
oldal4 Black Cyan Magenta Yellow

5102030405060708090100MYC
NAPLO

Modern misszionáriusok
n Két francia legényke
gondolt egy nagyot, az-
tán elindultak világot
látni.

Debrecen (HBN) – Fontos-
nak tartom, hogy a fiatalok
utazzanak – hangsúlyozta Yves
Mooillet, mert szerinte ezáltal
formálódik a tolerancia, de az
önismeret is. – Megdöbbenés-
sel tapasztaltam, épp Debre-
cenben, hogy a magyar gimna-
zisták Nagy-Magyarország tér-
képpel díszítik hátizsákjaikat,
és nem mindig a felebaráti
együttérzés hangján szólnak a
szomszéd országok népeirôl.
Ezen segíthet az utazással járó
tapasztalat, igazolva, hogy a
másik éppen olyan ember,
mint mi, csak másik államban
él, dolgozik, tanul.

Kis ötletbôl nagy siker
A hat nyelven (lengyel, an-

gol, német, spanyol, kínai és
francia) beszélô francia fiatal-
ember szerkesztôségünkbe be-
toppanva osztotta meg velem
gondolatait. Egy cimborájával,
Michel Pierpaolival arra vál-
lalkozott, hogy Európát egy  la-
kókocsivá alakított kisbusszal
járják körbe, és minden or-
szágban diákokkal beszélget-
nek a népek közötti hasonlósá-
gokról, különbségekrôl, polgá-
ri társadalmakról, továbbá a

szabadság, illetve a demokrá-
cia jelentésérôl és jelentôségé-
rôl. Tettével azt kívánja bizo-
nyítani, hogy pici ötletbôl is le-
het nagy sikert kovácsolni, ha
erôs akarat lakik az emberben.
Ô maga szegény szülôk gyer-

meke, az egyetemen oktatott,
de állását feladta e küldetés
kedvéért. Pályázatokat, prezen-
tációkat készített és terjesztett
uniós bizottságok elé, és már
az elsôvel nyert ezer eurót,
majd egyéves elôkészítô mun-

ka után további pályázatok és
szponzorok segítségével indí-
tották el a 40 ezer eurósra duz-
zadt üzenetet, amit az Európai
Bizottság támogatásával sze-
mélyesen juttatnak el az Unió
tagállamaiba, ezek városaiba,
középiskoláiba.

A borverseny díjazottjai
Debrecen (HBN) – A Nap-

ló március 4-ei számában
részletesen tudósítottunk a
hajdú-bihari kertbarátok ha-
gyományos megyei borverse-
nyérôl, amelyet március 3-án
rendeztek meg az újkerti kö-
zösségi házban. A tudósítás-
ban csak az aranyérmesek ne-

vének jutott hely, a díjazottak
teljes listáját ezúttal közöljük.

65 borminta közül a 2 zsûri
16 vörös- és 12 fehérbor készí-
tôjét ismerte el. A legeredmé-
nyesebb versenyzô, a debrece-
ni Bene Imre a fehér- és a ve-
gyes vörösborok versenyében
is aranyérmet szerzett.
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Yves a szerkesztôségben is vázolta elôadását (Fotó: Iklódy János)

Spontán, de
felkészült

Hazánk Csehország és
Szlovákia után a prog-
ram harmadik állomása:
Budapest és Miskolc kör-
nyéke után a debreceni
Fazekas-gimnáziumba is
ellátogattak. Tôlünk
Olaszországba utaztak to-
vább, majd Szlovénia és
a balkáni államok, aztán
Törökország következik.
Programjuk viszonylag
spontán alakul, mert
nem tudják valamennyi
iskolával elôre egyeztet-
ni a találkozót – derült
ki. Céljuk megbeszélni a
tanulókkal, hogyan mû-
ködik Európa, de ez ön-
magában unalmas az is-
kolások számára. Ezért
egyszerûbbé és dinami-
kusabbá tették az
elôadást, amire Yves el-
mondása szerint fogéko-
nyak is a gyerekek.

