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A korábban kialakított Ifjúsági Straté-
giához kapcsolódóan részben pályázati 
forrásból, a Református Hitélet Alapít-
vány és az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági 
Egyesület közreműködésével valósul-
hat meg Hajdúnánáson a Települési 
Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati 
választás. A polgármestert és a 10 képvi-
selőt június 15-én kora este hirdették ki 
a PinceKlub udvarán. Az egy évre szó-
ló polgármesteri mandátumot Lakatos 
Ádám kapta meg.

z előbb említett két civil szervezet 
és a város vezetése is szükségesnek 
látja a település, valamint a Haj-

dúnánáson élő fiatalok szoros együttmű-
ködését, a folyamatos kapcsolattartást.  

Polgármestert választott Hajdúnánás

Tanyasi iskolások találkozója

A fiatalok képzését, szakmai mentorálását Vincze 
Béla végzi, az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 
és az oktatási intézmények szoros együttműködésével.

Az elmúlt időszakban iskoláról iskolára járva tájé-
koztatták a diákokat az első Települési Gyermek- és 
Ifjúsági Önkormányzat megalakulásának lehetősé-
géről. Olyan elhivatott diákokat kerestek, akik ten-
ni szeretnének kortársaikért, akik a jövőben össze 
tudják fogni, és közösséggé tudják szervezni a város 
ifjúságát.

Több alkalommal is motivációs műhelymunkára 
invitálták a szervezők a diákokat, ahol csoportokat 
alakítva válaszoltak három fő kérdésre.
•	 Milyen	 változásokat	 kérnél	 a	 polgármestertől	 az	

ifjúság helyzetének javításáért Nánáson?
•	 Milyen	Ifiházban	töltenéd	a	szabadidődet?
•	 Ha	lenne	1	000	000	Ft-od	a	Nánási	Ifjúsági	Nap-

ra, milyen programokra fordítanád?
Azon aktív, változtatni akarok fiataloknak, akik 

részesei szeretnének lenni a Gyermek- és Ifjúsági Ön-
kormányzatnak Ifjúsági Képviselőként, első feladatuk 
volt a külön erre az alkalomra készített ajánlóíveken 
10–10	aláírás	összegyűjtése	az	őket	támogatni	kívá-
nó	 13–25	 éves	 korosztályból.	 Ennek	 a	 felhívásnak	
13	személy	tett	eleget.

Aki pedig ennél is elhivatottabb volt a hajdúnáná-
si fiatalok érdekeinek védelmében, a város kulturális 
és közösségi életének színesítésében és jelöltette ma-
gát	ifjúsági	polgármesternek,	már	30	db	aláírást	kel-
lett	összegyűjteni	ahhoz,	hogy	indulhasson	a	2017.	
június	15-i	választáson.	Hajdúnánáson	3	ilyen	ambi-
ciózus fiatalemberrel tudták felvenni a kapcsolatot.

A	polgármesteri	címért	3	fiatal	küzdött	meg,	ösz-
szesen	közel	500-an	adták	 le	voksukat	 rájuk,	végül	
a jelöltek közül Lakatos Ádám nyerte el a címet egy 
évre.

Harsányi Zsolt

Lakatos Ádám az ifjúsági polgármester Az Ifjúsági Önkormányzat tagjai
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„Mindenem az életem” Sajtóközlemény 6. Barátság napja Bihardiószegen

A pályázati program a Kábí-
tószerügyi	 Egyeztető	 Fórum	
prevenciós munkacsoportjá-
nak javaslata alapján az egyes 
életkoroknak megfelelő beavatkozási te-
rültek figyelembe vételével került kidol-
gozásra és megvalósításra. A célcsoport 
körét	 a	 12	 év	 feletti	 korosztály	 alkotta,	
városunk valamennyi oktatási intézmé-
nyét érintve. 

A programsorozat keretében az általá-
nos és középiskolás korosztály számára a 
bevont szakemberek kábítószer-preven-

ciós, életvédő és egészségnevelő interaktív 
csoportfoglalkozást tartottak oktatófilm 
vetítéssel, előadással. A Bocskai István 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
iskola felső évfolyamos tanulói pedig a 
szerhasználatot elutasító, egészséges, har-
monikus életmód kialakítását szolgáló 
életmódtáborban vehettek részt Tiszabe-
csen, valamint az iskola által szervezett 
Családi Nap keretében a gyermekek tes-
ti-lelki egészségének megőrzését szolgá-

ló, a családtagok szerepét 
megerősítő előadásra került 
sor. Református Gimnázium 
tanuló számára a Válaszút 

Misszió szakemberei tartottak promotív 
megközelítésű, önismeretet fejlesztő fog-
lalkozásokat.

A nehéz élethelyzetekkel való szembesí-
tés és a pozitív döntések meghozatalának 
elősegítése érdekében került bemutatásra 
a 8 különböző élethelyzetet feldolgozó 
Kontrasztkiállítás,	melyet	78	csoport	láto-
gatott meg és vett részt a témafeldogozás-

hoz kapcsolódó beszélgetésen. 
A program zárásaként szer-

vezett rendezvényen a ha-
gyományos prevenciós tevé-
kenységek mellett játékos és 
szórakoztató elemek beiktatá-
sával a szerfogyasztással szem-
beni alternatívát jelentő sza-
badidős tevékenységek kaptak 
főszerepet.

A pályázati programnak 
köszönhetően olyan komplex 
prevenciós és egészségfejlesztő 

tevékenység megvalósítására nyílt lehe-
tőség városunkban, amely az életkori sa-
játosságokból eredő veszélyekre reagálva 
alkalmazott prevenciós technikákkal for-
málta az egyén és a közösség szerhaszná-
lattal szembeni szemléletét. 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
ezúton is köszöni a program megvalósí-
tásában résztvevő szakemberek közremű-
ködését.

Az idei Barátságnap immáron 6. alkalom-
mal	hozta	össze	az	5	település	résztvevőit:	
Poklostelek, Jankafalva, Nagyvárad-Les, 
Nagyszántó és Diószeg gyerekei a lelkész 
kísérőikkel	 –	 Hajdúnánás	 csapatával	 ki-
egészítve. A megérkezéskor a baráti üd-
vözlések sora után a virágokkal feldíszített 
Barátságkapun áthaladva vonultak a részt-
vevők a Művelődési Házból közösen a Re-
formátus templomba, ahol a köszöntések 
mellett ünnepi istentisztelet következett. 
Csűri István, a Királyhágómelléki Refor-
mátus Egyházkerület püspöke tartotta a 
példabeszédet a barátságról, Pál Apostol 
életének példájával.

Csillikné Szólláth Julianna, a program 
koordinátora is köszöntötte a résztvevő-
ket és ismertette a nap programját. Az 
ünnepi megnyitó után a 6 évvel ezelőtt a 
templomkertben ültetett Barátságfa meg-
öntözése következett, ahol a települések 
küldöttsége az otthonról hozott földjeiket 
is elhelyezhették a kis fa tövében. 

Az idei tanév fő témája az Arany János 
bicentenáriumi emlékévhez köthető, így 
a	200	évvel	ezelőtt	született	nagy	költőnk	
élete, versei, s a Petőfivel való barátsága 
volt a foglalkozások témája. A gyerekek a 
tanult ismereteikről adhattak számot, ter-
mészetesen	játékos	formában.	7	állomáson	
7	csapat	7	 felnőtt	 irányítóval	 teljesítették	
az adott állomás feladatait, azaz a 7 pró-
bát. Az állomások olyan neveket kaptak, 
amelyek Arany János életében tulajdoníta-
nak	nagy	 jelentőséget,	 így:	Nagyszalonta,	
Csonkatorony, Ercsey Julianna, Kiskőrös, 
Petőfi Sándor, Szendrey Julianna.

Az egyik állomáson a két költő életrajza 
volt terítéken, a Családi kör közös feldol-
gozására is sor került egy másik állomá-
son. A magyarságtudat erősítésében nagy 
szerepe van a magyar népi kultúra megis-
merésének, így a népi játékok, a kézmű-
veskedés és a magyar tájegységek táncai is 
szerepeltek az állomások tevékenységei-
ben. A gyerekek egy régóta használatos, 
mára már csaknem elfelejtett eszköz, a 
kötélverő segítségével karkötőt készítettek 
piros, fehér és zöld fonalakból.

A néptánc és a népi gyermekjátékok 
szinte kikapcsolódás volt a feladatok kö-
zött a gyermekek számára, de a kör- és 
páros táncokban alaposan elfáradtak. Sor-

Mint arról már korábban hírt adtunk, 
a	 február	 27-én	 lezajlott	 országos	 CNC	
programozás és gépkezelés verseny elő-
döntőjén	elért	eredménye	alapján	két,	14.	
L osztályos gépgyártás-technológiai tech-
nikus tanulónk, Csiszár Viktor és Prónay 
Sándor	 is	bejutott	 az	 április	6–8-án	Bu-
dapesten megrendezett országos döntőbe. 

A CNC gépeket és vezérlőket gyártó 
NCT Akadémia Nonprofit Kft. rendez-

te a versenyt, amely írásbeli, 
programozási, gyakorlati és 
szóbeli részből tevődött ösz-
sze. A verseny szüneteiben a 
magyarországi piacvezető cé-

2017. június 10-én ismét útra kelt az a kis csapat Hajdúnánásról, akik a „Hídépítés 
határon innen és túl” projekt /Szórvány program keretében 6. éve teljesítik külde-
tésüket a Partiumban lévő 5 településen. A szolgálatuk a magyarságtudat, a magyar 
nyelv erősítéséről szól az ott élő gyermekek tudásában, szívében-lelkében. A Barátság-
nap minden évben annak a tanévnek a lezárása, melyet a történelem, az irodalom s 
egyéb területeken szerzett új élmények erősítettek.

versenyben is megmérkőzhet-
tek egymással a csapattagok, 
ahol hagyományos és újszerű 
játékok is helyet kaptak. Dra-
matikus játékokban is bemu-
tatták tudásukat a csapatok, 
ahol a Művelődési Ház szín-
padán a témának megfelelő 
jeleneteket adhattak elő.

Az állomások teljesítése 
után a közös ebéd következett, 
melyet helyben főztek az otta-

ni ügyes szakácsok. Ebéd után a csapatok 
munkájának az értékelése következett, 
ahol az állomásvezetők ismertették a gye-
rekek teljesítményét. A csapatok ajándé-
kot vehettek át, melyet Csillikné Szólláth 
Júlia program vezetője, és dr. Csiszár Imre 
Hajdúnánás alpolgármestere adtak át. 
Egy-egy szép könyvjelzőt Arany János és 
Petőfi Sándor arcképével, egy Barátság-
napi tollat, valamint Hajdúnánási Új-
ságokat és az újonnan megjelent Nánási 
Füzetek	kiadványt	Gulyás	Gábor	Bocskai	
úr angyalkái című történelmi regényét, 
melyet Hajdúnánás Polgármestere aján-
lott fel a települések könyvtárai számára. 
Az ajándékozások sorai között Tóth Imre, 
a Hajdúnánási Bocskai István Általános 
Iskola igazgatója is köszönetét fejezte ki a 
nap szervezői, megvalósítói és résztvevői 
számára, majd Hajdúnánás város alpol-
gármestere, Dr. Csiszár Imre is köszön-
tötte a jelenlévőket.

Lakatos Alexandra többször is meg-
csendítette a nap folyamán szép hangját, 
s így a zárásként az ő vezetésével énekel-
ték el a résztvevők a Magyar vagyok című 
dalt. A programot közös áhítat zárta Jakó 
Sándor Zsigmond Jankafalvi lelkész tol-
mácsolásában.

A nánási csapat a hazautat egy közeli 
levendulamező meglátogatásával koro-
názta meg, majd a Kisszántói Gombafesz-
tiválon is megálltak, ahol a Református 
Nőszövetség gombapaprikását is megkós-
tolhatták.

