkalmazásával többek kö-
zött ilyen gépek előállítá-
sával is foglalkozott. Még 
öntvényeket is készítettek, 
így a szecskavágók lend-
kerekeit is, amelyekből a 

képen látható fém alkatrészek mindmáig 
fennmaradtak. Ezt a példányt, amely ke-
rekein magán viseli a nánási üzem nevét, 
Hajdúdorogon sikerült felkutatni, s a kö-
zeli napokban a helyi múzeum tulajdona 
lett. 

A hajdúnánási Mezőgazdasági Gépgyár 
gazdasági és egyéb okok miatt 1910-ben 
bezárta kapuit. Debrecenbe telepítették. 
Ez a ritka, helyi ipartörténeti értéket kép-
viselő alkatrész azonban ékes bizonysága 
annak, hogy Hajdúnánás az első világ-
háború előtti években gyáripari szinten 
kapcsolódott be a hazai mezőgazdasági 
gépgyártásba. 

Ennek a gépnek a fa elemei az eltelt 
több mint egy évszázad során teljesen 
megsemmisültek már. Korabeli ábrázo-
lások alapján azonban a nyár folyamán 
rekonstruáljuk az egész szerkezetet, hogy 
egykori fényében állíthassuk a város kö-
zönsége elé.

Buczkó József

Fába vésett címerek, fegyverek, viseletek, 
ősök portréi, – a székely származású Eger-
házi – Égerházi család sajátos formában 
megjelenített története várta a tárlatláto-
gatókat július elsején a Móricz Pál Hely-
történeti Gyűjteményben, Égerházi Lász-
ló faszobrász kiállításának megnyitóján. 

A szépszámú vendégsereget Buczkó 
József intézményvezető köszöntötte, és 
többek között emlékeztetett arra, hogy 
Égerházi László első köztéri munkáinak 
egyike volt az első 1956-os nánási emlék-
jel, a kopjafa.

A Debrecenben született, majd Haj-
dúhadházon nevelkedett művész tárlatát 
egykori tanára, Győri L. János irodalom-
történész nyitotta meg.

A művész – mint a tárlaton is látható 
legjobban fával szeret dolgozni, keze alatt 
engedelmesen alakul a dió, az alma, vagy 
akár a meggyfa. A fa sok művészt fogott 
már meg, hiszen valami nagyon ősi, miti-
kus szál köti az embert a fához. 

Égerházi László itt bemutatott munkái 
tulajdonképpen sajátos családtörténetet, 
nemzettörténetet mesélnek el, fába fara-
gott címerek, nemeslevelek, fegyverek, 
ősök formájában. A látogató első látásra 
át sem tudja tekinteni azt a sok-sok szép-
séges alkotást, amelyek most a falakra, 
a galériára felkerültek, és mint Buczkó 

József mondta nem csak 
művészi alkotások ezek, 
hanem a magyar nemzet 
történetének egy darabká-
ját is fába faragta Égerházi 
László.

A kiállítás szinte min-
den darabja megállásra 
készteti a látogatót, de 
különösen a terem hang-
súlyos részén elhelyezett 
bölcső, amely az ősi ma-
gyar hitvilág sámánjait 
idézi meg, talán nem 

véletlenül, hiszen mint a művész úr el-
mondta, felmenői között nem egy refor-
mátus lelkész volt, és jelenleg is van, de 
valaha, jóval a kereszténység felvétele előtt 
ősei között minden bizonnyal voltak sá-
mánok. De hasonlóan népmeséink táltos 
paripáit idézi az a hintaló, amely szarvacs-
káin rontásűző szalagokat visel. 

Égerházi László a múlt- és a családtör-
ténet kutatásán túl gondolatait rendsze-
resen rímbe faragja, egyéni hangú művei 
közül több az alkotásokon is olvasható. 
Egyik méltatója szerint gondolatiban lé-
lek és anyag – a fa, a föld, a nyelvi kife-
jezőeszköz – alapvető közös eredendője 
ugyanaz; az örök egylényegű ősisten ke-
resés. Az általa használt kifejező eszközök 
a mű befejezése után is alakulnak, hiszen 
élő szervezetek. A nyelv elemei, a fa anya-
ga folytonosan alakul: átértelmeződik, fej-
lődik, pusztul, nemesedik, reped; s mind-
eközben az örök lényeg ugyanaz marad. 
Ez viszi a művészt közelebb azon az úton, 
amelynek állomásait – reményei szerint 
– a művészetét értékelő, élvező ember is 
megérzi, meglátja.

