
Lassan úgy ölel körbe bennünket a tél szürke
egyhangúsága, mint pásztor embert a subája, és csak
onnan kémlelünk a rideg jövőbe. 

Na, de  mi a jövő? Embere válogatja, ki mit ért a
jövőn. Vannak, akik a biztos megélhetést, van, aki a
nyugalmat és sorolhatnám még sokáig. De mégis –
és remélem, nem tévedek – sokak szerint a jövő a
gyerekekben, a felnövekvő ifjúságban és a beléjük
oltott hitben, tudásban, tiszteletben, kitartásban,
szeretetben rejtőzik. Ahogy most is, úgy korábban is
érdemesnek tartja a Hajdúnánási Újság bemutatni
azoknak a fiataloknak az érdemeit, akik országos
vagy nemzetközi sikereket értek el. Hiszem, hogy
vannak még többen is, csak hírük nem ért el
hozzánk. Ellenben keveset lehet hallani azokról,
akiknek nem a tanulás, a jó eredmények elérése a
fontos. Akik csak úgy vannak, ha kedvük van, akkor
elmennek az iskolába, ha kedvük van, akkor esetleg
tanulnak. De fogalmuk sincs mi az, hogy emberként
viselkedni. HA MEGKÉRDEZNÉNK őket, akkor
nem igazán látnak maguk előtt életcélt. Ők azok,
akik nem bíznak abban a társadalomban, amelyben
felnőnek, és ők azok, akikben nem bízik a
társadalom, amelynek részei. Épp egy szalagtűzőn
voltam, amikor a sorok közül valaki félhangosan,
némi iróniával megjegyezte, hogy ők, mármint a
színpadon álló végzősök fogják megkeresni a mi
nyugdíjunkat, halk sóhaj szállt fel néhány környéken
ülőből. 

Most amikor túl vagyunk a város napján, aminek
apropóján visszatekintettünk egy kicsit amiből hitet,
reményt és kitartást meríthetünk és utána előre a
jövőbe mely sok kihívást rejt magában. Most, amikor
közeleg a karácsony, ahol és amikor le lehet ülni a
családdal, értem ez alatt, hogy nagyszülők, szülők,
gyerekek (unokák). Talán most van egy kis lehetőség
arra, hogy belelássunk egymás világába, képet
kapjunk egymásról. Megtudjuk, egyáltalán a
gyerekeink tudják-e, mit jelent a karácsony? Ki és
mikor és hol mondja el az igazságot a karácsonyról?
Ám addig a főtéren felállított betlehemi jászolnál

lassan bizony sikerült átlépni a közönyösség
ingerküszöbét és bár tavaszias napsütésben, de sokan
állnak meg, kisgyerekes családok bárányt simogatni
és válaszolni a gyerek őszinte kérdéseire. Miért van
a bárány itt, ki azok a bácsik, ki az a néni kezében a
kisbabával? És ha szülők ott jól tudják a válaszokat,
akkor ott valami biztosan elkezdődik. Az a gyerek
karácsonykor nem diszkóba megy, az a gyerek
nyitottabb lesz a hitre, tudásra, hagyományaira, és
elutasítóbb a virtuális világ csalogatására. A főtéren
felépített betlehemi jászol, hat a gyerek, sőt a felnőtt
kíváncsiságára és megadja a felismerés örömét, mert
nincs benne kényszer.

Sajnos a felismerés nem megy minden területen.
Májusban történt egy péntek éjszaka, hogy
ifjúságvédelmi felelősök, a gyermekjóléti szolgálat
és még pár hivatalos ember végigjárta a város
néhány szórakozóhelyét, hogy a 16 év alatti
fiatalokat számba vegyék és haza tereljék. Az
esemény hajnal 2-kor történt, és talán mindenki nagy
büszkeségére 2 ilyen fiatalt találtak. Azért merül fel
bennem a kétkedés e hír hallatán, mert kí-
váncsiságomból eredően én már számtalan
helyzetben megfigyeltem az úgymond: fiatalok
hétvégi kikapcsolódási szokásait. Ne legyenek
illúzióink, ez a jelzőrendszer alkalmatlan, hogy
valósképet kapjanak a fiatalokról, szokásaikról,
problémáikról. Különben a tavaly nyáron történ
fiatalok által elkövetett gyilkosság nem következett
volna be. Ha igazi képet szeretne valaki kapni pl. a
fiatalok hétvégi szokásairól, akkor azt tegye titokban
és éjfél magasságában. Egyszerűen elég beülni
egyik-másik szórakozóhelyre és megfigyelni őket.
Garantált a meglepődés! A probléma ott kezdődik,
amikor egy város – és most Hajdúnánásról beszélünk
– nem képes megütni azt az ingerküszöböt, amit a
televízió és az internet világa képvisel. Bizony! Ha
valakinek nem tűnt volna fel, verseny van! Amelybe
mindenkit belekényszerítettek és mindenki kénytelen
versenyezni, mert egyik oldalon a létünk a tét a
másik oldalon a pénz. Az egyik oldalon az emberek

gyarlóságára épített világ küzd, mint Tv, internet, a
show világa, mondhatjuk ezt egy művi világnak,
ahol semmi sem valódi. A Másik oldalon a Hit, a
tudás, a hagyományok tisztelete, az érteket
képviselők. Nos, hogy most mennyire kie-
gyenlítetlen ez a verseny, azt hiszem jól mutatja az a
példa is, amikor advent első vasárnapján hosszú
sorok kígyóztak a hajdúnánási református templom
bejárata előtt. Csillagot mentek nézni az emberek, de
nem a betlehemit, hanem az X Faktor csillagát. 

Szinte észrevétlenül, egyre elfogadóbbá válunk a
művi világgal szemben és észre sem vesszük, hogy-
hogy cserélődnek át azok a dolgok, amelyek értéket
képviseltek, értéktelenre. 

Mint ahogy említettem az elmúlt hónapokban
megvoltak szalagtűzők a középiskolákban, szépen
lassan a végéhez érnek a diákok a középiskolai
tanulmányaiknak és útjukra bocsátja az iskola őket.
De a szalagtűző végén még boldogan éneklik együtt
tanárok, diákok, hogy:” Ha az életben nincs már több
móka. Meghalunk, mintha nem volna. Több dolgunk
a világba' s édes lenne a halál. Hát ilyen értelemben.
Énekeljük el azt, hogy vége. Nem járunk ki többet
rétre. Nem úszunk többet a strandon. És nem
borozunk már többet a gangon.”  Aztán folytatják
azzal, hogy: ,,Féltve őrzött álmunk mindig visz
tovább. Megtart,mint egy háló, ringat, hogyha fáj.
Néha majd az úton zsákutcába érsz, de közben annyi
újat átélsz és remélsz”. 

Ezek a dalok is mutatják, hogy mennyit is vesztett
a pátoszából, az értékéből a középiskola, mennyit
veszített hitéből a diák, és lassan kezdünk ráébredni
mennyit vesztünk a jövőnkből. 

Valamikor az volt a szokás, hogy az alma mater
egy útra bocsátó áldással – Valete – vett búcsút
diákjaitól. Valete – Éljetek boldogul! Így év vége
felé, amikor visszanézünk a mögöttünk hagyott évre
és előre is tekintünk a jövőbe merengve, még mielőtt
nekivágunk, jól jön egy ilyen áldás.

Valete – ÉLJETEK BOLDOGUL!
Varga Lajos
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Pályázati felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati úton történő bérbeadásra meghirdeti 5 éves
határozott időtartamra, az önkormányzat tulajdonában lévő, Hajdúnánás, 4714/4 hrsz-ú legelő művelési ágú
23.193 m2 nagyságú földterületet 5 éves határozott időtartamra az alábbi feltételekkel:
a kiinduló licitár: 2,- Ft+ áfa/m2/év a bérleti díj az évenkénti infláció mértékével emelkedik
a terület kisebb egységenként is pályázható a bérleti jogviszony a szerződéskötést követő hónap első napjától
kezdődik a területet a megtekintett állapotban lehet bérbe venni, a területegységek esetleges, szükség szerinti
kimérettetésének költsége az önkormányzatot anyagilag nem terheli, azt a bérlő saját költségén elvégeztetheti.

A pályázat beérkezési határideje: 2012. január 5. (csütörtök) 1600 óra
A pályázat zárt borítékban nyújtható be!

A pályázatok benyújtásának helye: a Polgármesteri Hivatal, földszint 41-es szoba
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám Telefon: (06) 52/381-411/129

A versenytárgyalás ideje: 2012. január 6. (péntek) 900 óra
A versenytárgyalás helye: a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó terme

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
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Pályázati felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete versenytárgyalásos pályázati eljárás
keretében történő bérbeadás útján meghirdeti a
Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. szám alatti,
önkormányzati tulajdonú épületben lévő, III.
emelet, 313-314. számú, 21,1 m2 alapterületű
irodahelyiséget az alábbi feltételekkel:
a felek a bérleti szerződést 2012. január 01. és 2016.
december 31. közötti, 5 éves határozott időtartamra
kötik, az alábbi költségek alkalmazása mellett:
Villamos energia költség: 4533 Ft/hó + ÁFA Fűtési
költség (október 15. - április 15.) 60,8 Ft/lgm3/hó +
ÁFA Vízfogyasztás díja (1 fő): 318 Ft/fő/hó + ÁFA
Csatorna díja (1 fő): 318 Ft/fő/hó + ÁFA Egyéb közös
költségek, iroda takarítás: 6081 Ft/hó + ÁFA Irodai
hulladék elszállítása: 16,6 Ft/m2/hó + ÁFA Telefon
Mindenkori számla alapján 
kiinduló licitárként az irodahelyiség bérleti díja 1.200,-
Ft/m2/hó + áfa.

A pályázatok beérkezési határideje:
2011. december 30. (péntek) 1200 óra

A pályázatot zárt borítékban, „Iroda pályázat”
megjelöléssel kell benyújtani.

A pályázatok benyújtásának helye: a Polgármesteri
Hivatal, földszint 41-es szoba

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
Telefon: (06) 52/381-411/129

A versenytárgyalás, licitálás ideje:
2012. január 2. (hétfő) 1000 óra

A versenytárgyalás, licitálás helye:
a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó terme

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
versenytárgyalásos pályázati eljárás  keretében,
bérbeadás útján kívánja hasznosítani az
önkormányzat tulajdonában lévő hajdúnánási 4944.
hrsz-ú, 619 m2 nagyságú, kivett általános iskola
megnevezésű valamint a 4942/8 hrsz-ú 820 m2

nagyságú kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
megnevezésű -szerkezetileg egybefüggő- ingatlant
(volt Pedagógiai Szakszolgálat) az alábbi feltételek
mellett:

a kiinduló licitár a bérleti díjra: 364.000,- Ft + áfa/hó,
a bérleti díjat évenként az infláció mértékével emelni
kell,
a felek a bérleti szerződést 2012. február 1. és 2017.
január 31. közötti, 5 éves határozott időtartamra kötik,
a felek a bérleti szerződésben 3 hónapos felmondási
időt kötnek ki,
a pályázók a felmerülő rezsi költségek megfizetését
vállalják,
a pályázat benyújtásával egy időben a bérleti díj
kiinduló licitárának 10%-át bánatpénzként az
önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára
(11738077-15372662) kell átutalni, pénztárába
befizetni, a nyertes pályázónál ez az összeg beszámít
az első havi bérleti díjba;

A pályázat beérkezési határideje:
2012. január 5. (csütörtök) 16 óra
Versenytárgyalás, licitálás:
2012. január 9. (hétfő)  9 óra
Helye: Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó terme,
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 

Az eredményhirdetés végső határideje:  
2012. január 31. 

A pályázat személyesen adható be a Polgármesteri
Hivatal fszt. 41. irodájában, zárt borítékban „Pályázat
a hajdúnánási 4944. hrsz.-ú és a 4942/8 hrsz-ú ingatlan
hasznosítására” felirattal.

