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Tisztelt Olvasók!

Ilyenkor, egy-egy új esztendő kezdetén számot
vetünk az elmúlt időszakról és várakozással tekintünk
az előttünk álló évre. Bizonyára sokakban felvetődött
már az a kérdés, vajon mit hoz a 2011. év az elmúlt
hónapok történései után. 

2010 a változások éve volt országos és helyi szinten
egyaránt. Voltak és vannak olyan emberek, akik félnek
ettől, azt gondolják, maradjon minden úgy, ahogy
eddig volt, az már bejáratott, ismert, kiszámítható, és
nem látják meg a változásokban rejlő lehetőségeket.
Pedig a haladás legfőbb ellensége a változástól való
félelem, ez az, ami akadályokat gördíthet a fejlődés
elé. A választópolgárok többsége azonban úgy döntött,
szükség van a változásokra, mert számukra
nyilvánvalóvá vált, hogy az elmúlt nyolc év döntései
ellehetetlenítették az ország, a települések működését
és a családok életét. 

Egy válsággal, gazdasági nehézségekkel teli
időszak van mögöttünk, de előttünk tervek, remények
és kemény küzdelmek állnak. Azt minden
felelősségteljesen gondolkodó ember tudja, hogy
hosszú évek hibáit nem lehet néhány hónap alatt
helyrehozni. Rengeteg munka vár ránk, mert a
csodákat nem szabad és nem lehet ölbe tett kézzel
várni, a csodákat csinálni kell. Az elképzelésekhez
akarat, az akarathoz tettek kellenek, együtt kell
dolgoznunk érte. 

Az előttünk álló időszakban csak úgy tudunk jó
irányba haladni, ha együttműködve és egymást segítve
próbálunk úrrá lenni országunk és városunk nehéz
helyzetén. Széchenyi István mondta egykoron:
„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem
lehetetlen.” Ennek a gondolatnak a jegyében kérem
azt, hogy a választási év végeztével minden politikai
erő, civil szervezet és közéletünkben részt vállaló
hajdúnánási polgár tekintse fontos feladatának
városunk előbbre jutását, közös céljaink segítését.
Gazdasági, társadalmi gondjaink és bajaink kezelése,
nehézségeink leküzdése ugyanis döntően az emberi
tényezőn, annak minőségén múlik. 

Ha visszatekintünk az elmúlt esztendőkre, láthatjuk,
hogy a gazdasági válság, a rossz kormányzati stratégia
és városvezetés rányomta bélyegét mindennapjainkra.
Soha ilyen mértékű nem volt a munkanélküliség,
tehetséges fiataljainkat elveszítjük, mert nem látják

biztosítottnak jövőjüket Hajdúnánáson, a
létbizonytalanság, a kilátástalanság fenyegetett
nagyon sok családot városunkban, a többségében
leromlott állapotú intézményeink működtetése már
csak hitelekkel volt biztosítható. Nyilvánvalóvá vált,
hogy ez a tendencia nem tartható. 2010 októberében a
választópolgárok úgy döntöttek, meg kell szüntetni
városunk gazdátlanságát, nem szabad tovább sodródni
a kilátástalanság felé, azt akarták, hogy
Hajdúnánásnak ne csak múltja és jelene, de jövője is
legyen. Úgy döntöttek, társadalmi, gazdasági és
politikai változásra van szükség, és a választópolgárok
akaratából városunkban is megtörténhet végre a
rendszerváltozás.

Mi azt vállaltuk, hogy Hajdúnánást a vegetálás
helyett a fejlődés pályájára állítjuk, megkeressük
azokat a kitörési pontokat, melyek révén élhető, vonzó
várost teremtünk. Ilyen – mondhatnám úgy is –
elsődleges kitörési pont a gazdaság élénkítése.
Minden lehetőséget meg kell teremtenünk ahhoz,
hogy a befektetők számára vonzó feltételeket és
környezetet teremtsünk, így segíthetjük elő új
munkahelyek generálását. Éppen ezért már
megkezdtük az ipari terület kialakításának
előkészítését. 

Az új munkahelyek teremtése mellett ugyanakkor
rendkívül fontos feladat a már meglévők megtartása
is. Ezért hozta meg az önkormányzat azt a döntését,
hogy Hajdúnánás nagy múltú cégétől megvásárolja a
városközpontban álló egyik ingatlanát. Ezzel a
döntéssel közel háromszáz ember munkahelyét
sikerült megőrizni, ugyanakkor a város egy olyan
stratégiailag fontos helyen álló épületet vásárolt meg,
amely alkalmas jövőbeli potenciális befektetők
fogadására, és lehetőség szerint további új
munkahelyek teremtésére. 

Szintén egy kitörési pont a pályázati források
hatékony lehívása és felhasználása is. Az mindenki
előtt ismert, hogy Hajdúnánás megdöbbentően kevés
pályázati forrást nyert az elmúlt években, illetve a
sikeres pályázatok megvalósításával kapcsolatban is
számos probléma merült és merül fel, pl.: főtér
rekonstrukciója, ivóvízminőség-javító program.

Ma, amikor a változások korában élünk, ahol a
verseny a városok szintjén zajlik, ez sajnálatos tény.
Ha egy város nem tesz lépéseket az előremozdulás

érdekében, háttérbe szorul azokkal szemben, akik
megteszik ezeket a lépéseket. Így bizonyos előnyök
nagyon gyorsan tartóssá tudnak válni, ugyanakkor
pillanatnyi lemaradás igen könnyen pótolhatatlan
veszteségeket eredményezhet. És valljuk be,
lemaradásunk van bőven. Ezért arra kell törekednünk,
hogy felzárkózzunk a sikeresen pályázó települések
sorába, hiszen velünk ellentétben az ország számos
pontján olyan beruházásokat valósítottak meg uniós
forrásokból, amelyek az ott élők életminőségének
javulását, lehetőségeik kitágulását eredményezte.
Viszont azt is látnunk kell, hogy ezek a források
hazánk számára 2013-ig biztosítottak az Európai Unió
költségvetésében. 2013 után az unió új
fejlesztéspolitikájához új költségvetés társul. Mindez
azt jelenti, hogy átalakulnak azok a vissza nem
térítendő támogatások, amelyek segítségével eddig új
épületek, utak épültek, korszerűtlen technológiák
modernizálódtak, települések szépültek és fejlődtek.
Nagy valószínűséggel ezt követően már jóval kisebb
mértékben lesz lehetőség ilyen jellegű fejlesztésekre
uniós forrásokból. Így Hajdúnánásnak rövid idő alatt
kell bepótolni a pályázati szempontból
elvesztegetettnek nevezhető éveket. A munkát
megkezdtük ezen a területen is, de azt hangsúlyoznom
kell, hogy a város- és gazdaságfejlesztési döntések
megalapozásához, a tervek sikeres végrehajtásához
széleskörű társadalmi részvételre van szükség.
Hatékonyan csak a városvezetés, a helyi gazdaság, a
civil szervezetek és a lakosság közötti érdemi
párbeszéddel, a közös érdekek mentén kialakított
partnerséggel tudjuk Hajdúnánást a fejlődés pályájára
állítani. Ehhez kérem az Önök segítségét! A feladat
nagy, de nekünk, Bocskai örököseinek, egy nagy
múltú hajdúváros polgáraiként emlékeznünk kell
gyökereinkre, tanulnunk kell a hajdúk nyakasságából,
hajdúvárosaink élni és megmaradni akarásából,
hitéből, kitartásából. Olyan erények ezek, amelyekből
erőt meríthetünk az előttünk álló nem kevés
kihíváshoz. Kezdjük tehát a jövőbe vetett hitünkkel az
új esztendőt! Kívánom, hogy a 2011. év hozzon
mindannyiunk életébe boldogságot, sikereket,
gyarapodást, legyen gazdag lelkiekben és emberi
kapcsolatokban egyaránt!

Szólláth Tibor
polgármester
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megalakított bizottság könnyíti meg, őket mutatjuk
most be a bizottsági elnökök beszámolója alapján.

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság (PÜB)

Elnök: dr. Kis Ágnes, tagok: Ötvös János Attila
(alelnök), Török István, nem képviselő tagok: Hódos
Antal, Kállai Sándor

A PÜB feladatait – ahogyan a többi bizottságét is –
az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzata (SzMSz) határozza meg. Az SzMSz
rögzíti, hogy a képviselő-testület bizottságai
előkészítő, véleményező, javaslattevő, ellenőrzési
feladatokat ellátó– egymással mellérendeltségi
viszonyban álló, választott testületi szervek. Az
SzMSz felhatalmazása alapján minden bizottság éves
munkaterv alapján működik, maga állapítja meg saját
ügyrendjét, amely a bizottsági működés kereteit
határozza meg. 

A bizottság ügyviteli feladatainak ellátásáról
(munkatervek, előterjesztések előkészítése, a
bizottsági ülések koordinálása, meghívók kiküldése,
jegyzőkönyv elkészítése, bizottsági vélemények
írásba foglalása, stb.) a polgármester által kijelölt
köztisztviselő gondoskodik. 

A bizottság a képviselő-testületi üléseket
megelőzően a feladatkörébe tartozó ügyekben  ülést
tart, melyek előkészítéseként a bizottság elnöke
feladatokat határozhat meg a hivatal dolgozói
számára.

