
Az elmúlt hetek híradásait fi-
gyelve a város életét leginkább 
befolyásoló kérdéskörökben a 

hétköznapi ember csak kapkodja a fe-
jét. Szinte minden napra jut egy- egy 
tájékoztató arról, hogy a koronavírus 
járvány megelőzése érdekében milyen 
gyakorlati intézkedések születtek. Más-
részt március hónapban nem volt képvi-
selő - testületi ülés, polgármesteri hatás-
körben születtek döntések, így például 
a televízió élő testületi ülésének közve-
títéséhez szokott lakosoknak ezt az in-
formációs forrást nélkülözniük kellett. 
Ezért az elmúlt időszak intézkedéseiről, 
azok háttereiről kérdeztük Szólláth Ti-
bor polgármestert.
 
- A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) –ban foglal-
tak alapján veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének fel-
adat- és hatáskörét a polgármester gyako-
rolja. Mire ad ez a jogszabály lehetőséget, 
és meddig áll fenn ez a hatáskör?
A járvány miatt megváltozott műkö-
dés jóval több munkát és megoldandó 
ügyet jelent a városvezetés számára. Pol-
gármesterként a törvény szerint gyakor-
lom és látom el a képviselő testület és 
a bizottságok feladatait és hatásköreit, 
tehát a képviselőtestület veszélyhelyzet-
ben nem működik, testületi ülést nem 
tartunk, viszont folyamatos kapcsolat 
és egyeztetés van a polgármester és az 
alpolgármesterek között. 

- Mit jelent mindez a gyakorlatban? Van-
e lehetőségük a véleményük kifejtésére a 

képviselői csoportoknak, vannak-e előzetes 
egyeztetések?
A márciusi képviselő testületi határoza-
tokat - bár törvényi kötelezettség nincs 
rá - mégis fontosnak tartottam egyeztet-
ni mindkét képviselőcsoport vezetőjé-
vel. Ennek mintájára áprilisban is ilyen 
módon történik a terv szerint esedékes 
határozatok döntésének véglegesítése.

- Szinte naponta  szembesülhetünk a ko-
ronavírus járvány megelőzése érdekében 
tett helyi intézkedésekkel. Az ilyen tárgyú 
döntések milyen egyeztetéseket követően 
születnek meg? 
Minden héten több alkalommal egyez-
tetek az alpolgármesterekkel, közvetlen 
telefon és email kapcsolatban vagyunk 
az intézményvezetőkkel és a védekezés-
ben részt vevő szervek (pl.: egészségügy, 
rendőrség, mentők) vezetőivel. Napon-
ta tájékozódok a koronavírus járvány 
alakulásáról és ennek megfelelően üte-
mezve hozunk döntéseket. A meghozott 
döntésekről külön minden képviselő és 
bizottsági tag írásban, email formájában 
minden héten tájékoztatást kap.

- Egyes korábban hozott koronavírus elle-
ni intézkedésnél lehet-e már látni valami-
lyen eredményt?  Hogyan áll a szociálisan 
hátrányos helyzetű családok számára az 
önkormányzat által létrehozott szociális 
pénzügyi alap? Történtek-e már befize-
tések? 
Örömmel mondhatom, hogy már több 
mint egy millió forint gyűlt össze a ná-
nási önkormányzat által létrehozott szo-
ciális alapban. Köszönjük azoknak, akik 

hozzájárultak a kezdeményezéshez.     
Ennek célja, hogy a koronavírus 

járvány miatt rendkívüli élethelyzetbe 
került lakosokat és családokat támogat-
hassuk. A külön számlán való kezelés 
lehetővé teszi, hogy az összeg felhasz-
nálása ellenőrizhető és átlátható legyen.

Szeretném kiemelni, hogy a város-
vezetés mindig az emberélet védelmét 
tekinti elsőnek. A védekezés és az em-
berek egészsége nem lehet pénz kérdés. 
Így ezen az összegen felül az Önkor-
mányzat saját költségéből már a 65 év 
feletti lakosoknak és az első vonalban 
dolgozóknak, így a Városi Rendelőinté-
zet, a Posta, a Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat, az Fürdő úti és a Református 
Idősek Otthona valamint a Rendőrség 
munkatársainak is küldött maszkot. 

A város folyamatosan pótolja a Szalay 
János Rendelőintézetben a szájmaszko-
kat, amelyeket a vizsgálatra érkezőknek 
és a betegeknek adnak. 

A több ezer maszkot a Helyi Sajátos-
ságok munkatársai készítették, akiknek 
az elmúlt hetekben végzett megfeszí-
tett munkájáért az Önkormányzat ez-
úton is szeretné kifejezni köszönetét.  

A 65 év fölöttiek után most minden 
nánási háztartásba küldünk védőesz-
közt. 

Az Önkormányzat ezen túl két ózon 
generátort is vásárolt, amelyekkel el-

sősorban a mentőautókat, a rendelő, a 
városi és a szociális, illetve az idősgon-
dozásban részt vevő intézmények gép-
járműveit és akár helyiségeit is fertőtle-
níthetik.

Továbbá a közfoglalkoztatásban részt 
vevők segítségével fertőtlenítjük a köz-
területeket, ahol a járványügyi szakem-
berek ezt indokoltnak tartják.

Az elmúlt héten elindult Hajdúná-
náson a telefonos lelki segítségnyújtás 
a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
segítségével. A 06 70 338 92 29 -es 
telefonszámon munkaidőben szakem-
berek segítenek átvészelni a bezártság 
időszakát.

Többször volt felajánlás alapján le-
hetőség a rászorulóknak élelmiszercso-
magok kiszállítására. Köszönet illeti 
mindazokat, akik ezen felajánlásokkal 
segítették a nehéz helyzetbe került ná-
nási lakosokat. 

Azok pedig, akik önkormányzati bér-
lakást vásároltak ez év december 31-ig 
fizetési haladékot kérhetnek.

Továbbra is arra kérem a lakosságot, 
hogy aki teheti, maradjon otthon. Kö-
zösségként ezen a járványos helyzeten is 
túl tudunk jutni, meg tudjuk oldani. 

HNU  

www.hajdunanas.hu
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Lente Lajos bácsi élete, munkássága pél-
da lehet a mai ifjúság számára is, példa 
arra, hogy szorgalommal, kitartással, 
céltudatos, folyamatos munkával mi-
lyen nagyszerű eredményeket lehet el-
érni az életben.

Lajos bácsi egész élete során szívvel-
lélekkel kötődött szülővárosához Haj-
dúnánáshoz. Hazai sikeres fellépései 
között szinte évente látogatott el szü-
lővárosába, hogy egykori barátai, cim-
borái körében töltsön el néhány nótá-
val teli órát. Elmondása szerint „itthon 

mindig többet, különbet akart nyújtani 
az igényes Nánásiaknak.” 

Közel hatvan évig töretlenül nótázott 
a nagyközönségnek.