Információ kérhető: Telefon: (06) 52/381-411/129

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete összesen 29 db. belterületi beépítetlen ingatlan

kedvezményes értékesítését határozta el az alábbi feltételekkel:

A telkek pályázat során kedvezményes értékesítésre meghirdetett ára 1.230.000,- Ft +  ÁFA
A megpályázott telkek a pályázók számától függően a következő ütemezésben kerülnek  értékesítésre:  
I. ütem a Nyúl utcán lévő ingatlanok: 6602/14 hrsz, 6602/16 hrsz, 6602/23 hrsz, 6602/24 hrsz,

6602/25 hrsz, 6602/26 hrsz, 6602/27 hrsz  
II. ütem az Eszlári utcán lévő ingatlanok: 6602/28 hrsz, 6602/29 hrsz, 6602/30 hrsz, 6602/31 hrsz,

6602/32 hrsz,
III. ütem a Brassay Károly utca folytatása: 6602/2 hrsz,  6602/3 hrsz, 6602/4 hrsz, 6602/5 hrsz, 6602/6

hrsz, 6602/7 hrsz, 6602/8 hrsz
IV. ütem a Nyúl utcáról tervezetten nyíló út jobb oldala: 6602/22 hrsz, 6602/21 hrsz, 6602/20 hrsz,

6602/19 hrsz, 6602/18 hrsz
V. ütem a Nyúl utcáról tervezetten nyíló út bal oldala: 6602/13 hrsz, 6602/12 hrsz, 6602/11 hrsz,

6602/10 hrsz, 6602/9 hrsz
- A szerződés megkötését követő 4 éven belül a pályázó lakóingatlan megépítésére köteles, melyet

a pályázó használatbavételi engedély benyújtásával köteles igazolni. 
- A telekhez jutó pályázók kiválasztása pontozásos szempontrendszer szerint történik az alábbiak

szerint:

– A pontozásos szempontrendszer alapján kiválasztott pályázók között a telkek kiosztása sorsolás útján
történik véletlenszerűen azzal, hogy a telkek a helyrajzi számoknak megfelelően kerülnek sorszámozásra. 

Amennyiben a 29. helyért pontszám azonosság lép föl, sorsolással születik döntés az azonos pontszámmal
rendelkező pályázók között. 

– A pontozási rendszer alapján kiválasztott pályázó a pontszám megállapítása és a sorsolás közti
időpontban 300.000 Ft kauciót köteles megfizetni az önkormányzat részére. Amennyiben a pályázó a
sorsolást követően eláll a telekvásárlási szándéktól, abban az esetben a kaució teljes összegét elveszíti,
egyéb esetben a befizetett kaució a telek vételárába beszámításra kerül. Ha a pályázó a sorsolás előtt eláll
pályázati szándékától, úgy a pontozási rendszer alapján a következő sorszámú pályázó lép a helyébe. 

– Az értékesített telkek vonatkozásában a szerződés megkötésétől számított 10 éves időtartamú, 2.500.000
Ft összegű jelzálogjog bejegyzésére kerül sor a Hajdúnánás Városi Önkormányzat javára. A jelzálogjog
biztosítására a szerződés megkötését követő 10 éves  időtartamra elidegenítési tilalom bejegyzésére kerül
sor a Hajdúnánás Városi Önkormányzat javára.

Amennyiben az építkezés meghiúsul, vagy 10 évnél hamarabb eladásra kerül az ingatlan, úgy a
visszafizetési kötelezettség keletkezik, melynek mértéke a telek kedvezményes ára és annak a teljes
közművel ellátott aktuális piaci értéke közti különbség.

– A nyertes pályázó a vételárat az adásvételi szerződéssel egyidejűleg köteles megfizetni az önkormányzat
részére. 

– A kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatok beérkezése esetén nem
hirdet eredményt, a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

– A kiválasztott pályázók személyéről a Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület
dönt.

A pályázatok beérkezési határideje: 2012. január 5. 16 óra 
Az eredményhirdetés végső határideje: 2012. január 31. 
A pályázat személyesen adható be a Polgármesteri Hivatal fszt. 41. irodájában, zárt borítékban „Pályázat

építési telkek kedvezményes értékesítésére ” felirattal.

További információ: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám, fszt. 41. iroda
Telefon: (06) 52/381-411/129

Szempont Adható pontszám

ha a pályázó vagy pályázók 40 év alatti életkorúak személyenként 1-1 pont adható (Összesen: 2 pont)

a gyermekét egyedül nevelő szülő, illetve élettársi vagy
házastársi kapcsolat esetén,

bármelyik feltétel meglétére 1 pont adható (Összesen: 1
pont)

gyermekek száma, illetve sérült gyermekek száma, ha az
orvos, vagy szakértői bizottság ezt igazolással
alátámasztja 

gyermekenként 1 pont, illetve sérült gyermek esetében 2
pont adható (A pontszám a gyermekek számától függ,
illetve attól, hogy van-e sérült gyermek)

ha a házastárs/élettárs egyike vagy mindkettő hajdúnánási
kötődésű, ez esetben Hajdúnánáson lakik/lakott vagy
dolgozik

személyenként első feltétel megléte esetén 1-1 pont
adható, személyenként második feltétel megléte esetén 1-
1 pont adható (Összesen: 4 pont)

ha a telekvásárlási szándék által szociális bérlakás
szabadul föl 

1 pont adható (Összesen: 1 pont)



Ebben az évben december 5-én kezdődött a
Városnapi rendezvénysorozat Mikulás napi
gyerekszínházi előadással December 7-én V. Vihar
Béla városi versmondó verseny volt általános iskolás
gyerekek számára. Még ugyanezen a napon a szociális
munka napja alkalmából köszöntötte a meghívottakat:
Kovács Zsolt, a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Egészségügyi és Szociális Bizottságának elnöke.
„Tisztelni az öregek kezét, simogatni az ifjúság fejét..."
előadást halhattak: Mojzesné Székely Katalin
szociológus, egyetemi docenstől majd, A segítség
útvesztői  címmel Alföldiné dr. Ragyák Andrea
pszichológus tartott előadást Valamint megtekinthették
Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Magyar utcai
telephely Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai
Betegek Otthon művészeti csoportjainak kulturális
műsorát. A rendezvény zárásaként Hajdúnánás város
polgármestere Polgármesteri Elismerő Címet
adományozott Szabóné Józsi Julianna részére amelyet
Kovács Zsolt nyújtott át. 

Kétnapos úttörőnek számító rendezvény zajlott a
Hajdúnánási Kéky Lajos Városi Művelődési Központ
színháztermében december 8-án, csütörtökön és
december 9-én a Bocskai István Általános iskola
Óvodai utcai intézményegységében Tehetséggondozás
az óvodától a középiskoláig címmel. A városnapi
programok részeként emléktáblát lepleztek le december
9-én, pénteken este. A Helytörténeti Gyűjtemény falán
elhelyezett emléktábla arról az írásos emlékről ad
tanúbizonyságot, melyben először említik Nánás nevét
Nánás Villa (Nánás falu) formájában. Az írás 1221-ben
keletkezett, a mondájáról és ennek magyarázatáról dr.
Juhász Endre alpolgármester beszélt a jelenlévőknek.
Az emléktáblát a város képviselő-testületének tagjai
leplezték le, majd egyházi szertartás szerint
nagytiszteletű Gacsályi Gábor református lelkipásztor
és főtisztelendő Juhász Imre katolikus plébános
áldották meg.

Minden évben a város napjához közeledve, a város
napi programok szerves részeként mutatják be a Nánási
kalendáriumot, mely ez évben már a 11. a sorban.

A könyvbemutató családias légkörben és meghitt
hangulatban történik évről évre, mely nem véletlenül a
Tanyázó elnevezést kapta. Hangulatában a régi időket
eleveníti fel, amikor is a tűz melegénél összeültek a
helyiek beszélgetni, emlékezni, együtt lenni. A jelképes
kemence, mely a meleget sugározza, minden
alkalommal jelen van, fűtője és a tűz ébren tartója Rigó
Tamásné, a kalendárium szerkesztője, aki ismertette a
11. kalendárium főbb gondolatait, bemutatta a könyv
szerzőit, segítőit. Elmondása szerint az emberi
kapcsolatok, történetek, melyek e könyvben olvashatók
segítenek múltunk megismerésében, jövőnk
építésében, hiszen ezek alapján áll össze városunk
élete, történelme. A helytörténeti olvasókönyv
kalendárium is egyben, melyben a közhasznú adattártól
kezdve a városnapi kitüntetett díjazottakig, a 455 éve
született Bocskai Istvánról való írásokon keresztül
visszaemlékezéseket, helyi érdekességeket, ünnepeket
is tartalmaz. Péteri Lajosné, aki a kötet szerkesztésének
állandó segítője a posta történetét tekintette át sok régi
fotó segítségével. Szólláth Zoltán szerzőként állandó
szereplője a kötetnek, három írást is  beküldött:
Nánásiak fürdőkön, A nánási labdarúgás első 100 éve
és Ki volt Meinhart Maur címmel. Olvashatunk többek
között még a Hortobágy sokféle arcáról, mivel
városunk a település szélén („mellyíkin”) fekszik. Egy
terjedelmesebb részben Csuja Imre színművészről is
olvashatunk, versekkel is találkozunk a könyv lapjain,
valamint rengeteg  fotóban is gyönyörködhetünk,
melyeket - az archív fotókat leszámítva- Fűz László
készített, a kötet végén pedig egy válogatást is
láthatunk munkáiból Egy kiállítás képei címmel.
Újdonságképpen az eddigi kötetek összesített
tartalomjegyzékét is megtaláljuk az új 2012. Nánási
kalendáriumban.

A város napi programok utolsó napján került sor a
„Hajdúnánás 2011” című fotópályázatban résztvevő
képek kiállításának megnyitására és a díjak átadására.
Az évről évre többeket vonzó fotópályázatra idén 870
fotó érkezett 3 kategóriában, melyeket szakmai zsűri
véleményezett.

A helyezések és a képek címei a következők:
Emberek kategóriában: Fűz László: Maszat, Borbély
Máté: SzMK, Eszenyi Arnold: Dalma

Táj kategóriában: Nábrádi Péter: Bevetés, Molnár
Andrásné: Esti tükröződés, Csuja Viktor: A
párhuzamosok a végtelenben találkoznak Város
kategóriában: Nagy Ágnes: Kamra, Csuja Viktor:
Évgyűrűk a csőszkunyhónál Fűz László: Adventi
fények Különdíjat kapott mindezeken kívül: Fűz
László, Csiháné Csorvási Kornélia és Nagy Ágnes egy-
egy képe.

A díjátadót követően koszorúkat helyeztek el a
Bocskai-szobornál, majd az ünnepi képviselő-testületi
ülésen a város napja alkalmából kitüntetéseket adtak át
a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ
színháztermében, ahol ünnepi műsor és szépen terített
asztal is fogadta a résztvevő vendégeket, érdeklődőket.

Fekete Andrea
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Hagyományosan az ünnepi képviselő-testületi
ülésen adják át a város kitüntető díjait. Így történt
ez az idén is. Az alábbiakban azokról olvashatnak,
akik valamilyen, a város megbecsülését kifejező
díjakban, kitüntetésekben részesültek.

Hajdúnánás közösségéért kifejtett kimagasló
tevékenységének elismeréseként Hajdúnánás város
polgármestere Polgármesteri Elismerő Címet
adományoz Hegedűs Miklósnénak, aki évtizedeken
keresztül végzett csecsemőgondozói és védőnői
munkájával sokat tett Hajdúnánás lakosságának testi és
lelki egészsége megőrzéséért.
Nagyné Kristóf Irénnek, aki a Hajdúnánási
Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete elnökeként
évek óta szeretetteljes gondoskodással fogja össze a
hajdúnánási nyugdíjas közösséget, szervezi prog-
ramjaikat, és ápolja a kapcsolatot a környező
települések nyugdíjas klubjaival
Síró Jánosnénak, aki nyugdíjazása óta rendszeresen
részt vesz közfeladatok ellátásában, a Szépen,
Emberül! Alapítvány kuratóriumi tagjaként segíti a
városi Hazaváró ünnep megszervezését és
lebonyolítását, és lakóközösségéért áldozatos önkéntes
munkát végez.
Csiszár Imre történésznek, aki a Kitaszítottak című
állandó kiállítás megvalósítása során végzett kimagasló
szakmai tevékenységével hozzájárult ahhoz, hogy
városunk méltó emléket állíthasson a XX. század
legsötétebb évtizedei áldozatainak.
Tímári Balázsnak, aki a Városi Nyugdíjas Klub
vezetőjeként évek óta kiemelkedő közösségépítő
tevékenységet végez, vezetésével a klub tagjai
rendszeresen és eredményesen képviselik városunkat
az országos nyugdíjas kulturális vetélkedőkön. 
Hajdúnánási Ipartestületnek, amely rendszeres
résztvevője és önzetlen támogatója a városi
rendezvényeknek, gasztronómiai szolgáltatásával
gazdagítja a városi programok színvonalas
lebonyolítását.

<>

MOLNÁR ANDRÁSnak a város ifjúságának
testnevelése és sportkultúrájának fejlesztése érdekében
végzett tevékenységének elismeréseként Hajdúnánás
Város Képviselő-testülete a Somorjai László
Testnevelési és Sport Díjat adományozza.
Az alábbiakban az ünnepi testületi ülésen elhangzott
méltató beszédet olvashatják.

Molnár András 1972. április 27-én született
Debrecenben. A debreceni Vénkert Általános Iskola
testnevelés tagozatos osztályában kezdte tanulmányait,
középiskolába a Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumba
járt. 1998-ban szerzett testnevelés-pedagógia szakon
főiskolai diplomát az Eszterházy Károly Főiskolán
Egerben. 2001-től a Debreceni Egyetem hallgatója,
egyetemi szintű pedagógiai diplomáját 2003-ban
vehette át. 2005-ben kezdte meg ismét tanulmányit a
Testnevelési Egyetemen, ahol 2007-ben kézilabda
szakedzői képesítést szerzett.
Gyermekkora óta közel állt hozzá a sport, 9-10 éves
korában kezdett el kézilabdázni. A sport szeretetét
szüleitől örökölte, hiszen az folyamatosan jelen volt
életükben, édesapja aktívan focizott, majd labdarúgó
edzőként is tevékenykedett. 
Középiskolás évei alatt a DSI-nél játszott, majd a
Debreceni Dózsa játékosa lett. Nyírbátori katonaévei

alatt tagja lett a felnőtt férfi csapatnak. Itt kezdett el
tanítani, edzőként pedig a nyírbátori iskolában
utánpótláscsapatokkal ért el szép sikereket, és az NB
II-es női csapat edzője volt.
1999-től Bőcsön folytatta pedagógusi és edzői
pályafutását, ahol az iskolai gyermekcsapatokkal a
diákolimpián ért el szép sikereket. A felnőtt női csapata
az NB I/B-s bajnokságban ezüstérmes lett 2000–2001-
ben, az NB I/B-s ifjúsági csapata egymás után kétszer
lett bajnokcsapat 2000–2001-ben és a 2001–2002-es
szezonban.
2004-ben került Hajdúnánásra, a Kőrösi Csoma Sándor
Gimnázium és Szakközépiskolában helyezkedett el
testnevelő tanárként.
Ebben az esztendőben kezdte meg edzői tevékenységét
az NB1/B Keleti-csoportban szereplő Hajdúnánás
Termál SC felnőtt női kézilabda csapatánál. A klubnak
edzői tevékenysége alatt 2005-ben, 2007-ben, 2010-
ben és 2011-ben is sikerült dobogós helyen végeznie a
tabellán.
Vezetésével 2010-ben az NB I/B ifjúsági bajnokságban
a 3. helyen, 2011-ben az első helyen zárta az évet
településünk ifjúsági csapata.
Az oktatási intézmények között szervezett
Diáklimpiákon a Kőrösi csapatával 2009-ben Pécsett
7. helyet, 2010-ben Hódmezővásárhelyen 8. helyet,
2011-ben Gyöngyösön 6. helyet sikerült
megszerezniük az országos döntőkön.
Vezetésével megalakult a Moli-kézisuli, amelynek
elsődleges célja az utánpótlás bázis kiépítése a
település felnőtt csapatának erősítésére, ahol jelenleg
több mint száz gyerek számára tartanak edzéseket. Az
első növendékek közül mára már többen is a felnőtt
csapat állandó tagjai.
Hajdúnánási edzői tevékenységének időtartama alatt
egy országos döntőn, több országos elődöntőn és
régiódöntőn öregbítette a város hírnevét csapata.

- - - - - - -

A díjazottak bemutatását a Hajdúnánási Újság
2012 januári számában folytatjuk.

2 0 1 1 - e s  v á r o s n a p i  ö s s z e f o g l a l ó

A fotópályzat díjazottja.  Eszenyi Arnold veszi át
az elismerést Szólláth Tibor polgármestertől
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KÓCSI SZTORIK
kócsi imre

Nászágy helyett műtőágy

– Eladó a menyasszony! Vegyék, vigyék! –
hallatszott ki nemrégiben a káhátéből a vőfély borízű
hangja, egy igen hangulatos lakodalom
csúcspontján. Vették is, sőt vitték is. Vinni pontosan
hárman akarták, illetve nem is vinni, inkább
elrabolni. 

Nagyon nagy, egyesek szerint infantilis – divat,
hogy a menyecsketánc alatt megpróbálják
eltulajdonítani az ifjú arát, s azt csak a vőlegény
részéről valamilyen mulatságos feladat végrehajtása
után szolgáltatják vissza. (Egyik nagybátyám mindig
felhánytorgatta a nejének: – hogyha a lagzin nem
váltalak ki, most milyen boldog lennék!)

Nos, ezen a lakadárén nagyon vigyáztak az
újasszonyra, mégis elrabolták ketten, de nem
jutottak túl messzire vele. A harmadik rabló Sanyi,
azonban kész tervvel látott neki a feladatnak. Ő a
hátsó kijárat felé próbált eliszkolni ölében a könnyen
szerzett zsákmánnyal. S ekkor megtörtént a baj.
Sanyi elcsúszott – talán a lelkesedés, talán a néhány
pohár, lelkesítő itóka miatt – s hatalmasat cserdült
az újasszonnyal, a násznép nagy megdöbbenésére.
Mentségére legyen mondva, hogy a menyecskét nem
engedte el, viszont a bokáját iszonyatosan beütötte
az ajtófélfába. Szegény kislány még végigtáncolta a
kötelezőt a hátralévő vendégekkel, (elvégre ilyen
órabért aligha fog egyhamar keresni), de aztán mégis
el kellett vinni az ügyeletre, az ügyeletről pedig a
gondos férjjel Debrecenbe, a kórházba. A bokatörés
ellenére útközben még azon nevetgéltek, hogy
mekkorát fognak nézni az orvosok, ha meglátják
őket menyecske, és vőlegényi ruhában. A poén
azonban, csak ezután következett. A doktorúr és az
ápolók unottan, már-már kelletlenül köszöntötték
őket.

– Megint egy ifjú pár! Sok boldogságot! –
sóhajtották rezignáltan.

Kiderült, hogy nem egyedi az eset. Elég sűrűn
előfordul, hogy szombatonként behoznak egy-egy
ifjú arát, aki a menyecsketáncnak lett az áldozata.
Sőt. Hőseink elég szerencsésen jártak, mivel a
medencetörés, és a koponyasérülés sem ritka.
Mindenestre a mi vőlegényünk óvatosan ölbe vette
élete párját, gyöngéden a műtőágyra helyezte a
gipszeléshez, s arcáról egy pillant alatt leolvashatta
még az orvos is, – főleg a nővérkék – hogy nem
ilyen pamlagra akarta felsegíteni a kedvesét ezen az
éjszakán.

Tájékoztató a 2012. évre meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázattal kapcsolatosan beérkezett pályázatok elbírálásáról

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 465/2011. (XI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozatával
döntött arról, hogy a 2012. évre meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
keretében 350.000,- Ft/hó erejéig 94 fő tanuló támogatására ad lehetőséget.
„A” típusú pályázat Felsőoktatási hallgatók számára az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő
tanulmányi félév. Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2012. március.
85 felsőoktatási hallgató adott be „A” típusú pályázatot. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
megismerve a pályázók jellemző adatait, úgy döntött, hogy a 2011/2012. tanév második félévétől

85 fő részesül, összesen 314.000 Ft/hó önkormányzati támogatásban.
Támogatási összeg (Ft/hó) Támogatottak száma (fő)

4.000 59
3.000 26

„B” típusú pályázat Felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára (akik a 2011/2012. tanévben
utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási
intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek) az ösztöndíj időtartama 3 ×10 hónap, azaz hat egymást
követő tanulmányi félév. Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2012. október.
9 fő nyújtott be „B” típusú pályázatot. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
megismerve a pályázók jellemző adatait, úgy döntött, hogy a 2012/2013. tanévtől

9 fő részesül, összesen 36.000 Ft /hó önkormányzati támogatásban.
Támogatási összeg (Ft/hó) Támogatottak száma (fő)

4.000 9
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. december 16-ig írásban értesít minden pályázót a személyükre vonatkozó
képviselő-testületi döntésről.

Számos városi legenda kering arról, hogy miért olyan állapotúak a városból kivezető útjaink (kivétel
Hajdúnánás–Hajdúdorog között), mint amilyenek most. A rossz idő beálltával fokozottan jelent
bosszúságot útjaink állapota és valóban rejt egyfajta furcsaságot, hogy akár Tiszavasvári, Balmazújváros,
Kálmánháza vagy Polgár felé indulunk, elég rossz állapotban vannak ezek az utak. Így viszont nehéz
idegenforgalomban, gazdaságfejlesztésben gondolkodni. Mint már erről korábban beszámoltunk Szólláth
Tibor polgármester interpellációjában érdeklődött DR. FÓNAGY JÁNOS nemzeti fejlesztési
minisztériumi államtitkártól a Hajdúnánásról az M35-ös autópályára felvezető 3323-as útszakasz
felújításával kapcsolatban. Számos helyről próbáltunk informálódni a városi legenda nyomán, miszerint
ki és miért felelős, nem sikerült választ kapni, de egyéb más információkat viszont sikerült megtudni a
Magyar Közút NyZrt. Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságától.

Hagyományőrző behajtás ünnepen vettek részt
a Hortobágyon a Bocskai iskola hagyomány-
őrző szakköre szervezésében az iskola tanulói
illetve az Kipp-Kopp, Hipp-Hopp és az
Aranyszalma néptánc csoport gyerekek. Téli
szállásra terelték az állatokat a Hortobágyon,
bár a jószágok havat nem vittek a hátukon,
ezúttal is felvonultak a csikósok és a fogatok: a
hatos ökörszekér, a népies kettes fogat, a
bivalyfogat, illetve az öszvér, és a racka nyáj.

December  8-án tartotta a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt szokásos ülését, amelynek
vendége volt Kemény István a HBM-i a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt megyei főtitkára
illetve a Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulás elnöke. Mint azt Kelemen Sándor bevezetőjében
elmondta a gazdatársadalom egy ideig fizette az érdekeltségi hozzájárulás amely hektáronként 580 Ft, de
mikor azt látta, hogy semmi nem történik, voltak, akik nem fizettek tovább. Másrészt, évekkel ezelőtt
kormányzati döntés alapján minden egyes befizetés mellé az állam is ugyan annyit szándékozott hozzá tenni,
ami nem valósult meg teljes mértékben! Ennek köszönhető, hogy új vezetést akart a Hortobágymenti
Vízgazdálkodási Társulás élére a gazdatársadalom, ennek köszönhető, hogy 2011 tavasza óta Kemény István
az új igazgató.

