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Polgárőr nap a Kendereskertben 

Ne csak mondd, tedd! Ott segítünk, 
ahol szükség van ránk! – szól a Pol-
gárőr Szövetség szlogenjen, mely 
tökéletesen összegzi annak a több 
évtizedes szolgálatnak a lényegét és 
jelentőségét, mely révén a polgárőr-
ség hozzájárul az ország és a helyi 
közösségek biztonságos működésé-
hez, közbiztonságának fenntartásá-
hoz. 

A polgárőrség létrejötte a 
rendszerváltás időszakához 
köthető, így ez a különle-
ges civil kezdeményezés már 
több, mint harminc éve áll a 
lakosság szolgálatában. A haj-
dúnánási polgárőrég nagysza-
bású Polgárőr nap keretei kö-
zött ünnepelte meg ezt a szép 
kerek évfordulót. 

A programon tiszteletét tet-
te Szólláth Tibor Hajdúnánás 

város polgármestere, Dr. Tiba István 
országgyűlési képviselő, Dr. Vincze 
István rendőrkapitányságvezető, ki-
fejezve ezzel is a polgárőrség iránti 
hálát és tiszteletet. A megszólalók 
egyöntetűen megfogalmazták, hogy 
soha nem volt olyan jó a közbizton-
ság Hajdúnánáson és a megyében, 
mint az elmúlt években, ehhez az 

eredményhez pedig a polgárőrök is 
hozzájárultak. 

Nem mindig volt ez így. A civil 
kezdeményezést a rendszerváltáshoz 
köthető bizonytalan, átmeneti idő-
szak hívta életre, amikor bűnözésben 
mennyiségi és minőségi robbanást 
történt. A lakosság biztonságérzete 
látványosan romlott, új típusú bűn-
cselekmények jelentek meg, így pél-
dául a kábítószerekkel való visszaélés, 
a prostitúció, a védelmi zsarolások, a 
fegyveres rablások. A lakosság köze-
li bűncselekmények közül a vagyon 
elleniek a duplájukra nőttek. Ezek a 
változások eredményezték a polgárőr-
ség létrejöttét.

A rendezvény jó alkalmat kínált rá, 
hogy az egyesület kifejezze az elisme-
rését a tagjai felé, s díjazza a kiemelke-
dő teljesítményt. Az ünnepi köszöntő 

legszebb pillanata Ambrus Antal mél-
tatása volt, aki alapítótagként immár 
30 éve polgárőri feladatokat lát el, sőt 
17 éven keresztül elnökként segítette 
az egyesület munkáját. 

A beszédeket követően az Arany-
szalma Néptáncegyüttes ifjú tehetsé-
gei szórakoztatták a közönséget színes 
néptánc válogatásukkal. Őket pedig 
a Nánási Népdal, Nóta és Táncked-
velők Egyesülete követte fellépésével. 

A rövid műsor után kötetlen prog-
ram, beszélgetés, gyerekjátékok, majd 
a jól megérdemelt lakoma követke-
zett. Nagyon fontosak ezek a progra-
mok a polgárőrök életében, hiszen ők 
azok, akik az év minden napján, ön-
zetlenül áldozzák fel szabadidejüket a 
köz javára. 

Ferenczy Boglárka 
– fotó: Girus Zsolt
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Madarak és fák napja a Gyermekkert Oviban
„Együtt a virágos óvodánkért” 
címmel indított kezdeményezést 
a Gyermekkert Óvoda nevelőtes-
tülete. Az óvoda dolgozói kiemelt 
figyelmet fordítanak a környezeti 
nevelésre, a természet szeretetének 
megalapozására, az ehhez kapcsoló-
dó jeles napok (Állatok világnapja, 
Víz világnapja, Föld napja, Mada-
rak és fák napja) méltó köszöntésé-
re is.

A Madarak és fák napja alkalmából 
a gyermekeket szüleikkel együtt vár-
ták egy közös kertészkedésre május 
12-én.

Ezen a délutánon a csúszdák, má-
szókák háttérbe szorultak, a homo-
kozó lapátok ültető lapáttá váltak a 
gyerekek kezei között. Mindenkinek 

volt feladata, megosztották a munka-
folyamatokat és a szorgos kis kezek 
nyomán megszépült az udvar.

A gyerekek rendszeresen gondoz-
zák az elültetett növényeket, amelyek 
szebbnél szebb virágokkal hálálják 
meg a törődést és teszik szebbé a hét-
köznapjaikat és a játszó udvarukat. 
Amikor éppen elszaladnak egy-egy 
virág mellett a közösen eltöltött per-
cek jutnak eszükbe, s mosolyt csalnak 
arcukra.

A legkisebbektől a legnagyobbakig 
mindenki jól érezte magát és öröm-
mel vett részt ezen a délutáni prog-
ramon.

Porkolábné Ötvös Anita 
SZMK Elnök

Népi hagyományápoló családi nap a Hajdúnánási Óvodában
Vidám gyermekzsivajt vitt a szél a 
Liget területén egész délelőtt május 
28-án. A  Hajdúnánási Óvoda ezen 
a napon tartotta Népi hagyomány-
ápoló családi napját, amelyet a TOP-
7.1.1-16-H-ESZA-2019-00275  pá-
lyázati forrásból valósítottak meg. 
Az óvodából a legkisebbektől a legna-
gyobbakig minden csoport a reggeli 
órákban érkezett meg a Ligetbe szü-
leikkel, nagyszüleikkel és a testvéreik-
kel. Az óvodai program így vált a ge-
nerációk közti kapcsolatépítés, a közös 
élményekkel gazdagodás elemévé.
A megnyitón a város nevében Szólltáh 
Tibor polgármester és Kónya Gábor-
né megbízott intézményvezető kö-
szöntötte a nap főszereplőit, a pöttöm 
gyerekeket, valamint mindazokat akik 
szívesen részt vettek ezen a napon. A 
nap a néphagyományokhoz kötődött. 
Azok ápolása, felelevenítése nagyon 
fontos feladat, ezért kell elkezdeni 
már óvodás korban. Hajdúnánáson 
egyedülálló néptánc oktatás folyik, 
amit tanórák keretén belül sajátíthat-
nak el az alsó osztályos gyerekek. Az 
óvodában is folyik a hagyományőrzés, 
amelyből a program résztvevői ízelítőt 

kaptak az ovisokból alakult néptánc-
csoport által.

A Kerecsen Íjász és Hagyományőr-
ző Egyesület jóvoltából a bátrabbak 
közelebbről is megismerkedhettek 
az íjászkodással, megnézhették kö-
zelebbről a vándorló nomádok és a 
honfoglaláskori magyarok lakóhe-
lyéül szolgáló jurtát is. A 19. és 20. 
század magyarságának jellegzetes ru-
haviseletét és fegyverbemutatóját is 
megnézhették a gyerekek az egyesület 
jóvoltából a Ligetben. 

A Hajdúnánási Óvoda tagintézmé-
nyeiben folyó kreatív munka a kéz-
műves sarokban öltött testet. A csillo-
gó szemű gyerekek valósággal ellepték 
az asztalokat, hogy szebbnél-szebb al-
kotásokat készítsenek. Óránkénti vál-
tásban a tagintézmények pedagógusai 
különleges foglalkozásokkal készültek 
az érdeklődő apróságoknak. 

A nap egyik különlegessége az ovis 
portéka kiállítás volt, amit direkt erre 
a családi napra álmodtak meg az óvo-
dában.  A Gasztrohős munkacsoport 
a kiállítást különleges hulladékokból, 
újrahasznosított anyagokból valósí-
tották meg. Igyekeztek olyan termé-

keket elkészíteni, amelyekkel már 
találkoztak a piacon, vagy vásárokon. 
De természetesen a képzeletüket is 
szabadjára engedték, így újdonságok 
is készültek, amelyek szintén a kiállí-
tás részét képezték.

Természetes a nap folyamán az ovis 
portéka kiállítás ihletője, a Nánási 
Portéka árusai is részt vettek termé-
keikkel, ahol finomságok kóstolására 
is volt lehetőség. Az ovis portéka ki-
állítás a művelődési központ kiállító-
termében is megtekinthető lesz június 
7 és 14-e között, ahol bárki megcso-
dálhatja a gyerekek és a pedagógusok 
által megálmodott tárlatot.

Az aranyos 
tarajos kiska-
kas meséjét az 
Ákom-Bákom 
Bábcsoport ele-
venítette meg 
a gyerekek szá-
mára, és Mu-
zsikás Péter a 
gyerekek nagy 
kedvence is a 
színpadra lé-
pett, aki zenés 

előadásával énekeltette meg a gyer-
meksereget.

A nap végén a díjkiosztón jutal-
mazták az ovis portéka alkotóit és 
résztvevőit, akik emléklappal és apró 
ajándékkal lettek gazdagabbak.

A nap során természetesen ugráló-
várak, népi játékok, kirakodóvásár és 
rengeteg kísérő program gazdagította 
a népi hagyományápoló családi na-
pot. A család minden tagja megtalál-
ta a kedvére való programot, akár a 
sátorban, akár a Liget más területén.

Dobos M. – fotó: Girus Zsolt
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A Rét temploma

Isten tenyerén, a végeláthatatlan 
síkmezőn, a Réten megtelepedett 
katolikusság – amint a református 
tanyabirtokosok is -, a kezdetektől 
elkövettek mindent azért, hogy haj-
léka legyen az iskolai oktatásnak, 
egyben temploma is a hitét mélyen 
megélő tanyai társadalomnak.
Évtizedeken át Isten szabad ege vont 
fedelet az együtt imádkozók feje fölé. 
Az 1906-ban emelt Réti Jézuska, az 
Agócs-kereszt, valamint a Magi-telek 
kellős közepén állított „ősi fa feszület” 
mellett gyűltek istentiszteletre a hívek.

A két kezük munkája által lassacskán 
gyarapodó réti matyóság - külső segít-
ség hiányában -, iskolaépítésre szánta 
el magát, hiszen közel száz gyermek 
áhította már a betűvetés tudományát.  
A trianoni tragédiát követő eszten-
dőben aztán, a réti bíró szervezése 
mellett adománygyűjtésbe is kezdtek. 
A buzgalmat szemlélve, a kalapgyá-
ros Sohler István iskolaszéki elnök 

1921-ben a következőkről 
tett jelentést az egyházközség 
lelkészének: „Talán sikerül a 
tanyákon iskolát létrehozni, 
éspedig római katolikus isko-
lát, mivel ott leginkább a mi 
híveink vannak többségben… 
A mozgalom már megindult e 
tekintetben, s a tanyai lakosok 
köröző íveken gyűjtik az ado-
mányokat. Ha szép adomány 
gyűlik össze, valóra válhatnék 
ez a régen óhajtott szükséglet.”

A város vezetése azonban, 
meghallva Klebelsberg Kunó 
kultuszminiszter felhívását, 
úgy döntött, saját költségén 
inkább maga lát hozzá az 
iskola megépítéséhez. Még-
pedig a református felekezeti 
oktatás számára. 1925 őszére 

készen is állt a tanyavilág első 
elemi iskolája a Rét szívében, 
azon belül is a Magi-telken. 

Előbb a református egyház kezelésébe 
adták, ám fejet hajtva a számbeli fö-
lényben lévő katolikusság előtt, más 
döntés született, melyet szűkszavúan 
ekképpen indokoltak: „Az iskolát a 
város saját költségén építette, a reformá-
tus felekezettől visszavette és szerződési-
leg átadta a római katolikus egyháznak, 
mint fenntartónak.” Mindez 1927. 
szeptember 17-én történt. 