Barátságról szólt a nap, a 6. Barátság 
napja. A program során született és köt-
tetett barátságok elevenedtek meg a közös 
program által, s a nap résztvevői alaposan 
átérezhették	a	szó	igazi	jelentését:	egymást	
megismerve, segítve, közös örömmel át-
itatva részt venni egy olyan programban, 
mellyel határok nélkül érezhetjük ma-
gyarságunkat, összetartozásunkat, közös 
céljainkat.

A nap folyamán már a következő tan-
év tervei is szóba kerültek. Valószínű az 
1848/49-es	 szabadságharc	 lesz	a	 főtéma	a	
170.	évforduló	alkalmából.	Ám	e	gondola-
tokat a partiumi lelkészek és a hajdúnánási 
vezetők a szeptemberben megtartott egyez-
tető megbeszélésen véglegesítik majd.

Fekete	Andrea	

2017. június 15-én városi szintű rendezvénnyel zárult a „Mindenem az életem” című 
kábítószer-prevenciós program, melynek megvalósítására az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma a KAB-ME-16-A/B/C pályázati konstrukció keretében nyújtott támoga-
tást a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint lebonyolító szerv közremű-
ködésével.

gek képviselőinek révén csúcstechnológiai 
ismeretekkel gazdagodhattunk a CAD-, 
CAM-, CNC- és forgácsoló szerszámok 
témakörében. A verseny zárónapján az 
NCT Kft. taksonyi szerszámgépgyárát te-
kinthettük meg.

Összesítésben Prónay Sándor az elő-
kelő nyolcadik, Csiszár Viktor pedig a 
tizenkettedik helyezést érte el. Az értékes 
jutalmak között szerepel egy egyhetes, ver-
senyzőknek és felkészítő tanároknak szóló 
Öttengelyes CNC marógépek programozása 
elnevezésű intenzív tanfolyam, amelyen 
2017	júliusában	vehetünk	majd	részt.

Szabó	Gábor	–	felkészítő	tanár

Csihás gépésztechnikusok 
országos sikere
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Napjainkban minden iskolában rendsze-
resek az osztálytalálkozók. Több évtizede 
végzett diákok jönnek össze, hogy annyi 
évtized után ismét találkozzanak, lássák 
egymást, felelevenítsék gyermek- és ifjú 
korukat. Ennek a szép hagyománynak 
az egykori tanyasi iskolások bizony már 
nem igazán tudnak hódolni, hiszen már a 
legtöbb tanyasi iskola régen elporladt, bár 
néhány épülete még ma is meg van.

Így van Balázstelken és hál’ Istennek 
még a Magitelki iskola épülete is áll, igaz 
már magántulajdonban van, Erdei Sán-
dorék laknak benne.

Ebbe a nagymúltú tanyasi általános 

Tanyasi iskolások találkozója

iskolába	jártak	azok,	akik	május	6-án	50	
éves	találkozóra	érkeztek.	Az	iskolában	–	
mint	általában	ez	szokás	volt	–	házaspár,	
nevezetes Deilinger József és Deilinger Jó-
zsefné Kozma Ilona tanítottak, akik részt 
tudtak venni ezen a nagyon szép, kerek 
évfordulón. Ma már elképzelhetetlen az a 
rendszer ahogy ezek a tanyasi iskolák mű-
ködtek;	 egy	 tanteremben	 az	 1–4	 és	 egy	
másik	tanteremben	az	5–8	osztályok,	azaz	
osztatlan tanítás folyt. És mégis, mint 
ezen a találkozón is kiderült, a városi gye-
rekekkel azonos szintű ismereteket szerez-
tek az itt tanuló nebulók. Később ugyan 
úgy megállták a helyüket, mint a város-

Készül legalább három emberöltőre 

E szavakkal mutatta be Székely Csaba fa-
faragó mester azt a félkész állapotban lévő 
székely kaput, melyet Csíkszereda megyei 
jogú város fog ajándékozni Hajdúná-
nás	 városának,	 a	 3200	 székely	menekült	
1916–1918	közötti	befogadásáért.

A mester műhelye Csíksomlyóban van, 
a Szék utcában, félúton Somlyó és Csík-
szereda között. Szakrális helyen születik 
hát a székelyek háláját kifejező emlékjel, 
melyet	a	csíksomlyói	búcsúra	érkezett	18	
fős hajdúnánási csoport láthatott a búcsú 
napjának délutánján. A mester és Gyar-
mati Zsolt múzeumigazgató mutatta be a 
készülő munkát. Anyagát tekintve tölgy-
fa, a rajta elhelyezett motívumok pedig a 
székely kapuk legrégibb, legarchaikusabb 
formavilágát vonultatják fel, A munkála-
tok szakmai vezetésével az igazgató urat 
bízta meg Ráduly Róbert polgármester úr.

A félkész állapotban lévő alkotás egy 
nyílatú, azaz két kapuzábén álló épít-
mény, melynek tetőzetét kétsoros galab-
búg zár majd le zsindelyfedéssel ellátva.

Kontyfáján már olvasható a felirat, 
amely	a	következőképpen	hangzik:	

Isten fizesse meg. Alatta	pedig:	Hálából	
székely	véreink	1916–1918	közötti	befo-
gadásáért. Hátlapján Csíkszereda város 
felirat és az állítás időpontja, valamint az 
alkotó neve olvasható.

Avatása a Székely Menekültek Emlék-
napjának	 keretében,	 szeptember	 10-én	

történik majd, melyet a két város közötti 
testvértelepülési kapcsolatról szóló doku-
mentum aláírása előz meg.

Ez a műalkotás a főtéren fog állni, a 
Trianoni Emlékkő előtt. Helyét Csík-
szereda küldöttségével még idén márci-
usban találtuk meg. A legméltóbb hely. 
A Nemzeti Összetartozás Napján alatta 
léphetünk majd az emlékműhöz koszorú-
inkkal, hiszen ez az emlékjel és az emlék-
kő	ugyanazt	szimbolizálja:	az	egykor	volt	
történelmi Magyarországot. 

A székely kapu a székely nép nemzeti 
jelképe, nemzeti öröksége, önazonosságá-
nak kifejezője. Ez az ajándék a hála kife-
jezésén túl összetartozásunk generációkra 
szóló jelképe is lesz, melynek fundamen-
tumát eleink rakták le éppen száz eszten-
dővel ezelőtt.

A mester, amikor átadja újabb alkotá-
sát megrendelőjének, e szavak kíséretében 
szokta	nyújtani	kezét:	ez	a	kapu	nem	csak	
az öné és nem csak önt szolgálja, hanem 
unokáit is.

Mi éppen három emberöltőre vagyunk 
eleink emberbaráti cselekedetétől. Az 
elmúlt években sikerült a felejtés homá-
lyából napvilágra hozni az akkoriak befo-
gadó szeretetét. Ez a kapu őrzője, figyel-
meztető jele lesz az emlékezésnek, hogy 
üzenete unokáink épülésére is szolgáljon

Buczkó József

A készülő székely kapu

Emlékezés 
a Nemzeti Összetartozás Napján

Idén is emlékeztünk és emlékeztettünk 
június	4-én	a	trianoni	békediktátum	97.	
évfordulóján, a Nemzeti Összetartozás 
Napján arra a napra, amelyen a győztes 
nagyhatalmak szinte kivégezték a Magyar 

Királyságot	1920.	nyarán.	Hazánk	veszte-
sége szinte felfoghatatlan volt. A győzők 
célja, kimondva-kimondatlanul a ma-
gyarság, e rebellis nemzet beolvasztása, 

Június 4-e közel 100 éve a magyar nemzet gyásznapja. Közismert a tény, az első világ-
háborút lezáró trianoni békediktátum hazánkat sújtotta a legjobban. Az országcson-
kításnak, a nemzettestek elcsatolásának máig ható következményei vannak. 2010 óta 
június 4-e már Nemzeti Összetartozás Napja; a megemlékezések e kettőség jegyében 
zajlanak szerte a Kárpát-medencében, s mindenhol, ahol magyarok élnek.

ellehetetlenítése volt. Az elhibázott 
döntéssorozat már akkor, ott, so-
kak számára nyilvánvalóvá tette egy 
újabb háború kirobbanását

A Himnusz közös eléneklése után 
Sajó Sándor Magyar ének 1919-ben 
című verséből hallhattunk részle-
teket Szatmári Tony megzenésíté-
sében és előadásában.

Ezt követően Kovács Zsolt ön-
kormányzati képviselő idézte fel a 

97	évvel	ezelőtti	eseményeket.	Szólt	arról	
a veszteségről, amely hazánk helyzetét 
alapjaiban változtatta meg Európában, 
arról a megalázó béke feltételrendszer-
ről, amellyel sajátos módon szinte csak 

Magyarországot sújtották a győz-
tes nagyhatalmak. De a magyarság 
mindezek ellenére megmaradt, ha 
megfogyva is, ha visszaszorítva is, de 
a mai napig él nemzet e hazán.

Az ünnepi emlékezés után a 
kegyelet virágainak, koszorúinak 
elhelyezése következett a Trianoni 
emlékműnél.

A városi közös főhajtás után a 
művelődési központ színháztermé-
ben a Boreko Színház Üzenet haza 

címmel színvonalas irodalmi összeállítással 
emlékezett Trianonra, magyarságra, haza-
szeretetre, megmaradásra, összetartozásra.

HNU

ban tanulók. Mindenki szakmát szerzett, 
sokan	érettségiztek.	A	találkozón	a	23	fő-
ből	22-en	 tudtak	 résztvenni.	A	 régi	 szép	
emlékek felidézése és fotózás után már 

fehér asztal mellett múlatták 
az időt, az őszülő halántékú, 
egykori magitelki általános 
iskolások. HNU
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Határtalanul a Délvidéken

Hajdúnánási gimnazisták 
a budapesti Kendo Európa-bajnokságon

Június	 10-én	 egy	 régi	
programjával ünnepelte 
az egykori 6. Sz. Általá-
nos Iskola, majd Bocskai 
István Általános Iskola 
fennállásának	 40.	 évfor-
dulóját. A tanév végét a 
tanulói, szülői és dolgozói 
közösség rendszerint egy 
családi nappal zárta. Ezt 
elevenítettük fel, remél-
ve, hogy ismét sikert fog 
aratni. Hetekkel ezelőtt 
megkezdődött a szervezés. 
Igyekeztünk minél több 
programot átmenteni a 
régi időkből, de újakat 
is beillesztettünk. A nap 
az Aranyszalma Ifjúsági 
Néptáncegyüttes fergete-
ges műsorával kezdődött, 
majd a Nána Táncstúdió 
párosai	–	köztük	több	volt	
diákunkkal	–	 folytatták	a	
színvonalas bemutatót. 
Ezután a gyerekek meg-
rohamozták az ugrálóvárat és csúzdát, 
és ez a lelkesedés kitartott egész délelőtt. 
Közben megkezdődtek az előkészületek 
a főzéshez. A szülők készítették az ebédet 
az	osztályoknak:	öhön,	paprikás	krumpli,	
marha- és vaddisznópörkölt is szerepelt az 
étlapon. Az ügyes kezű gyerekek kipró-
bálhatták magukat a különböző kézmű-
ves foglalkozásokon, de választhatták az 
arcfestést és a csillámtetoválást is, ha volt 
türelmük kivárni a hosszú sorok végét.  
A mozgásra vágyókat zumbával és tram-
bulinnal várták, s ha nagyon kimeleged-
tek, a jégkása lehűthetett mindenkit. 
Nagy sikere volt a népi játékoknak. Ott 
kiderült, nagy ügyesességre van szükség, 
hogy ezeket az eszközöket használhassuk. 
Egész délelőtt munkában voltak azok a 
lovak, amelyek a kocsit húzták. Sokan 
felfértek egy-egy rövidebb utazásra a jár-
műre, mégsem maradt üres hely az utolsó 
körben	sem.	A	gyerekek	–	de	a	felnőttek	
is	 –	 nagy	 izgalommal	 várták	 a	 buborék-
show-t, ahol ámulva nézte mindenki az 
ötletes trükköket, hatalmas szappanbubo-
rékokat. A rendőrség és tűzoltóság bemu-

Hajdúnánási vonatkoztatása is volt az ese-
ménynek. Az természetesnek mondható, 
hogy a Hajdúnánási Iskolai Kendo Klub-
ból ketten vettek részt az esemény szerve-
zésében, viszont a Kőrösi Csoma Sándor 
Református	Gimnázium	10.	A	 osztályos	

tanulói is megismerték az Eu-
rópa-bajnokság hangulatát. 
Szemán István tanár úr juta-
lomkirándulással egybekötve 
hozta el diákjait. 