Jogerôs ítélet
Debrecen (HBN) – A

választások tisztaságának
megôrzése érdekében Ju-
hászné Lévai Katalin, a
megyei közgyûlés elnöke
mentelmi jogának felfüg-
gesztését javasolja Tóth
Attila, a megyei terület-
fejlesztési kht. volt ügyve-
zetô igazgatója. Mint az
közleményébôl kiderül,
Juhászné több ízben ha-
mis tartalmú okiratot
nyújtott be a cégbíróság-
hoz. Ezzel kapcsolatban
büntetôeljárás folyik.
Tóth Attila arról is tájé-
koztatott, hogy ellene Ju-
hászné a területfejleszté-
si tanács tudta nélkül két
alkalommal pótmagánvá-
dat nyújtott be, ám eze-
ket a bíróság jogerôsen
elutasította.

„Nem foglalkozunk a
sorozatos provokációk-
kal, számunkra ez nem
ügy” – válaszolta a Nap-
ló érdeklôdésére Juhász-
né Lévai Katalin.

Hogy ne legyünk alkalmazottak
n Negyedik szektor: új
képzéssel a szociológia
tanszék a munkanélküli-
ség ellen.

Debrecen (HBN) – Válaszd
az alkalmazotti lét helyett az
önfoglalkoztatást – évek óta
ezt hirdeti hallgatóinak a
Debreceni Egyetem Szocioló-
gia és Szociálpolitika Tanszé-
ke, nem hiába, hiszen számos
sikeresen mûködô szervezet
igazolja, hogy ez valóban kifi-
zetôdô megoldás lehet elhe-
lyezkedéssel összefüggô gon-

dokra. A munkanélküliség
csökkentését szolgálja a tan-
szék „Negyedik szektor” elne-
vezésû, országos támogatott-
ságú programja is, amelynek
elindítását a napokban jelen-
tette be Csoba Judit tanszék-
vezetô egyetemi docens. Tíz
hallgató és húsz, munkanél-
küliekkel foglalkozó szakem-
ber vehet részt a két féléven
át tartó, elméleti, gyakorlati
és tréning jellegû foglalkozá-
sokból álló képzésben. Felté-
tel, hogy hátrányos kis-
településrôl érkezzenek a je-
lentkezôk. 

– A munka világa átalakult.
Szûkül azon alkalmazotti stá-
tusok köre, melyek hosszabb
távon megélhetést nyújtanak
– vélekedett a tanszékvezetô,
aki szerint ennek megfelelô
szemléletváltásra is szükség
van. – A Negyedik szektor be-
tekintést enged a résztvevôk-
nek a sikeres önfenntartó vál-
lalkozások mindennapjaiba,
de a munkanélkülieket segí-
tôk kudarcokkal teli világába
is – tudtuk meg.

A második Nemzeti Fejlesztési Terv
Budapest (HBN) – Társa-

dalmi vitára bocsátotta Az új
Magyarország programját – a
2007 és 2013 közötti idôszak-
ra szóló, mintegy 6650 mil-
liárd forintos európai uniós
fejlesztési forrás felhasználá-
sának céljairól szóló doku-
mentumot – a kormány. Egy
fôre számítva 319 euró, vagyis
nagyjából 80 ezer forint fej-
lesztési, felzárkóztatási támo-

gatás jut évrôl évre, 7 éven
át minden magyar állampol-
gárra az Európai Unió költ-
ségvetésébôl. E források fel-
használásának stratégiai ter-
ve a Nemzeti Fejlesztési Hiva-
tal koordinációjával elkészí-
tett dokumentum, Az új Ma-
gyarország programja.

A programot második olva-
satban – a társadalmi partne-
rek beérkezô véleményeinek

figyelembevételével – április
elején tárgyalja a kormány. A
dokumentumot hazánk – az
operatív programokkal együtt
– június végén nyújtja be az
Európai Bizottságnak, s
Brüsszellel várhatóan kora
ôszig folyamatosan egyezte-
tünk annak tartalmáról.

Ha nem vigyázunk, minket „kaphatnak be” a génmanipulált nö-
vények (Fotó: Czeglédi Zsolt)

A génmanipuláció ellen
Debrecen (HBN) – A gén-

manipuláció-mentes Magyaror-
szágért akció keretében talál-
kozhattak Debrecenben az ér-
deklôdôk a Hajdúböszörményi
Ifjúsági Természetvédô Kör ak-

tivistáival, s aláírásukat adhat-
ták génmódosítás-mentes öve-
zetek létrehozásáért.