Az arccal nyugatra tekintő épület 
két világos, tágas, boglyakemencé-
vel fűtött tanteremmel rendelkezett, 
valamint szolgálati lakással a tanítók 
számára és melléképületekkel az ál-
lattartás céljára. Az első tanítóházas-
pár szervezőmunkája nyomán aztán 
élettel és templomi énekhanggal telí-
tődött a réti kultúra háza. Merthogy 
kezdettől fogva templomként is szol-
gált. Havonta egyszer, majd vasár és 
ünnepnapokon lovasfogattal kiutaz-
tatták ugyanis az egyházközség plé-

bánosát, s ilyen alkalmakkor többen 
zengték Isten dicséretét a nagyobbik 
tanteremben, mint a benti kőtemp-
lomban. Ezen nem is csodálkozha-
tunk, hiszen a katolikusság döntő 
része a tanyákon élt. 

Egy templom számára is elegen-
dő mennyiségű szakrális kellék gyűlt 
össze a hívek adományából. Nem 
véletlen hát, hogy templomi napo-
kon valóban templommá változott 
az épület. Molnár Imre adományából 
1928-ban az udvaron a régi fakereszt 
helyén kőfeszület készült. 1932-ben 
aranyozott oltárt emeltek, valamint 
harmóniumot vásároltak. S vége hosz-
sza nem volt a különféle vallásos tár-
gyaknak, melyeket ugyancsak a hívek 
adományából vásároltak. 1938 márci-
usától aztán a harang szava is bezengte 
a Rétet, amely istentiszteletre hívott, 
s érchangjával még a Görbeházán la-
kóknak is jelezte a déli harangszót. 
Szent István király tiszteletére öntette 
Molnár Amália tanítónő, s korábban a 
templom tornyából adta hírül az egy-
házközség híveinek örömét és bánatát.

A második világháborút követő 
évek azonban megroppantották az 
emberek, az iskola és a templom éle-
tét. Bár a téeszesítés maga alá gyűrte 
a tanyagazdálkodást, ennek 
ellenére, az 1960-as évek 
második felében még min-
dig több mint 80 gyermek 
dagasztotta naponta a sarat 
iskolába menet. És ebben az 
időben is minden vasárnap 
szentmisére vonult a nép. 
Aztán ennek is vége szakadt. 
Már csak a szülők, nagyszü-
lők maradtak. Meg az isko-
lacsengő és a gyermekhang 
nélküli épület, amelyben 
még az 1970-es években is 
meg-megtartották az isten-
tiszteleteket, igaz, egyedi 

tanácsi engedély alapján. A hívek, a 
kint lakó katolikusság bízott ugyanis 
abban, hogy az iskola a Rét templo-
maként „az idők végezetéig” szolgál-
hatja őket. Azt tervezgették, végleg 
templommá alakítják át. Ám a poli-
tika másként rendelkezett. Se tanya, 
se templom! 

1979-ben, Papp Géza, az utolsó 
helybéli plébános keserű szavakkal 
vetette papírra: „A hívek más faluba, 
illetve a városba költöztek. Az iskola pe-
dig már előzőleg megszűnt, mert kevés 
volt a tanulók létszáma. Érseki engedély 
alapján eladtuk az oltárt a kisebb kegy-
tárgyakkal együtt, a harangot és a feszü-
letet is, melyeknek az árát a templom 
renoválására fordítottuk.”

A Rét egykori iskola-temploma 
végóráit éli. Kilencvenhét éves falai 
még halkan susogják a sok-sok imát, 
a régvolt énekhangot, gyermekzsivajt. 
Még őrzi a Rét templomának halvá-
nyuló emlékét, amíg elbontásának 
pillanatában a Teremtő szemfedélül 
rá nem teríti poraira a kék eget.

Buczkó József

Hetven évesek érettségi találkozója
Az 1970-ben érettségizett IV.b-sek a 
tizedik osztálytalálkozójukat tartották 
május végén Hajdúnánáson. 

A félévszázados jubileumi összejöve-
telt a járvány miatt az 52. évben sike-
rült megszervezni.

Sajnos a gimnáziumi társak ötö-
de már elhalálozott, de az élők szinte 
mindegyike tele nosztalgiával érkezett 
vissza a diákévek szeretett helyszínére. 
Sokan párjukat is elhozták. Így huszon-
hatan, épp, mint az érettségiző osztály-
létszám, hallgatták egymás tartalmas 
beszámolóit. Ennyi évtized távlatában 
volt miről mesélni. 

A most 
hetvenéves 
h a j d a n i 
gimnazisták 
e lha t á roz -
ták, hogy a 
jövőben két-
évente meg-
ismétlik ezt 
a kellemes 
rendezvényt.

A harangláb az iskola udvarán 1951-ben

Az iskola déli oldala ma. Ez volt a Rét temploma
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Megyei szintű vetélkedő a Csihában

Tanműhely avató 
Ahol élmény tanulni: korszerű gép-
járműipari tanműhellyel gazdago-
dott a Berettyóújfalui Szakképzési 
Centrum Csiha Győző Technikum 
és Szakképző Iskola. Az iskola új 
tanműhelyét május 27-én ünnepé-
lyes keretek között avatták fel. 
Több éves tervezés, majd hónapok 
megfeszített munkája előzte meg azt 
a tanműhely átadót, melynek a BSZC 
Csiha Győző Technikum és Szakkép-
ző Iskola adott otthon a napokban. Az 
iskola egy új, modern gépjárműipari 
tanműhellyel gazdagodott, ahol a 
helyi és környékbeli fiatalok a gépjár-
mű mechatronikai technikus szakma 
alapjait sajátíthatják el. A vadonatúj 
tanműhely megfelel a kor követelmé-
nyeinek, sőt felszereltsége nem marad 
el a gyakorlati helyként is szolgáló 
műhelyekétől. 

Az átadó ünnepségen tiszteletét tet-
te Tiba István országgyűlési képviselő, 
aki beszédében a fejlesztés aktualitásá-
ról, a MOTO GP pálya fejlesztéséhez 
történő releváns illeszkedéséről be-
szélt, s méltatta az intézményt, amiért 
már most elé mentek a lehetőségnek, 
s még a beruházás megkezdése előtt 
kialakították a tanműhelyt.  Szólláth 
Tibor Hajdúnánás város polgármeste-
re a település és az oktatás színvonala 
közötti kapcsolatról beszélt, Pelyhé-
né Bartha Irén Berettyóújfalui Szak-
képzési Centrum főigazgatója pedig 
büszkén osztotta meg az átadó részt-
vevőivel, hogy a műhely kialakításával 
párhuzamosan megvalósult a szakok-
tatók továbbképzése is, így minden 
feltétel adott a tudás átadására. 

Az ünnepi beszédeket követően a 
meghívott vendégek felfedezhették 

az újonnan átadott műhelyt, s rövid 
bemutatókon keresztül megismerhet-
ték milyen eszközök szolgálják majd a 
jövő szakemberinek képzését.  

Ferenczy Boglárka 
– fotó: Girus Zsolt

Hajdú és Bihar vidéki fürdőivel is-
merkedhetek meg a megye fiataljai 
a BSZC Csiha Győző Technikum 
és Szakképző Iskola által szervezett 
vetélkedőn
A termálvíz hazánk egyik legnagyobb 
kincse, melyre különleges, gyógyító 
erejéből adódóan nemzeti vagyon-

ként is tekinthetünk. Szerencsések 
vagyunk, hiszen a Kárpát-medence 
bővelkedik ebben az erőforrásban, 
Hajdú-Bihar megye pedig olyan gaz-
dag termálvíz készlettel bír, hogy kis 
túlzással azt mondhatnánk: ahol mé-
lyebbre leásunk ott gyógyvíz terem. 
Nem csoda, hogy ezt a rendkívüli 

adottságot kihasználva 28 termálfür-
dőt üzemeltetnek közvetlen környe-
zetünkben, a megyehatáron beül.  Az 
idelátogató emberek jól tudják micso-
da érték húzódik a lábunk alatt, ők 
több száz, esetenként több ezer kilo-
métert tesznek meg a gyógyító für-
dőzésért, mi helyiek viszont sokszor 
nem is értjük milyen kincs húzódik a 
városhatárban. 

Fontos, hogy minél többen fel-
fedezzék a termálvíz erejét, s rájöj-
jenek milyen jó dolog strandolni. 
Ehhez a célhoz igyekezett hozzájá-
rulni a Hajdú és Bihar vidéki fürdői 
vetélkedő,melyet a BSZC Csiha Győ-
ző Technikum és Szakképző Iskola 
a saját diákjai és tagintézményeinek 
fiataljai számára szervezett.

A három fordulós versenyre 12 
csapat nevezett, végül a döntőben 10 
csapat vett részt. Az elődöntőben a fi-
ataloknak egy általuk választott fürdő 
bemutatását és egy plakáttervet kellett 

elkészíteni, a döntőben pedig főként 
fürdőismereti kérdésekre kellett vála-
szolnia a fiataloknak, de voltak olyan 
szórakoztató programelemek is, mint 
a retro strandos zene felismerés vagy 
a régi fürdőruhák és az évszámok ösz-
szepárosítása. 

A tíz döntős csapat mindegyike 
győztesként, ajándékkal távozhatott 
a helyi szponzortok jóvoltából, de az 
abszolút győztes a balmazújvárosi Ve-
res Péter Gimnázium, Technikum és 
Szakképző Iskola csapata lett, akiket 
a versenyben tanúsított erőfeszítései-
kért egy-egy tablettal gazdagodhattak. 

A program elérte a célját, hiszen 30 
hajdú-bihari gyermek már biztosan 
többet tud a megye termálfürdőiről, s 
jó eséllyel tovább is viszik az informá-
ciót barátaiknak, szüleiknek.

 (f.b.)-fotó: Girus Zsolt

IX. Országos Fogyasztóvédelmi Sulitábor

Az üzletekbe betérve gyakran hallha-
tunk olyan kifejezéseket, mint szava-
tosság és garancia, de ezek jelentésé-

vel, alkalmazásával nem mindenki 
van tisztában. Nem így a BSZC Csi-
ha Győző Technikum és Szakképző 
Iskola kereskedelmi értékesítő szakos 
tanulói. Közülük hét szerencsés diák 
vehetett részt a 2022. május 23. és 
25. között Mezőkövesd-Zsórifürdőn 
megrendezett IX. Országos Fogyasz-
tóvédelmi Sulitáborban.  A prog-
ramba való bekerülés feltétele egy 
Fogyasztóvédelmi Sulihét megtartása 
volt február vagy március folyamán. 

A beérkezett pályázatok közül öt is-
kola tanulói vehettek részt a táborban. 
Rajtunk kívül voltak budapesti, kis-
kunfélegyházi, győri és zalaegerszegi 
diákok is.

Érdekes előadást hallhattunk a 
Nemzeti Média- és Hírközlési Ha-
tóság szakértőjétől, aki az internetes 
videók tartalmi hitelességéről beszélt. 
A Gazdasági Versenyhivatal előadója 
a hivatal munkáját mutatta be, majd 
érdekességként az influenszerek vilá-

gáról is megosztott velünk pár infor-
mációt. Persze nemcsak fogyasztóvé-
delmi előadásokról szólt a három nap, 
hanem voltak vetélkedők, játékok is. 
A délutáni szabadfoglalkozások alkal-
mával átsétáltunk a négy kilométerre 
fekvő Mezőkövesdre, és meglátogat-
tuk a város nevezetességeit. A közel 
hatvanfőnyi táborozó az utolsó estét 
közös sütögetéssel zárta.

