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A dorogi rendőrlökdösős sztorit hallva, vagy az
elmúlt hétvégék tapasztalatai alapján nem lehet
nem észrevenni, hogy a West Balkáni tragédia
által gerjesztett legújabb társadalmi sokk
mennyire ráijesztett a hatóságokra és a
szórakozóhelyekre: országszerte megszaporodtak
az ellenőrzések, az üzemeltetők komolyabban
veszik a szabályokat, és a korhatárnak is nagyobb
jelentőséget tulajdonítanak. Végre egy kis szigor,
de jó – mondhatnánk, de mindez valószínűleg
csak átmeneti keménykedés, arról nem is
beszélve, hogy a három lány esetének tanulsága
összetettebb annál, hogy szabályokkal, vagy azok
fokozott betartatásával elintézzük a dolgot.

A média hamar rájött, hogy a szervezői
felelőtlenség következtében bekövetkezett
tragédia híre remek lehetőség lesz arra, hogy
kibeszélhesse a középiskolások körében
elharapózó esztelen szórakozási formákat is. A
kissé megkésett társadalmi diskurzus
hatástalansága jól jellemzi azt a hatalmas
szakadékot, ami ma a felnőttek és az Y-generáció
között tátong. „A mi időnkben ilyen nem volt!” –
valahogy így szokás reagálni a fiatalok
jelenségeire, és ez jól mutatja, hogy a felnőtt-
társdalom mennyire tétlenül és értetlenül áll a
következő nemzedék körül zajló dolgok előtt.
Pont ez az a maradiság, aminek köszönhetően
lemaradt, és elveszítette a kapcsolatot a
fiatalokkal. Nem tud alkalmazkodni koraérett
hozzáállásukhoz, nem ismeri a nyelvüket, és ezért
értékrendet sem tud nekik átadni. Ezzel a
hozzáállással való gyökeres szakítás lenne az
egyik olyan intézkedés, aminek történnie kéne
most.

Az ezredforduló után felnövő fiatalok a
technikai forradalommal együtt nőttek föl,
először a TV, majd az internet vette át a nevelést
a szülőktől. A család gyakorlatilag felbomlott, a

fiataloknak a saját közösségük lett a
legfontosabb, és szinte csak egymás között érzik
magukat otthon. Az internetes közösségi oldalak
népszerűsége is jól reprezentálja ezt a folyamatot.
Szórakozási igényeik óriásiak lettek, keresik a
szélsőséges élményeket, a pörgést – ezt az igényt
egyedül a partik világa tudta kielégíteni. A
szórakozás valahol ott csúszott el, amikor először
beengedték a tiniket a bulikba. Sehol a világon
nincs ilyen, hogy a tizenhárom-tizenhét éves
korosztály ilyen mennyiségben ott van az
éjszakában.

A jelenség Nánáson is ismert. Az itteni éjszakai
élet nem is működne részeg tizenévesek nélkül -
azt, hogy a dolog etikai része mennyire nem
foglalkoztatja a szülőket, azt jól mutatja az is,
hogy nálunk az alkohol témaköre mennyire el van
bagatellizálva. A diszkók és kocsmák pedig
számítanak erre a közönségre. A huszonévesek
nagy része rég máshol él, akik pedig még itt
élnek, azokat általában zavarja a sok tini látványa
a nánási szórakozóhelyeken. 

Igazság szerint Nánás amúgy se egy túlzottan
izgalmas hely, és ez 5 éve sem volt másképpen.
2006-ban az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület
kezdeményezésére készült egy kutatás a helyi
ifjúság kulturális és szórakozási igényeinek
felmérésére. 10 főt interjún keresztül, további 500
fiatalt pedig on-line kérdőívben kérdeztek meg,
melynek 80% át a középiskolás korosztály tette
ki. A kutatásban kiemelt szerepet kapott a
jövőkép, illetve a Hajdúnánáshoz való viszony
vizsgálata. A felmérésből is kiderült a nánási
fiatalok csupán 18%-a képzeli el jövőjét
városunkban. Legfőképpen a továbbtanulás és a
munkaerő-piaci kényszerek idézik elő a földrajzi
mobilitást az ifjúság körében, de a kulturális
fogyasztás korlátozott lehetőségei is bekerültek
az okok listájába. E korosztály kulturális

igényeinek a városban meglévő szórakoztató
intézmények kínálatával kell beérnie, amely
sajnos nem kielégítő. Az elvágyódás általános a
megkérdezettek körében. A tartalmas szabadidő
eltöltés problémás, vagy nincsenek lehetőségek,
vagy nem találják meg azokat a fiatalok. A 2006-
os felmérés idején megkérdezettek hiányoltak egy
jól működő mozit, egy kávéházat vagy pub
jellegű szórakozóhelyet, amely nem diszkóként
vagy kocsmaként funkcionál elsősorban, hanem
kereteket nyújthat tartalmas szabadidő
eltöltéshez. Mozi mégsem kellett annyira, az
Ifiház bele is fáradt abba, hogy összehozza az
ifjúságot. Kezdeményezéseik és programjaik
egyébként sem tudtak célba találni a szélesebb
közönségnél.

Aki azonban figyelte a Liget történéseit az
utóbbi időkben (a zombie flashmob vagy a fedett
deszkáspark megépítése), az láthatta, hogy az
ifjúság megfogása nem is olyan nehéz. Az utóbbi
pár hónapban elindult egy újabb terv, a
Kultivátor, melynek célja, hogy behozza a
fiatalokat a Művházba, előremozdítsa fejlődését,
kreativitásra és közösségi tevékenységekre
buzdítsa őket. A programok között találhatóak
koncertek, bulik, filmklub, vagy olyan
események is, mint a kötetlen élőzenés est, a Jam
Session és a Városi Párnacsata. E mellett
ugyancsak a Művelődési központban - de a
szervezésében -  valósulnak meg havonta a Sound
Flash bulik is. Mindkét szervezés lényege, hogy
a város központjában, biztonságban,
ellenőrizetten és odafigyeléssel szórakozhatnak
Hajdúnánás fiataljai. Ez talán fenntartható és
egészséges megoldás lesz a helybéli ifjúság
igényeire.

Csanda
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Nagy volumenű kérdéssé vált
városunkban  a már előre is látható
iskolareform. Mende-mondák születtek,
pletykák jöttek-mentek az iskolák
összevonásáról, átszervezéséről, bezárá-
sáról már az új képviselőtestület felállása
óta. A tényeket mindenki ismeri, legalábbis
sejteni lehetett. A hiteles információkra
vágyók  olvasgatták  a  híreket, a szakértői
jelentést, a megoldásra vonatkozó
alternatívákat. Fő téma volt a
közmeghallgatáson is, s azóta talán tisztult
a kép, hisz a város vezetése járva az
intézményeket konzultált a  szülőkkel,
pedagógusokkal. A témával kapcsolatban
a  legilletékesebbeket kérdeztük, akik
talán segítenek lapunk által a
városlakóknak a kérdések tisztázásában.

Először városunk polgármesterét, Szólláth Tibort
kérdeztük 

Mi volt a legfontosabb érv a mellett,
hogy szakértői vélemény alapján
megvizsgálják a város közoktatási
intézményeit?

Sok érv szólt mellette, egyrészt a
drasztikusan csökkenő gyermeklétszám,
hiszen a szakértői vélemény szerint ma egy
általános iskolával, 6 év múlva pedig
további fél iskolával lesz több a városban,
mint amennyit a tanulólétszám megkíván.
Ez a demográfiai mutató hamarosan a
középfokú oktatásra is hatással lesz.
Másrészt az oktatás bizonyos területein
érezhető színvonalcsökkenés miatt is
indokoltak a rendszer struktúráját érintő
vizsgálatok. Az oktatási intézmények
többsége a több évtizede hiányos
karbantartás, állagmegóvás következtében
elhanyagolt, elavult állapotú, ebből
következik az átlagosnál jelentősen
magasabb fenntartási költség, melyet az
önkormányzat csak működési hitelből tud
fedezni.

Melyek azok a szakértői jelentésben szereplő
legfontosabb elemek, amelyek az átszervezés
mellett szólnak? (Van-e érv esetleg ellene?)

A szakértői javaslat ellenérveket nem tartalmaz,
hiszen szinte minden az átszervezés mellett szól:
egészségtelen környezet, gazdaságtalanul fűthető,
rossz állapotban lévő iskolai épületek, fokozatosan
csökkenő gyermeklétszám. Alternatívákat fogal-
maztak meg a szakértők, melynek elemzése után a
képviselő-testület (a nevelőtestületekkel és a szülői
munkaközösségekkel való egyeztetés után) dönt az
átszervezés tartalmáról. Jelenleg a középfokú oktatás
területén a szakképzés hátrányba szorult a
gimnáziumi oktatással szemben. Célunk az
egyensúlyi állapot visszaállítása, hiszen a város
jövőbeni tervei és a fiatalok foglalkoztathatóságának
szempontjából újra fontos szerepet kell, hogy kapjon
a megfelelő színvonalú szakképzés.

A városban magas szintű, de szétaprózott
művészeti képzés folyik (ének, tánc, zene), melyet a
Bocskai István Általános Iskolába integrálva
jelentős állami támogatás hívható le, és a városi
költségvetés tehermentesítése mellett a képzés
színvonala is emelhető.

Melyek lesznek az elképzelés (határozati
javaslatok) megvalósításának lépcsőfokai?

A “lépcsőfokokra”, a szükséges intézkedésekre a
testületi döntést követően kerülhet sor. Eddig csak
néhány döntés született meg, a többi
szándéknyilatkozat, mely kijelöli a változás irányát,
de tartalmát nem. Ezek további egyeztetést
igényelnek, melyek jelenleg is zajlanak az
intézmények szülői munkaközösségeinek,
nevelőtestületeinek részvételével.

Van-e olyan része az elképzelésnek, melynek
lesznek "károsultjai"?

Átmenetileg némi kényelmetlenséggel jár ugyan a
felújítás és az átszervezés, de a hozadéka jóval több,
mint a vele járó kellemetlenség. Összességében tehát
az átszervezéssel az intézmények tanulói és
pedagógusai is jól járnak, hiszen egészséges
körülmények között, sokkal jobb állapotú
épületekben, jobb körülmények között tanulhatnak
és végezhetik munkájukat a későbbiek során. Az
átszervezés nem csak infrastrukturális, hanem
komoly szakmai fejlesztéseket is tartalmaz, ahol a
gyermekek képzési lehetőségei bővülnek (pl.
művészeti képzés, SNI-s gyerekek fejlesztése). A
városi szintű humánerőforrás-gazdálkodás pedig
nagyobb biztonságban tudja megőrizni a
pedagógusok álláshelyét is. 

Van-e rossz (esetleg nem várt) benyomás a
hatását (fogadtatását) illetően?

Az általunk ismertetett elképzelés az oktatás
minden szintjére kiterjed, így természetes, hogy sok
érintett van a városban. A terveinket alapvetően
pozitívan fogadták. Igyekezett mindenki az egyéni
érdekei fölé helyezni az óvodás gyerekek, iskolás
tanulók érdekeit, hiszen egy oktatási folyamatban

mégiscsak ők a főszereplők. Úgy látom, a lakosság
többsége elfogadta és megértette, hogy az oktatás
ésszerű átszervezése elkerülhetetlen és időszerű,
mert az intézmények jelenlegi állapota nem teszi
lehetővé, hogy tovább halogassuk a döntést.