Kemény István a Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulás igazgatója elmondta, hogy az eddig befizetett
pénzeknek nyoma veszett. Jelenleg annyit tudnak tenni, hogy minden egyes településről külön-külön vezetik
a  téves befizetéseket - hiszen 2011. január 1-től eltörölték az érdekeltségi hozzájárulást - és amit egy
településről fizetnek be azt ott belvíz elvezető árkok tisztítására használják fel. Jelenleg nincs más anyagi
forrás.  Hajdúnánáson a Fűrj ér tisztítás elkezdődött kb. másfél km Takarítottak ki, de közben kiderült, hogy
ha ezt a munkát folytatják, akkor a Keleti-főcsatorna bújtatója alatt nem tud átmenni az a vízhozam és ezzel
nagy terület kerül víz alá. Gyakorlatilag nem csak ezt a Fűrj ért kellene takarítani, hanem a Hortobágy
csatornát ahova a Fürj ér folyik, mert csak így lehet biztosítani a biztonságos elfolyását a talajvíznek. Erre
nincs pénze a Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulásnak.  Példaként hozta fel a probléma megoldására
Hajdúböszörményt ahol önkormányzati és állami pénzből takarították ki a Brassó ért. Mint azt Kelemen
Sándor zárógondolatként elmondta milliárdos összegű beruházás lenne szükséges a több ezer Hektár föld
belvízmentesítésére, ami vagy a bújtató vagy egy víztározó megépítését jelenti.                                 V. L.

V í z e l v e z e t é s i  g o n d o k

A  fent említett úthálózat tulajdonosa a magyar állam,
a tulajdonosi jogokat a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a
vagyonkezelői jogokat a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ gyakorolja. A Magyar Közút
Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága 1542 km hosszú
úthálózaton látja el a közútkezelési feladatokat, mely
megában foglalja az üzemeltetést karbantartást és a téli
síktalanítási folyamatokat. 
Hajdúnánás környezetében az alábbi állami út-
szakaszok felújítására lehet számítani a közeljövőben:
3323 j. Balmazújváros–Hajdúnánás összekötő út
15+378 – 27+896 km közötti szakasz, amely az M35
autópálya csomópont végétől Hajdúnánás, Baross
utcáig tart. A felújítási terv elkészítésére a
közbeszerzési eljárás folyamatban van, a tervezővel a
szerződés aláírására várhatóan még ebben az évben sor
kerül. A tervek a jövő év közepére elkészülnek, ezt
követően lehet pályázatra benyújtani, majd sikeres
pályázat esetén 2012 őszén, vagy 2013 tavaszán
elkezdődhet a kivitelezés. A kivitelezési munkák
várhatóan 4–5 hónapig fognak tartani. A felújítás során
új aszfaltrétegekkel megerősítésre kerül a burkolat,
rendezzük a padkákat és a vízelvezető árkokat,

valamint felújítjuk a forgalomtechnikai jelzéseket és
eszközöket. A kivitelezési költség csak a tervek
elkészülte után becsülhető meg.
3502 j. Tiszavasvári–Hajdúböszörmény összekötő út
20+500 – 33+960 km közötti szakasz, amely
Hajdúdorog déli városhatárától tart a hajdú-
böszörményi benzinkúti csomópontig. A tervek
elkészültek, a pályáztatás folyamatban van. Sikeres
pályázat esetén a kivitelezés a jövő év közepén
elindulhat és valamikor az ősz folyamán be is
fejeződhet. A felújítás során új aszfaltrétegekkel
megerősítésre kerül a burkolat, rendezzük a padkákat
és a vízelvezető árkokat, valamint felújítjuk a
forgalomtechnikai jelzéseket és eszközöket. A becsült
kivitelezési költség 650 millió Ft + áfa.
A fenti útfelújításokra az Európai Unió támogatásával,
a Regionális Operatív Program keretében kerül sor.
A hazai forrásból történő burkolatfelújítások várható
forrásának összegéről jelenleg még nem rendelkezünk
információval, ezért további burkolatfelújításokat csak
a források megismerését követően tudunk tervezni.

V. L.



Áldott, békés ünnepeket kívánok minden
hajdúnánási lakosnak

Kiss Attila országgyűlési képviselő.

“Fel nagy örömre ma született”

Betlehemi táncjáték és karácsonyi koncert
Időpontja: 2011. december 22. (csütörtök) 17 óra
Helyszíne: Köztársaság tér – a város karácsonyfája alatt és a művelődési központ színházterme
Fellépők:
Csűrdöngölő Népzenei Együttes,
az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bocskai Gyermek Néptánc  csoportja, zeneművészeti tanszakainak növendékei és tanárai, 
Bel Canto Kórus, vezényel: Fülöp Valéria, zongorán kísér: Tóth Erika,
Egyesített Pedagógus Kórus,
a művelődési központ Gimnasztráda csoportja,
Phoenix Fusion Táncközpont
A belépés díjtalan!

A  m e g ú j u l ó  H a j d ú n á n á s i  Ú j s á g r ó l
A Hajdúnánási Újság rendkívüli szerkesztőségi

ülésén, amelyre 2011. december 14-én került sor az
újság jövőjével kapcsolatban Bíró István, a Nánás
Pro Cultura Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója az
alábbiakról tájékoztatta a szerkesztőséget:

A Hajdúnánási Újság 2012 januárjától színes, 12
oldal terjedelmű és a Hajdú-bihari Naplóhoz hasonló
formátumú újság lesz. A kibővült terjedelmet egy
10-15 fős újságírói gárda fogja készíteni,
tartalmában sokszínűbb, tartalmasabb, infor-
matívabb lesz. A nyomdai, tördelési, terjesztési
feladatokat és korrekturát a debreceni Univerzum
Kft. fogja ellátni. Főszerkesztője az újságnak nem
lesz, az ezzel járó feladatokat Szabó Endre és Bíró
István látja el.  

A Hajdúnánási Újság szerkesztősége a Tourinform
irodában található. A hirdetéseket ott, Szabó
Endrénél lehet feladni.

Ez úton kíván a Hajdúnánási Újság
szerkesztősége: Fekete Andrea, Éles Judit, Kócsi

Imre, Gut István, Varga Lajos,  áldott békés
karácsonyt és sikeres új esztendőt.

Januártól hirdessen Ön is a
megújuló Hajdúnánási Újságban!
Jó minőségű színes hirdetések,
megemlékezések, és évfordulók

meghirdetése kedvező áron! 
Érdeklődni a Kéky Lajos Városi

Művelődési Központban lévő
Tourinform Irodában, nyitvatartási

időben, valamint a 
06 30 688 3211-es

telefonszámon lehet.

Szociális gondozó,
élelmezésvezető, kézápoló- és
műkörömépítő, ékszerkészítő,

tanfolyamok
kezdődnek Hajdúdorogon.

Érdeklődés, jelentkezés:
Mészáros Károly Városi Könyvtár

Hajdúdorog, vagy
www.titdebrecen.hu

Telefon: 30/315-5148
Nytsz: 09-0294-05

Képességfejlesztés a Napsugár Óvodában az egészséges életmód jegyében
Amikor a kisgyermek elkezdi az óvodát, a szülő számára az a legfontosabb, hogy ne sírjon, szeressen

járni, érezze jól magát az óvodában.
Aztán ahogy múlik az idő s beilleszkedett a gyermek a közösségbe, már más dolgok is fontosak lesznek.

Fontos lesz hogy hány verset tud mondani, tud-e rajzolni, vannak-e barátai, figyel-e a foglalkozáson,
milyenek a képességei, fejlődik a gyermeke. A színes óvodai élet, a változatos tevékenységek teszik lehetővé,
hogy ismereteik gazdagodjanak, képességeik fejlődjenek.

Fontos, hogy az óvodában vegyük észre, milyen adottságai, milyen ígéretes képességei vannak a
gyermeknek és tegyük lehetővé ezek fejlődését. Az örömmel végzett, sokféle játékos tevékenység közben
csiszolódnak képességeik, átélik a sikert, mely erősíti önbizalmukat, formálja énképüket.

Óvodánkban három területen, kiemelten, külön foglalkozások keretében biztosítjuk a gyermekek
képességeinek fejlődését, tehetségük kibontakozását.

Egyik terület a kreativitás, a vizuális képességek fejlesztése. A „Szivárvány” kreatív alkotóműhely, a
személyiség komplex fejlesztését, a kézügyesség, a kreativitás, az önkifejezés, a vizuális megjelenítés
fejlesztését célozza meg. A gyermekek e tevékenység közben átélik az alkotás örömét, szépségét. Őszi
munkáinkból november 23-tól rendeztünk kiállítást, melyen gyönyörködhettünk az elkészült alkotásokban.

A másik terület a mozgáskultúra fejlesztése, melyet a „Napsugárka” néptánc csoport ölel fel. A népi
gyermektánc rendkívüli módon fejleszti a gyermekek mozgás kultúráját, ritmus érzékét, érzelmi életét,
akarati tulajdonságait. A gyermekek élvezik a népzene, a néptánc a közös éneklés, a közös mozgás a tánc
varázsát. A néptánc csoportunk rendszeresen fellép az óvodai rendezvényeken örömteli pillanatokat szerez
számunkra.

A harmadik terület a játékos fejlesztő torna. Az „Egészség percek” foglalkozásokon a testi képességek a
mozgáskoordináció fejlesztését végezzük. Az ügyesség, hajlékonyság, rugalmasság fokozását, az
összpontosítás, a figyelemkoncentráció erősödését. A testi-lelki harmónia, a testséma, az „énkép” tudatos
formálását segíti elő. A gyermekeink örömmel vesznek részt a felkínált tevékenységekben s napról-napra
ügyesebbek.

Kivánunk az óvoda dolgozói nevében minden gyereknek és szüleinek, nagyszüleinek békés karácsonyt!
Ádámi Károlyné tagóvoda vezető

M a g a s  f e l é p í t m é n y ű  ( a u t ó b u s z o k ,  k a m i o n o k )  l e g m a g a s a b b  s z i n t ű
s z e r v i z e l é s e  é s  v i z s g á z t a t á s a  H a j d ú n á n á s o n

A ,,Fa-Fém” Autójavító Kft az ÉARFÜ 2009-ben meghirdetett ,,Telephelyfejlesztés” pályázatán
,,Gépjármű műszaki vizsgáló állomás építése”c.  pályázatával elnyert 21.712.533 Ft vissza nem térítendő
támogatás felhasználásával és a szükséges önerő hozzáadásával megvalósította a ,,Gépjármű műszaki
vizsgáló állomás építése” c. projektjét.

Az európai úniós támogatással és a hozzáadott önerővel megvalósított projektben személy és haszon
gépjárművek vizsgáztatására alkalmas vizsgaállomást, közműcsatlakozásokat, belső utak és parkolókat,
továbbá kerítés építését valósítottuk meg. A magas felépítményű gépjárművek (kamionok, nyerges
vontatók, autóbuszok, stb.) fogadásával, szervizelésükkel, vizsgáztatásukkal, a mai kor elvárásainak
megfelelő technológiai színvonalat képviselő, hiánypótló szolgáltatást nyújtunk a kistérségben.

A projektet 2011. november 30-án befejeztük és megkaptuk a használatbavételi engedélyt. A gépjárművek
fogadását a használatbavételi engedély birtokában megkezdtük.

Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt
és sikerekben bővelkedő új esztendőt

kívánok a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat nevében.

Szólláth Tibor
polgármester

Kéky Lajos Városi Művelődési Központ  a  Hajdúnánási Újság olvasóinak 
áldott békés karácsonyt és egészségben, sikerekben gazdag boldog új esztendőt kíván!
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Pályázati felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete pályázati úton történő bérbeadásra
meghirdeti 5 éves határozott időtartamra, az

önkormányzat tulajdonát képező, 
Hajdúnánás, Hunyadi u. 2-4. szám alatti, 17 m2

alapterületű, 14. számú garázst
500,- Ft/m2/hó + áfa kiinduló licitáron.