Ötvösné Kéki Piroska
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Magyar gondolkodás – egyetemes magyar műveltség 

Amikor írásomat kezébe veszi a Ked-
ves Olvasó, már június eleje lesz a 
kalendáriumban, mely az ikrek hava. 
Most mégis engedjék meg, hogy egy 
kicsit visszamenjek május első feléhez 
időben, a bika havához, mely május 
21-ig tart.

Írásaimban többször kitértem már 
a merev naptári rendszerek behatáro-
lásaira, melyek szinte teljes mértékben 
figyelmen kívül hagyják a természet- 
és a kozmikus rend útmutatásait. 
Hadd szemléltessem ezt egy példával! 
A májusról eszünkbe jut a majális, 
mely eredendően a természet köze-
liségét, a tavaszt juttatja eszünkbe és 
a párválasztást, a társas együttlétet, 
új szerelmek születését. Gondoljunk 
csak a májusfaállításra vagy Szinyei 
Merse Pál: Majális című képének 
hangulatára! 

Érzékszerveink számos jótékony 
hatással bíró ingert kapnak a termé-
szettől. A kilombosodott fák és virág-
zó növények látványa a szemünket 
gyönyörködteti. A virágok nem csak 
szépek, de illatosak is, így lép be a 
szaglás, mint érzékelés a folyamatba. 
Végül gondoljunk a madarak énekére, 
mely a fülünkön keresztül jut el hoz-
zánk. Valljuk be, mindhárom jelenség 
a lelkünket is gyógyítja és rendezi.

Tisztában vagyok azzal, hogy má-
jus ide vagy oda, nem túl sok ember 
élvezi ki az ilyenkor kínálkozó termé-
szet adta lehetőségeket. Hogy miért is 
nem, annak sok oka van. Az okok kö-
zül sokat nyom a latba a május elején 
zajló érettségi írásbeli. Sok ezer diák ül 
átlagosan négy délelőttön át a feladat-
sorok előtt. Nem tudjuk, miért ilyen-
kor zajlanak az érettségi vizsgák, nem 
nagyon teszünk már fel ilyen kérdése-
ket. Talán azért, mert a civilizációt és 
a modernitást nem érdekli, hogy mi 
történik a természetben. Látnunk kell 
azonban, hogy emiatt  a műveltség- 
mely a természet és a világmindenség 
törvényszerűségeire épít –egyre távo-
labb kerül tőlünk, s hiánya rengeteg 
baj forrása.

Műveltségünk egyik fő pillérét, 

anyanyelvünket mindnyájan ismer-
jük. Vizsgáljuk meg egy kicsit szem-
léletét!

Karácsony Sándortól tudjuk, hogy 
a magyar mellérendelő gondolkodású 
nép, így a nyelve is az. Ez a más né-
pekkel való kapcsolatainkat is megha-
tározta, bármit is tanítsanak és terjesz-
szenek rólunk a mai világban.

Ha egy nyelv mellérendelő, akkor 
egy több elemből álló mondat tetsző-
leges sorrendben elmondható, a rago-
zás ezt lehetővé teszi. Ha belegondo-
lunk, ez azt is jelenti, hogy minden 
mondatrésznek lehetőséget adunk, 
hogy hangsúlyos helyet kapjon. Ez 
egész gondolkodásunkat meghatároz-
za. Az angol ezzel szemben nagyon 
merev rendszerű nyelv és alárendelő 
típusú. Így a gondolkodása is ugyan-
olyan jellegű. Ezért is tudott annyit 
gyarmatosítani és népeket leigázni, 
elpusztítani. Világnyelvvé válása ezért 
is olyan káros az emberiség számára. 
Szemlélete mindent áthat. Ez nem 
azt jelenti, hogy nem hasznos idegen 
nyelveket tudni, de a kiindulási pont 
mindig az anyanyelvünk legyen. En-
nek alapos ismerete és tisztelete nélkül 
ugyanis nehéz biztos és maradandó 
nyelvtudást szerezni.

A magyar nyelvben nincsenek ne-
mek. Tudnunk kell, hogy a mai ember 
fejlettebbnek gondolja azokat a nyel-
veket (szláv, latin, germán), melyek a 
három nemet megkülönböztetik. Ez-
zel szemben a magyar teljesen egyen-
rangúnak tartja a férfit és a nőt, ezért 
nyelvünkben  az „Ő” pontosan elég 
ezeknek a  kifejezésére.  Mivel erről 
nagyon keveset beszélünk, nem mér-
jük fel anyanyelvünk egyedülállóságát 
e tekintetben. Talán ez is közrejátszott 
abban, hogy olyan nehezen tudott a 
feminizmus teret nyerni a közgon-
dolkozásban. Moldvában pl. a férfit 
is feleségnek hívják, ő a másik felem. 
A harmadik nem, a tárgy, fogalom, 
állat ezzel egyenrangúvá tétele az em-
lített nyelvekben olyan folyamatokat 
indított el, mint az állatokkal vagy 
tárgyakkal való azonosulás és egyéb 
furcsa, ferde hajlamú elhajlások.

A magyar műveltséget illetően min-
denképpen érdemes megemlítenünk, 
hogy nekünk egy gyökrendszerre 
épülő nyelvünk van, mely a Czuczor 
Gergely és Fogarasi János által összeál-
lított, nagyigényű műben, A Magyar 
Nyelv Szótárában teljes mértékben 
megmutatkozik. Ezt betiltották, el-
hallgatták és létrehoztak egy újat, A 
Magyar Nyelv Értelmező Szótárát. 
Ezt mindenki ismeri. Egész műveltsé-
günket az hatja át, hogy az egyensúly 

és a rend megléte, megtartása alapve-
tő, de az egyén a közösségen belül kap 
szabadságot, nincs alárendelve szemé-
lyeknek és csoportoknak. Nem merül 
fel az egyén és a közösség viszonyá-
ban az, amit ma annyira erőltetnek. 
Melyik a fontosabb? Nincs rangsor. 
Egyenrangúak és hierarchikus (szent 
rendbeli) kapcsolatban állnak egy-
mással.

Vannak szavaink, szópárjaink, me-
lyek nem szorulnak különösebb ma-
gyarázatra.

SZaRVaS – SzeRVeS - iSTeN  -Sá-
TáN - PéNZ –PeNéSZ. Mint közis-
mert, mindig a mássalhangzó viszi a 
jelentést.

Egyén és közösség viszonyát jól pél-
dázza az, hogy hogyan azonosítunk 
be valamit. Egy magyar ember neve 
a családnévből és a keresztnévből áll. 
Ez a sorrend eltérő minden európai 
névhasználattól. Tőlünk keletre talál-
kozunk még hasonlóval. A családba 
új emberke születik, befogadjuk, a 
családnevünket örökli, s azon felül 
egy keresztnevet is kap, mely csak 
az övé. A lakcímben is először a na-
gyobb közösséget, a települést említ-
jük, s csak aztán jön a többi. Így van 
ez a dátumok esetében is. Itt azonban 
már nagymértékben átvettük a nyu-
gati mintát, vagyis a nap, hónap, év 
sorrendet.

Nagyon sok film és regény témája, 
hogy a főhős elveszíti az emlékező-
tehetségét , nem tudja kicsoda, nem 
ismeri a családját és ezért nem tudja, 
hogy honnan jött és hová tart. Ha egy 
nép műveltségét elveszik, akkor nagy-
jából ugyanez játszódik le, s ezáltal a 
család és az egyén jövője is megpecsé-
telődik. Ma nagyon sok család megta-
gadja, nem tartja fontosnak vagy nem 
ismeri a gyökereit, felmenőit, s azok 
társadalmi helyzetét. Ő már nem akar 
paraszt vagy munkás lenni, mert az 
visszalépés, s valljuk be, minden az ő 
malmára hajtja a vizet.

A néphagyományt, népi kultúrát, 
népművészetet elavult, ócska, babo-
nás dolognak tartják sokan, gyakran 
még a magukat konzervatívnak vallók 
is. „Parasztosnak” vélik, bár tudják, 
hogy ezt nem illik mondani. Valóban, 
legtovább a parasztság körében élt to-
vább az, ami valaha mindenhol jelen 
volt műveltségünkben. Úgy érzem 
és tapasztalom, hogy a példamutatás 
mindennél jobban hat mai életünk-
ben.

Ez a családi szerepek esetében sincs 
másképp. Az apa a biztonság, az erő. 
Az anya a rend. Ő tartja össze a csalá-
dot. Szoknyában jár, rendszeresen főz, 

minden élelemmel és alapanyaggal ő 
foglalkozik leginkább, s az ételek így 
gyógyszerek is egyben.

Ha szabadságra és boldogságra 
vágysz, vállalj több gyereket! Látszó-
lag ez ellentmondás, de a gyerekek 
kellő példamutatás és terelgetés mel-
lett egymás között sok mindent meg-
oldanak és egymástól tanulnak. A 
nagyobbak tanítják a kisebbeket és a 
kisebbektől is tanulhatnak a nagyob-
bak. Ráadásul a testvérek is úgy élik 
meg, hogy minél többen vannak, an-
nál nagyobb a szabadságuk, a szülők 
nem felügyelik őket állandóan. Persze 
feladataik azért vannak, s így az életre 
és munkára nevelés ezekben a csalá-
dokban sokkal inkább megvalósulhat. 

Ha az életmódunkon, családi éle-
tünkön változtatni akarunk, akkor 
szükségünk lesz napi szinten is a nagy-
szülőkre, mert a munka és az életmód 
megköveteli. Mondhatják sokan, 
hogy ez ma is így van. Ma a „nincs 
időm” életmódból következően in-
kább használjuk a nagyszülőket erre-
arra, de sok esetben nem megbecsült 
tagjai a családnak. Nem kérdezzük 
meg őket, nem kérjük a tanácsukat és 
emiatt mellőzöttnek és haszontalan-
nak érzik magukat. Ha újra szerves 
részei lesznek a családnak és a család 
fogalmán a nagyszülőket, szülőket és 
a gyerekeket értjük, akkor az idősek-
nek újra lesz feladatuk és nem szellemi 
frissességüket elveszítve, helyben lakó 
családtagok hiányában vagy megléte 
ellenére kényszerülnek idősek ottho-
nába vagy ápolási intézetbe. Még nem 
késő átadniuk nekünk a tapasztalato-
kat.

Kopp Mária kutatási adata az, hogy 
a leányokban 16 éves kor táján na-
gyon erős a gyermek utáni vágy ter-
mészetes körülmények között. Ma a 
legtöbb lány ennyi idősen valamelyik 
középiskolában ül és napi 7 órája van 
átlagosan. Faktot választ és a tovább-
tanuláson gondolkozik. A házasság és 
a gyerek szóba sem jöhet. Ezt a vágyat 
így teljesen elnyomják magukban. 
Felélesztése nem megy sérülés nélkül. 
Az iskola mai formája szinte teljes 
mértékben akadályozója egy gyökere-
sen más, a régihez visszanyúló családi 
minta megvalósításának. Ez sajnos 
tény. 

A műveltség nem azonos a kultú-
rával és a kultúra nem azonos a civili-
zációval. E három fogalom a teremtés 
rendjét és annak részeit másképpen 
kezeli.

Rajtunk múlik, hogy melyiket vá-
lasztjuk.