A PÜB valamennyi tagja a bizottsági ülések előtt
kellő időben megkapja az ülésen megtárgyalandó
előterjesztések anyagát, melyet minden tagnak
kötelessége és felelőssége a lehető legalaposabban
áttanulmányoznia. Az előterjesztések között vannak
rendkívül terjedelmes szakmai anyagok, ezért nagyon
fontos, hogy az előterjesztések előkészítőivel,
valamint a törvényességért felelős jegyzővel a
legjobb szakmai kapcsolat alakuljon ki, hogy a PÜB
tagjai és az önkormányzat dolgozói egymás iránt
tisztelettel és bizalommal legyenek.

A bizottság elnöke szerint a város vezetésének
minden körülmények között arra kell törekednie,
hogy megbecsülje azoknak a dolgozóknak a
munkáját, akik a köztisztviselői esküjüknek
megfelelően segítik a bizottságok, valamint a
képviselő-testület működését.

A PÜB ülései főszabály szerint nyilvánosak, az
ülésekre meghívást kapnak az előterjesztésekben
érintett természetes személyek és szervezetek
képviselői, akik aktív részvétellel segíthetik, segítik
a bizottság döntéseinek megszületését. A konkrét
ügyeket előre vivő alaposabb elemzések, viták
színtere elsősorban a bizottsági munka, ahol (a
testületi ülésekhez képest) jobban kell érvényesülnie
a szakmaiságnak, és tapasztalatnak. A PÜB ülésein
az előterjesztésekből megfelelően felkészült tagok
érdemi javaslataikkal, véleményükkel segítik a
bizottság döntéseinek előkészítését. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a megfogalmazott
bizottsági javaslatok mögött nagyon komoly munka
van, ennek következtében a testület elé megalapozott,
minden érintettel megvitatott előterjesztések
kerülnek, így a képviselő-testületi ülések időtartama
lecsökken, az ülések mentesülnek a felesleges
vitáktól, az előző időszakban tapasztalt szükségtelen
indulatoktól.

Elnökként, dr. Kis Ágnes azt tarja a
legfontosabbnak, hogy minden bizottsági tag vegye
komolyan a feladatát, és kötelezettségét, amely
biztosítéka lehet annak, hogy a testület elé kerülő
bizottsági döntések valóban jogszerűek, átgondoltak,
és racionálisak legyenek. 

Kezdetben némi „óvatosság” volt a hivatal
dolgozói részéről az új képviselők, bizottsági tagok

irányába, de az elnök asszony bízik abban, hogy
mindannyiuk közös célja lesz a város életének jobbá
tétele.

Valamennyi feladat ellátás (pl. közép- és hosszú
távú fejlesztési koncepciók elfogadására vonatkozó
javaslatok véleményezése, önkormányzati koncepció
előkészítés, az önkormányzat éves pénzügyi
tervének, költségvetésének, a gazdasági társaságok,
intézmények szakmai munkájának, beszámolójának,
jelentésének véleményezése) során azt kell szem előtt
tartani, hogy a város pénzügyi és gazdasági
szempontból a legoptimálisabban, de a
törvényességet minden esetben biztosítva működjön. 

Városfejlesztési Bizottság
Elnök: Buczkó József, tagok: Dombi György

alelnök, Oláh Miklós, külsős tagok: Dózsa Miklós és
Tóth Péter

A sokrétű feladatkörükből néhány fontosabbat
emelt ki a bizottság elnöke, melyek napi aktualitással
bírnak:

Részt vesznek a testület elé kerülő, feladatkörüket
érintő előterjesztések előkészítésében javaslatokkal,
vagy önkormányzati koncepciók, programok
kidolgozásában. Ebben és a továbbiakban is a
műszaki iroda a legfőbb támaszuk, ők a szakmai
hátterük. Javaslatot tesznek gazdasági és egyéb
tárgyú előterjesztésre, a szakterületüket érintő
gazdasági társaságok, vállalkozások, intézmények
ügyében. Véleményezik a közép- és hosszú távú
koncepciókat, a településrendezési tervet,  stb.

E szerteágazó feladatkörből néhány kézzelfogható
aktualitást emelt ki a bizottság elnöke  az idei évre
vonatkozóan:

A szőlőskerti csőszházak, mint népi műemlékek
bekapcsolása a sikeres felújítást követően a
szőlőskerti élet vérkeringésébe, valamint egy épület
szakmai berendezése a műemléki elvárásoknak
megfelelően.

A szőlőskerti rendtartást illetően a felügyeleti
rendszer továbbépítése.

A belvíz miatt felülvizsgálat kezdeményezése a
csapadékvíz elvezető árkok állapotára vonatkozóan.

A Tégláskert még hiányzó telekvég utcáján a
villanyvilágítás kiépítésének kezdeményezése.

Kezdeményezés fejlesztési célú projektek,
pályázatok ügyében (fürdő, Piac, Liget, stb.)

A Föld Napján idén is megszervezik a település
határában a szemétgyűjtést a közhasznú dolgozók és
a város lakosságának, diákságának bevonásával.

Szorgalmazzák a sarokbástya belső terének
rendbetételét és bevonását a város kulturális életébe.
(Benne ugyanis egy nagyon érdekes makett látható a
templomról és az egykori várfalról.)

Egészségügyi és Szociális Bizottság
(ESZB)

Elnöke: Kovács Zsolt. Tagok: Szabóné Marth Éva,
Ötvös János Attila, Tóth Imre(alelnök) nem képviselő
tagok: Gacsályi Gábor, Jenei István, Arnócz Imre

Kovács Zsolt mentőtiszt, a mentőállomás vezetője,
képzett  addiktológiai konzultáns. Az  ESZB
elnökeként céljai között  szerepel olyan segélyakciók
szervezése, mely hagyományteremtéssel segítené a
rászorulókat. A Családsegítő és  Gyermekvédelmi
Szolgálattal és a Szociális iroda munkatársaival való
kapcsolattartást nagyon fontosnak tartja, hisz az ő
szakértelmük segíti őket abban, hogy a szociális
kérdésekben való döntéseiket, az egyéni helyzetek
megismerését, felmérését, ellenőrzését  meg-
könnyítse.

Saját munkája gyakorlása közben is tapasztalja azt,
hogy egyre többen élnek fűtetlen lakásban. 

Egyre gyakrabban fordul elő az, hogy azért nem
tudnak a beteg lakásában gyomrot mosni, mert
egyáltalán nincs víz, így ezeket a beavatkozásokat a
mentőállomáson végzik el.

A helyi egészségügy fejlesztésével kapcsolatban a
lakosság részéről is nagyon sok jogos  igény
fogalmazódik meg, ezek évek óta ismertek, de
törvényi módosítások nélkül alig van lehetőség ezen
változtatni. Ilyen pl. a volumenkorlát feloldása, a
szakrendelések működésének megtartása, új

szakrendelések beindítása (pl. diabétesz, kardiológiai 
(Az OEP egyelőre nem fogad be újabb

szakrendelések finanszírozását.)
Egyik legfontosabb céljuknak tekintik a

városunkban egyre jobban terjedni látszó
szerhasználattal kapcsolatos látványos lépések
megtételét, a fiatalok szórakozási kultúrájának
megoldását, fejlesztését  - mindezekhez pályázati
források keresését -, az éjszakai fiatalkorú
„csellengők”  ellenőrzését a polgárőrök, vagy szülők
segítségével  (mivel sajnos jogi lehetőségek birtoka
nélkül  más eszköz nincs a kezükben).

Ugyancsak kiemelt problémaként kellene kezelni
a nem „alibi-jellegű” mentálhigiénés  programok
szervezését. Nem elég 1-2 előadás megtartása, hanem
azokat tréning szerint kellene megtartani. Ismert pl.
az, hogy a 2009. évben a megyében elkövetett
öngyilkossági kísérletek 13 %-át a hajdúnánási
mentők látják el. Városunkban az öngyilkossági ráta
57,5 %-os! Társadalmi segítség, és kellő számú
szakember nélkül aligha megoldhatóak ezek a
problémák.

Fontos, és az egész város problémájának tekintik a
„hajléktalanság”kérdésének megoldását.

Szinte álomként fogalmazta meg a 37 évvel ezelőtt
is már használtként érkezett röntgen gép cseréjét a
tüdőgondozóban.

Kiemelt feladatként kezelnek minden megoldható,
reális lehetőségeket tartalmazó ötletet, amely előbbre
viszi e helyi egészségügyet. 

Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottság (MOISB)

Elnök: Szabóné Marth Éva, képviselő tagok:
Buczkó József elnök helyettes, Kovács Zsolt, nem
képviselő tagok:  Ráskai-Mikó Éva, dr. Kiss József.

A bizottság  elnökét, sokrétű személyiségét,a
művelődésben, oktatásban, civil szervezetekben
végzett  munkáját városszerte ismerik. A korábbi
években elkészített koncepcióik  pontosítására és
érvényesítésére lesz szükség az új ciklusban. Az
egyetemes, keresztény és nemzeti értékrend mellett
kiemelten fontos a város múltja, hagyományai, a lelki
egészség gondozása, a  településen élő emberekben
rejlő értékek megtalálása és a város javára való
fordítása. A kis és nagy közösségek megerősítésének
folyamatát támogatja a továbbiakban is.

