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„A mese játék, csoda, hit és lé-
lek. Mosoly mindenki lelkére. A 
mosoly gyógyír, az befele és kifele 
is gyógyít.” (Csernyik Szende)

A Magyar Népmese Napja alkal-
mából rendezett programok min-
den évben üde színfoltjai a város 
kulturális életének. A Görög De-
meter Művelődési Ház szeptember 
30-án, Benedek Elek születésének 
évfordulóján bábszínházi produk-
cióval örvendeztette meg a város 
óvodásait és alsó tagozatos diákjait. 
Az Ákom-Bákom BÁBcsoport mű-
vészei tanulságos és szép meséket 
hoztak magukkal „mesebeli tarisz-
nyájukban”, melyeket a gyerekek 
szeretetteljes kacagással, a törté-
netekben, a közös játékban való 
elmerüléssel fogadtak. Ebben az 
évben az Előadó-művészeti szer-
vezetek 2021. évi tematikus egyedi 
többlettámogatására című EMT-
TE-B-A-21-0529 azonosító számú 
pályázatnak köszönhetően közel 
négyszáz gyerek vehetett részt in-
gyenesen az intézmény által szer-
vezett programon.

A hajdúdorogi Görög Demeter 
Művelődési Ház 15 évvel ezelőtt 
hirdette meg a „Mese születik” – a 
Magyar Népmese Napja elnevezé-
sű pályázatát, melynek célja az ol-
vasásban rejlő öröm felfedezése, az 
íráskészség fejlesztése, a gyermeki 

alkotókedv kiteljesítése és a kreatív 
gondolkodás serkentése. A kiírás-
nak megfelelve a térség általános 
iskolás tanulói ebben az évben is 
elkészítették pályamunkáikat úgy, 

mint illusztrációt a szervezők által 
megadott meséhez, a TrendiZöld 
kategóriában tárgyakat újrahaszno-
sított anyagokból, valamint a fan-
táziavilágukból, a mindennapok 
történéseiből merítve írtak mesé-
ket és történeteket. Október 1-jén 
a XV. Hajdúdorogi Mesepályázat 
eredményhirdetésére, díjátadó ren-
dezvényére és a MESEKÖNYV 3 
című jubileumi kiadvány bemu-
tatójára Hajdúböszörmény, Haj-
dúdorog és Hajdúnánás általános 
iskoláiból érkező gyerekek és kísé-

rőik népesítették be a Hajdúdorogi 
Mozi nagytermét. Simon Istvánné 
igazgatóasszony felvezetőjét köve-
tően Horváth Zoltán Hajdúdorog 
város polgármestere köszöntötte 

a megjelenteket. Ezt követően be-
mutatásra került a jubileumi mese-
könyv, mely az elmúlt 4 év és az 
aktuális 2021-es év legjobb írásait 
öleli fel. A most megjelent me-
sekönyv folytatása a 2011-ben, 
valamint a 2016-ban kiadott első 
és második kiadványnak. Az ün-
nepi rendezvény fénypontja volt, 
amikor a mesepályázat kategória 
győztesei vették át oklevelüket és 
megérdemelt jutalmukat. A 105 
pályaművet benyújtó kisdiák közül 
53-an lettek gazdagabbak a műve-

lődési ház ajándékaival. A Görög 
Demeter Művelődési Ház dolgozói 
a jubileumi mesekönyvvel is jutal-
mazták az ez évi pályázat nyerte-
seit és a felkészítő pedagógusokat, 
illetve mondtak köszönetet a ko-
rábbi évek mese írói nak; a város je-
len lévő döntéshozóinak, Horváth 
Zoltán polgármesternek, Szabó-
Rékasi Mónikának, az Ügyrendi 
és Kulturális Bizottság elnökének, 
valamint, Mis lovics Andrea tele-
pülési képviselőnek a kultúrabarát 
hozzáállásért és támogatásért; a 
mesés pályaművek értékelésében 
évek óta szerepet vállaló Kozma 
Jánosné ny. tanárnőnek, valamint 
Görögh Imréné, Nagy Imréné és 
Nyakó Istvánné ny. tanárnőknek, 
akik több éven át segítették a köz-
művelődési intézményt céljai el-
érésében.

A népmese napja alkalmából 
minden évben egy új közösség jön 
össze a Hajdúdorogi Mozi nagyter-
mében. Egy közösség, ahol a tago-
kat a mese szeretete, gyermekeink 
örömtől csillogó tekintete ková-
csolja össze. Az esemény résztve-
vői minden évben megélik azt a 
gazdag, és maradandó pillanatot, 
amit csak egy közösségben élhe-
tünk át, és ami emlékezetünkben él 
a következő pillanatig. 

Simon Istvánné

Mosoly az arcokon

A Mészáros Károly Városi Könyvtár név-
adója születésének 200, névfelvételének 30 
éves évfordulója alkalmából rendhagyó hely-
történeti vetélkedőt szervezett az általános 
iskolák 6.-7. évfolyamosai részére. A verseny 
nem a könyvtár falai között zajlott, hiszen a 
feladatok az Időutazás Hajdúdorogon lá di kái-
hoz kapcsolódtak. 7 csapat, 7 feladat, 7 hely-
szín. A könyvtárosok mellett a Hajdúdorogi 
Honismereti- és Városvédő Egyesület tagjai 
várták a gyerekeket a feladatokkal. 

Elsőként Mészáros Károly önéletrajzával 
találkoztak a versenyzők, ami egy kicsit me-
seszerűre sikeredett, ezért a feladat az volt, 
hogy igaz történet legyen belőle. A Helytör-
ténetei Gyűjteménynél tárgyi tudásra volt 
szükség, hiszen az intézmény névadójának 
életéből kellett a feltett kérdésekre válaszol-
ni. A könyvtárban jó néhány kéziratos anyag 

található, a harmadik ládikánál ezeknek a 
címei volt a feladvány. A Görögkatolikus 
Székesegyház kertjében a kakukktojáso-
kat, a MeseSarok Óvodánál önéletrajzi írást 
kellett készíteni, melyben Mészáros Károly 
életének főbb állomásai jelentek meg. Az 

előre meghatározott szavakat kötelező volt 
felhasználni. A hatodik feladatnál ismét a 
kreativitás kapott főszerepet. A gyerekek na-
gyon találékonyak voltak. A hetedik állomá-
son lévő keresztrejtvény minden diák számá-
ra „könnyű” volt. 

Köszönjük a felkészítő pedagógusok, vala-
mint a segítők munkáját! Gratulálunk a helye-
zetteknek! Az eredményhirdetésen részt vett 
Horváth Zoltán polgármester úr, aki örömmel 
adta át a versenyzőknek a könyvjutalmakat. 

Helyezettek: 
I.  Papp Ferenc, Pásztor Lívia, Vo lo si-

novszki Réka: MF Ált. Iskola és AMI
II.  Balogh Máté, Kerékgyártó Ferenc, 

Nagy Panna: MF Ált. Iskola és AMI
III.  Gulyás Nóra, Petrás János, Tóth Dániel: 

MF Ált. Iskola és AMI
Könyvtárosok

Időutazás Hajdúdorogon Mészáros Károllyal
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„Az Úr 2021. esztendejében 
nem üldögélhetünk otthon bá-
natosan tétlen!”

Így kezdődött a Kisbíró fel-
hívó szövege, a szeptember 
25-én megtartott szüreti felvo-
nuláson. Ragyogó időben 42 
fogat és sok lovas vett részt a 
menetben. Jó hangulatú, ha-
gyományőrző éneklés közben 
végig jártuk Hajdúdorog körút-
jait és a főtér körforgalmát is. A 
menetet az első hintón Horváth 
Zoltán polgármester úr, majd a 
második hintón a Kisbíró vezet-
te fel. A strandfürdőről indulva 
és oda visszaérkezve, a közel 
500 fős sokaság nagyon finom 

babgulyásból fogyaszthatott 
bőségesen. Este, akinek még 
volt kedve, a piac csarnokában 

szüreti bálon jól érezhette ma-
gát. Köszönetet: Gulyás Mihály, 
Kiss Tibor, G. Nagy Antal, Papp 
Miklós és Petrus Zoltán szerve-
zőknek. Az első szüreti felvonu-
lásra a nyolcvanas évek végén 
került sor, ezt követte a 2019-es. 
Ebben az évben, immár harma-
dik alkalommal rendezték meg 
a szüreti felvonulást ugyanaz-
zal a Kisbíróval. Reméljük ez a 
kezdeményezés hagyománnyá 
válik, és minden évben megtart-
hatjuk!

Orosz Zoltán kisbíró

Közhírré tétetik….! FELHÍVÁS
Hajdúdorog Város Önkormányzata az Emberi Erőforrás 

Minisztériummal együttműködve 2022. évre
52/2021. (IX.16.) számú határozata alapján ezennel kiírja a

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT

felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni 
kívánó fiatalok számára

A pályázatra („A” típusú) azok az önkormányzat területén állan-
dó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók 
jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hall-
gatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alap-
fokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfo-
kozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmánya-
ikat.

Továbbá jelentkezhetnek („B” típusú) azok az önkormányzat te-
rületén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális hely-
zetű (a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középis-
kolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási 
intézménybe felvételt még nem nyert érettségizett) pályázók, akik 
a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes 
idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget ered-
ményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szak-
képzésben kívánnak részt venni.

A „B” típusú pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztön-
díjban, akik a 2022. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először 
nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 
2022/2023. tanévben ténylegesen megkezdik.

A pályázat benyújtási határideje: 2021. november 5. (péntek)
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bő-

vebb felvilágosítás kapható a Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal 
Jogi-, Szervezési és Anyakönyvi Osztályán(Tel: (52)572-135), illetve 
a www.emet.gov.hu vagy a www.hajdudorog.hu internetes elérhető-
ségen.

Pályázói belépési pont: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Horváth Zoltán polgármester

Tisztelt Hajdúdorogiak!
A Képviselő-testület 2021. szeptember 16-án, 
soron következő testületi ülésén az alábbi dön-
tések születtek:
•  Elfogadásra került a Hajdú-Bihar Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúná-
nási Katasztrófavédelmi Kirendeltség Haj-
dúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
2020. évben Hajdúdorogon végzett munká-
járól szóló beszámoló.