Lente Lajos 1935. március 9-én szü-
letett Hajdúnánáson. Gyermekéveit 
városunkban töltötte, ahol a családi ese-
mények alkalmával tanult édesapjától, 
nagybátyjától népdalokat, magyar nó-
tát. Énektudását az iskolában, a Mak-
láry Lajos vezette énekkarban csiszolta, 
fejlesztette. Édesapja gyönyörű hangját 
örökölve vágyott arra, hogy – nyilat-
kozata szerint – „valami különlegeset 
tudjon nyújtani az embereknek, ami-
től jókedvűek lesznek és elfelejtik az 
élet nehézségeit.” Erre a kiteljesedésre 
Debrecenbe kerülése után került sor, 
amikor 1959-ben házasságkötését kö-
vetően a megyeszékhelyen telepedett 
le feleségével, a hajdúdorogi születésű 
Oláh Máriával. 

Egy tehetségkutató verseny 3. helye-
zése, valamint felesége biztatása alapján 
1962-ben, felnőttfejjel kezdett tanulni 
a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szak-
középiskolában. Magán ének szakos 
diákként ekkor kezdett szólót énekelni. 
Munkája a Magyar Államvasutakhoz 
kötötte, ahol felelős beosztásokat töl-

tött be, hiszen szakmailag ott is képezte 
magát. Felhasználva a szolgálatmentes 
napokat, az énekesi tanulmányokat az 
Országos Szórakoztató Zenei Központ 
Stúdiójában folytatta tovább. 

1968-ban kapta meg előadóművészi 
oklevelét népzene és magyar nóta mi-
nősítésben, valamint kitartó munkájá-
nak, felkészültségének köszönhetően 
1971-ben operett és magyar nóta mi-
nősítésben is előadóművészi oklevelet 
szerzett. 

A MÁV Járműjavító Bocskai Tánc-
együttesben szóló énekesként szerzett 
tapasztalatok, hazai és külföldi szerep-
lések segítették az első rádiós, majd az 
első televíziós felvételekhez, s később 
gyakran szerepelt különböző nótaműso-
rokban. Hazai sikeres fellépései között 
szinte évente látogatott el szülővárosába, 
hogy egykori barátai, cimborái körében 
töltsön el néhány nótával teli órát. 

Énekesi pályafutását jó néhány kül-
földi szereplés is színesítette. A 90-es 
években a környező országokon túl 
Svédországban, az USA-ban, valamint 
Kanada több nagy városában vendég-
szerepelt. A kint élő magyarságnak 
fontos az óhaza zenéje, így fellépése si-
kerének köszönhetően 1994-ben újabb 

meghívást kapott a tengeren túlra. Ha-
zatérése után folytatódott a fellépések 
sora. Repertoárjában a népdalokon túl 
operett és egyházi énekek is szerepeltek. 
Munkásságának elismeréseként, a nép-
zenei hagyományok ápolása terén több 
évtizeden keresztül végzett kiemelkedő 
színvonalú, eredményes tevékenységé-
ért az alábbi kitüntetésekben részesült:

Hajdúk Mecénása-díj (2000), Bocs-
kai emlékplakett (2005), a Magyar Nó-
ta Országos Egyesületének életműdíja 
(2007), a Hajdú Bihar Megyei Önkor-
mányzat Kölcsey Ferenc-díja (2007), 
„Hajdúnánás Városáért” díj (2012)

Pályafutása során alkalma volt 
énekesi karrierjének 30, 40 éves év-
fordulóját nagyszabású nótaesteken 
megünnepelni, ahol a pályatársai és 
a közönség legnagyobb elismerésével, 
vastapssal jutalmazta a művészt. Nyi-
latkozataiból mindig kicseng, hogy pá-
lyáján a szakmai segítőkön kívül sokat 
köszönhet feleségének, fiának, később 
unokáinak. Igényesen összeállított mű-
soraiban kifejeződik a hallgató nóták 
szomorúsága éppúgy, mint a csárdások 
könnyed, szeretet dús, vérbeli magyar 
hangvétele. Isten nyugosztalja!

Szülésznő – vagy, ahogy régente 
mondták, bábaasszony volt sokáig, s 
ebbéli ténykedése során egy közepes 
magyar falu lélekszámának megfelelő 
emberpalántát – 1117 gyermeket se-
gített a világra. 

Régen, nagyon régen, 1919. októ-
ber 2-án Ibrányban világra jött egy 
kisleány. A gazdálkodó család első 
gyermeke a keresztségben a Lídia ne-

vet kapta, akit majd még négy testvér 
követett, három leány és egy fiú.

Gyermekkora ugyanúgy telt, mint a 
többi falusi gyermeké, azzal a különb-
séggel, hogy nagyon jó tanuló volt, 
szeretett tanulni. A tanulás mellett 
rendszeresen segített lánytestvéreivel 
édesanyjának, aki a falu varrónője 
volt. A család mindent megtett, hogy 
tanítassák a gyerekeket, így Lídiát is. 
Igaz, ő kezdetben mindenáron diako-
nissza akart lenni, míg a falu orvosa le 
nem beszélte a családot erről, és a szü-
lésznői pályára irányította. Így került 
a négy polgári iskola elvégzése után 
1942. őszén Debrecenbe a kétéves 
szülésznői tanfolyamra, ahol 90 in-
duló közül a második év végén, 1944. 
június 14-én mindössze 19-en kaptak 
oklevelet.

A debreceni klinikán azokban a há-
borús években olyan fiatal orvosok, 
orvostanhallgatók mellett sajátította 
el az egészségügyi ismereteket, mint 
a nánási kötődésű dr. Kovács Lajos, 
Soltész Domokos, Jóna Gábor, vagy 
Szabó Sándor.

1945. tavaszán férjhez ment egy 
hajdúnánási csendőrhöz, és az esküvő 
után nem sokkal ide is költöztek. Fér-
jét 1945. után csendőr múltja miatt 
folyamatosan zaklatták, de a zakla-
tásokból kijutott a családnak is, így 
1947-ben visszaköltöztek Ibrányba, 

ahol nyolc évig volt községi szülésznő. 
1957. tavaszán hívás érkezett Hajdú-
nánásról: sógornője, üzent neki, hogy 
külterületi bába lehet.  Hatott a hí-
vó szó, Tedejre kerültek, ahol éppen 
azokban az években épültek az új há-
zak. Itt kaptak szolgálati lakást.

Közel ezer tanya tartozott körze-
tébe, ahol bizony sűrűn hívták gyer-
mekszüléshez, hiszen a tanyáról nem 
vitték a szülőotthonba a várandós 
asszonyokat. Megesett, hogy még a 
bábakeresztséget is elvégezte, ha a sors 
úgy hozta. 1962-ben megszűnt a kül-
területi szülésznői állás, és Ő a városi 
rendelőintézetbe került, elsőként Kul-
csár doktor mellé, ahol megszerezte 
a szakápolói képesítést. Munkájával 
felettesei elégedettek voltak, mindig 
maximálisan segítségére volt a doktor 
uraknak.