Az oktatás racionális átgondolására jelenleg
szakértői anyag készül. További csökkenés várható
az általános iskolába lépő gyerekek számát tekintve.
2011-ben 6, 2012-ben 5, majd 2015-ig  4 – 4   első
osztály indításával tervezhet a város. 2003 óta  800
gyermekkel van kevesebb a rendszerben.  A 2007-ben
elmondott – nagy port felkavaró -  előadása ma újra
elmondható lenne azzal a különbséggel, hogy 100
millió Ft-tal több a költségvetési hiány és 7 osztállyal
van kevesebb gyermek az általános iskolákban. Nagy
luxusnak tartják egy több száz millió Ft költségvetési
hiánnyal küszködő városban, hogy a   struktúra
ugyanaz, mint régen. A bizottság  olyan átszervezést
támogat, ami a nánási  gyermekeknek egységesen
biztosítja a jogokat, lehetőségeket. A tárgyi
feltételekben  jobb körülményeket biztosít, mint a
jelenlegi, megteremti az esélyegyenlőséget a
művészeti képzésre.  Elkerülhetetlen a megüresedett
épületek feltöltése, a leromlott épületek kiváltása,
felújítása, új normatívák lehívása. A gyermekeknek
egészséges tornateremben kell tornázniuk, a
fejlődésükhöz szükséges minden fejlesztést meg kell
kapniuk. A tehetséggondozás mellett a felzárkóztatás
is fontos. Cél: átfogó, egységes oktatási feltételek
biztosítása, egységes épület és  humánerő
gazdálkodás kialakítása. Egységes pedagógiai
szakszolgálatot kell létrehozni annak érdekében,
hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek szakszerű
fejlesztést kaphassanak.

A sport területén támogatják az utánpótlás
nevelését, minden iskolában megteremtve a
mozgáskultúra széleskörű fejlesztését, a tehetségek
gondozását, amiben továbbra is számítanak  a helyi
sportegyesületek elkötelezett vezetőire.

Fekete Andrea
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K o r a i  m é g  í t é l n i
Azt szokták mondani száz nap után egy hatalmi
helyzetbe kerülő pártról, önkormányzati testületről,
intézkedéseiről lehet véleményt formálni. Dr. Éles
Andrást kértük meg elemezze az új képviselő
testület 100 napos ténykedését.

– Nem szívesen vállalkozok erre a feladatra, mert ez
egy kétélű fegyver, ha dicsérem az eddigi munkát nem
mondok igazat, ha kritizálom, akkor pedig azt sütik
rám, hogy magamat, illetve az általam irányított testület
munkáját akarom fényezni. Tárgyilagosan meg kell
mondani, hogy még nem lehet hitelesen megítélni a
testület munkáját. Szerintem az ígért néhány dolgot
máris másként látnak és csinálnak, mint ígérték.
Például azt ígérték, hogy minden munkát nánási
kivitelező fog végezni. Mikor mondtam, hogy a
közbeszerzést nem lehet megkerülni, akkor az volt a
válasz, hogy úgy kell kiírni a pályázatot, hogy a cél
elérhető legyen. A bölcsőde pályázatot kiírták, és egy
nyíregyházi székhelyű cég nyert. Amikor rákérdezett
Oláh Miklós a miértre, a válasz az volt, a közbeszerzés
szabályai miatt ez az eredmény jött ki.
A költségvetésről még nem lehet tudni semmit, de az
már tény, hogy a hulladékszállítás díját emelik, és a
fizetési kötelezettség is három hónapról fél évre nő.
(Emlékeim szerint ezt sem olvastam egy szórólapon

sem szeptemberben.) Ízlésem ellen való az is, hogy az
első döntések egyike volt a képviselők tiszteletdíjának
emelése.(Nem szerényen, a 3,8%-os inflációval
szemben 20%-kal.)
Összességében én azt látom, hogy nagy költekezés
kezdődött, és nincs az erő, aki erre figyelmeztetné a
többséget. A frakcióban bólogatók ülnek, akik egy
része ismerkedik a feladattal, a másik része meg
biztosítani kívánja a következő ciklusra a helyét, a
polgármester pedig nem tart igényt véleményekre,
magát tévedhetetlennek tartja, az eddigi intézkedéseket
figyelembe véve.
– Ez elég „éles” kritika.
– Nem tagadom, de ez a felszínen is látszik, olyanról
amiről tudomásom van, de még ítélkezni róla korai,
nem szóltam.
– Nem mondott semmit a belépőről, a MODE 3 H Kft.
megmentéséről.
– Idő előtti az ítélkezés, és nem csak az
önkormányzaton múlik, milyen hatása lesz ennek a
döntésnek. Nyilván az átlagember nincs olyan
információk birtokában, mint a döntéshozók, így
érzései lehetnek az embernek. Nincs információm ezért
tárgyilagosan legyen elég annyi, jobb, ha az éhező
embert megtanítják halászni, mintha egyszer jól
lakatják.
– Mit tart a legnagyobb veszélyének egy ilyen
„ellenzék nélkül is mindent megtehető” testület
munkájában?

– Azt, amit tapasztalok országosan is és a helyi
politikában is. A tévedhetetlenséget, és az arroganciát,
no meg a benyújtott számlák kiegyenlítését. Ezt persze
nem is titkolják. Az Okkal–Más–Okkal Egyesület
három embere már a Polgármesteri Hivatal
alkalmazottja, az IPOSZ képviselője pedig nyíltan
megfogalmazta, hogy elvárásai vannak a város
vezetésével szemben. És még csak 100 nap telt el...
– Lát-e figyelemre méltó kedvező jelet a testület
munkájában?
– Természetesen. Nincs vita, a többség dönt, és kész,
így a testületi ülések rövidebbek. És az is jó hogy a
többség a munkáját kevesebb kritika kereszt tüzében
végezheti, hiszen még emlékszem tavaly télen milyen
kritikát kaptam a hó takarítás miatt, az idén ezt senki
szóvá nem tette, pedig az állapotok rosszabbak voltak,
mint tavaly.
Egyébként városlakóként én drukkolok, hogy sikeres
legyen a város, mert az mindenkinek jó. Én türelmes
vagyok, de nem akarom elhitetni senkivel, hogy nem
figyelek, és ha valami nem tetszik, azt szóvá is teszem.
Igaz erre nem figyel senki, hiszen a város honlapján
nem válaszolnak a megjegyzésekre, pedig a város
marketing irányítására létszámnöveléssel egy személyt
felvettek.
– Köszönöm, hogy megosztotta véleményét
olvasóinkkal.

Gut István

A  z á r t k e r t e k  ő r z é s é r ő l
Legutóbb az elmúlt év júniusában beszélgettünk a zártkertek (a szőlőskertek) őrzésvédelméről. 2010.

május 5-én született meg az az önkormányzati határozat, amely az említett területekkel kapcsolatos. 
E témában kerestem fel a Csepűskert és az Újszőlőkert vezetőit. 
Szabó Sándor, az Újszőlőkert Egyesület elnöke: 
Az őrzésvédelem nap mint nap rendben volt. Lopások ugyan előfordultak, de minden kis eseményt nem

lehet követni. A „csőszködés” megoldása nem megfelelő. Nem lehet tudni, hogy mi is van az őrzéssel. Jó,
hogy ott vannak azok az emberek, akik munka nélkül vannak, de ők nem őrzésre vannak kiképezve. Nagyon
sok terhet ró a gazdák számára az utak karbantartása. Amellett, hogy az őrzésvédelem elfogadható, nagyobb
nyilvánosságot kellene kapni a mezőőrséggel, a csőszséggel kapcsolatos munkának. Véleményünk szerint
az önkormányzatnak kellene kezelnie a beszedett őrzésvédelmi díjakat.

Tímári Miklós, a Csepűskert Egyesület elnöke: 
A meglévő csőszkunyhók rendben vannak, de ha

már költöttek a rendbe tételre az lenne a legjobb, hogy
ha lakná is azt valaki. Sajnos a lopások – főleg az
éjszakai órákban – megmaradtak. Tapasztalhattunk
kerítéselem és kaptárlopásokat is. Az az igazság, hogy
a rendőrségnek komolyabban kellene foglalkozni e
témával. A gazdák véleménye az, hogy a befolyt
pénzeket az önkormányzat kezelje.

Nagyon fontos dolog, hogy az illetékes szervek
odafigyeljenek a terület nagyságára a dűlőutak
karbantartására. Ugyancsak fontos lenne a termő
időszakban az éjszakai őrszolgálat. 

Legfontosabb tennivalóink közé tartozik a dűlőutak
karbantartása, a kerítések rendezése, az éjszakai
őrzésvédelem megszervezése.

Gut István

A 2010-es év sok meglepetést hozott az időjárás
tekintetében.  Ezért nem csoda, ha mindenki kérdően
néz a 2011-es év elé. De régen, amikor még az ember
nem félelmében, hanem ösztönösen akarta tudni,
hogy milyen idő várható, számos időjósló vagy
másként, rámutató nap segítette a naptárban.  Mint
pl. már újév napjának időjárása is jelez: ha ez az első
nap szép, fényes időt hoz, azzal azt jövendöli, jó és
bőven termő lesz az év. Ha csillagos az újévi éjszaka,
rövid lesz a tél. Hosszú telelésre lehet ellenben
számítani, ha az esztendő első reggelén északi, hideg
szél fúj. Makár napja (január 2.) időjárása azt
mutatja, hogy szeptemberben majd milyen idő lesz
(ugyanolyan, mint Makárkor), s ha derült, megjósolja
a jó gyümölcstermést. A következő jeles időjósnap a
Vízkereszt (január 6.), a ráerősítő a téljóslásban: ha
ezen a napon az eresz csurog (olvad), akkor hosszú
lesz a tél, ám, ha a hó esik, akkor korán kitavaszodik.
Sokára jön viszont el a tavasz, ha Vízkeresztkor fagy.
E nap száraz időjárása azt ígéri: zivataros lesz a nyár.
Az eső ellenben azt jelzi: csapadékos lesz a tavasz is.
Régen leginkább annak örültek, ha Vízkereszt napján
fújt a szél, az jó termőidőt, szerencsés évet jövendölt.
Persze ezekre a jövendölésekre, mára már sokan
legyintenek mondván, hogy ez inkább babona. Pedig
emberöltőkön át működtek ezek a megfigyelések,
egészen addig míg az ember fel nem rúgta a
természet  szabályait, mondván , hogy ez csak
babona. 