•  Elfogadták a Hajdúkerületi és Bihari 
Víziközmű Szolgáltató Zrt. által készített, 
Hajdúdorog Város Víziközmű rendszerének 
2022-2036. évre vonatkozó Gördülő Fejlesz-
tési Tervét.

•  Elfogadásra került, hogy az alapellátáshoz 
kapcsolódó ügyeleti ellátást Hajdúdorog 
város közigazgatási területén az Országos 
Mentőszolgálat lássa el, átmenetileg a haj-
dúnánási telephelyről, továbbá ragaszkod-
nak satelit pont létrehozásához. Ezzel egy-
idejűleg döntöttek arról, hogy nem fogadták 
el az ügyeleti ellátás kapcsán piaci szereplő 
közreműködését.

•  A fentiek alapján az ügyeleti ellátásban részt 

vevő háziorvosok és házi gyermekorvosok 
szerződéseiben az ügyeleti feladatok ellá-
tására vonatkozó pontok alkalmazását, az 
ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó meg-
állapodás hatályának végéig felfüggesztik.

•  Hozzájárultak a háziorvosok és a házi gyer-
mekorvosok feladat-ellátási szerződésének 
módosításához a rendelési idő változtatása 
miatt, illetve, hogy a Központi Orvosi Ren-
delő felújításával kapcsolatos beruházás 
lezárultával érintett praxisok rendelési helye 
4087 Hajdúdorog, Nánási út 8. (185 hrsz.) 
szám alatt folytatódjon.

•  Elfogadásra kerültek Hajdúdorog Város 
Önkormányzata és intézményei 2021. évi 
költségvetésének első félévi végrehajtásáról, 
Hajdúdorog Város Önkormányzata 2020-
2021. évi közfoglalkoztatási programjairól, 
valamint a Hajdúdorogi Városi Önkormány-
zati Képviselő-Testület GAMESZ 2021. I. 
félévi tevékenységéről szóló beszámolók.

•  Hajdúdorog Város Önkormányzata részt 
vesz a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi 
fordulójában, és ennek elbírálására öt főből 

álló Előkészítő bizottság felállításáról ren-
delkezett.

•  Jóváhagyásra került a Mészáros Károly Vá-
rosi Könyvtár módosított Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzata.

•  Elfogadták a Hajdúkerületi és Bihari 
Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

•  Véleményezésre és elfogadásra került a 
Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos 
Óvodák 2021/2022. nevelési évre vonatkozó 
munkaterve, továbbiakban a dolgozók részé-
re 350.000.- Ft keretösszegről rendelkeztek.

•  Jóváhagyásra került a Hajdúdorog kerékpár-
út-fejlesztéssel érintett ingatlanok megosztá-
sa. Hozzájárultak 20 m2 területű, kivett közút 
művelési ágú terület belterületbe vonásához, 
mellyel Hajdúdorog belterületi határa módo-
sul.

•  Hajdúdorog Város Önkormányzati Képvise-
lő-testülete hozzájárult a Hajdúdorog, 185, 
196, 206, és 208 helyrajzi számú ingatlanok 
határrendezéséhez és ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzéséhez.

Képviselő-testületi döntések 2021. szeptember
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Püspöki Szent Liturgia és a 
szinódusi út megnyitása Haj-
dúdorogon

Fülöp metropolita a főegy-
házmegye papsága, az okta-
tási, szociális és egészség-
ügyi intézmények vezetőinek 
jelenlétében a székesegyház 
falai között nyitotta meg a Ferenc pápa által meghirdetett szinó-
dusi út egyházmegyei szakaszát. A keresztények kisebb-nagyobb 
gyakorisággal mindig összegyűltek, hogy a helyzetüket felmérve 
közösen döntést hozzanak egyházuk jövőjéről. A mostani szinódus 
részeként Ferenc pápa szeretné a világ katolikusainak egész közös-
ségét megmozgatni, annak minden tagját megszólítani, így érve el, 
hogy az eredmény is közös legyen.

Településünk polgármestere is részt vett a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat helyi termékeket népszerűsítő programsorozatá-

nak, a Megyei Ízek Találkozójának hajdúnánási állomásán. A ter-
melők portékái és az azok felhasználásával készített ételek ismét 
bizonyították: kiváló élelmiszereket tudunk előállítani itt, a hajdú-
ságban. A találkozó legfontosabb üzenete a rövid ellátási lánc és az 
egészséges táplálkozás fontosságára, illetve a térségbeli ősterme-
lők, élelmiszeripari vállalkozások támogatásának jelentőségére 
való figyelemfelhívás.

A közfoglalkoztatási munkaprogram mezőgazdasági részlegé-
nek dolgozói a burgonya és a vöröshagyma betakarítását végezték 
el október elején.

Az idei esztendőben egy kilométernyi járdaszakasz újul meg vá-
rosunkban. A járdaépítési munkálatok jelenleg a Virág utcán zajla-
nak.

Isten éltesse sokáig szerető családja, barátai és szomszédjai köré-
ben Pappné Papp Irént 90. születésnapja alkalmából! 

Isten éltesse sokáig 
szerető családja, bará-
tai és szomszédjai kö-
rében Simon György-
nét 90. születésnapja 
alkalmából! 

Az idősek világnapja 
alkalmából a szép ko-
rúa kat köszöntötték a 
Görög Péter Szociális 
Központ munkatársai. 
Az eseményt életmód-
tanácsadás, szavalat, 
népdalcsokor színesí-
tette, illetve egy közle-
kedési és közbiztonsági 
előadás is része volt a 
programnak, melyet közös imával zártak.

Jó ütemben halad a Petőfi Sándor utcai szociális bérlakás és közös-
ségi ház kialakítása. A tetőhéjazat cseréjét és a homlokzat hőszige-
telését követően kezdetüket vették az épületeken belüli munkafo-
lyamatok. A szakemberek jelenleg a villamosenergia hálózat és a 
fűtésrendszer kiépítésén dolgoznak, emellett megtörténik a falfelü-

Rövid hírek
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letek festése és burkolása is. Az udvarban az akadálymentes parko-
ló kialakítását követően a gyermekjátékok és a kondipálya megva-
lósítására kerül sor. 

Zajlik a Tokaji út mentén található belterületi vízelvezető csa-
torna medrének kotrása. A régóta várt munkálatokat a lakosok és 
önkormányzatunk jelzése alapján a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság 
végezi el, melynek eredményeként az oda torkolló csapadékvíz-
elvezető árokrendszerből a jövőben szabadon áramolhat az esővíz.

Szeretettel gratulálunk Savanyo Irén és Virág István Csaba ünne-
pélyes állampolgársági eskütételéhez. 

Térzene a Zene világnapján az Ukulele Trió előadásában.

Rangos elismerésben részesült a Debreceni Nemzetközi Iskola 
épülete, amely középület kategóriában nyerte el a 2020. évi Építő-
ipari Nívódíjat. A generálkivitelező Hunép Zrt. és a beruházásban 
résztvevő alvállalkozók képviselői, köztük Török Tamás, a Deszig 
Kft. ügyvezetője, október 5-én, ünnepélyes keretek között vette át 
oklevelét.

Gratulálunk minden kitüntetettnek! Fotó: Haon.hu/Molnár Péter

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársai októberben a Toka-
ji úton végeztek kátyúzási munkálatokat.

Hajdúdorog Város Önkormányzata ezennel kiírja a 
BursaHungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatot 
felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni 
kívánó fiatalok számára. A pályázat beadásához a Bursa Hungari-
ca Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben 
(EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, 
melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx A sze-
mélyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot 
kinyomtatva és aláírva a Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatalnál 
(4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.) kell benyújtaniuk a pályázóknak a 
kötelező mellékletekkel együtt.

A pályázat benyújtási határideje: 2021. november 5. (péntek)
Szigeti György Tápiószentmártonon a Kincsem Lovasparkban 

megrendezésre kerülő versenyen az Országos Póni 2-es fogat C 
kategóriában egyénileg 14. helyezést ért el, míg csapatban 6. he-
lyen végzett. Gratulálunk!
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2021. szeptember 25-én nyi-
totta meg kapuit az „Egy a Ter-
mészettel” Vadászati és Termé-
szeti Világkiállítás Budapesten. 
A vidéki program kavalkád ke-
retében szeptember 28-án a vá-
sárosnaményi Hunor Vadászati 
Kiállítást látogathattuk meg, 
ahol a solymászat és az íjászat 
rejtelmein túl Hortobágyi Nem-
zeti Park Igazgatóság kiállítása, 
„Ezer arcú természet” fotókiál-
lítás és a tematikus állatkiállítás 
megtekintésére volt lehetősé-
günk. 

Október 7-én a központi prog-
ramokat nézhettük meg Buda-
pesten, 75 ezer négyzetméteren, 
8 pavilonban. A világkiállítás 
éppúgy foglalkozott a vadá-
szattal, mint a természet védel-

mével, a vizes élőhelyekkel, a 
természetmegőrzéssel és annak 
jövőjével, a biodiverzitással, a 
fenntartható természethasználat-
tal, a solymászattal, az orvvadá-
szattal, a gasztronómiával és az 
innovációval.

A világkiállítás ideje alatt, 
október 7-10. között volt lá-
togatható az Országos Mező-
gazdasági és Élelmiszeripari 
Kiállítás és vásár, az OMÉK 
hazánk legnagyobb, legrégeb-
bi és nagy tradíciókkal bíró 

agrárgazdasági rendezvénye, 
ahol a hazai agrárium és élel-
miszeripar képviselői mellett 
számos külföldi szakember is 
jelen volt.

Közben október 1-2-án Haj-
dúnánáson rendezték meg a II. 
ÖKO EXPO-t. A kiállítás mind-
két napján szakmai és közönség 
programok széles választékával 
várták az ökológiai gazdálko-
dásban érdekelt gazdálkodó-
kat, iskolákat, közétkeztetésben 
részt vevőket, az ökotudatos 
családokat és gyermekeket. 
A 13. évfolyamos technikus 
tanulók az új ismeretek meg-
szerzésén túl intézményünk és 
képzéseink bemutatásában se-
gédkeztek és kiállítóként is je-
len voltak a rendezvényen.