A Fejedelmek, címerek Egerháziak in 
memoriam Képíró János című kiállítás 
szeptember végéig tekinthető meg a Hely-
történeti Gyűjteményben. (erzsé)
Fotó: Móricz Pál Helytörténeti Gyűjtemény

A gimnázium tornaterme június 28-án 
este terített asztalokkal, színes dekoráció-
val és egy pohár alkoholmentes pezsgővel 
várta a bálozni vágyókat; sok fiatal életé-
ben először vett részt effajta, elegáns öltö-
zéket kívánó, zenés, táncos mulatságon. Ez 
nem is csoda, hiszen a közel hatvan vendég 
többsége a 7–8–9. évfolyamról került ki.

A jó hangulatról Toronyai Csaba zenész 
gondoskodott, a bál emlékezetes pillana-
tait Fűz László örökítette meg. A vacsora 
tálalásakor az okozott meglepetést, hogy a 
diákok asztalára a Kőrösi tanárnői szerví-
rozták a finom falatokat. A diákok által az 
est talán legjobban várt eseménye Sós Fecó 
és Hencsy műsora volt. A tini testvérpár 
hamar megnyerte magának a közönséget, 
dalaikkal minden fiatalt megmozgattak, 
és az énekesek később a dedikálásra, a kö-

zös fotózásra is készségesen vállalkoztak. 
Ezt követően a bál „szelfikirálynőjének” 
fejére is felkerült a korona, a 9.-es Szakál 
Virág önportréja gyűjtötte a legtöbb láj-
kot Facebookon, így ő mosolyoghatott a 
legbüszkébben két udvarhölgye, a 10.-es 
Mezei Petra, illetve a 9.-es Kovács Adri-
enn között. Éjfél előtt tombolasorsolás 
vette kezdetét, az iskola dolgozói, illetve 
helyi üzletek, vállalkozások által felajánlott 
értékes nyeremények találtak gazdára, a 
fődíj egy tablet volt. Ezt követően Toro-
nyai Csaba nem engedett pihenőt a tánc-
ban, a többség hajnal kettőig ropta, majd 
a diákok elcsigázottan, de egy változatos, 
jó hangulatú és kellemes este emlékével 
mondtak búcsút a nyári vakáció idejére a 
gimnáziumnak.

V. G.

Vasárnap hajnalban indultunk drága vá-
rosunkból, akinek valószínűleg fájt, hogy 
hiányolnia kell bennünket, mert olyan 
hatalmas viharral búcsúztatott, hogy nem 
győztük a kidőlt fákat, s a tűzoltó autókat 
kerülgetni. Szerencsére a magyar tengerhez 
érve kitisztult az idő, de mi ahelyett, hogy 
megmártóztunk volna a hűsítő vízben, há-
zigazdánk a Lelle Hotel egyik (nekünk erre 
a célra fenntartott) termében megkezdtük 
a próbákat. Könyörgésünk úgy tűnik meg-
hallgattatott, mert Mart P. Ildikó író ren-
dezőnk (akit évek óta kérünk egy új vidám 

darab írására) végre egy olyan vígjáték for-
gatókönyvével lepett meg bennünket hogy 
a próba felét végig nevettük. A következő 
napok is hasonló hangulatban teltek, de 
már délutánonként lehetőségünk nyílt a 
Balcsiban is lubickolnunk. A lényeg, hogy 
15 percet terveztünk készre összeállítani a 
darabból s ez 29 percre sikeredett.

A műről kedvcsinálónak egyelőre any-
nyit, hogy egy Micike nevű hotel tulajdo-
nos – pontosabban annak végrendelete – 
körül forog a cselekmény, melynek kezdete 
előtt elhalálozik a hölgy, tehát egy percre 

Győri L. János, Buczkó József, Égerházi László

Hagyományteremtő szándék vezette a Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium 
dolgozóit, amikor idén először hirdettek diákbált. A rendezvényre kizárólag az iskola 
tanulói válthattak belépőt. Az ötletgazda, Balogh-Tóth Zita tanárnő vállalta az esemény 
megszervezésének feladatait, de a lebonyolításban számíthatott kollégái és a gyerekek 
segítségére is. 