A  mára már nagy nemzetközi figyelmet is kivívott
Dávid naptár megalkotója ellenben egészen más
elmélet szerint készíti el időjárás előrejelző naptárát.
A nap tömegvonzásának változásaiból következteti
ki az eljkövetkező év időjáráást. Ebből megtudhatjuk,
hogy az idei év fővonásaiban hasonló lesz a 2010-es
évhez, amolyan egy szelídített változata. A komoly
téli hideg január közepéig tart, majd azt követően
enyhe lesz az idő. Márciusban az éjszakai
hőmérséklet fog emelkedni, és a hónap végén lesznek
kellemetlen hideg éjszakák. Az év egészében kissé
melegebb lesz, mint a 2010-es év, de úgy hogy nem
lesznek tartós kánikulák. Nyáron sok zápor, zivatar
várható. Ami az őszt illeti: a hónap első és utolsó
napjai hűvösebbek lesznek, a hónap közepei pedig
melegebbek lesznek. A csapadék nagyobb része
januárban, a nyári hónapokban és decemberben fog
érkezni. 

V. L.

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 legénybúcsúballagás, diplomaosztó
névnap, születésnap, osztálytalálkozó 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

S z e s z é l y e s  m i n t  a z  e m b e r

H a j d ú n á n á s o n  l i g e t  m ö g ö t t ,  s z e s z f ő z d e  m e l l e t
7 0 0  n é g y s z ö g ö l  p u s z t a  s z ő l ő  k i a d ó .  

Érdeklődni: 06-30-6267671



Szeretem ezt a várost

Mostanában jártomban-keltemben sok panaszt
hallok a nánási utak, a nánási járdák tisztaságával
kapcsolatban. 

– Valamikor, ha nem sepertük el a havat, vagy
nem homokoztuk, sóztuk le a járdát ónos eső után,
büntetett a tanács, büntetett a rendőr- replikázik
több, az idősebb korosztályba sorolható ismerősöm.

Egyesek szerint, az utakon is sűrűbben láttuk a
sószóró gépeket a fagyos éjszakák után, melyeknek
hiánya több kerékpáros balesethez vezethet.
Mindenképpen megnyugtatólag hat a sárga
mellényes közmunkások lelkiismeretes csapatát
látni az utakon, de mégis maradnak jégbordák, még
a város központjában is.

Nem is igazán tulajdonítottam ennek nagyobb
jelentőséget, mígnem január első munkanapjának
reggelén nem cserdültem – rajzfilmfigurákat
meghazudtolóan – hatalmasat bicajommal
körforgalmunk tövében. Dupla térddel akkorát
pukkantam a kövön (hála egy jégbordának), hogy
a toronyóránk nagymutatója is lejjebb huppant
legalább két és fél perccel. Egy magára valamit adó
ember mit is csinálhat ilyenkor? Természetesen
ijedten körülnéztem, hogy nem látott-e meg valaki,
nem vigyorog-e véletlen egyik ismerősöm, vagy
nem fetreng-e a földön valamelyik rossz akaróm
röhögő görcsben szenvedve, e ritka látvány
kapcsán. Szerencsére csak egy álmos kerékpárost
láttam a túloldalon ellenkező irányba bambulva,
úgyhogy örömmel konstatáltam, hogy nincs tanúja
a produkciómnak. Pár óra múlva otthon - miközben
lázasan vizes ruháztam két gombostűfejnyi
sebesülésemet – kedvenc postásom nyitott rám,
lobogtatva a családi pótlékos utalványomat.
Gondoltam, vele legalább megosztom reggeli
tragédiámat, mégis csak jobb, ha valaki együtt érez
az emberrel.

– Képzeld mekkorát estem ma a
nagytemplomunk előtt!

Ő azonban a meglepődés, vagy a csodálkozás
helyett csak ennyit válaszolt csendesen, s
rezignáltan.

– Tudom. Ma reggel az egész posta erről beszélt.
Nyugi, mindannyian nagyon sajnáltunk.     

A bicajodnak nem lett baja?
Nos, többek között ezért is szeretem én ezt a

várost.
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Pályázati felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 443/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozata alapján
pályázati úton történő bérbeadásra meghirdeti 5 éves határozott időtartamra, 

az önkormányzat tulajdonában lévő,
Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 41-45. szám alatti, 

14 m2 alapterületű, 1. számú garázst 500,- Ft/m2/hó + áfa kiinduló licitáron.

Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 41-45. szám alatti, 
14 m2 alapterületű, 2. számú garázst 500,- Ft/m2/hó + áfa kiinduló licitáron.

Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 41-45. szám alatti, 
14 m2 alapterületű, 3. számú garázst 500,- Ft/m2/hó + áfa kiinduló licitáron.

Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 41-45. szám alatti, 
20 m2 alapterületű, 5. számú garázst 500,- Ft/m2/hó + áfa kiinduló licitáron.

A pályázatok beérkezési határideje: 2011. január 28. (péntek) 1200 óra
A pályázat csak személyesen nyújtható be!

A pályázatok benyújtásának helye: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (4080
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.) 

Közgazdasági Iroda (fszt. 41. számú szoba)
Telefon: (06) 52/381-411/162-es mellék

A versenytárgyalás, licitálás ideje:
1. sz. garázs: 2011. január 31. (hétfő) 800 óra   2. sz. garázs: 2011. január 31. (hétfő) 900 óra
3. sz. garázs: 2011. január 31. (hétfő) 1000 óra 5. sz. garázs: 2011. január 31. (hétfő) 1100 óra

A versenytárgyalás, licitálás helye: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
(4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.)

„Kis tanácskozó” terem (I. emelet. 13. számú szoba)

Meghívás projektnyitó napra

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Új
Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Program támogatási
rendszerhez benyújtott „Hajdúnánás intelligens
iskoláiért” című TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831 jelű
pályázatát 61.578.656 Ft összegű támogatásra
érdemesnek ítélte a Wekerle Alapkezelő Intézet. A
pályázat célja az egységes alapinformatikai
infrastruktúra biztosítása, amely nélkülözhetetlen
feltétele a kompetencia alapú oktatás
elterjesztésének. A projekt megvalósítási időszaka:
2010.október 1. – 2011. május 31.

Örömmel vennénk, ha projektnyitó napunkon Ön
is részt venne és megismerné a pályázat által kínált
lehetőségeket. Időpont: 2011. január 28. 14 óra

Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelődési Központ
színházterme  Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. 

Pályázati felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete versenytárgyalás keretében történő bérbeadás útján
meghirdeti a Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. szám alatti, önkormányzati tulajdonú épületben lévő, III. emelet,
304. számú, 16 m2 alapterületű irodahelyiséget az alábbi feltételekkel:

– A felek a bérleti szerződést 2011. március 1. és 2016. február 29. közötti, 5 éves határozott időtartamra kötik,
az alábbi költségek alkalmazása mellett:

Villamos energia költség: 3 555 Ft/hó + áfa Fűtési költség (október 15. – április 15.) 63 Ft/lgm3/hó + áfa
Vízfogyasztás díja (1 fő): 330 Ft/fő/hó + áfa Csatorna díja (1 fő): 330 Ft/fő/hó + áfa Egyéb közös költségek,
iroda takarítás: 6305 Ft/hó + áfa Irodai hulladék elszállítása: 17 Ft/m2/hó + áfa

– Kiinduló licitárként az irodahelyiség bérleti díja 1.200,- Ft/m2/hó + áfa
– A versenytárgyalást követően kialakult, a bérleti szerződésben rögzített bérleti díjat, valamint a fent megjelölt
költségeket évente az infláció mértékével növelni kell.

A pályázatok beérkezési határideje: 2011. január 31. (hétfő) 1200 óra
A pályázat zárt borítékban, „Iroda pályázat” megjelöléssel, 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. február 2.(szerda) 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 

a 447/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozata alapján
pályázati úton történő bérbeadásra meghirdeti 5 éves határozott időtartamra, 

az önkormányzat tulajdonában lévő, Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 41-45. szám alatti, 
19 m2 alapterületű üzletet 1.200,- Ft/m2/hó + áfa kiinduló licitáron.

A pályázatok beérkezési határideje: 2011. január 28. (péntek) 1200 óra
A pályázat csak személyesen nyújtható be!

A pályázatok benyújtásának helye: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (4080
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.) 

Közgazdasági Iroda (fszt. 41. számú szoba)
Telefon: (06) 52/381-411/162-es mellék

A versenytárgyalás, licitálás ideje: 2011. január 31. (hétfő) 1300 óra
A versenytárgyalás, licitálás helye: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

kis tanácskozó terem (I. emelet. 13. számú szoba)
(4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.) 