Szakmai programokon a Bazilosok

Október 9-én a VIII. csalá-
di est került megrendezésre a 
Hajdúdorogi Egyesített Nap-
közi Otthonos Óvodák Szülői 
munkaközössége szervezésé-
ben. Közös célunk, a Hajdúdo-
rogi Gyermekkert Alapítvány 
támogatása, hogy az óvodák 
udvari játékokkal gazdagodja-
nak. A rendezvény új helyszíne 
a Bocskai étterem volt, ahol 

a korábbi évekhez hasonlóan 
együtt ünnepeltek az óvodai 
dolgozók, a szülők és a hozzá-
tartozók.

Az estre érkezők csodás dí-
szítés, gyönyörű teríték mellett 
nagyon finom vacsoraételeket 
fogyaszthattak el, amelyekért 
nagy köszönet a Móra Ferenc 
Általános Iskola konyhai dol-
gozóinak, valamint a Szent Ba-

zil Oktatási Központ vendéglá-
tós diákjainak. Köszönetünket 
fejezzük ki Horváth Zoltán 
polgármester úrnak, a találó 
ünnepi szavaiért és támogatá-
sáért.

A családi est folyamán talán 
a legnagyobb sikert Mészáros 
Árpád Zsolt musical színész 
„mindent elsöprő, asztalt is le-
söprő” műsora jelentette, aki 

megénekeltette, megtáncoltatta 
a közönséget. Bravúros meg-
lepetés zeneszámok, igazi báli 
hangulatot teremtettek, mely-
ről az est további részében 
Ugyan Tibor és Szabó Sándor 
remek zenékkel gondoskodott.

A programokat tombolasor-
solás színesítette, valamint egy 
Selfie automata fotók formájá-
ban örökítette meg a sok-sok 

vidám pillanatot. 
Természetesen egy 
ilyen rendezvény 
összeállítása mindig 
csapatmunka. Itt sze-
retném megköszönni 
a Szülői munkakö-
zösség tagjainak, va-
lamint Koszta Ottóné 
és Ugyanné Dulovics 
Ildikó óvodai dol-
gozók fáradhatatlan 
munkáját az Alapít-
ványi est megszerve-
zésében. Az önzetlen 
felajánlások, támo-
gatások mindenkit 
jó érzéssel és hálával 
töltenek el. 

Szeretettel és 
köszönettel:  

Csákiné Bába Ilona  
szülő / a Szülői 

Szervezet elnöke

Királyi Karnevál
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„Egy a természettel” Vadásza-
ti és Természeti Világkiállításra 
kaptunk meghívást Vásárosna-
ményba, ahol többféle progra-
mon vehettünk részt. Ta nu lóink 
a köszöntő után népdalokat 
énekeltek a színpadon, majd 
elindultunk és bebarangoltuk 
a szebbnél szebb helyszíneket. 
Voltunk jurtában, ahol a hun ga-
ri kumokról és őseink szo ká sai-
ról tanulhattunk, a következő 
jurtában a szentekről bővíthet-
tük ismereteinket. Ezután kö-
vetkezett az íjászat, a solymá-
szati bemutató, majd a finom 

ebéd után jött a nap fénypontja, 
a vadászati kiállítás megtekin-

tése. Gyönyörű helyszínen lát-
hattunk olyan állatokat, melyek 

Afrikában, Ausztráliában, Ka-
nadában, Ázsiában élnek. Fan-
tasztikus élmény volt a látvány 
és a hozzá megszólaló állat-
hangok. Hazafelé indulva még 
bementünk a Vásárosnaményi 
Görögkatolikus templomba, 
ahol egy közös imádsággal ad-
tunk hálát a mai napért.

Köszönjük a meghívást és a 
lehetőséget Kiss B. Zoltánnak, 
az út megszervezését Dalanics 
Zoltán esperes parókus atyá-
nak!

Kissné Dalanics Ildikó
tagintézmény-vezető

Vadászati világkiállításon a Szent Bazilosok

A szeptemberi hónap utolsó hetében került megrendezésre az 
„Olimpia szellemében” elnevezésű sportos témahét a hajdúdorogi 
Szent Bazil Gimnáziumban. A Dorogi mini Olimpián szinte min-
den volt: ugrás, dobás, futás, csapatjátékok, birkózás, úszás, tolla-
sozás, frizbizés, kerékpározás, plakátkészítés. A hetet méltóképpen 
zártuk szeptember 24-én az Általános Iskolánkkal közösen, pont 
az Európai Diáksport Napja alkalmából egy zenés bemelegítéssel 
és közös futással. Az utolsó nap csúcspontja az volt, amikor az 
Olimpiai öt karikát diákokból és tanárokból álló élő lánccal sike-
rült megformálni az iskola rekortán pályáján. A célunk megvaló-
sult: egészségre nevelés, a sport és a mindennapi mozgás megsze-

rettetése, csapatmunka erősítése és az igazi közösségépítés. 
Az egész heti mottónk, a háromszoros olimpiai bajnokunk Hosz-

szú Katinka szavai voltak: ,,A sport és az Olimpia sokkal több, 
mint érmek és eredmények. Ez életforma!”

A testnevelők

Az „Olimpia szellemében”

A Szent Bazil Görögkatolikus Gimnázi-
um legfiatalabb diákjai, a 7. D osztály ta-
nulói egy háromnapos projekt keretében 
juthattak el a megye három különböző te-
lepülésére, hogy jobban megismerhessék a 
hajdú hagyományokat, szokásokat és leg-

főképp betekintést nyerjenek a helyszínek 
csodálatos, sokszínű élővilágába. A prog-
ramok elsődleges célja a természettudomá-
nyos gondolkodás és műveltség erősítése, 
közvetlen környezetünk, természeti érté-
keink megismerése, tapasztalatok gyűjtése 
volt.

Először a debreceni Agóra Tudományos 
Élményközpontban tölthettünk el néhány 
órát izgalmas kísérletekkel, tudományos 
játékokkal, a csillagászat rejtelmeivel, in-
teraktív kémiával és rengeteg más tudo-
mányos kalandozással. Megismerhettük a 
földrengés-szimulátor és a Lenz-ágyú mű-
ködését, majd a nagyelőadóban tudomá-
nyos kísérleteknek lehettünk szemtanúi. Ez 
egy igazán hasznos és élvezetes utazás volt 
a tudomány világában, amelyet a Botanikus 
kertben történő barangolással fejeztünk be. 

A második napon vonattal utaztunk a 
zeleméri Csonkatoronyhoz. Zelemér közép-
kori templomának romja, a Csonkatorony 
és az alatta lévő domb – kunhalom – mint 
helyi jelentőségű természeti érték 1981 óta 
védett. Innen lovaskocsival utaztunk Boda-
szőlőre, egy több hektáros állatparkba. Itt 
a gyerekek megismerkedhettek a lovaglás 

szépségével és a lótartás minden feladatá-
val. Minden tanulónak lehetősége nyílt fu-
tószáron lovagolni, és a tanya háziállatait 
megismerni. A napot a közelben található 
gyöngyvirágos tölgyesben tett gyalogtúrá-
val fejeztük be. 

A programsorozat zárásaként, a harma-
dik napon Hortobágyra kirándultunk. A 
hortobágyi halastavak közül a Hortobágy-
Halastó Közép-Európa legnagyobb madár-
nyugvó- és pihenőhelye. Természeti túránk 
során a terület leglátványosabb részeit ba-
rangolhattuk be. Lehetőség nyílt gémfélék, 
kócsagok, récék, vadlibák megtekintésére. 
A tanösvény mentén az ún. bivalyos tóban 
egy bivalycsordát is megfigyelhettünk. A 
gyalogos túra során végig szakvezető volt a 
segítségünkre. Ezt követően a Kilenclyukú 
híd közelében elhelyezkedő madárparkban 
a kültéri röpdék mellett a látványkórházat is 
volt szerencsénk meglátogatni. 

A három nap változatos programjai a ta-
nulás és a tapasztalatszerzés sokféle lehető-
ségét kínálták diákjainknak, s reményeink 
szerint felkeltették érdeklődésüket eddig 
ismeretlen utak iránt. 

Juhász Anikó

Kisgimisek „A hajdú hagyományok nyomában”
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KÖSZÖNTÉS

Szabó Imréné sz. Kenner 
Erzsébet szep tem ber 15-én 
ünnepelte 70. születésnapját. 
Köszöntötte őt családja, akik 

jó egészséget kívántak az 
ünnepeltnek.

MEGEMLÉKEZÉS
CZIPA GYÖRGY 

(Hajdúdorog, 
Gyep utca 27. 
sz. alatti lakos) 
halálának 25 

éves évfordulója 
alkalmából.

„Megpihent a dolgos, jó apai 
szív, áldás és halála övezi a sírt.

Szerető férj voltál, drága 
édesapa, bánatos családodnak 

most őrangyala.”
Fájó szívvel emlékezik szerető 

családja

Lapzárta: november 16. (kedd) – E-mail cím: hajdudorogiujsag@gmail.com

MEGEMLÉKEZÉS
Pocsai Lászlóné Oláh Margit Mária 

nyugalmazott tanítónő 
halálának 1 éves évfordulóján el nem múló 

szeretettel emlékezik:
férje, lánya, fia és unokái.

Gyermekkori barátnője, Görög Sára saját 
versével köszönti lelkét:

„Óh, te napsugár, te tündöklő fény,
ha eljössz hozzám tavasz kezdetén,
s arcom csókolod lágyan, szelíden
öröm fakad fel fáradt szívemen.
Űzd el tőlem e gyötrelmes homályt,
hadd lássam újra a közelgő bájt:

rügyeket, fákat, sok szép virágot,
mutasd megint e színes világot.
Adj friss erőt, mert nehéz e bús éj,
s ha szívem többé fényt már nem remél,
jöjj és vigasztalj, áldott napsugár,
bánatom enyhül, ha meleged vár.”