A Kőrösi első diákbálja

A Naná Színház Balatonlellén

sem látható a színpadon. Lesz helyette vi-
szont szerelem, ármány, féltékenység, ve-
szekedés s minden, ami egy fergeteges víg-
játékhoz kell. Egyelőre azonban jegeljük a 
darabot mivel több fellépés vár még ránk 
a nyáron s itthon már azokra készülünk. 
Mindenesetre nagyon reméljük, hogy ha-

marosan önfeledt kacagástól lesz 
hangos Hajdúnánás színház-
terme ha felmegy a függöny, 
s a Naná társulata újra vígjá-
tékkal örvendeztetheti meg 
a tisztelt nagyérdeműt.

Kócsi Imre

Egy sikeres pályázat eredményeképpen a Naná társulat tíz tagja elutazhatott néhány 
napra a Balaton mellé, ahol az új – 9. ősbemutató – darabjuk intenzív próbáira 
érkeztek.
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Szolgáltatásaink:
Temetés és ezzel összefüggő ügyintézés, 

(halotti anyakönyvi kivonat stb.)

Elérhetőség: 06-30/953-3923
Hajdúnánás, Vörösmarty u. 44/A • Tel.: 52/381-601

NAgy miKlóS 
temetkezési vállalkozó

 
Nálunk vegetáriánus menüt is rendelhet! 

Keressen minket a Facebookon! 

Látogasson el Erzsike Süteményes Házába is a Hunyadi u 7. sz. alatt! 
Sütemények, Torták, Rétesek, Pogácsák!  Tel.: 06-30/681-0390 

750 Ft
adag

Seres Erika  Tel.: 06-70/378-0817

INGYENES 
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
Kemencében készített házias ízekkel. 
Igény szerint szombat, vasárnapra is. 

Korona Patika

www.szimpatika.hu

Bocskai Korona elfogadóhely! 

Gyógyszertárunk szombaton 8–12-ig nyitva tart.

Amazon terhességi teszt 985 Ft 695 Ft
Cataflam dolo 25 mg tbl 20 db 1890 Ft 1705 Ft
Imodium 2 mg kapszula 20 db 1342 Ft 1105 Ft

MUNKALEHETŐSÉG 
KIMAGASLÓ BÉREZÉSSEL!

Hajdúnánási munkahelyre, szakrajzot olvasni tudó 
lakatosokat keresünk, átlagon felüli órabérrel.

Tel.: 06-70/366 6432
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MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ
BR-PLASTIK KFT. 

Szúnyoghálók,
redőnyök, 

párkányok készítése, 
forgalmazása! HA A BR-PLASTIK MeGoLdjA, NeM LeSZ RÁ TöBB GoNdjA!

Nyílászáróink 6 kamrás, 70mm-es profilokból 
és K=1,0 hőáteresztésű üveggel kerülnek kivitelezésre! 
 INGYeN FeLMÉRjÜK
 INGYeNeSeN ÁRAjÁNLAToT KÉSZÍTÜNK
 INGYeNeSeN BeÉPÍTjÜK AZ öN LAKÁSÁBA

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA, 
FoRGALMAZÁSA, BeÉPÍTÉSe GARANCIÁVAL! 

VÁSÁRoLjoN KöZVeTLeNÜL A GYÁRTÓTÓL! VÁSÁRoLjoN KöZVeTLeNÜL A GYÁRTÓTÓL! 

Hajdúnánás, Korponai u. 4.
Tel.: 06-70/342-9453, 06-70/342-9485

Telefon: 06-30/871-5771
Web: termalpanzio.hu

Bocskai
Étterem És söröző
Hajdúnánás, Fürdõ út 3. 

szolgáltatásaink:
• A’la carte rendelések • Napi ebédajánlat, 
elvitelre is • Hideg- és meleg ételek elvitelre
• Rendezvények lebonyolítása: családi ünnepek,
esküvők, eljegyzések, ballagási ebédek és vacsorák, 
vállalati rendezvények, konferenciák

ELADÓ!
Hajdúnánáson a város központjában

(Mátyás király u. 4.) 
egy polgári elrendezésű kertes lakás.

Érdeklődni a 
06-30/438-5003-as telefonszámon.