Sokszor többet is végzett, mint ami 
a kötelessége lett volna. Járványos 
időszakban napi 40-50 beteget látott 
el, ha kellett éjszaka is. 1976. októ-
ber 1-vel letette az ápolónői táskát, 
eljöttek a nyugdíjas évek, ami nem 
jelentette azt, hogy bezárkózott volna. 
1990-ben a hadigondozottak, hadiár-
vák, hadirokkantak kárpótlási ügyei-
nek intézését vállalta fel városi szinten. 
Ezt a munkát egészen 1995-ig, a kár-
pótlás lezárásig végezte, úgy, hogy az 
érintetteket saját lakásán fogadta.

Ezzel kapcsolatban érte élete egyik 
legnagyobb, legmeghatóbb élménye, 
amikor többedmagával maga Göncz 
Árpád köztársasági elnök fogadta 
őket a Parlamentben. Mint egészség-
ügyi dolgozó teljesen természetes volt, 
hogy tagja volt a Vöröskereszt Városi 
Szervezetének, több kitüntetést is ka-
pott.

Az egészségügyben végzett odaadó, 
lelkiismeretes tevékenységéért 2009. 
december 12-én a városnapján Kabay 
János Közegészségügyi Díjjal ismerték 
el munkásságát. Isten nyugosztalja! 

z z z z z z

Daróczi Antalné, Liduska néni 
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! MARADJ  OTTHON 
VERS   LJ OTTHON 

KEDVES HAJDÚNÁNÁSIAK! A beküldött videókat 
összegyűjtjük, napról-napra 
közzé tesszük Hajdúnánás 

Város facebook oldalán és a 
legtöbb kedvelést kapott videó 

gazdáját egy Nánási Portéka 
ajándékcsomaggal 
ajándékozzuk meg.  

 
Mindemellett a játék résztvevői 

között is kisorsolunk egy Nánási 
Portéka termékekből 

összeállított ajándékcsomagot. 
 

A videókat folyamatosan várjuk 
2020. május 20-ig! 

 
SZAVALÁSRA FEL! 

 
Jó játékot és sok sikert kívánva: 

Szólláth Tibor 
polgármester 

 
 

Verseljünk otthon, a 
természetben!  

 
Legyen az gyermek, fiatal, 

felnőtt vagy idős, mindenkit 
egyaránt vonz az ébredő 

természet.  
 

Az otthonaikban, a kertjükben 
szavalják el kedvenc versüket! 

Kérjék meg családtagjukat, 
ismerősüket, hogy 

telefonjukkal, kamerájukkal 
rögzítsék a szavalatot. 

 
Küldje el Hajdúnánás facebook 
oldalára (@hirek.hajdunanas) 

üzenet formájában vagy a 
nanasfoto@gmail.com e-mail 

címre a rögzített videót. 
 
 

Mutassuk meg, hogy városunkban is milyen gyönyörű fák, virágok vannak!

Ha az Ön kertjében, családtagjá-
nál vagy ismerősénél is éledezik 
a természet, akkor ne habozzon, 

fényképezze le és küldje el Hajdúnánás fa-
cebook oldalára (@hirek.hajdunanas) üze-
net formájában vagy a nanasfoto@gmail.
com e-mail címre.

A beküldött képeket összegyűjtjük, 
napról-napra közzé tesszük Hajdúná-
nás Város facebook oldalán és a legtöbb 
kedvelést kapott kép gazdáját egy Nánási 
Portéka ajándékcsomaggal ajándékozzuk 
meg. Mindemellett a játék résztvevői kö-
zött is kisorsolunk egy Nánási Portéka ter-
mékekből összeállított ajándékcsomagot.

Hozzuk el együtt a tavaszt!
A képeket folyamatosan várjuk 2020. 

május 15-ig!

A képeket készítette: Girus Zsolt
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 A kakaskukorékolás is a vidéki örökség része

Emlékszem gyermekkorom idejéből 
arra, hogy a nagyvárosokból érkező ro-
konaink, ismerőseink egyaránt meg-
csodálták az úgynevezett vidéki élet 
mindennapjait,velejáróit. Mi, az itt lakók 
is megszoktuk és élveztük az élet szülte, 
természetes eseményeket.

A mai rohanó világunkban sajnos egyre 
kevésbé vagyunk türelmesek egymással. 

Az emberek egy része a jót akarja, a másik 
része biztos, hogy tiltakozni fog ellene.Pe-
tíciót ir, felháborodik, panaszkodik, bírál, 
néha feljelent és pert indít.

Sokkal több megértés, szolidaritás, 
együttműködés, egymás céljainak, prob-
lémáinak megértése, sőt segítése kellene az 
emberek közötti kapcsolatban, úgy a köz-
élet, mint a politika színpadán egyaránt. 
A média is egyes érdekek mentén legalább 
ketté vagy többfelé hasadt napjainkra.

Különösen fontos lenne az együttmű-
ködés ilyen vészterhes időben, mint pl. a 
mostani koronavírus járványveszély ide-
jén.

Itt van a másik, sokszor kiélezett vita-
alap a vidéki élet megváltoztathatatlan 
velejárója az állattenyésztéssel kapcsola-
tos szagok, hangok és látványok kérdése. 
Egyeseket vidéken is zavar a kakaskukoré-
kolás, a tehénbőgés, a báránybégetés, a ló-
nyerítés, no meg a kutyaugatás, néha a ha-
rangszó is. Másoknak a trágyaszaggal van 
problémája. Tudomásul kell venni, hogy 
míg a borjút és a malacot nem szoktatjuk 
rá a vízöblítéses WC-re, ez ezzel jár. Sajnos 
ide kívánkozik, hogy egyre kevesebb az ál-

lat kis hazánkban is, mert 6 millió sertés 
kellene és már csak 2,6 milliót tartunk, 2 
milliárd liter tejet kellene termelni orszá-
gosan és már alig több mint 1 milliárdot 
fejnek a tehéntartók.

Mindennek az a következménye, hogy a 
sertéshús és lassan a tej is megfizethetetlen 
lesz, főleg a kiskeresetűek és a nyugdíjasok 
számára. És akkor jönnek a mindenbe be-
lekötők, mindent kifogásolók, a kákán is 
csomót keresők, hogy zavarja a nagyritkán 
esetleg fuvallatszerűen belopakodó trágya-
illat, vagy a szomszéd kakasának kukoré-
kolása, illetve megmérgezi, szeget nyelet 
az utcában lévő kutyával, mert megugatta 
a macskáját.

Az Eu csatlakozással euró milliárdokat 
költött a magyar állattenyésztés a trágya-
kezelésre így kötelezően előbb épült ki a 
korszerű trágyakezelés program, mint a 
szakmailag hatékony állattenyésztési tech-
nológia. A környezetvédelmi hatóság nagy 
rendszerességgel ellenőrzi a különböző 
trágyakezelési eljárásokat, szigorúelőírá-
sok és korlátozások vannak a trágyafel-
használások terén is. Aki ezeket az uniós 
szabályokat nem tartja be, óriási bünteté-

seket fizet, vagy végső soron bezárhatják 
a telepet. Nem utolsó sorban a szerves 
trágya most már nélkülözhetetlen a talaj 
termőképességének fenntartása, a talaj bi-
ológiai állapotának javítása céljából.

