
Ha a mai embernek kellene megfogalmazni az
időjárással kapcsolatos bölcseleteket úgy, mint
júniusi derült ég bőség, júniusi sár szükség. Ha július
nem főz, szeptember nem eszik. Ha tiszta Szt. Jakab
napjának éjszakája, bőséges termés lesz a kertben. -
akkor nagyon nehéz dolga lenne.

Hiszen láthatjuk, tapasztalhatjuk, hogy olyan
szélsőséges időjárás változások vannak, amire nehéz
lenne bármilyen szabályt fölállítani, elég, ha csak a
tavalyi és az idei évet hasonlítjuk össze. Tavaly
kétszer annyi eső esett, mint szokott. Az idei nyár
kevésbé csapadékos, de sokkal extrémebb a
hőmérsékletváltozás. Nos, ha másból nem, akkor az
időjárásból is látszik, hogy mennyit változott a világ
eleinkhez képest. Nem véletlen, hogy az időjárással
és őseink által megfogalmazott megfigyelésekkel
kezdtem gondolataimat, hisz a szántó-vető ember
számára a legfontosabb időszakhoz értünk, Péter-Pál
napjához, az aratás megkezdésének idejéhez. Egyik
ismerősömnek elmondtam, hogy megyek a
Hagyományos aratók versenyére, és kicsit tűnődve
ezt a kérdés tette föl: Mi még tanulhatunk olyan
dolgokat déd- vagy nagyszüleinktől, aminek van
értelme, helye az életben, de tőlünk vajon majd mit
tanulnak?! Megmondom őszintén nem tudtam rá
válaszolni, mert ugyan tódult volna belőlem a válasz,
hogy mennyi mindent tud a mai ember, de mi már
nem tudunk olyan dolgokat, lásd időjósló mondást
sem, ami érvényes lenne több generáción, akár több
évszázadon át. Minden olyan gyorsan változik,
morál, technológia, és oly sokszor felülír mindent a
politika, hogy amit biztos pontnak hiszel, az
holnapra már nem az. Lásd pl. Európai Unió. Azt
gondoltuk, hogy ez egy család és megvéd,
biztonságot ad. Na, ezt most mind nem mondható el
az Unióról. Nézzünk helyi dolgokat: az ezelőtti
választási ciklusban vehemensen lettek számon

kérve a képviselők, hogy miért nem vesznek részt a
városi ünnepségeken, nem eléggé aktívak a
közéletben, hol van a példamutatás?! Ma a
számonkérők is számon kérhetők. Aztán eszembe
jutottak Spányi Antal megyés püspök pünkösdkor, a
Csíksomlyói-nyeregben elmondott szavai: „Az
áldozatvállalás nem idegen ma sem a hitből élő
embertől. De ő ismeri az áldozatban rejlő békét és
erőt, örömet is! A ma lehetősége, az összefogás ereje
képes lehet új irányba állítani sorsunkat és
megteremtheti annak lehetőségét, hogy a következő
nemzedékeknek úgy adjuk át azt, amit mi is kaptunk,
hogy többre jussanak, mint ami nekünk jutott. De
ehhez kell az összefogás, a tiszta gondolkodás, az
áldozatra is kész szeretet, az önzés elvetése és a
felelős gondolkodásból fakadó áldozathozatal
képessége is. A megújulás, a többre jutás, a
felemelkedés feltétele az erkölcsi megújulás! Ennek
útját kell járnia mindnyájunknak, kicsiknek és
nagyoknak, azoknak, akikre a vezetés terhe és
felelőssége hárul, és azoknak, akik a mindennapi
helytállásukkal családjukért dolgoznak, a maguk
munkájával járulnak hozzá az egészhez!”

Ezek olyan gondolatok, amelyek - azt gondolom -
mindenképp el kell, hogy jussanak a hajdúnánási
olvasókhoz. Mert képesek lennénk elhinni, hogy
,,minden rendben van ezen a legeslegjobb világon”,
hiszen a tv-ben, a rádióban szerepel a város és csupa-
csupa jó dolgokat hallunk onnan vissza! A valóság
egyik oldala ez, de a valóságnak Janus-arca van. Az
emberek azt gondolják, hogy ami tegnap volt,
amikor szükség volt rájuk (2010. április, október) az
ma is igaz. És úgy szint csodálkoznak, hogy
körülöttük sorra változik minden, de ez nem is az ő
döntésük, legfőképp nem is értenek semmit. Ami
viszont szerintük nem változik, az a módszer. A
város azt beszéli, hogy ennek ez lesz az igazgatója,

annak az. Ezt így alakítják át, azt úgy. Vagy az
egyiknek ezt vagy azt lehet, mert…, a másiknak
nem, mert… 

Felelőtlenség, ha az arc egyik oldalát vennénk
észre és felelőtlenség az is, ha megpróbáljuk
elhitetni, hogy e mögött politikai ellenlábasok
munkálkodása áll. Bár ez is tény. Minden dolognak
a világon meghatározója az arányosság. Ha ezt egy
kétpólusú zárt rendszernek képzeljük el, akkor az azt
jelenti, hogy ha az egyik oldalon plusz van, akkor a
másik oldalon mínusz keletkezik. Ez akkor is így
van, ha a társadalmi közgondolkodást vagy
közérzetet nézzük. Legegyszerűbben pedig úgy lehet
ezt értelmezni, hogy ha kevés az információ sok lesz
a szóbeszéd. Ha szűkül a kon-szenzuskeresés,
hatványozottan nő az igény a konszenzusra és még
sorolhatnám. 

Szomorú, hogy ez nem mai keletű dolog, szomorú,
hogy ezen nem sikerült változtatni és ezáltal valami
olyan folyamat részesévé válunk, amire az utókor
úgy hivatkozhat, hogy ezt tanulták az elődöktől.
Szomorú, hogy amiben hiszünk, és úgy gondoljuk,
hogy a mindennapok alapjai kell, hogy legyenek,
még most sem azok. Azt gondolom, hogy senki nem
ezt akarja, hogy majd az utókor csak rossz példaként
vagy úgy, mint akik nem hagytak rájuk örökül semmi
maradandó tudást, emlegesse ezt a generációt.
Sokkal inkább hiszem, hogy Spányi Antal szavai ott
munkálkodnak majd, és így a nyár, a kikapcsolódás
alkalmával lesz idő elmélyülni a gondolatokban az
útkeresésében.

Azt mondják, Csíksomlyón emberemlékezet óta
esik a nyeregben pünkösdkor. A székelyek - huncut
mosollyal az arcukon - úgy vélik, hogy a Szűzanya
ekképp is hozzájárul a megtisztuláshoz.

Varga Lajos
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete versenytárgyalásos pályázati eljárás útján értékesítésre
meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő Hajdúnánás, Fürdő u. melletti, 5381/3. hrsz-ú, 7100 m2 területű
ingatlant 30 millió Ft + áfa kiinduló licitáron az alábbi általános és specifikus értékesítési feltételek mellett:
– az ingatlan hasznosítási céljaként építési beruházás legyen meghatározva;  
– a pályázó köteles előre tájékozódni az adott ingatlan beépíthetősége felől;
– a pályázónak a szerződés aláírásától számított 3 éven belül meg kell valósítania a beruházást, – melynek
megvalósulását használatbavételi engedéllyel kell igazolnia – méltányosság nem gyakorolható;
– amennyiben a beruházás nem készül el, úgy az önkormányzatot visszavásárlási jog illeti meg a
versenytárgyaláson kialakult, szerződésben rögzített vételáron;
– a pályázat benyújtásával egy időben a kiinduló licitár 10%-át bánatpénzként az önkormányzat költségvetési
elszámolási számlájára (11738077-15372662) kell átutalni, 
– a nyertes pályázó a bánatpénzzel csökkentett vételárat az adásvételi szerződéssel egyidejűleg átutalással
köteles megfizetni az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára (11738077-15372662);
– a tulajdonjog átruházással kapcsolatos összes költség a vevőt terheli;
– a kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázati kiírásnak nem megfelelő ajánlatok beérkezése esetén nem hirdet
eredményt, illetve a versenytárgyalásos pályázati eljárást bármikor, indoklási és kártérítési kötelezettség nélkül
eredménytelennek nyilvánítsa és egyik pályázóval se kössön adásvételi szerződést;
– a pályázók közül a nyertest a soron következő ülésén Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
választja ki.
Specifikus feltételek – a fentiekben vázolt általános értékesítési feltételek kikötése mellett:
– csak szálláshely és fürdőhöz kapcsolódó szolgáltatások elhelyezése céljából értékesíthető.
A pályázat beérkezési határideje: 2011. augusztus 12-én 9,00 óra
A pályázat bontása: 2011. augusztus 15-én 14,00 óra
Versenytárgyalás, licitálás: 2011. augusztus 17-én 9,00 óra
Helye: a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó terme, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 
A pályázat beadható személyesen a Polgármesteri Hivatal titkárságán, zárt borítékban „Pályázat a
hajdúnánási 5381/3 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásra” felirattal.
Információ kérhető : Telefon: (06) 52/381-411/129
Pályázati csomag átvehető: 2011. július 18-ától (hétfőtől) a Polgármesteri Hivatal 4080 Hajdúnánás,
Köztársaság tér 1. szám titkárságán (I. emelet 1. sz. szoba) és Közgazdasági Irodáján (Földszint. 41. sz. szoba)
hivatali ügyfélfogadási napokon.
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Pályázati felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati úton történő bérbeadásra meghirdeti 5 éves
határozott időtartamra, az önkormányzat tulajdonában lévő, Hajdúnánás, Hunyadi u. 7. szám alatti, 27 m2

alapterületű üzletet 1.200,- Ft/m2/hó + áfa kiinduló licitáron.
A pályázatok beérkezési határideje: 2011. augusztus 8. (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. augusztus 10. (szerda) 900 óra
A versenytárgyalás, licitálás helye: a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó terme

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

VÁROSI BÖLCSŐDE

a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény( továbbiakban: Kjt. 20/A. § alapján

pályázatot hirdet
VÁROSI BÖLCSŐDE

kisgyermeknevelő munkakör betöltésére.

Közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4080
Hajdúnánás, Marx K. utca 10. sz.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az egészséges csecsemő és kisgyermek testi, pszichés
és szellemi fejlődésének elősegítése.
Az érvényben lévő módszertani elvek alapján, az
egyéni fejlettség figyelembe vételével nevelés,
gondozás.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és juttatásokra a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadó.
Pályázati feltételek:
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
15/ 1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. mellékletének II.
Rész „Alapellátások”alcím 2. pontjában meghatározott
képesítés,
büntetlen előélet, magyar állampolgárság.
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
bölcsődében szerzett szakmai tapasztalat,
gyógypedagógiai asszisztens végzettség,
számítógép felhasználó szintű ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
részletes szakmai önéletrajz,
iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló
okiratok másolata,
három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány,
a pályázó nyilatkozata arról, hogy:
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8)
bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fent
vele szemben,
a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betöltésének időpontja:
A munkakör legkorábban 2011. szeptember 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2011. augusztus 19.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt
Pálócziné Fejér Zsuzsa intézményvezető nyújt a 06-
52/381-312-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Városi Bölcsőde címére
történő megküldése:
4080 Hajdúnánás, Marx K. utca 10. sz.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálásáról a Városi Bölcsőde
intézményvezetője dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2011. augusztus 31.
A pályázat kiírásának további közzétételének 
helye, ideje:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat honlapja
2011. július 15.