AA nneemmeess vvöörröössbboorrookk vveerrsseennyyéébbeenn
aarraannyyéérrmmeett nnyyeerrtt Nemes László (Deb-
recen, Homokkert). BBrroonnzzéérrmmeesseekk::
Aranyi Gyula (Földes), Csajkos Péter
(Debrecen, Homokkert), Csiha Lász-
ló (Hajdúböszörmény), Gyüre András
(Debrecen, Mathiász János Kert-
barátklub). AA vveeggyyeess vvöörröössbboorrookk vveerr--
sseennyyéébbeenn aarraannyyéérrmmeesseekk:: Bene Imre
(Debrecen, Mathiász), Csajkos Péter,
Fejszés Imre (Téglás), Szalontai István
(Debrecen-Józsa); eezzüüssttéérrmmeess:: Kerék-
gyártó András (Téglás); bbrroonnzzéérrmmee--
sseekk:: Fejszés Imre, Kemecsei Kálmán
(Téglás), Nemes László. AA rroozzéé bboorrookk

vveerrsseennyyéébbeenn aarraannyyéérrmmeess Bene Imre,
eezzüüssttéérrmmeess Nemes László, bbrroonnzzéérr--
mmeess Gyüre András bora.
AA ffeehhéérrbboorrookk kkaatteeggóórriiáájjáábbaann aarraannyy--
éérrmmeesseekk:: Bene Imre, Tóth Gábor
(Debrecen, Mathiász), Új Imre (Deb-
recen, Mathiász); eezzüüssttéérrmmeesseekk:: Ber-
ki István (Debrecen, Mathiász), Gyü-
re András; bbrroonnzzéérrmmeesseekk:: Bagdács
Gyula (Debrecen-Józsa), Csapó János
(Debrecen, Homokkert), Kiss László
(Téglás), Kiss Márton (Hajdúböször-
mény), Tóth Albert (Debrecen, Ma-
thiász), Tóth Árpád (Debrecen-Józsa)
és Új Imre.

AZ ÉRMESEK

Debrecen, Nyugati u. 11.
Tel.: 52/452-046
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16A tavaszi kollekció

megérkezett!

dress your baby with love 

www.v-baby.hu

Minőségi bébiruha 
kis- és nagykereskedés 
(0–2 éves korig)
Tel.: 52/534-526, fax: 52/534-527 Nyitva: h.–p. 9–18, szo. 9–13
Debrecen, Piac u. 41. (Belvárosi Üzletház)

Pelenkabolt!
Garantált minőségű 

100 db-tól 28 Ft/db
Up & Go pelenka 38 Ft/db (300 db-tól 28 Ft)
Úszópelenkák 85 Ft/db-tól
KERESKEDŐKNEK TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEK!

Debrecen, Apafi u. . Tel.: /-

818331

BABA-
MAMA

Db., Simonffy u. 1.Db., Simonffy u. 1.

MárkaboltMárkabolt  
Itt a tavaszItt a tavasz

   Megérkezett a
                                tavaszi kollekciótavaszi kollekció

843653

BABA-
MAMA

I. o. pelenkák 33 Ft/db.

- mini 92 db 
- midi 70 db
- maxi 62 db
- maxi plusz 58 db
- extra 54 db
+ ajándék babavíz
(forralást nem igényel)

Libero Jumbo 
pelenka

3049 Ft
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Baby Kiss
Bébi- és gyermekruházat

44-128-as méretig.
Folyamatos akcióinkat keresse üzletünkben!

Megérkeztek az új tavaszi kollekciók!
Debrecen, Egyetem sgt. 30/B • Tel.: 52/411-714
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HIRDETÉSEK

http://hbntippek.haon.hu
Tóth Attila sajtóközleménye letölthetô a
Hajdú Online-ról. (43 KB)

http://hbntippek.haon.hu
Negyedik szektor. A képzés részletes ismerte-
tôje letölthetô a Hajdú Online-ról. (PDF, 208 KB)

http://hbntippek.haon.hu
Az új Magyarország programjának szövege letölt-
hetô a Hajdú Online-ról is. (653 KB)

http://hbntippek.haon.hu
Az akcióval kapcsolatos tájékoztató anyag letölthe-
tô a Hajdú Online internetes portálról. (91 KB)