Már az utazás előtti he-
tekben is sok programon 
volt lehetőségünk részt 
venni, ahol részletesebben 
is bemutatták számunkra 
Horvátországot. Ezúttal 
is szeretném diáktársaim 
nevében is megköszönni 
a hajdúnánási Móricz Pál 
Városi Könyvtár és Hely-
történeti Gyűjteménynek, 
hogy különböző előadáso-
kon és kutatómunkákban vehettünk részt. 

Június 6-án, az indulás napján hosz-
szas buszozás után első megállónk még 
Magyarországon belül volt, Szigetváron. 
Itt egy idegenvezető segítségével részlete-
sebben is megismerhettük történelmünk 
egy jelentős várát. Az idegenvezetés után 
szabad programot kaptunk, amit sajnos 
nem nagyon tudtunk kihasználni, mivel 
idő közben esni kezdett az eső. Viszont 
pont ennek a nyári zápornak köszönhe-
tően mi is „átélhettük” egy kicsit Zrínyi 
Miklós történetét, ugyanis ha nem is az 
életünkért harcolva, de mi is kirohantunk 
a várból, igaz nem abból a célból, hogy 
a törökök ellen harcolunk, hanem csak 
szimplán azért, hogy amíg elérünk a busz-
hoz, ne nagyon ázzunk el.

A határt átlépve a busz Eszékre vitt 
minket. Itt volt az első napi szállásunk, de 
természetesen még mielőtt aludni (vagy 
legalább is beszélgetni) mentünk volna, 
városnéző sétára indultunk. 

Másnap egy újabb hosszú buszozás várt 
ránk,	ugyanis	Eszéket	elhagyva	Fiume	felé	
vettük az irányt, ahol Ágoston Gergely 
professzor segítségével ismerkedhettünk 
a gyönyörű kikötővárossal. A harmadik 
napon	 Fiumét	 elhagyva	 a	 Krk	 szigetére	
mentünk, ahol strandolni volt lehetősé-
günk. Már az odavezető úton sem tudtuk, 
hogy mikor merre nézzünk, leírhatatlanul 
gyönyörű tájakon buszoztunk. Közvetlen 

2017. június 6-án, reggel fél 7-kor indult útnak buszunk Hajdúnánásról 45 gyerek-
kel és 5 kísérőtanárral, hogy a Határtalanul pályázat keretében felfedezhessük Hor-
vátország történelmi helyszíneit (a Zrínyi-család nyomdokain haladva) és természeti 
kincseit. 

a tengerpartra érkezve, annak ellenére is, 
hogy a víz még nem éppen a legmelegebb 
volt, sokan fürödtünk. Ezután újabb bu-
szozás várt ránk, melynek célja a Plitvi-
cei tavak megtekintése volt. A tengerpart 
mellett ez volt a másik olyan helyszín, ahol 
szinte tátott szájjal közlekedtek a turisták, 
és természetesen mi is. A túrázás után egy 
4	órás	út	elé	nézett	társaságunk,	ugyanis	az	
utolsó szállásunk Csáktornyán volt. 

Az utolsó napon ébredés után meg-
reggeliztünk, majd ellátogattunk a csák-
tornyai várba, ahol előző helyszíneinkhez 
hasonlóan kint élő hasonló korú magyar 
diákokkal találkoztunk, táncoltunk, ve-
télkedtünk. 

Ez a kirándulás a Határtalanul pályázat 
nélkül nem jöhetett volna létre, köszön-
jük a lehetőséget. Mindenki nagyon jól 
érezte magát a kirándulás során, és ezúttal 
is szeretném megköszönni Márti néninek, 
Éva néninek, Marcsi néninek, Magdi né-
ninek és Piroska néninek, hogy lehetővé 
tették számunkra ezt az utat, hogy min-
denben segítettek nekünk, ha kellett, és 
természetesen, hogy elkísértek minket. 
Végül pedig mindenki nevében szeretném 
megköszönni a két buszsofőrnek, Laci bá-
csinak és Zoli bácsinak, hogy óriási fele-
lősséget	vállalva	vigyáztak	50	ember	testi	
épségére.

Holba Kata Regina

2017. május 12–14 között a budapesti Tüskecsarnokban rendezték meg a 28. Ken-
do Európa-bajnokságot, amelynek házigazdája a Magyar Kendo Szövetség volt. Már 
a verseny megkezdése előtt történelmi pillanatnak lehettek tanúi az EB-re látogató 
közönség: az Európa-bajnokságok történetében először 41 ország, 537 versenyzőjével 
jelent meg.

A	gimnáziumban	a	2016/2017-es	tan-
évben kezdődött a kendo oktatása Usui 
Atsuto japán testnevelő tanár segítségével. 
Az	osztályoknak	heti	1	alkalommal,	test-
nevelés órán kell a kendo alapjait elsajátí-
tani. A jutalom kirándulás lehetőségét a 
leglelkesebb osztály kapta, és mivel nem 
volt	kötelező	a	részvétel	13-an	 jelentkez-
tek önként. 

A diákok nagy izgalmakkal szembesül-
tek, ugyanis a magyar férfi válogatottnak 

tatójára is kíváncsiak voltak a gyerekek, 
szívesen öltötték magukra a felszerelése-
ket. A délelőtt folyamán háromszor lőttek 
ki több kiló cukorkát a gyerekek közé, 
akik lelkesen gyűjtötték be a zsákmányt. 
A drónbemutató leginkább a fiúkat érde-
kelte. Az elkészült légi felvételeket kis idő 
múlva már meg is tekinthettük abban a 
teremben, amelyben folyamatosan vetí-
tettük az iskolai életünkről készült több 
mint ezer képet. Sok szülő és gyerek is 
megmérette a vérnyomását és vércukor-
szintjét. Szerencsére alig akadt valaki, 
akinek a doktornő további vizsgálatokat 
javasolt. Persze előfordulhatott, hogy a 
cukorszintet az a sok finom sütemény is 
megemelhette, melyeket a szülők, gyere-
kek készítettek és ajánlottak fel. Az ebéd 
elfogyasztása után lassan hazaindultak a 
résztvevők. Bízunk benne, hogy minden-
ki jól érezte magát, és nem volt hiábavaló 
a szervezők munkája. Erre talán a választ 
az	 egyik	 2.	 osztályos	 kislány	 adta	 meg:	
„Nagyon jó volt ez a nap, de jövőre még 
jobb lesz!”

Labanczné	Fekete	Marianna

Családi nap a Magyar utcán

(hősies küzdelmek árán) az elődöntőig le-
hetett szurkolni, ahol a francia csapattal 
kerültek szembe. A franciák megállították 
a magyarokat, és meg sem álltak az Euró-
pa-bajnoki címig. A magyar csapat végül 
nagyon szép eredménnyel, bronzéremmel 
zárta kontinens viadalt. 

A diákok élménybeszámolóikban na-
gyon nagy lelkesedéssel írtak a kendo-
ról és az EB-n szerzett tapasztalataikról. 
Rékasi	Fruzsina	(16	éves)	az	alábbi	mon-
datokat	 írta:	 „Attól függetlenül, hogy a 
magyar csapat harmadik lett, én is nyer-
tesnek tekintem magam. Felejthetetlen 
élményeket, emlékeket kaptam, mert ez a 
bajnokság több volt, mint verseny. Végig 
azt gondoltam, hogy versenyzők hatalmas 

tiszteletet érdemelnek.” Egy másik tanuló, 
Lukács	Liza	(16	éves)	szintén	pozitív	sza-
vakkal	 illette	 a	 versenyzőket:	 „Tisztelték 
egymást, ugyanakkor rettenthetetlenül 
küzdöttek a győzelemért minden erejüket 
beleadva. A győztes dicsőséggel és érem-
mel gazdagodott, ami igazán meglepő, 
hiszen ezt a sportágat nem fertőzte meg 
az anyagiasság problémája.” Ezekkel az 
élményekkel zárva az iskolában folytató-
dik a kendo oktatása és remélhetőleg még 
több pozitív tapasztalatot tudnak nyerni 
a diákok, ebből az igen különleges harc-
művészetből.
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Szociális Földprogram 
megvalósítása Hajdúnánáson

Sajtóközlemény

A legtöbb eljárás tárgya hirdetési oldala-
kon feladott, ingóságok (elektronikai esz-
közöktől kezdve babakocsin át a traktor 
gumiabroncsig terjedő a termék skála) 
értékesítésével kapcsolatos hirdetés fel-
használásával elkövetett csalás. Az elköve-
tő eladásra kínálja a kérdéses ingóságot és 
a vételár előre utalását kérve ígéri annak 
megküldését. A sértett átutalja a megadott 
bankszámlára a vételárat, de az árut nem 
kapja meg, vagy kap egy csekély, esetleg 
teljesen értéktelen tárgyakat tartalmazó 
küldeményt.

Bankszámlára utalás helyett alkalman-
ként utánvéttel való megküldésben is 
megállapodnak a felek, de a kézbesített 
postai csomag nem a megállapodás sze-
rinti tárgyat, hanem értéktelen eszközöket 
tartalmaz. Ezen elkövetési módnál jobb 
esély van a kármegtérülésre az utánvét 
összegének visszatartásával és lefoglalá-
sával, amennyiben a sértett kellő időben 
feljelentést tesz a cselekmény miatt. 

A második fő elkövetési forma a mun-
kavégzési lehetőséget (elsősorban külföldi 
munkát) kínáló, valótlan hirdetések inter-
netes oldalakon való közzététele. Ezekben 
az esetekben jól fizető állást ígérnek a sér-
tetteknek több-kevesebb közvetítői juta-
lék ellenében, de van olyan eset is, hogy 
pl. a szállásdíj megelőlegezésére hivatkoz-
va is kérik akár több tízezer forint vagy 
annak megfelelő valuta megküldését, 
átutalását. A későbbiek során azonban a 
sértett semmilyen munkalehetőséghez 
nem jut, a legtöbb esetben a pénz meg-
küldését követően fel sem tudja venni a 
kapcsolatot a hirdetővel.

Körültekintően járjunk el az interneten 
történő bankkártyás vagy egyéb elektroni-
kus fizetés esetén is, mivel nem tudhatjuk, 
hogy bankkártyánk adatai kinek a birto-
kába kerülnek, esetleg a legális kereskedő 
oldalról (annak „feltörésével”) ki szerzi 
meg ezen adatokat.

A legtöbb bank már kínál egyszer hasz-
nálatos elektronikus bankkártyát (virtu-
ális kártyát) vagy interneten használható 
e-számlát. Ennek lényege, hogy nem a 
mindennapi használatban lévő kártyánk 
adatait adjuk meg vásárlásnál, hanem 
csak egy virtuális számot, ami csak az 
adott tranzakcióra él, adott összeggel. 
Másik módszer lehet, hogy az e-számlá-
ra csak az adott vételárat utaljuk, és arról 
fizetünk nem a folyószámlánkról. Így ha 

meg is szerzik az adatokat, már nem lesz 
rajta pénz, nem tudják leemelni. Ezen le-
hetőségekről érdeklődjenek számlavezető 
bankjuknál.

Mire figyeljen internetes vásárláskor?
 Jellemzően a csalók el akarják kerülni az 

alku során, hogy személyes átvételre ke-
rüljön sor, úgy alakítják a dolgot, hogy 
a vevő a postázást válassza. Ily módon 
nem tudja előre megtekinteni az árut, 
azt képen láthatja, sok esetben valamely 
online katalógusból kimásolva. 

 Az „eladó” ragaszkodik a vételár előre 
történő átutalásához.