FELHÍVÁS

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2011.
október 1-jétől zajlik hazánkban a népszámlálás. 

A 2011. évi népszámlásról szóló 2009. évi
CXXXIX. törvény értelmében a Magyar
Köztársaság területén 

2011. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot
alapulvételével a természetes személyekről és
lakásokról nép- és lakásszámlálást kell tartani. A
népszámlálási adatfelvétel végrehajtásához
számlálóbiztosokra van szükség. 

A számlálóbiztosok feladata az adatfelvétel
végrehajtása a Központi Statisztikai Hivatal által
készített útmutatóban található utasítások
betartásával. Egy számlálóbiztos a hozzárendelt
számlálókörzetben lévő átlagosan 125 cím és az ott
élő átlagosan 290 személy összeírását bonyolítja le.
A feladat elvégzéséhez otthoni felkészülés
szükséges és részt kell venni a Központi Statisztikai
Hivatal számlálóbiztosi képzésén.

A számlálóbiztos feladatai:
a számlálókörzet bejárása, a címek ellenőrzése;
az adatszolgáltatói csomagok kézbesítése a

körzethez tartozó lakáscímekre;
az adatszolgáltatók tájékoztatása a lehetséges

kitöltési módokról (internetes, illetve papír alapú
önkitöltéses, interjús válaszadási lehetőségekről);

a papíralapú önkitöltést választó háztartások
személyi kérdőívvel való ellátása, a kitöltött
papírkérdőívek átvétele és ellenőrzése, az
adathiányok pótlása a háztartások ismételt
felkeresésével;

interjú keretében a kérdőívek kitöltése; 
a kitöltött kérdőívek folyamatos és rendszeres

átadása felülvizsgálójának, aki a kérdőívek
kitöltöttségét és minőségét ellenőrzi;

a felülvizsgáló által nem elfogadhatónak
minősített kérdőív hibás vagy hiányzó adatainak
javítása, pótlása az adatszolgáltató ismételt
felkeresésével;

a népszámlálási címjegyzék végleges javítása,
adatokkal történő feltöltése, átadása a
felülvizsgálónak.

A számlálóbiztos személyével kapcsolatos
elvárások:

jó kommunikációs készség; 
kitartó és odaadó munkavégzés; 
megbízhatóság, pontosság;
helyismeret;
olvasható kézírás;
középfokú iskolai végzettség.
Munkavégzés időtartama: várhatóan 2011.

szeptember 25-től november 8-ig (a képzésekre
szeptember 25. előtt kerül sor).

A számlálóbiztosok díjazása a 2011. évi
népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes
feladatokról szóló  305/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet értelmében, a papír alapon összeírt, az
összeírás körébe tartozó címek és személyek száma
alapján kerül megállapításra, a következő díjtételek
szerint:

Számlálóbiztosi munkadíj tételenként

Kézbesítés, kapcsolatfelvétel, címellenőrzés,
aktualizálás: 150 Ft/cím
Lakás, lakott üdülő, lakott egyéb lakóegység,
intézet, intézeti épület: 175 Ft/összeírás körébe
tartozó cím
Személy: 310 Ft/összeírt személy

Számlálóbiztosi feladat ellátására 2011.
augusztus 15-ig lehet jelentkezni.

A jelentkezési lapok átvehetők a Polgármesteri
Hivatal Információs Irodájában, illetve letölthetők
a város honlapjáról (www.hajdunanas.hu).

A kitöltött jelentkezési lapok leadásával,
valamint további információkért az
Okmányirodában  Molnár Antalnéhoz fordulhatnak. 
Elérhetősége: 52/381-159,
molnarne@hajdunanas.hu



Nem várt problémák miatt csúszik a fedett fürdő átadása. Tóth Pétert, a Hépszolg  Kft. főmérnökét
kerestük föl, aki megnyugtató tájékoztatást adott az ügyben lapunknak.

– Amikor a második ütembe ért a beruházásunk, azaz megkezdődött a fedett fürdő átalakítása, akkor derült
fény, - a bontási munkálatok közepette -, hogy komoly problémák vannak a padlóba szerelt csővezetékekkel.
Sajnos vízben állt az egész padlószerkezet, emiatt a falak is átáztak, s gyakorlatilag szinte „szét kellet verni”
az egész fedett fürdőt. Fel kellett szedni a padlószerkezetet, újra elkészíteni, átalakítani a padlófűtési
rendszert, a falakat kiszárítani- amennyire csak lehet- speciális vakolóanyaggal újra vakolni, s következhet
a burkolások folyamata. Kb. 400 m.² alapterülettel kellett pluszban bővíteni a felújítást, s ezt a kivitelező
legkésőbb augusztus 20-ig vállalta. Ez nagyobb területet jelent, mint az eredetileg vállalt munka, ettől
függetlenül megpróbálják július végére, vagy augusztus elejére megvalósítani. Mi jelenleg ott tartunk, hogy
a plusz papírmunkák elvégzése (közbeszerzési eljárás stb.) is további vesződséget okoz, de persze
folyamatban van és sikerrel fog zárulni. Izgatottan várjuk egyébként már mi is az átadást, hiszen saját
költségünkre felújítjuk a medenceteret, új burkolatot kapnak, s úgynevezett feszített víztükrű lesz mindkettő.
Kialakítunk bennük olyan csatlakozási lehetőséget, hogy a víz alatti csoportos gyógytornát el tudjuk
végeztetni. A medencék előtti tér is átalakul, csúszásmentes burkolatot fog kapni. A zuhanyzókat szándékaink
szerint „vandálbiztossá” szeretnénk kialakítani, mivel a tapasztalatok azt mutatják, hogy sajnos nagy szükség
van rá. A két meglévő szaunánk közül az egyiket egy gőzkabinná fogjuk átalakítani, mely 6-10 személy
befogadásával fog rendelkezni. A régi nagy szaunánk is megújul. Teljesen új lambériát, illetve ülőfelületet
fog kapni. Tervben van még egy infra kabin beszerzése is, s így már egy teljes szauna világot (finn szauna
– száraz szauna – gőz, és infra kabin) tudnánk kínálni a kedves vendégeinknek. Az öltözők is átalakulnak,
új festést, új burkolatot kapnak, új szekrényeket másfajta elrendezésben. A gyógykezelések folyamatban
vannak, folyamatosan tartjuk a kapcsolatot az OEP-el, hogy a plusz gyógykezelések finanszírozásával
kapcsolatban meg tudjuk kötni velük a szerződést. Ezután folyamatosan vezetjük be az iszappakolást, a
súlyfürdőt, szénsavkezeléseket, a 18 éven aluli gyerekeknek gyógy úszást, tartásjavítási foglalkozásokat.
Nem elrugaszkodott árakkal kívánunk dolgozni, hiszen 3 éve nem volt áremelés, s a nánási vendégek a
városkártyával 50%-os kedvezménnyel vehetnek belépőt. Röviden egy szebb, változatosabb, sokszínűbb,
kényelmesebb, fürdőt kapnak a vendégeink. 

Természetesen felkerestük a kivitelezőt, Nyakas Gábort is, hogy saját szemszögéből is fűzzön néhány
gondolatot a témához. 

– Valóban nem várt technikai problémák léptek föl. Például az öltözőben, mikor kihúztuk a szekrényeket,
a mögöttük lévő fal annyira salétromos volt, hogy egyáltalán nem volt rajta vakolat. A padlólapok között
feljött a víz (számtalan fotót készítettünk), s mikor kijöttek a tervezők, s a műszaki ellenőrök, rögtön azt
javasolták, hogy újra kell gondolni az egész kivitelezést. Levertük kihordtuk a vakolatokat, újra szigeteltünk
újra aljzatbetonoztunk, vakoltunk. Ahhoz, hogy a burkolat valahogyan kinézzen ezeken a 100 év körüli
falakon, valahogyan függőlegesbe kellett hozni. Van olyan fal, amelyikre négy réteg vakolatot vittünk fel.
Amit lehet, mindenesetre megpróbálunk belőle kihozni. Annyiból szerencsénk van, hogy jól szárad az épület,
s már el tudtuk kezdeni a munkálatokat. Hivatalosan szeptemberig is lett volna időnk befejezni, de mi
vállaltuk, hogy augusztus elejére, legkésőbb 20.-áig elkészül. A tervezők elkészítették a költségvetést s így
ez durván ,,szűk” 20 milliós többletköltséget jelent a városnak. A nagyszabású beruházáshoz nagyszabású
megnyitóünnepség társul mely valószínűleg a szezon zárásaként kerül megrendezésre.

Kócsi Imre
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N e m  v á r t  p r o b l é m á k  m i a t t  c s ú s z i k  a  f e d e t t  f ü r d ő  á t a d á s a Dr. Béres Attila
Őrbottyán, 

Születés hely:Hajdúnánás
Születési idő: 

1967. december 9.
Családi állapot: 

Nős, három gyermek apja

Hajdúnánáson születtem 1967. decemberében. Itt
nőttem fel, majd az általános iskola elvégzése után
Szegedre kerültem, ahol gimnáziumi és egyetemi
diákéveimet töltöttem, majd kémia Ph.D.
tudományos fokozatot szereztem. Tanulmányaim
befejezése után, 1996-tól MOL szegedi üzemének
laboratóriumában dolgoztam, ahol a minő-
ségbiztosítási rendszer bevezetésében működtem
közre, majd rövidesen a laboratórium vezetőjévé
léptem elő. Két év múlva csatlakoztam az amerikai
Baker Hughes olajipari cég speciális vegyi
anyagok alkalmazásával foglalkozó vállalatához, a
Baker Petrolite-hoz. Ez a lépés a tudomány és a
hazai ipar világa után egy nemzetközi üzleti karrier
lehetőségét nyitotta meg előttem. Ennél a cégnél
több mint tíz évet töltöttem egyre magasabb szintű
értékesítési és üzletmenedzsment pozíciókban.
2003-ban a cég Németországot, Skandináviát és
Kelet-Európát felölelő trégiójának vezetésére
kaptam megbízást. Ekkor Németországba
költöztünk, ahol két évet töltöttünk családommal.
Itt egy nemzetközi csapatot vezetve sikerült a
területem üzleti eredményét e két év alatt
megdupláznunk. Időközben családi szempontokat
előnyben részesítve feleségemmel - aki szintén
nánási származású - úgy döntöttünk,  hogy
visszaköltözünk Magyarországra. 2007-ben
csatlakoztam a BorsodChem Zrt. vezetői
csapatához. Itt számos üzleti terület vezetését
láttam el, jelenleg a vállalat stratégiailag
legfontosabb, izocianát üzletének menedzs-
mentjében vagyok felelős az üzletfejlesztésért,
differenciált termékek fejlesz-tésért és új piacok
megszerzését. A vállalat életében a többszöri
tulajdonosváltás és a 2008 végén kialakult
recesszió jelentette kihívások közepette is sikerült
a cég piaci pozícióit stabilizálni majd tavalytól az
üzletet növekedési pályára állítani, új fejlesztésű
magas hozzáadott értékű termékekkel igényes
piacokra betörni. Az eddigi szakmai pályafutásom
során mindig kemény piaci körülmények sikerült
helytállnom és tapasztalatot szereztem nemzetközi
szinten is a leghatékonyabb vállalatirányítási
rendszerek és vezetői módszerek gyakorlati
alkalmazásában. Örömmel tettem eleget a
felkérésnek, hogy részt vegyek a Hajdúnánási
Holding Zrt. Igazgatóságának munkájában, mert
úgy gondolom, hogy tapasztalataimból merítve
hozzá tudok járulni ahhoz, hogy Hajdúnánás egy
hatékonyan működő, sikeres és fejlődő város
legyen.