Nagyné Józsa Beáta
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Versenyeztetési felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 147/2022. (IV. 
28.) számú Határozata alapján ver-
senyeztetési eljárás keretében érté-
kesítésre meghirdeti az önkormány-
zat tulajdonát képező 4951/4/A/23 
hrsz.-ú, természetben a 4080 Haj-
dúnánás, Kiss Ernő u. 46/a. ajtó-
szám alatti 1071 m2 alapterületű, 
összkomfortos, „Kivett lakóház, ud-
var, gazdasági épület” megnevezésű 
ingatlant 24.115.000,-Ft kiinduló 
licitár meghatározásával. A pályázat 
benyújtásával egy időben fizetendő 
bánatpénz összege 2.411.500,- Ft.
•	 A	 nemzeti	 vagyonról	 szóló	 2011.	

évi CXCVI. törvény 14. § (2) be-
kezdése alapján a helyi önkormány-
zat tulajdonában lévő ingatlan érté-
kesítése esetén az államot minden 
más jogosultat megelőző elővásárlá-
si jog illeti meg. A tulajdonjog átru-
házással kapcsolatos összes költség a 
vevőt terheli.

•	 A	 versenytárgyaláson	 csak	 olyan	
pályázó vehet részt, aki a pályázati 
felhívásban foglalt feltételeket elfo-
gadja, továbbá helyi adótartozása, 
valamint Hajdúnánás Város Ön-
kormányzata irányába egyéb jel-
legű lejárt kötelezettsége igazoltan 
nincs.

•	 A	 versenytárgyalás	 nyertese	 a	 ver-
senytárgyalás lefolytatásától számí-
tott 30 napon belül köteles meg-
kötni a szerződést, és a vételárat egy 
összegben kiegyenlíteni.

•	 Szerződéskötés	 csak	 természetes	
személlyel vagy a nemzeti vagyon-
ról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
szerinti átlátható szervezettel lehet-
séges.

•	 Információ	 kérhető	 személyesen	 a	
Hajdúnánási Közös Önkormány-
zati Hivatal fszt. 37-es irodájában 
vagy telefonon a (06) 52/381-411 
telefonszámon a 179-es melléken.

A pályázatok beérkezési határideje: 
2022. június 15. (szerda) 9:00 óra
Borítékbontás, licitálás (külön érte-
sítés nélkül): 2022. június 17. (pén-
tek) 10:00 óra
Helye: Hajdúnánási Közös Önkor-
mányzati Hivatal „Kis tanácskozó” 
terme
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér. 1. 
szám
A pályázat az Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal fszt. 37-es 
irodájában adható le, zárt boríték-
ban „Pályázat a 4080 Hajdúnánás, 
Kiss Ernő u. 46./a. ajtószám alatti 
4951/4/A/23 hrsz-ú lakásra” felirat-
tal. Postai feladás esetén a beadási ha-
táridő napjáig beérkezett pályázatokat 
tudja a kiíró befogadni.
A kiíró fenntartja azon jogát, hogy 
a pályázatot – indoklás nélkül is – 
eredménytelennek minősítse!

Hajdúnánás, 2022. május 10.

Szólláth Tibor
polgármester

Tisztelt Adózók!
A jogkövető magatartás előmozdítá-
sa érdekében rendszeresen adunk hírt 
adózási tudnivalókról, adónemeket 
érintő információkról, esetleges változá-
sokról. Ezúton is tájékoztatjuk Önöket, 
hogy felülvizsgáltuk a magánszemélyek 
kommunális adójában érintett ingatla-
nokat, összevetettük a Földhivatali ada-
tokkal, így teljesnek mondható ezen a 
területen a nyilvántartásunk. A helyes 
adózási gyakorlat kialakításának elő-
segítése érdekében tovább lépünk, az 
elkövetkező időszakban középpontba 
kerül az építményadó, ahol szintén 
elmaradások, bejelentési hiányosságok 
figyelhetőek meg.

Hajdúnánáson a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvény és a helyi adókról 
szóló 27/2016 (VII.5.) Önkormányzati 
Rendelet rendelkezik az építményadó-
ról, melynek alapköve szintén a beval-
lási kötelezettség teljesítése. Sajnos ez 
sok esetben nem valósul meg, így most 
ezen a területen igyekszünk hozzájárul-
ni a jogkövető magatartás eredményes-
ségének növeléséhez, teljeskörű megva-
lósításához. A célunk ezen a területen is 
ugyanaz, minden érintett felet bevonni 
a nyilvántartásunkba, ezáltal biztosítani 
az adók lényegi elemét, hogy mindenki 
teherbíró képességének, illetve a gazda-
ságban való részvételének megfelelően 
járuljon hozzá a közös szükségletek 
fedezéséhez. Ezt a folyamatot lépésről 
lépesre tesszük, azonban fontos kiemel-
ni, ha az együttműködés hajlandósága 
hiányzik, úgy a kiszabható szankcióktól 
(pl.: mulasztási bírság, adóbírság) elte-
kinteni nem áll módunkban. Ameny-
nyiben úgy gondolja, hogy ezen a téren 
elmaradásban van, érdemes adatbeje-
lentését még most pótolnia. 

Az építményadó alanya az, aki az év 
első napján az építmény tulajdonosa, 
vagy a vagyoni értékű jog jogosultja. 
Több tulajdonos esetén a tulajdonosok 
tulajdoni hányadaik arányában adóala-
nyok. Az adókötelezettség a használat-
bavételi- illetve fennmaradási engedély 
jogerőre emelkedését vagy véglegessé 

válását vagy a használatbavétel tudomá-
sulvételét követő év első napján keletke-
zik és megszűnik az építmény megszű-
nése évének utolsó napján. 

Az építmény használatának szü-
netelése az adókötelezettséget nem 
érinti.

Az adó alapja az építmény m2-ben 
számított hasznos alapterülete, mértéke 
az építmény funkciójára, méretére, el-
helyezkedésére tekintettel változó, me-
lyet a helyi rendelet tartalmaz.

Az adókötelezettség az építmény va-
lamennyi helyiségére kiterjed, annak 
rendeltetésétől, illetve hasznosításától 
függetlenül. Léteznek mentességi ese-
tek, általánosságban - a teljesség igénye 
nélkül - elmondható, hogy magánsze-
mély tulajdonát képező lakás céljára 
szolgáló építmény(rész), melléképület, 
garázs (kivéve, ha ezek gazdasági tevé-
kenyég céljára szolgálnak), üdülésre 
alkalmas építmények meghatározott 
helyiségei vagy akár a törvényi feltéte-
lek teljesülése esetén az istálló, üvegház, 
magtár. (A mezőgazdasági mentesség 
teljesüléséhez minden feltételnek 
egyszerre kell fennállnia, azaz az épü-
let megnevezése a Földhivatali nyilván-
tartásban mezőgazdasági jelleget feltéte-
lez - pl. géptároló nem ennek minősül -, 
s abban a tulajdonos saját mezőgazdasá-
gi terményeit, állatait tartja.

Helyi adóügyi kérdésekben részle-
tes tájékoztatás található Hajdúnánás 
honlapján, illetve további információ 
kérhető a Hajdúnánási Közös Önkor-
mányzati Hivatal Közgazdasági Irodája 
Adóügyi Csoportjának munkatársaitól. 
Együttműködését köszönjük!
Telefonszám: 52/381-411
Jelenlegi ügyfélfogadási idő adó-
ügyek esetén:
Hétfő: 8.00-12.00 és 13:00-16:00
Kedden nincs ügyfélfogadás
Szerda, csütörtök, péntek: 8.00-12.00

Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Jegyzője

Szigorítások 
a gyepmesteri telepen 

A Hajdúnánási Gyepmesteri telepen 
évek óta az önkormányzat biztosítja 
az elhullott állatok tetemeinek gyűj-
tését és szakszerű megsemmisítésre 
átadását. Az elmúlt időszakban a 
nagyüzemi állattartók egy része nem 
közvetlenül az ATEV Fehérjefeldol-
gozó Zártkörűen Működő Részvény-
társasághoz (ATEV Zrt.), hanem a 
hajdúnánási gyűjtőhelyre szállítja ki 
a tulajdonában lévő elhullott tete-
meket. Ennek következtében egyre 
nagyobb kiadásai keletkeznek a gyep-
mesteri telepnek.

A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a telep területére beérkező meg-
növekedett hulladék mennyisége mi-
att, szükségessé vált ezen szolgáltatás 
költségeinek egy részét tovább háríta-
ni az elhelyező felé.

Évente minden hajdúnánási la-
kostól a Hajdúnánás Városi Ön-

kormányzat 50 kg testtömeget meg 
nem haladó állati eredetű hulladé-
kot ingyenesen vesz át. Azonban az 
50 kg/év testtömeget meghaladó 
állati eredetű hulladék elhelyezése 
esetén az önkormányzat, az általa 
az ATEV Zrt-nek megfizetett díjat 
(74,15,- Ft/kg+ÁFA, azaz 94,17,- 
Ft/kg) tovább számlázza az állat-
tartónak.

Szíves megértésüket köszönjük!

Gratulálunk a Hajdúnánáson há-
zasságot kötött pároknak!
2 Dér Magdolna 
  – Halász Norbert János
2 Katona Annamária 
  – Mészáros László Csaba
2 Lovász Csaba 
  – Szedleczki Fruzsina
2 Mezei Petra – Zihor Ottó
2 Szaplonczay Márta 
  – Csikós Dávid
2 Szatmári Bianka – Tóth Tibor
2 Vadász Noémi – Nyakas Roland
2 Vadászi Edina – Török Gergő
Gratulálunk Hajdúnánás legif-
jabb lakójának:
3 Varga Linett Lilien
Akiktől  búcsút vettünk:
1 Ádám Mihály

1 Alföldi Terézia Mária
1 Füz Mátyásné
1 Gál Antal
1 Helmeczi András
1 Józsi Tóth Sándorné 
    Pénzes Júlia Zsófia
1 Kapronczi Jánosné 
    Borbély Juliánna
1 Karancsi Lajos
1 Kovács István
1 Nagy Antal Lajos
1 Nagy Imréné - Bata Mária
1 Nagy Lajosné
1 Sajó Jenőné Fonalka Katalin
1 Szabó Imre Antal
1 Szincsák Sándor
1 Szucskó Józsefné
1 Takács Ernő
1 Varga Miklós Sándor

Anyakönyvi hírek 
2022. április - május
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A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. programajánlója
A Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-
pont gyöngyfűző és hímző szakköré-
nek kiállítása június 30-ig tekinthető 
meg a művelődési központ galériájá-
ban.
Június 12. (vasárnap) 16.30: a Főnix 
TSE évadzáró gálaműsora. 
Helyszín: a Kéky Lajos Városi Műve-
lődési Központ színházterme. 
Belépődíj elővételben 1500 Ft, a hely-
színen 2000 Ft.
Június 15. (szerda) 17.00: a VRM 
Tánc Stúdió: “Disney táncest - Mesék 
a tánc nyelvén”
Kedvelt Disney mesék táncos feldol-
gozásaival készülnek és lepik meg né-
zőket. Színes, látványos koreográfiák, 
vidám és lírai produkciók kedvenc 
meséink zenéire!
A VRM Táncstúdió 6 tánccsoportja 
közel 60 táncossal lép együtt színpad-
ra - hajdúnánási és hajdúdorogi cso-
portjaink egy előadásban!
Belépődíj: 2.000 Ft
Június 18. (szombat) Gyümölcsszü-
ret és fesztivál 
Helyszíne: Fürdő u., Amfiteátrum
17.00 Hevesi Tamás műsora
18.00 a Hajdúnánási Gimnasztráda 
fellépése
19.00 Tolvai Reni műsora
20.00 Nemazalány és Sofi műsora
20.30 a főzőverseny eredményhirde-
tése