Ennek képviselete egyre fontosabb az 
Agrárkamarák számára is.Bízhatunk ben-
ne, hogy ennek is előbb vagy utóbb haté-
konyan meg fog felelni.

Kedves reklamálók, feljelentők és ok-
vetetlenkedők tessenek tudomásul venni, 
hogy a vidéki örökségünk része a kakas-
kukorékolás, az állattartás illatai és a déli 
harangszó is. 

Akik viszont jobban szeretik a benzin-
gőzt, a szállóport, a süketülést előidéző 
zajt, a hömpölygő embertömeget értetet-
len, hogy miért nem ezt választják, mi is 
nyugalmasabban élhetnénk nélkülük.

Legyen hát egyetértés, egymás tisztelet-
ben tartása, a mások munkájának tiszte-
letben tartása. Ez kísérje a jövőben min-
dennapjainkat.  

Gut István

Isten szeme
Előző számunkban, A protestáns barokk 
cím alatt közöltünk egy olyan festett mo-
tívumot, amely a mai közvélemény előtt 
mindeddig teljesen ismeretlen volt. Ez a 
nagyon érdekes, sok-sok üzenetet hordo-
zó ábrázolás 1867-ig a református temp-
lom tornyának keleti oldalán volt látható.
Azóta a tetőzet alatt rejtőzködik. Ekkor 
emelték meg mai magasságára ugyanis 
az 1810-ben a toronnyal összeépített, de 
1831-ben már magasított templom falait 
és a tetőszerkezetet, melynek köszönhető-
en megőrződött ez a töredékes, eredendő-
en külső homlokzati díszítőelem, minden 
bizonnyal a 18. század végéről. Mivel so-
kak érdeklődését felkeltette, ezért bőveb-
ben is kifejtjük annak tartalmát.

Lássuk hát, miről is van szó.
Ez az egyszerű vonalvezetésű minta 

a toronynak a templomtető által védett 
két pontján maradt fenn, melynek alap-
ján feltételezhetjük, hogy a többi oldalon 
is ugyanezek szerepeltek. Futólagos rá-
nézésre semmi különleges nincs bennük. 

Széles ecsettel festett, egyszerű, teljesen 
egyforma alakzatok, mégis komoly bibliai 
üzenettel bírnak. Ez az ismétlődő minta 
nem más ugyanis, mint Isten szeme stilizált 
ábrázolásban. A lényeg a minta közepén 
van, az ívek közé zárt formában, melyben, 
a szemgolyón egy korongocska is lehetett, 
élővé téve a bibliai üzenetet.

Ez az ókori gyökerekkel rendelkező val-
lási jelkép a barokk idején vált általánossá 
katolikus templomainkban. Általában az 
oltárok felett, vagy ablaküvegen jelent 
meg, rendszerint háromszögbe foglalva, 
amely a reformátusok által is vallott Szent-
háromság Egy Isten szimbóluma. Éppen 
ezért ők is gyakran alkalmazták például 
templomaik ajtaján, úrasztali terítőkön, 
vagy a bejárat fölött. De még pecsét-
nyomóikon is. A mi református temp-
lomunkban is látható ilyen, mégpedig a 
belső tér keleti falán.

Ez az isteni gondoskodást jelképező áb-
rázolás a paraszti építészetben is jelen volt. 
Feltűnt malmokon, épületek oromzatain, 

de az utcai kiskapukon is. Ez utóbbira a 
közelmúltban még Hajdúnánáson is volt 
példa.Valamennyiben az oltalmazó, vé-
delmező, betegségeket elűzőisteneszme 
húzódott meg. 

Az Isten szeme a kereszténységben va-
lójában antropomorf kifejezés (emberi tu-
lajdonsággal felruházott elvont fogalom), 
hiszen Isten szellemi lény. A Szentírásban 
gyakran az Úr szeme megnevezést találjuk 
Isten jelenlétének jelölésére. A mindent lá-
tó szem, más néven az előrelátás szeme nem 
más, mint Isten jelképe, amely mindenkor 
őrködik az emberiség felett, amely figyeli 
az emberiséget. Ez a szem azonban nem 
számon kérő, nem büntető, mert a szere-
tő Istent szimbolizálja. A Biblia gyakran 
beszél tehát erről a szemről, amely mindig 
éber és megnyugszik a jó és a gonosz em-
bereken egyaránt. Ezért kezdődik így az 
egyik legszebb református dicséret, a 465. 
számú ének: „Szelíd szemed Úr Jézus, Jól 
látja minden vétkemet. Személyemet ne ves-
se meg Szelíd szemed Úr Jézus.” E gyönyö-

rűséges fohász minden további sora benne 
van abban a bizonyos, toronyra festett „is-
tenszem” ábrázolásban, melynek tartalmát, 
üzenetét oly jól ismerték eleink.  Éppen 
ezért kellett a város kellős közepén, az Is-
ten felé törekvő „sugártorony”-ra festeni, 
hogy az mindenkoron emlékeztessen a 
Teremető jelenlétére, de oltalmára is. Rá-
pillantva minden bizonnyal figyelmezte-
tően zengtekfel lelkükben a templom falai 
között gyakran énekelt 34. zsoltár 8. verse 
is: „Az Isten szemei Látják a gonosztévőket, 
És Ő emlékezetöket A földről eltörli. A jókat 
nem hagyja, Kik hozzá tiszta szívből Kiált-
nak, nagy ínségüktől Mind megszabadítja.”

Mai, nehéz időnkben, amikor mind-
nyájunkat nagy-nagy próbatétel elé állít 
az élet, bizony jó tudni, hogy Isten szeme 
most is ott van a templom tornyán. Bár 
dédapáink sem láttákmár, mégis őrködött 
felettük, amint felettünk is.

Buczkó József

Balra: a templom tornyának keleti oldalán megőrződött Isten szeme ábrázolás. Mellette a rekonstrukciós rajza.
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HIRDETMÉNY
a Hajdúnánási Óvodába történő beiratkozásról

a 2020/2021. nevelési évre 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
fenntartásában működő Hajdúnánási 
Óvoda értesíti a Kedves Szülőket, hogy 
a járványügyi veszélyhelyzetre tekintet-
tel a 2020. augusztus 31. napjáig a 3. 
életévüket betöltő gyermekek óvodai 
beíratásának rendje az alábbiak szerint 
történik:

1. Oktatási Hivatal értesítője
A felvétellel kapcsolatos tudnivalókról az 
Oktatási Hivatal értesítést küld az érintett 
gyermekek lakcímére is postai úton. A 
postai értesítések várhatóan 2020. április 
6-10. között fognak megérkezni.

2. Beiratkozás
2020. április 6. 

és 2020. április 17. között

A Hajdúnánási Óvoda székhely-, illetve 
tagintézményeinek nincsenek körzetha-
tárai, azonban az elbírálásnál figyelembe 
vételre kerül a lakóhely és a szülő munka-
helyének közelsége, a már intézményeink-
be járó testvérgyermek. 