Sebő Lászlónak hívnak.
Hajdúnánás szülötte
vagyok. Ebben a városban
nőttem fel. Előbb a 2.
Számú Általános Iskola,
majd a „Körösi” diákja
voltam. Okleveles köz-
gazdász diplomámat mar-
keting szakirányon
szereztem a Debreceni
Egyetemen. Ugyanitt
lettem okleveles szociológussá, humán menedzser
specializációval. 2000-ben egy tiszaújvárosi 8
tagintézményből álló integrált oktatási intézmény
gazdasági igazgatójaként kezdtem dolgozni. A 1,5md
forintos költségvetésű, mintegy 300 közalkalmazottat
foglalkoztató iskola gazdasági, pénzügyi és
üzemeltetési feladatainak menedzselését végeztem.
2007-ben a HBM-i Önkormányzat Gazdasági
Szolgáltató Főigazgatóságának lettem a vezetője,
ahol hasonló feladatokat láttam el. A 15 megyei
intézmény 5md forintos költségvetését 3 esztendő
alatt mintegy 25%-kal sikerült csökkenteni úgy, hogy
a feladatellátás színvonala mindeközben nem
romlott. 2011. július 1-től a HBM-i Kormányhivatal
igazgatójaként dolgozom. Feladatom az előzőekhez
képest annyiban változott, hogy a 15 intézmény
helyett a Kormányhivatalhoz tartozó – jelenleg 18 –
szakigazgatási szerv pénzügyi-gazdasági, üze-
meltetési problémáira kell nap, mint nap megoldást
találnom, valamint egy olyan egységes és hatékonyan
működő gazdasági szervezetet kialakítani, mely
segíti és támogatja az említett szakigazgatási szervek
munkáját.

Pályafutásom során minden esetben nagy

szervezetek működését kellett racionalizálnom
gazdaságossági és hatékonysági céllal. A
Hajdúnánási Holding Zrt. igazgatóságának
elnökeként is hasonló feladat vár rám és vezető
társaimra. Tisztában vagyok vele, hogy nagy fába
vágjuk fejszénket, egy olyan fába, mely minden
eddiginél fontosabb mindannyiunk számára.
Egyetlen célunk lehet, hogy a „vágás” gyarapítsa, ne
pedig ledöntse a fát. Ebben lesz segítségemre
egyrészt a két igazgatósági tag, akik fiatal koruk
ellenére szakmájuk területén már többször
bizonyítottak, másrészt a Holding Zrt. tag-
vállalatainak jelenlegi vezetői, munkatársai, akik
szakmai felkészültségére, tapasztalataira feltétlenül
számítok munkám során.

Dr. Horváth Tibor Gergelynek hívnak. Hajdúnánáson születtem 1976-ban, az
általános iskolát követően Debrecenben szereztem érettségit, majd 2001-ben
doktoráltam a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi karán. Már az egyetemi
évek alatt fel kellett ismernem, hogy fiatalon a saját kezembe kell vennem a
sorsomat, így egy Borsod megyei faluban, jegyzőként, később körjegyzőként
kezdtem el pályafutásomat. Az itt eltöltött évek alatt a vezetői tapasztalatszerzés
mellett bepillantást nyerhettem az önkormányzat és az önkormányzat tulajdonában
lévő gazdasági társaságok működésébe.

A diploma megszerzése után pályát módosítottam és egy nemzetközi
pénzintézetnél találtam meg hivatásomat a kis- és középvállalati üzletágban.

Regionális értékesítési vezetőként a budapesti és kelet-magyarországi régiók irányítása során alkalmam
nyílt a hazai vállalkozások és vállaltok működésével, gondjaival és sikereivel közelről megismerkedni. Az
elmúlt egy évtizedben a közel 500 értékesítő, értékesítést támogató, illetve ügyfélszolgálati feladatokat
ellátó kolléga vezetése és támogatása megmutatta, hogy mennyire fontos az ember, hiszen ez a siker
alapköve. 

Jelenleg a Citibank fiókhálózati üzletágának Kelet-Magyarországi régióigazgatója vagyok. Budapest
mellett egy kis faluban élek feleségemmel és három gyermekemmel, de örömmel hallgattam a hívó szóra,
mert hiszem, hogy a Hajdúnánási Holding Zrt. Igazgatóságának tagjaként lehetőségem nyílik az eddigi
tapasztalataimból valamit hazahoznom szülővárosomba, hiszen akárhová sodor is az élet, én mindig
„hajdúnánási” maradok.

2011. június 24-én  Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megválasztotta a
Hajdúnánási Holding Zrt igazgató tanácsát és felügyelő bizottság tagjait. Mivel az önkormányzati
intézmény rendszer átalakításában mérföldkő ezért úgy a Hajdúnánási Újság úgy gondolta, hogy a
háromfős igazgató tanács tagjaitól egy rövid bemutatkozást kér, ezt olvashatják az alábbiakban. 



Hajdúnánás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. márciusában meghozta az oktatás átszervezésével
kapcsolatos döntéseit. 

A nyári szünetben már ennek megfelelően folynak a felújítási és átalakítási munkák az oktatási intézmények
épületeiben.  A Pedagógiai Szakszolgálat már évközben helyet kapott a Rákóczi iskola üres tantermeiben, ahol
XXI. századi körülményeket biztosított az Önkormányzat a lerobbant Óvoda úti épületből ideköltöző
intézményegységnek.

A júniusi testületi ülésen választotta meg a képviselő-testület az összevont általános iskola új igazgatójának
Tóth Imrét, aki egyedüli pályázó volt és az alkalmazotti közösségek mind a négy általános iskolai
intézményegységben közel 100%-os támogatottságban részesítették. 

A Bocskai iskola épülete felújításra kerül, ezért a jövő tanévtől – a felújítás befejezéséig – a Bocskaiba járó
gyerekek a régi – bezárt – Nánási Oláh Mihály Általános Iskola Baross utca 11/a szám alatti épületébe fognak
járni. Ez a legnagyobb változás a nánási általános iskolás gyerekek életében a jövő tanévet illetően.  Mivel a teljes
iskola költözik, a gyerekek számára minden tárgyi feltétel biztosított lesz, és az őket tanító pedagógusok
személyében sem várható lényeges változás.

A Baross utcai épület felújításához kapcsolódó közbeszerzésről a képviselő-testület június 27-ei rendkívüli
testületi ülése döntött. Ebben az épületben kerül kialakításra a középiskolai kollégium intézményegysége is. 

A Barcsa iskola életében várható a legkevesebb változás. Minden gyermek a pedagógusokkal együtt a helyén
marad. Ennek az épületnek a felújítására is pályázik az Önkormányzat a KEOP Épületenergia fejlesztések c.
pályázat keretében közel 90 millió Ft összeg erejéig, 85%-os támogatottsággal.

A két központi iskola életében az a változás várható, hogy az alsó tagozatos osztályok a Makláry iskola
épületébe kerülnek, a Rákóczi iskola épületében pedig a Pedagógiai Szakszolgálat mellett a felső tagozatos
osztályok lesznek. Ez a döntés a kisgyermekek érdekét szolgálja, mert így minden alsó tagozatos gyerek helyben
tud étkezni, valamint szintén helyben lesz biztosítva a kisgyermekek számára a tornaterem használata is. Ez a
Makláry kisiskolásai számára eddig is adott volt. Ezzel az intézkedéssel a Rákóczi iskola alsó tagozatos osztályai
kerülnek jobb körülmények közé, mivel a Rákóczi iskolában ezek a feltételek  nem voltak adottak. Ezzel együtt
sikerül megoldani a központi iskola felső tagozatosai számára is, hogy minden osztály modern tornateremben
tornázhasson a következő tanévtől. Ebben a Makláry iskola, a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium és a Református
Általános Iskola tornatermei segítenek. (Így felszabadul a Bocskai utcán a Helytörténeti Gyűjtemény helyisége,
amelyet kiállító terem céljára újítanak fel a nyáron.) A felső tagozatosok étkezése továbbra is a Közétkeztetési
Kht-ban lesz biztosítva.

A Makláry iskola épületébe kerül még a Speciális Általános Iskola két osztálya is a Baross utcáról.
Megkezdődtek a felújítási munkálatok – a 2011. július 1-jén a Hajdúnánási Református Egyházközségnek –

óvodai feladatok ellátására átadott Iskola utcai épületben is, ahol a 2011/2012-es tanévtől – a szülői igényeknek
megfelelően – négy óvodai csoport fog működni a Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda
tagintézményeként. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat főjegyzője a napokban küldte meg az új intézmény
jogerős működési engedélyét. A Hajdúnánási Óvodából tíz dolgozó – hat óvodapedagógus és négy dajka – kerül
át saját döntése alapján a Református Óvodába. A többi dolgozó külső pályázó lett.

A Fülemüle Óvoda épülete kiváltásra került. A következő tanévtől a Hajdúnánási Óvoda egy óvodai egységgel
kevesebbel fog működni. Minden további óvodai egység a régi rendben kezdi meg az új tanévet: Kasza utcai
óvoda, Perczel utcai óvoda, Marx Károly utcai Óvoda, Dorogi úti Óvoda, Napsugár Óvoda és a Hétszinvirág
Óvoda Tedejen. A Kasza utcai Óvoda épületének megújítására ugyancsak benyújtásra került a KEOP
Épületenergia fejlesztések c. pályázat keretében 40 millió Ft összeg erejéig.

Fontos tény, hogy az oktatás átszervezését sikerült úgy megoldani, hogy sem az óvodai egységekben, sem az
összevont általános iskolában nem szűntek meg álláshelyek, sőt – a Polgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint
– éppen az átszervezésnek köszönhető, hogy nem kellett pedagógusokat elbocsátani.