A Mészáros Károly Városi Könyvtár 
NOVEMBERI nyitva tartása: 

 

 hétfő – péntek: 8:00 – 18:00 
 november 6. (szombat): 8:00 – 12:00 
 november 20. (szombat): 8:00-12:00 

 

Páratlan hétvégén zárva! 

Mészáros Károly Városi Könyvtár 
 

2021. NOVEMBERI PROGRAMJÁNAK ELŐZETESE 
 
 

 Nov. 12. (péntek) 15 óra: „Olvassuk és értelmezzük együtt!” 
 Nov. 16. (kedd) 14 óra: Környezetvédelmi vetélkedő 3-4 osztályosok 

 Nov. 18. (csütörtök) 15 óra: Egészségnevelési vetélkedő 5-6. évfolyam 

 Nov. 19. (péntek) 15 óra: Tematikus foglalkozás 

Karácsonyi versmondó verseny meghirdetése – vidámság, karácsony, tél  
Dec. 14. (kedd) 14 óra /alsó tagozat/ és dec. 16. (csütörtök) 15 óra /felső tagozat/ 

 
 

Szeretettel várjuk az óvodai és iskolai csoportokat! 
Mészáros Károly Városi Könyvtár, Hajdúdorog, Böszörményi út 7. 

           honlap: hdkonyvtar.hu   

                e-mail: hd.konyvtar@gmail.com 

              Tel/fax: 52/572-016, 52/572-017; 30/237-7426  
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A Mészáros Károly Városi Könyvtárban író-olvasó talál-
kozót szerveztünk 2021. szeptember 20-án. Vendégünk volt 
Bosnyák Viktória írónő és Dudás Győző illusztrátor, a gyer-
mekkönyvek szereplőinek megelevenítője, akinek a gyere-
keket olvasásra szoktató „Rém jó könyvek” illusztrálása a 
 fe ladata. A város két iskolájának első osztályos diákjait vártuk 
az olvasótermünkbe, az írónő kérésének megfelelően. A dél-
előtt folyamán két találkozóra került sor, először 52 gyerek, 
majd 38 diák népesítette be a könyvtári részleget. A szerző, 
illetve a vele együtt dolgozó illusztrátor egy igazán jó hangu-
latú, humoros foglakozás keretében adott ízelítőt megjelent 
könyveikből.

A gyerekek megismerkedhettek a művek szereplőivel, és 
egy rövidebb történettel, de az alkotás folyamatát is elsajá-
títhatták. A vidám hangulatú, kreatív író-illusztrátor-olvasó 
előadáson a résztvevő gyerekek, majd a felnőttek is aktív sze-
repet vállaltak. A 10 órakor kezdődő találkozón az elsős kis-
diákok mondhatták meg milyen legyen a Dudás Győző által 
megformált rém-kép, majd a második előadás alkalmával a 
résztvevő pedagógusok és könyvtárosok irányíthatták az il-
lusztrátor rajzkrétáját. Reméljük az egymást követő vidám, 
szórakoztató előadás felejthetetlen élmény marad minden 
résztvevőnek.

A találkozók után, jött még egy meglepetés, hiszen a 
SZBOK jelenlegi 3. osztályosai könyvdedikálásra, és a szer-
zőpárossal való személyes beszélgetésre jelentek meg.

Köszönet és hála a hajdúdorogi LEGSIRÁLYABB PEDA-
GÓGUSOKNAK, és az őket nevező szülőknek, diákoknak, 
mert a mai találkozó nélkülük nem jöhetett volna létre.

Könyvtárosok

Író-olvasótalálkozó  
a könyvtárban

Az Országos Könyvtári Napok programsorozat részeként dr. Ka-
ra kó Erzsébet háziorvos tartott előadást könyvtárunkban. A jelen-
lévők a vírus megelőzése, az oltások, az egészség és a vírus utáni 
élettel kapcsolatban hallhatták doktornő szavait. Az előadás végén 
a megjelent érdeklődők kérdéseket tehettek fel. Köszönjük szépen 
doktornő érthető, őszinte előadását.

Könyvtárosok

Élet a koronavírus árnyékában!
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Ez a tanév is különleges 
várakozással, izgalommal és 
készülődéssel indult, végző-
seinknek mindenképpen. Az 
egyik legfontosabb kérdés 
nem az volt számukra, hogy 
lesz-e digitális oktatás, ha-
nem az, hogy lesz-e szalag-
avató. Fel tudják-e öltöztetni 
lelküket és testüket ünneplő-
be, tudnak-e közösen ünne-
pelni, és meg tudják-e ezt az 
élményt osztani családjukkal 
és szeretteikkel? A várako-
zásoknak megfelelően, a jár-
ványügyi előírásokat betart-
va október 16-án feltűzésre 
került az iskola címerével 
díszített szalag. Az a jelvény, 
mely szimbolizálja a város és 
az iskola hagyományait, s az 
a szalag, mely évszámaival 
jelképezi maturanduszaink 

múltját, jelenét és jövőjét 
ebben az iskolában. Talán 
lánykérésre is különleges 
egy ilyen alkalom. Így gon-
dolta egyik végzősünk vőle-
génye, aki a nyitótánc végén, 
a közönség előtt kérte meg 
kedvese kezét. Nekik külön 
gratulálunk!

A hajdúdorogi Szent Bazil 
Görögkatolikus Gimnázi-
um és Többcélú Szakképző 
Intézmény tanárai, minden 
dolgozója nevében, a vá-
gyak, a célok, a feladatok 
megvalósításhoz kívánunk 
végzőseinknek jó egészsé-
get, szorgalmat, erőt és ki-
tartást, a Szülőknek pedig 
megértést, türelmet, biz-
tatást, bizakodást és hitet 
gyermekükért!

Bereczki Károly

Szalagavató, különleges élmény
Hosszú idő óta végre sikerült egy fantasztikus napot együtt el-
tölteni a szülőkkel a Szent Bazil Görögkatolikus Általános Is-
kolában. Hála Istennek az idő is ragyogó volt, a rendezvény 
résztvevőinek száma pedig várakozáson felüli. Már a bejáratnál 
ámulatba estünk, milyen gyönyörű dekoráció fogadott minket. 
Köszönet érte Dr. Orosz Erikának az SZK új elnökének, és a szü-
lőknek! Nagy örömünkre velünk tartott ezen a napon Horváth 
Zoltán polgármester úr és Végh Attila intézményvezető is! Igazi 

családi napunk volt, ahol a gyerekek együtt versenyeztek, fociz-
tak a szülőkkel és a pedagógusokkal. Színes programok várták 
a hozzánk betérőket és finomabbnál finomabb ételeket kóstol-
hattunk az osztályok jóvoltából. Főtt a bográcsokban slambuc, 
babgulyás, töltött káposzta, de sült még lángos, hamburger és 
hús is. Sokak örömére óriáscsúszda és óriás darts is helyet kapott 
az iskola udvarán. Volt rajzverseny, hétpróba, kötélhúzó verseny, 
tanár-diák foci, mókás sorverseny, ahol a szülők együtt verse-
nyeztek a gyerekekkel. A "nagyi legfinomabb sütije" versenyre 
40 féle finomság érkezett, megnehezítve ezzel a zsűri dolgát. A 
programot színesítette továbbá a lovagoltatás, a kisvonatozás és 
szekerezés, melyet Kranyik Lászlónak és a Lovas egyesületnek 
köszönhetünk. Köszönjük ezt a csodás napot a program fő szer-
vezőjének Debreczeniné Hegedüs Ildikónak, a kollégáknak és 
minden szülőnek, gyereknek. Bízunk benne, hogy mindenki jól 
érezte magát és jövőre újra találkozhatunk!
A családi napunk fotóit köszönjük szépen Bakti László ta-
nár úrnak, melyek megtekinthetők iskolánk honlapján (www.
szbokaltisk.ewk.hu)!

Kissné Dalanics Ildikó
tagintézmény-vezető

Családi nap

„Akiket igazán szeretünk, azok haláluk után
sem hagynak magunkra minket. 
Ők az elsők, akik segítségünkre sietnek
életünk nehéz pillanataiban.”
Joanne Kathleen Rowling
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Bizonyára sokunknak isme-
rősen cseng a címben szereplő 
kérdés, amit gyerekként és ka-
maszként többször hallhattunk. 
Nos, e kérdés megválaszolása 
egyáltalán nem olyan egyszerű, 
amilyennek mi gondoljuk. Se-
gítséget adhat ehhez az iskolai 
tanév rendjébe beillesztett, taní-
tás nélküli munkanap keretében 
megrendezésre kerülő pálya-
orientációs nap. Ennek célja az, 
hogy a tanulók megismerked-
jenek különféle népszerű szak-
mákkal, megkönnyítve ezzel a 
későbbi pályaválasztásukat. 

A Szent Bazil Görögkatolikus 
Általános Iskolában október 15-
én zajlott le ez a jeles nap, amit 
tudatos tervezés előzött meg. 
Külön programok és helyszínek 
szolgálták a nagyok és a kicsik 
élményalapú ismeretszerzését. 
Az alsósok programját évfo-
lyamszinteken dolgoztuk ki. 

Az 1-2. évfolyam az iskola fa-
lain belül a méhészet rejtelmeivel 
ismerkedhetett meg Fodor Tamás 
és felesége, Anita jóvoltából, 
akik helyi vállalkozóként ismert 
méhészek a városban. A népsze-
rű házaspár – maximálisan eleget 
téve a felkérésnek – előadást tar-
tott a gyerekeknek, amit filmvetí-
téssel és mézgyertya készítésével 
tettek még teljesebbé. Természe-
tesen a méz kóstolása sem ma-
radt el, amiből ajándékba is jutott 
néhány cseppnyi a gyerekeknek. 
A délelőttöt színesítette a témá-
hoz kapcsolódó mesefilmvetítés 

és a közös kézműves foglalko-
zás. Az első évfolyamosok pedig 
a tűzoltóautóba is belekukkant-
hattak, ami a felsősöket várta el-
sősorban.