A „Jelentkezési lap” benyújtásának 
módjai:
a) e-mail üzenetben: hajdunanasiovoda.

beiratkozas@gmail.com
Az e-mail útján történő benyújtáshoz a 
„Jelentkezési lap” elérhetősége: 
http://hajdunanasiovoda.hu/ 
és http://hajdunanas.hu/

A jelentkezési lapon kérjük, feltétlenül 
jelöljön meg három intézményt, a gyer-
meke óvodai felvételét ezzel rangsorolva. 

b) személyesen: különösen indokolt eset-
ben, CSAK előzetes telefonos egyezte-
tést, időpontkérést követően

c) telefonon: hétköznapokon 09:00-
16:00 óra között az alábbi elérhetősé-
geken. (A kapcsolattartó által ily mó-
don kitöltött „Jelentkezési lap” szülői 
aláírás nélkül is érvényes dokumentum-
nak számít!)

3. Felvételről szóló értesítés
Az intézmény vezetője 2020. április 30-ig 
értesíti a szülőt - jogszabályban megha-
tározott módon és formában - a felvételi 
eljárás eredményéről. 

Az óvoda döntése ellen a szülő, a közléstől, 
ennek hiányában a tudomására jutásától 
számított 15 napon belül, a gyermek ér-
dekében eljárást indíthat.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegy-
zője jár el és hoz másodfokú döntést:
a) a jogszabálysértésre vagy az intézmény 

belső szabályzatának megsértésére hi-
vatkozással benyújtott kérelem, továb-
bá 

b) az óvodai felvétellel és az óvodából való 
kizárással kapcsolatban érdeksérelemre 
hivatkozással benyújtott kérelem tekin-
tetében.

4. Óvodakötelezettség
A gyermek abban az évben, amelynek 
augusztus 31. napjáig a harmadik élet-
évét betölti, a nevelési év kezdő napjától 
legalább napi négy órában óvodai fog-
lalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév 
május 25. napjáig benyújtott - kérelme 
alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt 
tartva, annak az évnek az augusztus 31. 
napjáig, amelyben a gyermek a negyedik 
életévét betölti, a Kormány rendeletében 
kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést 
engedélyező szerv) felmentheti az óvodai 
foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyer-
mek családi körülményei, sajátos helyzete 

indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell 
meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a 
védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú 
döntésben nem kell rendelkezni a kérel-
mezett jog gyakorlásáról.

A szabálysértésekről, a szabálysértési el-
járásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 
247. § a) pontja alapján az a szülő vagy 
törvényes képviselő, aki a szülői felügye-
lete vagy gyámsága alatt álló gyermeket 
kellő időben az óvodába nem íratja be 
szabálysértést követ el.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, 
aki a harmadik életévét a felvételétől 
számított fél éven belül betölti, feltéve, 
hogy minden, a településen, fővárosi ke-
rületben, vagy ha a felvételi körzet több 
településen található, az érintett települé-
seken lakóhellyel, ennek hiányában tar-
tózkodási hellyel rendelkező hároméves 
és annál idősebb gyermek óvodai felvételi 
kérelme teljesíthető.

A Hajdúnánási Óvoda 2020. április 21-ig 
hivatalból felveszi azon érintett gyerme-
ket, aki vonatkozásában 
nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda 
felvette. Erről a döntésről értesíti a szülőt, 
a gyermek felvételét pedig bejelenti a köz-
nevelés információs rendszerébe. A beirat-
kozáshoz szükséges iratok bemutatására 
ebben az esetben a gyermek első óvodai 
nevelési napján kerül sor. 

Hajdúnánás, 2020. március 31.

Gyüre Anikó
intézményvezető

Óvoda Kapcsolattartó Telefonszám

1. Gesztenyevirág Székhelyintézmény (Magyar u. 104.) Gyüre Anikó int.vez. 06 70 372-1490

2. Szivárvány Tagintézmény (Nikodémusz u. 17-21) Kónya Gáborné 06 70 372-1486

3. Gyermekkert Tagintézmény (Dorogi u. 24.) Máróné Zubor Gizella 06 70 372-1488

4. Eszterlánc Tagintézmény (Kasza u. 3.)
Nagy Jánosné 06 70 372-1491

5. Hétszínvirág Tagintézmény (Tedej, Előháti u. 1.)

Sajtóinformáció

Április 6-án Hajdú-Bihar megyében is 
megkezdték a falugazdászok az egysé-
ges kérelmek benyújtását

Az első másfél hét tapasztalatai azt mu-
tatják, hogy mind a falugazdászok, mind 
a gazdálkodók gyorsan alkalmazkodtak 
a koronavírus-járvány okozta szokatlan 
helyzethez.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
a járványhelyzethez alkalmazkodva 
egyszerűsítette az egységes kérelmek 
beadási rendjét, mert fontos, hogy ez az 
ingyenes szolgáltatás a járvány ellenére 
is minden gazdálkodó számára elérhető 
legyen. Az új rendszer sikeresen működik, 
megyénkben az első 10 napban már több 
mint 3000 kérelmet nyújtottak be a gaz-
dák a falugazdászokon keresztül.

A kérelmek szankciómentes benyújtási 
határideje: 2020. május 15.

2020-ban az ügyintézés során elsősor-
ban telefonos és e-mailes kapcsolattartás-
ra törekednek falugazdászaink, telefonon 
keresztül egyeztetik a kérelem tartalmát, 
és személyes megjelenés nélkül tudják azo-
kat benyújtani.

A telefonon történő kérelembeadások 
miatt nehezen elérhetőek falugazdászaink, 
ezért kérjük, hogy várják türelemmel az ő 
hívásukat: minden 2019-ben falugazdá-
szon keresztül kérelmet benyújtó gazdát 
keresni fognak!

Amennyiben szükségessé válna a sze-
mélyes ügyintézés, arra csak előzetes 
telefonos időpont-egyeztetés után lesz 
lehetőség. Irodáinkban tagjaink és mun-
katársaink egészségének védelmében 
szigorú járványvédelmi intézkedéseket 
vezettünk be, melyeket kérünk betartani.

Kérjük továbbá, hogy a halasztható, 
őstermelői igazolvánnyal kapcsolatos és 
egyéb ügyek intézésével május 15-e után 
keressék falugazdászainkat.

Tagjaink a NAK Hajdú-Bihar Megyei 
Igazgatóság 06 52/503 310; hajdubi-
har@nak.hu elérhetőségein jelezhetik 
kérdéseiket, illetve a falugazdászok eléré-
sében munkatársaink segítséget nyújta-
nak.

Hamarosan kezdődnek az út- és járdafelújítási munkálatok
Tisztelt lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat Belügyminisztéri-
um önkormányzati feladatellátást szolgá-
ló fejlesztések támogatása keretében meg-
valósuló „Belterületi utak, járdák, hidak 
felújítása” - út és járda felújítási munkáit 
végzi 2020. május 16-tól június 15-ig ter-
jedő időszakig az alábbi szakaszokon:

Út felújítás
Hajdúnánás, Áchim András utca burkolat 

felújítása a Jókai utca és Munkácsy utca 
közötti szakaszán

Hajdúnánás, Áchim András utca 
burkolat felújítása a Munkácsy utca 
és az Arany János utca közötti szaka-
szán

Hajdúnánás, Hunyadi utca burkolat 
felújítása az Iskola utca és Bartók Béla utca 
közötti szakaszán

Hajdúnánás, Széchenyi utca burkolat 
felújítása az Dankó utca és Kölcsey utca 
közötti szakaszán

Hajdúnánás, Széchenyi utca burkolat 

felújítása a Kölcsey utca – Kazinczy utca 
közötti szakaszán

Hajdúnánás, Széchenyi utca burkolat 
felújítása az Széchenyi zug és Dankó utca 
közötti szakaszán

Járda felújítás
Hajdúnánás, Iskola utca páros oldali be-
tonjárda felújítása a Bethlen Gábor utca 
és Hunyadi utca közötti szakaszán

Hajdúnánás, Óvoda utca páratlan olda-
li betonjárda felújítása A Balassi utcától az 
Óvoda u 21. számig

Hajdúnánás, Széchenyi utca páratlan 
oldali betonjárda felújítása a zsákutcától a 
Kölcsey utcáig

A munkavégzés okozta esetleges köz-
lekedési nehézségek, kellemetlenségek 
miatt a tisztelt lakosok megértését és tü-
relmét kérjük!

További információért keresse a Haj-
dúnánási Közös Önkormányzati Hiva-
tal Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda 
munkatársait az alábbi elérhetőségeken: 
06-52-381-411/131-es, és 127-es mellék.
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Zarándokszekerek nyomában
Mint ismere-
tes hazánkban 
k ü l ö n ö s e n 
sok kegyhely, 
zarándokhely 
t a l á l h a t ó , 
ezek közül is 
talán az egyik 
l e g i s m e r -
tebb, és ma 
már Nemzeti 
K e g y h e l y -

lyé nyilvánított Máriapócs, ahová év-
századok óta zarándokolnak a hívek, 
nemcsak messziföldről, hanem a kö-
zeli helyek főként katolikus lakossága 
a Könnyező Szűzanyához. Nagy ha-
gyománya volt a Nagyboldogasszony, 
Kisasszony és a Mária napi búcsúknak 
Hajdúdorog és Újfehértó görög, illetve 
római katolikus népessége körében. 

Különleges kiadvány látott napvilágot 
Buczkó József tollából, aki egy mára már 
szinte elfeledett zarándoklat történéseit, 
rituális dramaturgiáját eleveníti fel Sze-
kérrel a pócsi Máriához: Hajdúdorogi és 
újfehértói katolikusok lovas szekeres zarán-
doklatai Máriapócsra című könyvében. 
Mint a szerző előszavában írja, egy a kö-
zelmúltban szinte teljesen ép állapotában 
előkerült hajdúdorogi zarándokszekér 
inspirálta arra, hogy alaposabban utána-
nézzen, hogyan is zajlottak ezek a szekeres 
zarándoklatok a máriapócsi búcsúra még 
az 1950/1960-as években is

A kötet lapjain több, még élő – főként 
hajdúdorogi, újfehértói visszaemlékező 
eleveníti fel a pócsizarándoklataikhoz fű-
ződő emlékeit, élményeit. Mint olvasható 
erre - az akkor még több napos zarándok-
latra - szinte egész évben készültek a hívek, 
nemcsak a szervezés hétköznapi dolgaival, 
hanem lelki ráhangolódással, lelki előké-
születekkel is. 

A kötet lapjain szerves egységet alkot-
nak a vallási néprajzi elemek és a búcsújá-
ráshoz kapcsolódó liturgikus események. 
Az elbeszélések nyomán szinte megeleve-
nedik lelki szemeink előtt az a szakrális tér, 

amely kisugárzási területe a máriapócsi 
kegyhelynek.

Magunk előtt látjuk a végtelennek tűnő 
szekérkaravánokat, amelyek a búcsú előt-
ti napon indultak útnak, és tették meg a 
mintegy negyven kilométernyi távolságot 
közösen, templomi zászlók, a Mária-kegy-
kép vezetésével, szinte folyamatos éneklés 
közepette. Fontos információkat kapha-
tunk a tekintetben is, hogy hogyan történt 
a nagy létszámú búcsúsok elszállásolása, 
kik nyújtottak biztonságos hajlékot a fá-
radt zarándokoknak. Mint kiderül abban 
az időkben még családok fogadták be a 
vendégeket, sok esetben ennek évtizedek-
re visszamenő hagyománya volt egy-egy 
család esetében, ahol már a dédszülők is 
ugyanazon pócsi háznál szálltak meg.

Megismerkedhetünk azzal a rituális ese-
ménysorral, amely a zarándoklat egyik ki-
emelkedő pontja volt, amikor a Könnyező 
Szűz kegyképét ajkaikkal érinthették, azaz 
megtörtént az „értetkőzés”. „a zarándokok 
ragaszkodnak ehhez a kegyeletes ősi pócsi 
szokáshoz. Egész éjszakát virrasztanak, 
szent énekeket énekelve, csakhogy feljuthas-
sanak a kegyképhez és megcsókolhassák an-
nak másolatát” (Görögkatolikus Zarándok 
Naptár 1943.) Természetesen ezzel nem 
ért véget a zarándoklat, hiszen még ezek 
után szentmise, szentáldozás követte egy-
mást, és jutott idő arra is, hogy a búcsúban 
„búcsúfiát” vásároljanak, szentképet, vagy 
éppen egy kis cukorkát az otthon maradt 
gyermekek számára.

A kötethez jeles egyházi személyiség, 
Veres András győri megyéspüspök írt 
ajánlást, aki Pócspetri szülötte, és igen 
meghatottan emlékezik gyermekkora bú-
csúira. Ajánlását az alábbi gondolatokkal 
zárja, amely különös jelentőséget nyer 
ezekben a valóban vészterhes napokban, 
hetekben. 

„Miként akkor, ma is, ez az intenzív lelki 
élmény hónapokra erőt tud adni a résztve-
vőknek a mindennapi életben, és tartós békét 
hoz a szívekbe napjaink zaklatott életkörül-
ményei között.” 

(erzsé)

Otthonról is elérhető a tűzvédelem

Gyakorló szülők hetek óta azzal szembe-
sülnek, hogy a tanítás, tanulás veszély-
helyzetben sem marad el. A gyerekek a 
létező összes csatornán keresztül megkap-
ják a tananyagot. A katasztrófavédelem 
is rendszeresen ellátogat az iskolásokhoz 
tavasszal, osztályfőnöki óra keretében 
tartanak előadást a katasztrófavédelmi 
megbízottak a tűzmegelőzésről.A megelő-
zési kisfilmeknek köszönhetően ezekről a 
hasznos információkról idén sem kell a fi-
ataloknak lemondaniuk. A katasztrófavé-
delem honlapján számos oktató anyagot 
találhatnak a pedagógusok és a szülők is.
 Mivel a tűzesetek több mint a fele családi 
házakban és lakásokban keletkezik, így a 
megelőzésről szóló kisfilmek is nagyrészt 
ebben a témában készültek. A szakembe-

rek a vezetékek túlterhelésére és az abból 
keletkezett elektromos tüzekre, a főzés 
közben előforduló konyhai tűz megféke-
zésre valamint a menekülés lehetőségeire 
hívják fel a fiatalok figyelmét előadása-
ikon. Ebben az időszakban is fontos be-
szélni erről, hiszen a koronavírus-járvány 
miatti korlátozások miatt az emberek sok-
kal többet tartózkodnak otthon. 
Ahogy a lakástüzek is nagyrészt az em-
beri felelőtlenség miatt keletkeznek, így 
a megelőzéséért is a lakók tehetik a leg-
többet. Baj esetén a bejelentés tartalma, 
részletessége is lényeges lehet. A rendkí-
vüli tűzvédelmi órákon a telefonhívás 
lépéseit is átbeszélik a fiatalokkal, mint 
például azt, hogy mi a pontos cím, van-
e életveszély vagy esetleg van-e veszélyes 
anyag a tűz helyszínén. Arról is beszélni 
kell most, hogy a hosszú otthoni kényszer-
szabadságban kizárólag baj esetén hívják 
a 112-es segélyhívó telefonszámot, hiszen 
a szándékosan megtévesztő jelzéseknek 
komoly következményei lehetnek. Olyan 
embertől vehetik el a segítséget, aki való-
ban rászorul a tűzoltókra.

Írta: Papp-Kunkli Nóra tű. hadnagy

Majaság, költészet.. valóság,…
vagy valami ilyesmi

( Egy régi emlék)
Maja a barátnőm volt. És szerintem az 
is marad még itt, máshol, bárhol, ha al-
kalmunk adódik.  Ma is látom a villogó 
vádlijait.  Ahogy teljes szabályossággal 
rakosgatja előttem a  bolgár tengerparti 
homokban, a frissen fölszedett sátrunkkal 
a hátán. Miközben én fővök, izzadok, és 
bukdácsolok utána. Sorolja a követke-
ző látnivalókat. Persze, hogy megnézem, 
elvégre annyit csak megér nekem … ő.  
Ígéretes vacsora ízek a számban, hangu-
latok és üzenetek szanaszét hevernek a 
tengerparton izmosan és szemérmetlenül. 
De Maja csak a XIV. századi román temp-
lomokat akarja látni. 

Ülünk a sátor előtt. Most érkeztünk, 
egyszerre egy szlovák fiú csapattal. Látvá-
nyosan nem veszünk egymásról tudomást. 
Van köztük egy magyar is. Ez akkor derül 
ki, amikor este mégis beszélgettünk. Gü-
gyögi a magyart. 

- Ez azért nem egyszerű dolog. - pró-
bálom megérteni a fiút, de Maja már ki-
abál vele, hogy mi ez az elszlovákosodás!?  
A szlovák fiúk nyaka megnyúlik, majd 
egyikük- finoman meghatódva saját em-
berségétől közli, hogy szerinte a magyar 
is ugyanolyan ember, és neki nincsenek 
előítéletei. 

- Megyünk fogat mosni. – ezt már Maja 
mondta. És mentünk. 

Másnap estére már a Csehszlovákiai be-
vonulást is megbocsájtották nekünk. 

- Egészen jól főznek!  - néztem a barát-
némra a sátorban kanalazás közben a har-
madik este. Nem fűzött hozzá megjegy-

zést, teljes természetességgel fogyasztotta 
a szlovák ízeket. 

Hajnalban indultunk tovább. 
Pedig a gügyögő fiú, némi felsőbbren-

dűséggel a többi fiú felé, már mi mindent 
fordított..?!

Ha tényleg vannak mestereink és an-
gyalaink, akik vezetnek bennünket, akkor 
az egyiket nagy valószínűséggel Majának 
hívják.  Mikor már éppen elheverek, 
biztos, hogy felszedi a sátramat a hátam 
mögött. 

Utóírat: 
A vízben pedig a költészet miatt ültünk 
közel egy órát. A vörös bor és a meztelen 
fürdőzés éjszaka olyan Szécsi Margitos- 
gondoltam én. De azt ki a fene gondolta, 
hogy egyiket sem szeretem, és part sem 
kihalt!? De Maja elég leleményesen szit-
kozódott, míg egy Zrínyis kirohanással, és 
a nagy történelmi eseményre emlékeztető 
hangerővel, behozta nekem a törölközőt. 
Életem legboldogabb kirándulása volt.

Mart P. Ildikó

A Hajdúnánási Újság
következő számának 

megjelenése:
2020. május 7.
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Hajdúnánási Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete

2020. február 5-én taggyűlést tartott a 
Hajdúnánási Nyugdíjasok Érdekvédelmi 
Egyesülete a Bocskai Filmszínház épü-
letében. Értékelés és beszámoló hangzott 
le a 2019-es évre vállalt és elvégzett fel-
adatokról, tevékenységekről. Ismertetésre 
került az egyesület pénzügyi gazdálkodása 
is. Ezen beszámolókat a tagság egyhangú-
lag elfogadta. 

Ezután következett titkos szavazással 
a tisztségviselők megválasztása. A voksok 
összesítését követően a szavazatszámláló 
bizottság elnöke ismertette az eredménye-
ket. 

A tagság egybehangzóan megerősítette 
az egyesület élén Kristóf Irént, valamint 
megválasztásra kerültek az egyesület tiszt-
ségviselői is. Ezen megbízatások öt évre 
szólnak. 

Ezután sor került az egyesület 2020. 
évi tevékenységének kialakítására, meg-
beszélésére és rögzítésére. Továbbra is 
fenntartjuk és ápoljuk kapcsolatainkat 
a testvér nyugdíjas szervezetekkel mind 
Magyarországon, mind a határon túl. 
Részt kívánunk venni a városi rendezvé-
nyeken, Országház látogatást szervezünk, 
megnézzük a tiszavirágzást, ellátogatunk 
Nagyarra, ahol egy különleges tematikus 
Rózsakertet és Pálmaházat tekintünk meg. 
Közös főzésekkel ünnepeljük tagjaink szü-
letés – és névnapjait. A tagság egyhangú-
lag elfogadta a tervezetet 2020 évre. 

A koronavírus járvány megelőzéssel 
kapcsolatos intézkedések miatt számos 
tavaszra tervezett program nem jöhetett 
létre, de az egyesület bízik abban, hogy 
ezek a későbbiekben még megvalósítható-
ak lesznek. Zárásként az elnök gratulált a 
tisztségviselőknek és jó egészséget kívánt 
az egyesület minden tagjának. 