Pályázati felhívás

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete sport célú hasznosításra meghirdetia 

volt MHSZ bázis-t
.Az üzemeltetési jog átengedése 2 évre szól, 2011.
február 1. napjától 2013. február 28. napjáig.
Pályázati feltételek: – a kiinduló licitár bérleti díja
5.000 Ft/hó + áfa– a pályázók vállalják a terület

rendben tartását– a pályázók elfogadják az épületet és
a területet a megtekintett állapotban– a pályázaton az
nyeri el a bérleti jogot, aki magasabb bérleti díjat
ajánlA pályázatok beérkezési határideje: 2011. január
31. (hétfő) 1200 óra

A pályázat zárt borítékban, „MHSZ pályázat”
megjelöléssel, 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. január

31.(hétfő) 1300 óra
A versenytárgyalás, licitálás helye: a Polgármesteri

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

KÓCSI SZTORIK
Kócsi Imre



Ez az 1900 körül készült képeslap az egykori
Bocskai Szállodát (ma művelődési központ)
ábrázolja. Mellette Slachta János boltja és a
katolikus templom látható
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Január 21-én 17órától útjára indul a KULTIVÁTOR
film klub. 
Január 21. (péntek) 21 óra a Kultivátor szervezésében
Új Évi JAM buli! Adva van egy színpad és a
hozzátartozó technikai háttér. Várunk minden
zeneszerető zenekart, zenészt, alkalmi formációkat,
akik szívesen zenélnek együtt, mutatkoznak be 15-20
perc  erejéig.
Január 22.  Magyar kultúra napja 17 óra
„Textilmánia“ Nagy Ágnes és Patai István
festőművészek kiállítása. 
Megtekinthető: február 17-ig.
18 óra Ráczkevei Anna színművésznő önálló estje: „A
végzet asszonyai“ Fráter Zoltán összeállítása 
Heltai Jenő műveiből.
Közreműködik: Balogh Zsolt zongorista. 
A belépés díjtalan!
Január 27.Holocaust áldozatainak emléknapja
17.30 óra gyertyagyújtás az áldozatok emléktáblájánál
a Mártírok utcán
Január 28. 19.00 Nánási Fonó – táncház
felnőtteknek. Zenél a Csűrdöngölő Népzenei Együttes.
Belépődíj: 500 Ft
Január 30. (vasárnap) 15 óra „Ma vagyon“ vetélkedő.
Vendég: Pál István dudás, pásztor, a népművészet
mestere. A belépés díjtalan!

Városi Amatőr Sakkbajnokság
A művelődési központ városi sakkbajnokságot szervez
2011. február 1-jével kezdődően 
3 korosztályban:
12 éves korig, 13-18 éves korig,  18 év felettiek

A verseny hétköznap délutánonként lesz a művelődési
központban. A bajnokság csak megfelelő számú
jelentkező esetén indul. Nevezési díj: 500 Ft/fő.
Jelentkezési határidő: január 22.
Február 9. (szerda) 17.00 Történelemről jelen
időben: „Honfoglaló őseink nyomában“ Előadó:
Kolozsi Barbara, a debreceni Déri Múzeum régésze.
A belépés díjtalan!
Február 10. (csütörtök) 11 és 13.00 Filharmóniai
előadás Fellép: a nyíregyházi Banchieri
Énekegyüttes. A bérletes előadásra jegy váltható
alkalmanként 400 Ft áron.
Február 11. (péntek) 10.30 óra Körúti Színház: Emil
és a detektívek Belépődíj: 600 Ft
Február 11. (péntek) 19 óra A Körúti Színház
bemutatja: Galambos – Turcsán – Meskó Kell egy
színház 
Február 12. (szombat) 20 - 24 óra Nosztalgia és
ismerkedési est. Zenél az OKÉ Party Zenekar: Tóth
Lackó és Csiki László (Bandi). Kareoke lehetőség!
Belépődíj: 500 Ft
Február 13. (vasárnap) 18 óra Irodalmi Teaház
Bemutatásra kerül Fehér Ferenc: Tao Te c.
táncdarabja. 
Február 26.17.00
„Nótázzunk együtt KÁLLAI BORI-val!
KÍVÁNSÁGKOSÁR műsora Hajdúnánáson.
Fellépnek: a Duna Televízió Kívánságkosár című
műsorának kiválóságai, továbbá a nóta műfaj helyi
legeredményesebbjei. 

A programokról bővebben:
Facebook.com/Kéky Lajos VMK

p rogr ama j án l ó

Következő történetünk főszereplője korunk tipikus
kisvárosi munkás életútját járta be. 1953-ban
született, egy szegénysorsú munkáscsalád második
gyermekeként. Bár már erősen építették a
szocializmust – mégis sokan éltek nagyon nehezen,
megkoplalva, megrongyolva; mindent, sokszor a
legszükségesebbekre is alig telt. Általános iskolába
az akkor még fiú iskolaként működő I.sz. általános
iskolába. Iskola mellett – bizony keményen
dolgoznia kellett, volt rá eset, hogy kiadták tanyára
cselédnek, ahol napokig kukoricamálén élt.

Mindezek ellenére sikerült közepes szinten
elvégeznie az általános iskolát.

A tanulás mellett tagja volt az iskolai énekkarnak.
Viszonylag fiatalon kijutott neki az elvált szülők

gyermekének sorsából is. Édesanyja egyedül nevelte
a négy gyermeket, aki mindig azzal biztatta fiát,
hogy most már ő legidősebb férfi a családban.
Nyaranta mindig dolgozott valamelyik tsz
kertészetében. 

1967-ben szakmunkástanuló lett, kitanulta ugyan
cipész szakmát, de nem szerette, oly annyira, hogy
az iskola elvégzése után pár nappal, már a Fa-Fém
Ktsz. Kőművesei mellett dolgozott.

Tizenhárom éves volt, amikor aktívan kezdett
sportolni. Több sportágban volt egyszerre igazolt
sportoló: tekében, labdarúgásban és asztaliteniszben.
Igazán jó eredményeket azonban tekében ért el, tagja
volt az akkor NB III-as nánási csapatnak.

Segédmunkás volt, de mindig többre vágyott, így
munkahelyi vezetői javaslatára beiskolázták és
gépkezelői képesítést szerzett. Közben a sporttal sem
szakadt meg a kapcsolata, edzői iskolát végzett,
játékvezetői tanfolyamot végzett.

1977-ben az Egyesült Izzóban talált munkát,
spirálgépkezelő lett, majd raktáros, végül meo-s. Az
Izzóból 1982-ben jött el.

Időközben természetesen – mint akkor még
minden egészséges fiatalembert – utolért a
sorkatonai szolgálat. A Határőrséghez vonult be.
Kortársaival szemben viszont ő szeretett katona
lenni. Valahogy vonzotta az egyenruha, a katonás,
precíz élet. A sportolást is folytatta, itt nyergelt át az

atlétikára, 800 és 1500 méteres futásra. Jó
eredményei voltak, országos versenyt is nyert. 1975-
ben leszerelt, és röviddel ezután rendőrnek
jelentkezett, de több szerencsétlen véletlennek
köszönhetően végül is leszerelt a rendőrségtől. 

Magánéletében is fordulat következett be, 1975
őszén összeházasodtak Dobó Máriával, és ezt
követően, mint az orgonasíp három szép kislányuk
született. 1976-ban Mária, 1979-ben Gabriella és
1980-ban Antónia.

Lányaival mindig nagyon jó kapcsolatban volt és
van, nemcsak apai, hanem baráti kapcsolatban is.
Lányait is sport szeretetére nevelte, és arra, hogy
soha, semmilyen körülmények között se felejtsék: a
becsület mindennél fontosabb.

Életük sok más szegénysorsú családéhoz volt
hasonló. Albérletből albérletbe költöztek, majd végre
saját lakáshoz jutottak az Egyesült Izzó jóvoltából.
Hiába volt azonban a szép új lakás, bútort már ne
tudtak venni. Ahogy mesélte, volt eset, amikor a
lányoknak csak zsíros kenyér jutott, de neki a
feleségével még az sem jutott.

1982-ben a malomba került, ahol árukiadó volt.
Időközben a hajdúnánási tekecsapat edzője,
szakosztályvezetője lett. 

Élete legnagyobb élményeként emlékezik arra,
hogy egyik bírája lehetett a Magyarország-Románia
barátságos tekemérkőzésnek.

A rendfenntartói hivatás továbbra is foglalkoztatta,
hiszen 1983-tól 1990-ig önkéntes rendőr volt.

1992-ben alakult meg Hajdúnánáson a Polgár-
őrség, melynek alapító tagja volt, a felügyelő
Bizottság elnöke. 1997 novemberében a tagság őt
jelölte a polgárőrség elnökének. Ettől kezdve komoly
munka folyt a szervezetnél. Munkája eredményeként
2007-ben átvehette a Polgárőr Érdemkereszt Bronz
fokozatát. Ez évben pedig a Hajdúnánási Bűnmeg-
előzési Alapítvány is elismerésben részesítette.

Ő igazán elmondhatja magáról, hogy a szegény
embert még az ág is húzza, hiszen az elmúlt 20 év
alatt nagyon sok megpróbáltatás érte. De a
legnagyobb talán ez év nyarán, amikor kiderült,
korunk rettegett betegsége támadta meg szervezetét.
Ő azonban nem adja meg magát, mint mondja, a
pozitív gondolkodás mindig is a sajátja volt,
másképp nem is tudta volna szép kis családját
felnevelni, és nem örülhetne öt szép unokájának sem.
Bízik teljes felgyógyulásában, hiszen – mint ahogy
mondja – olyan összetartó, segítő és aggódó
testvérei, gyerekei és feleség kevés embernek adatik
meg a földön, mint neki. 