A 3. évfolyam és a 4. a osz-
tály a kellemes őszvégi időjárást 
kihasználva külső helyszínre 

szervezte a programját. A kör-
nyezetismereti tananyaghoz 
kapcsolódóan a kenyérsütés 
menetét figyelték meg a Rózsa 
Malomházban, ami tulajdonkép-
pen Papp Imre és Papp Imréné 
őstermelők családi otthonában 
kialakított kisüzem, amelynek 
legérdekesebb bútordarabja a 
tiroli köves malom. Döbbenet 
volt nekünk, pedagógusoknak is 
annak a felfedezése, ami ebben 
a kis családi műhelyben zajlik. 
Pappné Erika hagyományos re-

cept alapján, a köves malom által 
őrölt teljes kiőrlésű lisztből süti 
azokat a kenyereket, melyeknek 
íze és illata feledhetetlen a kós-
tolók számára. Az egyik tanuló 
szavait idézve: „minden boltban 
ezt kellene árulni…” – nemcsak 
egy őszinte gyermeki megnyilat-

kozás, hanem sejteti, hogy ez a 
kenyér más, mint a mindennapi 
betevőnk. Zamatosabb, vitami-
nokban, ásványi anyagokban és 
rostokban gazdagabb állaga miatt 
az egészséges táplálkozás alapja. 

Az osztályok továbbá megcso-
dálták azt a kb. 200 rózsatőből 
álló rózsakertet is, amelyről a 
Malomház az elnevezését kapta, 
és egyben szemet gyönyörködte-
tő látványossága lett a helynek. A 
családi házhoz tartozó nagy „fa-
lusi udvar” azon túl, hogy a rég-

múlt idők hangulatát idézi, a ha-
gyományőrzés és kikapcsolódás 
helyszíne. A házigazdák lánya, 
Faddi-Papp Erika ugyanis lovas 
alternatív foglalkozásokat tart itt, 
amely segítséget nyújthat a ta-
nulási nehézségekre, önbizalom 
hiány leküzdésére vagy a konf-
liktusok hatékonyabb kezelésére. 
A gyerekeink ebből is kaptak íze-
lítőt, megismerték Babát, a „te-
rápiás” lovat, s annak csikóját, 
Reményt. 

A nap élményeiből természe-
tesen a 4. b osztály sem maradt 
ki. Ennek az osztálynak a prog-
ramját a szülők biztosították. A 
reggeli órákban Szabó Zoltánné, 
Heni a fodrászmesterséget vitte 
gyermeki testközelbe egy finom 
reggeli kíséretében. A délelőtt 
nagyobb részét a – Kranyik Lász-
ló által vezetett – Tubus Kft.-ben 
töltötték a tanulók, ahol az üzem 
gyártási folyamatát figyelhették 
meg. A nap zárásaként üdítőleg 
hatott a közös játék, és jólesett a 
helyszínen készült slambuc. 

Megelégedve nyugtázhatjuk, 
hogy hasznos tartalommal sike-
rült megtöltenünk a pályaorientá-
ciós napunkat az alsó tagozaton, 
amivel a gyerekek és tanítók egy-
aránt gazdagabbak lettek. Hálás 
köszönet ezért a fentebb említett 
vendéglátóinknak, előadóink-
nak! Isten áldása kísérje további 
munkájukat, ami értékteremtő 
erejű és tiszteletet érdemlő!

Kárándiné Gurbán Edit
munkaközösség-vezető

Idén első alkalommal csatlako-
zott Hajdúdorog az Európai Mo-
bilitási Hét elnevezésű országos 
felhíváshoz, melynek keretében 
2021. szeptember 22-én megren-
dezésre került az Autómentes Nap 
városunkban. A megvalósítást az 
Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium által közzétett pályá-
zaton elnyert támogatás segítette. 
A pályázat benyújtásakor elsődle-
ges célunk volt a kerékpározás és 
mozgás fontosságának kiemelése 
mellett, hogy a megvalósítandó 
programok keretében erősítsük 
és felhívjuk a figyelmet a szabá-
lyos és biztonságos kerékpáros 
közlekedés fontosságára. A meg-
szólítandó célközönség város-
unk lakossága volt, de kiemelt 
figyelmet fordítottunk gyerekek 
és idősek tudásának gyarapításá-

ra és frissítésére is: a fiataloknak 
játékos programok, tesztek és 
ügyességi versenyek szervezésé-
vel, játszva igyekeztünk felhívni 
a figyelmet a KRESZ előírásaira, 
megkönnyítve számukra a közle-
kedési szabályok megértését és 
tanulását. A városi piac területén 
megtartott rendezvény a délelőtt 
folyamán egy előadással, teszttel 
és tudáspróbával indult, melyet 
gyakorlati feladatok tarkítottak: 
a fiatalok egy, a csarnokon kívül 
és belül kialakított KRESZ-pá-
lyán is összemérhették tudásukat. 
A gyerekek a feladatokban való 
aktív részvétel jutalmául apró 
ajándékokat vihettek haza, illetve 
fődíjként kisorsolásra került egy 
városi kerékpár is.

Az Autómentes Nap alkal-
mával a Görögh Péter Szociális 

Központban vendégül láttuk a 
rendőrség egy munkatársát is, aki 
egy figyelemfelhívó, tanulságos, 
ugyanakkor érdekes és szakmai-
lag megalapozott előadással fris-
sítette fel a jelenlévők tudását a 
szabályos és biztonságos kerék-
páros közlekedés alapvető szabá-
lyaival kapcsolatban.

Bízunk benne, hogy az Autó-
mentes Nap keretében szervezett 
rendezvényekkel ismét egy lépés-
sel közelebb kerültünk a közúti 
balesetek számának csökkenté-
séhez, a biztonságos közlekedés 
megteremtéséhez! 

Mindenkinek balesetmentes 
közlekedést kívánunk!

Autómentes nap Hajdúdorogon!

Mi leszel, ha nagy leszel?
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Élményszerű tanulás a Mórában

Tanulóink egybehangzó véleménye: iskolába járni jó. Persze 
vannak olyan napok, amikor a dolgozatok és a felelések miatt a 
lelkesedési kedv csökken, azonban a Mórás tanárok pedagógiai ér-
zéke, szakmai tudás-átadási vágya újra és újra motiváló erővel hat. 

A kísérletek, a gyakorlati foglakozások, a rendhagyó történe-
lemórák, a levéltári látogatások egyszerűbbé teszik a tanulnivalók 
magyarázatát, diákok általi befogadását, biztosítva a tudás mara-
dandóságát. 

Persze akkor még nem is beszélünk az élményszerűségről. 
Mennyi bizonytalanságot kerülünk el, ha látják a diákok, hogy mi-
ként kell egy kémiai kísérletet megvalósítani, mit jelent a fizika 
varázslatos világa, hogyan kell az anyakönyveket használni, csa-
ládfát összeállítani, mi az, hogy levéltár… 

A MÓRÁS tanárok lelkes oktatómunkája minden továbbtanulás 
során érezhető, hiszen tanulóink komplex látásmódja, tudásbázisa 
bizonyosságot ad a középiskola sikeres, kiváló eredményekkel tör-
ténő elvégzéséhez. 

Mislovics Andrea 
köznevelési intézményvezető-helyettes

,,Mesés” magyar óra a Mórában

Szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján ünnepeljük a 
magyar népmese napját. Olvasás órán a 4.-esekkel mi is megem-
lékeztünk erről a nevezetes napról. A gyerekek elhozták kedvenc 
mesekönyveiket, elolvasták kedvenc meséjüket. Volt, aki meg is 
tanulta a kiválasztott történetet, és előadta a többieknek. 

Néhányan jelmezt is öltöttek magukra. Népmesés könyvjelzőt 
színeztünk, keresztrejtvényt fejtettünk, közben a híres Magyar 
népmesék című sorozat főcímzenéjét hallgattuk.

Ez az óra csak a meséről szólt, mert a mese az kell…
Körtvélyesiné Zováth Ágnes

A biztos felvételi záloga

Az előttünk álló időszak jelentős mérföldkő egy nyolcadikos 
diák életében. Előtérbe kerül a továbbtanulás fontossága. A meg-
felelő középiskola kiválasztása tudatos és célirányos rákészülést 
igényel. A felhalmozott tudásanyag pedig csak rendszerezéssel, is-
métléssel és sok-sok gyakorlással képes érvényesülni. Mivel egyre 
több középfokú intézményben elvárás a KÖZPONTI ÍRÁSBELI 
FELVÉTELI, ezért a Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskolában minden évben nagy hangsúlyt 
fektetünk a tanulók eredményes felkészítésére. A matematikai, va-
lamint a magyar nyelv és irodalom tudásanyagra és egyéb kom-
petenciákra épülő feladatmegoldás az első jelentős próbatétel a 
nyolcadikosok körében. 

Soha nem volt még ilyen nagyfokú az érdeklődés a felkészítő 
órákra, mint idén. Nagy öröm számunkra az a szorgalom és igye-
kezet, amit a gyerekek a mindennapokban tanúsítanak. Közösen 
ismerkedünk a típusfeladatokkal, egyéni és páros munkában dol-
gozunk, megtanulunk gazdálkodni az idővel, miközben megoldjuk 
az elmúlt évek központi felvételi feladatsorait. Mindezt azért, hogy 
az adott napon, januárban kellő magabiztossággal adjanak majd 
számot tudásukról. Mindenkori célunk, hogy az elmúlt évekhez 
hasonlóan ők is a legjobbak között teljesítsenek, és büszkék lehes-
senek arra, hogy Mórásként az elmúlt nyolc év nem volt hiábava-
ló. Felkészítő pedagógusok: Sólyomné Kulin Zsuzsanna – magyar 
nyelv és irodalom és Czipa Marianna – matematika

Sólyomné Kulin Zsuzsanna

„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen”

Gróf Széchenyi István szívhez szóló gondolatai teljes mértékben 
igaznak bizonyultak szeptember 4-én, hiszen egy közös ügy ér-
dekében kétszáz fő tisztelte meg jelenlétével a Hajdúdorogi Móra 
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szülői Munkaközössége 
által szervezett Móra jótékonysági bált. Mislovics Andrea közne-
velési intézményvezető-helyettes kedves szavakkal köszöntötte a 
megjelenteket, majd Pócsik Tiborné, az iskola kuratóriumi elnök 
asszonya számolt be az elmúlt évek történéseiről, sikereiről, va-
lamint a Korszerű Oktatásért Alapítvány jelenlegi működéséről. 
Az estet a bál fővédnöke, Horváth Zoltán, Hajdúdorog város pol-
gármestere nyitotta meg. Itt volt velünk elődeink bölcsessége, a 
velünk élők tehetsége, a művészetek, a tudás tárháza is. A közös, 
igaz együttlétet erősítették, a pillanat szépségének megélését biz-
tosították a művészeti ágazat kollégái furulya (Agnecz Klaudia), 
fuvola (Kassai Judit), hegedű (Nagy Csaba) és zongorajátékukkal 
(Holbáné Imre Katalin és Oross Aliz). A boldogságról szavalt ne-
künk Prepuk Fanni 8. osztályos tanuló, felkészítő tanára Sólyomné 
Kulin Zsuzsanna volt. Az est folyamán a Bocskai Néptáncegyüttes, 
Kocsis Janika és a SuperTroupersRetro fergeteges műsora szóra-
koztatta a közönséget. A – MÓRA konyha szakácsai által elkészí-
tett – bőséges és finom vacsorát követően, a bál zenei felelősei, a 
Régi csibészek hajnalig tartó talpalávalót szolgáltattak a nagyérde-
műnek. Köszönjük a résztvevőknek, hogy velünk töltötték az estét. 

Felettébb hálásak vagyunk a magánszemélyek, cégek, szülők, 
osztályok (névsora a honlapon található meg) különböző tombo-
latárgyaikért, a tehetséggondozás, felzárkóztatás érdekében tett 
felajánlásaikért, mellyel segítették a Mórás diákokat.

Szakál Péterné

Érzékenyítő előadás – bevezetés az operák világába

Érdekes és hasznos előadáson vehettek részt iskolánk 8. évfo-
lyamos tanulói szerda délelőtt a díszteremben. Dr. Ujvárosi And-
rea egyetemi docens, az OPERA nagykövete tartott érzékenyítő 
előadást a Lázár Ervin Program keretén belül megrendezésre ke-
rülő OperaKoktél tartalmával kapcsolatban. Az operaénekesnő 
megismertette a gyerekekkel az opera műfajának jellegzetessége-
it, bemutatta Wolfgang Amadeus Mozart: A színigazgató és Gian 
Carlo Monetti: A telefon című egyfelvonásos operák szerzőjét és 
cselekményét. 

A Móra Iskola nyolcadikosai október 21-én Budapesten, az Eif-
fel Műhelyházban tekinthetik meg az előadást és gazdagodhatnak 
az élő zene élményével. 

Fáczán Gabriella  
intézményvezető-helyettes

A Móra Iskola hírei
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Ovisuli a Mórában

Az idei tanévben is kezdetét vette az ovisuli iskolaelőkészítő, 
fejlesztő foglalkozás a Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskolában. A gyerekek és a szülők izga-
tottan, tele kíváncsisággal várták az első foglalkozás pillanatait. A 
legelső alkalom után már az volt a meggyőződésem, hogy a gyere-
kek nagyon várják az iskolát, tudásvágyuk,játék szeretetük határ-
talan. Miért jó hozzánk az ovisuliba járni? Azért, hogy a gyerekek 
szívesen és lelkesen vágyjanak a Móra iskolai falai közé. Mert 
mi megtanítjuk számukra az iskolakezdéshez szükséges alapokat. 
Azért, mert megismerhetnek másokat, és ezáltal új barátokra tehet-
nek szert. Azért, hogy minden gyerek megtapasztalhassa, a Móra 
Kuckó őt várja, mert az ő személyével lesz kerek a Móra!

Szilágyiné Szalka Enikő 

Közös éneklés, citera és néptánc a zene világnapján

46 évvel ezelőtt Yehudi Menuhin kezdeményezésére az 
UNESCO október 1-jét a zene világnapjává nyilvánította. A hege-
dűművész célja az volt, hogy az egész világon rendezzenek sokféle 
zenei eseményt ezen a napon, és nemcsak koncerteken, rádióműso-
rokban szólaljanak meg régi és főként mai művek, hanem utcákon 
és tereken is muzsikáljanak, énekeljenek az emberek.

A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola idén közös énekléssel és néptánccal ünnepelte a zene 
világnapját. Október 1-jén pénteken először az alsós, majd a fel-
sős diákok gyűltek össze az intézmény dísztermében, hogy együtt 
megtanulják, majd elénekeljék a „Még azt mondják nem illik” kez-
detű népdalt. A közös daltanulást a népzene tanszak kamarazene-
kara – Kőmíves Edit tanárnő vezetésével – élő hangszeres zenével 

kísérte. Citerán közreműködtek: Balogh Máté Bertold, Kalapos 
Fanni, Petrás János Ali és Szakál Boglárka. 

Az éneklést követően a néptánc tanszak Pántlika néptánccso-
portjának produkciója bebizonyította, hogy – bár a népdal szövege 
nem ezt állítja – de nagyon is illik a tánc a magyarnak és Teleki 
Mária tanárnő vezetésével vidám, pörgős koreográfiát mutattak 
be a népdal táncmuzsikájára. A csoport tagjai: Korondán Máté, 
Korondán Vivien, Koszta Fanni, Major Gréta, Németh Hanna, 
Szabó Kitti, Szakál Liliána.

Az éneklésnek, zenének számos pozitív hatása van, hatására bé-
két és örömöt érezhetünk, rezgése jobb hangulatot kommunikál a 
testnek, amely növeli az életerőnket. A rendezvényen minden diák 
és pedagógus részesülhetett ebből az örömből és feltöltődve foly-
tathatták tovább a napot.

Fáczán Gabriella  
intézményvezető-helyettes

A Móra iskola hagyomá nyai-
hoz híven, hazánk legszebb 
tájaira, kulturális ér de kes sé-
gei re, újdonságokra fókuszál-
va választjuk ki tantestületi 
kirándulásunk úti célját. Ebben 
a tanévben szeptember 27-
én indultunk útnak nyugdíjas 
kollégáinkkal kiegészülve, és 
Visegrádra, a középkori királyi 
székhely és a királytalálkozó 
helyszínére esett a választá-
sunk. Különleges apropót adott 
utazásunknak, hogy idén van 
a V4 országokat tömörítő cso-
port megalakulásának 30. év-

fordulója. Az esős kezdet után 
az időjárás a kegyeibe fogadott 
bennünket, és a nap további 
részében nem volt szükség az 
esernyőkre. Programunk első 
állomása élményséta volt a 
királyi palotában, ahol idegen-
vezetőnk részletes elbeszélése 
alapján betekintést nyerhettünk 
a reneszánsz kor uralkodóinak 
életébe. A palotából átsétál-
tunk a Reneszánsz étterembe. 
Itt pompásan megterített asz-
talokon királyi lakoma várt 
bennünket fenséges ételekkel 
és fejedelmi kiszolgálással 

lantmuzsika kíséretében. Ko-
rabeli ruhákat magunkra öltve 
mi is ott érezhettük magunkat 
az uralkodó udvarában. Fel-
szolgálóink („étekfogóink”) 
egyike iskolánk egykori tanu-
lója, Petrus Zoltán volt (ez-
úton is köszönjük neki, hogy 
figyelmünkbe ajánlotta ezt az 
éttermet). A nap megkoroná-
zásaként sétahajózásra indul-
tunk a Dunán, ahol szemet 
gyönyörködtető panoráma 
tárult elénk. Útközben hazafe-
lé megálltunk Szentendrén és 
kisebb-nagyobb csoportokban 

barangoltunk a festői utcácská-
kon, sétáltunk a Duna-parton. 
A buszon még beszélgettünk 
és csodáltuk az elsuhanó tájat, 
amíg besötétedett. Ekkor dalos 
kedvű kollégáink emelték a 
hangulatot, s vidám nótáik egé-
szen hazáig kísértek bennün-
ket. Sok-sok élménnyel gazda-
godtunk e kirándulás során is. 
Jó volt felszabadultan együtt 
lenni és egy időre elfeledkezni 
a dolgos hétköznapokról.

Erni Gabriella
Dr. Tóthné Sándor Györgyi

szervezők

A V4-ek nyomában Visegrádon
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Szeptember utolsó hetében 
került megrendezésre intézmé-
nyünk szervezésében első al-
kalommal, a Termések Karne-
válja című játékos délelőtt. A 
város két intézményéből egy-
egy első osztályt hívtunk meg, 
akik számtalan őszváró prog-
ramon vehettek részt a műve-
lődési ház udvarán. Az intéz-
mény segítségül hívta a Görög 
Demeter Kertbarát Kör tagjait, 
akik szívesen vettek részt a 
programon és segítették mun-
kánkat. Elsőként szőlőfajták-
kal ismerkedtek megy a gye-
rekek, melyeket Vass Mihály, 
a kertbarát kör tagja ajánlott 
fel, egyben megnevezve a 15 
féle-fajta szőlőfürtöt. A gye-
rekek mosolyogva fogadták a 
fajták keresztnevesített elne-

vezéseit, ezzel egy játék is el-
kezdődött. A szőlőt szemelték, 
zúzták, préselték, és a présből 
kicsorduló mézédes mustot 
szűrés után azonnal kóstol-
hatták, Kompár Miklós és fe-
lesége segítségével. A szőlő 
életfázisait megismerve a prés 
mellett lévő asztalon szőlőt és 
mazsolát ehettek. A következő 
helyszínen Marcsek Mihályné 
Katika, a szilvalekvár készí-
tésével ismertette meg őket. 
Az ínycsiklandó forró lekvárt 
kalácsra kenve azonnal meg 
is kóstolhatták, de aszalt szil-
vát is ízlelhettek. Az udvaron 
tovább haladva a következő 
helyszínen, Varga Gáborné 
Marika néni az alma felhasz-
nálását mutatta be az almasze-
letelésen keresztül, a gyerekek 

pedig almalevet és finom házi 
almás süteményt kóstolhattak. 
A játékos percekről a diótörő 
csúszda gondoskodott, és nem 
maradhatott el a népzene kí-
séretében a seprűtánc sem. A 
programon szerzett tudásukról 
a foglalkozás végén számot 
adtak: a szőlőfajták neveire jól 
emlékezők finom szőlőt, emel-
lett mindenki kapott egy-egy 

nyalókát is. A délutáni órákra 
is jutott feladat: levélsüni ké-
szítésével és visszajuttatásá-
val bíztuk meg a gyerekeket. 
A programon sűrű elfoglalt-
ságai mellett Horváth Zoltán 
polgármester úr is tiszteletét 
tette, nosztalgikus hangulatban 
kóstolta meg az elkészült mus-
tot és járta végig a foglalkozás 
állomásait.

Termések Karneválja

Intézményünk idén már a ne-
gyedik alkalommal rendezte 
meg az Idősek Világnapjá-
hoz kapcsolódóan Korhatár 
Nélkül című játékos szel-
lemi vetélkedőjét. Sajnos, 
a pandémiás helyzet miatt 
2020-ban nem tudtuk meg-
tartani, így idén annál jobban 
készültünk mi és a csapatok 
is a nagy megmérettetésre. 
A zsűribe meghívtuk a város 
polgármesterét, a két általá-
nos iskola egy-egy diákját, 
és intézmény muzeológusát. 
Ebben az évben a korábbiak-
tól eltérően, ötfős csapatokat 
hívtunk, mivel az őszi idény-
zöldségek felhasználásával 
lecsó került a résztvevők asz-
talára a versenysorozat végén. 

Minden csapatból egy fő, a 
rögtönzött, de jól felszerelt 
konyhánkban szorgoskodott. 
A feladatok során az emberi 
test, turisztikai látványossá-

gok, zászlófelismerés, híres 
emberek, Guinness rekordok 
köréből osztottunk ki feladat-
lapokat.  A város éves sta-
tisztikáiból szemezgettünk, 

ahol a helyes válaszok után a 
(bal)szerencsekerék megfor-
gatásával szerezhettek vagy 
veszíthettek pontokat a csa-
patok. Tagjaikat is átmozgat-
hatták a versenyzők, színes 
labdák kosárba gyűjtésével. 
Az időközben elkészült lecsót 
a fárasztó agytorna után közö-
sen fogyasztottuk el, de előbb 
a díjátadóra került sor, ahol 
egy jó pörgetés után kialakult 
a végeredmény: az Akácos Út 
Nótaklub és a Bocskai Nép-
zenei Együttes közös csapa-
ta vehette át az ajándékot. A 
többi csapat sem távozott üres 
kézzel, polgármester úr és a 
művelődési ház jóvoltából. A 
délután önfeledten, gyermeki 
hangulatban ért véget. 

Korhatár nélkül

Az év végére elkészülő Szekeres zarándoklatok – Szakrális utazás a Pócsi Szűzanyához című kiállításon szeretnénk megmu-
tatni mindazon tárgyak sokszínűségét, amelyek zarándoklatokhoz kapcsolódnak, így az alábbiakat keressük:

– Karos kosár
– Búcsús keresztek, rózsafüzérek
– Kegyképek, búcsús képek
– Búcsús imakönyvek, énekeskönyvek
– Fotók zarándokszekerekről, a búcsúról
Amennyiben rendelkeznek ilyen tárgyakkal, és jószívvel felajánlják azokat a múzeum és a készülő kiállítás elkészítéséhez, 

úgy köszönettel fogadjuk.
Keressenek minket a 06-30/237-7360-as telefonszámon, a hdmuvhaz@gmail.com e-mail címen, vagy személyesen a Görög 

Demeter Művelődési Házban.
Gulyás Attila muzeológus

Tárgyakat keresünk!
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Gondolta volna, hogy ugyanazt a vizet issza, mint Mátyás király? 
Az a pohár finom tea vagy víz, melyet most fogyaszt, egykor esőként 
csordogált le egy T-rex nyakán. Később Julius Caesar, Mátyás király, 
Kossuth Lajos is ebből a vízből kortyolgatott. Földünk ugyanis zárt 
rendszerű: a víz, ami évmilliókkal ezelőtt is jelen volt bolygónkon, 
nagyrészt ma is itt van. 

Ezt a vizet sokáig megőriztük, vigyáztunk rá. Egy ideje azonban 
aggasztó jeleket vettünk észre vizünkkel kapcsolatban: kútjaink egy 
része elapadt, folyóink karcsúbbak lettek, a patakok nyári időszakban 
kiszáradnak, felszíni vizeinkben pusztulnak a halak. Mondhatnánk, 
hogy mindennek az időjárás az oka. Sajnos azonban az időjárás sze-
szélyessége, a viharok, az extrém szárazság, az óriási hőség, a szeny-
nyezett folyóvizek mind-mind az emberi tevékenység eredménye, 
hatása. Sokan még ma is összeesküvés-elméletnek gondolják a glo-
bális felmelegedést, és mereven elutasítják annak gondolatát is, hogy 
a változásokért az emberiség a felelős. Pedig ennek nyilvánvaló jelei 
is vannak.

Ha áradás idején sétálunk el szőke Tiszánk partjára, szinte biztos, 
hogy nem csak a folyó szépsége marad meg az emlékezetükben, ha-
nem a sok ezernyi sodródó hulladék is. Vajon hogyan kerül a PET-
palack a vízbe? 

Körülnézve egy buszmegálló vagy (még rosszabb!) egy játszótér 
környékén, számos eldobott csikket láthatunk a földön heverve – sok-
szor a kukától pár méterre vagy centire. Nem csak látványnak elszo-
morító a szerteszét heverő csikk, de rendkívül környezetszennyező is. 
Szinte hihetetlen, de egyetlen cigarettavég egy köbméter, azaz ezer 

liter talajvizet szennyez be. Vajon ki a felelős érte? 
Vannak dolgok, melyek nem látszódnak, mégis léteznek. És vannak 

látható, egyértelmű történések is.
Sorozatunkban egyebek között ezekre a láthatatlan, ember-környe-

zet közötti összefüggésekre és a nyilvánvaló környezetszennyezési 
problémákra hívjuk fel figyelmüket. Igyekszünk megoldást is kínálni, 
megmutatjuk, szerintünk mi a helyes út. 

Hogy élnek-e a lehetőséggel, csak Önökön múlik. Egy dologban 
biztosak lehetnek: mai tettük, bölcs döntésük, környezettudatosabb 
életük nem kizárólag saját életükre, sokkal inkább gyermekük, unoká-
juk jövőjére lesz hatással. 

Következő írásunkból kiderül, miért tévedés azt hinni, hogy ivóvíz 
készletünk hatalmas és kiapadhatatlan. Ugye velünk tartanak?

Zöld üzenet – a TRV Zrt. támogatásával
Azt iszod, amit Julius Caesar is kortyolgatott!

Tulajdonosváltás a Dorogi 
Magánsütödénél!

A Tokaji u. 3. szám alatti üzletünkben 
megújult pékáru és sütemény kínálattal várjuk 

kedves vevőinket. 

Teljes körű temetkezési szolgáltatás:
–  temetés és ezzel összefüggő ügyintézés,
–  halotti anyakönyvi kivonat beszerzése,
–  kórházi ügyintézés.

Elhunyt bejelentése éjjel-nappal:
06-30/566-8766, 06-30/691-2676

Temetésfelvétel: Hajdúdorog, Jaczkovics u. 17.

Kegyelet 2021
Szabó Tibor

Temetkezési egyéni vállalkozó
Hajdúdorogi lakosok részére

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELETI ÉS KÉSZENLÉTI REND 
HAJDÚNÁNÁS ÉS HAJDÚDOROG VÁROSOKBAN

Időszak: Ügyeletes gyógyszertár:
10.25–10.30. Korona Patika
11.01–11.07. Olajág Gyógyszertár
11.08–11.14. Winkler Gyógyszertár
11.15–11.21. Szent György Patika
11.22–11.28. Kabay János Gyógyszertár
11.29–12.05. Winkler Lajos Gyógyszertár

Kabay János Gyógyszertár Hajdúnánás, Bocskai u. 22.; Korona 
Patika Hajdúnánás, Köztársaság tér 5.; Olajág Gyógyszertár Haj-
dúdorog, Vasvári P. tér 7.; Szent György Gyógyszertár Hajdúdo-
rog, Kar u. 6.; Winkler Lajos Gyógyszertár Hajdúnánás, Kossuth 
u. 10–12. 

Állatorvosok elérhetőségei

Dr. Cs. Varga Sándor
06-30-965-4187

Dr. Oláh Miklós
06-30-250-4410

Dr. Pogácsás Imre
06-30-450-1737
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Tájékoztatjuk Önöket, hogy – a 2021. 
augusztus 19. napján hatályba lépett vo-
natkozó jogszabály értelmében – min-
den hazai vendéglátó üzlet üzemeltető 
köteles 2021. november 1. napjával 
a Nemzeti Turisztikai Adatszolgálta-
tó Központ (a továbbiakban: NTAK) 
üzemeltetője által e célra működtetett 
elektronikus felületen a regisztrációt 
elvégezni, továbbá az adatszolgálta-
tásra kötelezett vendéglátó üzletek 
kötelesek ott – a vendéglátó szoftver al-
kalmazásával – 2022. június 1. napjától 
napi szinten adatot szolgáltatni.

Részletek:
A turisztikai térségek fejlesztésének 

állami feladatairól szóló törvény végre-
hajtásáról szóló 235/2019.(X.15.) Korm. 
rendeletet (a továbbiakban: Vhr.). A Vhr. 
2. § 15. pontja értelmében adatszolgál-
tatásra kötelezett az a vendéglátó üz-
let, amely nyugtaadási kötelezettségé-
nek pénztárgéppel köteles eleget tenni 
a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet, azaz 
a pénztárgépek műszaki követelményei-
ről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénz-
tárgépek forgalmazásáról, használatáról 
és szervizeléséről, valamint a pénztár-
géppel rögzített adatok adóhatóság felé 
történő szolgáltatásáról szóló rendelet 
alapján. 