Treszkó Sándorné titkár

Kertünk – otthonunk
Május hónap talán a legnépszerűbbike az 
évnek. Ilyenkor már a növények java ontja 
csodálatos virágait és zöldell az egész termé-
szet. Ebben a miliőben vágunk bele úgy iga-
zán kertünk látványos megszépítéséhez. Ez 
annál is örömtelibb feladat, mert az orgo-
nák, gyöngyvirágok és a bazsarózsák finom 
illata veszi körbe a tüsténkedő, kertben 
dolgozó embert. Most próbáljuk csokorba 
szedni azt, hogy május hónapban melyek is 
a legfontosabb kerti tennivalóink.

VIRÁGOSKERT:
Eljött az ideje a dáliák, kánnák, kardvi-
rágok és egyéb gumós, gyöktörzses nö-
vények kiültetésére, amelyeket sikerrel 
átteleltettünk. Kiültetés előtt célszerű 
megvizsgálni, hogy nincs-e sérült, rothadt 
rész rajtuk (esetleg gombás fertőzöttség). 
Kezeljük le őket az ültetés előtt, a sérült 
részeket távolítsuk el.

Jöhetnek az egynyári növények!  Az el-
virágzott hagymás növények és kétnyári 
virágok helyére, az elkészített virágágyá-
sokba sorra ki lehet ültetni az egyéves 
virágokat. Egy részük még vethető, más 
részük előnevelt palántaként ültethető.

A már elnyílott hagymás növények vi-
rágszárait távolítsuk el, de a zöld levélzetét 
hagyjuk elszáradni, hiszen onnan a hagy-
mákba visszatér a tápanyag, így erősödnek 
meg a következő évre.

KONYHAKERT:
Egyre több munka adódik a zöldséges 
kertben. Lassacskán kiültethetjük a para-
dicsom, a paprika, a zeller, a káposztafé-
lék, az uborka stb. palántákat. Elvethetjük 
a melegigényes magvakat is.

Lassan virágzik a ribizke és az egres is, 
amelyek száraz időben igénylik az öntözést.

A májusi melegedő időben nem túl jó 
ötlet fákat, cserjéket ültetni. Ha mégis 
muszáj, akkor konténerben előnevelt nö-
vényt válasszunk.

Ne feledkezzünk meg a rendszeres 
gyomtalanításról sem.

ÖNTÖZÉS:
A fejlődésben lévő növényeinknek -külö-
nösen a frissen ültetetteknek- igen magas 
ilyenkor a vízigénye. Ha az öntözést el-
hanyagoljuk, akkor a fejlődésük jócskán 
elmarad az ideálistól.

Inkább ritkábban, de alaposabban ön-
tözzünk!  Ezáltal a talaj sem tömörödik 
annyira, és a növényeket is arra ösztönöz-
zük, hogy mélyebbre hatoljanak a gyökerei.

Minél többet öntözzünk gyűjtött eső-
vízzel, mert ez nem annyira meszes. Ne 
feledjük a régi mondást: a májusi eső ara-
nyat ér.

SZOBANÖVÉNYEK:
Ügyeljünk arra, hogy a kaspók alján ne 
maradjon pangó víz, ugyanis az szétro-
hasztja a növény gyökérzetét, ami pusztu-
láshoz vezethet.

Ha a szabadban akarjuk „nyaraltatni“ a 
szobadíszeinket, akkor fokozatosan szok-
tassuk őket a kinti klímához. Kerüljük a 
szeles, huzatos és a tűző napos helyeket.

A nagyobb levelű növényeink száraz 
időben meghálálják az esőztető permete-
zést, hiszen sokat párologtatnak a nagy 
levélfelületükkel.

NÖVÉNYVÉDELEM:
Folyamatosan figyeljük a kártevők és a 
kórokozók megjelenését és védekezzünk 
ellenük. A megfelelő szerek szakboltokban 
megszerezhetők. A csomagoláson feltün-
tetett módon használjuk őket!

Állandóan tartsuk tisztán a használt 
kerti eszközeinket (ásó, kapa, lapát, villa, 
gereblye, kés, olló, fűrész stb.).

Nagyon fontos, hogy minden májusi 
munkánk során ne tévesszük szem elől a 
májusi fagyosszenteket!

Gut István
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Egészségvédelem 
a Hétszínvirág Óvodában

Egészségünk megőrzéséért Óvodánk 
funkciójából adódóan fokozott figyelmet 
fordít a gyerekek egészséges életmódjának 
alakítására. 

A gyermekeket játékos formában jut-
tatjuk új ismeretek birtokába, melyeket 
az óvodai élet során gyakorlunk. 

Egy ilyen játékos előadásra került sor 
2020. március 13-án, pénteken a Hét-
színvirág Óvodában, a Védőnői Szolgá-
lat közreműködésével.

A védő néni az egészséges táplálkozásról 
és a helyes fogmosási technikáról beszélt a 
gyerekeknek.A minél érdekesebb és gyer-
mek közelibb előadás érdekében szemlél-
tető eszközöket használt, amelyek nagyon 
figyelemfelkeltőek és érdekesek voltak.

Egy ételpiramis segítségével megbeszél-
ték, hogy milyen élelmiszerekből kell a 
legtöbbet fogyasztani és miből keveset az 
egészségünk megőrzése érdekében. Ezeket 
a gyerekek megfoghatták, megnézhették, 
majd megpróbálták helyesen felállítani a 
piramist.

Egy nagy fogsor és fogkefe segítségével 
mutatta be a védő néni a helyes fogmo-
sási technikát, valamint a fogak nevét, 
funkcióját is megbeszélte a gyerekekkel. A 
vállalkozó szelleműek be is mutathatták a 
fogsoron, hogyan kell helyesen fogat mos-
ni. Mindenki fogkeféjét ellenőrizték, kiét 
kell esetleg kicserélni.

Végezetül felhívta a gyerekek figyelmét 
a helyes és gyakori kézmosásra a betegsé-
gek elkerülése érdekében.

A gyerekek új ismeretkehez jutottak, 
valamint mélyítették a már meglévőket 
érdekes, játékos formában.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a 
Védőnői közreműködést.

06 80 900 368

850 Ft
/adag

Rendeljen a Magyaros Étteremből!

Kiszállítást vállalunk a hét minden napján, hétfőtől vasárnapig.
Napi menük, frissensültek, készételek, kézműves hamburgerek széles 

választékából válogathatnak kedves Vendégeink.

2020. április 20-tól kínálatunkat kézműves pizzákkal bővítjük!

Ajánlatainkat keresse Facebookon vagy telefonos elérhetőségeinken:
Tel.: 06/30-720-10-11, 06/30-678-71-84, 06/52-570-679

E-mail: info@magyaros-etterem.hu

Rendelés felvétel: 11:00-20:00-ig minden nap, kiszállítás 21:00-ig 
Hajdúnánás és Hajdúdorog belterületén díjmentesen.

Magyaros Étterem-4080 Hajdúnánás Köztársaság Tér 9-11.

Ez itt az Ön hirdetésének
a helye! 

Hirdessen Ön is
a Hajdúnánási Újságban!
Telefon: 06-70/445-40-51