Kísérőprogramok 15.00-tól: paradi-
csomos ételek főzőversenye, kézmű-
ves foglalkozások, gyümölcskóstoló, 
gyümölcs- és zöldségszobrász bemu-
tató, Gasztro Sétány.
Paradicsomos Ételek Főzőversenye!
Gyümölcsszüret és Fesztivál rendezvé-
nyünk keretein belül, 2022. JÚNIUS 
18-án, szombaton főzőversenyt hir-
detünk a PARADICSOM jegyében!
Keressük Hajdúnánás legjobb para-
dicsomos ételeit húsos, valamint hús 
nélküli kategóriában! Elvárásunk, 
hogy elkészített ételed egyik FŐ ÖSZ-
SZETEVŐJE a paradicsom legyen!
Kategóriánként az 1. helyezetteket 
díjazzuk 50.000 Ft értékű Bocskai 
Koronával!
Jelentkezési határidő 2022. június 10.
Helyszín: Hajdúnánás – Fürdő utca 
(Amfiteátrum)
A rendezvény 15:00 – 21:30 óra kö-
zött kerül megrendezésre. A zsűrizés 
időpontja: 18:00
Bővebb információ, valamint jelent-
kezési lap a Kéky Lajos Városi Műve-
lődési Központ portáján vagy a palfi.
julia@nanasholding.hu email címen 
igényelhető és ugyanide kérjük leadá-
sukat is.
Gyümölcsös Sütemények Versenye!
Gyümölcsszüret és Fesztivál rendezvé-
nyünk keretein belül, 2022. JÚNIUS 
18-án, szombaton süteménysütő ver-

senyt hirdetünk a GYÜMÖLCSÖK 
jegyében!
Keressük Hajdúnánás legjobb gyü-
mölcsös süteményét! 
Fődíj 25.000 Bocskai Korona!
Helyszín: Hajdúnánás – Fürdő utca 
(Amfiteátrum)
A zsűriztetni kívánt süteményeket 
15:00 és 18:00 óra között várjuk a 
rendezvény helyszínén erre a célra 
megjelölt pavilonba. A zsűrizés idő-
pontja: 18:00
A nevezés feltétele 10 normál szelet 
gyümölcsöt tartalmazó sütemény le-
adása, annak receptjével együtt.
Bővebb információ a Kéky Lajos Vá-
rosi Művelődési Központ portáján 
vagy a palfi.julia@nanasholding.hu 
email címen kérhető.
Június 24. (péntek) Szent Iván Éji 
Ligeti Piknik
Helyszíne: Hajdúnánás, Liget
17 órától veterán autók bemutatója, 
szabadtéri és asztali játékok, kézmű-
ves foglalkozások 
19.00 a Brass Quintet fúvószenekar 
műsora
20.15 Szent Iván Éji tűzugrás
21.00 szabadtéri filmvetítés
Várunk mindenkit szeretettel! Köte-
lező kellék egy-egy pléd vagy kisszék 
a piknikezéshez és a mozizáshoz! A 
Liget főzőhelyei rendelkezésre állnak, 
biztatunk mindenkit baráti, családi 

főzésre, szalonnasütésre!
VIII. HAJDÚK VILÁGTALÁLKO-
ZÓJA 
Augusztus 5. (péntek)
A Köztársaság téren:
19.00 Csatabemutató a főtéren, kato-
nai csapatok felfogadása
20.00 Fáklyás felvonulás a Fürdő ut-
cára
20.30 a Kiscipő zenekar koncertje a 
Fürdő utcai amfiteátrumnál
Augusztus 6. (szombat) Fürdő utca
12.00 – 15.00 sztárbogrács Faragó 
András Topival
15.45 Operettvarázs Faragó András 
Topival
17.00 Szabó Leslie műsora 
17.50 Vikidál Gyula műsora
18.30 csatabemutató
20.00 Charlie koncertje
Kísérőprogramok: Hajdúk utcája, né-
pi árusok, honvédség, tábori élet, népi 
játékpark (14-20 ó)
Augusztus 7. (vasárnap) Fürdő utca
10.00 csatabemutató
17.45 Merényi Ákos műsora
18.30 gólyalábasok előadása
20.00 a Kárpátia zenekar koncertje 
Kísérőprogramok: Hajdúk utcája, 
népi árusok, honvédség, tábori élet, 
14.00 – 20.00 népi játékpark

Látássérültek Elemi Rehabilitá-
ciója a Fehér Bot Alapítványnál

2022. április 1-től 2023. március 
31-ig tovább folytatódik a Látássé-
rültek Elemi Rehabilitációja a Fe-
hér Bot Alapítványnál. A pályázati 
programot támogatja az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma meg-
bízásából a Slachta Margit Nemzeti 
Szociálpolitikai Intézet. 
Az elnyert támogatási összeg: 
55.000.000 Ft.
Az Alapítvány az alábbi ingyenes szol-
gáltatásokkal várja látássérültek je-
lentkezését Hajdú-Bihar és Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyéből a Debrecen, 
Postakert u. 2. szám alatti Rehabilitá-
ciós Központban és nyíregyházi Szol-
gáltató Pontján, a Vay Ádám krt. 4-6. 
szám alatt lévő 129-es irodájában:
•	 Funkcionális	 látásvizsgálat	 és	 lá-

tástréning (Meglévő látás feltérké-
pezése, és optimális kihasználásá-
nak segítése.)

•	 Tájékozódás	és	közlekedés	tanítása
•	 Mindennapos	 tevékenységek	 újra-

tanítása
•	 Kommunikációs	 és	 számítástech-

nikai ismeretek, adaptált gépírás 
tanítása

•	 Tapintható	írás	és	olvasás	tanítása
•	 Pszichológiai	szolgáltatás
•	 Tájékoztatás,	 szociális	 ügyekben	

való segítségnyújtás, egyéni esetke-
zelés

Elérhetőségek: 
Klienskoordinátor - Debrecen: 
06/30-825-3036
Klienskoordinátor - Nyíregyháza: 
06/30-664-2687

Agrárkamarai választások 2022
Rekord részvétel volt a május 20-i ag-
rárkamarai választáson. Hajdú-Bihar 
megyében több mint kétszer annyian 
támogatták a MAGOSZ listáját, mint 
2017-ben.
Hazánkban egy egységes, az agrár- és 
élelmiszergazdaság, illetve a vidékfej-
lesztés valamennyi szereplőjét össze-
fogó agrárgazdasági kamara működik, 
az összes jelentős ágazati szakmai szer-
vezettel szoros kapcsolatban. A NAK 
megkerülhetetlen társadalmi, gazdasági 
és piaci tényező, a kamarai választáso-
kon az eddig elvégzett eredményeket 
is elismerték a voksukat leadó tagok. 
A Hajdú-Bihar megyei kamarai tagok 
a mostani választásokon demonstrált 
erővel komoly felhatalmazást adtak az 
őket képviselő tisztségviselőknek.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
2022. május 20-án tartotta a kamarai 
választásokat, amelyen kimagaslóan so-
kan, közel 80 ezren adták le voksukat. 
A MAGOSZ és szövetségesei listájára 
leadott szavazatok száma közel kétszer 
annyi, mint 2017-ben, és ötször annyi, 
mint 2013-ban. A 18,5%-os százalékos 
részvételi arány az Európai Unióban 
szinte egyedülállóan magas, más or-
szágokban agrárkamarai választásokon 

jellemzően csak néhány százalék körüli 
a részvétel. A kamarai tagok a mostani 
választáson minden eddiginél nagyobb 
felhatalmazást adtak a megyei küldöttje-
lölti listákat állító Magyar Gazdakörök 
és Gazdaszövetkezetek Szövetségének.

Hajdú Bihar megyében közel 11 
ezer kamarai tag élt szavazati jogával. A 
2022. május 20-i kamarai választáson a 
megyei küldöttgyűlési küldöttlistákra 
szavaztak a kamarai tagok. Megyénkben 
30 szavazási körzetközpontban lehetett 
voksolni. A Hajdú-Bihar megyei szava-
zásra jogosult kamarai tagok 33,5%-a 
élt szavazási lehetőségével, mely or-
szágosan kimagasló részvételi arány. A 
megyében a legmagasabb részévételi 
arányt Görbeháza tudhatja magáénak 
79%-kal, 70%-kal a második helyen 
Hajdúszovát áll, de szép eredményt ért 
el Hajdúnánás is az 52%-os részvételi 
aránnyal, mely konkrét számokkal kife-
jezve azt jelenti, hogy 692 agrárkamarai 
tag élt szavazati lehetőségével. 

2022. június 13-17. között lesznek 
a megyei alakuló küldöttgyűlések. Az 
országos alakuló küldöttgyűlést pedig 
2022. július 7-én tartja a kamara. 

(ferenczy)

Hajdúnánás Ady Endre Krt. 21. sz. alatti
üzlethelység 2022. július 1-től

KIADÓ!
Érd.: 30/701-0177 
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Búcsú győzelmekkel
Győzelemmel búcsúzott csapatunk, 
a megye I-es bajnokság 2021/22- es 
szezonjától! A végére „kiegyenesed-
tünk”, hisz az utolsó öt fordulóban 
szerezhető 15 pontból 13-at sikerült 
bezsebelni játékosainknak. Az utolsó 
fordulóban Berettyóújfaluba látogat-
tunk, ahol a Szitkó Robi által treníro-
zott hazaiak ellen kellett maradandót 
alkotni. A hétvége eredményei azt 
hozták, hogy ennek a mérkőzésnek 
még mindig volt jelentősége. Bár a 8. 
pozíciótól már nem kerülhetünk fen-
tebb, de ennek megtartásához min-
denképp győzelem szükséges. Úgy 
érzem, nem árulok el zsákbamacskát 
ha elmondom, hogy ez a cél sikerült.
Derecskei LSE–Hajdúnánás FK 1–1 
(0–1) Néző: 50
Vezette: Gulyás S. (Kiss A., Nedecz-
ky Zs.). Hajdúnánás FK: Kanócz 
B., Kökényesi Zs. (Ilyés B.), Papp L., 
Tóth B., Andorkó S. (Dési D.), Kiss 
L. (T.Tóth P.), Lakatos N., Fodor J., 
Bohács B., Uri M., Lovas M. Edző: 
Daróczi Péter.Gól: Bun R., illetve Tó-
th B. Ifi: 2–3.