A pályázatok beérkezési határideje:
2012. január 5. (csütörtök) 1600 óra

A pályázat zárt borítékban nyújtható be
A pályázatok benyújtásának helye:

a Polgármesteri Hivatal, földszint 41-es szoba
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

Telefon: (06) 52/381-411/129
A versenytárgyalás, licitálás ideje:
2012. január 6. (péntek) 1000 óra

A versenytárgyalás, licitálás helye:
a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó terme

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

Szociál is szövetkezet indult  Hajdúnánáson
Hajdúnánáson 2010 júniusában megalakult a település első szociális szövetkezete HAJDÚ FORMA
Szociális Szövetkezet elnevezéssel.  Az alapító tagok célja egy olyan stabil, önfenntartó vállalkozás
létrehozása és működtetése volt, amely munkalehetőséget teremt a településen, illetve a térségben élő
hátrányos helyzetű álláskeresők számára. 
A szövetkezet, céljai elérése érdekében, még az alapítás évében európai uniós forrásra pályázott, amelyet
sikeresen el is nyert. A 2011. március 1-én „Új Forma a foglalkoztatásra Hajdúnánáson” elnevezéssel
elindult projekt keretében a Szövetkezet 8 a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű álláskeresőt foglalkoztat
11 hónapig, majd a projekt zárását követően továbbfoglalkoztatásukat már teljes egészében saját forrásból
biztosítja.
A szövetkezet a pályázati program keretében 2011. június 1-től színes szolgáltatási palettát alakított ki:

digitális nyomdát működtet,
kertgondozói, 
mezőgazdasági és
hirdetés-reklám (szórólap-, és reklámújságterjesztés) szolgáltatást nyújt.

Az eltelt időszak alatt megtörtént a foglalkoztatottak kiválasztása, képzése, a szövetkezet telephelyének
kialakítása, illetve június 1-től a szolgáltatások nyújtása is elindult. 
Cím: Hajdúnánás, Bocskai u. 2-4., e-mail: hajduforma@gmail.com

A Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium,
Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégium
közössége köszönetét fejezi ki azoknak, akik
támogatásukkal segítették a Kőrösi bál
megrendezését, köszönetet mond mindazoknak,
akik 2011-ben jövedelemadójuk 1%-ával támo-
gatták az intézmény alapítványait, felajánlásaikkal
segítették az iskola működését. 
A Nánási Diákok Baráti Köre Alapítvány
számára felajánlott összeg 241.406 forint, a Soós
Gábor Alapítvány számlájára 248.451 forint, a
Biztonságos Szakképzésért Alapítvány szám-
lájára 185.000 Ft érkezett. Az alapítványok
hozadékát a kuratórium a tanulmányi-, a sport- és
kulturális munkában kiemelkedő, az országos
versenyeken kimagasló teljesítményt nyújtó
tanulók jutalmazására és a szociálisan hátrányos
helyzetű diákok támogatására fordította. 

Adószámaink:
Nánási Diákok Baráti Köre Alapítvány

19126559-1-09
Soós Gábor Alapítvány 19126566-1-09
Biztonságos Szakképzésért Alapítvány

18544031-1-09
Minden kedves támogatónknak kívánunk

kellemes karácsonyi ünnepeket és
eredményekben gazdag, boldog új évet!

A    MÁRÓ    JÓZSEF    EMLéKALAPÍTVÁNY

kuratóriuma köszönetét fejezik ki
mindazok számára, akik adójuk 1%-át

alapítványunk javára ajánlották fel.
A 2011-ben felajánlott összeg 711 828
forint volt, melyet az életmentéshez

szükséges eszközök vásárlására
használunk fel.

Kívánunk mindenkinek áldott,
békés ünnepeket, és boldog új évet!

A kuratórium

Ön hogy érzi magát?
Önt is orvostól orvosig küldik, mégsem derül ki, hogy mi okozza panaszait?
Ön is hetek, hónapok, évek óta szedi gyógyszereit, mégsem érez javulást?

A MEGOLDÁS:DR. KACSÓ KORNéLIA éS A MEDBIOTECH DIAGNOSZTIKA DEBRECENBEN!
Pontos diagnózisok 1 órán belül, megelőzés és hatékony kezelés GARANCIÁVAL !

„17-féle vizsgálat, mely feltérképezi az Ön testét tetőtől talpig és 81-féle személyre szabott kezelés, amelyek minden panaszára gyógyírként
szolgálnak. Nyugat-Európa és Dubai elitje már évek óta élvezi ennek a módszernek az előnyeit! Ön is megérdemli a tökéletes orvosi ellátást!
Páciensünk írta:” Évek óta nagyon magas a vér-nyomásom, hetente 1-2 alkalommal rohammentő vitt kórházba. De sajnos igazi megoldást
nem kaptam erre a problémámra a kórházban sem. Kacsó doktornő azonban olyan terápiát állított össze nekem, amivel már néhány hét alatt
sokat javult az állapotom, és végre már nem jár mentő a környékünkre, legalább is hozzám biztos nem. Azóta is szorgalmasan ajánlom a módszereiket a
barátaimnak, mert nagyon elégedett vagyok az eredményeimmel. Almási Katalin

I n f o r m á c i ó :  w w w . m e g g y o g y u l s z . c o m  K é r j e n  i d ő p o n t o t  M o s t ! :  + 3 6  2 0  2 7 9  1 4 7 6
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“A Mandala Nyár
rendezvénysorozat

infrastrukturális
feltételeinek javítása

mobil színpad és
lelátó vásárlása által”

Az Európai Unió és a Magyar Állam
által nyújtott támogatás összege:

15.996.400 Ft

Kivitelezés ideje: 2010. 08. 02. - 2012. 06. 30.
Kedvezményezett: Mandala Dalszínház

éáOP-2.1.1/d-2f-2009-0006
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November 25-én került sor a felújított Városi Bölcsőde
ünnepi átadására, melyen Szólláth Tibor polgármester
örömmel vette át a kivitelező Nyír-Flop Holding Kft-
től ünnepélyesen is az új, modern épületet. Beszédében
hangsúlyozta: „A családok szempontjából nagyon
fontos lépés ez, hiszen amikor Hajdúnánáson nem
titkolt szándék, hogy minél többen munkából tudják
biztosítani családjuk számára a megélhetést, akkor
nagyon fontos tény az, hogy a kisgyermekes
anyukáknak lehetősége van arra, hogy be tudják ide
hozni, és olyan gondos kezekben tudhassák egész nap
gyermekeiket, mely mellett nyugodt szívvel tudnak
elmenni dolgozni.” – Egyben köszönetét fejezte ki
mindazoknak, akik a bölcsődei projekt 2008-as
elindításában, valamint megvalósulásában részt vettek.
Az átadó ünnepségen tiszteletét tette Rácz Róbert, a
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal kormány-
megbízottja is, aki elismerését fejezte ki a város felé,
hogy egy ilyen projekt megvalósulására lehetőség
nyílott, s hogy a város vezetése egyformán fontosnak
tartja a munkahelyteremtést és a gyermekvállalást.
Mint mondotta: „A bölcsőde, e kettő szimbolikus
találkozási pontja: hiszen dolgozni akkor érdemes, ha
van gyerekünk, akinek építjük a közösségünket, és ha
van gyermekünk, akkor nem hátrány, ha van munkánk,
mert akkor van miből felnevelni. 
Az ünnepi beszédeket az új utcanévtábla leleplezése
követte, december 1-jétől ugyanis az egykori Marx
Károly utcanevet Nikodemusz Istvánra változtatták.
A nemzeti színű szalag átvágásával hivatalossá vált a
bölcsőde átadása, melyet Gacsályi Gábor református
lelkipásztor, valamint Juhász Imre római katolikus
plébános áldott meg. 
A gyermekműsorokkal színesített ünnepséget a szózat
közös eléneklése zárta, majd Váradi-Fejér Zsuzsa
intézményvezető invitálta be a vendégeket a bölcsőde
megtekintésére. Végül pedig a városháza dísztermében
egy állófogadáson látták vendégül az eseményen
résztvevőket. 
A bölcsőde felújítási projekt az Észak-Alföldi Operatív
Program keretein belül, uniós pályázaton nyert 104
millió forint, valamint 29 millió forint önkormányzati
önrész mellett valósulhatott meg. Célja pedig, hogy
fejlessze a meglévő bölcsőde kapacitását, szélesítse
szolgáltatási körét, a hátrányos helyzetű gyermekek
esélyeinek javítása érdekében. A korábbi 20 férőhelyes
épület 50-re bővült, a gyerekeket négy, udvarra néző,

közvetlen kertkapcsolattal, átadó helyiséggel, és
fürdőszobával rendelkező csoportszobában helyezték
el. Sószoba áll rendelkezésre a légúti betegségben
szenvedő kisgyermekek ápolására, és a tornaszobában
gyógytornász foglalkozik a gyerekek fejlesztésével. A
régi épületrészben egy új konyhát alakítottak ki, itt
lehetőség van az ételallergiás gyerekek speciális
ellátására is. A Kölcsey utca felől egy parkolóval
ellátott, új bejáratot nyitottak, parkosították és
öntözőberendezéssel látták el az udvart, valamint
játékokkal szerelték fel. De nemcsak külsőségekben
újult meg a bölcsőde, új szolgáltatásokat is igénybe
vehetnek a szülők: pl. időszakos gyermekfelügyeletet
vagy házi gondozónői szolgálatot. A rugalmas nyitva
tartással pedig, reggel hattól este hatig várják a
gyerekeket. 
Az 1952-ben létesült Városi Bölcsőde, több mint 50
éve alatt ez az első ilyen volumenű átalakítás. A
megújult, szép környezetben remélhetőleg még
legalább 50 évig szolgálja a város legkisebb lakóit.

Éles Judit 

B ö l c s ő d e KÜLDJÖN EGY KÉPET!

2011. december 31.
Szilveszter
Műsor: “Amúgy nánásiason”
NÁNA Táncstúdió csoportjai, Kócsi Imre humoros
műsora, jósda, tűzgyújtás és tánc,tánc 2012-ig.
Értékes tombolanyeremények ( külföldi utazás )
Zenél: HARMÓNIA BAND
Belépő: 7000 Ft/fő
Gyerekjegy :4500 Ft/fő

"Dicsőség Istennek, békesség embernek..." 
Karácsony a bélyegeken  dr. Kocsis Attila
református lelkész bélyeggyűjteményének
kiállítása.
Megtekinthető 2012. január 17-ig.
Január 7. (szombat) 18 óra Újévi koncert 
Szabó Dávid és zenész barátai
Január 13. (péntek) 19-23 óra 
Nosztalgia és ismerkedési est.
Zenél az OKÉ Party Zenekar – Tóth Lackó
és Csiki László (Bandi) Belépődíj: 500 Ft.
Január 14. (szombat) 15 óra
A Wertheim Cirkusz műsora

PROGRAM  AJÁNLÓ

Világhíres hajdúnánási íjászainkat bemutató
sorozatunk harmadik résztvevője Nagy Imre, aki 15
éves íjásztapasztalata mellett, longbow íjaival
(hosszú íj) a világ legjobb íjkészítői közé is beírta
magát. Szakmája szerint asztalos, de 15 éve már,
hogy az alapvégzettségét a hobbija számára
tökéletesítette.

1995-ben kezdett el íjászkodni. Moson-
magyaróváron éltek feleségével, itt ismerkedett meg
Grózer Csabával, akitől első íját vette, és két évvel

később, már meg is nyerte első versenyét. Vadász
íjászként kezdte, és eredményeit is ebben a
kategóriában sikerült elérnie. Ezek között a
legnevesebbek:

1998-ban a Magyar Grand Prix sorozaton 1.
helyezést ért el, melyet 1999-ben, és 2000-ben is
sikerült megtartania. 2000-ben az Európa-kupa
sorozaton szintén első helyen végzett, és a 2001-ben,
Szlovéniában megrendezett Európa-bajnokságon a
harmadik helyet szerezte meg. Volt olyan éve, amikor
az 52 hetes naptári évben 43 héten versenyzett, ebből
40-et meg is nyert. Amint megjelent a
versenyhelyszínen, ellenfelei tudták: már csak a
második helyre esélyesek. Évekig volt magyar
válogatott, ez jogosította a fel az Európa- és
világversenyeken való részvételre. Moson-
magyaróváron az ottani íjász szövetség elnöke volt.

Ma már Hajdúnánáson él feleségével, és két
gyermekével. Családi otthonában, egy egész falat
foglalnak el érmei és kupái, és egy másikat a
csodálatosan míves íjai. 2000 év elején készítette el
az első bambusz íját, mely egy egyenes típusú
longbow íj volt. És kb. ekkor kezdődött a szerelem
az íjak, és az íjkészítés iránt. Ebből a típusból a
későbbiekben még 17 darabot készített. Mindig saját
íjaival versenyzett, így közvetlenül tesztelte őket.
Versenytapasztalatait felhasználva aztán egy újabb
típust tervezett: a Reflex–deflex longbow-t. Ez az íj
rendkívül gyors, mindamellett pedig nagyon nyugodt,

ezért remekül megállja a helyét a versenyeken, ezért
a mai napig ezt a típust készíti. Csak megrendelésre
dolgozik. Íjait pedig a világ minden táján ismerik, és
elismerik.

Magát az íjkészítést a hegedűkésztéshez hasonlítja,
ugyanis az íjat is éppúgy majdani használójához kell
igazítani, mint mondjuk a hegedűt a hangszerkészítő
mester. Behangolja, kiegyensúlyozza, egyedivé,
személyre szabottá teszi. Alapanyagként az íjakhoz
elsősorban bambuszt, illetve afrikai, trópusi fákat
használ, a nyilakat pedig fenyőből és cédrusból
készíti.  Díszítésként egy speciális, tetováló technikát
dolgozott ki. Saját bevallása szerint az a legnagyobb
elismerés számára, amikor világversenyeken,
világbajnokok érnek el íjaival eredményeket.
Többször kérték már fel szaklapok az íjkészítés
bemutatására, Magyarországon a Nyílröpte, vagy
Angliában a Traditional World. És ő szivesen ad
tanácsot nemcsak az újságok hasábjain, de
személyesen is. Otthonuk udvarán egy hatalmas
méretű íjászpálya van kialakítva, ahol akár
versenyeket is lehet rendezni, de bárkit szivesen lát
akár versenyre való felkészülésében is. Itt készült fel
pl. a magyar válogatott több tagja is legutóbbi
versenyére, vagy íjászbarátja Mónus József is, a
koreai világverseny előtt. Kapuja nyitva áll az
érdeklődők előtt éppúgy, mint a profik előtt, hiszen
15 év tapasztalata, és eredményei bárki számára
példaként állhatnak.

Éles Judit

N A G Y  LO N G B O W  R O B I N  H O O D  N Y O M Á B A N -  A  n á n á s i  R o b i n  H o o d

A fotó a Rác-dombot és a szánkózókat ábrázolja
valamikor a 70-es években.



Szabó László
Nagyon felháborítónak tartom az elmúlt hetek

eseményeit. Döbbenten hallottam, mennyire
összeverték az utcán a szerencsétlen áldozatot, és hogy
képesek még nőket is bántalmazni. Ehhez rendkívül
nagy „bátorságra” van szükség! Egyáltalán, hogy jut el
egy ember odáig, hogy a másik tulajdonához nyúljon?
Én egész eddigi életemben tisztességgel dolgoztam, de
soha nem jutott volna eszembe, hogy eltulajdonítsam
bárki vagyonát, akár erőszakkal is!

Balázs Nándor József
A városban több ponton helyeztek el

térfigyelőkamerákat, ami szerintem nagyban növeli az
ember biztonságérzetét. Viszont nem tudom, hogy
ellenőrzik-e ezek működését? Az is kérdéses
számomra, hogy milyen minőségben dolgoznak ezek a
kamerák, mennyire korszerűek, és mennyire segítik
valóban a rendőrség munkáját?

Nagy Sándorné
A munkám miatt gyakori, hogy a késő esti órákban

kell hazamennem. Az elmúlt hetek eseményei miatt,
igencsak meggondolom, hogy egyedül menjek haza.
Vagy a férjem jön elém, vagy több munkatársammal
hazakísérjük egymást. Nagy örömmel láttam
valamelyik szombat délelőtt, hogy rendőrök sétáltak a
piacon. Szerintem többször, és többen is
járőrözhetnének autóval és gyalogosan is.

Lejegyezte: Éles Judit
Pálócziné Irénke
Nem szívesen nyilatkozom, mert ritkán jutok

Hajdúnánási Újsághoz, így nem tudom visszaolvasni
azt, amit nyilatkozom. Én ezt a témát Isten és az
ezotéria tanításai által tudom megítélni. Aki hitben,
szeretetben, tiszta szívvel, pozitív gondolkodással él,
annak nincs félni valója sem. Sem itt, sem a
földkerekségen. Azt vonzzuk be, amit gondolunk! A
hitben élő embert megvédik a segítő angyalok. A
megoldás az, hogy ne legyen bennünk félelem, legyünk
alázatosak és szerények! 

Ortóné Erzsike
Én este nem járok ki, így az esti közbiztonságról sem

tudok nyilatkozni. Szerintem nem kell félni senkitől.
Ha nem provokál az ember, akkor nem is bántja senki.
Városunk szerintem elég biztonságos. Sajnos itt is
vannak hajléktalanok, de tőlük nem kell félni. Az
önkormányzat feladata lenne a szállásbiztosítás, hiszen
oly sok elhagyott, üres lakás van. Ha el lehetne őket
helyezni, akkor nem szorulnának be a lépcsőházakba.
Összességében az a véleményem, hogy nem kell
senkitől és semmitől félni.

Tar József
A folyamatos elszegényedés melegágya a

megélhetési bűnözésnek. Csak az a baj, hogy nem csak
a megélhetés miatt bűnöznek. Gyakran tapasztalható a
vandalizmus, az esztelen rongálás, a mások
munkájának tönkre tétele. Fokozott figyelmet érdemel
a kábítószer elleni védelem. Az ellenőrzéseknek,
razziáknak fontos szerepet kellene juttatni. Az
általános- és középiskolák rendtartásait be kellene
tartani és tartatni. A járőrözések legyenek rendszeresek.
Éjszaka ne engedjék meg, hogy fiatalkorúak az utcákon
randalírozzanak, vagy éppen szórakozóhelyeken
tartózkodjanak. Gondoskodni szükséges a
hajléktalanokról. Mind emellett fontos a lakosság
ébersége. Minden gyanús dolgot jelezni kell a
rendőrség felé.

Lejegyezte: Gut István

Pálóczi Csaba Magyar utcai lakos a napokban lett
szenvedő alanya, egy csúnya betörésnek, a
biztonságról, s a rendőrök munkájáról mégis pozitív a
véleménye.

– Valójában igen, biztonságban érzem magam, s úgy
gondolom, a családomnak sincs félni valója. Azt
viszont biztosan állíthatom, hogy néhány embernek
városunkból, már régóta hűvösebb helyen kellene
tartózkodnia. Az is meggyőződésem, hogy a rossz
emberek munkáját informátorok segítik, s reméljük,
előbb-utóbb hibát vétnek, s kézre kerülnek. A
rendőrséggel, a felügyeleti szervekkel meg vagyok
elégedve, hiszen hozzánk is a riasztás után öt perc alatt
kiértek.

Nem vagyunk biztonságban viszont Csíki László
hajdúnánási vállalkozó szerint. Ő néhány jó tanáccsal is
tud szolgálni.

– A kertből mindenféle értéket tegyünk el lakat alá.
Kerti szerszámokat, a Robi kapától kezdve a fűnyírón
át a metszőollóig. Ki merem jelenteni, hogy
éjszakánként lámpázzák a kerteket figyelve, hogy mi
vihető el. Szereljünk fel lehetőség szerint
mozgásérzékelő lámpákat, rácsokat, erős lakatokat,
mert, már visszatartó ereje lehet. A feleségemnek
vásárolt gyönyörű kerékpárt, amit egyik délelőtt
vettem, másnap reggelre eltűnt, biztosan kifigyelték.
Nem mindig az utcán mozognak, hanem kertről kertre
járnak. Nem biztos, hogy hajdúnánási emberek,
véleményem szerint más városokból is érkeznek. Az
autópálya nem csak munkahelyet hozott a városba,
hanem zsiványokat is. Érdemes lenne a polgárőröknek
vagy a szerveknek – ha van rá ember – városunk bekötő
útjainál néha felírni a bejövő autók rendszámát, típusát,
s véleményem szerint vissza lehetne keresni, egyeztetni
a betörésekkel, s talán eredményre juthatnánk.

Lejegyezte Kócsi Imre
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A Worldskills szakmai verseny 2011. október 5-
8. között Londonban került megrendezésre. A 41.
alkalommal megrendezett szakmai olimpián másod-
szor indult magyar versenyző épületasztalos
szakmában. A versenyen tizenöt magyar versenyző
vett részt tizennégy szakmában, köztük

Ónodi Zoltán az épületasztalos szakmában, aki a
rendkívül erős mezőnyben és nagyon szoros
versenyben  tizenegyedik helyen végzett.

Az idei Worldskills versenyen 48 ország
részvételével közel 900 versenyző, kb. ugyanennyi
szakértő vett részt, összesen 6 szakmacsoportban és
azon belül 46 szakmában versenyeztek a versenyzők,
akiket egy, a saját országából érkezett szakértő kísért
a versenyre. Zolit a főszponzorok és az MKIK
felkérésére az épületasztalos szakmában Babanecz
Csaba Worldskills és Euroskills szakértő kísérte.

Az épületasztalos szakmában 18 versenyző mérte
össze tudását, ahol  Magyarország, Anglia, Ausztria,
Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország,
Indonézia, Japán, Kanada, Korea, Németország,
Portugália, Spanyolország, Svájc, Tajvan, Thaiföld,
Új-Zéland versenyzői szerepeltek.

Az épületasztalos versenyfeladat moduláris jellegű
volt, 2 feladatot kellett a versenyzőknek elkészíteni.

Az első feladat egy „síkbeli”, a második feladat
pedig egy „3D-s”. A síkbeli feladat egy
ablakszerkezet, a 3D-s feladat pedig egy lépcsőelem
volt. A verseny 4 napig tartott, a versenyzőknek
összesen 22 óra állt rendelkezésre a két
versenyfeladat elkészítésére. 

A síkbeli feladat 2 modult tartalmazott. Az első
modul egy 1:1-es méretű rajz készítése, a második
modul pedig az ablak szerkezeti kialakítása és
összeépítése. 

A 3D-s feladatban egy lépcsőelemet kellett
elkészíteni, hagyományos asztalosipari szerkezeti
kötésekkel. Az elkészítésére szintén 11 óra állt
rendelkezésre. Az ablak tölgyfából, a lépcsőelem
pedig tölgyfából és kőrisfából készült.

A versenyzők számára mindkét szakmában az
alapanyagokat, a gyalupadokat, és az asztalosipari
gépeket a szervezők biztosították, ezen kívül pedig a
versenyzők használhatták a saját kéziszerszámokat
és kézi kisgépeket is.

Martinek Miklóst még nem mutattuk be
lapunkban. Miklós Hajdúnánáson született,a
Makláry Iskolába járt 4 évig, majd Kőrösi Csoma
Sándor Gimnáziumban végzett a 8. osztályos
gimnáziumban. Érettségi után első helyen felvételt
nyert a Soproni Nyugat-Magyarországi Egyetem
Faipari Mérnöki Karára, ahol jelenleg is Faipari
Mérnök hallgató.  Ápolja a soproni egyetemhez
szorosan kapcsolódó Selmeci hagyományokat,

amihez rengeteg közös program, egyenruha, múlt
tartozik.

A szakma nem áll messze tőle, mivel édesapjának
faipari üzeme van, ahol sok, a szakmához
kapcsolódó dolgot megtapasztalhatott.

Az egyetemi tanulmányok mellett jelenleg egy
folyamatos munkája van és sokszor vállal alkalmi
munkákat is, van hogy a szomszédos Ausztriában.

Számos tervezési pályázaton indult, ebből
kiemelkedik a Magyar Alkotók Szövetsége által
rendezett pályázat, ahol több száz pályázatból
mindkét pályamunkáját behívták a döntőbe.

2010-ben Országos versenyen második helyezést,
majd ugyanezen a versenyen 2011-ben az első díjat
vihetett haza ahol a szakmában elismerteket előzött
meg.

2011 tavaszán 2 témával indult TDK-n (Tudo-
mányos Diákköri Konferencia) ahol az egyikkel I. a
másikkal IV. helyezést ért el. Így mindkét témával
továbbjutott a 2012-ben megrendezésre kerülő
OTDK-ra.

Jelenleg 3 általa tervezett termék van Ipar-
jogvédelmi eljárás alatt és jelenleg hasznosítási
fázisban tart, ami azt jelenti hogy szakmai cégek
felkeresésével értékesítik a terméket, ezt egy
megbízott, un. Technológia Transzfer Iroda intézi. A
4. jelenleg előkészítés alatt áll.

2011-ben felvételt nyert a Richter Réz Géza
Szakkollégiumba ahol tovább bővítheti a tudását és
segítséget tudnak nyújtani szakmai előre
menetelében. 2 félév sikeres teljesítése után
bizonyítványt állítanak ki, mely a műszaki
tudományos körökben elismert dokumentum.

2012 tavaszában a Németországban található
Göttingenben a Georg-August Universität-en
folytatja a tanulmányait német és angol nyelven.

A jövőt tekintve  úgy gondolja marad tovább MSc-
re. A végzés után egy ideig külföldön majd itthon is
szeretné kamatoztatni a tudását.

Sok sikert kívánunk mindkettőjüknek további
tanulmányaikban és magánéletükben egyaránt!

F. A.

N á n á s i  s i k e r e k
a  f a i p a r i  s z a k m á b a n

Biztonságban érzi-e magát
Hajdúnánáson?

Tettük fel a kérédést olvasóinknak, annak
kapcsán, hogy úgy tünik mintha egyre inkább
elszaporodnának a bűnesetek a városban és a
város határában. 
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Városunk területén az utóbbi időben elszaporodtak
a parkoló gépkocsikból, elsősorban teherautókból
történő üzemanyag lopások. Kérjük a gépkocsi
tulajdonosokat, hogy amennyiben lehet a járműveket
úgy parkolják le, hogy az üzemanyag tartály jól
látható, kivilágított helyen legyen. A bűn-
cselekmények megelőzése érdekében mozgás-
érzékelős riasztó telepítését is megfontolásra
ajánljuk.

2011. november 6-án 21 óra körüli időben
Hajdúnánáson az egyik társasház lépcsőházában
megtámadtak egy presszóban pultosként dolgozó
hölgyet, bántalmazták, majd elvették táskáját a
benne lévő személyes irataival és kb. 45.000 Ft
készpénzzel együtt.

November 6-án 2 és 2:30 óra közötti időben
Hajdúnánáson az egyik szórakozó helyen egy székre
letett táskából eltulajdonítottak egy Nokia N70
típusú 359380008215561 IMEI számú mobiltelefon
készüléket. A lopással okozott kár: 26.000 Ft.

November 5-én 20:30-21:00 óra közötti időben
Hajdúnánáson eltulajdonítottak egy lezáratlan
elektromos kerékpárt. A bűncselekménnyel okozott
kár: 105.900 Ft.

November 11-én 17:45 és 18:00 közötti időben
Hajdúnánáson az egyik bolt előtt megtámadták a bolt
tulajdonosát, bántalmazták, majd elvették tőle a bolt
bevételét, kb. 260.000 Ft-ot és elszaladtak. (Lásd a
külön felhívást!)

November 19-én az éjszakai órákban Hajdúnánás,
Dorogi úton egy ismeretlen személy egy fiatal nőtől
megkérdezte, hogy mennyi az idő. Amikor a sértett
elővette mobiltelefonját, hogy azon megnézze az
órát, akkor az ismeretlen férfi kivette kezéből e
telefont, majd annak megtartása érdekében egy
alkalommal gyomron ütötte a sértettet majd
elszaladt.

A kiérkező rendőrjárőr a helyszín közelében
elfogta a személyleírásnak megfelelő gyanúsítottat,
aki kihallgatása során a bűncselekmény elkövetését
beismerte. Ellene gyorsított eljárást, ún. bíróság elé
állítást kezdeményeztünk az ügyészségen. A bíróság
az elkövetőt 3 év 6 hónap letöltendő szabad-
ságvesztésre ítélte.

November 19-re virradóra Hajdúnánás, Bem utcán
egy boltba az ablak betörésével behatoltak és
különböző ruhaneműket próbáltak meg eltulaj-
donítani. Az onnan néhány méterre, a Kossuth utcán
lévő gazdasági társaság telephelyére szintén az ablak
betörésével behatoltak, de onnan sem tulajdonítottak
el semmit. 

2011. november 19-én Hajdúnánás és Polgár között
egy személygépkocsi felborult és kiborított egy
telefonoszlopot. A gépkocsiban ketten utaztak, sérülést
nem szenvedtek.
November 22-én az M3 autópálya 191. km
szelvényénél 2 tehergépjármű ütközött. Az egyik
gépjármű vezetője könnyű sérülést szenvedett.
November 27-én Hajdúnánás Fáy András utcán egy
személygépkocsi gyulladt ki. A gépkocsi alvázán a tűz
keletkezése előtt hegesztést végeztek.
December 5-én a görbeházi úton (8–9 km szelvény)
egy nyárfa az úttestre borult, az utat félpályán elzárta.

Külterületen 1 alkalommal oltottunk el gaz, avar tüzet.
2 alkalommal a parancsnokságra érkező tűzjelzés téves
jelzésnek bizonyult. Szomszédos tűzoltóságoknak 4
alkalommal nyújtottunk segítséget káreset fel-
számolásában.

A Hajdúnánási Rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztálya nyomozást folytat 1116/2011.bü. számon
rablás bűncselekmény miatt ismeretlen tettesek

ellen, akik 2011. november 11-én 18 óra körüli
időben Hajdúnánás, Árpád utcán egy bolt előtt
bántalmazták a bolt tulajdonosát, majd elvették tőle
a bolt bevételét.

A Hajdúnánási Rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztálya kéri, hogy aki az ismeretlen elkövető
személyazonosságáról érdemleges információval
rendelkezik, az tegyen bejelentést személyesen
bármelyik rendőri szervnél vagy hívja a 06 (52)
570-050-es telefonszámot. Esetleg névtelensége
megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen
hívható 06-80-555-111 „Telefontanú” zöld számán
(hétfőtől csütörtökig: 8.00-16.00, pénteken: 8.00-
13.00) vagy a 107-es illetve a 112-es központi
segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
Vezetője a nyomravezetőnek 100.000 forintos
jutalmat tűzött ki.

2011. december 21.                                                  Hajdúnánási Újság MOzAik 9 

GYÁSZ HÍREK

Tűzoltóság hírei

Kék hírekF e l h í v á s !  

MEGEMLÉKEZÉS

IDőS UNGVÁRI LAJOS
volt Hajdúnánási lakos halálának

7. évfordulójára.

Váratlan halálod összetörte szívünket örökké
őrizzük drága emlékedet. Kegyetlen volt a sors
hirtelen elvitt tőlünk, de a szereteted itt marad
közöttünk, örök az arcod, s szemed villanása.
Mindig halljuk hangod, nem száll el a szavad. A
jóságod s minden mosolyod a lelkünkben örökké
meg marad. 

Szerető gyermekeid, unokáid, vejeid, menyeid,
unoka menyed Zsuzsi két dédunokád Regina

és Dzsenifer.

MEGEMLéKEZéS

"Egy jaj nem sok annyit sem
mondtál csak elmentél a halál
hosszú útján. Számunkra csak a
döbbenet maradt. De emléked
örökké velünk marad,,

Fájó szívvel emlékezünk

BALÁZS ANDRÁSNé
sz: Martinák Anna Isménia

halálod 4. évfordulóján
Szerető családod és mindazok, akiknek

emlékében élsz.

MEGEMLéKEZéS

VARGA SÁNDOR
munkássága révén máig

tisztelt egykori hajdúnánási
tsz-elnök, és volt

országgyűlési képviselő
halálának 3. évfordulójára.

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a
közért sokat tett férfira, a bensőséges családi
hátteret óvó feleségéhez és egyben sorstársához hű
férjre, fiaiért és lányáért aggódó apára, unokáiért,
dédunokáiért rajongó nagyapára és dédapára. 

"Porszem az élet, viszi a szél, szeretet az, mi
örökké él."

Gyászoló özvegye, gyermekei, menyei, veje,
unokái és dédunokái, unokamenye, unokavejei, s
mindazok kik ismerték és máig tisztelik emlékét.

Csak az hal meg, kit elfelejtenek, míg örökké él,
akit igazán szerettek, és őszintén tiszteltek

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton szeretnénk megköszöni
azoknak akik szeretett

édesapánk

TORONYAI LAJOS 
volt

Hajdúnánás, Dózsa György u. 12/a lakos temetésén
megjelentek sírjára koszorút virágot elhelyeztek és
a család gyászában osztoztak.

Feleséged, szerető gyermekeid, unokáid.

MEGEMLéKEZéS

IDőS MÁRÓ LAJOS
volt Hn.,Nyíregyházi út 18/a

lakos
halálának 7. évfordulójára
Nem halnak ők meg csak

elmennek az elmennek. Az emlékeinkben Mindig
itt élnek. Szívünkben őrizzük, drága emlékedet.

Fájó szívvel emlékezünk szerető családod,
feleséged, két fiad, felnőtt unokák és a dédik.

Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik drága édesapánk

HEGEDűS LAJOS
temetésén részt vettek fájdalmunkban együtt éreztek velünk.

Gyászoló család.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet értékeik védelmére,
mert csak így előzhetők meg a bűncselekmények ! Az értékeiket ne hagyják őrizetlenül! A gépkocsiban
még rövid időre sem hagyjanak értékes tárgyakat ! A szúnyogháló nem biztonságtechnikai eszköz !

Kérjük, hogy amennyiben lakókörnyezetében bármilyen bűncselekményt vagy gyanús körülményt
észlel, tegyen bejelentést a Hajdúnánási Rendőrkapitányságon az 52/570-050 vagy a 107-es segélyhívó
telefonszámon. Csak így tudjuk közösen megelőzni a bűncselekményeket, vagy az elfogni elkövetőket !

A Hajdúnánási Rendőrkapitányság tájékoztatja a tisztelt lakosokat, hogy a rendőrkapitányság a nap 24
órájában elektronikusan is tudja fogadni közérdekű illetve egyéb bejelentéseiket az alábbi  

e-mail címen: ugyelet.hajdunanasrk@hajdu.police.hu
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NŐI KÉZILABDA NB I/B

FÉRFI KÉZILABDA NB I/B

LABDARÚGÁS   MEGYEI  I. OSZTÁLY

NBI/B FELNőTT MéRKőZéS, 8. forduló, 2011. november 19.
Hajdúnánás Termál SC –  Szeged–Dorozsma–Tisza Volán  31– 26 (12–11)

A tabellán elfoglalt helyezések alapján igazi rangadót játszottak a csapatok, hisz  az ötödik helyen álló
vendégek, csak jobb gólkülönbségüknek köszönhetően előzték meg csapatunkat. A mérkőzés előtt klubunk
vezetősége a nyáron a Lokiba igazoló Karnik Mercédeszt búcsúztatta, akit a nánási közönség tapssal
fogadott. A mérkőzés első játékrésze nagy küzdelmet hozott ám, így is nánási előnnyel tértek pihenőre a
csapatok. A folytatásban együttesünk  gólokra váltotta mezőnyfölényét, s nyolc gólra növelte a két csapat
közötti diferenciát. A végén még sikerült a vendégeknek némileg kozmetikázni az eredményt, de ez a nánási
lányok érdemeiből semmit nem von le, megérdemelten nyerték ezt fontos mérkőzést.