ÁLLAMPAPÍR FoRGALMAZÁS
A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁRBAN

GoNdoSKodjoN GYeRMeKe jöVŐjÉRŐL!
Nyisson részére Kincstári Start-értékpapírszámlát!

A Kincstári Start-értékpapírszámla megnyitásával az egyszeri állami 
támogatás és a befizetések összege is automatikusan infláció fe-
letti 3%-os kamatozású Babakötvénybe kerül befektetésre. Az éves 
befizetésekre további támogatás jár, melynek összege a befizetett 
összeg 10%-a, legfeljebb 6000 Forint.

Számlavezetési díj nélkül, 100% állami garanciával.
Hajdú-Bihar megyében keresse fel debreceni, 

hajdúszoboszlói, berettyóújfalui, püspökladányi 
és hajdúnánási értékesítési pontjainkat.

Cím: Hajdúnánás, Bocskai utca 12–14. 
(a járási Hivatal épületében)
E-mail: api.haj@allamkincstar.gov.hu
Telefonszám: (70) 198-7139

További információk megtekinthetőek a honlapunkon: www.allamkincstar.gov.hu

Nyitva tartási idő
Szerda 8.00–16.00
Csütörtök 8.00–16.00
Péntek 8.00–14.00
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Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felvett személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 
megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro 
Cultura Nonprofit Kft. végzi. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, 
törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

Kiadó: Nánás Pro Cultura Nonprof it Kft. 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. 
Megjelenik: havonta két alkalommal, 7000 példányban, ingyenesen Hajdúnánás és Tedej háztartásaiban
Felelős kiadó: Szilágyi Erzsébet a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. ügyvezetője • Főszerkesztő: Rigó Tamásné 
Tördelés: Dekorinfo Plusz Reklámiroda • E-mail: hajdunanasi.ujsag@gmail.com • Tel.: 06/70-372-1517, 52-382-400
Hirdetésszervező: Szabó Endre • 06-30-523-6848 • Nyomás: Litográfia Nyomda • ISSN 1215-9689

Pénztárcakímélő megoldás 
az autóalkatrész piacon!

Kérjen árajánlatot, jöjjön be hozzánk, 
győződjön meg róla.

Külföldi beszerzések, nagyker ár 
alatti árak!

Az itthon ismert cégek 
kedvezményes árai alatt!

 kuplungok
 vezérlések

 futóműalkatrészek
 fékalkatrészek

 és minden ami az autóhoz kell!

4080 Hajdúnánás, Dorogi út 7. Tel.: 06-52/570-575  06-52/570-576
Mobil: +36-20/981-8920  +36-20/970-3878  +36-20/956-8440
E-mail: mesfem@gmail.com  http://mesfem.uw.hu

MESFéM Kft.

Foci toborzó
A Hajdúnánás Flexo 2000 Futball Klub, toborzást hirdet U 16 serdülő fiú 

korcsoportban, 2001., 2002., 2003., évben született focizni vágyó 
gyermekek számára. 

Edzések helyszíne a Nagy Norbert Sportközpont. 
Ideje: minden kedd és péntek 16.30 óra.

Jelentkezni lehet Daróczi Péter edzőnél a helyszínen.
Várunk benneteket sok szeretettel! 

HAjrá NáNás!

Tájékoztatom Hajdúnánás város lakos-
ságát, hogy Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 197/2016. 
(VI. 30.) számú Képviselő-testületi Ha-
tározatával igazgatási szünetet rendelt el 
2016. július 25-től 2016. augusztus 7-ig. 

Az igazgatási szünet a Hajdúnánási Kö-
zös Önkormányzati Hivatal munkarend-
jét érinti. 

Az igazgatási szünet alatt az ügyinté-
zés szünetel!

A szünet időtartama alatt a Hivatalban 

a sürgős, azonnali beavatkozást igénylő 
ügyek intézésére ügyelet működik, a za-
vartalan ügymenet és folyamatos feladat-
ellátás a halaszthatatlan döntést igénylő 
eljárásokban biztosított.

Kérjük ügyfeleinket, hogy az igazgatási 
szünet idején esedékes hatósági eljárás in-
dítása, ügyeik intézése során vegyék figye-
lembe az igazgatási szünet időtartamát. 