A képviselő-testület egy – a Gazdasági Ellátó Intézményhez kapcsolódó – karbantartói egység létrehozásáról
is döntött a júniusi ülésen, amely a nyár folyamán célirányosan és együttes erővel végzi az oktatási épületek
karbantartását. A GEI a Makláry épületéből a művelődési központ épületébe helyeződik át. Ezekkel az
átszervezésekkel négy épület kerül kiváltásra, amely jövő tanévtől jelentősen csökkenti az oktatás finanszírozását
és ezzel a költségvetés hiányát. (Kollégium épülete, Bocskai iskola épülete, Pedagógiai Szakszolgálat épülete,
Fülemüle Óvoda épülete.)

Források: Éles Béláné, a Polgármesteri Hivatal közoktatási referense – Kovácsné Bata Éva, a Hajdúnánási
Óvoda vezetője – Tóth Imre, a Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója, Gacsályi Gábor lelkipásztor – Hajdúnánási Református
Egyházközség képviselője.

Szabó Endre
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KÓCSI SZTORIK
kócsi imre

Kevés Nánáson a postaláda?

– Tetszett a múltkori cikked! – szólít meg látszólag
kissé kelletlenül egy régi ismerősöm, – még egy
kicsit sajnáltunk is – teszi hozzá, flegmaságát
korántsem titkolva.

– Sajnáltatok? Melyik is volt az a cikk –
kérdeztem vissza csodálkozva.

– Amikor elestél a bicajoddal a körforgalomban.
– Hiszen az még a télen volt! – csapok egyet a

kezemmel.
– Ez az! Mi azóta nem kaptunk Hajdúnánási

Újságot.
Azonnal összeállt a kép. Ez a fickó a maga

ironikus módján próbálta felhívni a figyelmemet,
hogy gondok vannak lapunk terjesztésével
kapcsolatban, pedig már kezdtem elbízni magam. És
valóban. Egyre többen állítanak meg, panaszkodnak,
(nem csak nekem, kollégáimnak is), hogy nem
érkezett meg a „várva-várt” lap. Nosza másnap
felöltöttem legszebb ruhámat, s meg sem álltam a
„Hivatalig”, hogy – ha nem is az asztalra csapva – de
érdeklődjek a mulasztások okáról. Nos a következő
tényekre derítettem fényt. Az újságokat a közhasznú
dolgozók hordják ki. Ők viszik az önkormányzati
leveleket is, s bizony rossz tapasztalataik vannak
(nem jönnek ki, nem veszik át, kutyát is küldtek már
rájuk). Több helyen nem tudnak bejutni az emeletes
házakba, és nagyon sok helyen nincs postaláda, vagy
csak egészen kicsi. Ilyenkor a kerítés, vagy a kisajtó
léc közé tudják csak csúsztatni az újságot, s bizony
azt sokszor kilopják, vagy elázik. Bármennyire egyet
is értek velük, azért valamilyen megoldást találni
kell. A legtöbbször, a mellékutcák maradnak ki, sőt
legutóbb már egy-két nagyobb is. Mindenesetre
hogy igazukat némileg bizonyítsam itt egy eset,
melyet egyik cimborám követett el, miután kedélyes
beszélgetésünk végén elbúcsúztunk egymástól az
egyik utcán. Nagyot csapott a tenyerembe s már
lódult is tova a járdán. Én pár lépés után
visszafordultam, s döbbentem láttam, hogy a
legnagyobb nyugalommal kikapott egy Hajdúnánási
Újságot, mely egy számára idegen ház kerítéslécei
közzé volt odabiggyesztve.

– Mit művelsz Laci, az nem a tiéd! – kiáltottam
utána mérgesen.

– Majd reggelre visszahozom – válaszolta,
miközben messze eltartotta magától, hogy legalább
a nagybetűket lássa.

K á r p á t -  M e d e n c e i  I f j ú s á g i  
N é p t á n c  E g y ü t t e s e k  Ta l á l k o z ó j a  

A szabadtéren rendezett programba az időjárás is
beavatkozott, de a borongós idő és az eső ellenére is
szép számú közönséget és táncos csoportokat
vonzott a találkozó. A fellépő együttesek táncukkal
a hagyományőrzés mellett összerendezett
mozgásukról, fegyelmezettségükről adtak tanú-
bizonyságot. A két napos rendezvényre érkeztek
tánccsoportok Érmihályfalváról, Érsemjénről,
Nagyidáról, Tiszapéterfalváról is, akik gyönyörű
népviseleteikkel is elképráztatták a közönséget.

A tánctalálkozóval egybekötve Öhönvőző verseny
is tarkította a szombati napot, ahol kisebb csoportok
és közösségek mutatták meg, milyen recept és
fortély szerint készül a nánásiak kedvenc nyári
eledele, melyből a szervezők a bajai halészléfőző
versenyhez hasonlóan hagyományt kívánnak
teremteni.

Az elkészült ételeket zsűrizték is, a  dobogós
helyezések a következők: 3. Murvai László,2. Hódos
Antal, 1. Csuja Zsolt.

A rendezvény zárásaként össznépi táncházra
invitálták a közönséget, Szent-Iván éji tűztánccal
egybekötve, ahol   az egész rendezvényt végigzenélő
Csűrdöngölő együttes mellett a Kokas zenekar húzta
a talpalávalót.

(F. A.)

Immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre
városunkban az Arató fesztivál, idén azonban először
versennyé avanzsált. Pedig annak idején egyszerű
szalmagyűjtésnek indult – tudtam meg Veres
Sándortól, az egyik főszervezőtől – aki tájékoztat, e
hagyományőrző nap eseményeiről. Megtudom, hogy
mivel ,,szalmás” város vagyunk, - a helyi nyugdíjas
klub szerint is - elengedhetetlen, hogy teret engedjünk
e hagyománynak. Az elképzelést tett, majd támogató
is követte, s Nyakas András vállalkozó jóvoltából
helyszín is akadt.  Így hát július  9-én kora reggel nagy
nyüzsgésre, autóbuszok zajára, férfiemberek

diskurálására, asszonyok jókedvű fecsegésére
ébredtek, a Nyakas farm mögötti kiserdő lakói.
Hajdúhadházról, Téglásról, Hajdúböszörményből, és
Hajdúdrogról érkeztek a csapatok, és kísérőik, hogy
bemutassák tudásukat, s learassák, - nem csak a búzát
-, hanem a babérokat is. A papi áldás, és a polgármester
köszöntője után, sokak szerint a nap legfontosabb
eseménye következett, mégpedig az arató pálinka
elfogyasztása. Ezután a versenyzők szerszámukat
magasan a vállukra tartava – szinte kasza erdőt alkotva
– nótázva tangóharmonika kísérettel elindultak a
búzatábla felé. A kanyaron túl egy hatalmas
kombájnból a meglepett sofőr vetett rájuk néhány
pillantást, majd folytatta munkáját, s talán bánta, hogy
ő a gépével nem nevezhet. Mindenesetre délre, mire a
munka kész lett, az ebéd, is elkészült – Nyakas András,
és a helyi Ipartestület szakácsainak jóvoltából – s
következhetett az eredményhirdetés, és a színvonalas
műsor. Délután egy 4 tagú kitűnő cigányzenekar
szórakoztatta közönséget csárdásaival, s klasszikus
zeneszámok nagyszerű feldolgozásaival. Elannyira,
hogy estére, a büfé környékére „cuccoltak” le s a
hangos nótázásnak, a jókedvnek csak a lenyugvó nap
vetett véget.

K. I.

T á j é k o z t a t á s  a z  o k t a t á s  á t s z e r v e z é s é h e z  k a p c s o l ó d ó
v á r h a t ó  v á l t o z á s o k r ó l

Arató fesztivál a határban



NÁNÁSI 
VIGASSÁGOKPéntek

Motoros találkozó a városi Fürdőben
20 óra   Koncert: Idiot Side, Hooligans, Wanted 
Szombat helyszin: a Fűrdő utcán a kemping előtt
9.00 V. Biokultúra Találkozó, Pásztorételek  főzőversenye,
10 órától kulturális programok a művelődési közp. művészeti csop. előadásai. 
15.00 Motoros felvonulás, 17 óra erősemberek bemutatói, versengése 
Motoros találkozó programja:
Erotikus bemutató, Motorosfelvonulás, Bazár, Játékok, Baranta bemutató  Tűz zsonglőr lányok 
20 óra  Koncert: Eufória, AB/CD, Blues Company Szöllősi Pepe Stunt Show 
Belépő: 3 napos 3000 ft, Napijegy 2000 ft (Péntekre vagy Szombatra) Nánás kártyával 50% kedvezmény
24. vasárnap: helyszín: Kollégium belső udvara 21 óra Naná Színház:  Pázmányos
25. hétfő: helyszín: Főtér 18 óra Nótaest a helyi nótaklubok közreműködésével
26. kedd: helyszín: Főtér,  16 óra Szabadidős és sportnap
foci, sakk, ping-pong,kézilabda, streetball,családi kerékpározás,futóverseny,íjászat, aerobic, jóga stb.
kb.18 órától Kultivátor zenekarainak előadása.Honululu Stars, Morse
27. szerda: 19.30 Mozi előtt: Cseh Tamás emlék est
28. csütörtök: helyszín: Templomkert 17 óra Nanas-Art művészeti nap
helyi képzőművészek és zenészek, énekesek, ének-karok szabadtéri bemutatói, játszó-házi kézműves
foglalkozások, 
18.00 Fílmbemutató: Lassú tükör magyar kísérleti filmRendező: Igor Buharov
Rendező: Ivan Buharov, szereplők: Horváth László , Thuróczy Szabolcs , Bagdi István , Bagdiné Kovács
Mária , Gut István , Veres Sándor 
20 óra Komolyzenei koncert a Református templomban, Makláry kórus és a Református egyházközség
kórusának műsora.
29.péntek: helyszín:Főtér 15 óra Sokszínű Európa
Kulturális workshop Európa országaiból, gasztronómia, zene, tánc, ismeretterjesztés, filmvetítés
18.00 Hajdúknak Szépsége Szépségverseny
Testvérvárosok kulturális csoportjainak bemutatói. Táncest
30. szombat: helyszín: Martinek Lovas udvar 10 óra Fogathajtó verseny
Népzenei találkozó: citerazenekarok, népdalkörök, stb.
helyszín: Főtér 17 óra Ökörsütés
18 óra Testvérvárosok kulturális csoport-jainak bemutatói.Különkiadás (Hu.) Playtime (Ro.)
21 óra  Záró Koncert Ladánybene 27

A rendezvények a motoros találkozó kivételével ingyenesek.
Bővebb felvilágosítás: 382-400  Kéky Lajos Városi Művelődési Központ

NÁNÁSI KONYHA TITKOK
2011. július 23.

Az „V. Biokultúra Találkozó” keretén belül
gasztronómiai versenyt hirdetünk meg, melyre

szeretettel várunk minden érdeklődőt.
A versenyszámok:

1. Hagyományos étel főzése bográcsban,
2. Hajdúnánás legfinomabb házi pálinkája,
3. Hajdúnánás legfinomabb házi süteménye. 