 Az utalást követően a hirdető az oldal-
ról eltűnik, megadott elérhetőségein 
nem lehet elérni.

 Az áru túlzottan olcsó, és erre nem tud 
valós magyarázatot adni.

 Amennyiben webáruházból vásárol, 
keresse azon weboldalakat, amelyek 
https://-sel kezdődnek (az „s” jelentése 
secure vagyis biztonságos) és amelyek 
címe után egy „lakat” ábra, ikon is ta-
lálható.
Mit tehet a saját védelme érdekében?

 Lehetőség szerint soha ne utaljon előre 
pénzt idegennek! 

	 Figyeljen	 a	 gyanús	 jelekre,	 főként	 a	
fenti felsorolásban szereplő körülmé-
nyekre, és jelentősebb összegű vásárlás 
esetén mindenképp ragaszkodjon a sze-
mélyes átvételhez. 

 Lehetőség szerint válasszon lakóhelyé-
hez közeli eladót, a csalók gyakran vá-
lasztanak távoli, nehezen elérhető tele-
pülést a hirdetés helyszínéül, hogy még 
véletlenül se jusson eszünkbe elutazni 
az áruért.

 Átvételekor ellenőrizze le a terméket, 
figyeljen a rejtett hibákra, és ezután fi-
zessen.

 Amennyiben mégis becsapták, tegyen 
feljelentést csekély kár esetén is, ugyan-
is ilyen csalásokat általában sorozatban 
követik el, és ez minden esetben bűn-
cselekményt képez.

 Érdemes a feljelentéshez csatolni az 
ügylet során keletkezett összes digitális 
lenyomatot:	 csetelés,	 levelek,	 a	 képer-
nyőképek (print screen) kinyomtatásá-
val, valamint az utalás bizonylatát, és a 
csaló bankszámlaszámát. 

Forrás:	http://bunmegelozes.eu

Köszönetnyilvánítás
szeretnék köszönetet mondani szólláth tibor polgármester úr 

áldozatos munkájáért, hogy segített megtalálni 1944. októberében 
elhurcolt nagybátyám eltűnt hozzátartozóit.

Balogh Lajos, Hajdúdorog Kossuth utca 46. sz. alatti lakos

Hajdúnánás Városi Önkormányzat eredményesen vett részt az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 
„Szociális Agrárgazdálkodási – Szociális Földprogram megvalósításának 
támogatása” címmel meghirdetett pályázatán. A pályázat elsődleges célja, hogy 
a szociális földprogram működtetésének támogatásával hozzájáruljon a területi 
hátrányok mérsékléséhez, a hátrányos helyzetű emberek életminőségének javí-
tásához. 

A pályázatnak köszönhetően az Emberi Erőforrások Minisztériuma 800 000 Ft 
vissza nem térítendő, 100%-os intenzitású támogatással járult hozzá városunk-
ban a 2017. évi szociális földprogram megvalósításához.

A pályázat keretében a Kertkultúra és kisállattartási alprojektbe bevont családok 
tagjai saját háztartás-gazdaságuk, kertkultúrájuk, és a program során biztosított 
földterület művelésében való munkatapasztalat kialakításában kaptak segítséget. 
A programba bevont 21 család részére vetőmag egységcsomag (burgonya, papri-
ka, borsó, bab, uborka, vöröshagyma, sárgarépa, petrezselyem stb.), valamint 20 
db előnevelt csirke és indító táp került kiosztásra. A projekt ideje alatt a családok 
mezőgazdasági képzésen vettek részt, a termelés és tenyésztés folyamatában 
pedig tapasztalt agrárszakember segíti őket.

A program sikeres megvalósítását, a Szociális Földprogramot már 2011 tava-
szától működtető Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde mun-
katársai segítik Szólláth Tibor polgármester operatív irányítása mellett.

A programban részvevő családok számára nyújtott mezőgazdasági javak és a 
folyamatos szaktanácsadás biztosításával egy megélhetést segítő, életminőséget 
és önálló egzisztenciateremtési esélyt javító, öngondoskodásra nevelő program 
megvalósítására nyílt lehetőség ebben az évben is.

Cím: SZOCIÁLIS AGRÁRGAZDÁLKODÁSI – SZOCIÁLIS FÖLDPROGRAM 
SZOC-16-ALT-KKA-1-0011

Pályázó: Hajdúnánás Városi Önkormányzat, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
A támogatás összege: 800 000 Ft
A program futamideje: 2017. február 1.–2017. június 30.

A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával, a Nemze-
ti Társadalmi Felzárkózási Stratégia keretében valósult meg.

A tilalom elrendelését az tette szükséges-
sé, hogy Magyarország erdeiben számos 
helyen fokozott tűzveszély alakult ki az 
erősödő felmelegedés, valamint a szeles és 
csapadékmentes napok számának növeke-
dése miatt.

A miniszter felhívja az erdőben kirán-
dulók, a mezőgazdasági területeken dolgo-
zók, valamint a közúton és vasúton utazók 
figyelmét, hogy az erdőtüzek megelőzése 
érdekében legyenek körültekintőek, égő 
cigarettát ne dobjanak el. A tűzvédelmi 
rendelkezések megszegése pénzbírságot 
von maga után.

A tűzgyújtási tilalom visszavonásig ér-
vényes. Az aktuális tűzgyújtási tilalmak-
ról, valamint az erdőtűz megelőzéssel kap-
csolatos hasznos tudnivalókról az erdotuz.
hu oldal adhat tájékoztatást.

A tilalom elrendeléséről az alábbi lin-
ken	lehet	bővebben	olvasni:	http://www.
kormany.hu/download/7/e8/11000/ha-
tarozat.pdf

Papp-Kunkli Nóra
megbízott megyei szóvivő, 

Hajdú-Bihar Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az internet ma már az életünk része és ezt a szélhámosok is tudják. A gyanútlan fel-
használókat legtöbbször online aukciók során éri kár, míg leggyorsabban a „nigériai 
ajánlatként” ismert átverés terjed. 

Tűzgyújtási tilalom
Június 20-tól, átmeneti időszakra vonatkozó általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el a 
földművelésügyi miniszter az erdőkben és fásításokban, valamint az erdők és fásítások 
határától számított kétszáz méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon. A tűz-
gyújtási tilalom ideje alatt tilos a tűzgyújtás a felsorolt területeken található kijelölt 
tűzrakó helyeken is.

Akikkel soha nem találkozunk – 
A virtuális világ láthatatlan csalói 
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Rangos esemény szereplője 
már több éve a Szalmakalap 
Citera Egyesület felnőtt és 
gyermek zenekara. A népze-
nét játszó együtteseknek, ha-
gyományőrző csoportoknak 
fesztivált és minősítő hang-
versenyt rendeznek az ország 
több helyszínén, melyre a ré-
giók szerint lehet jelentkezni.

Fontos	esemény	ez	egy	ze-
nekar életében, hiszen szakmai zsűri előtt 
mutatkozhatnak be, akik értékelik és mi-
nősítik a munkájukat, tevékenységüket.

A Szalmakalap Citeraegyüttes tavasszal 
a Pocsaji Citerás találkozón, valamint a 
Józsai Cívis Térségi Népzenei Találkozón 
lépett fel, ahol csak értékeléseket szoktak 
kérni a zsűritől, s ahová rendszeresen az 
előző évben Egerből hazahozott és minősí-
tett/értékelt	csokraikkal	lépnek	színpadra.

A Ködellik a Mátra Regionális Népze-
nei Találkozó és Országos Citera-zenekari 
Fesztiválon	 évek	 óta	 rendszeresen	 részt	
vesznek, hiszen a minősítés mellett fon-
tos számukra a szakmai megmérettetés, 
értékelés. Az idei kétnapos egri rendez-
vényen közel hatvan népzenei együttes és 
szólista vett részt, mely Eger város rangos, 
nagy tradíciójú kulturális eseményei közé 
tartozik. A szakmai zsűri a színpadra vitt 
csokrok tájjellegűségét, előadásmódját, 
az egész színpadi képet értékeli, melybe 
a megjelenés, a beállítás, a mozgások mi-
nősége is beletartozik. A szinten tartáskor, 
azaz amikor nem minősítésre érkezik a ze-
nekar- zsűri különdíjat, fesztivál nagydíjat 
és nívódíjat lehet elérni illetve kapni. Idén 
mindkét	együttes	–	Szalmakalap,	Szalma-
szálak	–	nívódíjjal	tért	haza.

A Szalmaszálak két tájegység más-más 
hangulatú csokrával készült. Az első egy 
koruknak megfelelő gyermekjáték volt, 
Hortobágyi felelgetős-feleselős dalla-
mokkal Bencze Lászlóné Dr. Mező Judit 
gyűjtéséből. A második összeállításuk 
Dél-Dunántúli párválasztós-feleselős-fe-
lelgetős csokor volt, melynek tartalmát a 
tőlük várt vidámsággal támasztották alá.

A Szalmakalap felnőtt zenekar első 
csokra Dél-Dunántúli dallamok voltak 
Olsvai	Imre	gyűjtéséből	és	az	ő	emlékére:	
„Olsvai Imre tanár úr, Kodály legfiatalabb 
tanítványa, Életfa-díjas népzenekutató, 
zeneszerző, a Magyar Köztársasági Érdem-
rend Középkeresztje kitüntetettje, az MTA 
Zenetudományi Intézet nyugalmazott fő-

Ezekben a napokban változatlanul az 
1914–1918	között	 zajlott	Nagy	Háború	
eseményeire emlékezik a magyarság. Arra 
a világégésre, amely szétszórta a nagyvi-
lág hadszínterein legkiválóbb fiainkat, s 
amely telehintette országunkat is hadi-
foglyokkal, és több százezer székely mene-
külttel. Éppen száz évvel ezelőtt, ezekben 
a napokban még itt tartózkodott több 
mint ezer székely magyar testvérünk és 
több száz szerb, illetve orosz hadifogoly, 
akiket a kor hadi szokásának megfelelően 
nem szögesdrót mögött őriztek, hanem 
szétosztották őket a helyi családok kö-
zött, hogy helyére álljanak a háborúba 
vezényelt férfijainknak. Apai nagyapám 
ezekben a hónapokban a székelyföldi Zet-
elakán szolgált egy családnál, mint hadi-
fogoly, s aratásidő lévén, a kaszálás tudo-
mányával egy kardból átalakított kaszával 
segítette a betakarítást, amely abban az 
időben sarlós aratással az asszonynép dol-
ga volt még.

Az alábbi történet ebből az időből való, 
a helyi társadalom megértő szeretetéről 
szól,	 amely	 a	 Hajdúnánási	 Újság	 1917.	
június	7-ei	számában	jelent	meg.

Buczkó József

„Három orosz fogoly”

a Szentlélek kitöltetésének magasztos ün-
nepén megjelent a református templom-
ban. Réveteg és félénk tekintettel néztek 
széjjel, amikor beléptek az Istennek tágas 
házába, mint amilyen érzéssel szokott len-
ni minden ember a nagy idegenben, az 
idegen környezetben. A templom zsúfo-
lásig meg volt telve ünneplő közönséggel, 
az ének hatalmasan szállott a hívek ajkáról 
a magasságba. Minden hely el volt foglal-
va, a három orosz tétován állott meg az 
ajtó közelében. 

Egyszerre azonban az őszfürtű öreg 
hajdúk minden oldalról megmozdultak 
és integetni kezdtek, hogy lépjenek köze-
lebb és a nagy szorosságban is egy kis he-
lyet szorítanak. A három orosz leült a bé-
kés hajdúk közé s tágra nyitott szemekkel 
és hegyezett fülekkel figyelték az általuk 
nem értett isteni tiszteletet. Nem értették 
az énekét, nem értették a szószéken lelke-
sen prédikáló papnak magas szárnyalású 
ünnepi beszédét, de azért mindhármó-

munkatársa, a KÓTA és a Vass 
Lajos Szövetség tiszteletbeli el-
nöke volt…Tengernyi tudást, 
szeretetet adott nekünk. Ma 
már az égi karvezetőket tanít-
ja, az angyalok karának dalait 
gyűjti, rendszerezi, magához 
öleli tiszta forrást fakasztó egy-
kori énekeseit, zenészeit.” (Biri-
nyi József ) 

A dalcsokor témája pár-
választós- álmodozós szőlőőrzés a Háló 
tanyán	–	„Porzik a högyi borozda…” kez-
detű csodaszép dallammal. A második 
összeállításuk	a	 saját	 tájegységükről	 való:	
Pásztortűznél címmel Hortobágyi dalla-
mok citerán és énekszóval, valamint a tar-
talom hangsúlyozásaként apró színpadi 
mozgással	és	a	Máró	testvérek	–,	valamint	
a „Kiszáradt a tóbul…” giusto dallamának 
táncával illusztrálva.

A zsűri elnöke Birinyi József a KÓTA 
(Magyar Kórusok, Zenekarok és Népze-
nei Együttesek Szövetsége) alelnöke és a 
Parlamenti Hungarikum Munkacsoport 
vezetője a díjkiosztó előtt röviden és ál-
talánosságban értékelte a résztvevőket, s 
ebben mindkét nánási csoportot kiemel-
te. Kitért a Pásztortűznél című csokor első 
dalára (Kiszáradt a tóbul…), melynek 
különösen szép szólóénekes változatára 
hívta fel a közönség figyelmét, amely a 
pásztorok himnuszaként is számontartott. 
„Külön köszönöm nekik zsűritársaim ne-
vében!”	–	így	fejezte	be	az	értékelését.

Mindkét együttes zenei és művészeti 
vezetője Kovács Imréné, akinek szakmai 
és hozzáértő népzenei tudása nélkül e 
magas színvonalú értékelés és a nívódíj 
nem valósulhatott volna meg. Évtizedes 
munkája, melyet e területen szorgalma-
san és óriási alázattal végez folyamatosan 
érik be, mint a legjobb gyümölcs. A nép-
zene területén olyan fejlődést irányít fá-
radhatatlanul és önzetlenül gyermekek és 
felnőttek körében, mely régen az élet ter-
mészetes rendjébe tartozott, s apáról fiúra, 
nagyszülőről unokára szállt. Ő továbbad-
ja élete tudását, sikerrel meríttet a „tiszta 
forrásból”, népzenei kincsestárunkból, 
érezteti a „múltból fakadó és a jövőben is 
erőt adó varázslatos ízeit népzenénknek”, 
azokkal a hangszerekkel kiegészítve, mely 
a tájegységünk legjellemzőbb népi hang-
szerei.

Köszönet érte!
Fekete	Andrea 

juknak arcán mélységes meghatottság és 
vallásos megilletődés tükröződött. 

Bár szóval nem, de szívvel lélekkel 
együtt ünnepeltek a templomot megtöl-
tő közönséggel. Szívben és lélekben ők 
is megértették a pap ajakáról elszálló fo-
hászt, s mindnyájunkkal együtt igazán, 
buzgón kérték, kívánták a Mindenható-
tól, aki ő felettük is egy és ugyanaz, mint 
mi felettünk, hogy legyen vége már en-
nek az áldatlan embergyilkolásnak, hogy 
mielőbb virradjon fel a békének hajnala, 
hogy ők is visszatérhessenek az övéikhez s 
a mieink is haza jöhessenek közibénk. 

Nem tudom, de meg vagyok győződve, 
hogy mind a három szelíd tekintetű, szőke 
orosz családos ember s mind a három rég 
elhagyott és nem látott családjára gondolt, 
legalább velünk azt sejtette az a könny-
csepp, amely a gyülekezet együttes éneké-
nek felemelő hatása mellett az egyik orosz 
kék szemének szögletében ragyogott…

Nekünk ez a kép, a három orosz fogoly 
az őszbecsavarodott kemény hajdúk kö-
zött, annyira megragadta a lelkünket, hogy 
ettől még ma sem tudunk szabadulni.

Egyik gondolat a másikat kergette 
lelkünkben e három keresztyén atyánk-
fiának láttára. Eszünkbe jutott, hogy a 
mi szegény fiaink is így jelenhetnek meg 
sátoros ünnepeken nagy Oroszországnak 
különböző városaiban, falvaiban a temp-
lomokban. Ők is bizonyára félénken és 
meghatottan állanak meg az idegen gyü-
lekezetben; de ők is együtt imádkoznak 
az idegenekkel a békéért, hogy mielőbb 
hazatérhessenek családjaikhoz… s bizo-
nyára az ő szemeikbe is megcsillámlott 
egy könnycsepp…

Eszünkbe jutott, hogy vajon adnak e 
nekik is egy kis helyet az Urnak házában, 
ahol mindenki egyforma, amint a ke-
mény hajdúk szorítottak az övéiknek egy 
kis ülőhelyet?

Megnyugszunk. Bizonyára ott is úgy 
van, mint nálunk. Az ember mindenütt 
ember s általánosságban barátságos lelkű 
és jószívű. S mindennek dacára szakadat-
lanul folyik a kíméletlenül kegyetlen harc, 
aminek okát senki sem tudja adni. 

Legalább mi nem. Egy érthetetlen ször-
nyű csapás ez az emberiség felett, aminek 
elmúltát mindenki hőn kívánja.”

(Szerző ismeretlen)

Száz éve történtKödellik a Mátra

Hajdúnánáson is óriá-
si probléma a kóbor- és 
kitett állatok létezése. 
sajnos azt tapasztaljuk, 

hogy egyre több a felelőtlen gazdi, aki szívte-
lenül sorsára hagyja a nem kívánt kölyköket 
vagy felnőtt állatokat. Akik szerencsések, ne-
hezen túlélik, de nem találnak gazdira, napról-

napra tengődnek, de ők is ivarzanak 
és újabb ártatlan lények jönnek a 
világra, akikre nehéz feladatok 
várnak az életben. Ez a körforgás 
sosem szűnik meg, ha mi, emberek 

nem gondolkodunk felelősségtelje-

sen és nem cselekszünk. tenni kell érte, hogy 
csökkentsük és megszüntessük ezt a problémát. 
A Hajdúnánási Állatvédő Alapítvány a Susy 
Utzinger stiftung für tierschutz (sUst) www.
susyutzinger.ch támogatásával ivartalanítási 
akciót szervez, melyre a peremvidékeken élő, 
rászoruló, állatszerető emberek jelentkezését 
várjuk. Elsősorban szuka kutyák ivartalanítá-
sát szeretnénk, hiszen a felesleges szaporulatot 
ezen a módon tudjuk megfékezni. 

Érdeklődni telefonon lehet: 
06-30/185-0174, 06-30/185-0194.

szojka Beáta 
Hajdúnánási Állatvédő Alapítvány

Kutya ivartalanítási akció Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
növényvédelmi kezeléseket végeztet a város közterületein, zöldfelületein lévő fás 
szárú növényzet védelme érdekében, mely elsősorban platán, hárs, vadgesztenye, 
gömbjuhar, gömbkőris, gömbakác, juhar, díszszilva, díszalma és szivarfákat érint. 
A	munkavégzésre	várhatóan	2017.	július	10–14.	között	kerül	sor,	időjárástól	füg-
gően. A munkálatokkal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a Hajdúnánási 
Közös	Önkormányzati	Hivatal	Városfejlesztési	és	Üzemeltetési	Irodája	27.	számú	
helyiségében.	Elérhetőség:	52/381-411/129	mellék,	ügyintéző:	Mirkó	Bernadett.	
A munkálatok befejeztéig a lakosság szíves türelmét és megértését kérjük és kö-
szönjük!

Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat

Tisztelt Lakosság!
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Családi sportnap a Napsugár Óvodában

A borongós reggeli időpont ellenére szép 
számmal gyülekeztek az óvodába járó gye-
rekek és családtagjaik. Hagyományosan 
reggeli tornával indítottuk a napot, mely 
kellő képen átmozgatta, bemelegítette a 
kicsiket, s nagyokat egyaránt. Ezután játé-
kos feladatok követték egymást, mint kö-
télhúzó versenyek, „keresd a gyermeked”, 
ügyességi feladatok ejtőernyő és karika 
segítségével. 

Miután az időjárás is nekünk kedve-
zett,	7	különböző	állomáson	szerezhettek	
sikerpontokat az ügyeskedő gyerekek. 
Kipróbálhatták	 az	Activ	 Fitness	 képvise-
letében Pál-Kovács Szabolcs által bemu-

Bizonyos tartalmak és viselkedési formák 
az Ön számára már aggasztóak, míg gyer-
meke egyáltalán nem talál bennük semmi 
rosszat. Próbáljon meg minden esetben 
megfelelő közös beszélgetési alapot találni!

A gyermekével kapcsolatos internetes 
problémák, amelyről idejében kell be-
szélgetniük:
1.	Gyermeke	adatokat	ad	ki	(név,	cím,	te-

lefonszám, stb.)
2.	Olyan	 fényképek	 találhatóak	 a	 neten,	

ami kamasz gyermekét hátrányos hely-
zetben tüntetik fel (hiányos ruházat-
ban, alkoholos állapotban).

3.	Szeretne	valakivel	találkozni,	akit	inter-
netes csevegés közben ismert meg.

4.	Nehézséget	 okoz	 az	 internetes-isme-
retség valódi identitásának megítélése. 
Gyermeke	 csaló	 oldalra	 bukkan,	 pl.:	
egy ingyenesnek vélt oldalon neve és 
címe megadásával kellett regisztrálnia.

5.	Programokat	 tölt	 le	 a	 netről,	 tehát	
adott annak a veszélye, hogy vírusokat, 
vagy káros programokat is letölt ezek-
kel együtt. Illegálisan filmeket, vagy 
zenét tölt le a netről.

6. Káros, vagy illegális tartalmak után 
kutat (pornográfia, erőszak, politikai 
tartalmak, anorexia, öngyilkosság).

Mit tehetünk ellene, ha zaklatás (kiközö-
sítés, megleckéztetés, álprofil létrehozá-
sa) történik a neten keresztül? 

Tippek szülőknek:
1.	Legyen	tudatában	annak,	hogy	akár	az	

Ön gyermeke is zaklathat másokat az 
interneten, illetve lehet zaklatás áldoza-
ta! Intő jel lehet, ha gyermeke feszült-
nek, idegesnek tűnik internetezés, vagy 
mobilozás után.

2.	Beszélgessen	 vele	 arról,	 hogyan,	 mire	
használja az internetet, mobiltelefont!

3.	Emlékeztesse	arra,	hogy	ne	válaszoljon	
a rossz szándékú, zaklató üzenetekre!

4.	Mentse	 el	 bizonyítékként	 a	 zaklató	 e-
maileket, üzeneteket, online beszélge-
téseket!

5.	Jelentse	be	a	zaklatást!	Jelentheti	a	szol-
gáltatónak, a www.biztonsagosinter-
net.hu oldalon a hotline-nak, a Rend-
őrségnek!

Minden nemzet hadereje a hivatásos 
katonákon túl a felkészült és sokoldalú 
tartalékos erőre épül. A professzionális 
haderőként működő Magyar Honvéd-
ség tartalékállományát önkéntes tartalé-
kosok biztosítják. A tartalékos rendszer 

korábbi	formáját	2011-ben	alakították	át	
és újították meg, ekkortól beszélhetünk 
önkéntes műveleti, valamint önkéntes 
védelmi tartalékos katonákról. A folya-
mat azonban nem ért véget, hiszen idén 
tavasztól lehetőség van önkéntes területvé-
delmi tartalékosnak is jelentkezni.

Az új szolgálati forma célja, hogy az 
ország összes járása rendelkezzen felszerelt 
és kiképzett tartalékos katonákkal, akik 
saját járásukban erősíthetik Magyarország 
védelmét anélkül, hogy lakóhelyüktől 
hosszabb időre el kellene szakadniuk. Ez 
a kötelék egyúttal önvédelmi képességet 
jelent majd helyi szinten a megyének, a 
településnek és a lakosságnak is.

A rendszerhez bárki csatlakozhat, aki 
elmúlt	18	éves,	büntetlen	előéletű	és	leg-
alább általános iskolai végzettséggel ren-
delkezik. A területvédelmi tartalékos szol-
gálatra azok is jelentkezhetnek, akik civil 
foglalkozásuk vagy iskolai tanulmányaik 
mellett szeretnék kamatoztatni tudásu-
kat országunk védelmében. A területvé-
delmi tartalékosok a lakóhelyük szerinti 
járásban kapják meg kiképzésüket, és itt 
is vethetők be különböző feladatokra. A 

Mit tehetünk ellene, ha a közösségi ol-
dal (Facebook, Twitter, Instagram) rejt 
veszélyeket?

Tippek szülőknek:
1.	Tájékozódjon	 a	 közösségi	 oldalak	 tar-

talmáról! Néhány közösségi oldal tar-
talmaz szülőknek szóló információkat, 
tanácsokat.

2.	Ismerje	 meg	 a	 biztonsági	 eszközöket,	
szűrőprogramokat (adatvédelmi beállí-
tások, hogyan utasíthatják el ismeretle-
nek jelöléseit, hogyan blokkolhatják a 
nem kívánt üzeneteket)!

3.	Hívja fel a gyermeke figyelmét, hogy tu-
datosan használja a közösségi oldalakat!

4.	Beszéljék	meg,	hogy	mit	posztolhat	és	
mit nem, mindig tartsa tiszteletben a 
többieket, például egy közös fotó köz-
zététele előtt kérjen engedélyt a rajta 
szereplőktől!

5.	Bizonyosodjon	meg	róla,	hogy	gyerme-
ke ismeri a biztonsági tanácsokat! Tud-
ja, hogy személyes adatait csak a való-
ban megbízható barátokkal ossza meg. 
Ismeretlenekkel ne találkozzon felnőtt 
kísérő nélkül.

6. Ha online zaklatást (e-mailben, chaten, 
internetes oldalakon küldött zaklató 
jellegű	üzenet),	vagy	visszaélést	(pl.:	sze-
mélyes adatok megszerzése, felhasználá-
sa) tapasztal, jelentse be a rendőrségen!

Kérjen segítséget! Amennyiben ta-
nácsra, lelkisegélyre volna szüksége (akár 
névtelenül is), forduljon a Kék Vonal 
Gyermekkrízis Alapítványhoz a http://
www.kek-vonal.hu/index.php/hu hon-
lapon, ahol chatelve is értekezhetnek, de 
a	 06-1/116-111-es	 számon	 telefonon	 is	
elérhetőek éjjel-nappal. A biztonságos in-
ternetezéssel kapcsolatban hasznos infor-
mációk	találhatók	az	alábbi	honlapokon:

1.:	www.saferinternet.hu
2.:	www.internethotline.hu
3.:	www.biztonsagosbongeszes.org

Forrás:	http://bunmegelozes.eu 

BAZ Megyei Rendőrfőkapitányság 
Bűnügyi Igazgatóság 

Bűnmegelőzési Osztály 

Szülők iskolája: 
Hogyan védhetem meg gyermekemet 
az internet veszélyeitől? 

Tartalékosokat vár a honvédség
Tartalékos katonákat toboroz a Magyar Honvédség a nemrégiben útjára indult új 
szolgálati forma, az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszerbe. A honvédség 
mindazok jelentkezését várja, akik elkötelezettek, és tenni szeretnének saját lakókör-
nyezetük biztonságáért.

területvédelmi tartalékos század tagjai 
a felkészítések alkalmával olyan kikép-
zést, tudást kapnak, mely a helyi közös-
ség védelmi képességét növeli, legyen 
szó honvédelmi vagy katasztrófavédelmi 
helyzetről. Miután protokolláris feladata-

ik is lehetnek, jelenlétük 
emelheti helyi szinten az 
ünnepi megemlékezések, 
koszorúzások színvonalát.

A területvédelmi tar-
talékos az önként vállalt 
szolgálatért különböző 
juttatásban	 részesül:	 a	
szerződéskötési- és ren-
delkezésre állási díj mel-
lett a tényleges szolgá-
latteljesítés időtartamára 
illetményre, laktanyai 

elhelyezésre, térítésmentes élelmezésre és 
ruházati ellátásra, továbbá utazási költség-
térítésre jogosul.

Azok az állampolgárok, akik tartalékos 
katonaként szeretnének részt venni a haza 
szolgálatában, a megyeszékhelyeken lévő 
toborzó ügyfélszolgálatok mellett a Kor-
mányablakokban is jelentkezhetnek sze-
mélyesen. Emellett kapcsolatba léphet a 
toborzó szervekkel és regisztrálhat a www.
iranyasereg.hu oldalon, ahol részletes in-
formációkat olvashat a Magyar Honvéd-
ségben vállalható katonai szolgálat továb-
bi lehetőségeiről.

 MH Katonai Igazgatási és Központi 
Nyilvántartó Parancsnokság
2.	Katonai	Igazgatási	Központ
4026	Debrecen,	Péterfia	u.	58/A
Telefon:	(52)	314-200;	(30)	815-0998
E-mail:	hajdu.toborzo@mil.hu

 Nyitva tartás:
Hétfő:	08.00–12.00;	13.00–17.30
Kedd:	08.00–12.00
Szerda:	zárva
Csütörtök:	08.00–12.00;	13.00–15.30
Péntek:	08.00–12.00

2017. május 16.-án ismét megrendezésre került a Napsugár Óvodában a több éves 
múltra visszatekintő „Gólya viszi a fiát” elnevezésű családi rendezvény. 

tatott cross fitt sportos, erősítő eszközeit, 
hagyományos népi játékokkal tehették 
próbára ügyességüket (hordólovaglás, len-
gőteke, diótörő, mocsárjáró, gólyalábak, 
stb.), amit a Hajdúnánási Helytörténeti 
Gyűjtemény bocsátott rendelkezésünk-
re. Ezúton is szeretnénk megköszönni a 
szállításban való nagy segítséget a Haj-
dúnánási Közös Önkormányzati Hiva-
talnak. Kipróbálhatták még óvodásaink 
az „oroszlán etetést”, a labirintusból való 
gyors szabadulást, bepillanthattak Hamu-
pipőke fáradtságos munkájába a lencse 
válogatásba, mozaikokból az óvodai cso-
portok jeleit készíthették el, és természe-

tesen hatalmas népszerűségnek örvendett 
az arcfestés, és a csillám tetoválás is. Az 
ügyességi és gyorsasági feladatok végez-
tével, lehetőségük nyílt a szülőknek és a 
gyerekeknek egyaránt a Nánási Portéka 
védjegyével ellátott különleges ízű ször-
pöknek, és ízletes házi lekvárjainak kósto-
lására. A próbák sorozata után Muzsikás 
Péter nagysikerű zenés interaktív műso-
rával varázsolta el közönségét mindenki 
arcára mosolyt csalva ezzel. Az esemény-
dús nap végére elismerésünk jeléül a gye-
rekek boldogan akaszthatták nyakukba 
az arany érmüket. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni a közreműködők önzetlen 
segítségét, a családok lelkes szereplését, és 

mindenkinek, aki a mosolyával 
hozzájárult eme sikeres ren-
dezvényünkhöz. 

Tikászné Sebők Betti 
óvodapedagógus
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A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. programajánlója

 Július 1. (szombat): IX. Hagyomány-
őrző Aratók Találkozója.

	 Házigazda:	Nyakas	András	és	felesége	
	 Program:

–	 8–10	 óráig:	 Aratóverseny.	 Kötélké-
szítés, kaszálás, marokszedés, kéve-
kötés, keresztrakás a zsűri által meg-
adott időre és egyforma területen.

–	 Gyerekek	 számára	 szalma	 ugrálóvár	
és gólyalábazás.

–	 A	„Jó	ebédhez	szól	a	nótát”	a	Hajdú	
Bokréta dalosai és Tordai Zoltán ci-
gányzenekara biztosítja.

	 Helyszín:	a	Nyakas	Farm	(Hajdúnánás	
Polgár felé vezető úton a Keleti főcsa-
torna után balra)

 Mindenkit szeretettel várnak a szerve-
zők:	a	hajdúnánási	Hajdú	Bokréta	és	a	
Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 

 Bővebb információ kérhető az alábbi 
telefonszámokon:	 06-30/773-0356,	
06-52/382-400

 Július 5. (szerda) 19.00: Nyári utcaze-
ne Tarján Edittel.

	 Helyszín:	Amfiteátrum,	Fürdő	utca
 A belépés díjtalan.
 Július 7. (péntek) 18.00: PincePszi-

chológia – Bata Erzsébet: A problémás 
online játékhasználat pszichológiai vo-
natkozásai.

	 Helyszín:	PinceKlub
 A belépés díjtalan.
 Július 7. (péntek) 19.00: Nyári utcaze-

ne a Szalmakalap Citera Együttessel.
	 Helyszín:	Amfiteátrum,	Fürdő	utca

A Városi Gyógyfürdő hatalmas fesztivál-
területe	már	 2.	 alkalommal	 adott	 otthont	
a nagy sportágválasztó rendezvénynek.  
A helyszíneken a gyerekek megismerked-
hettek a városban fellelhető sportolási lehe-
tőségekkel, azokkal a sportágakkal, melyek 
folyamatosan várják a képviselőiket.

A gyerekek reggel 8 órára érkeztek a Vá-
rosi	Fürdő	 területére,	 ahol	 a	nap	 szervezői	
köszöntötték őket, valamint ismertették 
a programot. A hamarosan megválasztott 
városi diákönkormányzat küldöttei is be-
mutatkoztak a résztvevőknek, majd az osz-
tályok képviselői kihúzták azt a helyszínt, 
ahol elkezdhették a sportágakkal való is-
merkedést. 

Minden osztály menetlevelet kapott, 
mellyel igazolták a helyszínen a részvéte-
lüket, hiszen ennek a napnak a legfőbb 
célkitűzése az volt, hogy minél több gye-
rek minél több sportágat megismerjen és 
kipróbáljon. 

A fürdő szinte egész területén 
helyezkedtek el a sportágakat 
bemutató képviselők. Az osz-
tályok együtt vonultak a hely-
színekre, ahol rövid ismertető 

után bemutatót láttak, majd 

Az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 
1998-ban	alakult,	és	az	azóta	eltelt	közel	két	
évtized alatt számos projektet és programot 
valósítottunk meg, de az egyesület által vállalt 
legnagyobb és egyben legtöbb tapasztalatot 
nyújtó és legnagyobb kihívást jelentő feladat 
2000-től	az	Ifjúsági	Ház	működtetése	volt.

A	Bocskai	Filmszínház	épületében	találha-
tó Teleház, közösségi tér és mozi rendszeres 
nyitva tartása, változatos szolgáltatásokkal és 
programokkal való megtöltése nem valósul-
hatott volna meg az egyesület lelkes önkén-
tes segítőinek munkája, a regionális és helyi 
civil szervezetek, ifjúsági, szociális és oktatási 
intézmények	 szakmai	 –	 partneri	 együttmű-
ködése, valamint a város önkormányzatának 
támogatása nélkül.

Tizenkilenc év hosszú idő nemcsak egy 
ember, hanem egy szervezet életében is. 
Mára sajnos az egyesület tagságának erő-
forrásait kimerítette a ház technikai szintű 
működtetése, amely mellett nem maradt 
energia a szakmai fejlődésre és megújulásra. 

Mindezek miatt hoztuk meg az előző év 
végén azt a nehéz döntést, hogy az Okkal-
Más-Okkal Ifjúsági Egyesület az Ifjúsági Ház 
üzemeltetését	 2017.	 június	 30-át	 követően	
nem tudja tovább folytatni. A Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek határozata értelmében a közösségi tér és 

a mozi jövőbeli működtetését egyesületünk 
helyett a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 
végzi majd.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a város 
korábbi és jelenlegi képviselő-testületének a 
bizalmat azért, hogy civil szervezetként hosz-
szú éveken keresztül lehetőséget biztosítottak 
számunkra e felelősségteljes feladat elvégzés-
ére. Köszönjük a pénzügyi támogatást, mely 
a pályázati úton történő forrásszerzés mellett 
az Ifjúsági Ház üzemeltetéséhez szükséges 
alapot évről évre biztosította szervezetünk 
számára. 

Az egyesület és a ház működtetése nem 
lehetett volna ilyen sikeres a hajdúnánási 
lakosság szeretete, támogatása és bizalma 
nélkül. Ezúton köszönjük minden hozzánk 
betérő, szolgáltatásainkat igénybe vevő lá-
togatónak,	hogy	az	elmúlt	közel	17	év	alatt	
hétköznapjaikat vagy éppen ünnepeiket ve-
lünk töltötték. 

Az egyesület természetesen nem szűnik 
meg, a rendelkezésére álló eszközökkel to-
vábbra is szívesen segíti a ház működését, va-
lamint szakmai munkájával, tapasztalataival 
szeretne a jövőben is közreműködni a város 
ifjúságpolitikájának alakításában. 

Az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági 
Egyesület vezetősége

 A belépés díjtalan.
 Július 8. (szombat) 20.00: a Groove-

house zenekar műsora. 
	 Helyszín:	Amfiteátrum,	Fürdő	utca
 A belépés díjtalan.
 Július 8. (szombat) 19.00: „30up” retro 

party. 
	 Helyszín:	PinceKlub
	 Belépődíj:	800	Ft
 Július 12. (szerda) 19.00: Nyári utca-

zene a Szalmakalap Citera Együttessel.
	 Helyszín:	Amfiteátrum,	Fürdő	utca
 A belépés díjtalan.
 Július 15. (szombat) 16.00–21.00 

Családi nap. 
	 Helyszín:	Amfiteátrum,	Fürdő	utca
 Kézműves foglalkozások, ugrálóvár, 

18.30-tól	 élő	 dínó	 show!	Az	 élő	 dínó	
show izgalmas, élethű, és igazinak ható 
dinoszaurusszal szórakoztatja a közön-
séget. A gyerekek még soha nem ke-
rültek ilyen közel az élményhez, hogy 
teljesen élethű hatású, nagyméretű ős-
hüllő közelében legyenek, etethessék, 
vagy akár megsimogathassák. 

 A belépés díjtalan.
 Július 15. (szombat) 17.00 a Phoenix 

Fusion Tánciskola gálaműsora. 
	 Helyszín:	Kéky	Lajos	Városi	Művelődé-

si Központ színházterme 
	 Belépődíj:	1000	Ft
 Török Zoltán amatőr fotós kiállítása 

július 16-ig tekinthető meg a művelő-
dési központ galériájában.

A Mozgás legyen a tied! címmel sportágválasztó napot tartottak a Bocskai István 
Általános Iskola és AMI felsős tanulói számára június 12-én a Hajdúnánási Gyógy-
fürdőben, mely a Nemzeti Tehetségprogram keretében valósult meg. A nap célja az 
volt, hogy minél több gyerek minél több sportágat ismerjen meg és próbáljon ki 
azért, hogy később tevékenységszerűen is választhassanak belőlük.

A mozgás legyen a tied!

saját maguk is beállhattak oda, ami a leg-
jobban elnyerte a tetszésüket.

Nagy sikere volt az íjászatnak, ahol a ha-
gyományostól a modern íjakig láttak szere-
ket. A birkózó szőnyegen is kipróbálhatták 
ügyességüket, de láttak tenisz, kendó, úszás, 
foci, pinpong, kézilabda bemutatókat is. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy ér-
demes a gyerekeket szembesíteni a sportok 
világával, hiszen észrevehető így a sportágak 
iránti nagyobb érdeklődés és aktivitás.

A gyerekek teljesítményét a sportágbe-
mutatók végén értékelték a szervezők. Ered-
ményeket hirdettek az aszfaltrajzverseny-
ben, ahol a számukra legnagyobb élményt 
nyújtó sporttevékenységeket kellett színes 
krétákkal megjeleníteni. Díjazták a legaktí-
vabb osztályokat, akik a legtöbb helyszínen 
részt vettek, valamint eredményeket hirdet-
tek a kerékpáros-ügyességi versenyen is.

A	 szervezők	 –	 Győriné	 Tanner	 Márta,	
Nagyné Zsíros Irén, Nábrádiné Bagdi Ildi-
kó,	Madai	Tamás	–	örömmel	látták	a	gyere-
kek aktív részvételét a sportágbemutatókon, 
s bíznak abban, hogy minél több gyereknek 
segítséget nyújtott ez a nap a számukra leg-
alkalmasabb sport kiválasztásában.

Fekete	Andrea

Tisztelt Hajdúnánásiak, kedves Olvasók!

 MOZIMŰSOR 
 Július 1. (szombat)
 15.00: Verdák 3. (amerikai családi ani-

mációs	film,	104	perc,	2017.)	3D
 17.00: Csajok hajnalig (amerikai vígjá-

ték,	97	perc,	2017.)
 19.00: A múmia (amerikai kalandfilm, 

110	perc,	2017.)	3D
 Július 2. (vasárnap)
 15.00: Csápi: Az óceán hőse (spanyol 

animációs	film,	92	perc,	2017.)
 17.00: Ó, anyám! (amerikai vígjáték, 

91	perc,	2017.)
 19.00: A Karib-tenger kalózai: Salazar 

bosszúja (amerikai ausztrál kalandfilm, 
129	perc,	2017.)	3D

 Július 3. (hétfő)
 15.00: Verdák 3. (amerikai családi ani-

mációs	film,	104	perc,	2017.)	3D
 17.00: Csajok hajnalig (amerikai vígjá-

ték,	97	perc,	2017.)
 19.00: Csajok hajnalig (amerikai vígjá-

ték,	97	perc,	2017.)
 Július 8. (szombat)
 15.00: Csápi: Az óceán hőse (spanyol 

animációs	film,	92	perc,	2017.)
 17.00: Kipörgetve (francia akcióthriller, 

94	perc,	2017.)
 19.00: Transformers: Az utolsó lovag 

(amerikai	 sci-fi	 akciófilm,	 151	 perc,	
2017.) 3D

 Július 9. (vasárnap)
 15.00: Ricsi a gólya (luxemburgi-belga-

német-norvég-amerikai családi animá-
ciós	film,	85	perc,	2016.) 3D

 17.00: Ó, anyám! (amerikai vígjáték, 
91	perc,	2017.)

 19.00: Alien: Covenant (amerikai sci-fi, 
123	perc,	2017.)

 Július 10. (hétfő)
 17.00: Csápi: Az óceán hőse (spanyol 

animációs	film,	92	perc,	2017.)
 19.00: Transformers: Az utolsó lovag 

(amerikai	 sci-fi	 akciófilm,	 151	 perc,	
2017.) 3D

 Jegyárak:
	 Teljes	árú	jegy:	1200	Ft,	3D	teljes	árú	

jegy:	1400	Ft
	 Gyerekjegy	 (12	 éves	 korig)	 1000	 Ft,	

3D	gyerekjegy:	1200	Ft
	 Pénztárnyitás:	előadás	előtt	1	órával
 Facebook:	MoziMax-Hajdúnánás	Mozi
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Sok munkával, tanulással, szép élmények-
kel	 telt	 négy	 év	 után	 1957-ben	 72-en	
hagytuk el iskolánkat, érettségi bizonyít-
vánnyal a kezünkben.

Felemelő	érzés	volt	1953-ban	a	Kőrösi	
Csoma Sándor Gimnázium tanulójának 
lenni. Húsz-huszonöt évi tanulás, negy-
ven-negyvenöt	évi	munkás	év	után	2017.	
május	 27-én	 ismét	 találkoztunk	 régi	 al-
mamáterünk kapujában, hogy emlékez-
zünk az eltelt hatvan-hatvannégy évre.

Sokan nem élték meg sajnos ezt az 
évfordulót. Betegség miatt többen nem 
tudták az utazás kockázatát bevállalni, ők 
levélben tájékoztattak életükről, család-
jukról.

Ösztönzött a részvételre az a tudat, 
hogy talán az utolsó lehetőségünk, hi-
szen évről-évre csökken az esélyünk a 
találkozásra. A fotózás, baráti üdvözlések 

A kiállítást Szólláth Zoltán művelődés-
szervező nyitotta meg. Kiemelte azt a 
művészi tudatosságot, amely képes meg-
ragadni pillanatokat. „Az elsuhanó pilla-
natok” örök megőrzőre találnak a fotós 
által. A képekről sugárzik a barátság, a 

2017.	 június	 6-án	 hajdúnánási	 pedagó-
gusokkal telt meg a Művelődési Központ 
színházterme.

Június	első	hétvégéje	több	mint	60	éve	
ünnep, ugyanis ekkor köszöntjük a pe-
dagógusokat, oktatókat és nevelőket. Ez 
a nap alkalom arra, hogy visszaidézzük a 
múltat, iskolás éveinket, amelyet felnőtt-
ként	már	egészen	másként	látunk.	Felsej-
lik egy-egy kedves arc, aki vezette kezün-
ket a betűvetés tudományára tanítva, aki 
bevezetett bennünket a számok világába, 
megalapozta jövőbeni tudásunkat. Őriz-
zük iskolás kori emlékeinket, amelyek 
az idő múlásával megszépülnek, átérté-
kelődnek, őrizzük felkészítőink nevét és 
emlékét.

A bevezető gondolatok után Szólláth 
Tibor polgármester úr mondta el köszön-
tő gondolatait. Emlékeztetett a pedagó-
gusok felelősségteljes munkájára. Arra, 
hogy nagyon fontos az, hogy az iskolás 
évek alatt milyen alapot sikerül biztosíta-
ni a felnövő, jövő nemzedék számára.

Elismerés, megbecsülés és köszönet jár 
a becsülettel végzett munkáért, amelyet 
társadalmunk igyekszik biztosítani a pe-
dagógus társadalom számára.

után Gömöri József igazgató úr adott 
tájékoztatást	 az	 iskola	 utóbbi	 5-10	 éves	
történetéről. Az osztályonkénti visszaem-
lékezések hangulatosak és tanulságosak 
voltak. Mint orvosok, tanárok, mérnö-
kök, kvalifikált szakmunkások, műszeré-
szek vettünk részt a háborúban lepusztult 
országunk újjá építésében. Az motivált 
bennünket, hogy gyermekeink, unokáink 
számára jobb körülményeket teremtsünk, 
mint amilyenbe a mi generációnk szüle-
tett és nevelkedett. Nyugdíjas éveink leg-
fontosabb elfoglaltsága is az, hogy erőnk-
höz, tehetségünkhöz mérten segítsük, 
kényeztessük az unokákat, dédunokákat. 
Összességében a megjelent huszonkét év-
folyamtársunk jól érezte magát, örültünk 
egymásnak, szeretnénk a jövőben évente 
találkozni.

Tímári Balázs IV. B osztály.

A köszöntő beszéd után került sor a 
Polgármesteri Elismerő Oklevelek átadá-
sára. 

Ezt az elismerést kapták több évtizedes 
kimagasló	 és	 példamutató	munkájukért:	
Daróczi Antalné óvodapedagógus; Pálfi 
Lászlóné óvodapedagógus; Gömöri József 
gimnáziumi igazgató; a Kőrösi Csoma 
Sándor Református Gimnázium ma-
gyar-történelem szakos munkaközössége; 
Lukácsné Tompa Zsuzsanna és Lukács 
László	 pedagógusok;	Tóth	 Franciska	 pe-
dagógus; Demeterné Vajda Piroska peda-
gógus; Győriné Tanner Márta pedagógus; 
Mezeiné Gurbán Juliánna pedagógus; 
Kaprinyákné Ádám Edit pedagógus; Kéki 
Imre zenepedagógus; Máté Erzsébet pe-
dagógus; Póser Tiborné pedagógus; Kéki-
né Borbély Zsófia pedagógus.

Szívből gratulálunk szép elismerésük-
höz, további munkájukhoz erőt és egész-
séget.