A Kr. 2. § (17) bekezdése meghatá-
rozza a vendéglátó szoftver fogalmát: az 
adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó 
üzlet üzemeltető által kötelezően hasz-
nált olyan informatikai program, amely 
azNTAK számára adatok továbbítására 
alkalmas.

Azt is előírja a jogszabály, hogy a 
Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató 
Központ üzemeltetője – a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatallal kötött együttműködé-
si megállapodás alapján – az e rendelet 
hatálya alá tartozó vendéglátó üzlet üze-
meltetők által átadott adatokat az NTAK 
útján továbbítja a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal részére.  

A Kormány az NTAK üzemeltetője-
ként a Magyar Turisztikai Ügynökség 
Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 
(a továbbiakban: MTÜ) jelöli ki.

A fent rögzítettek értelmében minden 
hazai vendéglátó üzletet regisztrálni kell 
az NTAK-ba, adatszolgáltatásra azonban 

nem minden regisztrált vendéglátó üzlet 
köteles, mivel a Vhr. az online pénztár-
gépek használatához köti az adatszolgál-
tatási kötelezettséget.

A KÖVETKEZŐ VENDÉGLÁ-
TÓHELY TÍPUSOK ESETÉBEN 
KÖTELEZŐ A REGISZTRÁCIÓ 
ÉS A NAPI SZINTŰ ADATSZOL-
GÁLTATÁS IS AZ NTAK FELÉ:

–  étterem, TEÁOR’08: 5610 – Étter-
mi, mozgó vendéglátás.

–  büfé, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, 
mozgó vendéglátás.

–  cukrászda, TEÁOR’08: 5610 – Ét-
termi, mozgó vendéglátás.

–  kávézó, alkoholmentes italokra 
specializálódott vendéglátóhely, 
TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás

–  italüzlet, bár, TEÁOR’08: 5630 – 
Italszolgáltatás

–  zenés-táncos szórakozóhely, 
TEÁOR ’08: 5630 – Italszolgáltatás

–  gyorsétterem, TEÁOR’08: 5610 – 
Éttermi, mozgó vendéglátás.

–  alkalmi vendéglátóhely, TEÁOR 
’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendég-
látás.

AZ ALÁBBI HÁROM VENDÉG-
LÁTÓHELY TÍPUSNAK KIZÁRÓ-
LAG A REGISZTRÁCIÓS KÖTE-
LEZETTSÉGET KELL TELJESÍ-
TENIE, DE ADATOT NEM KELL 
SZOLGÁLTATNIA AZ NTAK 
FELÉ:

–  munkahelyi/közétkeztetést végző 
vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5629 
– Egyéb vendéglátás;

–  rendezvényi étkeztetés, TEÁOR’08: 
5621 – Rendezvényi étkeztetés;

–  mozgó vendéglátóhely, TEÁOR’08: 
5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.

(A vendéglátóhely típusokat a keres-
kedelmi tevékenységek végzéséről szóló 
210/2009. (IX.29.) Kr. (a továbbiakban: 
Kr.) 4. melléklete rögzíti.)

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Kr. 27. 
§ (6)–(7) bekezdései értelmében a jegy-
ző a vendéglátó üzlet NTAK-ba történő 
adatszolgáltatási tevékenységét évente 
legalább egy alkalommal hatósági ellen-
őrzés keretében ellenőrzi. A jegyző köte-
les értesíteni az NTAK-ot azon vendég-
látó üzletekről, amelyeknek alkalmaznia 
kell vendéglátó szoftvert, de azzal nem 

rendelkeznek, vagy az NTAK-ba nem re-
gisztráltak, vagy a kötelező adatszolgál-
tatási kötelezettségüket nem vagy nem 
megfelelően teljesítetik.

A turisztikai térségek fejlesztésének 
állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. 
törvény (a továbbiakban: Turizmus Tv.) 
9/C. § (1) bekezdése kimondja, hogy a 
vendéglátó üzlet üzemeltetője a tevé-
kenysége megkezdésétől számított 5 na-
pon belül köteles regisztrálni az NTAK-
ba.  

Már működő vendéglátóhelyek üze-
meltetője – a Turizmus tv. 12/A. § (1) 
bekezdése értelmében – az NTAK-ba 
történő regisztrációt 2021. november 
1. napjával köteles megkezdeni, az 
adatok szolgáltatására és továbbításá-
ra pedig 2022. július 1. napjától köte-
les.

Az MTÜ a vendéglátó üzlet üzemelte-
tője részére a vendéglátó szoftvert térí-
tésmentesen biztosítja.

Felhívjuk továbbá figyelmüket, hogy 
a vendéglátóhely üzlettípus bejelenté-
sét a jegyző a Kr. 27. § (11) bekezdés 
szerint 2021. október 31-ig köteles ha-
tósági ellenőrzés keretében ellenőrzi. 
Ha a hatósági ellenőrzés során megál-
lapításra kerül, hogy kereskedő nem 
tett eleget az üzlettípusra vonatkozó 
bejelentési kötelezettségének, úgy a 
jegyző a vendéglátó üzletet azonnali 
hatállyal a kötelezettség teljesítéséig 
bezáratja.

Az NTAK tájékoztatása alapján a re-
gisztrációs felület megnyitása a későb-
biekben várható, bővebb információk 
hamarosan az NTAK információs 
oldalán lesznek olvashatóak: https://
info.ntak.hu/.

Kérdések esetén keressék az MTÜ 
Ügyfélszolgálatát a hét minden napján, 
0-24 órában hívható 06-1/550-1855 tele-
fonszámon, illetve a turisztika@1818.hu 
e-mail címen. 

Kérjük fenti tájékoztatásunk szíves 
tudomásulvételét, a hivatkozott jog-
szabályban foglaltak tanulmányozását 
(a Vhr. 2.-3., 6/A-6/B, 8/A-8/B, 10-13. 
§-ai; továbbá a 2. melléklete, valamint a 
Turizmus tv. 2., 9/A-G., 12/A. §-ai) és az 
ott előírtak teljesítését.  

dr. Nagy Nándor
jegyző

TÁJÉKOZTATÁS
a vendéglátó üzletek NTAK regisztrációjáról
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Hajdúdorog, 
lépj előre 
digitálisan!

 ITT A
 GIGAERŐS
OTTHONI NET

Válts a Telekom gigaerős hálózatára!

A Telekom optikai hálózatáról érhető el,  
műszaki felméréstől függően.

telekom.hu/gigaeros
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Nyereményjáték a Bocskai Koronával! 
Töltse ki az újságban található nyereményszelvényt és vegyen részt a játékban! 

A sorsolás napján 3 szerencsés nyertest ajándékozunk meg a Hajdúnánási Holding Zrt. 
felajánlásából, egy- egy Bocskai Korona termékekből összeállított ajándékcsomaggal. 

Kitöltött szelvényeket a Mészáros Károly Városi Könyvtárban kihelyezett 
gyűjtődobozba lehet bedobni.  

 

Bocskai Korona 

JÁTÉKSZELVÉNY 

1. Hány címletben jelenik meg a Bocskai Korona? 
 négy  
 hat  
 nyolc 

 
2. Milyen szimbólum található 10 000-es Bocskai Korona előlapján? 

 Gyalogos Hajdú 
 Bagoly 
 Hajdúnánási Kéky Lajos Művelődési Központ 

 
3. Hajdúnánás mellett, melyik településen lesz hamarosan forgalomban a Bocskai Korona, mint helyi 

fizetőeszköz? 
 Debrecen 
 Hajdúdorog 
 Görbeháza 

 
4. Mikor került először forgalomba a Bocskai Korona, mint helyi fizetőeszköz? 

 1990 
 2000 
 2012 

 
5. 2022-ben hányadik alkalommal kerül kibocsátásra a Bocskai Korona? 

 1 
 3 
 5 

 

Név, lakcím: ……………………………………………………………………………… 

Telefonszám: …………………………………………………………………… 

A kérdőív aláírása és az elérhetőség megadása önkéntes alapon működik. A Hajdúnánási Holding Zrt. a megadott 
adatokat semmilyen adatbázisban nem rögzíti, azokat nem kezeli, továbbá piackutatási és közvetlen üzletszerzési célból 
fel nem használhatja. A Hajdúnánási Holding Zrt. a felhasználó által a kérdőíven megadott adatokat bizalmasan kezeli, 
azokat harmadik fél részére nem adhatja át.  
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Levelek hullása

Tegnap reggel, amint kinyitottam az ablakot, odaesik a párkányra 
egy száraz falevél. Ősz a küldője, szélpostás a hozója. Megcsípte már 
a dér ezt a levelet. Olyan mintha ezüst porral volna behintve. Olvasni 
pedig ezt lehet róla:

Kergetem a falevelet, 
hátamon hozom a telet, 
Mosolygós a születésem, 

Lucskos, sáros temetésem
Hát ez így igaz. Az ősz az egyik kezével a nyárba fogódzik, a másik-
kal a télbe kapaszkodik. Az egyik szeme mosolyog, a másik szeme sír. 
Ahogy kinézek a ligetre, látom, hogy ezüstbe, aranyba, bíborba öltöz-
tek a fák. De ez a nagy pompa nem tartós. Lekopaszítja a fákat egy 
szellőlebbenés, és a zörgő leveleket szerteszét hurcolja. Azokkal küldi 
az ősz az üzenetet embernek, madárnak.
Az embernek azt üzeni:
– Itt az ideje a gyümölcsszedésnek, kukoricatörésnek. Megérett a sző-
lő, lehet szüretelni, szántani, vetni. Jön a köd, jön az ősz, jön a nátha, 
jön a köhögés. Jó lesz előszedni a meleg ruhákat. A madaraknak küldi 
az ősz a legsürgősebb postát:

Készüljetek, fecske, gólya: 
Itt az óra indulóra!

Szomorú a kert. Bánatosak a virágok, érzik hervadásukat. Róluk írta 
Petőfi Sándor:

Búsulnak a virágok, 
Szegénykék betegek, 

Nincs messze már halálok, 
Mert a tél közeleg.

Mire a tél megjön, már csak egy-egy levél lebeg az ágak hegyén.