Újoncokat avatva, értékes döntetlent 
könyvelhettünk el a tavasszal szárnya-
ló Derecskével szemben!
Egy megyei szinten jó mérkőzés ke-
rekedett ki ebből a párosításból, ahol 
egyik csapat sem vette félvállról a má-
sikat. A találkozón több gólhelyzetet 
alakítottunk ki, de a hazai csapat há-
lóőre remek napot fogott ki, így csak 
Tóth Bertold révén tudtunk eredmé-
nyesek lenni. A vendéglátók sem tet-
tek le a gólszerzés lehetőségéről és a 
65. percben kiegyenlítették hátrányu-
kat. A meccs összképét tekintve akár 
meg is nyerhettük volna ezt a derbit, 
de ez az egy pont is sokat érhet még.
Daróczi Péter edzőnk, büszke volt a 
csapat mai teljesítményére. Vélemé-
nye szerint szervezetten, jól játszva, 
„pontosan” távoztunk Derecskéről. 
Hajdúnánás FK–Egyeki SBSE 6–0 
(1–0) Néző: 50 Vezette: Dobi Zs. 
(Pál G., Kiss A.) Hajdúnánás FK: 
Kanócz B. (Pájersi J.), Papp L., Ben-
cze D. (Uri M.), Tóth B., Vadász L. 
(Ilyés B.), Kiss L., Linzenbold Zs. 
(Csatári D.), Újvári Zs., Lakatos N., 

Fodor J., Bohács B. Edző: Daróczi Pé-
ter Gól: Újvári Zs. (5), Uri M. ifi: 5-0
A várakozásoknak megfelelően nagy-
arányú győzelmet arattunk, tehát szé-
pen sikerült a búcsú szurkolóinktól! 
Igaz az első félidőben még nem tud-
tunk megnyugtató előnyt kialakítani, 
melynek az egyik hátráltató tényezője 
az ideálisnak nem mondható pálya 
talaja volt. A fordulás után azonban 
beindult a henger és Újvári Zsolt gól-
jainak köszönhetően kiütéses veresé-
get mértünk a vendégcsapatra. A játék 
minden elemében a sereghajtó fölé 
nőttünk, győzelmünk teljesen megér-
demelt volt. A hétvége eredményei azt 
hozták, hogy a jövő hét végén esedékes 
Berettyóújfalu elleni bajnokinak még 
mindig van jelentősége. Bár a 8. pozí-
ciótól már nem kerülhetünk fentebb, 
de ennek megtartásához mindenképp 
győzelem szükséges. Az eredmények 
nem megfelelő alakulás esetén is csak 
a 10. pozícióig eshetnénk vissza. Far-
kas Zoltán az egyekiek edzője csak 
ennyit mondott a mérkőzés után: 
„Gratulálok a Nánásnak! Megérde-

melten nyertek.” BUSE–Hajdúná-
nás FK 0–2 (0–0) Néző: 100  Ve-
zette: Gálfi F. (Varga Gy., Karsai B.) 
Hajdúnánás FK: Kanócz B., Papp L., 
Tóth B. (Kökényesi Zs.), Vadász L., 
Linzenbold Zs., Újváris Zs., Lakatos 
N., Fodor J. (Csatári D.), Bohács B., 
Uri M. (Ilyés B.), Lovas M. 
Edző: Daróczi Péter Gól: Lovas M., 
Újvári Zs. Ifi: 0–2.
Ellenfelünk nem most teljesítette a 
legjobb szezonját, több hátráltató té-
nyezővel is meg kellett küzdeniük eb-
ben a bajnoki évben, azonban a tegna-
pi mérkőzésen egyértelmű volt, hogy 
ki van jobb formában. A játék szinte 
minden elemében fölé kerekedtünk 
a hazaiaknak, győzelmünk teljesen 
megérdemelt volt. Igaz ez gólokban 
csak a második felvonásban mutat-
kozott meg, de okosan hozva a mér-
kőzést, bebiztosítottuk pozíciónkat a 
tabellán. Végül edzőnk is gratulált a 
fiúknak a megérdemelt győzelemhez 
és jó pihenést kívánt mindenkinek.
Csapatunk tehát a 8. helyen zárta a 
2021/22-es bajnokságot.

Megyei bajnokok lettek a kiskamaszok
Örömteli hír látott napvilágot a hajdú-
nánási labdarúgást kedvelők körében. 
Megyei bajnok lett a Hajdúnánás Fle-
xo-2000 FK U14-es csapata. A srácok, 
- akik most hétvégén is nyerni tudtak 
hazai pályán 4-2-es arányban a Bocskai 
SE Vámospércs csapata ellen – nemcsak, 
hogy tudásuk legjavát adták, hanem ha-
tártalan kedvvel és remek hangulatban 
jártak az edzésekre és a mérkőzésekre is 
egész évben. Így két mérkőzéssel a vége 
előtt már biztossá vált, hogy bajnokok 
lettek városunk kiskamaszai. Mindezt T. 
Tóth Tibor elnök úrtól tudtam meg, aki 
köszönetét fejezte ki Bagoly János edző-

nek illetve Lénai Péternek és Darócziné 
Krecz Mariannak is az áldozatos segít-
ségükért. Természetesen megköszönte 
még az önkormányzat és a Megyei Szö-
vetség segítségét, de elsősorban a szülők 
munkáját és türelmét melyek mind hoz-
zájárultak a fiúk sikeréhez. „Úgy néz ki, 
hogy az eltervezett cél sikerült, miszerint 
létrehozni egy sikeres utánpótlás csapatot, 
mellyel lehet felfelé építkezni. Komoly 
szakmai munka előzte meg, ezt a remek 
eredményt. A 100%- ban hajdúnánási fi-
atalokból álló korosztály az első, akik már 
a nagypályán játszanak s ők azok, akik 
már a felnőtt futballt tanulják. A mie-

ink viszont kezdik bizonyítani a beléjük 
fektetett munkát és bizalmat.  Reméljük, 
kitart a lendület”- tette hozzá T. Tóth 

Tibor elnök. Szívből gratulál a csapat-
nak és a szakmai stábnak a kiemelkedő 
eredményhez!                       Kócsi Imre

Csapadákvíz elvezetés szabályszerűen
A jó idő beköszöntével rengetegen 
kezdenek térkövezési, területrendezé-
si munkálatokba az ingatlanjaikban, 
vagy az ingatlanuk előtti közterüle-
ten. A nem megfelelően kialakított, 
engedély nélküli vagy engedélytől 
eltérő burkolási munkálatok, az esős 
időjárás beköszöntével településün-
kön is számos problémát okozhatnak. 
Ingatlanunkról az esővizet a közterületi 
vízelvezető árokba kizárólag zártszelvé-

nyű vezetékben és az utcai járdaszint 
alatt szabad kivezetni. Fontos, hogyha 
a vízelvezető árok a közúthoz tartozik, 
úgy abba a csapadék bevezetése csak az 
út kezelőjének hozzájárulásával történ-
het.  Vagyis sok ház esetében sem a ke-
rítésen kívül végződő esőcsatorna, sem 
pedig az olyan csatornakivezetés, mely 
az esővizet kis mélyedésben vezeti to-
vább az árokba, nem szabályos. Ugyan-
így tilos szomszédos magáningatlanra 

vezetni a csapadékvizet.A telken belüli 
csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy 
kell kialakítani, hogy a víz a terepen és az 
építményekben, a szomszédos telkeken 
és építményekben, valamint a közterü-
leten ne okozzon kárt és a rendeltetész-
szerű használatot ne akadályozza. A csa-
padékvíz a telken belül elszikkasztható, 
ha ez a telek és a szomszédos telkek, az 
építmények állékonyságát és rendelte-
tésszerű használatát nem veszélyezteti. 

Ahhoz, hogy megóvjuk épületeinket, 
járdáinkat a csapadékvíz káros hatása-
itól, az állagromlástól, a felfagyástól, 
vagy a balesetveszélytől, fontos betar-
tani a csapadékvíz szakszerű elvezetését.  
Ha kérdése merül fel a helyes csapadék-
víz elvezetése kapcsán keresse fel szemé-
lyesen munkatársainkat a Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat Városfejlesztési 
és Főépítészi Csoportját vagy hívja a 
06-52 381-411 (164-es melléket).
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Értékteremtők 

A Nemzeti Művelődési Intézet és a 
Népművészeti Egyesületek Szövet-
ségének aSzakkör: Tudásunkkal 
kézenfogva a közösségekért prog-
ramjának felhívása számtalan köz-
művelődési intézményt ért el, az el-
múlt év folyamán, így a hajdúnánási 
művelődési központot is. A pályázat 
keretében 2021. októberében indult 
Vargáné Papp Julianna vezetésével a 
Gyöngyfűző és Hímző szakkör. A 
nyolc hónapi munka szemgyönyör-
ködtető és látványos eredményeivel 
a június elsején nyílt kiállításon is-
merkedhetnek meg a látogatók. 

Szinte zsúfolásig megtelt a műve-
lődési központ Kisgalériája június 
elsején a Kéky Lajos Városi Művelő-
dési Központ Hímző és gyöngyfűző 
szakkörének kiállításmegnyitóján. A 
szakkör még az elmúlt év október-
ében alakult a Nemzeti Művelődési 
Intézet és a Népművészeti Egyesüle-
tek Szövetsége aSzakkör pályázatának 
keretében. Az elmúlt nyolc hónap 
alatt messzire jutott a lelkes és nagyon 
kreatív kis közösség, amit a kiállított 

tárgyak is mutatnak. 
A megjelenteket 

Csiszár Imre alpolgár-
mester köszöntötte, 
aki a szakkör szakmai 
munkájának elismerése 
mellet annak értékte-
remtő, közösségformáló 
erejét is méltatta, majd 
tanúsítványokat adott 
át a szakkör tagjainak, 
megszerzett tudások hi-

vatalos igazolásaként. A tárlat stílusá-
hoz igazodva Huszti Márk, az Arany-
szalma Néptáncegyüttes szólótáncosa 
dél-alföldi oláhost mutatott be, igen 
nagy közönség sikert aratva.

A kiállítást Darócziné Bordás And-
rea etnográfus, a Móricz Pál Városi 
Könyvtár és Helytörténti Gyűjte-
mény intézményvezetője nyitotta 
meg. Mint elhangzott a népművészet, 
a népviselet folyton változik, alakul, 
éppen azért mert mindenki szabadon 
értelmezheti, és ráadásul még sokfé-
le társadalmi, gazdasági folyamat is 
befolyásolja. A legfontosabb, hogy 
őrizzük meg értékeinket, és napja-
ink életkörülményeihez igazítva, ta-
nuljuk újra eleink sajátos, csak ránk 
jellemző kulturális szokásrendjét, ha-
gyományos kismesterségeit, hogy az 
utánunk következő nemzedékek ne 
váljanak gyökértelenné. 

A szakkör vezetője Vargáné Papp 
Julianna, aki mérhetetlen odaadással, 
szeretettel tanította a szakköri tagok-
nak a legkülönfélébb gyöngyfűzési és 

hímzési technikákat. A 
30 alkalmas foglalkozá-
sok során a gyöngyfűzők 
több tájegység motívum-
kincsével ismerkedtek 
meg, és készültek el a 
szebbnél-szebb ékszerek, 
a hagyományos minták 
és színek újra gondolásá-
val, vagy éppen a hagyo-
mányt követve. 

A hímzők a dél-alföldi, 
békési mintakinccsel ismerkedtek és 
dolgoztak, elsajátítva az igen munkás, 
sok esetben bonyolult, aprólékos öl-
téstechnikákat. Készültek itt békési 
szűcsmintával díszített párnahuzatok, 
fehér és  lyukhímzéses munkadara-
bok. Azsúrozott, subrikázott, szálán-
varrott terítők, dél-alföldi szőrhímzé-
ses batyuk, keresztszemes szalvéták és 
sorolható lenne tovább.

Volt, aki teljesen újoncként került 
a szakkörökbe, sokan már valamilyen 
tudás birtokában voltak, de ez nem je-
lentett különösebb gondot, mert na-
gyon sok, az átlag kézimunkázók szá-
mára ismeretlen öltés, és gyöngyfűzési 
technikát tanultak, így kiegyenlített 
volt a foglalkozások menete. Otthon 
mindenki még számtalan órát töltött 
a technika tökéletesítésével, mert hi-
hetetlen motiváció, örömélmény volt 
a szépen kivitelezett munkadarab 
megszületése.

A meglévő szakmai tudás mellett 
nagyon nagy segítséget jelentett az 
aSzakkör online tudásmegosztó fe-

lülete, ahol neves népi iparművészek, 
mesterek magyarázták, mutatták meg 
egy-egy munkafolyamat menetét.

A tárlaton megismerkedhetünk 
a gyöngyfűzők és a hímzők munká-
ját segítő eszközökkel is, mint pl. a 
hímzőknél  a minta anyagra vitelének 
folyamatát, a drukkolást, vagy a gyön-
gyösök finom tűivel, csipeszeivel, fo-
góival. A drukkolást pl. a vállalkozó 
kedvű látogatók ki is próbálhatták a 
megnyitón, de felpróbálhattak egy-
egy szép nyakéket is. 

A szakkörök pályázati tevékenysége 
ezzel a kiállítással zárult ugyan, ám a 
tagok és a szakkörvezető is remény-
kedik a folytatásban, hiszen ez alatt a 
nyolc hónap alatt remek kis közösség 
alakult ki, akik nemcsak a szakmai is-
mereteiket, ötleteik osztják meg egy-
mással, hanem igénylik a közös prog-
ramokat, a továbblépés lehetőségét.

A kiállítást június 30-ig tekinthetik 
meg az érdeklődők a művelődési köz-
pont Kisgalériájában. 

(r.zs. – fotó: Oláh Erika)

Több száz gyermek vett részt a 
Lázár Ervin programban

Magyarország egyik legfontosabb 
nemzetstratégiai célja a kulturális 
alapellátás kiszélesítése és a nemzeti 
identitás megerősítése a tanulókban. 
Ezeknek a céloknak a megvalósítása 
érdekében indult útjára az európai 
viszonylatban is egyedülálló Lázár 
Ervin Program.

A program egyedülállósága, hogy 
szociális helyzettől és lakóhelytől 
függetlenül minden, az 1-8. évfolya-
mon tanuló általános iskolai diáknak 
évente egy alkalommal ingyenesen 
biztosítja a színházi, tánc, és cirkuszi 
előadások, komolyzenei hangverse-
nyek, muzeális intézmények, illetve 
az őshonos állatok bemutatóhelyei 
látogatásának élményét. Így esett a 
Hajdúböszörményi Tankerületi Köz-
pont választása a Kendereskertre, 
hiszen itt nagyon sok őshonos állat-
fajta megtalálható és testközelből is 
megnézhető. A Tankerületi Központ 
fenntartásában működő, valamennyi 
intézményt érintő program keretén 
belül, az általános iskolás gyerekek 
május 16-24-e között látogatták meg 
az élő Pásztormúzeumot.

A növénytermesztéssel és a fóliasá-
torban termő zöldségekkel, valamint 
a régi korban használatos tárgyakkal 
is megismerkedtek az első és második 
osztályos gyerekek. Hajdúnánásról, 
Újtikosról, Görbeházáról, Polgárról, 
Hajdúdorogról és Hajdúböszörmény-
ből érkeztek diákok a farmlátogatás-
ra, ahol csapatépítő programokon, 
vetélkedőkön és kézműves foglalko-
zásokon vehettek részt az egész na-
pos, szervezett program keretében. A 
Helyi sajátosságok közreműködésével 
a nemezeléssel, szalmafonással és a 
bőrdíszműveskedéssel is barátkozhat-
tak az érdeklődők. A farmlátogatással 
kibővült programszolgáltatás segíti 
a játszva tanulást, hiszen minderre 
kötetlen módon van lehetőségük. A 
program nemcsak az állami fenntar-
tású intézményekben tanulókat, ha-
nem az összes 1-8. évfolyamos diákot  
vagyis több mint, 700 000 gyermeket 
érint országos szinten. Ez a program 
nagyszerű lehetőséget nyújt a gyere-
kek kulturális érzékének javítására az 
iskolán kívüli tevékenységek mellett. 

(Dobos Mária  - fotó: Girus Zsolt)

Pénzmúzeumi látogatás
A Pénzmúzeum 2022. március 15-
én nyitotta meg kapuit Budapesten. 
Az intézmény a régi Postapalotá-
ban kapott helyet, melyet a Magyar 
Nemzeti Bank vásárolt meg és újít-
tatott fel. 

A 2400 négyzetméter alapterületű, 
interaktív pénztörténeti kiállításra 
május 6-án látogatott el a BSZC Csi-
ha Győző Technikum és Szakképző 
Iskola egy csoportja. Mint Fogyasztói 
Tudatosságra Nevelő Iskola, fontos-
nak tartjuk, hogy a fiatalok tisztában 
legyenek az alapvető pénzügyi isme-
retekkel, ezt a célt szolgálta ez a ki-
rándulás is.

Az ötállomásos tárlatvezetés során 
a pénz kialakulásától a monetáris po-
litika működésén át egészen a tőzsde 
világáig jutottunk el. Az interaktív 
tudásfal segítségével az aranybányá-
kat ismerhettük meg. A cserekeres-
kedelem világába csöppenhettünk 
interaktív játékok segítségével. A pro-
topénzek (érmegyűjtemény) szem-
revételével betekintést nyerhettük a 
régi fizetőeszközök világába. Meg-
ismertük a bankjegyek biztonsági 
elemeit, csőposta használatával üzen-

tünk egymásnak, majd megnézhet-
tük, hogy volt régen kialakítva egy 
bank. A monetáris politika működé-
sét installációk kipróbálásával érthet-
tük meg, de az internetes vásárlások 
mechanizmusát is végigkövethettük. 
Megtapasztalhattuk, hogy milyen 
brókernek lenni a tőzsdén, és a saját 
képmásunkkal díszített emlékpénzt is 
nyomtathattunk. A színes programok 
végén mégis a tizenkét és fél kilogram-
mos aranyrúd megemelése jelentette a 
csúcspontot. Az interaktív tárlatveze-
tés végén egy-egy aranyszínű tollat és 
egy pénzmúzeumos nyakpántot kap-
tunk ajándékba.

A kirándulás következő állomása a 
Parlament volt, az ikonikus építmény 
kinézeténél csak a belseje nyűgözte 
le jobban a diákokat. Ráadásul épp 
előttünk haladt el a Giro d’Italia ke-
rékpárverseny népes tábora is. Az él-
ményekben gazdag kirándulás itt még 
nem ért véget, hisz a napot a Nyugati 
téri – a világ második legszebbjének 
választott – McDonald’s étteremben 
zártuk. 

Ötvösné Kéki Piroska
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Az élet ünnepe 
Ezen a hétvégén ismét az életet ün-
nepelte városunk! 163 facsemetét 
ültettek a Hősök Ligetében az új-
szülött gyermekek tiszteletére. 
163 gyerek született 2021-ben Hajdú-
nánáson, így május 28-án, gyermek-
napon pontosan 163 fát avatott fel a 
város a Hősök Ligetében a település 
legfiatalabb tagjainak tiszteletére. A 
város 2016 óta egy szép hagyomány 
keretében közösségi szinten ültet fát az 
adott évben született kicsinyeknek. Az 
egyre bővülő kis erdő abból a célból 
jött létre, hogy szimbolizálja az itthon 
maradást, hiszen Hajdúnánás azt sze-
retné, ha a fiatalok is úgy ragaszkod-
nának a szülőföldjükhöz, ahogyan a fa 
ragaszkodik az anyaföldjéhez.

S van egy fordított jelentése is a fa-
ültetés hagyományának. Az első világ-
háborúban legalább 700 hajdúnánási 
katona veszette életét. Nem volt olyan 
család, akit valamilyen formában nem 
érintett a szörnyű veszteség. Ennek 

feldolgozásában, s a tisztelet megadá-
sában nyújtott segítséget a helyi kö-
zösségnek az akkori városvezetés, akik 
minden elesett hős emlékére fát ültet-
tek a Ligetben. Innen ered a Hősök 
Ligete elnevezés.

Ma vidámabb jelentést kapott a kö-
zösségi faültetés, de a szándék változat-
lan: gyökeret és valami örökké fenn-
maradót biztosítani mindazoknak, 
akiknek Hajdúnánás az otthonuk! 

(F.B.)
60. éves érettségi találkozó

A  hajdúnánási Kőrösi Csoma Sán-
dor Gimnáziumban 1962-ben a 4. c 
osztály 29 fővel érettségizett. 2022. 
május 21-én a Gyöngyvirág szabadidő 

központban 12  megjelent öregdiák 
ünnepelte meg a 60. éves érettségi ta-
lálkozót.

Balogh Zsigmond öregdiák

40 éves a Makláry Iskola épülete

1982 őszén került átadásra a város 
legkorszerűbb általános iskola épüle-
te, mely az ún. Apostol telken került 
felépítésre. 

Ez az intézmény adott otthont 30 
éven át /1982-2012/ az ének-zene ta-
gozat megyei, országos és nemzetközi 
sikereinek, itt indult a városban 1986 
őszén a nyelvi-irodalmi-kommuni-
kációs program/NYIK/, majd 1989 
szeptemberében az értékközvetítő- és 
képességfejlesztő program /ÉKP/. Ez 
a tanintézmény működtetett hat-
osztályos gimnáziumot 1998-2008 
között, több mint 80%-os továbbta-
nulási aránnyal. Itt került sor 1999. 
márciusában a 3. Országos ÉKP 
Konferenciára 360 résztvevővel. En-
nek az iskolának az irányítása alatt 
működött 1986. őszétől a tedeji tag-
iskola, 1994 tanévindítástól a zenei 
tagiskola, és 2004 szeptemberétől a 
pedagógiai szakszolgálat. A Makláry 

Iskola 2002-től a Veszprémi Egyetem 
Tanárképző Intézetének kutatóhelye 
és tanártovábbképző hely szerepét is 
betöltötte. 

Ennek az intézménynek a dolgo-
zói: nevelők, ügyviteli- és technikai 
dolgozók emlékeztek erre a szép és a 
város oktatási-kulturális életét is előre 
vivő időszakra több mint hatvanan 
az iskola ebédlőjében 2022. május 
14- én 10-14 óra között. Tóth Imre 
igazgató úr köszöntő szavai után rövid 
visszatekintés történt az iskola előd-
jéről, múltjáról, az ének-zene tagozat 
szerepéről, az ÉKP világáról, a szülők-
pedagógusok együttműködéséről. 

Ezt követően kötetlen beszélgetés 
során elevenítettük fel az itt töltött 
eredményes munkáséveket, finom 
sütemények, üdítő italok és a múlt 
sok-sok fényképének és videóinak 
megtekintése mellett.

Balogh Zsigmond, nyugdíjas igazgató

Felhívás Hajdúnánás lakosságához
A Hajdúnánási Római Katolikus 
Egyházközség felhívással fordul a 
város lakóihoz a Réten állítandó 
kőfeszület anyagi támogatására.
Mindenek előtt azokat a leszármazó-
kat szeretnénk megszólítani, akiknek 
elődei a Rét lakói voltak a 19-20. szá-
zadban. Annak idején Isten dicsőségé-
re két feszületet is állítottak. Egyik a 
Magi-telki iskola udvarán, a másik pe-
dig a János-réten állt. Ez utóbbi volt a 
Réti Jézuska, vagy Agócs-kereszt. Saj-
nos, mindkettőt elmosta az idő.