1. Hagyományos étel főzése bográcsban
A főzőverseny helyszíne:Hajdúnánás, Fürdő utca, a

Kemping előtt, regisztrációs sátor.
Időpontja: 2011. július 23. 9.00-13.00-ig.
Nevezés a helyszínen 830-930 óra között. Nevezési

díj nincs. Kérjük, hogy a versenyre 7.30 előtt ne
érkezzenek meg! Tüzelőről a szervezők gondoskodnak.
Kérjük a jelentkezőket, hogy a tűzrakáshoz – a fű
megóvása miatt – gondoskodjanak alátétről.

A főzőverseny kategóriái: 
1. Húsos pásztorétel
2. Hús nélküli pásztorétel
A verseny feltételei: Főzés bográcsban a helyszínen,

a megadott időintervallum alatt. Az ételek bármilyen
különleges ízesítése elfogadott. 

A versenyzést és a főzés „végeredményét” zsűri
értékeli. A zsűri a helyezések megállapításánál
figyelembe veszi a főzés körülményeit, az étel íz
harmóniáját, a hagyományosságot, a tálalást és az
öltözködést is. A helyezettek értékes jutalomban
részesülnek. Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a
főzés során olyan mennyiséggel készüljenek, hogy
kóstolási lehetőséget biztosítsunk az érdeklődők
számára. Mindenki saját maga határozza meg, hogy
hány adag ételt biztosít a kóstoláshoz, az ehhez
szükséges jegyeket a rendezőség biztosítja.

2. Hajdúnánás legfinomabb házi pálinkája
A versenyben a Hajdúnánáson, vagy a közvetlen

környezetében termett gyümölcsből készült, legális
keretek között előállított pálinka vehet részt. Az évjárat
nincs meghatározva és a különleges ízesítés is
megengedett. A versenyre legalább 0.2 liter pálinkával
lehet nevezni. Nevezési díj nincs. 

A nevezés helye: Fürdő utca, a Kemping előtt,
regisztrációs sátor. A nevezés időpontja: 2011. július
23. 9.30-10.00-ig. A pálinkákat zsűri értékeli. A
zsűrizés után megmaradt pálinkát a versenyzők nem
kapják vissza. A helyezettek értékes jutalomban
részesülnek.

3. Hajdúnánás legfinomabb házi süteménye
A házi süteményt sütő verseny egyetlen feltétele,

hogy a süteményt leveles tésztából kell elkészíteni. Az
ízesítés bármilyen formája megengedett. (túró, lekvár,
mák, stb.)  A versenyre egy rúd vagy 20 db süteménnyel
lehet nevezni. Nevezési díj nincs. A nevezés helye:
Fürdő utca, a Kemping előtt, regisztrációs sátor.  A
nevezés időpontja:  2011. július 23. 9.30-10.00-ig.

A süteményeket zsűri értékeli. A zsűrizés után
megmaradt süteményeket a fellépőknek ajánljuk fel. A
helyezettek értékes jutalomban részesülnek.

A gasztronómiai versenyek értékelése, és a díjak
átadása kb. 15 óra (a motorosok elindulása) után lesz a
színpadon. Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a
főzőversenyen résztvevő ételekből korlátozott számban
kóstolásra lesz lehetőség. Kóstolójegy a rendezőségtől
vásárolható.

Sportdélután 2011.  július 26. (kedd)  Köztársaság tér
9 óra: biciklis teljesítménytúra a város határában. A táv kb. 25 – 30 km. A teljesítménytúra a művelődési
központ belső udvaráról indul. Jelentkezni július 22-ig lehet a művelődési központban.
16 óra: sakkverseny a műv. közp. előcsarnokában több korosztályban. Jelentkezni július 26. 15 óráig lehet.
16 óra: kézilabdabemutató a Hajdúnánás SC Aprófogúak csapatának közreműködésével.
16 óra: streetball bajnokság a Makláry isk. a.pályáján. 2 fős csapatok jelentkezését várjuk júl. 26. 15 óráig.
16 óra: íjászat a művelődési központ belső füves udvarán. 
17 óra: futóverseny több korosztályban (gyerek, felnőtt), valamint BM rendvédelmi dolgozóknak. A
futóversenyre jelentkezni július 26. 16 óráig lehet.
16.30 óra: asztalitenisz verseny több korosztályban a Csiha Győző iskola tornatermében. Jelentkezni a
helyszínen július 26. 16.15-ig lehet Magyar Leventénél. Belépés csak tornacipőben! Asztalitenisz ütőről
minden versenyzőnek önállóan kell gondoskodnia!
16.30 óra: karatebemutató a Hódos Imre DSE karate szakosztályának közreműködésével.
17.30 óra: foci freestyle verseny. Várjuk azoknak a jelentkezését, akik jól bánnak a futball-labdával és adott
idő alatt minél több trükköt be tudnak mutatni. Jelentkezni július 26. 16 óráig lehet.
17 óra: női torna a szabadtéri színpadon és a főtéren.
18 óra: jóga foglalkozás a művelődési központ balett termében. 
16 óra: biciklis ügyességi verseny a Főtéren. A versenyre gyerekek (14 éves korig) és családok (1 felnőtt,
2 gyerek) jelentkezését várjuk július 26. 15 óráig.
17 óra: foci bemutató a Nánási Focisuli Egyesület csapatainak részvételével.
A programokon, versenyeken a részvétel díjtalan! Jelentkezni a megadott határidőkig Szólláth Zoltánnál
lehet a művelődési központban (52/382-400, 70/372-1494, info@nanasvmk.hu)

Ön hogy érzi magát?
Önt is orvostól orvosig küldik, mégsem derül ki, hogy mi okozza panaszait?
Ön is hetek, hónapok, évek óta szedi gyógyszereit, mégsem érez javulást?
A megoldás: Dr. Kacsó Kornélia és a Medbiotech Diagnosztika Debrecenben!
Pontos diagnózisok 1 órán belül,
megelőzés és hatékony kezelés GARANCIÁVAL !
„17-féle vizsgálat, mely feltérképezi az Ön testét tetőtől talpig és 81-féle kezelés,
amelyek minden panaszára gyógyírként szolgálnak.
Nyugat-Európa és Dubai elitje már évek óta élvezi ennek a módszernek az előnyeit!
Ön is megérdemli a tökéletes orvosi ellátást!
Páciensünk írta:” Epegörcsöm volt rendszeresen, kórházban kezeltek, mindig infúziót kaptam, de ahogy
elmúlt a gyógyszer hatása, újra előjöttek a panaszok. Kacsó doktornőnek kezelésétől mára rengeteget
javult az állapotom, nem fáj a gyom-rom, és a kezelésnek kellemes mellékhatásaként az addigi gyakori
idegességem is elmúlt és végre híztam 3 kilogrammot, végre jól érzem magam.”
Pazonyi Mártonné, Hajdúböszörmény

Információ: www.meggyogyulsz.com Kérjen időpontot Most!: +36 20 279 1476
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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. augusztus 8. (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. augusztus 10. (szerda) 1000 óra
A versenytárgyalás, licitálás helye:

Pm. Hivatal kis tanácskozó terme, Köztársaság tér 1.



KOSZORÚ  AKCIÓ!
Ná l unk  c sak  a  v i r ágo t  f i ze t i !

Ingyen: koszorúalap,fenyő, zöldek!
Példa:

• 10 szálas koszorú szegfűből  10*200.- =  csak 2.000 Ft
• 10 szálas koszorú rózsából 10*400.- =  csak 4.000 Ft
• 10 szálas koszorú krizantémból 10*300.- =  csak 3.000 Ft

VIRÁGBOLT  Hajdúnánás, Kossuth u. 3.    Tel:06/30-421-0210

Az AKCIÓ  2011. december 31-ig tart
N y i t v a  t a r t á s :

H é t f ő - p é n t e k  8 . 0 0 - 1 8 . 0 0 ,    s z o m b a t   7 . 0 0 - 1 3 . 0 0 ,

v a s á r n a p   8 . 0 0 - 1 2 . 0 0

6 reklám Hajdúnánási Újság 2011. július 15.
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Július első hetét Erdélyben töltötte a Hajdúnánási Aranyszalma néptánccsoport egy része vezetőjük Ilyés
Ilona szervezésében, aki sikeres pályázatával váltotta valóra élete nagy álmát, a Székelyföldi tánctábort.

A résztvevő gyerekek Csíkszeredához közel, az Olt folyó jobb partján lévő festői szépségű Cari Táborban
tanulták a felcsíki táncokat a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes két táncosától: Joó Kingától és Péter
Lászlótól.

A tánctanulás mellett Székelyföld nevezetességeivel és tájaival ismerkedtek a gyerekek, a délelőtti
táncórák után hegyet másztak, megnézték Gyimesbükkön a nemzeti zarándokhellyé vált  1000 éves határt
a nemrég felújított vasúti őrházzal, a Rákóczi várat, Farkaslakán Tamási Áron szülőházát és volt iskoláját,
a Békás-szorost, a Gyilkos-tavat, Szejkefürdőn a székely kapukat, s Orbán Balázs síremlékét. Ahol csak
lehetett nemzetiszínű szalaggal jelezték ott-jártukat. Büszkén vitték magukkal a "Hajdúnánás" feliratú táblát
a magyar és a város zászlajával együtt, melyet a helyi és a kiránduló magyarok nagy örömmel díjaztak.

Külön élmény volt a 80. Ezer Székely Lány Találkozón való részvétel Csíksomlyón, ahol csak a rossz
időjárás akadályozta meg őket abban, hogy megvillantsák hajdúsági népviseletüket a nagyszabású viselet-
mustrán. Példaértékűnek számít ez a találkozó abban a tekintetben, milyen büszkeséggel telve veszik fel a
székelyek a népviseletüket korra és nemre való tekintet nélkül. A találkozó előtt ünnepi szentmisén vettek
részt a csíksomlyói kegytemplomban a Sarlós Boldogasszony napján , ahol a rengeteg viseletbe öltözött
résztvevő közösen ünnepelte e nagy szabású Mária ünnepet.

Programjaik között szerepelt  egy - a táboruk vezetőjének irányítása alatt álló állami gondozott gyerekek
nevelésével foglalkozó család meglátogatása is, akiknek itthonról gyűjtött adományokkal és  ajándékokkal
is kedveskedtek. Az ott élő gyerekek nagy szeretettel és a meghatottságtól könnyes szemekkel fogadták őket
nevelőszüleikkel Antal Bíró Gergellyel és feleségével együtt. A tábor üzemeltetője – Csató Miklós –
példaértékű szeretettel és odaadással neveli a befogadott gyerekeket, s több ilyen jellegű családi nevelői
gondoskodást is irányít.

Utolsó nap a tanult táncokat és dalokat mutatták be a gyerekek, s ajándékul eltáncolták hajdúsági táncukat
is a 2 helyi táncpedagógusnak és a  vendégeknek.

A tábor résztvevői és a kedves vendéglátóik is hagyományt kívánnak teremteni a felejthetetlennek
minősített idei tánctáborból, így közös céljuk az évente ezen a helyszínen és időpontban megrendezendő
néptánctábor.

A tábor megvalósulását helyi vállalkozók és magánszemélyek is támogatták, köszönet érte! 
(Pharma-Sano Gyógyker Bt., Mes-Fém Kft., Mén-Ép 2003 Kf.t, Boros Gizella, Szólláth Tibor, Okkal-

Másokkal Ifjúsági Egyesület, Máró Antal Mátyás, Orosz László, Kelemen László, Bio Fitt Gyógynövény
Szaküzlet, Fazekas József Sándorné, MOISB Hajdúnánás)

F. A.

A VI. Hajdúnánási Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábor 2011. augusztus
1-10-ig fog élményekben gazdag alkotómunkát végezni. Az eddig összeállt
programra támaszkodva és bizakodva gondolom ezt. Városunkon kívül érkeznek
hozzánk még alkotók Budapestről, Szentendréről, Győrből, Hajdúdorogról,
Tiszavasváriból, Újtikosról. Felvidékről: Szepsi és környékéről, Pártiumból
Tasnádról a testvéregyház művésze, Belénesről, Szatmárnémetiből,
Nagyváradról. Testvérvárosainkból: Lengyelország: Ustronból, Felvidékről:
Pöstyénből, Pártiumi testvérvárosból: Érmihályfalváról.

A tábor első napja augusztus 1-jén délelőtt az alkotók érkezésével és
elhelyezésével telik műterem, szállás, ismerkedés. Délután 17 órától megnyitó
kiállítás A Kéky Lajos Városi Művelődési Központban. Köszöntőt mond Szólláth
Tibor Hajdúnánás város polgármestere. A kiállítást megnyitja Véssey Gábor
Munkácsy-díjas festő,grafikusművész, A Magyar Képzőművészeti Egyetem
tanára, a tábor művészeti szakmai vezetője. 
Egy közös alkotói munkanap lesz a város főterén.
Augusztus 5-én pénteken 17 órától előadást tart Tölg-Molnár Zoltán Munkácsy-

díjas festő, grafikusművész, A Magyar Képzőművészeti Egyetem professzora.
Augusztus 6-án szombaton délután 17 órától előadást tart Bráda Tibor Munkácsy-
díjas festő, grafikusművész, A Magyar Képzőművészeti Egyetem docense.
Az előadások a Kéky Lajos Városi Művelődési Központban lesznek.
Augusztus 9-én kedden 17 órától záró kiállítás a Kéky Lajos Városi Művelődési
Központban.
Köszöntőt mond Halász János a Nemzeti Erőforrás Minisztérium államtitkára,
Szólláth Tibor Hajdúnánás város polgármestere.
A tábor évről-évre való támogatásáért és fenntartásáért köszönet a mindenkori
polgármesternek, képviselő-testületnek, a minisztériumi és a megyei, az üzemek,
vállalkozások, magánszemélyek támogatásának. 
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt az előadásokra és a kiállításokra.

Bertalan Ferenc táborvezető, főszervező

kÜlDJÖN EGY kÉPEt!

PROGRAM  AJáNlÓ

Egyenlő Bánásmód Hatóság

2011. július 28-án 9 órától dr. Jaczkovits Zita,
egyenlő bánásmód referens rövid előadás keretében
ismerteti a diszkriminációs ügyekben végzett
tevékenységüket és az eljárás menetét.

Moziműsor
2011. július 16. (szombat) 19 óra – Ébredj velünk!
(szinkronizált amerikai romantikus vígjáték)
2011. július 23. (szombat) 19 óra – Halálos
iramban: Ötödik sebesség (szinkronizált amerikai
akcióthriller)
2011. július 30. (szombat) 19 óra – Kung Fu Panda
2 (Szinkronizált amerikai animációs film)

Zenés Nyári Esték

2011. július 20. (szerda) 19.30 – Szabó-Nagy Attila
– Huszti László akusztikus duó
Július 27.19.30  Cseh Tamás emlék est
Helyszín: Az Ifiház előtt

Kézműves Klub

2011. július 29. (péntek) 16 óra 
2011. augusztus 12. (péntek) 16 óra 
A TELEHÁZ nyitvatartási ideje megváltozott!
Hétfőtől péntekig: 9.00 – 20.00
Szombat, vasárnap ZÁRVA

Bővebb információ: 4080 Hajdúnánás,
Köztársaság tér 16., 06-52-381-620,

www.okmasok.hu

Ú j r a  M ű v é s z t e l e p  v á r o s u n k b a n

S z é k e l y f ö l d ö n  t á n c o l t a k
a  n á n á s i  n é p t á n c o s o k

Kérjük kedves olvasóinkat, hogy akinek vannak
régi fotói pl. régen volt arató ünnepről, aratásról,
vásárokról, városi rendezvényről. Vagy esetleg
hagyatékban örökölt régi fotóalbumot. Juttassa el
szerkesztőségbe, Szólláth Zoltán (művelődési
központ) részére, hogy ezeket lemásolhassuk és
visszaadhassuk, ezzel is bővítve a város fotó
emlékeit estleg fényt derítve egy – egy eseményre,
szokásokra. 



Lakossági fórum a közbiztonságért Hajdúnánáson
2011. június 7-én 18 órai kezdettel a Jobbik Magyarországért Mozgalom hajdúnánási szervezete lakossági

fórumra hívta az embereket. A téma a közbiztonság volt.
A fórumra meghívást kapott dr. Hraskó János, Hajdúnánás új rendőrkapitánya, Szólláth Tibor

polgármester, dr. Fülöp Erik, Tiszavasvári polgármestere (Jobbik Magyarországért Mozgalom) és Rubi
Gergely, a Jobbik országgyűlési képviselője.

Szomorú tény, hogy a rendőrkapitány és a város polgármestere nem jelentek meg a rendezvényen. A Jobbik
Hajdúnánási Szervezetének elnöke, Tóth Imre személyesen egyeztette az időpontot és a rendezvénnyel
kapcsolatos részleteket mindkét féllel. A kapitány úr a fórum napján délben lemondta a részvételt arra
hivatkozva, hogy a megyei kapitány nem járult hozzá, hogy ő pártrendezvényen vegyen részt. Őszintén
sajnáljuk ezt a hozzáállást. Arra azért mégis kíváncsiak lennénk, hogy ugyanez történt volna-e, ha a fideszes
polgármester kéri fel kapitány urat, hogy mutatkozzon be Hajdúnánás lakossága előtt. Akkor is letiltaná a
megyei felettese?

Ami pedig a polgármester urat illeti, a Jobbik helyi elnökével, egyben önkormányzati képviselőjével aznap
közli, hogy egy fontos tárgyalása lesz. No comment. A két másik meghívott szerencsére el tudott jönni.

Dr. Fülöp Erik beszélt Tiszavasvári közbiztonsági helyzetéről, a csendőrség felállításáról és hogy hogyan
küzdenek szerény eszközeikkel a mai helyzetben e területen.

A legfontosabb gondolat talán az volt a beszédében, hogy ma olyan a helyzet Hajdúnánáson, mint
Tiszavasváriban volt kb. 15-20 évvel ezelőtt. De a demográfiai bomba itt is ketyeg, ami nem sok jót ígér a
jövőre nézve.

Rubi Gergely az országos helyzetképet elemezte, ami siralmas. Dr. Pintér Sándor belügyminiszter 2 hét
alatt rendet ígért, ehelyett szinte minden nap megölnek egy idős embert a kis falvakban. A média elhallgatja,
hogy az elkövetők szinte kivétel nélkül cigányok. Az elmúlt egy évben jelentősen nőtt a bűncselekmények
száma országos, megyei és városi szinten is. Elhangzott, hogy Pintér Sándor rendteremtésre teljesen
alkalmatlan.

A közönség soraiból felszólalók egyrészt kérdéseket intéztek a meghívottakhoz, másrészt sérelmeiket
mesélték el, melyeket különböző bűncselekmények áldozataként szenvedtek el. Sokan nagyon elégedetlenek
voltak a rendőrség munkájával, több bűncselekményt be sem jelentenek, mondván úgysem találják meg a
tettest. Itt meg kell említeni, hogy a rendőrség anyagi helyzete elégtelen, a rendőröket nagyon elkeseríti,
hogy a bűnözőket védi a törvény a velük szemben.

Hasznos lett volna, ha hallja ezeket a rendőrkapitány úr, de nem volt ránk kíváncsi. Mi viszont kíváncsiak
lettünk volna az elkövetett és felderített bűncselekményekre, hogy miért zavarhatják büntetlenül a lakók
nyugalmát a központban és környékén randalírozó bandák, száguldó motorosok, és a zenét hangosan
bömböltető autósok még a lakossági fórum idején is.

Talán mégis elkelne a csendőrség, amely a Fidesz által oly sokszor emlegetett és áhított polgári
Magyarország egyik fontos jelképe volt.

Szebb jövőt Hajdúnánás!
Hajdúnánási Jobbik Szervezete
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H ű v ö s  n y á r,  k e v é s
v e n d é g  a  s t r a n d o n

Idegenforgalmi szezon a vállalkozók
szemszögéből: gondok problémák, harmonikus
együttműködés a városi strandon. E gondolatok
jegyében indultam el a Fürdő utcán kérdéseimre
választ találni, s meg sem álltam Pál Kovács Dezső
Bányász üdülőjéig, aki – ha mondhatom így – régi
motoros már a szakmában.

– Nos a 2011. évi szezon nem fog előkelő helyet
elfoglalni a fürdővárosok pozitív esztendői sorában
sem, Hajdúnánáson sem máshol az országban. Az
egyik probléma a rapszodikus időjárás. Eddig
legtöbbször hétvégére köszöntött be a rossz idő. A
másik – legalábbis nálunk – hogy az üdülési
szokásaink is megváltoztak. Ma már az egy hetes
turnusok helyett 2 maximum 3 napos csoportok
vannak. A lengyel, a szlovák buszok eddig 40-45
fővel érkeztek, idén ez a létszám már csak 20-24.
Bizony a gazdasági válság a szomszédos
országokba is begyűrűzött. Itthon az üdülési
csekkek kiadása is jelentősen csökkent, egyre
kevesebb nyugdíjas jut hozzá. Szerintem nem
igazán jól van eltalálva az összeg sem, hiszen
tudomásom szerint egy 70.000 Ft feletti nyugdíjjal
rendelkező (legyen az csak ezer forinttal fölötte)
már nem igényelheti a kedvezményt. Nagyon
megritkultak a nagycsaládos vendégek is, bár
reméljük, hogy az új Széchenyi-kártyás
üdültetéssel ez meg fog változni, hiszen ez
kimondottan őket fogja pozitívan érinteni. Magam
részéről a szükséges lépéseket már ez irányban
megtettem az internet segítségével, s javaslom is
mindenkinek, aki üdültetéssel foglalkozik, hogy
hasonlóan cselekedjen, szálljon be a programba.
Városi szinten pedig a 2-3 napos bérletek
bevezetését, vagy – amit évek óta a
legfontosabbnak tartok – a karszalagos megoldás.
Egyrészt ki tudnánk szűrni a bliccelőket, kerítésen
beugrálókat, másrészt pedig nagyobb szabadságot
tudnánk adni a vendégeknek. A csoportokat
biztonsági őrök kísérik, a látogatók nem tudnak
kimenni akár a kocsijukig sem, ha benne felejtettek
valamit, (esetleg a hűtőtáskát), mert tudomásul kell
vennünk, hogy a fürdőzők csomagot hoznak,
batyuznak, s ez a mai világban nem feltétlen a
vendéglátóhelyeket minősíti, csupán kevesebb
pénzből próbálják eltölteni lehetőség szerint a
szabadidejüket. Ez a karszalagos beléptetés
számtalan városban működik már évek óta
sikeresen. Meg kellene nézni más strandokon,
hogyan funkcionál, s feltétlen szorgalmazni kellene
a bevezetését. Nagyon szépen fejlődik a fürdőnk, s
nagyon sokan szeretik. Ezt feltétlen ki kellene
használni. Igaz, hogy most az építkezések kicsit
negatívan érintik a forgalmat, de ha befejeződnek a
munkálatok, ez mind pozitívummá válik. A
Hépszolg Kft-vel, s az önkormányzattal megfelelő
a kapcsolatunk, pozitívan segítik a munkánkat,
hiszen az összetartás, hogy tudjunk haladni, hisz
nekem meggyőződésem, hogy a következő évek
csak jobbat hozhatnak.

Természetesen az összes többi – a ,,soron” lévő
– vállalkozások véleményére kíváncsiak lettünk
volna ám ők nagy várakozással tekintenek az
átszervezésre, ezért most nem kívántak
nyilatkozni.

Kócsi Imre

TISZTELT GAZDÁLKODÓK!
Ezúton szeretném felhívni a termelők figyelmét néhány aktualitásra:
Már igényelhető a termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás. A kérelemhez szükséges
formanyomtatványt a 84/2011 (VI.1.) számú MVH Közlemény tartalmazza, amelyet a falugazdászuktól,
kamarai tanácsadójuktól kaphatnak illetve az internetről is letölthetnek, a www.mvh.gov.hu weboldalról. 
A támogatási kérelmet az MVH illetékes megyei kirendeltségéhez kell benyújtani, 2011. június 1. és 2011.
július 31. között postai úton. A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. A küldeményt
saját érdekében mindenki tértivevénnyel adja fel. A támogatási összeget 2012. június 30-ig fizetik ki. 
Megváltoztatta a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében benyújtott támogatási kérelmek
támogathatóságának korábban megállapított minimális ponthatárait az Irányító Hatóság. A módosítás a
76/2011. (VI. 02.) ÚMVP IH közleményben olvasható. Az új ponthatárok alapján támogatható kérelmekre
hozott határozatokat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) a napokban postázza az
érintetteknek.
Változnak az EMVA-ból finanszírozott jogcímeknél a kifizetési kérelem benyújtási időszakok. A kifizetési
kérelem beadására nyitva álló időszak meghosszabbodik, így kifizetési kérelem benyújtására 2011-ben
július 1.- december 31. között, 2012-től február 1. - május 31., valamint augusztus 1. - december 31.
között lesz lehetőség.
Az MVH megkezdte a termeléstől elválasztott dohány támogatás, valamint a zöldség, gyümölcs és a dohány
szerkezetátalakítási támogatás kifizetését. A támogatásokban részesülő ügyfelek területalapú támogatási
kérelmét az MVH jóváhagyta. A határozatok postázása és a támogatási összegek utalása folyamatosan
történik.
Az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet előírásai alapján a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben
rögzített gémeskutak megőrzése kötelező. Az ellenőrzés alapját a 2010. évben, az MVH ellenőrei által validált
referencia adatbázis képezi. Az ellenőrzés során a helyszíni ellenőrök azt vizsgálják, hogy a gémeskút a
referencia adatbázisban rögzített helyen megtalálható-e, valamint a referencia állapothoz képest károsodott-
e. A referenciaállapot az állapotkód és a készített fényképek alapján rekonstruálható. (Forrás:
www.mvh.gov.hu).
A Gazdálkodói Információs Szolgálat Ügyfélszolgálati Irodájában (4080 Hajdúnánás, Kisfaludy u. 15.)
szerdán és csütörtökön tartom az ügyfélszolgálati időmet. Az aktuális kérdéseikkel, problémáikkal forduljanak
bizalommal tanácsadójukhoz! Kerékgyártóné Mislovics Anita ÚMVP tanácsadó

Régiséggyűjtő
Reális áron vásárol minden régiséget. Bútort, fa, cserép üveg, és

zománcos edényeket, festményt, stb.
06-20/3389-879

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az
Egyenlő Bánásmód Hatóság munkatársa
kihelyezett ügyfélfogadást tart, ahol várja
mindazokat, akiket hátrányos megkülönböztetés,
sérelem ért, s ezt az Egyenlő Bánásmód Hatóság
felé jelezni szeretné.
Az ügyfélfogadás időpontja: 2011. július 28. 09-
13 óra

Helye: Ifiház (Bocskai Filmszínház épülete,
Hajdúnánás, Köztársaság tér 16.)

Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület



Megjelenik havonta, ingyenesen, 6.800 példányban. Főszerkesztő: Varga Lajos, Kiadja: Hajdúnánás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Szerkesztőség: 4080 H.nánás, Pf. 27,
Telefon: 06-70/372-1502, E-mail: hajdunanasi.ujsag@inbox.com, Nyomás: Hajdúnánási Béke Mgsz nyomda üzeme F. k.: Nábrádi Benedek   HnB. 2011-027.  ISSN: 1215-9689

A Hajdúnánási Újság következő megjelenésének időpontja: 2011. augusztus 12.

A Hajdúnánás Rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztálya dolog elleni erőszakkal kisebb értéke
elkövetett lopás vétségének megalapozott gyanúja
miatt K. I. hajdúnánási lakos ellen indított eljárást a
következők alapján. Fent nevezett személy
megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2011.
április 21-én 19. óra 30 perc és 20.00 óra közötti
időben a Hajdúnánás, Kossuth utca 21. szám alatt
lévő Profi üzlet előtt elhelyezett kerékpártárolóból
eltulajdonított egy darab, férfi vázas, MTB típusú
kerékpárt, melynek jogos tulajdonosa a mai napig
ismeretlen. Az eljárás során a kerékpár lefoglalásra,
és a Hajdúnánás Rendőrkapitányságra került
beszállításra. A rendőrség, azon személy
jelentkezését várja, aki a fenti helyen és időben
lakattal zárt kerékpárját nem találta. Érdeklődni a
Hajdúnánás Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán,
a 09060/416/2011. bü számra való hivatkozással
lehet az 52/570-050 telefonszámon.

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

2011. június 9-én Hajdúdorogon több helyen
összegyűlt nagy mennyiségű csapadék víz
veszélyeztetett lakóházakat. Az egységeink
szivattyúval beavatkoztak. 

Június 17-én Görbeháza Virág u. 35. szám alatt
avar, gaz égett és lakóházat veszélyeztetett. 

Június 19-én Hajdúnánás Mártírok út 3. szám
alatti épületben lépcső alatt összegyűlt szemét égett.
A tüzeset során személyi sérülés nem történt. 

Június 21-én a Táncsics Mihály u. 27. szám alatt,
kerítés mellett fa hulladék, szemét égett. 

Június 23-án Dorogi út végén telefon oszlop dőlt
a közútra. Az oszlopot eltávolítottuk és a közúti
akadályt megszüntettük.

Június 24-én Dorogi út 108. szám alatti Lidl
áruházban a pénztárgépnél keletkezett tűzeset. A
tüzet a dolgozók porral oltó készülékkel eloltották. A
tűzesettel kapcsolatban tűzvizsgálati eljárás indult.

Parancsnokságunk illetékességi területén 2
alkalommal kellett száraz fű, gaz illetve nádas tűznél
beavatkoznunk.

Egy alkalommal méhek befogásában működtünk
közre.Egységeinknek 2 alkalommal veszélyesen
megdőlt fákat kellet eltávolítaniuk. 2 alkalommal a
parancsnokságra érkező tűzjelzés téves jelzésnek
bizonyult.

Országos tűzgyújtási tilalom 

Magyarország erdeiben a rendkívül gyors
felmelegedés, a kánikulai meleg és a
csapadékmentes időjárás miatt fokozott tűzveszély
alakult ki, ezért az erdőkre, valamint az
erdőterületek határától számított kétszáz méteren
belüli területre - átmeneti időre – 2011. július 8-tól a
vidékfejlesztési miniszter általános tűzgyújtási
tilalmat rendelt el. 

A tilalom idején tilos a tűzgyújtás a fentebb
felsorolt területeken kijelölt tűzrakó helyeken is,
valamint a közút és vasút menti fásításokban,
beleértve a parlag- és gazégetést is.

Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket,
azaz a tűzgyújtási tilalmat megszegi,

szabálysértést követ el.
Az elrendelt tűzgyújtási tilalom

visszavonásig érvényes.

Immár hagyományos rendezvényként került sor a Magyar Vöröskereszt Hajdúnánási Területi
Szervezetének kihelyezett és kibővített ünnepi ülésére. A program helyszíne Polgár város, melynek
házigazdája a helyi Önkormányzat és vezetője, Tóth József polgármester volt. A hivatalos munkatervi
feladatok megtárgyalásán túl emlékeztek a szervezet megalakulásának 130. évfordulójára. Az ünnepi
alkalmat felhasználva köszöntötték az önkénteseket, a többszörös véradókat és a szervezet támogatóit. Az
ülést zenés-, verses összeállítás nyitotta meg. Apropója az önkéntes véradás, az embertársainkon való segítés
volt. Ezt követőileg Oláh Miklós, a Területi Vezetőség elnöke köszöntötte az ülés vendégeit és résztvevőit
megnyitva a tanácskozást.

Utána Tóth József polgármester emelkedett szólásra, hogy köszöntse a résztvevőket. Többek között szólt
arról, hogy „változó világunkban időt álló értékekre van szükség. Ez tudja emberivé tenni és biztosítani a
Vöröskereszt. Mit ér a gazdagság, ha nincs egészség? Többek között az önzetlenség, a szolidaritás és az
adás öröme jellemzi ezt a szervezetet... A közösség megbecsülését ki kell érdemelni, mégpedig azáltal, hogy
rászoruló embertársainkon segítünk, esélyt adva támogatjuk őket.”

A hivatalos napirendi pontok tárgyalása és elfogadása után következett a megemlékezés a 130 éves
Vöröskeresztről és a 90 éves Ifjúsági Vöröskeresztről valamint a véradók világnapjáról. A megemlékezés
után kitüntetések, elismerő oklevelek és támogatói elismerések átadására került sor.