Mi lesz az általános iskolák meglévő
hagyományaival?

Hajdúnánás közoktatásának 400 éves
hagyományai vannak, amelyek köteleznek
bennünket. Ezeknek a tiszteletben tartását
városvezetőként fontosnak tartom. Ugyancsak
fontosnak tartom az iskolák jelenleg kialakított
hagyományait, hiszen azok érzelmi kötődést is
jelentenek. Az iskolai hagyományok, kulturális
gálák, diákönkormányzatok, versenyek, bálok stb.
megtartását a későbbiek során semmi nem gátolja,
hiszen egyetlen iskolai épület sem kerül
felszámolásra. Így a telephelyek lehetőséget
biztosítanak ezeknek a hagyományoknak az
ápolására.

Bényei Sándor közoktatási szakértőt kérdeztük a
továbbiakban, aki a szakértői vizsgálat irányítója
volt.

Melyek a szakértői jelentés legfontosabb részei,
mely egyértelműen arra vezetnek, hogy szükséges
az átszervezés?

A legfontosabb tények  a gyermeklétszám
folyamatos apadása, az óvodák épületeinek állapota,
az általános iskolai épületkapacitások rossz
hasznosítása,  a kollégium kihasználatlansága,
mindezek mellett még vannak bizonyos állami
normatív támogatások, amelyet nem hívott le a
város. 

A legfeszítőbb probléma évek óta az óvodák - a
Perczel utcai, az Attila utcai és a Fülemüle óvodák
épületeinek állapota. Erre közismerten kereste

korábban is a megoldást az önkormányzat, de az
épületek kiváltására, pályázatra tett kísérletek nem
voltak eredményesek.

Az általános iskolák összevonását több tényező
között leginkább a létszámfogyás, az oktatási
feladatellátás ésszerűsítése, az optimális erőforrás
hasznosítás indokolja. Sajnos nem egységes a
művészeti oktatás, hatékonyabb lehetne a pedagógiai
szakmai szolgáltatások köre. A logopédiai ellátás,
gyógytestnevelés szolgáltatásoknak nagyobb
arányban kell „helybe mennie”, jobban mentesítve a
szülőket és a kísérő pedagógusokat.

Vannak-e konkrét példái más településekről az
oktatás átszervezésére?

Több településen végeztünk költséghatékonysági
elemzést. Az önkormányzatok többsége már átadta
középiskoláját a megyei önkormányzatnak,
kiváltották a  közalkalmazottakat külső takarítással,
étkeztetéssel, vállalkozói karbantartással. 

A települések a  legutóbbi megszorítások során
már nem is hívnak mindenféle, aggályoskodó,
szakmai érveket hajtogató oktatási szakembereket.
A banki hitelektől legyengített önkormányzatok

eladják értékes oktatási épületeiket,
lemondatják a pedagógusokat fizetésük
egy részéről és olyan iskolák is
kénytelenek integrálódni, ahol a
település az utolsó időkben is
önfeláldozóan mindenről lemondott,
csak legyen iskolája….

Szerencsére Hajdúnánáson nem ilyen
egyoldalú és szakmailag nehezen
értelmezhető, gyakran vissza-
fordíthatatlan ad hoc lépésekkel
igyekeznek racionalizálni a város
kétségkívül legnagyobb ”fogyasztó-
jának” költségeit.

Melyek a legtöbb embert érintő
intézkedések?

Értelmezésem és szándékaim szerint
a következő egy-másfél év során hozott,
átgondolt és jövőbe tekintő
intézkedések elsősorban a gyerekek, a
szülők és a pedagógusok érdekeit
szolgálják.

A változások során egyértelmű
törekvés, hogy az óvodai csoportok ne

szakadjanak el az óvodapedagógusoktól, dajkáktól,
az osztályközösségek tanítóiktól, osztályfőnöküktől.

Az önkormányzat – erről egyértelműen
meggyőződtünk – a szakmai és emberi szempontok
alapján kívánja megoldani az esetleges egyházi
óvodai feladatellátás részleges átadását is.

Mi a legfontosabb üzenete szakértőként,
pedagógusként?

A jövő érdekében értelmes takarékosságra, a
közvagyon felelős használatára van szükség.

A város vezetése a kezdetektől arra biztatott
bennünket, hogy vizsgáljuk a továbblépés
lehetőségeit és kínáljunk alternatív megoldásokat a
problémák kezelésére. Hajdúnánáson az első
pillanattól arról szólt a megbízásunk, hogy alaposan
átgondolt, alternatív megoldásokat dolgozzunk ki a
pedagógusok és a technikai dolgozók tovább
foglalkoztatásával. 

A kialakult helyzethez mérten optimista vagyok:
javaslatainkat elfogadva határozott, de humanizált
intézkedések lehetőségének rögzítése történt meg.
Az a legfontosabb törekvés, hogy jövőt szolgáló, a
hajdúnánási óvodások, iskolások oktatási
esélyegyenlőségét szolgáló döntések szülessenek.
Lehetőleg, növekedjen a szakközépiskola, a
szakképzés versenyképessége, a város munka
erőpiaci kínálata.

Őszintén remélem, hogy a szülők és a
nevelőtestületek nem vitatják a célzott intézkedések
szükségességét. Szerencsés lenne, ha az „írástudók”
felelősségével formálnának véleményt, hiszen a
diákok, a szülők attitűdjében az ő véleményük
meghatározó. Kár lenne, ha éppen a beiskolázás
időszakában okoznánk elbizonytalanodást.

Folytatás a 3. oldalon
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H o g y  l á t j a  e z t  a  k é r d é s t  a  „ m á s i k  o l d a l ” ?  O l á h  M i k l ó s t  k é r d e z t ü k ,  m e l y  j a v a s l a t o k k a l  é r t  e g y e t ,  s  m e l y e k k e l  n e m :
Sajnos tény, és ezt mindenkinek látni kell, hogy az egész országban 2-3 települést kivéve csökken a lakosság, a születések száma, s így a gyermekek létszáma

is- ebbe a mi városunk is beletartozik. A szakértői vélemény erre vonatkozó megállapítása, mely tényszerűen évente meghatározva közli a beiskolázandó gyermekek
létszámát, s hogy ennek alapján megállapítja a változás szükségességét nyilvánvalóan megállja a helyét .A polgármester által választott egyverziós  megoldási
javaslatok már nem mindenben elfogadhatók számomra. A szakértő három-négy verziót is leír a megvalósításra  vonatkozóan.

Az óvodák ügyében már az előző képviselő testület véleménye szerint is  változtatás szükséges, a gyerekeknek mindenképpen jobb körülmények közé kell
,hogy kerüljenek. Mindenképp elfogadható számomra, hogy a 3 óvodából (a Percel úti, az Attila úti és a Hunyadi úti) egy lényegesen jobb épületbe kerüljenek a
gyerekek. Talán itt a távolságok miatt adódhatnak majdan gondok, de talán ez is megoldható lesz, hiszen sok szülő autóval hordja a gyermekét.

Nehezen elfogadható számomra, hogy óvodai csoportokat enged át a városvezetés az egyháznak – még akkor is ha ez csak önkéntes  jelentkezők bevonásával
történik - a magasabb (majdnem kétszer akkora) fejkvóta reményében. Igaz, költségtakarékosság ezáltal elérhető. Azonban elfogadhatatlan, hogy a feladatellátás
céljára átadni tervezett Iskola utca 10. alatti ingatlan tartós használatba adása, mivel ezzel az önkormányzati Hunyadi-Iskola utcai egybefüggő, nagy területű,
fejlesztési tartalékot képező ingatlan értéke leértékelődik. Mindenképp fontosnak tartom a középiskolai kollégium megoldásának kérdését, melybe nagyon sokat
fektetett már a város, mégsem felel meg az elvárásoknak.  Elhamarkodottnak tartom azt a döntését a képviselőtestületnek, hogy már ez év őszétől ki lehet alakítani
az új férőhelyeket, mivel saját forrás megléte nélkül csakis pályázat útján lehet erre forrást teremteni, erre idő kell.

A gimnázium sorsával kapcsolatban egyik verziót sem tekintem magaménak. A szakközépiskola elköltöztetésével véleményem szerint  félig kihasználatlanul
marad majd a nemrég szépen felújított  gimnáziumi épület.  A másik elképzelés megvalósulásával pedig az a veszély áll majd fel, hogy feledésbe fog merülni illetve
elsorvad a klasszikus  szakképzés. A legnagyobb volumenű kérdés az általános iskolák összevonásának kérdése.  Ebben az egyedüli előny, hogy az osztályokat
maximális létszámmal lehetne működtetni, ennek meg lenne a gazdasági eredménye. Az azonban biztosan nem tartható, miszerint minden döccenő nélkül megy
majd végbe az összevonás, szerintem jelentős károsultjai lesznek majd az átalakulásnak. Sérül a szabad iskolaválasztás lehetősége, mivel az igazgató hatásköre
lesz eldönteni, ki hova fog járni, s az egyéni kérelmek nem biztos, hogy  betarthatóak lesznek. Félek, hogy ezzel az átszervezéssel eltűnnek majd azok a
hagyományok, amely megkülönböztette egymástól az iskolákat. Nem lesz egyszerű azt az ígéretét tartania a városvezetésnek, hogy a módszerek nem fognak
sérülni és a kifutó osztályok megőrizhetik sokszínűségüket.

A ma még bizonytalan gazdasági előnyén kívül nem látok más érvet, mely az átszervezés mellett szól, szerintem meg lehetett volna tartani az iskolákat úgy, mint
eddig megfelelő igazgatói szervezés mellett is. Jó dolog az, hogy az iskolák épületeit továbbra is oktatási célokra fogják használni a pletykákkal ellentétben.

Az átszervezés menetében véleményem szerint kapkodás lesz, én egy nyugodtabb, meggondoltabb ütemet javasolnék. 
A felszabaduló ingatlanok értékesítésével bevételhez juthat a város- ennek örülök és bízom benne, hogy az oktatási intézményekre, így a gyerekekre fordítja a

város. Összességében jól is sikerülhet, ha  a polgármester  meg tudja nyerni a szülőket és pedagógusokat ebben az ügyben- ha nem, a megbántódások keserű szájízt
vonhatnak majd  maguk  után.