Megértésüket köszönjük!
Dr. Kiss Imre

jegyző

Magyarországon a közigazgatás eddig 
nem rendelkezett egységes, közhiteles, az 
ország valamennyi címét lefedő cím-adat-
bázissal, ezért 2015. július 1-től létreho-
zásra kerül a központi címregiszter (to-
vábbiakban: KCR), melynek célja, hogy 
a jelenleg különböző nyilvántartásokban 
(ingatlan-nyilvántartás, lakcímnyilvántar-
tás, postai címnyilvántartás) párhuzamo-
san nyilvántartott címadatokat egyetlen 
nyilvántartásba egyesítve, és ezzel elérje, 
hogy az adatok naprakészek, pontosak 
legyenek és a különböző nyilvántartások-
ban szereplő címadatok megegyezzenek. 
Ezzel kapcsolatos feladatok ellátását a 
központi címregiszterről és a címkeze-
lésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 
írja elő, mellyel kapcsolatos feladatok 
elvégzését az ingatlan fekvése szerint ille-
tékes települési önkormányzat jegyzőjére 
delegáltak.

A Hajdúnánási Közös Önkormányza-
ti Hivatal munkatársai a Korm. rendelet 
előírásai alapján elkezdik felülvizsgálni 
az összes hajdúnánási ingatlan esetében a 
házszámot, lakcímet, helyrajzi számot és 
ahol szükséges ott helyreigazítás, módosí-
tás fog történni. 

Házszám hiánya esetén a házszám 
megállapításáról, illetve ha az újra házszá-
mozás elkerülhetetlen, akkor a házszám 
módosításáról a polgármester határo-
zatot hoz. Közterületnév hiánya esetén 
közterület elnevezést vagy közterületnév 
módosítást tartalmazó önkormányzati 
képviselő-testületi döntés meghozatalára 
is sor kerülhet. A címekben (házszámban, 

közterület elnevezésben) történt változás-
ról a Hivatal az érintett ingatlanok tulaj-
donosait illetve az ingatlanba bejelentett 
személyeket írásban tájékoztatja.

Címváltozás esetén:
 Az ingatlanba bejelentett személyek 

lakcímkártyájának cseréje szükséges. 
A lakcímkártya cseréje hatósági döntés 
miatt illetékmentes lesz. 

 A forgalmi engedély cseréje nem szük-
séges, ebbe – kérelemre – a kormányab-
lakban illetékmentesen bejegyzik az új 
címet.

 Személyi igazolványt nem kell cserélni, 
mert abban nincsen lakcím.

 A pénzintézetek felé az ügyfélnek van 
bejelentési kötelezettsége, mely szintén 
költségmentes.

 A közszolgáltatók felé a bejelentési kö-
telezettséget a jegyző hivatalból teljesíti.
Címváltozással, ha a vállalkozás szék-

helyének (telephelyének) címe is meg-
változik, ezt elektronikusan, ügyfélkapun 
keresztül a vállalkozás képviselője köteles 
a cégbíróságnak a változás bekövetkezé-
sét követő 180 napon belül bejelenteni, 
amely bejelentés a cégnyilvánosságról, a 
bírósági cégeljárásról és a végelszámolás-
ról szóló 2006. évi V. törvény 53. § (1) 
bekezdése értelmében illeték és közzététe-
li költségtérítés megfizetése nélküli.

Fent jelölt jogszabályi rendelkezés alap-
ján kötelezően elvégzendő munka eredmé-
nyes elvégzése érdekében kérem a Tisztelt 
Lakosság türelmét, megértését és együtt-
működését.

Dr. Kiss Imre 
jegyző

Tájékoztató a központi címregiszter 
létrehozásával kapcsolatosan a lakosságot 
érintő változásokról

Igazgatási szünet a Városházán

Anyakönyvi hírek
Köszöntjük Hajdúnánás legifjabb lakóit!
3 Szemes Dominik 3 Vad Máté Antal
3 Gulyás Zsolt 3 Pogácsás Nóra

1 Berényi András
1 Gyulai Gáborné
1 Horváth Jánosné
1 Jantek Antalné
1 Jámbor Gábor
1 Kiss Lajosné
1 Kónya Imre

1 Molnár Sándorné
1 Pálóczi Lászlóné
1 Reszegi Imréné
1 Reszegi Lajosné
1 Sebestyén Istvánné
1 Süveges Gábor

Akiktől 2016. június hónapban búcsút vettünk:


