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Ady emlékév 19. Doni Hősök Emléktúra

6. oldal

ekete mangalica, szürkemarha, rac-
ka, bivaly – többek között ezeknek 
az állatoknak a húsából készült ellen-

őrzött forrású, prémium minőségű árukat 
kínálnak a szerda reggel megnyitott Váro-
si Húsbolt új üzletében Hajdúnánáson.

Az egészséges életmódnak napról nap-
ra egyre nagyobb szerepet tulajdonítunk, 
egyre fontosabbá válik az egészséges táp-
lálkozás, a helyben előállított termékek, 
alapanyagok és az ezzel együtt járó tudatos 
vásárlás. 

Hajdúnánáson már évekkel ezelőtt el-
indult az a folyamat, amely a helyben, a 
helyiek keze által megtermelt árukat kí-
nálja kedvező áron, magas minőségben. 
A Nánási Portéka, mint helyi márka, 

a termelői piac, a város saját ökológiai 
gazdasága, ahol bio minősítésű zöldsége-
ket termesztenek és ezzel együtt a Kende-
reskert, ahol a legnagyobb oda� gyeléssel, 
szeretettel zajlik az állattartás.

A Hajdúnánási Tartósító és Építő 
Szociális Szövetkezet még 2017 nyarán 
nyitotta meg a Városi Húsboltot, amely 
azóta is nagy érdeklődés mellett szolgál-
ja ki a helyi és környékbeli lakosokat. 
A 2017-ben megnyitott üzlet szépen 
lassan kinőtte magát, így már az előző 
esztendőben elkezdtünk azon dolgozni, 
hogy egy tágasabb, szebb, nagyobb kíná-
lattal rendelkező üzletet alakítsunk ki a 
helyi és a környező települések közössé-
geinek. Erről már a város polgármestere 
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beszélt az ünnepélyes megnyitón. Szólláth 
Tibor köszöntőjében kiemelte: a 21. szá-
zad legnagyobb kihívásai között szerepel 
az egészséges ivóvíz és az élelmiszerek fel-
használása, s ezekkel az értékeinkkel való 
felelős gazdálkodás.

A polgármester beszélt arról is, hogy ma 
már az egészséges táplálkozás, a helyben 
előállított termékek, alapanyagok egyre 
fontosabbá válnak a helyi közétkezte-
tésben is, amely nagy felelősséggel is jár, 
hiszen közel sem mindegy, hogy gyer-
mekeink milyen alapanyagokból készült 
ételeket vesznek magukhoz nap mint nap.

Térségünk országgyűlési képviselője a 
tudatos vásárlásra hívta fel a � gyelmet. 
„Mára egyre inkább abba az irányba 
mozdulunk el, hogy magyar termékeket 
választanak a vásárlók, tisztában vannak 
az adott termék származásával, nevelé-
si körülményeivel, melyek elősegíthetik 
az egészséges életmód megteremtésének 
alapjait” – emelte ki dr. Tiba István.

Az ünnepélyes átadót követően a városi 
húsbolt kínálatából válogatott kóstolóra 
várták a vendégeket és a nap folyamán 
betérő vásárlókat egyaránt.
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Ady Endre 1877. november 22-én Ér-
mindszenten született Ady Lőrinc szilágy-
sági gazdálkodó és Pásztor Mária, egy 
református lelkipásztor árvájának gyer-
mekeként. Tanulmányait a kegyesrendi 
szerzetesek nagykárolyi gimnáziumában, 
majd négy évig a zilahi református kol-
légiumban végezte. Érettségi évében már 
nyomtatásban is jelennek meg versei a 
Szilágy hetilapban, majd a debreceni re-
formátus jogakadémiára jár. A második 
évet már Budapesten kezdi, aztán állást 
vállal Temesváron, majd 22 éves koráig 
„ingázások” töltik ki mindennapjait a 
versírás, a tanulmányok, a szereplések, a 
kocsmázgatás és a riportkészítések között.

A felgyülemlett tervek, a halmozott tet-
tek, az első verseskötet után Nagyváradon 
talál menedéket egy lap szerkesztőségének 
tagjaként. Életét tanulmányozva a kettős-
ségek, a viharok, a nagy találkozások sors-
döntőek voltak, s verseinek vázát adták. 
Költészetének ikonjai, a „Léda asszony 
zsoltárai”, melyek minden érző ember 
szívét megbizsergetik.(1906 – Új versek). 
A múzsa, aki bevezette Párizsba – a „szép 
ámulások szent városába”, s útjain vezet-
gette, gyönyörű verseket eredményezett, 
melyeket olvasva a túlfűtöttség mellett a 
könnyek, a csend, az álom, a vágyak, a 
zuhanás képei rajzolódnak ki.

Szenvedélye láz volt, 
melyet egész költészetében 
érzünk – nemcsak szerel-
mes verseiben, hanem a 
népe iránti szolgálatában is. 
(Elűzött a földem, A lelkek 
temetője) Politikai újságcik-
kei lázadóak voltak – fejlő-
dést és haladást sürgettek. 

„Ő volt az, akiben teljes 
lett az idő, akinek elébe 
futottak az előfutárok, aki 
kimondta a szót, amit ki 
kellett mondani. Az egész 
nemzedék köréje csoporto-
sult, így Ady Endre koráról 
kellene beszélni. Az első 
pillanattól kezdve, amint 
feltűnt, egyszerre formát 
kapott az addig khaotikus 
irodalmi tudat” – írta róla 
Szerb Antal 1934-ben, ki-
jelölve Ady helyét a magyar 
irodalomban.

Sorsát, életét nem kri-
tizálhatjuk, hisz’ költészete egybeolvadt 
vele. Írásához lelki erőt használt, erejéhez 
a verseit. Zsenialitása nem fakadt volna 
ki egy átlagos élet velejárójaként. Ambi-
valencia jellemezte életét és költészetét, 
vitára és viharra adott okot halála óta. 

Nevét számos iskola, közintézmény, 
utca, tér őrzi. 2013-ban avatták fel hely-
reállított síremlékét (Csorba Géza, 1930) 
Budapesten, a Fiumei úti sírkertben. Ha-
lálának 95-ik évfordulóján adták át felújí-
tott szülőházát, valamint a költő személyes 
tárgyait és családi ereklyéit őrző emlékmú-
zeumot a romániai Érmindszenten. A bu-
dapesti Liszt Ferenc téren 1960-ban állí-
tották fel szobrát (Csorba Géza), Melocco 
Miklós szobrász a költő több emlékművét 
is elkészítette (Budapest, Debrecen, Pécs, 
Tatabánya). A költőt ábrázoló legújabb 
műalkotások egyikét, egy életnagyságú, 
padon ülő portrészobrot (Győr�  Ádám) 
2016-ban Debrecenben helyezték el a 
nevét viselő parkban, a szintén róla elne-
vezett gimnázium előtt. Halálának 100-ik 
évfordulója alkalmából 2019-et Ady-em-
lékévvé nyilvánították, a Petőfi  Irodalmi 
Múzeum A föltámadás szomorúsága című 
kiállítással és számos más rendezvénnyel 
emlékezik meg róla. (forrás: https://ng.
hu/kultura/2019/01/28/ady-emlekev)

Fekete Andrea
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leróva, életét és verseit megidézve, értelmezve, megértve, megdöbbenve, ünnepelve, 
újraélve. Megtettük ezt sokszor, amikor irodalom órákon gyermekként próbáltuk 
megérteni gondolatait, amikor érettségire készülve életének állomásain merengtünk, 
vagy szerelmi vallomásait ittuk. Valamennyire sikerült is ez azoknak, akik jobban be-
leásták magukat költészetébe, ám igazából megérteni a költőzseni gondolatait annak 
adatik meg, aki a lélek, az elme és a szív szavain haladva jut el a felismerésig: mit is 
adnak magyarságunknak, nemzetünknek a tiszta őstehetség üzenetei.

Az auschwitzi haláltábor 1945. január 
27-én szabadult fel, ennek emlékére az 
ENSZ Közgyűlése 2005. november 1-jén 
január 27-ét a holokauszt áldozatainak 
nemzetközi emléknapjává nyilvánította. 
A határozat hangsúlyozza „az emlékezés 
és a tanítás kötelességét”, hogy a jövő 
nemzedékei megismerjék a hatmillió, túl-
nyomórészt zsidó áldozatot követelő náci 
tömeggyilkosságok történetét.

Hajdúnánáson január 27-e estéjén 
a Mártírok útján elhelyezett emléktáb-
lánál megemlékezéssel tisztelegtek azon 
sok-sok hajdúnánási zsidó család emléke 
előtt, akiket a II. világháború idején vá-
rosunkból hurcoltak el a haláltáborokba. 

Ez itt az Ön hirdetésének a helye! 
Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban!

Telefon: 06-70/375-66-53
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Idén is programok sokasága tisztelgett 
nemzeti imádságunk születésnapja alkal-
mából nemzetünk kultúrája előtt. 

De vajon mennyire gondolkodunk 
el azon, mit is jelent igazából a magyar 
kultúra? Mitől nemzeti, mitől magyar a 
mi kultúránk? Lényegét, alapját szépséges 
anyanyelvünk adja.

„Különböző nyelvek melegéből keltek ki 
a különböző népek, melyeket az atya� ság 
és az együttes érdek alapján a közös szó 
szervezett nemzetekké. Velünk is ez történt. 
A magyarságot is az atya� ság és az együttes 
érdek alapján a sors verte egybe; hazát a bá-
torsággal irányzott életösztön szerzett neki, 
de nemzetté a magyar szó teremtette. Mint 
jelképes erő és hatalom, a magyar szó ne-
künk a legnagyobb ereklye. Kegyelet, hűség és 
becsület illeti őt.” – írja Tamási Áron.

Egy nyelv, kultúra azonban csak akkor 
őrizhető meg, ha van, kik továbbvigyék, 
továbbadják majd gyermekeiknek, uno-
káiknak. Ha számban elfogy, mint „oldott 
kéve” széthull a magyar nemzet, ha már 
nem beszéli senki ezt a különleges, szép 
nyelvet, kultúránk már csak múzeumok 
csodája lehet, mint egykor élt népeké. Ez 
a folyamat már más területekre visz ben-
nünket, de ez is hozzátartozik január 22-e 
napjainkra érvényes üzenetéhez.

Nyitány: Üvegvirág
Hajdúnánáson már január 19-én el-

kezdődtek az ünnepi programok a Kéky 
Lajos Városi Művelődési Központban. 
A színháztermet teljes egészében megtöltő 
érdeklődő közönség az Üvegvirág c. lírai 
zenés játékot, a NaNá Színház legújabb 
darabját tekinthette meg, amely tematiká-
jában is szorosan köthető a Magyar Kul-
túra Napjának szellemiségéhez, a nemzeti 
összetartozáshoz. 

Az előadás megkezdése előtt Szabóné 
Marth Éva, Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat Művelődési, Oktatási, I� úsági és 
Sport Bizottságának elnöke szólt az ünnep-
napról, annak 30 éves hajdúnánási törté-
netéről, amelyben ő személy szerint is sok 

feladatot vállalt az elmúlt évtizedek során. 
Megnyitójában kiemelte, hogy a ’90-es 
évek elején milyen meghatározó szerepe 
volt a helyi kulturális élet szervezésében a 
Hajdúnánási Szellemi Műhelynek.

„Kultúránknak – mint ahogy minden 
nemzet kultúrájának – nemzetépítő, nem-
zetet összetartó ereje volt, van és lesz. Kell, 
hogy legyen. Ez tudja megtartani, össze-
fogni az egy nyelvet beszélő népeket.” 
A kultúra szövetség is – fogalmazott elnök 
asszony megnyitójában – az egy nyelvet 
beszélő, egy közösségért munkálkodók 
szövetsége. 

Ennek a gondolatnak különösen erős az 
üzenete az Üvegvirág című darabban, hi-
szen, mint ismert, a történet az első világ-
háború idején, illetve Trianont követően 
játszódik. Gyönyörű és egyben fájdalmas 
történet, hogyan segítette a hajdú nép az 
első világháború idején székely testvérein-
ket a bajban. 

„Menaságra repülj…” Vendégünk 
volt Faragó Annamária

Ezt az újra építkező kapcsolatot szolgálta 
Faragó Annamária „Menaságra repülj….”
című dokumentum� lmjének bemutatása 
is január 21-én este, amelyet a csíkmena-
sági székelyek mindennapjairól készített 
a rendező. A dokumentum� lmből meg-
ismerhetjük a székely emberek humorát, 
örömeit és könnyeit is, akik közel 100 
éves elszigeteltségükben is őrzik magyar 
gyökereiket és hagyományaikat. Sokkalta 
inkább, mint az anyaországban nagyon 
sokan. Pedig, mint az egyik szereplő fogal-
mazott, otthon könnyű magyarnak lenni, 
itt sokkal, de sokkal nehezebb. 

A � lm vetítése előtt a szerző egy különle-
ges előadást is tartott a magyar ősnyelvről, 
népünk eredetének másfajta megközelíté-
séről, mint a hivatalos, akadémista proto-
koll. Mindemellett bepillantást nyerhet-
tünk Faragó Annamária Háború és lélek c. 
könyvébe is, amely történelmi- és család-
regény is egyben. Egy jász család életét 
meséli Trianontól úgy az 1960-as évek 

A Magyar Kultúra Napja immár 30 éve számtalan lehetőséget kínál a kisebb-nagyobb 
közösségeknek arra, hogy művészeti, irodalmi értékeinkből válogassunk, ráirányítsuk 
fi gyelmünket nemcsak a nagy klasszikusokra, hanem helyi alkotóinkra is, helyi hagyo-
mányainkra, és nem utolsósorban a nemzetet összetartó anyanyelvre.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Művelődési Központ galériájában 2019. január 
22-én nyílt meg városunk festőművészének, Demeter Imrének a kiállítása, amely 2019. 
február 12-ig látogatható.

Szólláth Zoltán művelődésszervező kö-
szöntötte a megnyitó látogatóit, majd 
Baja Mária Magdolna, a Bocskai István 
Általános Iskola AMI tanulója hangulatos 
citerajátékával és énekkel járult hozzá az 
alkalom színesebbé tételéhez, amit a kö-
zönség tapsa jutalmazott. 

A tárlatot dr. Csiszár Imre, Hajdúnánás 
alpolgármestere nyitotta meg. Elmondta, 
hogy a Magyar Kultúra Napját 30 év óta 
ünnepeljük hazánkban. Ehhez az ünnep-
naphoz méltán kapcsolódik a mai alkalom 
is, amikor Demeter Imre alkotó munkássá-
gába tekinthetünk be a kiállítás képei által.

A művésszel fennálló régebbi ismeret-
ség, a barátság alapján szólt a művész 
pályájának legfőbb állomásairól. Mint az 
elhangzott, Demeter Imre már gyermek-
kora óta fest, de 1980 óta tartja magát 
festőművésznek. Akkor kezdett el olajjal 
festeni, ami rögtön magával is ragadta 
Őt. A kezdetekkor úgy tartották, hogy 
a mocsarak és tájak festője. Ez azonban 
nem elégítette ki, hiszen más témák is 
érdekelték. Az alakok, a táj, az emberek – 
mindent megfest, ami foglalkoztatja. Azt 
mondják, hogy a portréiban is van élet, 
ezeket is szereti. Első kiállítása 1983-ban 
volt. Abban az évben lett alapító tagja a 
Tiszalöki Művésztelepnek.

Az év 365 napjából 300-on fest. Aktív 
részese szokott lenni a különböző hazai 
és külföldi alkotótáboroknak, ahol igyek-

szik megismerni mások munkásságát, és 
persze sok ismerősre és barátra is lel. Járt 
Lengyel országban, Erdélyben és az elmúlt 
év őszén Japánban is. Ezek az utazások is 
tele voltak számára élménnyel.

Ha � zikálisan nem is fest minden nap, 
képzeletben igen. Gondolatban mindig 
ecset van a kezében, munkája eredménye 
pedig a vászonra vitt 50–70 alkotás. Szor-
galma, munkabírása kiemelkedő. Korán 
kelő ember, aki már rögtön festeni is szo-
kott. Sok témát hordoz magában, de csak 
akkor nyúl ecsethez, amikor azok kikristá-
lyosodnak benne.

A mostani kiállítás a 42-ik a sorban 39 
év alatt, sok-sok festményével ismerked-
hettünk meg a múltban és a jelenben.

Dr. Csiszár Imre, alpolgármester sza-
vaival: „További jó egészséget és sikeres 
alkotó munkát kívánva nyitom meg és 
ajánlom � gyelmükbe a kiállítást. Egry 
József gondolata álljon itt: Szerényen kell 
élni ahhoz, hogy valaki a maga világában 
gazdag lehessen.”

A megnyitó ünnepség ajándékozással 
fejeződött be. Demeter Imre két képet 
adományozott, az egyiket a Református 
Egyház Idősek Otthona kapta, míg a má-
sikat a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió. 
A kiállítás megtekintését ajánlani tudjuk 
mindenkinek.

Gut István
A képeket készítette: Füz László

elejéig. A drámai erejű regényt át-meg át-
szövik a szerelem szálai. Keresztes Sándor 
és felesége, Ilona házasságát egy világrend 
széthullása, erkölcsi értékeinek megren-
dülése teszi próbára. Sándor Budapest 
ostrománál esik orosz fogságba, és hosszú 
éveken át szovjet kényszermunkatábor-
ban küzd életéért. Fogságból hazatérte 
után drámája itthon folytatódik. Faragó 
Annamária regényének végső kicsengése 
– a sok-sok tragédia ellenére – pozitív; 
a magyarok hitét és erejét elbeszélő hatal-
mas tabló a 20. század nemzetünket ért 
megpróbáltatásairól.

Mint Faragó Annamária � lmjéből, re-
gényéből is kiviláglik értékeink, hagyomá-
nyaink továbbéltetése minden esetben az 
egy faluban, egy városban élőkön múlik. 
Az ő munkájuk, kisebb-nagyobb közössé-
geik adják azt a kovászt, amely megtart, 
éltet mindent. 

Hasonló módon fontos szerepük van 
ebben a folyamatban a helyi alkotóknak, 
íróknak, költőknek, festőknek, művész 
embereknek. Ilyen helyi alkotó művész 
Demeter Imre is, akinek közel 10 év után 
nyílt ismét önálló kiállítása a Kéky Lajos 
Művelődési Központ galériájában.  (erzsé)
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 Február 14. (csütörtök) 17.00 „Gye-
reknek lenni” kiállítás. 

 A tárlaton elsősorban a 60-as, 70-es, 
80-as évek gyerekeinek világát jellegze-
tes tárgyakon keresztül szeretnénk fele-
leveníteni, pl. gyerekjátékokat, iskola-
szereket, csokoládépapírokat, technikai 
eszközöket, öltözeteket stb. mutatunk 
be. A kiállítás március 8-ig tekinthető 
meg.

 Február 15. (péntek) 18.00 Kanzoli, 
avagy a magyar western előélete. 
Hajdu Szabolcs dokumentum� lmje 
valójában a Délibáb című magyar 
westernként is emlegetett alkotásának 
előzményeit dolgozza fel. A szereplő-
válogatás nehézségeit mutatja be, de 
több annál. A werk� lmnek indult mű 
az emberi érzelmekről, vívódásokról, 
félelmekről beszél. Rémusz, a köpecbá-
nyai fér�  először rábólintott a Délibáb 
egyik szerepére, de az induláskor visz-
szakozott. Az ebből induló kon� iktus 
kibontakozását látjuk, de emellett egy 
hiteles képet kapunk az ottani lakosok 
életéről. A Kanzoli különböző világok 
találkozása.

 Szereplők: Gálovits Zoltán, Ruzsa Ré-
musz, Ruzsa István, Mocsel Máriusz.

 Rendező: Hajdu Szabolcs, Tóth Rido-
vics Máté, Gálovits Zoltán, Kővári Sza-
bolcs Olivér.
A vetítés után lehetőség nyílik beszél-
getésre a fi lm egyik alkotójával/szerep-
lőjével, Gálovits Zoltánnal.

 Helyszín: a művelődési központ kama-
raterme.

 Ingyenes regisztrációs jegyek a műve-
lődési központ információjában igé-
nyelhetőek. Csak korlátozott számban 
tudunk jegyeket biztosítani!

 Február 20. (szerda) 17.00–18.30 
Hobby Börze 

 Szeretettel várunk mindenkit, akik 
érdeklődnek bármely gyűjtési terület 
iránt, cserélnének, vásárolnának, vagy 
csak szívesen megnéznék mások gyűjte-
ményét! Bélyeg, képeslap, érme, bank-
jegy, szalvéta, telefonkártya, kártyanap-
tár, játékok, könyvek, képregények, 
régiségek stb. – hozzon el bármit, amit 
szeretne eladni, elcserélni vagy csak be-
mutatni! A részvétel díjtalan!

 Február 20. (szerda) 18.00 Irodalmi 
teaház. „Ady Endre 100 év után is él”.

 Helyszín: PinceKlub. Közreműködik a 
Városi Vers- és Prózaíró Verseny néhány 
résztvevője, Szatmári Tony és a Naná 
Színház tagjai. Kötetlen teázás, beszél-
getés. A belépés díjtalan!

 Február 23. (szombat) 19.00 A Kalo-
csai Színház bemutatja: Vajda – Valló – 
Fábry: Anconai szerelmesek – fordu-
latos, szellemes, kedvesen pikáns zenés 
vígjáték 2 részben a 70-es évek nagy 
olasz slágereivel.

 Főbb szerepekben: Don Tomao – Buch 
Tibor, Dorina – Mádi Piroska, Agne-
se – Cseke Katinka, Viktória – Nyári 
Diána és még sokan mások… A színház 

A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura 
Nonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlója

a szereplőváltoztatás jogát fenntartja! 
Rendező: Balogh Bodor Attila.

 Információ és jegyvásárlás: Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központ (52/382-
400, 70/372-1494). Jegyárak: 2500 Ft 
vagy 2000 Bocskai Korona.

Februári moziműsor
 Február 9. (szombat)
 15.00 A LEGO-kaland 2. 3D

(magyarul beszélő, amerikai–ausztrál–
dán–kanadai–norvég animációs kaland-
� lm, 85 perc, 2019) 

 17.00 Szerelmünk napjai 
 (magyarul beszélő, amerikai romanti-

kus dráma, vígjáték, 105 perc, 2018)
 19.00 Instant család
 (magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 

118 perc, 2018)
 Február 10. (vasárnap)
 15.00 A LEGO-kaland 2. 3D

(magyarul beszélő, amerikai–ausztrál–
dán–kanadai–norvég animációs kaland-
� lm, 85 perc, 2019) 

 17.00 Szerelmünk napjai 
 (magyarul beszélő, amerikai romanti-

kus dráma, vígjáték, 105 perc, 2018)
 19.00 Instant család
 (magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 

118 perc, 2018)
 Február 11. (hétfő)
 17.00 A LEGO-kaland 2. 3D

(magyarul beszélő, amerikai–ausztrál–
dán–kanadai–norvég animációs kaland-
� lm, 85 perc, 2019) 
19.00 Instant család

 (magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 
118 perc, 2018)

 Február 16. (szombat)
 15.00 A LEGO-kaland 2. 3D

(magyarul beszélő, amerikai–ausztrál–
dán–kanadai–norvég animációs kaland-
� lm, 85 perc, 2019) 

 17.00 Szerelmünk napjai 
 (magyarul beszélő, amerikai romanti-

kus dráma, vígjáték, 105 perc, 2018)
 19.00 Kölcsönlakás
 (magyar romantikus vígjáték, 2019)
 Február 17. (vasárnap)
 15.00 A LEGO-kaland 2. 3D

(magyarul beszélő, amerikai–ausztrál–
dán–kanadai–norvég animációs kaland-
� lm, 85 perc, 2019) 

 17.00 Szerelmünk napjai 
 (magyarul beszélő, amerikai romanti-

kus dráma, vígjáték, 105 perc, 2018)
 19.00 Kölcsönlakás
 (magyar romantikus vígjáték, 2019)
 Február 18. (hétfő)
 17.00 A LEGO-kaland 2. 3D

(magyarul beszélő, amerikai–ausztrál–
dán–kanadai–norvég animációs kaland-
� lm, 85 perc, 2019) 

 19.00 Kölcsönlakás
 (magyar romantikus vígjáték, 2019)
 Február 23. (szombat)
 15.00 Így neveld a sárkányodat 3. 3D
 (magyarul beszélő, amerikai animációs 

kaland� lm, akció� lm, 104 perc, 2019) 
 17.00 Kölcsönlakás

 (magyar romantikus vígjáték, 2019)
 19.00 Boldog halálnapot! 2. 
 (magyarul beszélő, amerikai misztikus 

thriller, horror 2019)
 Február 24. (vasárnap)
 15.00 Így neveld a sárkányodat 3. 3D
 (magyarul beszélő, amerikai animációs 

kaland� lm, akció� lm, 104 perc, 2019) 
 17.00 Kölcsönlakás
 (magyar romantikus vígjáték, 2019)

 19.00 Boldog halálnapot! 2. 
 (magyarul beszélő, amerikai misztikus 

thriller, horror 2019)
 Február 25. (hétfő)
 17.00 Így neveld a sárkányodat 3. 3D
 (magyarul beszélő, amerikai animációs 

kaland� lm, akció� lm, 104 perc, 2019) 
 19.00 Kölcsönlakás
 (magyar romantikus vígjáték, 2019)

Tisztelt Olvasók!
Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban!

Lakossági hirdetéseit (gyászhírek, megemlékezések, adás – vétel stb.) 
személyesen a Bocskai Filmszínház épületében található Teleházban is 

feladhatja, a Teleház nyitva tartási idejében. 
(Hétfő–péntek 8.00–16.00, ebédidő: 12.00–12.30)

Elérhetőségek: Hajdúnánás, Köztársaság tér 16. 
Telefon: 52/381-620  06-20/919-08-38



5Hajdúnánási Újság2019. február 7.

Egészségtudatosság Egészségtudatosság Egészségtudatosság 
a Gyermekkert Óvodábana Gyermekkert Óvodábana Gyermekkert Óvodábana Gyermekkert Óvodábana Gyermekkert Óvodábana Gyermekkert Óvodában
Egészségtudatosság 
a Gyermekkert Óvodában
Egészségtudatosság Egészségtudatosság Egészségtudatosság 
a Gyermekkert Óvodában
Egészségtudatosság 
a Gyermekkert Óvodában
Egészségtudatosság 
a Gyermekkert Óvodában
Egészségtudatosság Egészségtudatosság Egészségtudatosság 
a Gyermekkert Óvodában
Egészségtudatosság KÖZMEGHALLGATÁSKÖZMEGHALLGATÁSKÖZMEGHALLGATÁSKÖZMEGHALLGATÁSKÖZMEGHALLGATÁSKÖZMEGHALLGATÁS

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete értesíti a város lakosságát, 
hogy 2019. február 14-én (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁST tart.
Napirendi pontok:

1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési tervezetének 
lakossági megismertetése. Előadó: Szólláth Tibor polgármester

2. Körkérdés
A közmeghallgatás helye: a Nánás Pro Cultura Nonpro� t Kft. – Kéky Lajos Városi 

Művelődési Központ Színházterme (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.)
Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a 2019. évi költségvetés tervezete 

a város honlapján (www.hajdunanas.hu) 2019. február 11-től megtekinthető. 

Szólláth Tibor polgármester 

Intézményünkben január 24-én máso-
dik alkalommal került megrendezésre az 
egészséghét, mely egy rendhagyó hét, az 
egészséges életmódra nevelés fokozottan 
kerül előtérbe. 

Mit is jelent az egészséges életmód? 
Néhai nagymamám szerint „Tiszta levegőt, 
italnak vizet, ételnek nyerset, a testnek 
munkát, a léleknek nyugalmat.” Egész-
ségtudatos napunkon ennek a szemlélet-
módnak a kialakítása volt a célunk. 

Szülői közösségünket egészségnevelési 
programunk törekvéseibe fontos partner-
ként igyekeztünk bevonni, hiszen az 
óvodás gyermekek egészségtudatos szem-
léletűvé formálásának elsődleges színtere 
a család. A Gyermekkert Óvodában min-
den alkalmat igyekszünk megragadni az 
együttműködésünk, együtt nevelésünk 
összehangolására. 

Az óvodánkba járó gyerekek egészségét 
nem csak megóvni és fejleszteni kíván-
juk, hanem hozzásegíteni gyermekeinket 
a megfelelő képességek megszerzéséhez, 
fejlesztéséhez. 

Tapasztaltatás és az élmény fontos hang-
súlyt, szerepet kapott az egészségtudatos 
nap során. Jó gyakorlatként az egészségtu-
datos motivációnkat gyermekeink érzelmi 
életéhez igazítva fektettük az egészséges 
életmód népszerűsítésére, változatos prog-
ramokat biztosítva a gyermekek és szüleik 
számára. A tevékenységek sokrétűségének 

köszönhetően az egészséges ételek, italok 
készítése (vitaminsaláták, egészségfalat-
kák, töksüti, gyógyteák) nem csupán a 
helyes életmódszokások megalapozására, 
hanem a személyiségfejlesztés egyéb te-

rületeire is kiterjedt. Egészségmegtartó 
készségek, szokások legnagyobb hatásfok-
kal a korai gyermekkorban alapozhatók 
meg, mindezért arra törekedtünk, hogy 
a gyermekek a di� erenciált tevékenysé-
geken keresztül minél több élményszerű 
tapasztalatot szerezzenek. 

Minden gyermeknek volt feladata, 
mindenki kivette a részét a � nomságok 
készítéséből. Itt szeretném megköszönni
a Hajdúnánási Gyermek-és Közétkeztetési 
Nonpro� t KFT, azon belül Boda Lászlóné 
támogató segítségét. Kérésünkre zöldsé-
gekkel, gyümölcsökkel járult hozzá prog-
ramunk sikeréhez. 

Szülői közösségünket bevonva, új, egész-
séges mozgásformával, a Meridián tornával 
ismerkedhettünk meg Pál�  Lászlóné moz-
gás terapeuta segítségével. Óvodai éle-
tünket a zene is áthatotta: Patalenszkiné 
Makkai Andrea táncpedagógus örömteli 
táncos mozdulatokkal járult hozzá tes-
ti-lelki egészségünkhöz. 

A szülők a gyermekek munkáiból készí-
tett kiállítás ”Mit jelent nekem az egész-
ség” megtekintése után, a kiállítóterem-
ben fórumon vehettek részt, ahol a szülők 
lelki egészségét szolgálta: Asztalos Ildikó 

pszichológus. Egészségtudatos napunk 
tanulságos, ismeretterjesztő, megelőző, 
szórakoztató, jó hangulatúra sikeredett. 
Örömünkre szolgál, hogy a lehetőségek 
tárháza a tevékenységek, programunk fe-
lejthetetlen élményként gazdagították a 
Gyermekkert Óvoda közösségét.

Az óvodai nevelésünk így válik megala-
pozó jellegű „immanans” (Minden moz-
dulatban jelenlévő) feladattá!

Máróné Zubor Gizella 
Gyermekkert Tagintézmény vezetője

Az idén is lehetőség van arra, hogy 
mindenki rendelkezzen az összevont adó-
alap után befi zetett személyi jövedelem-
adója 1+1%-áról. Ezt legkésőbb 2019. 
május 20-áig az szja-bevallástól függetle-
nül is megteheti. 

Magánszemélyként az idén is dönthet 
úgy, hogy a meg� zetett adójának 1%-át 
felajánlja egy regisztrált civil szervezetnek, 
további 1%-át pedig valamely technikai 
számmal rendelkező egyháznak vagy a ki-
emelt költségvetési előirányzatnak (2019-
ben a Nemzeti Tehetség Programnak).

Ki rendelkezhet 2019-ben? 
Bárki, aki személyi jövedelemadó-be-

vallást ad, jogosult az adójának meghatá-
rozott részéről rendelkezni. Azaz a magán-
személyeken túl az egyéni vállalkozók és az 
őstermelők is jogosultak rendelkezni, ha 
az említett tevékenységből vagy más jogcí-
men szereznek az összevont adóalapba tar-
tozó jövedelmet. A rendelkezési jogosult-
ságot nem érinti az, ha a magánszemély 
bevallásban � zetendő adója 0 forint (pél-
dául az egyes adókedvezmények miatt). 
Egyházak részére még ebben az esetben is 
érdemes rendelkezni, mivel az egyházak – 
az 1 százalékon túli – kiegészítő támoga-
tása a rendelkező magánszemélyek száma 
(és nem a felajánlott összeg nagysága) 
alapján történik, így a 0 forintról történő 
rendelkezés is növeli az adott egyház ré-
szére juttatott állami támogatás összegét.

Mely szervezeteket lehet kedvezmé-
nyezettként megjelölni? 

Kedvezményezettet két csoportból lehet 
választani, de mindegyikből csak egyet-

egyet, azaz sem az egyik, sem a másik 1 
százalék nem osztható meg, de nem is 
vonható össze. 

A kedvezményezettek egyik csoportjába 
a civil kedvezményezettek tartoznak. Ide 
tartoznak a közhasznú tevékenységet tény-
legesen folytató egyesületek, alapítványok 
és közalapítványok, amelyeket a magán-
személy rendelkező nyilatkozata évének 
első napja előtt legalább két évvel (2016.) 
a bíróság nyilvántartásba vett.

A kedvezményezettek másik csoportjába 
az egyházi kedvezményezettek tartoznak.

Az adóhatóság minden év január 1-jén 
a honlapján teszi közzé az adott rendelke-
ző évben felajánlásra jogosult kedvezmé-
nyezettek adószámát, nevét, székhelyét. 
A közzétett listát az adóhatóság folyama-
tosan frissíti.

Hogyan lehet az 1 százalékról rendel-
kezni? 

A rendelkező nyilatkozat a bevallási 
nyomtatvány részét képezi, így az a ma-
gánszemély, aki adóbevallást ad, a nyom-
tatvány megfelelő lapjának (a 18SZJA 
jelű bevallás EGYSZA lapja,) kitöltésével 
rendelkezhet. Adóbevallásnak minősül az 
állami adóhatóság által összeállított adó-
bevallási tervezet elfogadásával, javításá-
val, kiegészítésével elkészített bevallás is. 
Természetesen, aki a Központi Ügyfél-re-
gisztrácós Nyilvántartáshoz kapcsolódó 
tárhellyel (korábbi nevén ügyfélkapus 
tárhely) rendelkezik és bevallási tervezetét 
az online felületen javítja, az is tud az szja 
1+1%-áról rendelkezni.

2018-tól megszűnt a munkáltatói adó-
megállapítás, azonban a korábbi évek gya-
korlatával egyezően a munkáltató döntése 
szerint továbbra is gyűjtheti a munkavál-
lalói 1+1%-os nyilatkozatokat. Amennyi-
ben a magánszemély munkáltatója útján 
rendelkezik adója 1+1%-áról, akkor azt 
legkésőbb 2019. május 10-éig lezárt bo-
rítékban leadva teheti meg. A május 10-e 
után átadott borítékokat a munkáltató 
nem köteles átvenni. A munkáltató a lezárt 
borítékokat sértetlenül, legkésőbb 2019. 
május 20-áig adja át az adóhatóságnak. 
(forrás: 2019-es NAV útmutató: Hogyan lehet 
az szja 1%-áról rendelkezni 2019-ben?)

Adó 1% felajánlás – amit tudni érdemes Adó 1% felajánlás – amit tudni érdemes Adó 1% felajánlás – amit tudni érdemes Adó 1% felajánlás – amit tudni érdemes Adó 1% felajánlás – amit tudni érdemes Adó 1% felajánlás – amit tudni érdemes 
A személyi jövedelemadó 1%-áról történő rendelkezés azért egyedülálló támogatási 
forma, mert nem von el pénzt a családi kasszától! Mivel adóznia minden magyar mun-
kavállalónak kell, és a jövedelmünkből az APEH által elvont adórész közvetlenül már 
nem felhasználható számunkra, az adó 1% felajánlásával sok milliárd forint közvetlen 
felhasználásáról dönthetünk. 
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Van már pár éve, hogy a Köztársaság 
téren a körforgalom előtti gyalogos át-
kelők előtt kihelyeztek táblákat, amelyek 
szerint: „Hajtva Tilos! Tolva szabályos!” 
A szöveg alatti rajzból egyértelműen kö-
vetkezik, a kerékpárosokat � gyelmeztetik, 

Kamasz koromban kaptam kereszt-
apámtól egy kétkötetes jó vastag „Böl-
csességek könyve” című ajándékot. 
Ebben találtam anno a „Fütyülj, míg
dolgozol!” című rövid mondatot, egyfajta 
különvéleményt, Walt Disney amerikai 
� lmvállalkozó egykori gondolatát. Ezt ak-
kor – sőt ma is – úgy értelmeztem, hogy 
ha dolgozik az ember, legyen jó kedve s 
akkor a munka is jobban megy, sőt az idő 
is gyorsabban telik.

Már csak ezért is ne vesse meg senki a 
Kht. aranyos hölgyeit, ha munka közben 
– főzés, mosogatás – ők is becsempésznek 
egymás között némi kacagtató sztorit, mo-
solyra, nevetésre ingerlő történetet, me-
lyen aztán közösen hahotáznak. Ősidők 
óta szokása ez a magyar asszonynépnek.

Történt pedig egy novemberi napos 
délutánon, hogy a feleségem munkából 
hazajövet fülig érő mosollyal arcán lépett 
be az ajtón. No, gondoltam, mennyire 
örül, hogy meglátott, de nem így történt, 
nem a látványom keltett benne vidám 
hangulatot. Mindenesetre szinte faggatni 
sem kellett, már mondta is a sztorit Kati-
kával (mindig Katikával történnek a mu-
latságos események).

A Polgári úti iskolában igencsak külö-
nös, fölöttébb rendhagyó dolog esett meg 
ebédeltetés közben. A déli órákban, egy 
alsós osztály érkezett legelőbb ebédelni. 
A gyerekek vidáman csivitelve álltak sorba 
a tálaló pultnál, miközben áhítattal szív-
ták be az egész ebédlőt betöltő frissen sült 
rántott husi illatát. Ekkor hangzott el, ha 
nem is parancsolóan, de igen határozottan 

Minden eddiginél többen indultak el a 
19. Doni Hősök Emléktúra Hajdú-Bihar 
megyei menetében. Ezzel a túrával em-
lékeznek és tisztelegnek immár 19. alka-
lommal az 1943 telén, a Don-kanyarban 
odaveszett több mint százezer katonára, a 
II. Magyar Hadsereg hőseire.

A három napos túrán közel 100 diák, 
tartalékos és hivatásos katona tett meg 
mintegy 70 kilométeres távot. A Hajdú 
Menetszázad január 25-én, csütörtökön 
indult útnak Debrecenből és január 26-án 
érkezett városunkba, ahol istentiszteleten 
vettek részt a református gyülekezeti ház-

ban. Az istentiszteleten Gacsályi Gábor 
nagytiszteletű úr hirdetett igét, és emléke-
zett azokra a hősökre, akik életüket adták 
a hazáért, hátrahagyva családjukat, szeret-
teiket. Az ünnepélyes percek a Hősök Em-
lékművénél folytatódtak, a doni tragédia 
hősi halottainak tiszteletére a kegyelet és 
emlékezés koszorúinak elhelyezésével. Az 
idei három napos emléktúra hajdúnánási 
rendezvénye ezúttal is a magyar takarodó 
dallamával zárult. Majd megperdült ismét 
a dob és a 19. Doni Hősök Emléktúra 
Hajdú Menetszázada fegyelmezett, kato-
nás sorokban távozott.

FeleslegesFeleslegesFeleslegesFeleslegesFeleslegesFeleslegesFeleslegesFeleslegesFelesleges

Doni Hősök EmléktúraDoni Hősök EmléktúraDoni Hősök EmléktúraDoni Hősök EmléktúraDoni Hősök EmléktúraDoni Hősök Emléktúra

Kócsi sztori: Ebédeltetés horoszkóp szerintKócsi sztori: Ebédeltetés horoszkóp szerintKócsi sztori: Ebédeltetés horoszkóp szerintKócsi sztori: Ebédeltetés horoszkóp szerintKócsi sztori: Ebédeltetés horoszkóp szerintKócsi sztori: Ebédeltetés horoszkóp szerint
a kísérő tanár néni hangja, kissé túlharsog-
va a zajongást.
 Vízöntők előre!
Katikának kikerekedett a szeme, talán a 

lélegzete is elállt egy pillanatra. Mivel elég 
� nom ételtől gőzölgő tányér volt kirakva 
a kínáló pultra, megragadta a pillanatot, 
s rohant hátra a többiekhez.
 Gyertek csajok! Ilyet még nem látta-

tok. Az egyik osztály horoszkóp szerint áll 
sorba, s úgy kérik az ebédet.

No, ilyet valóban nem hallott még 
egyikőjük sem.

Olyan volt még a réges – régi időkben, 
hogy a jó tanulók ülhettek az első padba, 
dehogy a horoszkópjuk szerint álljanak 
sorba? – hitetlenkedett egyikőjük.
 A Vízöntők jöttek előre? Akkor a Ha-

lak következnek. No, azok � nnyásak, itt 
marad a leves – tudálékoskodott a másik.

Aztán mikor lassan kilopakodtak 
(gondolom meglesni, hogy volt-e már az 
Oroszlán) derült csak fény a turpisságra.

Az alsó tagozatosaknál még van olyan, 
hogy naposok. A naposok feladata a kan-
csókban kivinni a vizet s tölteni a többiek 
poharába. (Véleményem szerint igencsak 
nemes feladat, s minden dicséret a tanár-
nőnek s a gyerekeknek).

Nos, ezeket az ügyeletes, segítő naposo-
kat hívják Vízöntőknek. A Vízöntőknek 
kell előre állniuk, hogy mire a többiek he-
lyet foglalnak, már teli pohár várja őket. 
Persze az adott helyzetben biztosan én 
is, sőt mások is a horoszkópra gondoltak 
volna, nemcsak a mindig jókedvű Katika.

Kócsi Imre

hogy a zebrán nem szabad „biciklizni”. 
Eddig rendben is lenne a dolog, mivel 
kerékpározáshoz nem kell jogosítvány, a 
kellő ismereteket pedig meg kell szerezni 
valahol. Hol máshol, mint a zebra előtt. 
Ez így rendjén is lenne, de hol van a ke-
rékpárút vagy a kerékpár sáv. Sehol! Csak 
járda van. Azon pedig nem lehet kerékpá-
rozni. Már pedig, ha nem lehet kerékpá-
rozni, nem kell leszállni. Ez így felesleges! 
Ismerve a jó nánási szokást, talán segítene 
valamit, ha megfordítanánk a táblákat: 
a járdán „Hajtva tilos! Tolva szabályos! Ér-
telemszerűen a piktogramot is változtatni 
kellene egy kicsit.

Bonyolultabb és drágább megoldás, ha 
marad a tábla és készítenek hozzá kerék-
párutat vagy kerékpársávot. Legközelebb 
Balmazújvároson és Tiszaújvárosban lehet 
ilyen megoldással találkozni. Az is lehet, 
hogy éppen fordítva csinálták. Előbb volt 
kerékpárút azután a tábla.                -i. -k.
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Lehetőségek a seregben, Lehetőségek a seregben, Lehetőségek a seregben, 
avagy „seregnyi lehetőség”avagy „seregnyi lehetőség”avagy „seregnyi lehetőség”avagy „seregnyi lehetőség”avagy „seregnyi lehetőség”avagy „seregnyi lehetőség”

Átfogó szervezeti és technikai fejlesz-
tések, új, modern eszközök, növekvő il-
letmény. Ezekkel a szavakkal jellemezte 
nemrégiben a Magyar Honvédség jövőjét 
dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter. 
A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfej-
lesztési Program célkitűzése egy szellemi-
ségében, kiképzettségében és eszközeiben 
is megújult, hatékony, ütőképes haderő 
létrehozása. A program része a katonai 
életpályamodell megújítása és a honvéd-
ség létszámának növelésével összefüggő 
toborzó tevékenység erősítése is. A hon-
védség számtalan lehetőséget és átjárható 
szolgálati formákat kínál a katonai pálya 
iránt érdeklődőknek. Nagy Zoltán alez-
redestől, az MH Katonai Igazgatási és 
Központi Nyilvántartó Parancsnokság 2. 
Katonai Igazgatási Központ parancsnoká-
tól kérdeztük, hogy a „honvédség kapujá-
ban”, azaz a toborzóirodáknál mit tudna k 
ajánlani az érdeklődőknek.

 Alezredes Úr, az Ön által vezetett 
szervezet felelős a katonai toborzás sike-
res megvalósításáért a megyében. Mi a 
toborzók fő feladata?
 Idén lesz 15 éve annak, hogy a Ma-

gyar Honvédség önkéntes haderővé vált, 
így a honvédség beosztásainak feltöltése, 
az utánpótlás biztosítása toborzás útján 
történik. A katonai szolgálat ma már nem 
kötelező, hanem önként választott szol-
gálat és hivatás. Nekünk, toborzóknak 
egyik elsődleges feladatunk, hogy minél 
szélesebb körben megismertessük azokat 
a lehetőségeket, amelyeket a haderő kínál 
a hivatásos, a szerződéses vagy a tartalékos 
szolgálat kapcsán.
 Amennyiben valaki szeretne katona 

lenni, mit tud kínálni a sereg a leendő 
munkavállalóinak?
 A haderőfejlesztési programnak kö-

szönhetően, annak fokozatos megvalósu-
lásával, minőségi körülményeket, korsze-
rű technikai eszközöket és versenyképes 
jövedelmet ígér a honvédség a katonáinak, 
honvédelmi alkalmazottainak. Jelenleg a 
szerződéses szolgálatot vállalók esetében 
az érettségivel rendelkező katonák kezdő 
� zetése havonta bruttó 277 000 forint, 
de az alapfokú végzettséggel rendelkezők 
is mintegy bruttó 234 000 forintot vi-
hetnek haza. Ez az összeg pedig a sereg-
ben eltöltött évek folyamán növekszik. 
Az alap� zetés mellett a katonák étkezési 
és utazási támogatásban is részesülnek, 
illetve számos plusz juttatás valamint az 

esetleges többletmunkáért járó ki� zetés is 
tovább növelheti ezt az összeget.

Az érettségi bizonyítvánnyal rendel-
kezők, továbbtanulási szándék esetén 
jelentkezhetnek a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Hadtudományi és Honvédtiszt-
képző Karán indított szakokra és az MH 
Altiszti Akadémia új, Acélkocka elnevezé-
sű altisztképzésére. A tanfolyamrendszerű, 
1 év időtartamú altisztképzésre minden 
18. életévet betöltött, érettségizett sze-
mély jelentkezhet, aki megfelel az előírt 
egészségügyi, pszichikai és � zikai köve-
telményeknek. A rendszer előnye, hogy 
már a tanulmányok alatt is havi jövedel-
met folyósít a honvédség, amely a már 
említett, érettségivel rendelkező katonák 
kezdő alap� zetésével megegyező összeg. 
A képzés befejezését követően, a válasz-
tott szakterületen, hivatásos őrmesterként 
kezdhetik meg pályafutásukat a végzettek. 
Az illetményük ekkortól pedig már bruttó 
310 000 forint lesz.
 Szintén sokat hallott téma napjaink-

ban az önkéntes területvédelmi tartalé-
kos szolgálat, melyre ugyancsak várják a 
jelentkezőket.
 Igen, erre a szolgálati formára is vár-

juk a honvédelem ügye iránt érdeklődő, 
elhivatott állampolgárokat. Ez a lehetőség 
elsősorban azoknak szól, akik tanulmá-
nyaik vagy meglévő munkahelyük mellett 
szeretnének részt vállalni a lakóhelyük, la-
kókörnyezetük védelmi feladataiban. Ők 
az évi húsz napos kiképzés mellett veszély- 
és katasztrófahelyzet (pl. árvízi védekezés) 
elhárításában, rendezvénybiztosítási, to-
borzási, illetve különböző díszelgési fela-
datokban vehetnek részt. A tartalékosok 
felkészítése és alkalmazása alapvetően a 
lakóhelyhez tartozó járásban, megyében 
történik. A szolgálatért természetesen a 
területvédelmi tartalékosok is különböző 
juttatásokban részesülnek, mint például 
szerződéskötési díj, rendelkezésre állási 
díj, illetve a tényleges szolgálatuk ideje 
alatt beosztásuknak megfelelő � zetést 
kapnak.

 Már csak egy utolsó, ám annál fon-
tosabb kérdés maradt hátra: hol lehet 
jelentkezni katonának?
 A toborzó irodák várják a katonai pá-

lya iránt érdeklődőket a megyeszékhelye-
ken lévő ügyfélszolgálatokon. Debrecen-
ben személyesen a Péter� a u. 58/A szám 
alatt lehet velünk találkozni. Jelentkezni a 
Kormányablakoknál kijelölt ügyintézők-

Mónusné Ruszin Anna és Mónus Mónusné Ruszin Anna és Mónus Mónusné Ruszin Anna és Mónus 
József a „Legnépszerűbb sportoló” József a „Legnépszerűbb sportoló” József a „Legnépszerűbb sportoló” 
Hajdú-BiharbanHajdú-BiharbanHajdú-BiharbanHajdú-BiharbanHajdú-BiharbanHajdú-Biharban

Véget ért a Hajdú-bihari Napló és a 
Hajdú Online „Év sportolója” játéka: a 
több fordulón és csaknem egy hónapon 
át tartó szavazás után az olvasói szavazatok 
alapján eldőlt, kik lettek a megye legnép-
szerűbb sportolói. 

Az év legnépszerűbb felnőtt női spor-
tolója címet az a Mónusné Ruszin Anna 
kapta meg, aki főállású pedagógusként éli 
mindennapjait, ugyanakkor a legpro� b-
bak világversenyein tarolt győzelmeivel, 
hiszen a Nomád Olimpia Bajnoka lett Kir-
gíziában, világbajnoki aranyérmet nyert 
ebben az évben történelmi világbajnoksá-
gon és World Archery világrekordot lőtt 
az Amerikai Egyesült Államokban.

Az év legnépszerűbb felnőtt férfi  sporto-
lója címet harmadjára immár, 2014. majd 
2015. után, 2018-ban Mónus József, a 
Farkas kapta. A Farkas elhozta Hajdúná-
násra a győztes jogán immár második al-
kalommal Törökországból, Isztambulból 
a Hódítók Kupáját, majd a történelmi 
világbajnokságon két lehetőségből két 
világbajnoki aranyérmet szerzett és Ame-
rikában 60# céllövő íjával 897 métert lőtt.

A mostani verseny a megye „Legnépsze-
rűbb sportolója” címért tíz fér�  és tíz nő 
között dőlt el. Anna a szavazatok 55%-át, 
a Farkas pedig 58%-át kapta meg. Anna 
esetében a második helyezett 12%-ot ka-

pott, a Farkas esetében a második helye-
zett pedig 6%-ot. Hihetetlen fölény!

A Farkas elmondta: Ez a díj azoké, akik 
vették a fáradságot és szavaztak ránk! Ezért 
a díjért mi most nem lőttünk ki nyílvesz-
szőket vagy nem kellett világversenyeket 
nyernünk. Mindezért, ha helyes lenne a 
felirat a trófeán, akkor azoknak az embe-
rek neveinek kellene a díjon lenni, akik 
érdemesnek találtak bennünket a szava-
zataikra. Tiszteletünk, hálánk, boldogsá-
gunk és ez a díj az övéké, a tietek, kedves 
Barátaink! Ezúton is üzenem minden sza-
vazónknak: ez a díj mindannyitoké!

Debrecen egy sportóriás város, ahol el-
képesztő nagy sportemberek élnek és ver-
senyeznek. Itt, a „Hajdúk fővárosában” 
győzni nem egyszerű feladat. Amennyire 
hihetetlen, annyira felemelő és megtiszte-
lő mindez számunkra. A harcainkat nem 
az elismerésekért vívjuk, de ha kapunk ér-
te elismerést, az nagyon jól esik. Mindig 
tenni akartam Hajdúnánásért olyat, amit 
más nem tud vagy nem tett. Aztán telt-
múlt az életem és ide jutottam. Nagyon 
jó ma nekem végigmenni az utcán, mert 
visszamosolygó emberekkel találkozom. 
Jó tudni, érezni a szeretetüket.

Mindemellett Hajdúnánás és Debrecen 
város is segíti a versenyeimre való kijutást 
anyagi eszközökkel. Nagyon köszönöm 
azoknak, akik érdemesnek találtak arra, 
hogy segítségünkre legyenek! 

Egész életemet most a versenyzésre 
való félkészülés határozza meg. Összeszá-
moltam, az a vessző, amivel a 897 métert 
lőttem, 700 ezer Ft-ba került, ha beleszá-
molom azt az időt is, amit ráfordítottam, 
hogy elkészítsem, belőjem azt. De ez csak 
egy lövés volt. Emellett Ani, Kiara és La-
ci is itt van a Farkas csapatban. Úgyhogy 
nem egyszerű ez a versenyvilágban mindig 
mindenkit legyőzni a világon!
 Mi ad erőt a versenyzéshez, mi a cél-

ja vele? 
Büszke vagyok arra, hogy olyan hajdú-

nánási ember akarok lenni, aki a legtöbb-
ször bontotta ki Hajdúnánás zászlaját 
győztesként világversenyen. Ezt a harcot 
szívvel írják, verítékkel, szétszakadva, ha 
kell, de büszke Hajdúnánásiként! Hajrá 
Hajdúnánás!

Az én hitvallásom szerint a mában is 
történelmet kell mi magunknak is írnunk 
a múlt tiszteletéért! Én ezt teszem a kilőtt 
nyílvesszőimmel! Íjaimmal harcolva a 
múlt tiszteletéért, a Zászlónk becsületéért!

nél vagy akár online, a www.iranyasereg.
hu és a www.hadkiegeszites.hu internetes ol-
dalakon is lehet. Az Irány a sereg weboldal 
a Magyar Honvédség karrieroldala, ahol 
mindenki választ kaphat a katonai szolgá-
lati formákkal kapcsolatos kérdésére.

Magyar Honvédség Katonai Igazgatási 
és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 
2. Katonai Igazgatási Központ

Cím: 4026 Debrecen, Péter� a u. 58/A
Telefon: +36 (52) 314-200
Mobil: +36 (30) 815-0998
E-mail: hajdu.toborzo@mil.hu
Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő–csütörtök: 08.00–15.30
Péntek: 08.00–12.00

Smidróczki Róbert
Fotók: Csehiné Sárkány Beáta hadnagy
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Hajdúnánás (aut. vt.)  Debrecen (aut. vt.)

Indul Érkezik Közlekedik

04:10 05:20 naponta

05:25 06:35 tanszünetben munkanapokon

05:25 06:35 szabad- és munkaszüneti napokon

05:30 06:35 iskolai előadási napokon

06:00 07:20 munkanapokon

06:15 07:25 iskolai előadási napokon

06:25 07:40 szabad- és munkaszüneti napokon

06:30 07:50 munkanapokon

06:45 07:55 iskolai előadási napokon

07:00 08:15 tanszünetben munkanapokon

07:15 08:20 VII. 5-ig és IX. 1-től munkanapokon

07:30 08:45 munkanapokon

08:00 09:15 iskolai előadási napokon

08:15 09:30 szabad- és munkaszüneti napokon

08:33 09:40 munkaszüneti napok kivételével naponta

09:50 11:02 naponta

10:40 11:55 munkanapokon

10:40 11:55 szabadnapokon

11:30 12:40 munkanapokon

12:05 13:20 naponta

13:05 14:12 naponta

13:45 14:55 munkanapokon

14:30 15:45 munkanapokon

14:30 15:45 szabadnapokon

15:00 16:10 munkanapokon

16:20 17:35 naponta

17:10 18:17 naponta

18:00 19:10 munkanapokon

19:00 20:10 munkanapokon

20:10 21:20 naponta

Hajdúnánás (aut. vt.)  Görbeháza (aut. állomás)

Indul Érkezik Közlekedik

07:30 07:55 iskolai előadási napokon

12:40 13:05 szerdai napokon

13:35 14:00 iskolai előadási napokon

14:30 14:55 munkanapokon

16:25 17:00 munkanapokon

Görbeháza (aut. állomás)  Hajdúnánás (aut. vt.)

Indul Érkezik Közlekedik

06:30 06:55 iskolai előadási napokon

07:35 08:00 munkanapokon

08:00 08:25 iskolai előadási napokon

09:35 10:00 szerdai munkanapokon

14:05 14:30 iskolai előadási napokon

15:35 16:00 iskolai előadási napokon

17:30 17:55 munkanapokon

Hajdúnánás (aut. vt.)  Nyíregyháza (autóbusz-állomás)

Indul Érkezik Közlekedik

06:42 07:24 munkaszüneti napok kivételével naponta

08:00 08:42 naponta

08:41 09:16 IV. 30-ig és IX. 1-től naponta

08:46 09:21 V. 1-től VIII. 31-ig naponta

09:50 10:32 naponta

11:30 12:14 munkaszüneti napok kivételével naponta

15:00 15:42 naponta

20:44 21:26 a hetek első iskolai előadási napján megelőző 
munkaszüneti napon

Nyíregyháza (autóbusz-állomás)  Hajdúnánás (aut. vt.)

Indul Érkezik Közlekedik

07:50 08:32 munkaszüneti napok kivételével naponta

09:05 09:47 naponta

10:30 11:19 munkaszüneti napok kivételével naponta

12:20 13:02 naponta

15:10 15:48 IV. 30-ig és IX. 1-től naponta

16:25 17:07 naponta

Debrecen (aut. vt.)  Hajdúnánás (aut. vt.)

Indul Érkezik Közlekedik

05:40 06:41 munkaszüneti napok kivételével naponta

06:15 07:25 naponta

06:50 07:57 naponta

07:30 08:45 munkanapokon

08:35 09:45 naponta

09:30 10:45 munkanapokon

10:15 11:25 munkanapokon

11:00 12:15 munkanapokon

11:45 12:55 munkanapokon

12:30 13:40 VII. 5-ig és IX. 1-től munkanapokon

13:00 14:15 munkanapokon

13:20 14:30 iskolai előadási napokon

13:45 14:55 naponta

14:00 15:15 iskolai előadási napokon

14:30 15:40 naponta

15:00 16:10 iskolai előadási napokon

15:15 16:30 tanszünetben munkanapokon

15:15 16:30 szabadnapokon

15:30 16:45 iskolai előadási napokon

16:00 17:15 munkanapokon

16:40 17:50 naponta

17:45 18:55 munkanapokon

18:20 19.35 naponta

19:15 20:20 naponta

20:15 21:25 naponta

22:40 23:40 munkanapokon

A közlekedési szolgáltatók a menetrendeket a menetrendi időszakon belül is módosítják.
Forrás: www.menetrendek.hu

Autóbusz menetrend Hajdúnánás–Debrecen (Érvényes: 2018. december 9-től)Autóbusz menetrend Hajdúnánás–Debrecen (Érvényes: 2018. december 9-től)Autóbusz menetrend Hajdúnánás–Debrecen (Érvényes: 2018. december 9-től)

Autóbusz menetrend Hajdúnánás–Nyíregyháza Autóbusz menetrend Hajdúnánás–Nyíregyháza Autóbusz menetrend Hajdúnánás–Nyíregyháza 
(Érvényes: 2018. december 9-től)(Érvényes: 2018. december 9-től)(Érvényes: 2018. december 9-től)

Autóbusz menetrend Hajdúnánás–Nyíregyháza 
(Érvényes: 2018. december 9-től)

Autóbusz menetrend Hajdúnánás–Nyíregyháza Autóbusz menetrend Hajdúnánás–Nyíregyháza Autóbusz menetrend Hajdúnánás–Nyíregyháza 
(Érvényes: 2018. december 9-től)

Autóbusz menetrend Hajdúnánás–Nyíregyháza 
(Érvényes: 2018. december 9-től)

Autóbusz menetrend Hajdúnánás–Nyíregyháza 
(Érvényes: 2018. december 9-től)

Autóbusz menetrend Hajdúnánás–Nyíregyháza Autóbusz menetrend Hajdúnánás–Nyíregyháza Autóbusz menetrend Hajdúnánás–Nyíregyháza 
(Érvényes: 2018. december 9-től)

Autóbusz menetrend Hajdúnánás–Nyíregyháza 

Autóbusz menetrend Hajdúnánás–GörbeházaAutóbusz menetrend Hajdúnánás–GörbeházaAutóbusz menetrend Hajdúnánás–Görbeháza
(Érvényes: 2018. december 9-től)(Érvényes: 2018. december 9-től)(Érvényes: 2018. december 9-től)

Autóbusz menetrend Hajdúnánás–Görbeháza
(Érvényes: 2018. december 9-től)

Autóbusz menetrend Hajdúnánás–GörbeházaAutóbusz menetrend Hajdúnánás–GörbeházaAutóbusz menetrend Hajdúnánás–Görbeháza
(Érvényes: 2018. december 9-től)

Autóbusz menetrend Hajdúnánás–Görbeháza
(Érvényes: 2018. december 9-től)

Autóbusz menetrend Hajdúnánás–Görbeháza
(Érvényes: 2018. december 9-től)

Autóbusz menetrend Hajdúnánás–GörbeházaAutóbusz menetrend Hajdúnánás–GörbeházaAutóbusz menetrend Hajdúnánás–Görbeháza
(Érvényes: 2018. december 9-től)

Autóbusz menetrend Hajdúnánás–Görbeháza
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Hajdúnánás (aut. vt.)  Polgár (aut. vt.)

Indul Érkezik Közlekedik

04:22 05:08 naponta

05:41 06:11 munkaszüneti napok kivételével naponta

08:10 08:40 szabadnapokon

09:10 09:37 munkanapokon

09:40 10:10 munkaszüneti napokon

10:25 10:50 szerdai munkanapokon

12:05 12:35 munkanapokon

12:17 13:09 VII. 5-ig és IX. 1-től munkanapokon

12:22 13:08 szabad és munkaszüneti napokon

12:40 13:20 szerdai munkanapokon

14:30 15:15 iskolai előadási napokon

15:15 15:45 munkaszüneti napokon

15:46 16:28 V. 1-től VIII. 31-ig naponta

15:48 16:18 IV. 30-ig és IX. 1-től naponta

16:20 16:50 szabadnapokon

17:20 17.50 munkanapokon

20:17 21:03 naponta

Polgár (aut.vt.)  Hajdúnánás (aut.vt.)

Indul Érkezik Közlekedik

06:47 07:33 szabad- és munkaszüneti napokon

06:47 07:33 VII. 6-tól VIII. 31-ig munkanapokon

07:20 08:00 munkanapokon

07:30 08.00 szabadnapokon

08:07 08:41 IV. 30-ig és IX. 1-től naponta

09:15 10:00 szerdai munkanapokon

09:25 09:55 szabadnapokon

11:30 12:00 munkaszüneti napokon

13:05 13:35 iskolai előadási napokon

13:20 13:45 szerdai munkanapokon

14:47 15:33 naponta

15:20 16:00 iskolai előadási napokon

15:42 16:09 munkanapokon

17:10 17:40 munkaszüneti napokon

18.00 18:30 munkaszüneti napok kivételével naponta

22:50 23:36 naponta

Autóbusz menetrend Hajdúnánás–PolgárAutóbusz menetrend Hajdúnánás–PolgárAutóbusz menetrend Hajdúnánás–Polgár
(Érvényes: 2018. december 9-től)(Érvényes: 2018. december 9-től)(Érvényes: 2018. december 9-től)

Autóbusz menetrend Hajdúnánás–Polgár
(Érvényes: 2018. december 9-től)

Autóbusz menetrend Hajdúnánás–PolgárAutóbusz menetrend Hajdúnánás–PolgárAutóbusz menetrend Hajdúnánás–Polgár
(Érvényes: 2018. december 9-től)

Autóbusz menetrend Hajdúnánás–Polgár
(Érvényes: 2018. december 9-től)

Autóbusz menetrend Hajdúnánás–Polgár
(Érvényes: 2018. december 9-től)

Autóbusz menetrend Hajdúnánás–PolgárAutóbusz menetrend Hajdúnánás–PolgárAutóbusz menetrend Hajdúnánás–Polgár
(Érvényes: 2018. december 9-től)

Autóbusz menetrend Hajdúnánás–Polgár

2015. nyara, a migrációs válság kirob-
banása óta, nap mint nap hallunk a té-
máról, a megoldással kapcsolatos markáns 
magyar álláspontról, kerítésről, brüsszeli 
kvóta-rendszerről, terror-cselekmények-
ről, mondhatjuk úgy is, a vízcsapból is 
migránsok „folynak”.

Ám a világban mindennek rendje van, 
semmi sem történik csak úgy. Az elmúlt 
évek terrorcselekményei, a mindennapos 
történetek ismerete után a józan ember 
nagyon hamar felteszi a kérdést: Cui pro-
dest? – Kinek az érdeke? Miért ilyen „agy-
mosott” a tőlünk főleg nyugatra élők nagy 
többsége? Ki, kik � nanszírozzák mindezt, 
hiszen senki sem ébredt egy reggel úgy, 
hogy nekivág szerencsét próbálni több 
ezer mérföld út megtételével? Kiknek a 
biztatására, támogatásával indulnak út-
nak hithű muszlim � atalok milliói, hogy 
a jólétet kínáló Európába jöjjenek? S ha 
már itt vannak, miért nem akarnak integ-
rálódni a befogadó keresztény társadalom-
ba? Mik a másodlagos szándékok?

Mindezekre, s mellette sok más kér-
désre hívta fel a � gyelmet Földi László, 
titkosszolgálat szakértő január 30-án 
megtartott előadásában. Kimondta azt, 
amit sokan talán nem mernek, nem koc-
káztatnak meg: napjainkban a negyedik 
generációs hadviselés folyik a világban, fő-
ként titkosszolgálati eszközökkel – aminek 
egyik fő célpontja Európa. Földi László 
többször hangsúlyozta, korunkban zajlik a 
világ újra felosztása, amit egy hihetetlenül 
szűk érdekcsoport irányít, akik kezükben 
tartják a világ gazdaságát, s akik korlátlan 
hatalomra törekednek. Ezt pedig legin-
kább úgy érhetik el Európában, hogy a 

Talán sokan tesznek fogadalmat, hogy 
az újévben sok mindenben változtatnak 
szokásaikban, életmódjukban. Érvényes 
lehet az elhatározás az egészségünk meg-
őrzése érdekében is.

Közismert dolog, hogy az egészségün-
ket meghatározó tényezők közül mi ma-
gunk tehetünk a legtöbbet, ugyanis az 
egészséges életmód 43%-ban felelős az 
egyén egészségéért.

Ez nem jelent mást, mint az egészséges 
táplálkozást, testmozgást, káros szenvedé-
lyektől való mentességet, tehát az egész-
ségtudatos életmódot.

Az egészségünket nyilván meghatároz-
zák más körülmények is, mint például a 
környezet (19%), az öröklött tulajdonsá-

Negyedik generációs hadviselés Negyedik generációs hadviselés Negyedik generációs hadviselés Negyedik generációs hadviselés Negyedik generációs hadviselés Negyedik generációs hadviselés 
és az iszlám térnyerése Európábanés az iszlám térnyerése Európábanés az iszlám térnyerése Európábanés az iszlám térnyerése Európábanés az iszlám térnyerése Európábanés az iszlám térnyerése Európában

Új év, új fogadalmakÚj év, új fogadalmakÚj év, új fogadalmakÚj év, új fogadalmakÚj év, új fogadalmakÚj év, új fogadalmak

Január 30-án Földi László, titkosszolgálati szakértő tartott előadást a migrációval, 
az iszlám európai uniós térnyerésével, annak várható következményeivel kapcsolatban  
a Bocskai Filmszínházban.

nemzetállamok népességének összetételét 
megváltoztatják és egy kevert népességű 
földrészt hoznak létre, amelynek lakói 
fölött néhány évtized múltán uralkodóvá 
válhatnak. Mert nagy tévedés azt gondol-
ni, hogy az iszlám megelégszik morzsák-
kal. Nekik hatalom kell. A gazdasági mellé 
a politikai is. Nem azonnal. Jó lesz majd 
néhány évtized múlva is. Addig ott vannak 
az olajmezők, az Európában és világszerte 
egyre növekvő gazdasági befolyásuk. Az-
tán – mondjuk 2050-ben arra ébredhet-
nek a maradék őslakosok, hogy házaikat 
megjelölik N (Nazareti) betűvel, s nem a 
harangok szava, hanem a müezzin szólít 
imára. S persze a mindezt előkészítők is 
megkapják a kiérdemelt „júdáspénzt”. 

(Rigó Tamásné)

gok (27%). Az egészségügyi ellátás viszont 
csak 11%-ban tud hozzájárulni az egész-
ségünkhöz, ugyanis orvoshoz többnyire 
csak akkor megyünk, ha már betegek 
vagyunk.

Ha valakiben erős az elhatározás az 
egészségtudatos élet megvalósításához, 
vagy csupán szeretné a saját egészségügyi 
állapotát, annak kockázatait felmérni, ak-
kor érdemes ellátogatni a Magyar Egész-
ségtervező Alkalmazásra, (META) amely 
a www.egterv.aeek.hu/meta internetes 
oldalon található.

Az alkalmazás állapotfelmérő kérdő-
ívből áll, amely nem csupán az aktuális 
egészségi állapotot méri fel, hanem alkal-
mas arra is, hogy az egyén saját maga 

számára cselekvési tervet állítson össze. 
A program egyszerűen kezelhető, logi-
kus felépítésű, könnyen kitölthető, és 
a kapott eredmények jól áttekinthetők. 
A kapott eredmény, és az ennek megfelelő 
cselekvési program egy naptár funkcióban 
jelenik meg, amely kinyomtatható.

Tehát lehetőség van arra, hogy az egyén 
naplót, órarendet, tervet készítsen magá-
nak, így könnyen tudja ellenőrizni, hogy 

a kitűzött tervében hol tart, betartotta-e 
a kitűzött célokat.

Az állapotfelmérő értékeli a vérnyomás, 
a diabétesz, kardio, táplálkozás, � zikai ak-
tivitás, a túlsúly, a dohányzás, alkohol, 
a depresszió és szorongással kapcsolatos 
állapotot.

Jó egészséget kíván mindenkinek az 
Egészégügyi és Szociális Bizottság!

Kovács Zsolt
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Vesd bele magad!Vesd bele magad!Vesd bele magad!Vesd bele magad!Vesd bele magad!Vesd bele magad!Vesd bele magad!Vesd bele magad!Vesd bele magad!Vesd bele magad!Vesd bele magad!Vesd bele magad!

Mi újság a Gyermek- és I� úsági Mi újság a Gyermek- és I� úsági Mi újság a Gyermek- és I� úsági Mi újság a Gyermek- és I� úsági Mi újság a Gyermek- és I� úsági Mi újság a Gyermek- és I� úsági 
Önkormányzatnál?Önkormányzatnál?Önkormányzatnál?Önkormányzatnál?Önkormányzatnál?Önkormányzatnál?

Felhívás kertészkedést kedvelő kisisko-
lásoknak és családjuknak

A Vesd bele magad! Program rövid be-
mutatása

A két év szünet után újrainduló Vesd 
bele magad! Programot 2011-ben indí-
totta el a Fiatal Gazdák Magyarországi 
Szövetsége – AGRYA. A program része-
ként kisiskolás gyerekek, lehetőség szerint 
alsó tagozatos gyerekek és családjuk kap-
nak ingyenesen vetőmagokat, hogy azt 
otthon, a saját konyhakertben elvessék, 
majd a termést a család felhasználja, elfo-
gyassza.

A Program fővédnöke dr. Nagy István 
agrárminiszter úr. 

A Program célja
A Program – eltérően a hasonló vető-

magosztási akcióktól – NEM válogat a 
szociális különbözőségek alapján. A cél 
nem egy élethelyzet megváltoztatása vagy 
annak megkönnyítése. A cél kizárólag az 
élményszerzés és a szemléletformálás.

A Program, az azon keresztül végzett 
kertészkedés egy eszköz arra, hogy a gyer-
mek megtapasztaljon a szervezők által is 
fontosnak ítélt dolgokat. Így pl. kertész-
kedés közben szabad levegőn, mozgást 
igénylő, kétkezi tevékenységet végez a 
gyermek és nem különböző képernyőket 
néz. A kertészkedésen keresztül átélheti, 
hogy a munkájával értéket hoz létre, a 
fejlődő növények, a szépülő kiskert rög-
tön megmutatja a munkája eredményét, 
sikerélményt ad a gyermeknek. A ker-
tészkedés, mivel visszatérő feladatról van 
szó, segíti, hogy erősödjön a gyermekben 
a kitartás és a felelősség érzet. A saját elő-
állítású zöldség elfogyasztása segítség lehet 
abban is, hogy a gyermekek étrendjébe 
könnyebben beilleszthetőek legyenek a 
friss zöldségek. 

A Program további célja, hogy felhívjuk 
a résztvevő családok � gyelmét arra, hogy 
bizonyos friss élelmiszereket, zöldségeket 
különösen nagy anyagi befektetés nélkül 
otthon is elő lehet állítani. Ezzel együtt cél 
az is, hogy a gyerekek megérezzék például 
azt, mennyire más az íze, felhasználható-
sága a friss, általuk termelt árunak, mint 
a boltinak. Ezen keresztül a szervezők 
bíznak abban, hogy a vásárlási szokások is 
változhatnak és még inkább előtérbe ke-
rülnek a hazai előállítású szezonális zöld-
ségfélék a vásárlások során. 

Mi van a csomagban?
A vetőmag csomagban található 9 nö-

vény (saláta, hónapos retek, sárgarépa, 
cukkini, cékla, zöldborsó, csemegekuko-
rica, paradicsom, vöröshagyma) a gyere-
kek számára is könnyen előállíthatóak, 
nem kényesek és kevéssé igényelnek pl. 
növényvédelmi ismereteket. A vetőmag 
csomagból egy hozzávetőleg 30 nm alap-
területű kiskert hozható létre. Az abban 
megtermő zöldségek fedezhetik egy átlag 
család szezonális friss zöldség igényének 
jelentős részét. 

A vetőmagokhoz készül egy elektroni-
kusan letölthető termesztési segédlet és 
kiskertész napló. Ezen túl növényvédelmi 

és tápanyag-gazdálkodási szakértő segít a 
gyerekeknek, a családoknak, hogy a növé-
nyek esetleges betegségei vagy károkozói 
ellen védekezni tudjanak. A Program web-
oldalára az aktuális teendőkről rendszere-
sen kerülnek fel írások, segédletek, cikkek. 
Így a kiskertészek nem maradnak szakmai 
támogatás nélkül. 

Mennyibe kerül a részvétel?
A program ingyenes. Így sem a vető-

magokért sem a kapcsolódó szaktanács-
adásért nem kell a résztvevő családoknak 
� zetni.

Hogyan lehet jelentkezni a Programra?
A Programra a későbbi kiskertészek, a 

gyerekek jelentkezését várjuk. Természete-
sen a jelentkezési lapot nem nekik, hanem 
a szüleiknek kell kitölteni és elküldeni. 
Fontos, hogy a gyermek pályázik, az ő sike-
re lesz, ha kap a család vetőmag csomagot. 
A pályázat ugyanis két részből áll. 

Egyrészről ki kell tölteni egy on-line 
jelentkezési űrlapot. Másrészről a pályá-
zó gyerekeknek kell készíteni egy rajzot 
vagy kézzel írt fogalmazást a „A zöldségek 
a barátaink” címhez kapcsolódóan. Az 
elkészült rajzot vagy fogalmazást be kell 
szkennelni vagy le kell fényképezni és el 
kell küldeni e-mailben. Érdemes szken-
nelni, mivel már ezek közül a művek kö-
zül is válogatnak a szervezők a legjobban 
sikerültek kikerülnek a Program közösségi 
oldalára.

A jelentkezéssel kapcsolatos további 
információk a www.agrya.hu oldalon „Je-
lentkezés, határidők, egyéb információk” 
alatt olvashatóak

Kik jelentkezhetnek a Programra?
A programba 6–12 éves korú gyerekek 

és családjuk jelentkezését várjuk! Elég egy 
gyermek a családban, aki megfelel az élet-
kori feltételnek. Viszont az ő rajzát, fogal-
mazását várjuk a jelentkezés során!

Jelentkezés, határidők, egyéb információk
A jelentkezéshez kapcsolódóan a követ-

kező címeken elérhető on-line jelentkezési 
űrlapot kell kitölteni és beküldeni: https://
agrya.hu/vesd-bele-magad-program-je-
lentkezesi-urlap. A jelentkezési űrlapon el 
kell fogadni, hogy a pályázó vállalja, hogy 
a későbbiekben 2019. április-augusztus 
között havonta egy alkalommal legalább 
2 fényképet és legalább 250 betűből álló 
beszámolót küld a gyermek vagy gyerme-
kek kertészkedéséről.

A jelentkezési űrlap kitöltése után a 
vbm@agrya.hu e-mail címre kell elkülde-
ni a gyermek vagy gyermekek által készí-
tett rajzokat vagy kézzel írt fogalmazások 
képét tartalmazó fájlt. 

Jelentkezési, pályázati beadási határidő
2019. február 15. 16.00 óra
A szervezők fenntartják annak a lehető-

ségét, hogy nagyon nagyszámú jelentkezés 
esetén korábban is lezárhatják a jelentke-
zési felületet. 

Pályázati döntés időpontja:
Legkésőbb 2019. március 8. 
Az érintetteket a döntésről a jelentke-

zési űrlapon megadott kapcsolati e-mail 
címen közvetlenül értesíti az AGRYA. 

Vetőmag csomagok kiszállítása:
2019. március 20-ig
A nyertesek a vetőmagokat tartalmazó 

csomagokat postai kiszállítással kapják 
meg a pályázati űrlapon megadott levele-
zési címükre. 

A programmal kapcsolatosan további 
információt az AGRYA munkatársai ad-
nak munkanapokon 9–17 óra között a 
06-30/230-4810 telefonszámon vagy a 
vbm@agrya.hu e-mail címen.

2018 augusztusában a Gyermek- és 
I� úsági Önkormányzat kezdeményezé-
sére felújításra kerültek a Skate Parkban 
található elhasználódott, sokszor már bal-
esetveszélyes állapotban lévő elemek. Az 
ügy érdekében megtett lépéseket ezúton 
is köszönjük Hajdúnánás Város Önkor-
mányzatának. A folyamat azonban nem 
ért itt véget. 

A nemrégiben nyilvánosságra hozott, 
� atalok által kitöltött kérdőívek Skate 
Parkra vonatkozó eredményei alapján sze-
retnénk elérni, hogy a jövőben további fej-
lesztések legyenek a környéken. Addig is a 
jöhet rossz idő, havazás, fagy, a GYIÖK 
csapata és egy Önkéntese (Patrik Mirkó) 
gondoskodott arról, hogy a felújított ele-

mek a tőlünk telhető legnagyobb bizton-
ságban legyenek. Az általunk korábban 
kihelyezett fóliákat szemügyre vettük, és 
láthatóan jól funkcio nálnak. Köszönjük 
városunk Közterület – felügyeletének, 
hogy biztosították számunkra a megfelelő 
mennyiségű anyagot a művelethez. 

Lakatos Ádám I� úsági Polgármester
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800 Ft
adag Seres Erika

Tel.: 06-70/378-0817

INGYENES
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
INGYENESINGYENESINGYENESINGYENESINGYENES
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁSEBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁSEBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁSEBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁSEBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
Kemencében készített házias ízekkel. 
Igény szerint szombat, vasárnapra is.
Rendezvények lebonyolítását vállalom! 

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

Kőrösi Csoma Sándor Református 
Gimnázium

4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 29., 
OM: 203117, Telephely-kód: 001

Virágzó kapcsolat a Debreceni Egyetemmel

Állandóan megújuló tárgyi feltételek

Rendkívüli felsőoktatási felvételi eredmények

Angol és német nyelv emelt szintű oktatása

Komoly szakmai munka és tapasztalat

Őrző, óvó környezet

Remek versenyeredmények

Örömteli diákélet

Sikeres felkészítés középfokú nyelvvizsgára

Informatika emelt szintű oktatása

Jelentkezési határidő: 
2019. február 15.

Angol nyelvi emelt
203117/0201
Német nyelvi emelt
203117/0202

Általános tantervű 
emelt informatika
203117/0302

Hat évfolyamos
203117/0100

Általános tantervű
203117/0301

NYÍLT NAP!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt

A Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ

NEVELŐSZÜLŐ HÁLÓZATÁBAN,
amennyiben szeretne hátrányos helyzetű gyerekeken segíteni

2019. február 20-án (szerda) 9.00 órától.
Cím: 4080 Hajdúnánás, Perczel u. 12.

Teljes körű felvilágosítás: 20/226-8496 vagy 20/212-1217
Otthon végezhető hivatás, állandó jövedelemmel.

„Aki befogad egy ilyen kisgyermeket a nevemben, 
engem fogad be.” (Máté 18,5)

CSUKA LÁSZLÓ 
ÉS CSUKA LÁSZLÓNÉ NYAKAS ZSUZSANNA 

(volt Hajdúnánás, Magyar út 59. sz. alatti lakosok) 
haláluk 10. évfordulóján.

Megemlékezés

Virágerdő sűrűjében pihen két szív csendesen.
Rég nem dobban családjáért messze vitted Istenem

Telhetnek hónapok múlhatnak évek
Akik szívből szeretnek, nem felednek titeket.

A szerető család

Macska ivartalanítási akció 
február és március hónapban!

Bővebb információ:
http://www.nanasiallatorvos.hu/ 

oldalon, a 30/525-2995-ös 
telefonszámon, vagy személyesen 

az Irányi u. 23. alatti 
Állatorvosi rendelőben.

Tisztelt Olvasók!Tisztelt Olvasók!Tisztelt Olvasók!

2019. február 1-től a Tourinform Irodában is megvásárolhatók a Hajdúnánási 
Gyógyfürdő alábbi bérletei:
 10 alkalmas felnőtt bérlet: 13 000 forint vagy 12 000 Bocskai Korona
 10 alkalmas kedvezményes bérlet (diák, nyugdíjas): 11 000 forint 
 vagy 10 000 Bocskai Korona
 10 alkalmas szaunabérlet (fürdőbelépővel): 17 000 forint 
 vagy 16 000 Bocskai Korona

A Tourinform Iroda nyitva tartása: hétfőtől péntekig 8.00–16.00
Elérhetőségek: Hajdúnánás, Köztársaság tér 16.
Telefon: 52/381-620; 70/375-6642  E-mail: hajdunanas@tourinform.hu
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presszumTájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felve�  személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kerülnek kezelésre. 

Az adatok kezelése az érinte� ek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro Cultura Nonprofi t K� . végzi. Az érinte� ek felvilágosítást kérhetnek az 
általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhe� k 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 ügyvezető • Főszerkesztő: Szabóné Koczka Judit 
Tördelés: Dekorinfo Plusz Reklámiroda • E-mail: hajdunanasi.ujsag@gmail.com • Tel.: 06-70/445-40-51, 06-52/382-400

Hirdetésszervező: Oláh Erika • 06-70/375-66-53 • Nyomás: Litográfi a Nyomda • ISSN 1215-9689

NŐI KÉZILABDA NB I/BNŐI KÉZILABDA NB I/BNŐI KÉZILABDA NB I/BNŐI KÉZILABDA NB I/BNŐI KÉZILABDA NB I/BNŐI KÉZILABDA NB I/B FÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB II
NB II Észak-Kelet Férfi  kézilabda 2018–2019-es tavaszi bajnoki mérkőzések

Február 17. (v) 16:00 óra Salgótarján SKC–Hajdúnánás KSE 

Február 24. (v) 17:00 óra Hajdúnánás KSE–Füzesabonyi SC

Március 2. (szo) 18:00 óra Hajdúnánás KSE–Kisvárdai KC

Március 9. (szo) 17:00 óra Nyírbátori SC–Hajdúnánás KSE

Március 17. (v) 18:00 óra Hajdúnánás KSE–Nádudvari ASK

Március 23. (szo) 18:00 óra Hajdúböszörményi TE–Hajdúnánás KSE

Március 31. (v) 16:00 óra Fehérgyarmati VSE–Hajdúnánás KSE

Április 6. (szo) 18:00 óra Berettyó MSE–Hajdúnánás KSE

Április 27. (szo) 16:00 óra Hajdúnánás KSE–Kazincbarcikai KSE

Május 11. (szo) 18:00 óra Tiszavasvári SE–Hajdúnánás KSE

Május 19. (v) 18:00 óra Hajdúnánás KSE–Hatvani KSZSE

Férfi  I� úsági III. osztály Észak-Kelet 2018–2019-es tavaszi bajnoki mérkőzések
Február 17. (v) 18:00 óra Salgótarján SKC–Hajdúnánás KSE 

Február 24. (v) 15:00 óra Hajdúnánás KSE–Füzesabonyi SC

Március 2. (szo) 16:00 óra Hajdúnánás KSE–Kisvárdai KC

Március 9. (szo) 15:00 óra Nyírbátori SC–Hajdúnánás KSE

Március 17. (v) 16:00 óra Hajdúnánás KSE–NASK-PKE

Március 21. (cs) 18:00 óra MISI SC I.–Hajdúnánás KSE

Március 31. (v) 18:00 óra Fehérgyarmati VSE–Hajdúnánás KSE

Április 6. (szo) 16:00 óra Berettyó MSE–Hajdúnánás KSE

Április 27. (szo) 14:00 óra Hajdúnánás KSE–Kazincbarcikai KSE

Május 11. (szo) 16:00 óra Tiszavasvári SE–Hajdúnánás KSE

Május 19. (v) 16:00 óra Hajdúnánás KSE–Hatvani KSZSE

(A mérkőzések változtatási jogát a csapat és a vezetőség fenntartja.) -kábé-

NB I/B Női felnőtt–kelet bajnokság 2018/2019-es őszi tabella
M. Gy. D. V. Kg. Kg. P.

1. Szent István SE 11 9 0 2 299 277 18

2. Gödi SE 11 8 1 2 317 285 17

3. Vasas SC 11 8 0 3 323 269 16

4. Hajdúnánás SK 11 7 2 2 288 263 16

5. Nyíradonyi VVTK 11 7 0 4 354 327 14

6. Kispest NKK 11 6 1 4 327 295 13

7. Kecskeméti NKSE 11 5 2 4 315 300 12

8. Szeged KKSE 11 4 1 6 329 344 9

9. Orosházi NKC 11 3 2 6 290 300 8

10. NKK Balmazújváros 11 2 0 9 255 309 4

11. Szentendrei NKE 11 1 1 9 266 313 3

12. Szeged-Algyő 11 1 0 10 253 334 2

Női kézilabda NB I/B. 2018–2019-es tavaszi szezon fordulói
Február 15. (p) 18:30 óra NKK Balmazújváros–Hajdúnánás SK

Február 22. (p) 18:30 óra Hajdúnánás SK–Levendula H. FKSE-Algyő

Március 2. (szo) 17:00 óra Nyíradony VVTK–Hajdúnánás SK

Március 9. (szo) 17:00 óra PC Trade Szeged KKSE–Hajdúnánás SK

Március 16. (szo) 18:00 óra Hajdúnánás SK–Gödi SE

Március 29. (p) 18:30 óra Kispest NKK–Hajdúnánás SK

Április 6. (szo) 18:00 óra Hajdúnánás SK–Orosházi NKC

Április 14. (v) 18:00 óra Vasas SC–Hajdúnánás SK 

Április 27. (szo) 18:00 óra Hajdúnánás SK–Kecskeméti NKSE

Május 11. (szo) 17:00 óra Szent István SE–Hajdúnánás SK 

Május 18. (szo) 18:00 óra Hajdúnánás SK–Szentendrei NKE

Női I� úsági I. osztály–Kelet 2018–2019-es tavaszi szezon fordulói
Február 16. (szo) 11:00 óra Hajdúnánás SK–Vasas SC 

Február 24. (v) 14:00 óra DVSC SCHAEFFLER–Hajdúnánás SK

Március 7. (cs) 13:00 óra Hajdúnánás SK–DKA

Március 14. (cs) 13:00 óra Hajdúnánás SK–Csepel DSE 

Március 27. (sze) 16:00 óra GVM Europe-Vác–Hajdúnánás SK

Április 3. (sze) 15:00 óra Békéscsaba–Hajdúnánás SK 

Április 12. (p) 16:30 óra Szeged KKSE–Hajdúnánás SK 

Április 20. (szo) 11:00 óra Hajdúnánás SK–Kisvárdai KC

Április 27. (szo) 13:15 óra FTC KN KFT–Hajdúnánás SK 

Május 4. (szo) 11:00 óra Hajdúnánás SK–Szentendrei NKE

Május 8. (sze) 16:00 óra MTK Budapest–Hajdúnánás SK

Május 11. (szo) 15:00 óra Szent István SE–Hajdúnánás SK

(A mérkőzések változtatási jogát a csapat és a vezetőség fenntartja.) -kábé-

Ez itt az Ön 
hirdetésének a helye! 
Hirdessen Ön is 
a Hajdúnánási Újságban!
A Hajdúnánási Újság következő 
megjelenésének időpontja: 
2019. február 21.
Telefon: 06-70/375-66-53