Fekete Andrea

Közmeghallgatás  Január 30-án 17 órától, mint eddig
minden évben, most is a költségvetés elfogadása előtt
tartotta meg Hajdúnánás képviselő-testülete a
közmeghallgatást. Szinte minden hely foglalt volt, sőt
a később érkezők már inkább az előtérben foglaltak
helyet. A nagyszámú érdeklődés egyszerre szólt az új
testület első meghallgatásának, illetve annak a
döntésnek, amely az intézményrendszer
racionalizálásáról szólt. Ennek tükrében érthető, hogy
szép számmal képviseltette magát a pedagógus
társadalom. Szólláth Tibor polgármester bevezetőjében
képeket mutatott be azokról az önkormányzati
intézményekről, amelyek meglehetősen rossz
állapotban vannak, ahogy fogalmazott, a tulajdonos
mentalitását jeleníti meg. Azt jelzik ezek a képek, hogy
valami nincs, rendjén valami nem jól működik. A tedeji
óvodával kapcsolatban megjegyezte, hogy a fűtés olyan
korszerűtlen, hogy az egy csoport, illetve az orvosi
rendelő fűtése annyiba kerül, mint másik négy
csoporté. Ha ezt felújítanák, egy fűtési szezon alatt
megtérülne a felújítás. További példaként hozta fel a
térfigyelő kamerák esetét. 2,8 millió forint az áram
költsége a kameráknak éves szinten, ami ugyan nem
mért fogyasztás, de az E.ON ennél kevesebbet nem
számláz, ha nincs mérő fölszerelve. Mint mondta
megmérték egy kamerának a fogyasztását, ami egész
évre vetítve 340.000 forint, tehát 2,5 millió forintot
dobnak ki már több mint öt éve. Mint elmondta
rövidesen megoldják ezt az állapotot. Költői kérdésként
fogalmazta meg, hogy lehet az, hogy ez öt év alatt nem
tűnt fel senkinek. Immár többször hallhattuk a
polgármestertől, hogy ez a költségvetési struktúra nem
tartható fenn, nincsenek benne tartalékok, önmagát élte
fel, de milyen alternatívát képzel el , arról most sem
volt szó. Ezt követően bemutatta a költségvetés főbb
irányvonalait. A költségvetés 2010-es főösszege 3,7
milliárd forint a 2011-es kicsivel több, mint 4 milliárd
forint. Működési hitel a 2010-es évre 426 millió volt
tervezve, 2011-re ugyan ezzel az összeggel számolnak.
Fejlesztési hitel a 2010-es évben 282milló forint, 2011-
ben 350 millió forint. Az oktatási intézményekben
(óvodától középiskoláig) 146 gyerekkel van kevesebb,
ennyivel kap kevesebb normatív támogatást az
önkormányzat. A 2010-es év költségvetési hiánya
jobban alakult a vártnál. Ennek oka 170 millió forint
adóbevétel történt, ami a gázkitermelésből befizetett
iparűzési adó formájában jelent meg a költségvetésben.
Az oktatási intézmények normatíva feletti
támogatásáról is beszélt a polgármester. Ebből kiderült,
hogy sajnos ma már ott tart az oktatás állami
finanszírozása, hogy kb. 50%-ot fedez a normatíva, a

többit az önkormányzatoknak kell hozzá tenni. Ennek
összege 2010-ben 427 millió forint, 2011-ben 447
millió forint. Infrastrukturális fejlesztésre dupláját
költik 2011-ben, ami 51 millió forint lesz. A települési
hulladékszállítási díj 2010-ben 106 millió forint volt,
2011-ben 114 millió forint lesz, ebben az évben már 6
hónapi szemétszállítási díj kerül kiszámlázásra, ami 43
millió forint. 114 millió forintot fizet ki a város, de csak
43 milliót szed be szemétszállítási díjként. Intézmény
átalakításról is beszélt a polgármester, ebből
megtudhattuk, hogy alapvetően jelentősen kevesebb
gyerek van a rendszerben, mint korábban. Ez a helyzet
számos konfliktushelyzetet hordoz magában. Meg
lehetne tenni azt is, amit korábban tettek, azaz nem
tettek semmit, pedig pontosan számítható a
gyereklétszám alakulása az oktatásban, de
szakemberek felhívják a figyelmet, hogy nincs sok idő
a cselekvésre.  Továbbiakban nem részletezzük a
közmeghallgatáson elhangzott intézmény átalakítással
kapcsolatos témát, mert ezzel kapcsolatban az újság
bővebb terjedelemben foglalkozik és igyekszik
folyamatában nyomon kísérni az eseményeket. A
költségvetés szempontjából  érdekes dolgokat
tudhattunk meg. Pl. azon pedagógusok után, akik
gyógypedagógusok, de nem a pedagógia szakszolgálat
keretében dolgoznak, nem kap az önkormányzat
normatív támogatást(2,4 millió forint), de azok után a
gyerekek után sem, akiket tanítanak ez éves szinten 8
millió forint. IPR – Integrált Pedagógiai Rendszer, ami
halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek után is plusz
normatívát lehetne lehívni a gyerekekre, illetve az őket
tanító pedagógusokra is, ezzel sem élt eddig az
önkormányzat. Ez kb. 15 millió forint. A polgármesteri
beszámoló szűk negyven perc volt, ez lényegesebben
kevesebb, mint az előző években megszokott volt.
Gyakorlatilag ezzel több lehetőséget biztosítva a
hozzászólásokra. A beszámoló fele az intézmény
átalakításról szólt, jelezve azt, hogy a 2011-es év
legmeghatározóbb kérdése. Elsőként Kelemen Sándor
tett fel kérdéseket a közbiztonsággal, munka-
nélküliséggel, külterületi utakkal, tanyavilággal,
szőlőskertekkel, belvízzel kapcsolatban. Másodiknak
Beke István tett fel kérdést, ő a Széchenyi körút rendbe
tételét kérte számon. A polgármesteri válaszból
megtudhattuk, amint az időjárás engedi, el tudják
kezdeni a Széchenyi körút rendbetételét, ami a
szélesítést és vízelvezetést foglal magában. Kelemen
Sándornak válaszolva elmondta, hogy a
szőlőskertekben vissza kell hozni azt a rendet, ami volt
korábban, a zártkerteknek vissza kell állítani a zártkert
minőségét, vissza kell adni a szőlőskertek becsületét.
Belvíz esetében egyet ért, hogy a Keleti-főcsatorna
nyíljon meg. Elmondta, hogy az autópálya építése

során egy sor hibát követtek el, amelyek szintén
növelik a belvíz helyzetet. Jelezte, hogy február 18-án
dr. Ángyán József államtitkár úr tart fórumot.
Munkalehetőség kérdésére válaszolva elmondta, hogy
gőzerővel folyik azoknak a projekteknek az
előkészítése, amelyek megoldását hozhatnak ezekre a
kérdésekre. Előkészületben van a szociális föld
program, ami szintén a megélhetést igyekszik segíteni.
Közbiztonsággal kapcsolatban elmondta, hogy dr.
Diószegi Sándor nyugdíjba vonult helyette egy fiatal
megbízott főkapitány dr. Hraskó János vette át a
feladatot, aki elkötelezett Hajdúnánás
közbiztonságáért. Jenei István a polgármesteri hivatal
ügyrendjével, illetve a hivatali dolgozók hozzáállásról
tett panaszt. Girus László és Ruszin Tiborné az
oktatással, illetve az intézmény átalakítással
kapcsolatban tettek fel kérdéséket.  Péntek Sándor szép
ízes, nánásias kiejtésével, tiszta egyszerű gondolatával
mosolyt csalt a hallgatóság arcára. Bába Antal az
oktatás színvonala mellet a vízelvezető árkok állapotát
vette fel, melyre a polgármester válaszolva elmondta,
hogy közterület felügyelők járják az utcákat és
feljegyzést készítenek az utak, árkok állapotáról. Azért
lett megemelve az infrastrukturális alap, hogy ezeket a
karbantartásokat el tudják végezni.  A polgármester az
alábbi gondolatokkal zárta az estét….Remélem, hogy
úgy megyünk ki ebből a teremből, hogy ide érdemes
volt eljönni, mert többet tudtunk meg, elhisszük, hogy
van értelme eljönni egy ilyen alkalomra, elhisszük,
hogy van értelme elmenni egy nemzeti ünnepi
megemlékezésre, elhisszük egy közösség vagyunk, ezt
a mai napot egy ilyen fontos pillantnak éreztem. A
döntések felelősségét a képviselőknek kell vállalnia,
azzal a felelősséggel, tudja ezt megtenni, hogy a város
előttük álló négy éve az ő kezükben van és a jó gazda
gondosságával kell ezt tenni.                                V. L.
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Becsület
Még mindig élénken él bennem az a pillanat, mikor

városunk egyik nagybevásárló üzletében az előttem
fizető, és a pénztártól éppen távozni készülő idős
házaspárhoz diszkréten odalépett a bolt biztonsági őre.

Lennének szívesek hátra fáradni velem az irodához!
– Mondta nekik alig hallhatóan. Az egyébként jól
öltözött, s intelligensnek tűnő páros láthatóan zavarba
jött, de csendesen elindult az őr előtt, a többi vásárló
követő pillantásaitól övezve. Később megtudtam, hogy
zsebre tettek valami apróságot, de a retorzióra már
nem emlékszem. Ma viszont már új törvények vannak,
zéró tolerancia, egy csokiért is rácsok mögé
kerülhetünk. Álljon itt azonban egy hasonló példa
melyet a napokban hallottam, s szerencsésen
végződött. J.-néni (azért J, mert ilyen betű egyáltalán
nincs a nevében) Debrecenbe utazott rokonlátogatásra,
s útközben többször meggyűlt a baja, a karácsonyra
kapott bordó színű pamutkesztyűjével. Az ugyanis
útközben többször kiesett szőrmekabátja zsebéből.
Talán azért, mert mindkettőt a jobboldaliban tartotta,
vagy azért mert 65 éves létére még mindig fürgén
ugrott le a buszról vagy a villamosról. Utoljára egy
bevásárló központ egyik üzletében eshetett ki, mert
egyszer csak – miközben félig rakott kosarával
forgolódott az áru hegyek között – ott feküdt a lábai
előtt. Igaz, hogy kicsit világosabbnak tűnt, de biztosan
a fényviszonyok, vagy a sok földre hullás miatt –
gondolta – s miközben jó mélyre begyömöszölte a
zsebébe, egykedvűen állt sorba a pénztárhoz. A
meglepetés leírhatatlan volt számára, mikor távozáskor
az ajtónál besípolt a riasztó.

– Ez is el tud romolni kedvesem? – kérdezte ártatlan
szemekkel az eladót.

– Milyen kesztyű az ott, a zsebéből kikandikálva?-
kérdezett vissza válasz helyett a hölgy.

– Az uramtól kaptam karácsonyra, még a blokk is
megvan valahol – lobogtatta büszkén az orra előtt, de
hamar az arcára fagyott a mosoly, mikor meglátta rajta
a vonalkódot, s azt, hogy origináltan még mindig össze
van csatolva.

– Ja, itt az enyém!... azt hittem kiesett…levertem a
kosárral? - hebegett-habogott sírásra görbült arccal.

A lényeg, hogy elhitték neki, - mert valaki látta is az
esetet, - de itthon még mindig zaklatottan panaszkodott
nekem a rendszerről. 

– Ha ez nincs, akkor véletlenül elcsente volna J.-
néni! – replikáztam

– Igazad van. Másnap vihettem volna vissza
Debrecenbe
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Néhány igazán időszerű, városunkat, és a lakosságot nagyban érintő kérdéssel kerestem fel a
napokban Szólláth Tibor polgármestert.

– Mint polgármester, hogyan látja városunk belvízhelyzetét, veszélyezteti-e a belvíz városunkat, milyen
mértékben, és milyen lépéseket kíván tenni a veszély elhárítása érdekében?

– Nagyon sok településhez hasonlóan Hajdúnánást sem kerülték el a belvíz okozta gondok. A város kül-
és belterületeit veszélyeztető belvíz miatt január 14-én II.-, január 21-én I. fokú belvízvédelmi készültséget
kellett elrendelni, amely január 25-ig tartott.

Belvíz elleni védekezés már a készültség elrendelése előtt, a 2010. év végén is volt, főként a
külterületeken. A leginkább veszélyeztetett területek a Hajdúnánás-Balmazújváros közötti, illetve a Polgár
felé vezető út és az autópálya közötti tanyák voltak. Külterületen két esetben kellett beavatkoznia az
önkormányzatnak homokzsákolással és a TIKÖVIZIG-nek körbegátolással, hogy megakadályozzuk a tanyák
teljes elöntését, valamint biztosítsuk a bejárást oda. Városunk belterületén egy lakás vált életveszélyessé a
homokzsákolás és a szivattyúzás ellenére, az ott élők elhelyezéséről az önkormányzat gondoskodott.