És megadatott az is, hogy Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete a Soós Gábor
Közszolgálati Díjat a város közbiztonságának
jobbítása terén végzett lelkiismeretes, önzetlen,
kiemelkedő tevékenységének elismeréseként Ambrus
Antal, a Hajdúnánási Polgárőr Egyesület vezetője
részére adományozza

A HAJDÚNÁNÁSI TELEVíZIóÉRT
ALAPíTVÁNy KURATóRIUMA

PÁLyÁZATOT HIRDET A HELyI
TELEVíZIó FŐSZERKESZTŐI

FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA 
2011. február 1-jétől – 2013. december 31-ig,

megbízásos jogviszonyban.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– A Helyi Televízió fejlesztésének középtávú
koncepcióját (működtetési, tárgyi és személyi
feltételek).
Pályázati feltétel: Felsőfokú végzettség és/vagy 3
év szakmai gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell: Végzettséget igazoló
okirat, szakmai önéletrajz.
A pályázat beadási határideje: 2011. január 20.
A pályázatot a kuratórium elnökének címezve, a
Helyi Televízió címére kérjük beadni.
(4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14.)
Bővebb felvilágosítás: a 06-30-635-3876

December 12-én  A város napja keretében kerül átadásra, - az arra érdemeseknek -  a város kitüntető
díja. Decemberi számunkban már közöltük Hódos Antal és Molnár Sándorné kitüntettek méltató
beszédét. Az alábbiakban Ambrus Antalról írt méltató beszédet olvashatják.

FOCISULI
SPORTBÁL

NÁNÁSI FOCISULI VEZETŐSÉGE
SZERETETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS BARÁTAIT

IMMÁR
XI. FOCISULI SPORT BÁLJÁRA.

IDEJE: 2011.JANUÁR 29.19.00
HELYE: KÉKY LAJOS VMK SZÍNHÁZTERME
SZTÁRVENDÉG: KIRÁLY L. NORBERT
JEGYEK KAPHATÓK: 
KISKACSA ÉTTEREMBEN ÉRDEKLŐDNI TEL:
0620/9842-318 JEGY ÁRA: 5000 FT. 
BŐVEB INFORMÁCIÓK MEGTALÁLHATÓK A
WWW.NANASIFOCISULI OLDALÁN.
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HAJDÚNÁNÁS
VÁROSI ÖNKORMÁNyZAT

A SZAKKÉPZÉSBEN TANULóK
TÁMOGATÁSÁRA 

A 2010/2011. TANÉVRE 
ÖNKORMÁNyZATI

ÖSZTÖNDíJPÁLyÁZATOT HIRDET

Az ösztöndíjpályázatot azok a tanulók nyújthatják be,
akik az önkormányzat területén állandó lakóhellyel
rendelkeznek, az önkormányzat által fenntartott
középfokú intézményben (Kőrösi Csoma Sándor
Gimnázium, Szakközép-, Szakképző és Általános
Iskola, Kollégium, valamint Csiha Tagintézménye) 11.
évfolyam I. félévére (szakiskola), 13. évfolyam I.
félévére, érettségire épülő iskolarendszerű nappali
tagozatos szakképzésben vesznek részt.
Az ösztöndíj időtartama: 5 hónap 
Az ösztöndíj tervezett mértéke:
minimum 4.000,-Ft /hó

A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál írásban, a
hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, amely a
www.hajdunanas.hu internetes oldalon is letölthető, a
pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: 2011. január 31.
A pályázat kötelező mellékletei:
– a középfokú intézmény által kitöltött eredeti tanulói
jogviszony-igazolás
– másolat a tanuló 2010/2011. tanév félévi
osztályzatáról, az intézmény eredeti hitelesítésével 

A pályázati űrlap csak a pályázati kiírásban
meghatározott mellékletekkel együttesen érvényes.
Valamely melléklet hiányában a pályázat formai
hibásnak minősül.
A határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem
megfelelő pályázatokat az önkormányzat a bírálatból
kizárja. 

Az ösztöndíj odaítéléséről Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési,
Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságának javaslata
alapján dönt a 2011. februári képviselő-testületi
ülésén. 
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a pályázó
tanulmányi eredménye alapján, a magatartás és
szorgalom jegyek figyelembe vételével történik.
Tanulmányi átlag:

szakiskolai tanulóknál legalább 3.5
szakközépiskolai tanulóknál legalább 4.0 

Az ösztöndíjból való kizáró tényező:
– elégséges gyakorlati jegy,
– osztályismétlés,
– tanulói jogviszony megszűnése,
– az intézmény vagy valamely hatóság által indított

fegyelmi felelősségre vonás vagy eljárás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. március
10-ig írásban értesít minden pályázót a személyükre
vonatkozó képviselő-testületi döntésről és annak
indokairól.
A pályázó a települési önkormányzat döntése ellen

Tisztelt Lakosság!

Ezúton köszönjük szíves támogatásukat, mellyel
hozzájárultak ahhoz, hogy a szociálisan hátrányos

helyzetű családok gyermekeinek 
karácsonyát szebbé varázsolhassuk.

Eredményekben, egészségben gazdag
boldog új évet kívánunk!

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársai

AZ    : www.elvira.mav-start.hu     www.menetrendek.hu 
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 13.45 14.30    7.00 15.10 15.55   9.07 15.37 
 14.00 14.45    6.45 15.00 15.45   9.33 16.07 

5.50 14.00 14.45    6.45 15.00 15.45   9.56 16.25 
6.15 14.25 15.10    6.20 14.35 15.20  Miskolc 10.39 17.12 

 

s - Debrecen 
  Z  i i  i i Z  i 

 4.35 5.30 5.30 5.30 5.45 6.00 6.00 6.15 6.25 6.30 6.30 
 5.12 6.12 6.12 6.10 6.19 6.42 6.40 6.49 7.07 7.12 7.10 

Debr. 5.40 6.45 6.45 - 6.50 7.15 - 7.20 7.40 7.45 - 
 i  i 23 M i O    X 

 6.45 7.00 7.00 7.15 7.30 8.00 8.15 8.30 8.33  9.50 10.40 
 7.19 7.42 7.40 7.49 8.12 8.42 8.57 9.12 9.03 10.27 11.22 

Debr. 7.50 8.15 - 8.20 8.45 9.15 9.30 9.45 9.28 10.57 11.55 
    M X D   D M  

 11.30 12.30 13.07 13.45 14.30 15.00 16.20 17.12 18.00 19.00 20.25 
 12.07 13.12 13.42 14.22 15.12 15.37 17.02 17.47 18.37 19.37 21.02 

Debr. 12.40 13.45 14.12 14.55 15.45 16.10 17.35 18.17 19.10 20.10 21.35 

4466  Debrecen - H  
  i O     M O M Z 

Debr. 5.45 5.45 5.45 6.15 6.50 7.20 8.35 9.30 9.40 10.15 10.40 
 6.10 6.10 6.10 6.42 7.17 7.55 9.10 10.05 10.15 10.50 11.15 
 6.40 6.40 6.40 7.20 7.47 8.35 9.45 10.40 10.50 11.25 11.55 

 M M 23 Z M i  i  X M  
Debr. 11.00 11.45 12.30 12,40 13.00 13.20 13.45 14.00 14.30 15.15 16.00 16.40 

 11.35 12.20 13.05 13.15 13.35 13.55 14.20 14.35 15.05 15.50 16.35 17.15 
 12.15 12.55 13.40 13.50 14.10 14.30 14.55 15.15 15.40 16.30 17.15 17.50 

 M  D 15  M       
Debr. 17.45 18.20 19.15 19.45 20.15 22.40       

 18.20 18.55 19.50 20.11 20.50 23.08       
 18.55 19.35 20.20 20.42 21.30 23.40       

 

 

  
-  

   
Hn.-Tedej  i 7.00 - i 7.15 / Tedej-Hn. i 7.15 - i 7.30 -  

 X 5.41 O 8.10 + 9.40 M12.05 +15.15 O16.20 M17.20  23 5.40 23 6.53 X10.00 Hn.  23 6.45 23 7.45 X10.58 
 X 6.13 O 8.42 + 10.12 M12.37 +15.47 O16.52 M17.52  23 6.08 23 7.13 X1
.28 Tv.  23 6.17 23 7.17 X10.30 
 O 7.30 O 9.25 + 11.30 13.05 i 13.05 +17.10 X18.00  2313.40 2314.35 2315.45 Hn.  2315.45 2316.50  
 O 8.02 O 9.57 + 12.02 13.37 i 13.37 +17.42 X18.32  2314.08 2315.03 2316.13 Tv.  2315.17 2316.22  

 

d - -   3951    
35 31  35 31   M Z M M   M Z M M  

5.30 5.30  18.55 18.55   4.17 12.12 12.17 16.22 20.12  - 14.25 - 18.30 22.25 
7.05 7.05 Miskolc 17.20 17.29   4.38 12.32 12.37 16.42 20.32 TVK 6.30 14.34 14.40 - 22.32 
8.06 8.06  16.18 16.27   5.07 13.02 13.07 17.13 21.04  6.47 14.52 14.57 18.48 22.50 
8.40 8.45  15.48 15.46  TVK 5.25 13.20 13.25 - 21.22  7.17 15.22 15.27 19.18 23.21 
9.15 9.20  15.10 15.10   - 13.26 - 17.31 21.27  7.38 15.43 15.48 19.39 23.41 

X M O szabadnapokon (szombaton), D = 
+ i  ,  

Z 15   23 VII. 5- -
munkanapokon 31  V.1- -ig naponta 35  IV. 30- - naponta. 
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GYÁSZHÍREK

„Számunkra sosem leszel halott
örökké élni fogsz, mint a csillagok”

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak a rokonoknak, bará-
toknak, szomszédoknak, ismerő-
söknek, akik mély fájdalmunkban
osztoztak szeretett halottunk

LENTE SÁNDOR
temetésén megjelentek ravatalára koszorút,

virágot helyeztek.
Gyászoló család.
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Kérdeztük, lejegyeztük…
Mit vár a 2011-es esztendőtől? 