Az ünnepség hivatalos részét kulturá-
lis műsor követte. Az immár nemzetközi 
hírnévnek	örvendő	4	for	Dance	együttes	
színvonalas műsorában gyönyörködhetett 
a közönség.

Gut István

Hatvan éves érettségi találkozó PEDAGÓGUS NAP

2017. június 20-án nyílt meg Török Zoltán 
amatőr fotós kiállítása Másutak címmel.  
A Művelődési Központ galériája adott ott-
hont arra, hogy a közönség láthassa azt az 50 
alkotást, amelyek a közelmúltban születtek. 

szeretet, a kötődés a természethez és a 
szülőföldünkhöz. A képek a mulandó-
ság pillanatai, vissza nem térnek, mégis 
az alkotás által örökre megmaradnak.  
A megnyitó gondolatokat a képekhez kö-
tött idézetek tették hangsúlyosabbá.

Az	alkotó	Török	Zoltán	1961-ben	szü-
letett	 Hajdúnánáson.	 A	 fotózással	 2012	
óta foglalkozik rendszeresen. „Első támo-
gatást	 Fűz	 László	 fotós	 barátomtól	 kap-
tam. Később megismerkedtem sok helyi 
fotóssal	 is.	 Fotóklubot	 alakítottunk,	 ahol	
folyamatosan ellátjuk egymást jó taná-
csokkal, ki tudjuk cserélni tapasztalata-
inkat… Manapság a különleges témájú 
képek	 érdekelnek.	 2012	óta	minden	 év-
ben indulok a városi fotó pályázatokon, 
kisebb-nagyobb sikerrel. Maga, a fotózás 
mindig nagy örömet jelent nekem, ami-
kor is tudásomhoz mérten valósíthatom 
meg elképzeléseimet, ötleteimet.”

A megnyitó zenei közreműködője Szat-
mári Tony volt, aki megzenésített versek-
kel emelte ki az alkalom lényegét, 
tolmácsolva Kosztolányi Dezső, 
Babits Mihály és Nagy László 
gondolatait.	 A	 kiállítás	 2017.	
július	16-ig	 tekinthető	meg	 a	
galériában.              Gut István

Másutak: Öt év ötven kép

Hirdessen Ön is a 
Hajdúnánási Újságban!

Ez itt az Ön
hirdEtésénEk a hElyE!

Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban! 
Telefon: 06-30/523-6848

Ez iTT az Ön 
hirdETésénEk a hElyE!
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Válts UPC-re!

Akciónk 2017. április 12-től visszavonásig érvényes. A Fiber Power 120 internet garantált le- és feltöltési sebessége 30/4 Mbit/s. Az ePack-kedvezmény 500 Ft kedvezményt jelent az internetszolgáltatást tartalmazó csomagok havi 
díjából. Az ePack-kedvezmény igénybevételi feltételei és további részletei megtalálhatóak az ÁSZF-ben és a www.upc.hu/epack oldalon. Az árak bruttó árak. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek: www.upc.hu, tel.: 1221. 

Rendkívüli csomagajánlatunk: MIX Príma L csomag

ePackkel, 24 havi elkötelezettséggel6399
Ft/hó

Megrendelés és további információ:
UPC Shop Hajdúnánás - Ady Endre körút 32/A
Nyitva tartás: hétfő: 10.00-17.00, szerda: 09.00-17.00,
péntek: 10.00-17.00, szombat: 09.00-15.00
tel.: +36 20 465 5683  |  www.upc.hu/fejlesztunk

Nonstop S telefondíjcsomag
•  Korlátlanul telefonálhatsz UPC vezetékes hálózaton belül
•  Díjmentes számhordozás

Digitális Kábeltv Gold csomag
•  133 digitális csatorna (32 HD-csatornával)
• Horizon Go - Vidd magaddal a tévéadást, tévézz bárhol okoseszközeiden!
• Műsorvisszanéző - 7 napig visszanézhető tévéműsorok.
• UPC Videotár - Egy videotéka teljes filmkínálatához hozzáférhetsz.
• UPC TV Apps - Varázsolj okostévét régi tévékészülékedből!

Fiber Power 120 internet
•  120/10 Mbit/s maximális le- és feltöltési sebességgel
• Connect Box gyors és stabil wifi kapcsolattal
• UPC Wi-Free - Díjmentes wifi hotspotok belföldön több százezer ponton.

1706_upc_newbuild_HAJDUNANAS_hajdunanasi ujsag_213x282mm.indd   1 20/06/17   15:40
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Erzsike 
Süteményesháza

Minden nap friss süteménnyel várjuk kedves vendégeinket. 
Tortákra rendelést felveszünk.

Rendezvények teljes körű lebonyolítását vállaljuk. 
Sültes tálak elkészítését, házhoz szállítással vállaljuk.

Keress bennünKet a Mozi épületében!
Süti: 06-30/381-0390 / Rendezvény: 06-30/525-9676

750 Ft
adag

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

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

Aki egy hónapra előfizet az minden hét szombatján 
ingyen ebédet kap!
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Kedvezményes boltvezető, eladó, szakács, pincér, 
cukrász, élelmezésvezető, vendéglátó eladó-, üzletvezető-, 

szervező, aranykalászos gazda,
műkörmös, fodrász, kozmetikus, szociális gondozó, kezdő angol, 

német oktatások részletre is, Hajdúnánás, Hajdúdorog.
Tel.: 06-30/535-7938

További szolgáltatásaink:
• sírtakarítás • síremlék helyreállítás

Halott bejelentés éjjel nappal a 06-30/319-0492-es 
telefonszámon. 

Temetkezési iroda: 
Hajdúnánás, Liliom u. 1. (a Köztemető bejáratánál) 

Bocskai Korona fizetési lehetőség.

Bocskai Étterem 
Hajdúnánás
Fürdő utca 3.

Tel.: 06 30 871 5771
Részletek a facebook oldalunkon!

1. Július 1-én indul a BOCSKAI NYÁR 2017
	 Hétvégeken	élőzene,	finom	ételek!
2.	 Bocskai	Pizza
	 Olcsó	és	finom!
3.	 Családi	rendezvények,	osztálytalálkozók

A NON-STOP Csemege 
érettségizett, vagy szakképzett élelmiszer eladót keres 

(nem nyári munka, hosszú távra)
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal a boltban.

Hajdúnánás, Dorogi u 28.

Szakirányú végzettséggel rendelkező 
sertéstelep vezetőt, mezőgazdasági gépszerelőt, 

autószerelőt keres 
a Hajdúnánási Béke Mg. Szövetkezet.

Telefon: 30/983-0443 , e-mail: beke@nanaskabel.hu

A Hajdúnánási Béke Mg. Szövetkezet 
renden szalmát vásárol fel.

Egyeztetés a 06-30/978-5481 telefonon.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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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

CSOKONAI LAKÓPARK
Hajdúnánás Csokonai u. 2. alatt a városközpontban

31 lakás kivitelezése elkezdődött!

Várható átadási határidő: 2017. szeptember
Beruházó: Nyak-Ép Kft. Hajdúnánás Dorogi u.
Érdeklődni:  06-52/570-750  06-30/9532-490

Jellemzők:
– 39–70 m2 közötti lakások
– egyedi kialakítás
– 5%-os ÁFA, – CSOK
– Lift, garázs, parkolóhely, parkosított udvar, tárolóhely
– energiatakarékos kialakítás

A városunk fejlődését bemutató rendez-
vény első részére a Kéky Lajos Városi Mű-
velődési Központban konferencia termé-
ben zajlott, ahol az írott és elektronikus 
sajtó képviselői töltötték meg a termet.  
A plenáris ülésen Halász János, a Városok, 
Falvak	 Szövetségének	 elnöke,	 országgyű-
lési képviselő mondott megnyitó beszé-
det. Kiemelte, hogy „példaértékű a város 
kezdeményezése. Mármint bemutatni a 
nagyobb nyilvánosságnak is egy közös-
ség eredményeit. És mindezt úgy, hogy 
együtt érezzük át a találkozás pillanatait, a 
hagyományteremtés gondolatát úgy, hogy 
bemutatjuk egy alkotó közösség minden-
napi eredményeit. A közösség érdekeit 
figyelembe véve kell megoldani közös 
dolgainkat.”

Helyi értékek mentén: Sajtótour 2017.
Idén június 9–10. között második alkalommal szervezte meg Hajdúnánás Város Ön-
kormányzata a Sajtótour elnevezésű két napos programját. A rendezvény nem titkolt 
szándéka, hogy a helyi, vagy éppen országos média bevonásával egyre szélesebb körben 
ismertesse meg mindazokat a jó gyakorlatokat, amelyeket Hajdúnánás városa az elmúlt 
évek során megvalósított a közfoglalkoztatás, a szociális földprogram, vagy éppen a 
közösségi művelődés terén. Bemutatni azokat a tevékenységeket, amelyek segítenek, 
segítettek jobb, élhetőbb hellyé tenni városunkat.

Szólláth Tibor polgármester úr is kö-
szöntötte a rendezvény résztvevőit. Ki-
emelte, hogy a sikerek élményét át kell 
adni másoknak is… Mindent támogatni 
kell, ami egy közösséget fejleszteni tud…
Mindenki érezze jól magát városunkban.”

Az elhangzott megnyitó gondolatok 
után a területfelelősök vázolták az elért 
eredményeket, bemutatták, hogy mi is 
történt városunkban az utóbbi időben.

A megjelentek nagy érdeklődéssel kö-
vették Szólláth Tibor, Tóth Imre, Varga 
Tamás,	 Simon	 György,	 Fűz	 Andrásné,	
Nagyné Juhász Krisztina, Vargáné Gál 
Viktória és Szilágyi Erzsébet előadását. 
Minden elhangzott gondolat a hajdúná-
nási logikát húzta alá.

„Hajdúnánás	 2010-ben	 ugyanolyan	

lehetőségekkel indult, mint sok másik te-
lepülés az országban. A hajdúsági kisváros 
megmutatta, milyen utat járhat be egy te-
lepülés, ha a saját erőforrásait és a külső 
támogatásokat, lehetőségeket átgondoltan 
használja fel. Megmutatta, hogyan lehet 
a múlt értékeit megőrizve és átörökítve 
alkalmazkodni a modern kihívásokhoz, 
legyenek azok fogyasztói igények, vagy 
munkahelyteremtés, mindezt nem mások 
utánzásával…, hanem önálló gondolko-
dással, innovációval, együttműködéssel.

A város közössége komoly erőfeszíté-
seket tett annak érdekében, hogy élhető, 
fejlődő várost teremtsen… Átgondolt, 
logikus beruházásokkal a következő ge-

nerációknak is épít-
keznek.” Sok meg-
küzdött konfliktus, 
megélt érzelem, 
tanulás, lemondás 
és áldozat sorakozik 
azon az úton, amit 

végigjártak az elmúlt évek során. „A közös 
cél, a közösség érdeke és a lassan körvona-
lazódó eredmények igazolták a kitartást, 
olyannyira, hogy több hazai és nemzet-
közi díjat nyertek az említett programok, 
kezdeményezések.”

Polgármester	úr	gondolata:	 „az	 elmúlt	
időszakban a helyi emberek kezük mun-
kájával elérték, hogy Hajdúnánás a saját 
lábán is meg tudjon állni azáltal, hogy 
hasznosítja saját, helyi erőforrásait, amely 
az önfenntartás felé vezet bennünket.” 

A rendezvény résztvevői ebéd után 
helyszíni programok keretében is megis-
merhették az elért eredményeket.

Gut István

Hajdúnánás
Dorogi út 2. 1. emelet 2.
E-mail: nanaspc2013@gmail.com
Telefonszám: 06-70/306-6664
Weboldal: www.nanaspc.hu

Kedves Vásárlóink! 
Folyamatosan megújuló laptop, monitor
és számítógép készletünkkel és további
kiegészítőkkel várjuk önöket üzletünkbe!
Teljes körű számítástechnikai szerviz,
karbantartás és vírusirtás! 

Webáruház: nanaspc.superwebaruhaz.hu