A termőföldek és az ingatlanok mellett az egyébként is rossz állapotban lévő három bevezető utat
(Balmazújváros, Görbeháza, Tiszavasvári) is veszélyeztetett a belvíz. Személyes megbeszélésünk során,
valamint írásban is tájékoztatást kértem a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Polgári Üzemmérnökségének
vezetőjétől arra vonatkozóan, hogy milyen rövid és hosszú távú megoldásokat javasol a belvíz okozta
problémák kezelésére.

A legnagyobb gondot az okozta, hogy az a Fürj-éri csatorna, mely Hajdúnánás közigazgatási területének
döntő részéről, illetve a város belterületéről levezeti a belvizet, az esőzések, majd a hóolvadás következtében
teljesen megtelt, több helyen elöntötte a mezőgazdasági művelés alatt álló földeket is. A túlterheltség miatt
a Fürj-ér Vídi-ér összekötő csatorna nem volt képes elszállítani a Fürj-ér vizét a Vídi-éri bújtatóhoz.
Megnyugtató és hosszú távú megoldást csak a nevezett csatornák vizének a Keleti-főcsatorna vízterébe
történő bevezetése jelentené. Ezzel kapcsolatban többször kértem a Hajdú-Bihar Megyei Védelmi Bizottság
elnökének azonnali intézkedését, de ez irányú kérésem eddig elutasításra talált. A továbbiakban is
szorgalmazni fogom ezt a megoldási alternatívát, mert véleményem szerint ezzel az intézkedéssel a kritikus
helyzetek kiküszöbölhetők, és több tízezer hektár termőföld, valamint számos kül- és belterületi ingatlan
védhető meg a belvíz okozta károktól.

– Hogyan áll városunkban a közfoglalkoztatottság? Vannak-e tervek, lesznek-e változások?
– Hajdúnánáson a közfoglalkoztatás szervezése folyamatos, az önkormányzat elkötelezett e tekintetében.

Igaz, ez a forma nem biztosít tartós foglalkozatást, illetve munkahelyteremtést, de a munkaképes
munkavállalók döntő többsége munkavégző képességének szinten tartását elősegíti. 2010-ben a képviselő-
testület által elfogadott közfoglalkoztatási terv alapján végeztük a foglalkoztatást. A feladatellátáshoz a
forrást állami támogatásként kaptuk, az igényelt támogatás a kifizetések arányában utólagosan történt.

2011 januárjától új közfoglalkoztatási rendszer lépett életbe. A rendelkezésre állási támogatást (RÁT) a
bérpótló juttatás (BPJ) váltotta fel. Ennek mértéke megegyezik a RÁT összegével, azaz a mindenkori
öregségi nyugdíj minimuma, jelenleg 28.500 forint.

2011-ben az új rendszerű közfoglalkoztatás előkészítése során az önkormányzat és a Munkaügyi
Kirendeltség közötti feladatmegosztás megváltozott. A Munkaügyi Kirendeltség két pályázatot hirdetett
meg, hosszabb és rövidebb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására. A hosszabb időtartamú (2-12
hónapos, napi 6-8 órás munkavégzés) foglalkoztatáshoz 70 %-os támogatást nyújt, éves szinten 48 fő részére.

A rövid időtartamú közfoglalkoztatásban a bérpótló juttatásban részesülők vehetnek részt. Számukra 2-4
hónapig, napi 4 órában van lehetőség munkavégzésre, éves szinten 486 fő részére. 2011. február 1-jétől 203
fő közmunkást foglalkoztat az önkormányzat.

Fontos és nagyságrendileg elsőbbséget élvez a kommunális és környezetvédelmi tevékenység. Ezen belül:
parkgondozás, kertészeti munkák, parlagfű mentesítés, átereszek takarítása-, karbantartása, hó eltakarítás,
csapadékvíz-elvezetés, járdák karbantartása, útszegély gyomtalanítása, közterületek karbantartása, tisztítása,
cserjék kapálása, nyírása, önkormányzati tulajdonú épületek karbantartása, egyszerű felújítási munkák
elvégzése. Az elmúlt évhez hasonlóan ebben az évben is célunk a szőlőskertekben a közmunkások
jelenlétével csökkenteni a vagyon ellen történő bűncselekmények számát.

Ugyanakkor a Polgármesteri Hivatal és az általa fenntartott intézmények színvonalasabb feladatellátásához
is nagy segítséget nyújt ez a foglalkoztatási forma. Az oktatási-nevelési, a művelődési és egészségügyi
intézményekben alkalmazottak az ügyfelek szakszerű tájékoztatását, az adminisztratív feladatok ellátását,
az intézmények zavartalan nyitva tartását segítik.

Fontos tudni, hogy ebben az évben már legalább harminc nap munkaviszonnyal kell rendelkeznie annak,
aki 2012-ben bármilyen ellátásban szeretne részesülni. Ha valakinek nincs meg a 30 nap munkaviszonya,
ezt a feltételt úgy is teljesítheti, ha hat hónapig munkaerő-piaci képzésben, programban vesz részt.

Lényeges változás az is, hogy eddig csak a végzettségének megfelelő vagy annál eggyel alacsonyabb
szintű munkát volt köteles elvállalni a munkanélküli, most köteles elfogadni bármit, amit a munkaügyi
szervezet felajánl.

Kócsi Imre

M e g k é r d e z t ü k  a  p o l g á r m e s t e r t

Felhívás
Az E.On Tiszántúli Áramhálózati Zártkörűen

Működő Részvénytársaság (Debrecen, Kossuth u.
41. szám) felkéri az ellátási területén lévő
ingatlantulajdonosokat és kezelőket a településeken
(kül- és belterületen egyaránt) meglévő
kisfeszültségű, középfeszültségű és nagyfeszültségű
villamoshálózatok vezetékei mentén, a biztonsági
övezeten belüli fák, bokrok, magasabb növényzet
(akár élő, akár elszáradt, gondozott vagy
gondozatlan) eltávolítására, gallyazásának
elvégzésére. 

Jelen felhívás a villamos energiáról szóló 2007.
évi LXXXVI. törvény 124. § d) pontja, 133 (3)
bekezdése, 137 §-a, illetve a villamosmű biztonsági
övezetéről szóló 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet
alapján tesszük közzé.

A Máró József Emlékalapítvány köszönetét
fejezi ki mindazoknak, akik adójuk egy

százalékával támogatták alapítványukat. 
2010-ben 676.432 forint került felajánlásra,

mely a hajdúnánási mentőállomás
eszközparkját bővítette.

Kívánunk mindenkinek jó egyészséget,
balesetmentes, sikerekben gazdag,

boldog új évet!

Tisztelt Hajdúnánásiak!

A Jobbik Magyarországért Mozgalom Hajdúnánási Szervezete január
12-én megemlékezést tartott a Don-kanyarban elesett hőseink
emlékére. Szeretnénk megismerni mindazoknak a hajdúnánásiaknak
a nevét, akik ezekben a harcokban részt vettek, vagy hősi halált
haltak. Hajdúnánáson a mai napig nincs hiteles második világháborús
emlékmű, illetve emléktábla az elesettek névsorával. Levéltári
kutatással, illetve az egykori túlélők és családtagjaik bevonásával
pontos névsort állítunk össze, és a megfelelő adatok birtokában

kezdeményezzük méltó emlékhely felállítását.
Kérjük mindazokat, akiknek hozzátartozója, ismerőse a második világháborúban esett el, és segíteni
kívánja munkánkat, jelentkezzen a JOBBIK vezetőségénél.
Gurbán László Tulipán u. 31. Tel.: (06 20 564 8961) Brudnyák János Mártírok u. 25. 4/15. 
Tel.: (06 70 326 4035)  Kiss András Sarló u. 32. Tel.: (06 30 619 4891)

KÓCSI SZTORIK
Kócsi Imre



" A népnek naponta százszor is eszébe juttatja...az
iskolát, vigasztalásunk templomát, lelkünk ünne-
pének székhelyét, szívünk tisztálkodásának paraszti
egyházát. Meg...a tanítót."
A képen a tanyán tanító tanítók , tanárok láthatók
az 50-es években
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p rogr ama j án l ó

Szívesen írunk lapjaink hasábjain azokról a nánási  emberekről, akik tevékenységükkel jó
hírünket viszik a nagyvilágba. Máró Gábor nyugalmazott tűzoltóparancsnokot azt hiszem
nem kell senkinek bemutatni. A pásztorcsaládba született és abban felnőtt volt parancsnokot
nyugdíjazása előtt is közéleti emberként ismertük. 

1995 óta írogat, hobbiszinten - mondja ő. Munkája során is szeretett volna írással
foglalatoskodni, de igazán nyugdíjas éveinek kezdetén kezdte el ezt a hobbiját. 16 éve
nyugdíjas, s ezalatt rengeteg írása született, pontosan 11.  Kezdetekben saját kedvtelésére,
feledésbe merülő emlékeinek megörökítése céljából  írta meg  könyveit, esszéit. A sok
szerteágazó terület, -melyeket dokumentumszerűen mutat be  - egy valamiben mégis közös:
a nánási szálakban. Írt többek között a pásztoréletről, a tűzoltóság történetéről, az amatőr
színjátszásról . Draviczky Imre biztatta továbbküldésre műveit a Debreceni Déry Múzeumba,
ahonnan a legjobb írásokat továbbküldik a Néprajzi Múzeumba.

Ez történt legutóbbi két írásával is, melynek címei : 
Szőlőtelepítés, művelés és a hozzá kapcsolódó nánási szokások (2008), és a Kocsmák,

csárdák, vendéglátóhelyek(2009).
A Honismereti és helytörténeti gyűjtőpályázatra országos szinten  kb.1500  pályamunka

érkezett a 2010-es évben, nemcsak  itt élő, hanem határainkon túl élő magyarok tollaiból.
Ilyen magas mezőnyben ért el Máró Gábor 3. helyezést, mely eddigi legmagasabb kitüntetése.
Ebből az alkalomból műsorral egybekötött díjátadó ünnepségen vehette át 2010. december 18-
án az oklevelet a Nemzeti Múzeum gyönyörű épületének színháztermében.

Büszkeségei közé sorolható az a munkája, melyben a Máró család 500 tagjának rokoni
kapcsolatát kutatta fel és rajzolta le 8 generáción keresztül.
Bízunk abban, hogy szorgalmas és hasznos munkáját még sokáig jó egészségben tudja
folytatni!                                                                                                           

(F. A.)

A magyar kultúra napja
A magyar kultúra napján, a hajdúnánási emberek Heltai Jenő műveiben szereplő végzet

asszonyaival emlékeztek arra a jeles napra, mikor Kölcsey Ferenc nemzeti imánkat megírta
1823. január 22-én.

Heltai Jenő nőcskéi századrangú, szinte névtelen senkiháziak voltak. Elénk tárul a „boldog
békeidő” pesti kispolgárának az a rétege, akit csak a pénz, a zálogház, a gazdag emberek
megkopasztása érdekel. Minden cselt és alakoskodást bevetnek, hogy pénzhez jussanak.
Testüket is áruba bocsátják, nem egyszer kitartatják magukat. Ez lenne a magyar kultúra, a
magyar irodalom? Nem, szerencsére ez nem igaz. Ez csak a pavlovi reflex. Ezt ismerik az
emberek a televízióból, a két világháború közötti filmekből, a kabaréból, a Mikroszkóp
Színpadról, a Vidám Színpadról stb.