Egyházközségünk tagjai kéréssel 
fordultak hozzánk az 1965-ben lebo-
rult, most is romjaiban lévő Agócs-
kereszt ismételt felállítása ügyében. 
Megfontolva kérésüket, úgy hatá-
roztunk, hogy a romba dőlt elemek 
felhasználásával a Rét déli oldalán, a 
Hajdúnánás-Görbeháza közötti mű-
út mellett kezdeményezzük e feszület 
felállítását. Általa minden egykori 
réti katolikusról meg kívánunk emlé-
kezni. A feszület éppen ezért a  RÉ-
TI EMLÉKFESZÜLET nevet viseli 
majd. 

Célunk ezen túlmenően az is, hogy 
emléket állítsunk egy letűnt tanyai 
kultúrának, s ez az újraállított Réti 
Jézuska legyen védelmezője is minden 
arra közlekedőnek.

A szakrális emlékjel anyagi forrá-
sainak előteremtése végett szólítjuk 
hát meg a leszármazókat és minden 
jó szándékú városlakót, hogy anyagi 
erejéhez mérten járuljon hozzá az el-
készíttetés költségeihez. Hálánk jeléül 
a támogatók nevét a feszület talapza-
tában helyezzük majd el az utódok 
számára. 

Az anyagi támogatás fogadására 
a CIB bank nyíregyházi fiókjában 

bankszámlát nyitottunk. Erre várjuk 
felajánlásaikat.

Hajdúnánási 
Réti Emlékfeszület számlája 

10702071-19860321-51600000
Bízva abban, hogy felhívásunk lelki 

talajra talál, életükre Isten áldását kér-
ve, köszönettel:

Hajdúnánás, 2022. június 1.

Ft. Juhász Imre c. kanonok, plébános - 
Buczkó József egyházközségi 

világi elnök

Az újra felállítandó Réti feszület re-
konstrukciós rajza
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Gépjármű tulajdonosok figyelmébe

A COVID-19 pandémia az élet leg-
több területét, így az ügyintézést 
is megnehezítette. A kockázatok 
csökkentése céljából kormányren-
delet alapján a vészhelyzet ideje 
alatt - 2020 márciusa és 2022 május 
31 között -  lejárt okmányok a vész-
helyzet végétől számított 60 napig 
még érvényesek. Ez a türelmi idő 
lassan véget ér, egészen pontosan 
június 30-ig tart. Az okmányok kö-
zé tartozik a gépjárművek műszaki 
vizsgáinak érvényessége. 
A közelmúltban meglátogattuk a 
KPM Nánás Műszaki Vizsgaállo-
máson Szilágyi István műszaki vizs-

gabiztost és érdeklődtünk, hogy a 
járványhelyzet idejére meghirdetett 
moratórium lejártának közeledtével 
mennyire növekszik a forgalom a vizs-
gaállomáson. 

Sz.I: Az utóbbi időben egyre töb-
ben jelentkeznek olyan járművel mű-
szaki vizsgára, melynek érvényessége 
a moratórium időszaka alatt járt le. 
Nem érdemes megvárni a határidő 
végét, mivel a javító műhelyek túlter-
heltek, hosszú a várakozási idő, egyre 
nehezebb lesz időben levizsgáztatni a 
járműveket a vizsgahelyek kapacitása 
miatt. Felméréseink szerint térsé-
günkben kb. 2000 jármű közlekedik 
lejárt műszaki érvényességgel.

HNU: Mindenféle típusú gépjármű 
vizsgáztatását el tudják végezni? 

Sz.I.: Igen, motorkerékpár, sze-
mélygépkocsi, tehergépkocsi, ka-
mion, autóbusz, mezőgazdasági jár-
művek, gáz és elektromos járművek 
továbbá minden tipusú tachográf il-
lesztését és eredetiség vizsgálatot.

HNU: Milyen vizsgálatokat végez-
nek az állomáson, hogyan alakult a 
megfelelt és nem megfelelt járművek 
aránya? Továbbá szükséges-e az idő-
pontfoglalás?

Sz.I: Műszaki vizsgánál teljeskörű 
vizsgálat folyik a járműveken, jogsza-
bályban meghatározott követelmény 
szerint. A vizsgálandó járművek mű-
szaki állapotának megítéléséhez a 
szubjektív megállapítást a jogszabály 
minimálisra csökkentette. A vizsgáló 
műszerek ( fék ,futómű, lengéscsilla-
pító, környezetvédelem) automatiku-
san rögzítik a mért értékeket, amelyek 
azonnal megjelennek a Közlekedési 
Hatóság informatikai rendszerében. 
A hibás járművek aránya körülbelül 
10%. Mivel a hatósági műszaki vizsga 
előtt díjtalan komplex műszaki vizsgá-
latot végzünk a járműven  így a hibák-
ról tájékoztatást adunk ügyfeleinknek, 
melyek azok a hibák amit javítani 
szükséges. A gördülékeny munkavég-
zés miatt ajánlott időpontfoglalás a 06-

5-257-0542 valamint 06305256695 
telefonszámoklehetséges. 

HNU: Milyen dokumentumok szük-
ségesek a vizsgáztatáshoz – egyéni és cé-
ges járművek esetében? 

Sz..I.: Forgalmi engedély és a 
jármű kategóriához tartozó doku-
mentumok. Céges jármű aláírási 
címpéldány, cégkivonat. Magánsze-
mélyeknél személyigazolvány, lakcím-
kártya. Amennyiben nem a tulajdo-
nos hozza a járművet meghatalmazás 
szükséges a tulajdonostól. A lejárt 
személyi okmányok elfogadhatóak a 
moratórium alatt. 

HNU: Manapság mindennek megy 
fel az ára. Mire számítsanak a vizsgáz-
tatásra érkezők?

Sz.I.: A környező országokban sor-
ra magasabbak a vizsgadíjak, mint ná-
lunk,, amelyek kormányrendeletben 
lettek meghatározva, de sajnos 16 éve 
ezek a díjak nem emelkedtek, a  nagy 
tumultus ellenére sem. 

(r.zs.)

A jégkármérséklő rendszerről 

A Hajdú-Bihar megyei közgyűlés má-
jus 27-i ülésén a termelésbiztonság te-

rületén jelentős szerepet betöltő orszá-
gos jégkármérséklő rendszert (JÉGER) 
Szólláth Tibor, az üzemeltető Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar 
Megyei Szervezetének elnöke mutat-
ta be. Elmondta, hogy az Európában 
egyedülálló rendszer kiépítése 2 milli-
árd forintba került, éves működtetési 
kiadása legfeljebb 1,5 milliárd forint, 
melynek finanszírozása az Agrármi-

nisztérium segítségével a kárenyhítési 
alapból történik. Országosan összesen 
986 talajgenerátor funkcionál, ebből 
219 automata, 767 manuális működé-
sű. Hajdú-Bihar megyében 56 talajge-
nerátor van, melyből 14 automata, 42 
manuális. Szólláth Tibor hozzátette, 
teljesen nem zárható ki ugyan a jég-
esők előfordulása, azonban a lehulló 
jégszemcsék mérete garantáltan csök-

kenthető. A hatóanyagnak pedig nincs 
károsító hatása semmilyen élőlényre. 
A megye járásainak jégesőkárokra vo-
natkozó statisztikáiból látható, hogy 
2017-ben, a JÉGER rendszer műkö-
désbe lépése előtt 3723 ha volt a jég-
esőkárral érintett megyei terület nagy-
sága, 2021-ben viszont ez a szám 1729 
ha-ra csökkent. 

=hbmo.hu - fotó: agrarunio.hu

Kócsisztori: A Delta és a túrabotok
Gyerekkorom egyik kultikus élmé-
nye, ahogy a család ül a fekete-fehér 
Favorit televízió előtt s nézi a Delta 
című tudományos híradót a felejthe-
tetlen Kudlik Júlia bemondónő veze-
tésével.

A műsor főcímzenéje népszerű és 
közismert volt – s még ma is az - az 
akkori korosztály körében. Az indító 
képsorok összevágott kisfilmekből 
való részletek voltak. Az egyik ilyen 
jelenet, hogy egy nagy hóviharban 
az Antarktiszon – azóta tudjuk – egy 
szánhúzó túra csapat halad előre s egy 
bundasapkás férfi kezében két síbottal 
a jobb válla fölött hátra szól valamit. 
Ekkor viszont kiírták a képernyőre a 
Soós Árpád nevet, aki az egyik vágója 
volt a filmnek – ma már ezt is tudjuk 
-. A nagymamám, aki a cserépkály-
hánk mellett ült egy hokedlin ilyen-
kor mindig megszólalt:

- Na, ott megy már Sós Pista!

Hogy hogyan lett az Árpádból Pista 
ma sem értjük de nanónk már akkor 
is a hetvenes évei után járt. Mi per-
sze nagyot nevettünk ezen, s a furcsa 
számomra, hogy ez a jelenet annyira 
élénken él még ma is bennem mintha 
tegnap történt volna.

Ezért volt kicsit meghökkentő, mi-
kor vagy két éve ilyen síbotokkal a ke-
zében megláttam egy idősebb hölgyet 
bandukolni Nánáson a Dorogi utcán. 
Azonnal elmosolyogtam magam, hi-
szen se hegy, se domb, se hóvihar - 
augusztus volt -. Később megláttam 
egy másik nénit is, s ellenállhatatlan 
vágyat éreztem, hogy meg ne kérdez-
zem, hogy a sítalpakat hol hagyta, 
(persze nem tettem meg).

Aztán tavaly én lepődtem meg a 
legjobban. Lehetőségünk volt a nyá-
ron kiutazni testvérvárosunkba Ust-
ronyba s ott viszont tömegével láttam 
középkorú vagy idősebb embereket 

úton útfélen ilyen - azóta megtudtam 
– túrabottal (Nordic Walking ) sétál-
ni. Utána néztem a neten s bizony na-
gyon hasznos kelléknek írják le. Segíti 
a járást, védi az ízületeket, a csípőt, a 
derekat. Kelletlenül, de respektáltam 
magamban a helyzetet, hogy koránt-
sem nevetséges, hanem inkább a já-
ráshoz segítséget nyújtó eszköz ez a 
„jószág”.

Viszont a napokban egy álmos 
napsütéses délutánon miközben 
plakátoztam a szinte teljesen kihalt 
piacunkon újra megjelent előttem 
egy nénike két túrabottal a kezében 
s ugyanolyan mozdulatokkal haladt 
el előttem, mint annak idején „Sós 
Pista”

Nem tudtam megállni, hogy széles 
mosollyal ne tekintsek rá. Ő észrevet-
te, megállt s rám köszönt kedvesen. Én 
persze visszaköszöntem, s úgy éreztem 
meg kell magyaráznom érthetetlen 

vigyoromat. Miután végighallgatott, 
türelmesen mosolyogva elmagyarázta 
a túrabot előnyeit, jótékony hatásait. 
Válaszul elmondtam a saját verzió-
mat, s közöltem, hogy ma már én is 
tájékozottabb vagyok az ügyben főleg 
a lengyelországi utunk óta.

- Én már nyolcvan éves elmúltam, 
mégsem fáj semmim sem, de vannak 
ismerőseim, akik fiatalabbak s bizony 
már bottal járnak – jelentette ki büsz-
kén.

Azonnal megéreztem, - ahogy 
mondani szokták - szinte „fel van 
dobva a labda” egy poénra, úgyhogy 
egyből rávágtam:

- Igen ám, de magácska már eleve 
nem egy, hanem két bottal jár!

Ahelyett, hogy megsértődött volna 
hangosan felnevetett s továbbment a 
túrabotok ütemes járatásának segítsé-
gével.

Kócsi Imre