Mi lenne a kívánsága?

Soós Gábor, nyugdíjas:  Reméljük, hogy ez az év jobb
lesz, mint az előző, ami a nyugdíjasokat illeti. A beígért
4,4%-os emelés állítólag csak 3,8% lesz. Ezt meg lehet
érteni, mert a sok természeti csapás sújtja kishazánkat.
Egyébként kívánok nagyon jó egészséget a nehézségek
leküzdéséhez. 

Pálfiné Papp Mária: Elég sok minden sújtja a
nyugdíjasokat, főleg, ha a korai nyugdíjösszeg
folyósításának fenyegetettségét nézzük. Hogy erre nem lesz fedezet, állandó fenyegetettségnek, ijesztetésnek
vagyunk kitéve. Nem beszélve arról, hogy én is 42 évet dolgoztam, és 57 évesen mindig azt hallani, hogy
nincsenek biztosítva az anyagiak a hátra lévő időre. Az csak beszéd, hogy a mai fiatalok tartanak el bennünket. 

Pálócziné Irénke: Én már nem foglalkozom azzal, hogy 1-2%-kal kevesebb, vagy több a nyugdíj. Az én
nyugdíjam is kicsi. 42 év után 41.000 ezer forint, de még dolgozom. Ha szerényen is, de lehet jól élni. Az a
fontos, hogy egészségünk legyen! Ha szerényen is, de biztosan lehet jól élni, ha megtalálja mindenki azt a
közösséget, szórakozást, hasznos elfoglaltságot, ami feltölti és felvidítja az embert. Nem zárkózom el, nem
vonulok vissza a társasági élettől, mert az megbetegít. Minden idősödő embernek – mindannyian ilyenek
vagyunk – életmódváltozást, vidámságot, jó egészséget kívánok. A magam részéről folytatom a 2010-es évet,
mert én elégedett vagyok az életemmel.

Nagy Gáborné: Remélem, hogy a 2011-es esztendő is legalább olyan jó lesz, mint a 2010-es év volt. A
lényeg az, hogy egészségünk legyen, akkor nem lesz semmi probléma. A kormány sokat foglalkozik a
nyugdíjakkal. Bízom abban, hogy ez nincs kapcsolatban a kifizetésekkel. Ez nem történhet meg. 

Napjaink alakulását első sorban saját magunk irányítjuk, befolyásoljuk!
Gut István

Nagy Lászlóné Ibolya nénit, a Fa- Fém Ktsz nyugdíjasát otthonában kérdezem. Alig vártuk anno azt ez év
végi 13. havi nyugdíjat. Építeni lehetett rá, egyenesbe tudta magát hozni az ember, s bizony ilyen nyugdíjak
mellett most is nagy szükség lenne rá. Városi szinten a Tüdőgondozó Intézet felújítása, illetve a városi rendelőre
egy szint ráépítése – volt róla szó –, s ez által a központba való behozatala. A nagy körút, hemzseg a
kamionoktól, s az utak állapota egyre balesetveszélyesebb. Az új polgármesterünktől, pedig a biokertészet, s
a bioáruk életre hívását várom városunkban. Feltétlenül megemlíteném még, a gyalogjárdák tisztántartását így
télidőben. Egyesek előszeretettel elhanyagolják, s ennek ellenőrzése is úgy gondolom, a város vezetés feladata.

Kovács Lászlóné Julika, a Gyermekétkeztetési Kht. élelmezésvezetője. A 2010-es évtől mindenképpen jobb
évet remélek, biztosabb megélhetést, mely abban nyilvánul meg reményeim szerint, hogy gazdasági helyzetünk
valamelyest emelkedjen. Mindez a biztos munkahelyek megtartásával és bővítésével, újak létrehozásával lenne
elérhető városunkban is. Két felnőtt korú gyermekem van, szeretném, ha az ő jövőjük is könnyebb lenne.

Pénzes Lászlóné, gazdasági ügyintéző is hasonló gondolatokat oszt meg velem.
Remélem az életszínvonalunk, nem csökken az előző évihez képest. Bízom abban, hogy ebben az

esztendőben, egy kicsivel könnyebb lesz a megélhetésünk, és meg tudjuk valósítani kisebb nagyobb terveinket,
álmainkat. Számítunk az újonnan megválasztott városvezetés maximális lelkiismeretes, és mindenképpen
kreatív munkájára.

Kócsi Imre

Tóth Imre- tanár, iskolaigazgató: Nem hiszek az újévi vígasság közben született ígéretekben, így fogadalmak
szintjén nem várok semmit 2011-től sem. Örök optimistaként viszont minden évben azt kívánom, hogy
békességben, szeretetben élhessek családommal és szeretteimmel, így 2011-ben is ez a legfontosabb vágyam.

A munkát illetően bízom benne, hogy a Bocskai István Általános Iskola nevelői, tanulói legalább olyan
sikereket fognak elérni, mint tavaly. 

Remélem, hogy a város iskolái között erősödni fog az együttműködés, és megszűnik a „harc” a gyerekekért,
ami lassan két évtizede meggátol szinte minden szakmai együttműködést iskoláink között. Remélem, hogy a
képviselő-testület által meghozandó, a város oktatásügyét érintő döntések következtében gyerekeink
képességeiknek megfelelő nevelésben-oktatásban részesülhetnek majd.

Ötvösné Éva, nevelő: Mindenképp csak jó dolgokat várok, elsősorban azt, hogy könnyebben
boldogulhassunk. Szép családom van, olyan munkám amit nagyon szeretek, de manapság nagyon nehéz a
megélhetés mindenki számára. Fontos, hogy megmaradjanak a munkahelyek, legyen lehetőségünk dolgozni.
A két nagyobbik fiam Miskolcon szeretne továbbtanulni, az egyik egyetemen, ezt finanszírozni nagyon nehéz
a mai világban szerintem minden szülő részéről. Ebben várnék előrelépést, hogy lehetőségünk legyen őket
taníttatni, mert az ő jövőjük a mi kezünkben van! Bizakodó vagyok, hiszem, hogy jobb évek következnek!

"A legszebb napok nem azok, amikor valami váratlan, szokatlan, nagy dolog történik velünk,
hanem amikor apró örömök érnek sorozatban!"Sok-sok ilyen szép napot, kívánok mindenkinek a 2011-es

évben!
Legány Andrásné Szentjóbi-Szabó Tünde:Idén, a szokottnál is szeretnék egy kicsit telhetetlenebb lenni! A

szokásos "legyünkmindigegyészségesekésboldogok" kérés mellett most számos más kérés is megfogalmazódott
bennem/bennünk. Most, hogy újra itt vagyunk Magyarországon, egészen más életszemléletet követel tőlünk.

Ez most nekem elég nehéz. Ezért szeretnék: több mosolygós embert látni az utcákon, több elégedett
"Köszönöm, jól vagyok!" választ, a "Hogy vagy?" kérdésre, kevesebb gondterhelt arcot, és sok őszinte
tekintetet! És persze vannak utópisztikus kívánságaim is: Több munkahelyet, magasabb életszínvonalat, jobb
megélhetést és a legfontosabbat: pozitív JÖVŐKÉPET az ifjúságnak! Ehhez persze elengedhetetlen alapfeltétel:
mindenki érezze magát BIZTONSÁGBAN itthon, MAGYARORSZÁGON!

Kedves 2011-es év! Szerinted ez sok?
Mert szerintem csak alapvető dolgokat szeretnék....és nem  önös érdekből vezérelten.
Kívánok ehhez sok erőt a megteremtéshez, végtelen kitartást a megvalósulásig!

(FA)

Köszönetnyilvánítás

Hihetetlen, de elmentél egy perc alatt.
Számunkra csak a döbbenet és a fájdalom maradt.
A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt.
De szívünkben örökké velünk maradsz.

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik
mély fájdalmunkban osztoztak, és életének utolsó

útjára elkísérték
SZABó LÁSZLó

volt Hn., Honfoglalás u. 64. sz. alatti lakost.

Gyászoló család: felesége, lányai, vejei, unokái.

Megemlékezés

Idős UNGVÁRI LAJOS
volt hajdúnánási lakos halálának 6. évfordulójára
Múlhatnak a napok, múlhatnak az évek, kik

szívből szeretnek nem felednek téged. Gyertyákat
gyújtottunk és mécseseket, ezek a fények
világítsanak neked. Örök világosságban-
békességben nyugodjál. Soha nem felejtünk, te ezt
biztos tudod. Számunkra te soha sem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csillagok.

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

Mindazoknak, akik kedves halottunk,
Dr. KRICSFALUSSy  ISTVÁN

ügyvéd
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút

helyeztek, tisztelettel megköszönjük.

A gyászoló család

Megemlékezés

Özvegy NAGy LAJOSNÉ
Sólyom Julianna

volt Hajdúnánás, Kossuth utca 26
szám alatti lakos halálának 

1. fordulójára.
Megpihent a szív, mely értünk dobogott. Elpihent

a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra sosem lesz
anyánk halott, örökké élni fog, mint a csillagok.