7. forduló, 2011. november 12.
Csorvási SK – Hajdúnánás Termál SC  13 – 21 (5–9)

Forrás: http://termalfanhajdunanas.gportal.hu/

Hajdúnánás KSE férfi NB I/B-s kézilabdacsapatának értékelése
2011/2012 ősz

A 2010/11-es NB II Észak-keleti csoportjának megnyerése után lehetőséget kaptunk arra, hogy elinduljunk
az NB I/B keleti csoportjában. Ennek szellemében terveztük meg felkészülésünket a nyitó fordulóra. Augusztus
elsejével heti öt, szeptembertől heti négy edzéssel dolgoztunk. A játékoskeret kialakításánál elsődleges szempont
volt a bajnokcsapat egyben tartása, de tudtuk azt is, hogy erősítésre is szükségünk lesz. Ezért 16 fő
mezőnyjátékossal számoltunk.

A bajnokság kezdetére az előre megtervezett munkát elvégeztük, 23 edzést tartottunk és 6 felkészülési
mérkőzést játszottunk. Nagy várakozással, ugyanakkor nagy vágyakozással vártuk a rajtot. Idősebb, fiatalabb
játékos egyaránt. Az NB I/B-s bajnokságban szembesültünk azzal,hogy testsúly és testmagasság tekintetében
jókora lemaradásunk van. A játék tempója, irama sokkal nagyobb és sokkal agresszívabban folyik a játék.
Minden együttesben van 2-3 meghatározó játékos, akik eldöntik a mérkőzést, ha esetleg a csapatuk eredmény
tekintetében hátrányba kerülne. Ők azok a játékosok, akik a legmagasabb osztályt is megjárták, sőt válogatottak
voltak. Sajnos mi nem rendelkeztünk ilyen játékosokkal – anyagi lehetőségek miatt – fiatal tehetséges
játékosokban gondolkoztunk. Így került hozzánk 3 ember is, akik közül egy, a 4. forduló után a sokkal jobb
feltételeket kínáló Eger csapatához igazolt. A másik játékos a bajnokság közben érkezett, játszott 5 fordulót, majd
családi okok miatt Veszprémbe költözött. Személyi problémáink voltak egész ősszel a csapat összeállításánál,
a fent nevezett okok miatt is, de sokkal nagyobbak voltak amiatt, hogy meghatározó játékosaink nem álltak a
rendelkezésünkre sérülés, munkahelyi és tanulmányi, valamint családi problémák miatt. Hadas Dávid 13,
Daróczi Lajos 11, Galyas Péter 6, Csonka Péter és Pisák Tibor 5, Fehérvári István 4, Takács Gábor 3 fordulót
hagyott ki. Így aztán hetente új csapatot kellett formálni, alakítani. Azok a játékosok, akik még jó másfél évvel
ezelőtt NB II-es ifjúsági bajnokságot játszottak Takács Gábor, Póser Rudolf, Hadadi László, Bencze Viktor,
Oláh Zoltán, Kovács Zsolt itt kellett bizonyítaniuk a régi harcosokkal Bancsók Károllyal, Szabó Attilával, Tóth
Norberttel, Madai Tamással közösen. A teher, melyet cipelniük kellett nem volt kicsi, hiszen a hétről-hétre
felforgatott csapattal játszottunk. Mégis úgy érzem,fordulóról-

fordulóra egyre jobban teljesítettünk. Felvettük a kesztyűt mindenkivel szemben, izgalmas, fordulatokban
gazdag mérkőzéseket játszottunk – főleg itthon – és azok a minimális különbségű vereségek sem lettek volna,
ha nekünk is van egy „Jose Savonunk, Mohácsi Árpádunk stb.” Mivel nincs, ezért küzdöttünk mindenkivel
szemben csapatként, hatalmas alázattal, egymásért, bármekkora hátrányban is a mérkőzést nem feladva, tiszta
szívvel. Tudjuk,hogy a mi csapatunk hangyaszorgalmú, fejlődőképes, melyben a befektetett munka megtérül,
mert tisztességesen megdolgoztunk minden verességért, a „fekete ruhások” nézhettek volna ránk pozitívabban
is. NEM ADJUK FEL!

Fejlődnünk kell átlövőerőben – igazolni is szeretnénk – helyzetkihasználásban, technikai hibák
csökkentésében, gyorsaságban rendezetlen védelem ellen, rendszerjátékban.

Köszönjük támogatóinknak, hogy mellettünk álltak, állnak és segítenek bennünket! KÖSZÖNJÜK!
Szurkolóinknak azt az odaadó biztatást, melyet kapunk tőlük akár hazai, vagy idegenbeli meccseinken. Büszkék
vagyunk arra, hogy általuk elmondhatjuk magunkról, hogy a város legnagyobb szurkolótáború csapata vagyunk!
KÖSZÖNJÜK!

Eredményeink: Hajdúnánás–Cegléd 20:32, Törökszentmiklós–Hajdúnánás 40:19, Hajdúnánás–
Balassagyarmat 30:35. Ózd–Hajdúnánás 34:31, Hajdúnánás–Balmazújváros 23:25, Hajdúnánás–Lajosmizse
23:34, Eger–Hajdúnánás 25:22, Hajdúnánás–Dabas 24:27, Békés–Hajdúnánás 34:27, Hajdúnánás–Gyöngyös
28:29, Csömör–Hajdúnánás 28:24, Hajdúnánás–Hajdúböszörmény 29.31, Nyíregyháza–Hajdúnánás 37:32.

Hadas Sándor

Győzelem a végére
Bár a szezon véget ért, még három mérkőzéssel adósok maradtunk, s most pótoljuk a hiányt.

HAJDúNÁNÁS – POLGÁR 2:2
Változatos, helyenként látványos mérkőzésen, a szomszédvárnak mégis sikerült elvinnie az egyik pontot,

hiába vezettünk. Szép számmal érkeztek a polgáriak, polgármesterük vezetésével, s talán ennek is
köszönhető, hogy a kilencvenedik percben 2:2-nél büntetőt hibáztunk.

BIHARKERESZTES – HAJDúNÁNÁS 2:0
Sajnos több olyan rutinos játékos is szerepelt a határ menti település csapatában, akik jócskán

megnehezítették a dolgunkat. Ennek ellenére a 80. percig partiban voltunk velük. Ezután két hiba, – a
második a 93. percben – megpecsételte sorsunkat. Nem érdemeltünk vereséget.

HAJDúNÁNÁS – NYÍRADONY 1:0
Itt minden fordítva történt, mint a keresztesi mérkőzésen. A dobogós Adony irányított, gyorsabban játszott,

s helyenként nagy mezőfölényben. Mi pedig lehetőség szerint álltuk a támadásokat, s rúgtuk a gólt. 12.
játékosként, néha a szerencse is beállt néhány percre. Ideje volt!

15 ponttal, a 13. helyen végeztünk. 5 hazai mérkőzésből hármat megnyertünk, s volt egy döntetlenünk is.
Érthető hát, hogy nagy reményekkel várjuk a következő szezont, hisz akkor 11 itthoni meccs, s csak 4
idegenbeli vár ránk. Hajrá Nánás!

Kócsi Imre

Nánási Focisuli siker a
XXI. OTP Télapó
nemzetközi tornán

21 csapatból 2. helyezést ért el a 
2003-as korcsoport

Hajdúnánás két legsikeresebb focicsapata
teremtornán vett részt december első hétvégéjén. A
keresztpályás bajnokság őszi fordulójában
második helyen végző gyerekcsapat Tisza-
újvárosban öt ellenféllel találkozott. Mezőkövesd,
Tiszacsege, Edelény, Debreceni Labdarúgó
Akadémia és a házigazda Tiszaújváros hasonló
korú csapatával mérték össze tudásukat. A 2000-
ben születettek között két 1999-es játékos lehetett
egy időben a pályán.  5+1-ben küzdöttek a városi
csarnokban. Csapatunk az 5. helyen végzett, de a
részletek magukért beszélnek. Első, bemelegítő
mérkőzésükön sokáig tartották 1:0-ás vezetésüket.
A hajrában egy rosszul sikerült mentés végén a
kapunkban kötött ki a gömb. Hajdúnánás-
Mezőkövesd 1:1. Második meccsüket hozták a
házigazda ellen. Debrecen – a bajnokságban vezet
– csak az utolsó utáni pillanatban tudott
egyenlíteni. Csege sem bírt velünk, itt is
döntetlennel zártunk. Így három döntetlennel és
egy győzelemmel az első helyért szálltak harcba
srácaink Edelénnyel. Sajnos fejben és testben is
elfáradt csapatunkba a lelkes szurkolótábor nem
tudott elég erőt önteni. Hiányzott Imrő Laci is –
aki szintén teremtornán vett részt a felnőtt
csapattal – igaz csak úgy változtathatott volna az
eredményen, ha Ő is beáll. 3:0-ra kikaptunk.
Mérleg: 3 döntetlen, 1 győzelem, 1 vereség. 5
rúgott, 8 kapott gól. 5. helyezés. Ha az utolsó
meccsen győzünk elsők vagyunk. Döntetlennel
második, egy gólos vereséggel harmadik a
Hajdúnánás. Sajnos a sportban nincsen ha... .A
küzdelem dicséretes, a szervezés kiváló volt.
Szívesen eljönnénk jövőre is.

Másik sikercsapatunk a 2003-as korosztály.
Ebben ez évben több tornát is nyertek kis
focistáink. Ezúttal egy gólon múlt a dicsőség. Íme
a részletek. Debrecenben 21. alkalommal
rendezték meg az OTP Télapó kupát.
Korosztályunkban 21 csapat indult. A verseny
nemzetközi: ukrán román szerb és lengyel
csapatok is neveztek. Magyarország több városa
képviseltette magát: Szeged, Bp.II. kerület,
Kecskemét, hogy csak párat említsek. A
csoportmérkőzéseken hoztuk a kötelezőt, pazar
játékkal: két 6:0-ás győzelemmel és egy
döntetlennel elsők lettek a kicsik. KICSIK?! A
negyed döntőbe kerülésért óriási küzdelemben
vertünk meg egy szerb csapatot. A döntőbe
jutásunkat a II. kerület próbálta megakadályozni.
A közönség ekkorra már „kislányok” helyett
Rózsaszín Párducoknak becézi a nánásiakat. Ezt
minden tornán megkapjuk a mezünk színe miatt
(igaz megkülönböztető atlétát nekünk még soha
sem kellett felvenni, ellentétben a piros, fehér stb.
mezesekkel szemben). Vasárnapi harmadik
mérkőzésünket a Hódos Imre Sportcsarnokban a
Debreceni Olasz Foci Suli növendékei ellen
vívtuk. Csapatunk elfáradt, emberhátrányba is
került 3 percre, de szemet gyönyörködtető játékot
produkált. Ahogy a debreceni szülők sportszerűen
elismerték:” az erő győzött”. Valóban kis túlzással
szinte egy akcióban többet passzoltunk, mint ŐK
a 18 perc alatt.

A döntőben OFS-NFSE 1:0. A torna legjobb
játékosa megtisztelő címet Varga Donát a Nánási
Foci Suli Egyesület nagy reménysége kapta.

A következő játékosok a siker kovácsa: Urbán
Gergő, Bohács Bence, Bényei Ágoston, Keserű
Bálint, Kranyik Roland, Varga Donát, Cservák
Péter, Nagy Marcell, Varga Máté, Nagy Zoltán:
Edző: Horváth Imre.

(B. A.)
---------------------------------------------------------
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