Történelmünkben, irodalmunkban nincsenek olyan asszonyok, lányok, akikre
emlékezhetnénk? Zrínyi Ilona, Szent Margit, Szent Erzsébet, Csinszka, Tormay Cecil és még
sorolhatnám a neveket, akik helytállásukkal számtalan esetben mentették meg a hazát, a
magyar kultúrát.

Városunk egykori kiválóságainak szellemisége olyan útmutatót adhatna, ha hagynánk, hogy
soha ne szoruljunk Heltai Jenő „hőseire”.

Már hallom is a sok olvasó felhördülését. „De hát erre van igény és különben is olyan
könnyed, szórakoztató este volt, pont eleget búslakodik az ember ebben a szörnyű világban”.
Miután ezt a véleményt megfogalmazzuk és valljuk, gondoljunk azokra a hajdúnánási
elődeinkre, dolgos parasztemberekre, munkásokra, értelmiségiekre, akik ezt a léha,
erkölcstelen értékrendet teljesen elutasították. A cipőjüket sem törölték volna eme írások
szereplőibe. Hogy miért nem? Mert ők még valóban a magyar kultúrában és műveltségben
hittek, azt tiszteleték és életben tartották azáltal, hogy élték.

Persze, ma a magyar műveltség nem szalonképes. Van helyette ezer más. Mégis arra kérünk
mindenkit, válassza a magyart! Mert „magyarul megtérni, megéri!”

Jobbik hajdúnánási szervezete

M e s e h ő s ö k  h e l y i  i s m e r ő j e

Február 13. (vasárnap) 18 óra Irodalmi Teaház –
Bemutatják Fehér Ferenc: Tao Te c. táncdarabját.
Február 20. (vasárnap) 15 óra „Ma vagyon“
vetélkedő a farsangi ünnepkörhöz kapcsolódva.
Zenél a Csűrdöngölő Népzenei Együttes. A
belépés díjtalan!
Február 23. (szerda) 17 - 18.30 Gyűjtők
cseredélutánja Szeretettel várjuk a bélyeg,
kártyanaptár, telefonkártya, szalvéta, érme,
bankjegy, Kinder-figura, képeslap, régiség,
képregény stb. gyűjtőket a művelődési központba.
Március 4. (péntek) 9 óra Baba-mama börze
Március 4. (péntek) 17 óra Barangoló Klub
„Angkor a mában“ – Kambodzsa Előadó: Száva
Borbála, Angkor kutató A belépés díjtalan!
Március 4. (péntek) 19 óra Nánási Fonó –
táncház felnőtteknek. Zenél a Csűrdöngölő
Népzenei Együttes. Belépődíj: 500 Ft
Március 8. (kedd) 18 óra Városi nőnap
Meglepetés műsor. A belépés díjtalan!

Március 9. (szerda) Gyerekszínházi előadás: 9.30-
tól óvodásoknak, kisiskolásoknak
13 órakor felső tagozatosoknak Mandala
Dalszínház: Az oroszlánkirály mesemusical
Belépődíj: 600 Ft
Március 12. (szombat) Városi gyerekfarsang
10 órakor játszóházi foglalkozások óvodásoknak
14 órától az általános iskolák legjobb
jelmezeseinek felvonulása
16 óra tombolasorsolás
17 óra eredményhirdetés, díjkiosztás
18-21 óráig tini diszkó
Belépődíj a farsangra: 200 Ft, a tini diszkóra: 400
Ft
Buszkirándulás:március 5-6. (szombat-vasárnap)
Mohács: busójárás Ára: 13.500 Ft/fő, amely
tartalmazza az utazást, szállást, 1 ebédet és 1
reggelit.

„Éljünk egészségesen száz évig!"
Akupresszúra, légzés 

a gyakorlatban
DR. EŐRY AJÁNDOK

orvos – természetgyógyász 

2011. február 18. (péntek) 

17 órától a hajdúnánási Ifiház 

(Bocskai Filmszínház) nagytermében

Belépődíj: 500.- Ft/fő

A Hajdúnánási Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete január 6-án tartotta meg a 2010-es
évet értékelő közgyűlését.

Nagyné Kristóf Irén az egyesület elnöke beszámolt az elmúlt évben megvalósítottakról.
Szólt a 2011. év célkitűzéseiről. Úgy érezzük, ami célt kitűzött a tagság magának, az sikeresen
megvalósította. A jövőben is ezt tesszük, fokozni kell a beteg rászoruló nyugdíjas társak
megsegítését, hiszen tennivaló van bőven. Érdekvédő tevékenységünket továbbra is minden
lehetséges fórumon folytatni kell, így a korábbi évekhez képest ebben a választási ciklusban
is képviseltetjük magunkat a városi képviselő-testületben. Az Egészségügyi és Szociális
Bizottságban érdekvédő tevékenységünket minden lehetséges fórumon ki akarjuk fejteni. Ott
akarunk lenni, ahol rólunk hoznak döntéseket és a mindennapi élettapasztalatainkat át
kívánjuk adni. Úgy gondolom, hogy korunknál fogva, olyan tapasztalataink vannak, ami előre
visz, és ezt kár volna a döntéshozóknak figyelmen kívül hagyni. A hozzászólók azt
bizonyítják, hogy egyesületünk jó úton jár, a kezdeti nehézségeken túl vagyunk, köszönhetően
a tagság hozzáállásának és az önkormányzatnak.

Ezt követően Kiss Ferencné, a Pénzügyi Bizottság elnöke megtette jelentését, amely szerint
az egyesület vállalt kötelezettségének eleget tett. A pályázatokkal kapcsolatos pénzügyi
elszámolásoknak eleget tett.

Az elnök mindenkinek jó egészséget kívánt és berekesztette az ülést.

Jenei István, az Egyesület titkára

N y u g d í j a s a i n k  

KÜLDJÖN EGY KÉPET!
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A Hajdúnánási Református Egyházközség
illetékeseit az óvodák átszervezéséről kérdezte
lapunk- konkrétan az egyházi óvoda beindításával
kapcsolatban.

A Hajdúnánási Református Egyházközség
gondolatában már 1988-tól felmerült az óvodai
hitoktatás, távlatokban –egyházi óvoda alapítása is.
Az Iskola utcai és a Perczel utcai óvodákban – a
szülők igénye alapján - két csoport részesült
keresztyén nevelésben kiváló nánási óvónők
irányításával. Ennek gyakorlatát országos szakmai
fórumokon és megjelent kiadványban is bemutattuk.
– nyilatkozta lapunknak Gacsályi Gábor református
lelkipásztor, felvázolva az előzményeket, s jövővel
kapcsolatos terveiket.

A rendszerváltás után a törvények lehetővé tették
az egyházi iskolák újraindítását. Így indult újra az
1617-ben alapított, 1948-ban államosított Református
Általános Iskolánk 1995-ben.

15 év után örömmel mondhatom, hogy szakmai
színvonalát illetően megállja helyét iskolánk
nemcsak helyi, hanem országos szinten is. Mindenki
számára ismert az is, hogy a fenntartó
egyházközségünk az iskola tárgyi és működési
feltételeit  - új tornaterem, megújult épület,
tantermek, berendezések, technikai fejlesztések -
maximálisan biztosítja.

Ismeretesek azok a fejlesztési elképzelések,
amelyeket egyházközségünk presbitériuma tervez a
jövőt illetően. Ezekben a tervekben fontos helye van
az oktatási intézményünk óvodával történő
bővítésének. Mindezekért hálásak vagyunk Istennek,
aki mindeddig megsegített bennünket.

Sajnos, mivel a város évek óta súlyos költségvetési

hiánnyal küzd, most az a helyzet adódott, hogy a
városvezetés keresett meg bennünket:  Hajlandók
vagyunk-e átvállalni az önkormányzat kötelező
oktatási feladataiból, könnyítve ezzel a város
költségvetésén?

Már a szakértővel történt egyeztetéskor elmondtuk,
hogy iskola átvétele szóba sem jöhet, mivel van
egyházi iskolánk, ahol élni tudnak a szülők azzal a
törvény által biztosított lehetőségükkel, miszerint a
szülőt megilleti az a jog, hogy saját vallási, illetve
világnézeti meggyőződésének megfelelően választhat
óvodát, iskolát. 

Az önkormányzat megkeresése – miszerint
vállaljuk át 3-4 óvodai csoport működtetését -
lehetővé teszi immár az óvodás korú  gyermekek
szülei számára is a fent idézett törvény adta jogát.
Ebben együttműködni nekünk Isten és ember előtt is
kötelességünk. 

A véleményeket tiszteletben tartva szeretettel
kérünk mindenkit, hogy a szülőknek ezt a választási
jogát, lehetőségét, senki se vitassa el. Ne akarja senki
saját véleményét másokra ráerőltetni, helyettük
megmondani, hogy hogyan döntsenek, vagy
másoktól elvitatni a döntés jogát. 

Most folynak az egyeztetések: két óvodai egység
külön meghívott engem és az iskolánk igazgatóját.
Elmondjuk, mit jelent az alkalmazottak számára, ha
valaki a Református Egyházközség dolgozója.
(Jelenleg a két intézményünkben összesen  72 fő
munkatárs van. Őket is meg lehet kérdezni, hogy
érzik magukat egyházi intézmény  dolgozóiként )
Szülői közösségek meghívásának is eleget teszünk,
ahol arról adunk tájékoztatást, hogy mit jelent
református óvodásnak lenni. A szülők számára ez
nem teljesen új, mert részben a Református Általános

Iskola szüleinek is vannak óvodás korú gyermekei és
az óvodai hitoktatásra való igény az idén jelentősen
nőtt:  két teljes csoportnyi. 

Szándéknyilatkozatok megtétele folyamatban van
mind a szülők, mind az alkalmazottak részéről. Hálát
adunk az érdeklődésért.   Mi az  „igen”- ekre
figyelünk, azokra  akik ezen az úton velünk akarnak
jönni.

Örülünk annak, hogy az Iskola utca 10. sz. alatti
épület merült fel az indítandó óvoda helyszíneként.
Nemcsak azért, mert itt már működött óvoda és
egyházi csoport, hanem azért is, mert közel van a
konyhánkhoz, ahol kapacitásbővítés van
folyamatban.

Az egyházi óvoda fenntartását könnyebbé teszi,
hogy tagintézményként tudjuk működtetni az
iskolánk mellett. 

Intézményeink működése biztos alapon állnak.
Csak az általános iskolánk esetében az állami
normatívákon felül plusz 40 millió Ft érkezik a
városba a hajdúnánási gyerekek oktatására. Ezt
nánási családok gyermekei kapják. Ezzel és a
majdani óvodásokra kapott plusz normatívákkal is a
város költségvetését segítjük. Ez körülbelül  újabb
plusz 23 millió Ft. 

Biztonságot jelent  még az egyházközség,
egyházmegye, egyházkerület és a zsinat támogatása,
segítsége, valamint a Református Szeretetszolgálat
hálózata. 

A jövőre vonatkozóan is vannak terveink, melyek
során –ha igényli a városvezetés – továbbra is
számíthat  együttműködésünkre.

Az óvodai csoportok átvételével kapcsolatosan
felmerülő kérdésekre, kérésekre nyitottak,
befogadóak vagyunk. Kérem, keressenek engem, az
igazgatónőt és a református iskola tapasztalt
pedagógusait.

Fekete Andrea

E m b e r,  t e r v e z z !

Ki mit tud? a Makláry iskolában

Több hét, hónap lázas készülődés után
elérkezett a nagy nap: 2011. január 21. Ekkor
rendeztük meg iskolánkban a Ki mit tud?-ot,
ahol bemutatkozhattak a csoportos és egyéni
produkciók a 4 tagú zsűri, a diáksereg és a
népes rokonság előtt.

A műsor nagyon változatos volt. A tánc
kategória volt a legnépszerűbb, de itt is a
sokféleség volt jellemző. A kicsik
játékfűzésével kóstolhattunk bele a néptáncba, a
11. g osztály pedig a régi ismerkedési
szokásokat elevenítette fel tánccal, fonatos
hajjal, félrecsapott kalappal. A 6. a modern
egyvelege táncra csábította az egész osztályt,
illetve a közönséget is. A nagyon jó mozgású 8.
osztályosok is ma divatos táncos produkciót
mutattak be. A harmadikosok country tánca és
angol dala a nézőket újra és újra tapsolásra
buzdította. A pompomlányok révén pedig
valóban rózsaszínben láttuk a világot néhány
perc erejéig. A legnagyobbak sikerrel adták elő
latin táncukat, amivel a szalagtűzőre készültek. 

A másodikosok Nem félünk a farkastól
címmel meséket játszottak el nekünk nagyon
ötletes megoldásokkal. Mindenkit
megnevettetett a 12. g playbackje.

Nagy bátorságról, tehetségről árulkodtak,
akik egyedül vagy párban ki mertek állni a
színpadra: Csiszár Milán egy tréfás mesét
mondott, Barna Anikó kedvenc népdalait, Borsi
Eszter és Békési Tünde egy modern dalt énekelt
el, Zsuga Ádám gitárduót játszott egy volt
diákunkkal.

A félévi bizonyítványból kiderült, hogy ki mit
tud, de ezen a délutánon láthattuk és hallhattuk,
hogy ki mit tud még.

Sz. É.

2011. február 26-án 17. órától a Kéky Lajos
Városi Művelődési Központban megrendezésre
kerülő magyar nóta- és operett esten fellépnek a
népszerű televíziós műsor kiváló előadói, köztük
KÁLLAI BORI, Lente Lajos, Dr. Fehér Eszter. A
műsort vezeti: Morvai Noémi.

Jöjjön el és élje át egy színvonalas műsor
varázsát!!! A rendezvényen lehetőség nyílik
szeretteinek üzenetek továbbítására! Ne hagyja ki a
lehetőséget! 

Tapsoljunk együtt a „nagyok” mellett Hajdúnánás
e műfajban legeredményesebb csoportjának és
énekeseinek is!

a Szervezők

A Mozgáskorlátozottak HBM-i
Egyesületének

hajdúnánási csoportja
2011. február 24-én, csütörtökön 17.00

órától vacsorával egybekötött évzáró
gyűlést tart Hajdúnánáson a Marx K. utcai
volt Izzó klubban. A gyűlést követően
vacsora, tánc, élőzene, tombola és
kulturális műsorok lesznek.

Részvételi díj: 1.800 Ft/fő
Jelentkezés: A részvételi díj

befizetésével az egyesület irodájában
(Bem utca) szerdai napokon 8 órától fél
11-ig. Érdeklődni a 06 (20) 621-7384 és
06 (70) 356-0001 telefonokon lehet.

Új Széchenyi Hitel indul
a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési

Alapítványnál2 milliárd Ft-os alappal

A Magyar Vállalkozásfinanszírozó Zrt a korábban
Új Magyarország Mikrohitel néven működött
hitelprogram átalakításával 2011. február 1-én
elindította az Új Széchenyi Hitel Programot. 

A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány - mint jelenlegi közreműködő szervezet -
2010. február 14-től tudja a hitelprogramot nyújtani a
vállalkozóknek. A program egyes feltételei az Új
Széchényi Tervhez illeszkedve és a program eddigi
működésének tapasztalatai alapján módosultak, a főbb
módosításokat és feltételeket az alábbiakban foglaljuk
össze.

A program keretében 10 millió Ft-ig lehetséges hitel
nyújtása mikro- és kivállalkozások számára, azaz
lehetőség nyílt arra, hogy legfeljebb 50 főt
foglalkoztató vállalkozások is hitelhez jussanak
ezáltal. Eltörlésre került az a hitelfeltétel, mely szerint
korábban a hiteligénylő vállalkozásnak nem lehetett
más banki hiteltartozása. A hitelösszeg legfeljebb
30%-a forgóeszköz célokra is felhasználható, ezzel
együtt a hitel futamideje 10 év lehet és 2 év türelmi
idő is kérhető a tőketörlesztések megkezdésére. A
hitelprogramban egy új gazdasági tevékenység
beindításához , tevékenység bővítéshez illetve
beruházáshoz kapcsolódóan forgóeszköz hitel is
igényelhető, annak maximális összege 6 millió Ft.

Az állami kedvezményes kamatozású
hitelprogramban teljesen induló vagy egy naptári
lezárt évvel nem rendelkező vállalkozások is eséllyel
pályázhatnak amennyiben életképes üzleti
elképzelésekkel rendelkeznek. Alapítváányunk
weboldalán megtalálhatók mindazok az információk
és nyomtatványok melyek a kérelmek benyújtásához
szükségesek, az elbírálási idő 2-3 hét.

ALapítványunk 2008-2010. között az Új
Magyarország Mikro-Hitel Programban több, mint
100 vállalkozónak nyújtott hitelt, közel 600 millió Ft
értékben. Az Új Széchenyi Hitel Program
működtetésére 2 milliárd Ft-os keretösszeggel
rendelkezünk, melyből kb. további 300 tőkeszegény
vállalkozás finanszírozása megoldható.

4029 Debrecen, Csapó u. 26. Tel/Fax: 542/500-330
www.tamogatotthitel.hu



2011. január 21-én ünnepélyes állománygyűlés keretében
az önkormányzat dísztermében hivatalosan elbúcsúztatták
városunk 24 évig e rangban szolgáló rendőrkapitányát, dr.
Diószegi Sándort. Dr. Fekete Csaba rendőr
dandártábornok ebből az alkalomból személyesen adta át
tárgyjutalmát, egy személyre szóló Kossuth-kardot,
valamint megbízta utódját dr.  Hraskó János rendőr
alezredes személyében.

Dr. Diószegi Sándor 1973. augusztusától szolgál  a
hajdúnánási rendőrkapitányságon. Szakmai életútjáról,
családjáról otthonában mesélt mosolygósan, kedvesen- úgy,
ahogyan őt Hajdúnánáson mindenki ismeri.

Kezdetben szabálysértési előadóként, majd
igazgatásrendészeti osztályvezetőként teljesítettem a
munkámat,  közben végeztem el a Rendőrtiszti Főiskolát.
1984-től kapitányságvezető helyettes lettem, ekkor már a Jogi
Egyetemre jártam  és 1986-ban neveztek ki a Hajdúnánási
Rendőrkapitányság vezetőjének, s 24 évig ezt a beosztást
töltöttem be egészen nyugdíjazásomig. Nagyon ritka volt az, aki előadói beosztásból kapta meg a vezetői
kinevezést. 35 évesen lettem kapitány, s  a megye legfiatalabb rendőrkapitányaként sokkal nagyobb
kihívásokkal kellett szembenéznem, mint addigi munkám során, hiszen az elvárások egyre nagyobbak
voltak. Azt mondják, senki sem lehet próféta a saját hazájában, nekem itt kellett irányítanom, s itt kellett
bizonyítanom korábbi munkatársaimnak is, akik folyamatos újításokat vártak tőlem, ezeknek próbáltam
teljes erőmből megfelelni. '86-ban teljesen át kellett alakítanom az akkori kapitányságot arra téve a
hangsúlyt, hogy minél többen legyenek kint közterületen. Ezzel elértem azt, hogy 1995-től egészen 2001-
ig a 156 rendőrkapitányság közül majdnem mindig elsők voltunk a bűncselekmények felderítésében és a
közterület rendjének biztosításában.  Munkája során számos kitüntetésben, dicséretben részesült. A
Közbiztonsági Érdemérem bronz, ezüst, majd arany fokozatát, 1995-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend
tiszti keresztjét kapta, melyet rajta kívül megyénkben nem kapott meg más rendőr. A több mint  40 elismerés
és dicséret közül erre a legbüszkébb.  Soron kívül lett százados, őrnagy, alezredes, majd  2008-ban ezredes.
Ez a legnagyobb fokozat, melyet a kapitányságvezetők elérhetnek.

2001-ben rendőrségi főtanácsos lettem, ez egy olyan cím, mellyel kiemelt megkülönböztetést kaptam.
A szakmai elvem szerint sosem kívántam többet beosztottaimtól, mint amit tőlem elvártak magasabb

rangú vezetőim. Jó viszonyban voltam a hozzánk tartozó települések vezetőivel,  a beosztottaimmal, s a civil
szervezetekkel.

Egy ókori tudós szerint a siker titka tisztességesen élni, senkit nem bántani és mindenkinek megadni a
magáét. Én így próbáltam dolgozni és élni is. Ahhoz, hogy az ember ilyen szakmai múltat tudjon a háta
mögött és ilyen hosszú ideig tudjon vezető beosztásban dolgozni nyilván mint minden sikeres férfi mögött
egy sikeres nő kell hogy álljon. Nekem ez megadatott, családom maximálisan támogatott szakmámban,
sikereimben. Gyermekeim elfogadták és megértették, hogy nekik is külön elvárásoknak kellett megfelelniük.

Örömmel jöttem el nyugdíjba, elégedett vagyok mindenféle szempontból s hiszem  és remélem, hogy
még sokáig élhetem a nyugalmas hétköznapokat itthon, családom, unokáim körében. Minden történet véget
ér valahol, de az életben a vég is valami újnak a kezdete. Számomra semmi nem változik a hétköznapok
során, hiszen unokáimnak én továbbra is “jendőrtapitány” maradok, csak szolgálati viszonyom lett
“hivatásos Sanyi papa”.

Azt hiszem az általa megfogalmazott vágyaknál szebbet, tartalmasabbat és többet
én sem kívánhatok Neki!
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Megemlékezés

NyAKAS LAJOS
volt Hn., Nefelejcs u. 52. alatti

lakos
halálának 2. évfordulójára
,,Sosem feledünk, mindig velünk

maradsz. Halálod, amíg élünk fájó emlék
marad”

A gyászoló család

Sértetteket keres a rendőrség!
A Debreceni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya
09010/8033/2010. bü. számon nyomozást folytat
csalás miatt, két elkövetővel szemben, akik körzeti
orvosra hivatkozva idős embereket csaptak be.
Masszírozógépet vagy gyógymatracot árultak 250-
300 ezer forintért, azonban a valódi értékük kb.
10.000 Ft volt. Az elkövetők jelenleg elõzetes
1etartóztatásban vannak.
Kérjük, akik hasonló csalás áldozatai lettek,
jelentkezzenek a Debreceni Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztályán a fenti bûnügyi számra
hivatkozva az 52/516-400 telefonon (2570-es vagy
2689 mellék) vagy személyesen a Debrecen, Budai
Ézsaiás u. 4. szám alatt.
Január 2-an Hajdúnánás külterületén egy gazdasági
társaság telephelyérõl színesfémet tulajdonítottak el
kb. 38.000 Ft értékben. A kiérkező rendőrjárőr a
helyszín közelében az elkövetõket elfogta. A
bűncselekmény elkövetésével Cs.L. és T.M.T.
hajdúnánási lakosok megalapozottan gyanúsíthatók.
Ellenük gyorsított eljárást, ún. bíróság elé állítást
kezdeményeztünk.
Január 7. és január 10. közötti időben Hajdúnánáson
egy telephelyrõl lakatlefeszítés módszerével 2 db
motoros láncfűrészt tulajdonítottak el, kb. 200.000
Ft értékben.
Január 12-én virradóra Hajdúnánáson egy
vendéglátóhelyre ablakbetörés módszerévei beha-
toltak és onnan szeszesitalokat tulajdonítottak el,
kb. 50.000 Ft értékben.
Január 13-án Hajdúnánáson egy társasház lakásába
erkélyajtó kifeszítés módszerével hatoltak be és
onnan arany ékszert, fényképező gépeket, kamerát
és laptopokat tulajdonítottak el kb. 800.000 Ft
értékben.
Január 18-án Hajdúnánáson egy áruház előtt
lezártan hagyott Csepel típusú kerékpárt loptak el
kb. 3.000 Ft értékben. A nyomozás során
megállapítást nyert, hogy a bűncselekmény
elkövetésével E. S. hajdúnánási lakos megala-
pozottan gyanúsítható.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy fordítsanak
nagyobb figyelmet értékeik védelmére, inert csak így
elõzhetők meg a bűncselekmények!

T ű z o l t ó s á g  h í r e i
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Február 2-án Hajdúnánás Vörösmarty u. 26/a szám
alatti családi lakóház padlásterében keletkezett tűz,
kb. 5 m2-en égett a tetőszerkezet. Személyi sérülés
nem történt. 

A csúszós utak miatt az elmúlt egy hónapban
összesen 11 esetben kellett árokba csúszott,
forgalmi akadályt képező gépjárműveket kihúzni. 
Városunk területén nyolc alkalommal kellett
belvizet eltávolítani.
Egy alkalommal a parancsnokságra érkező tűzjelzés
tévesnek bizonyult.
Szomszédos tűzoltóságoknak két alkalommal
nyújtottunk segítséget káreset felszámolásában.

Megemlékezés
GENCSI SáNDOR
(Hn., Magyar u. 61/a sz. 

alatti lakos)
halálának 1. évfordulójára
A múltba visszanézve valami fáj,

valakit keresünk, aki nincs már.
Nélküled szomorú, üres a ház, még most sem
hisszük el, hogy végleg itt hagytál. Ha egy
könnycsepp gördül végig az arcunkon, az azért van,
mert szerettünk és hiányzol nagyon!

Soha el nem múló szertettel emlékeznek:
felesége, gyermekei, unokái

Fájó szívvel emlékezünk

PáLFI MIKLÓSNÉ
Nagy Julianna

halálának 3. évfordulójára
Számunkra te sosem leszel, halott 

örökre élni fogsz,
mint a csillagok.

Férjed, két lányod, öt unokád, egy dédunokád

Mikor már fájó lelkemet, roskadva vittem
váratlanul csöndben átölelt az Isten.

IFJU ALFöLDI FERENC 
Hnánás, Somogyi B. u.14.

Köszönjük minden szerető rokonnak, jó
ismerősnek. Mindazoknak, akik szerető
gyermekünk temetésén megjelentek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek.

Szülői fájdalmunkban részvéttel osztoztak. 

Bánattól megtört szüleid, feleséged, gyermekeid,
öcséd családjával, mindazok, akik szerettek.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

ÓNODI ANTAL
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút
helyeztek, bánatunkban részvéttel osztoztak.

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik 

özvegy KOLA FERENCNÉ
óvodai dadus

(Hajdúnánás, Nagy Sándor utca 12.)
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút

helyeztek.
Gyászoló család
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A testnevelés szükségessége,
és elismertsége

Gyógytestnevelés, a mai gyerekek fizikai állapota,
illetve a testnevelési órák számainak várható
növelésével kapcsolatos kérdésekkel kerestem fel
Szemán István gyógytestnevelőt.

- Azt kell, hogy mondjam, hogy a
gyógytestnevelés helyzete városunkban még hagy
némi kívánni valót maga után. Vannak ugyan
intézmények ahol megfelelőnek mondható, viszont
akadnak olyanok, ahol korán sem megszervezett, sőt
intézményen belül is különbségek vannak a
csoportok látogatottságával kapcsolatban. A
legnagyobb problémát, a szűrővizsgálatok hiányában
látom. Azok a gyerekek, akiknek szüksége lenne
gyógytestnevelésre, de nem látta orvos, szakember,
azoknak a későbbiekben számtalan egészségügyi
gondjaik lehetnek. Gondolok itt elsősorban a gerinc
deformitásokra, a tyúkmelltől kezdve a
bokasüllyedésen át a lúdtalpig, illetve a
belgyógyászati, keringési mozgásszervi vagy szív
problémák, sőt az asztma is mind-mind idetartozik.
Véleményem szerint önkormányzati szinten jobban
kellene kötelezni az iskolákat arra, hogy megszűrjék
a gyerekeket. Ezt minden év szeptemberében a házi

orvosok által két-három hét alatt végre lehetne
hajtani. Jelenleg a Makláry, illetve a Csiha Győző
iskolában hajtották végre ezeket a feladatokat – a
védőnő hathatós közreműködése mellett-. A
gyerekek nem igazán érzik ennek a fontosságát,
viszont a legnagyobb baj az, hogy a szülők sem, s
ezt mindenképpen hangsúlyoznom kell. Úgy érzem,
legalább olyan fontos ezekre a foglalkozásokra járni,
mint más humán órákra. Előfordult már, hogy egy
23 éves kitűnően tanuló fiatal műtétre kényszerült,
a mozgásszegény életvitele miatt. Az egészségünk,
mindennél fontosabb. A testnevelés helyzete, a
gyerekek fizikai felkészültsége, maga a tornaóra,
nem csak városi, hanem országos szinten is
méltatlan helyen van a többi tantárgyhoz képest. Egy
általános elsős gyerek, aki bekerül az iskolába,
rettentő nagy mozgás igénnyel rendelkezik, legyen
az kicsi nagy, vékony vagy duci. Az alsó tagozat
vége felé viszont ez a szükséglet lassan kihűlni
látszik. Mindenképpen üdvözítő, hogy növelni
kívánják a testnevelés órák számát, de
mindenképpen növelni kellene az órák milyenségét,
színvonalát és főleg nagyobb hangsúlyt fektetni a
szakmaiságra. Malomkörzés, galoppszökdelés,
gátülés stb. alapvető kifejezéseket előfordul - sajnos
elég sűrűn -, hogy nem ismerik a gyerekek. Azt
mondom, hogy hanyatt fekvés, s a srácok több mint
a fele hasra vágódik. Ezen persze legtöbbször

mosolygok, mégis úgy gondolom, hogy el kell
érnünk azt, hogy egy hetedik nyolcadikos lurkó is
kedvvel járjon tesi órára, s alsóban kell velük
megszerettetni azt. Azok a gyerekek, akik heti
rendszerességgel járnak valamilyen sportegyesületbe
– foci, kézi, úszás, birkózás - azoknak átlagos a
fizikai felkészültsége. Akik viszont nem vesznek
részt ilyen foglalkozásokon, azoknak bizony átlag
alatti. Egy mai kis-srácnak gondot okoz a 15-20
fekvőtámasz. Városunkban elég szép számmal
vannak sport rendezvények, de azokon is szinte
mindig ugyanazokat a gyerekeket látom. Jobban
kéne őket inspirálni, motiválni, megmozgatni. Vissza
kéne emelni a testnevelés elismertségét olyanra
amilyen volt, olyanra amilyet megillet. 

Kócsi Imre
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Molnár Andrást, városunk női kézilabda csapatának edzőjét kérdeztem, a lányok őszi szezonjának
értékelésével kapcsolatban.

– Egy rendkívül viszontagságos, sok munkával járó, feszes felkészülést végeztünk el, ami ennek
köszönhetően kifejezetten sikeresnek mondható, különösen annak tükrében, ami a csapatot sújtotta az ősz
folyamán.

A tavalyi év végén befejezte pályafutását Szemes Zs. és Gáll E., helyükre érkeztek Kovács M., Szilágyi
Á. és Ilyés E. kölcsönből vissza. A nyári felkészülésünk hét hetes ciklusban zajlott, amely alatt olyan
mennyiségű edzőmunkát végeztünk el, mint még soha: ebből négy héten keresztül napi 5-6 órán át nyúztuk
a lányokat kollégámmal, Nagy Gáborral – ahol sokszor a tűrőképességüknek a határát is próbára tettük. Ők
ezt a hatalmas megterhelést nagy odaadással és óriási akarattal végezték, annak ellenére, hogy ez igazán
embert próbáló feladat volt, de megállapítható, hogy a befektetett munka megtérült. A felkészülési tornáinkat
is a bajnokságban való jó szereplésnek vetettük alá, hiszen nem a tőlünk elvárható eredményeket értük el,
de tudtuk, nekünk a bajnokság a fontos.

Sajnos a szezonunk horrorisztikusan kezdődött, mivel a tavalyi bajnokság végén megsérült játékosaink
(Seres E., Nagy M.) mellé rögtön az első fordulóban elvesztettük Csányi E-t, majd a másodikban Takács A-
t. Ekkor rendkívül nehéz helyzetbe kerültünk, ugyanis mind a négy játékos a tavalyi „ezüstcsapat” alappillére
volt. Erőnket mutatja, hogy ebből a reménytelennek tűnő helyzetből sikerült kimásznunk úgy, hogy meg
sem álltunk az őszi dobogó tetejéig, ami azért óriási dolog, mert a negyedik fordulóban soha nem látott
módon a kiesők közé tartoztunk. Ettől úgy megijedtünk, hogy a következő kilenc fordulóban nem is találtunk
legyőzőre! Az elért eredményünk azért óriási dolog, mert a bajnoki mérkőzéseken a legkevesebb hiányzónk
3 ember volt, de előfordult, hogy különböző okok miatt 6 játékos is nélkülöznünk kellett a csapatból.

A sikerünk titka az volt, hogy a játékosok időközben megtanultak együtt élni azzal, hogy nem számíthatnak
a sérültekre, és az előttünk álló feladatokkal nekik kell megbirkózni. Tehát olyan fizikális, mentális és
pszichés állapotba kellett kerülniük, mely alkalmassá teszi őket a nagyobb feladatok megoldására. Ez
maradéktalanul sikerült, a játékosok mind sportemberként, mind emberként jelesre vizsgáztak, egymást
segítve küzdték végig az őszi szezont, olyan eredményt elérve, amire kevesen számítottak. 

Szeretnénk továbbra is ezen az úton maradni, azaz sok munkával tisztességes eredményt elérni a bajnokság
végén, ami remélhetőleg minél fényesebb érmet fog jelenteni.

Itt szeretném a játékosaim eddig elvégzett munkáját megköszönni – akikre nagyon büszke vagyok – és
mindazoknak, akik bármilyen formában a munkánkat segítették. Hajrá Hajdúnánás!

Kócsi Imre

XI. Nánási Focisuli
Egyesület

Focisuli sportbálja
Jótékonysági bált rendezett a Nánási Focisuli
Egyesület január 29-én a hajdúnánási művelődési
központ színháztermében.
Az eseményt Varga Zsolt, a Focisuli elnökségi
tagja nyitotta meg. Köszöntötte a sportbál
vendégeit. Rövid összefoglalójában ismertette a
labdarúgás utánpótlás jelentőségét. Az elmúlt 10
évben sikerült Hajdúnánáson megalapozni
óvodáskortól kisiskoláskorig a labdarúgók
folyamatos képzését és versenyeztetését. A
Focisuliból kikerülő gyerekek a megyei I.
osztályban játszó Hajdúnánás Góliát Bútor FK
csapatához kerülnek leigazolásra. A város
gyermek-, serdülő-, ifjúsági csapat játékosait
majdnem 100%-ban volt focisulis gyerekek
alkotják, akik a bajnokságban mindenképp
dobogón szeretnének végezni, amire van is reális
esélyük. A felnőttek között már 4 fő volt focisulis
labdarúgó szerepel, akik meghatározó játékosai a
csapatnak.
Ezt követően Horváth Imre, a Nánási Focisuli
Egyesület elnöke elismeréseket adott át, a
Hajdúnánás labdarúgó utánpótlásban végzett,
kiemelkedő munkájuk elismeréséül: Varga Péter,
Pénzes Imre, Qurikó László, Kondora József,
Daróczi Péter, Zámbó Gáza, Nyakas András és
Varga Zsolt részére.
A bál sztárvendége az X Faktor 3. helyezettje
Király L. Norbert volt, aki maradandó élményt
nyújtott a bál részvevőinek.
A jótékonysági bál bevételét a Focisuli Egyesület
a gyerekek képzésére, versenyeztetésére és
utaztatásra fordítja.
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BOCSKAI  ÉTTEREM
ÉS  SÖRÖZŐ

HAJDÚNÁNÁSON

Hajdúnánás, Fürdő út 4.
Tel.: 06/30/871-5772
Tel.: 06/52/351-237

Tisztelt Lakosság!

Köszönjük eddigi bizalmukat!
2011-ben is állunk az Önök szolgálatára!

Vállaljuk rendezvények lebonyolítását:
- esküvő, leány- és legénybúcsú
- ballagás, diplomaosztó
- névnap, születésnap
- osztálytalálkozó
- arany- és ezüstlakodalom
- stb.
A’la carte kiszolgálás minden nap

Menüfőzés hétfőtől péntekig - 750 Ft
INGYENES KISZÁLLÍTÁS Hajdúnánás és

Hajdúdorog területén
Vállalati rendezvények, konferenciák

lebonyolítása
Hidegtálak és igény szerinti ételek elkészítése
Mérsékelt árak, mosolygós személyzet, meghitt

környezet várja Önöket!
Étkezési utalványt is elfogadunk!

Hívjanak bennünket!
E- mail: termalpanzio@nanaskabel.hu

Várjuk jelentkezését
ANGOL nyelvtanfolyamainkra
kezdőtől középhaladó szintig

ÚJDONSáG!
30 órás angol társalgási tanfolyam

haladóknak
Remek alkalom a passzív tudás

felelevenítésére!
700Ft/óra

RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNy!

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:
2011. március 16.

A szinteket ingyenes szintfelmérés előzi meg !
Szeretettel várjuk az érdeklődőket:

NAGYNÉ JÓZSA BEÁTA
06-30-2281-465-ös                             

illetve a                  
NAGY RÓBERT

06-30-2281-466-os                             
telefonszámokon

CÍM: „NAGY” Oktatás Kft. Hajdúnánás, 

Hajdúnánás Város önkormányzata
a 438/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozatban foglaltak értelmében 

tisztelettel meghívja Önt és barátait
dr. ángyán József

parlamenti államtitkár úr által tartott

MEZőGAZDASáGI FÓRUMRA,
melynek helye : Kéky Lajos Városi Művelődési Központ TIT-terme,

ideje : 2011. február 18. (péntek) 17 óra.
A fórumon többek között az agrárpolitika tendenciáiról, a vidékfejlesztés irányvonaláról, valamint a

mezőgazdasági támogatások rendszeréről hallhatnak és tehetik fel kérdéseiket.
Felhívjuk a Tisztelt érdeklődők figyelmét, hogy a fórumot megelőzően 16.30 órától

Szólláth Tibor polgármester úr tart tájékoztatót a helyi dűlőutak helyzetéről. 

Számítva aktív részvételükre, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Pályázati felhívás

Hajdúnánás Városi önkormányzat Képviselő-testülete pályázati úton történő bérbeadásra meghirdeti 5
éves határozott időtartamra, az önkormányzati tulajdonát képező, Hajdúnánás, Dorogi út 3. szám alatti, 15 m2

alapterületű, 2. számú garázst 500,- Ft/m2/hó + áfa kiinduló licitáron.
A pályázatok beérkezési határideje: 2011. február 28. (hétfő) 1600 óra

A pályázat csak személyesen 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: 2011. március 1. (kedd) 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 pályázati úton történő bérbeadásra
meghirdeti 5 éves határozott időtartamra, az önkormányzat tulajdonában lévő, Hajdúnánás, 

0117/6 hrsz-ú szántó-gyep földterületet 5 éves határozott időtartamra 
4,-Ft/m2 /év kiinduló licitáron.

A földrészlet területének 2/3-a után kell csak bérleti díjat fizetni.

A pályázatok beérkezési határideje: 2011. február 28. (hétfő) 1600 óra
A pályázat csak személyesen 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: 2011. március 1. (kedd) 1300 óra

A versenytárgyalás, licitálás helye: a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó terme
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

Pályázati felhívás

Hajdúnánás Városi önkormányzat Képviselő-
testülete pályázati úton történő bérbeadásra
meghirdeti 5 éves határozott időtartamra, az

önkormányzat tulajdonában lévő, Hajdúnánás,
Hunyadi u. 7. szám alatti, 27 m2 alapterületű

üzletet 1.200,- Ft/m2/hó + áfa kiinduló licitáron.

A pályázatok beérkezési határideje: 2011. február 28.
(hétfő) 1600 óra

A pályázat csak személyesen 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: 2011. március 1.

(kedd) 1400 óra
A versenytárgyalás, licitálás helye: a Polgármesteri

Hivatal kis tanácskozó terme
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

Pályázati felhívás

Hajdúnánás Városi önkormányzat Képviselő-testülete pályázati úton történő bérbeadásra
meghirdeti 5 éves határozott időtartamra, az önkormányzati 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: 2011. február 28. (hétfő) 1600 óra
A pályázat csak személyesen 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: 2011. március 1. (kedd) 1100 óra

A versenytárgyalás, licitálás helye: a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó terme
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

Felhívás a Hajdúnánási Óvoda alkalmazottai és az óvodás gyermekek
szülei részére

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 15/2011. (I. 27.) számú Képviselő-testületi
Határozatával kinyilvánította azon szándékát, hogy a Hajdúnánási Óvoda 4080 Hajdúnánás, Hunyadi
u. 107. szám alatt lévő tagóvodája épületének kiváltása céljából a 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 10. szám
alatti ingatlant, óvodai feladatellátás céljára, 2011. július 1. napjától használatba adja a Hajdúnánási
Református Egyházközségnek. Az esetleges átadást megelőzően a Hajdúnánási Óvoda valamennyi
tagintézményének alkalmazottait nyilatkoztatni kell arról, hogy kívánnak-e az új fenntartóval
munkaviszonyt létesíteni. Az óvodás gyermekek szüleit is nyilatkoztatni kell az önkéntes átíratásról.
A nyilatkozattétel elősegítése érdekében a Hajdúnánási Óvoda alkalmazottai és az óvodás gyermekek
szülei részére „előzetes szándéknyilatkozat” elnevezésű formanyomtatványok készültek, melyek
letölthetőek a www.hajdunanas.hu honlapról. Kitöltés után a szándéknyilatkozatok leadhatóak a
Hajdúnánási Óvoda intézményvezetőjénél (4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3.) és a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) emelet 12. számú
irodájában 2011. február 28-ig.

Hajdúnánás, 2011. február 7.
Köszönettel:
Szólláth Tibor polgármester

Hajdúnánás Városi önkormányzat
Képviselő-testülete

pályázatot hirdet
jegyzői álláshely betöltésére

A pályázat kiírására a köztisztviselők jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban:
Ktv.) 10. § (1) bekezdése alapján került sor.
A kinevezés határozatlan időtartamú közszolgálati
jogviszonyra vonatkozik, teljes munkaidőre szóló
foglalkoztatással, 3 hónap próbaidő kikötésével.
Jogállására, az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a Ktv., a vonatkozó önkormányzati
rendelet rendelkezései és a hatályos belső
közszolgálati szabályzatok az irányadóak.
Ellátandó feladatok: jegyzői feladatok ellátása és
hatáskörök gyakorlása a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (2)
bekezdésében foglaltak szerint.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
a polgármesteri hivatal vezetése, az önkormányzat
működésével kapcsolatos feladatok ellátása,
döntés a jogszabály által hatáskörébe utalt
államigazgatási ügyekben.
A munkavégzés helye: Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, 4080
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.
Pályázati feltételek:
magyar állampolgárság,büntetlen előélet,
cselekvőképesség, igazgatásszervezői vagy állam-
és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles
közigazgatási menedzser szakképesítés,
jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az
Országos Közigazgatási Vizsgabizottság
elnöksége által a teljes körűen közigazgatási
jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján
adott mentesítés,
legalább öt év közigazgatási szakmai gyakorlat,
legalább kettő év közigazgatásban eltöltött
vezetői gyakorlat, vagyonnyilatkozat tételi eljárás
lefolytatása.

A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai önéletrajzot,
végzettséget, képesítést igazoló oklevelek
közjegyző által hitelesített másolatát, a legalább
2 éves közigazgatási gyakorlatot igazoló okirat
másolatát,
három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt,
a jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos
szakmai, vezetési elképzeléseket, a pályázó
nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul,  a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete a pályázat elbírálására vonatkozó
előterjesztést nyilvános, vagy zárt ülés keretében
tárgyalja. 
A pályázat beérkezésének határideje:a
pályázatnak a Hivatalos Értesítőben való
megjelenéstől számított 15. nap A pályázat
elbírálásáról Hajdúnánás Városi
Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat
benyújtási határidejének lejártát követő ülésén
dönt, az eredményről a pályázók az elbírálást
követően írásban tájékoztatást kapnak.
A jegyzői állás 2011. április 1-jétől tölthető be.
A pályázati kiírás további közzétételének helye,
ideje:
- www.hajdunanas.hu - 2011. február 11.
- Hajdúnánási Újság - 2011. február 11.

A pályázatokat Szólláth Tibor Hajdúnánás Városi
Önkormányzat polgármesterének nevére az alábbi
címre kérjük benyújtani:
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás
az 52/381-411 telefonszámon kérhető.

Hajdúnánás, 2011. február 8.

Tisztelt Hajdúnánási Lakosok!

2011. február 17-én 10 órától 12 óráig tartom a
soron következő fogadóórámat, Hajdúnánáson a

Polgármesteri Hivatalban.
Kérem tiszteljenek meg bizalmukkal!

Elérhetőségem: www.kissattila.hu, email.:
info@kissattila.hu; telefonon 06 (20) 214-6789

Kiss Attila
országgyűlési képviselő

ön is segítse – adója 1%-ával

a Magyar Vöröskereszt

Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének

humanitárius tevékenységét!

Adószámunk: 19117104-2-09