Szerető családja és unokái és dédunokái

ÉRTESíTÉS
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete értesíti a város lakosságát, hogy
2011. január 31-én (hétfőn)

délután 17 órai kezdettel
KÖZMEGHALLGATÁST-

tart a város 2011. évi költségvetésének
tervezésével kapcsolatban.
A közmeghallgatás helye:

Kéky Lajos Városi Művelődési Központ
színházterme   (Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.)
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V. HAJDÚVÁROSOK TORNÁJA
A Nánási Focisuli Egyesület december közepén ötödik alkalommal rendezte meg a városnap
keretében utánpótlás labdarúgó tornáját. 27 településről 63 csapat közel 700 játékosa vett részt
óvodáskortól U15-ös korcsoportig bezárólag. A csapatok nyolc korcsoportban mérkőztek meg
Hajdúnánás város címéért. Három napon keresztül 133 mérkőzést játszottak a gyerekek.
Számukra ezen napokon a legfontosabb csak a foci volt.
A Nánási Focisuli szervezői igazán kitettek magukért a színvonalas torna szervezésével.
A csoportmérkőzések egy időben három helyszínen is folytak. A Barcsa János Általános Iskola,
Makláry Lajos Általános Iskola tornatermeiben zajlottak az előselejtezők. A döntőket minden
korcsoportban a Somorjai László Városi Sportcsarnokban játszották le. Megköszönöm a lelkes
szülőknek, az iskolák igazgatóinak, támogatóinknak és a Város Önkormányzatnak a segítségét.

Korcsoportok érmesei és a hajdúnánási csapat elért helyezései

2004 2003 2002 2001 1. KBSC 1. Görög Focisuli 1. Görög Focisuli 1. Borsod Volán 2.
Berettyóújfalu 2. Nánási Focisuli 2. DVTK 2. Nánási Focisuli 3. Körzeti Válogatott 3. Honvéd
OFS 3. Nánási Focisuli 3. DSI 6. Nánási Focisuli 2000 1998 1997 1995 1. Honvéd OFS 1.
Mátészalka 1. Kisvárda  1. Balmazújváros 2. Balmazújváros 2. KBSC 2. Fehérgyarmat 2.
Hajdúszoboszló 3. Nagykálló 3. Ibrány 3. Napkor 3. Hajdúnánás GBFK 4. Nánási Focisuli 6.
Hajdúnánás GBFK 6. Hajdúnánás GBFK

Horváth Imre

Focisulis játékosaink az 1995-ös korcsoportban Daróczi
Péter edző vezetésével 3.helyen végeztek

 
 

Sikerekben gazdag, b  
 

 
 

.  

 

 

J  F  M   

 

 
 tornya 

PRILIS M  J  
1 Sz  1 K  1 K Albin 1 P  1 V  1 Sz  
2 V  2 Sz Karolina, Aida 2 Sz Lujza 2 Sz  2 H Zsigmond 2 Cs  
3 H  3 Cs  3 Cs  3 V  3 K  3 P Klotild 
4 K Titusz 4 P  4 P  4 H Izidor 4 Sz  4 Sz  
5 Sz Simon 5 Sz  5 Sz  5 K Vince 5 Cs  5 V Fatime 
6 Cs  6 V  6 V  6 Sz Vilmos 6 P Ivett, Frida 6 H Norbert, Cintia 
7 P  7 H  7 H  7 Cs Herman 7 Sz Gizella 7 K  
8 Sz  8 K Aranka 8 K  8 P  8 V  8 Sz  
9 V Marcell 9 Sz  9 Sz Franciska 9 Sz Erhard 9 H Gergely 9 Cs  
10 H  10 Cs Elvira 10 Cs  10 V Zsolt 10 K  10 P  
11 K  11 P Bertold 11 P  11 H  11 Sz Ferenc 11 Sz  
12 Sz  12 Sz  12 Sz Gergely 12 K Gyula 12 Cs  12 V  
13 Cs Veronika 13 V Ella, Linda 13 V  13 Sz Ida 13 P  13 H  
14 P  14 H  14 H Matild 14 Cs Tibor 14 Sz  14 K Vazul 
15 Sz  15 K Kolos, Georgina 15 K  15 P  15 V  15 Sz  
16 V  16 Sz Julianna, Lilla 16 Sz Henrietta 16 Sz Csongor 16 H  16 Cs Jusztin 
17 H  17 Cs  17 Cs  17 V Rudolf 17 K  17 P Laura, Alida 
18 K Piroska 18 P Bernadett 18 P  18 H Andrea, Ilma 18 Sz Erik, Alexandra 18 Sz Arnold, Levente 
19 Sz  19 Sz Zsuzsanna 19 Sz  19 K Emma 19 Cs  19 V  
20 Cs  20 V  20 V Klaudia 20 Sz Tivadar 20 P  20 H Rafael 
21 P  21 H  21 H Benedek 21 Cs  21 Sz Konstantin 21 K Alajos, Leila 
22 Sz  22 K Gerzson 22 K zolda 22 P  22 V  22 Sz Paulina 
23 V Zelma, Rajmund 23 Sz  23 Sz  23 Sz  23 H  23 Cs  
24 H  24 Cs  24 Cs  24 V  24 K Eszter, Eliza 24 P  
25 K  25 P  25 P  25 H  25 Sz  25 Sz Vilmos 
26 Sz Vanda, Paula 26 Sz Edina 26 Sz  26 K Ervin 26 Cs  26 V  
27 Cs Angelika 27 V  27 V Hajnalka 27 Sz Zita, Mariann 27 P Hella 27 H  
28 P  28 H  28 H Gedeon, Johanna 28 Cs  28 Sz  28 K  
29 Sz   29 K Auguszta 29 P  29 V Magdolna 29 Sz  
30 V Martina, Gerda  30 Sz  30 Sz Katalin, Kitti 30 H Janka, Zsanett 30 Cs  
31 H Marcella  31 Cs     31 K   

                  

J  AUGUSZTUS SZEPTEMBER O  NOVEMBER DECEMBER 
1 P  1 H  1 Cs Egyed, Egon 1 Sz Malvin 1 K Mszentek, Marianna 1 Cs Elza 
2 Sz  2 K Lehel 2 P Rebeka, Dorina 2 V Petra 2 Sz Achilles 2 P Melinda, Vivien 
3 V  3 Sz Hermina 3 Sz Hilda 3 H Helga 3 Cs  3 Sz  
4 H Ulrik 4 Cs Domonkos 4 V  4 K Ferenc 4 P  4 V  
5 K Emese, Sarolta 5 P Krisztina 5 H  5 Sz  5 Sz Imre 5 H Vilma 
6 Sz Csaba 6 Sz Berta, Bettina 6 K  6 Cs  6 V  6 K  
7 Cs  7 V Ibolya 7 Sz Regina 7 P  7 H  7 Sz Ambrus 
8 P  8 H  8 Cs  8 Sz  8 K Zsombor 8 Cs  
9 Sz  9 K  9 P  9 V  9 Sz Tivadar 9 P  
10 V  10 Sz  10 Sz Nikolett, Hunor 10 H Gedeon 10 Cs  10 Sz Judit 
11 H  11 Cs Zsuzsanna, Tiborc 11 V  11 K Brigitta, Gitta 11 P  11 V  
12 K Izabella, Dalma 12 P  12 H  12 Sz Miksa 12 Sz  12 H Gabriella V NAPJA 
13 Sz  13 Sz Ipoly 13 K  13 Cs  13 V Szilvia 13 K  
14 Cs  14 V Marcell 14 Sz  14 P  14 H Aliz 14 Sz  
15 P Henrik, Roland 15 H  15 Cs  15 Sz  15 K Albert, Li  15 Cs  
16 Sz Valter 16 K  16 P Edit 16 V  16 Sz  16 P Etelka, Aletta 
17 V Endre, Elek 17 Sz  17 Sz  17 H Hedvig 17 Cs  17 Sz  
18 H Frigyes 18 Cs Ilona 18 V  18 K  18 P  18 V Auguszta 
19 K  19 P Huba 19 H Vilhelmina 19 Sz  19 Sz  19 H Viola 
20 Sz  20 Sz  20 K Friderika 20 Cs Vencel 20 V  20 K Teofil 
21 Cs  21 V  21 Sz   

Munkanap áthelyezések 
2011-ben 

 
  

 munkanap 
 

  
November 5. (szombat)  munkanap  
 
 

 
 

 

21 P Orsolya 21 H  21 Sz  
22 P Magdolna 22 H  22 Cs  22 Sz  22 K  22 Cs  
23 Sz Lenke 23 K Bence 23 P Tekla 23 V  23 Sz Kelemen 23 P  
24 V  24 Sz Bertalan 24 Sz  24 H Salamon 24 Cs Emma 24 Sz  
25 H  25 Cs Lajos,  25 V Eufrozina 25 K Blanka, Bianka 25 P Katalin, Katinka 25 V  
26 K  26 P  26 H Jusztina 26 Sz  26 Sz  26 H  
27 Sz  27 Sz  27 K Adalbert 27 Cs Szabina 27 V Virgil 27 K  
28 Cs Szabolcs 28 V  28 Sz Vencel 28 P Simon 28 H  28 Sz Kamilla 
29 P  29 H Beatrix, Erna 29 Cs  29 Sz  29 K Taksony 29 Cs  
30 Sz  30 K  30 P Jeromos 30 V Alfonz 30 Sz  30 P  
31 V  31 Sz Erika, Bella  31 H Farkas  31 Sz Szilveszter 
 

 