Az ülést követő állófogadás után a jelenlévők megismerkedhettek a kistérségi járóbeteg szakellátó központ
munkájával és meglátogatták a római katolikus templomot. Befejezésként bemutató volt
elsősegélynyújtásból. Ezt a megyei verseny 1. helyezett illetve országos verseny 5. helyezett hajdúnánási
gimnázium csapata mutatta be Kovács Zsolt és Jámbor Miklós vezetésével.

Gut István
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GYÁSZ HÍREK

Tűzoltóság hírei

Kék hírek

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
RESZEGI LAjOSNé

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, vagy virágot helyeztek,
a hozzátartozók fájdalmában osztoztak.

A gyászoló család

A  M a g y a r  V ö r ö s k e r e s z t  é l e t é b ő l

2011.június 24-én közel 40 jókedvű, nótát
szerető ember szórakozott a hajdúnánási Tájház
udvarán. A Hajdúnánási Nótaklub vezetőjeként
BARÁTI TALÁLKOZÓ-t szervezett Rékasi
Sándorné, azoknak, akik megtisztelték
városunkat a fellépésükkel. Mindannyian
szeretik a magyar nótát cigányzenével, szívesen
nótáznak és beszélgetnek együtt a fellépéseken
kívül is. Fontos számukra az egymás iránti
szeretet és tisztelet, amely példaértékű
magatartás a mai világban. A hajdúnánásiak
szeretettel fogadták a Záhonyból, Budapestről,
Gödről, Debrecenből és Hajdúdorogról érkező
nótás barátaikat. Az egész napos program
nagyszerű hangulatban főzéssel, nótázgatással
telt el.                                                      V. L.

2010 őszén kezdődött az adománygyűjtés,
köszönhetően most már a hajdúnánási mentőállomás
is rendelkezik lélegeztető géppel. A gyűjtés
eredményességét az is mutatja, hogy nem csak
lélegeztető géppel bővült a mentő állomás, hanem
más speciális életmentő eszközökkel is. Július 1-jén
a városi Semmelweis napon adta át Kalmár Klára
OMSZ alapítvány irodavezetője Kovács Zsoltnak a
mentőállomás vezetőjének az eszközöket. Az

adományok koordinálásában segítséget nyújtott dr.
Francia Boglárka, közreműködéséért az OMSZ
alapítvány tiszteletbeli tagjává fogadták. 800.000Ft
gyűlt össze a közakadósból az eszközök értéke
majdnem eléri az egymillió forintot és továbbra is
várják az adományokat.

2011. január 1-től július 1-je - Semmelweis Ignác-
születés napja minden egészségügyi dolgozó számára
munkaszüneti nap. Hajdúnánás Város
Önkormányzata ennek tiszteletére szervezett egy
továbbképző konferenciát. Rendezvény egyik célja,
hogy az kötelezően továbbképzéseken megszerzendő
pontokat itt helybe tudják megszerezni az
egészségügyi dolgozok ami sok esetben anyagi
vonzatai vannak, ezt a költséget most az
önkormányzat vállalta magára egyfajta
ajándékként.Elismert szaktekintélyek tartottak
előadásokat, akik bemutatták a leg újabb
orvostudományi eljárásokat illetve egy életmentési
bemutatót is tartottak. A konferencia tesztlap írással
és svédasztalos uzsonnával zárult mely utóbbi jó
alkalom volt a kötetlen beszélgetésre.

V. L.

A d o m á n y  é s  k o n f e r e n c i a  a z  e g é s z s é g ü g y i  d o l g o z ó k n a k
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NŐI KÉZILABDA NB I/B

LABDARÚGÁS   MEGYEI  I. OSZTÁLY

Szezonzáró értékelés a Termál SC  NBI/ B-s női
kézilabda csapatban

Felkészülésünket július közepén kezdtük elég
feszített tempóban, 50 edzésen 4 héten keresztül
délelőtt-délután edzettünk – mondta el lapunknak
Molnár András, a csapat vezetőedzője – emellett 3
felkészülési tornán is részt vettünk.

A bajnokság nem teljesen úgy kezdődött, mint
ahogy szerették volna, az elején kicsit megrekedt a
csapat és különböző sérülések is sújtották őket, de az
őszi szezon második felében azok a játékosok, akik
teljes erővel  játszottak hihetetlen teljesítményt
produkáltak. Az utolsó 8 mérkőzésüket megnyerték,
ennek köszönhetően a bajnoki tabella élén végeztek,
amiért nagy dicséret  illeti a lányokat, hiszen
„megfogyva bár, de törve nem” olyan teljesítményt
nyújtottak, amire büszkék lehettek.

A téli  felkészülésnél már nem volt lehetőség a
délelőtti-délutáni edzésekre, s az egyetemi-főiskolai
elfoglaltságok miatt több hiányzója is volt a
csapatnak, emiatt kissé akadozva indult be a szezon. A
lányok nehezen élték meg lelkileg, hogy első helyen állnak és akár bajnokságot is nyerhetnek- ezen érzés
második alkalommal köszön vissza, hiszen a tavalyi  bajnokság utolsó 3 fordulója előtt első helyre került a
csapat, s ettől úgy megijedtek, hogy nem tudtak nyerni.

A tavaszi szezonban lényegesen hullámzóbb volt a játékunk, mit az ősz folyamán – emlékszik vissza a
vezetőedző – ezt onnan lehetett érzékelni, hogy nem várt vereségek jöttek. Az egyik legfájóbb a hazai pályán
elszenvedett csorvási vereség volt- ez sajnos a 2. helyünkbe került, így a bajnoki szezon végén – ahol viszont
jobb teljesítményt tudtunk nyújtani 38 megszerzett ponttal a 3. helyre szorultunk. Sajnálom, hogy nem
lettünk ezüstérmesek, hiszen nagyon sokat dolgoztunk érte, de összességében nem szabad szomorkodnunk,
hiszen egy nagyon kiegyensúlyozott mezőnyben érmet szerezni mindenképpen példás eredmény és
teljesítmény.

Reményeink szerint egyre több fiatalt be tudunk majd építeni az NB I/B-s csapatba.
S ha már itt tartunk, meg kell említeni , hogy az ifik 46 ponttal a bajnokság élén végeztek, ősszel

mindössze három vereséget szenvedtek, tavasszal viszont egyszer sem kaptak ki !
– Három éve az utolsó helyről indultunk velük, tavaly már harmadikok voltunk, most pedig megnyertük

a pontvadászatot – mondta Molnár András, hozzátéve, hogy a siker kulcsa az lehet, hogy a gárda gerince már
egy-két éve a felnőttekkel dolgozik. A Kőrösi eredményeiről is említést kell tennünk, akik a diákolimpia
országos döntőjébe jutottak a 6. helyet megszerezve. Serdülőcsapatunk Nagy Attila vezetésével a
serdülőbajnokság felsőházában játszik. Kézisulink is remekül működik, országos elődöntőt tudtak játszani
csapataink.  U8-as korosztályunk az Országos kézilabda döntőben 7. helyet ért el Tarné Hadadi Bea és Szabó
Attila vezetésével Veszprémben.

Zárszóként a vezetőedző megköszönte azoknak a segítségét, akik segítették a munkáját: vezető és
edzőtársainak valamint az Önkormányzatnak, és a támogatóknak, akik a megfelelő feltételeket biztosítják
a nánási kézilabda csapatok részére.

(F. A.)

A lehetőséghez képest megfelelő

A városi labdarúgó pályánk kapuján belépve, azonnal szembe tűnik a pozitív látvány. A szép új zöld fű,
az egyenletes talaj szinte könyörög, hogy minél előbb próbáljuk ki. Nos, erre az idén már biztosan lesz
lehetőség Erről tájékoztatott, Varga Zsolt a Góliát Bútorház FK elnöke, akihez a 2010/11-es évad,
értékelésének céljából érkeztem.

– Tavaly nyáron nagy reményekkel készültünk a szezonra attól függetlenül, hogy a pályafelújítás miatt
szinte minden meccset idegenben játszottunk. A cél emiatt a biztos bennmaradás volt, mégis sikerült néhány
bravúrral a szezon végére megnyugtató helyre kerülnünk. Télen megerősítettük a csapatot Tar Attilával, aki
egy „csupa szív” játékos, s biztos pontja lett a védelemnek. Nagy erősítés volt még az Újfehértóról érkezett
Imrő János a kapus poszton, aki szintén derekasan kivette részét a munkában. Összességében csak
gratulálni tudok a csapat azon tagjainak, akik kivették a részüket abban, hogy a jelenlegi helyzetünkhöz
előkelőnek számító 11. helyet elértük. Azoknak viszont – és sajnos ilyenek is voltak – akik csak ott voltak,
sőt néha hátráltatták, gátolták a társaságot, remélem, elgondolkoznak, átértékelik magukban ezt a számukra
fekete pontoktól hemzsegő évet, s rájönnek, hogy a labdarúgást csak akarattal, alázattal, szerénységgel
lehet jól végezni. Nagyon örülök viszont, hogy a télen sikerült felhozni az ifiből Csíszár Imrét, kinek
édesapját nem kell bemutatni a nánási labdarúgást szeretőknek. Úgy érzem nagy jövő áll előtte. Gratulálok
Kántor Tamásnak is, aki még csak 17 éves, de már második szezonján tudja beverekedni magát a kezdő
11-be, s meghatározó játékosnak számit. Hasonlókat tudok elmondani Szilágyi Ákosról is, aki visszatért
hozzánk, s szerintem szükségünk van egymásra, Próbáljuk egyébként a tehetséges fiatalokat beépíteni a
csapatba (mely nagyon nehéz feladat), s így külön öröm számomra, hogy barátom fia, akit óvodás kora óta
nevelünk a focisuliban debütálni tudott a kapusposzton. Ő László Tibor, aki reményeink szerint ősztől
Imrő mögött 2. számú kapusunk lesz. Azt gondolom, hogy egy mai fiatal labdarúgónak azért kellene
küzdenie, hogy erényeit, képességeit megmutatva kihagyhatatlanná tegye magát a keretből. Voltak, akik
sajnos – mivel kevesebbet játszottak – megsértődtek, abba hagyták a focit. Nem hiszem, hogy ez lenne a
megoldás sem a sportban, sem az életben. Emiatt kicsit felemásra értékelem az elmúlt időszakot, bár
mindenképpen vannak szép, és biztató jelek a folytatásra. Mindenesetre a nyár végétől már az új füves
pályánkon várjuk az ellenfelet, illetve a nánási közönséget s remélem a hazai környezet a lelkes
szurkolótábor jó néhány plusz pontot jelent majd a következő évad végére.

Kócsi Imre

A S Z T A L I T E N I S Z
A minden évben megrendezésre kerülő városi

férfi csapatbajnokság véget ért.  A 2010/11-es
bajnoki évben 7 csapat versengett a bajnoki címért.
A bajnokság végeredménye a következő.

1. Old-Boys 24 pont
2. Stílus 20 pont
3. Nyak-Ép Lindab 14 pont
4. Pontmentők12 pont
5. Gépészek 8 pont
6. Kazinczi fiúk 4 pont
7. Újoncok 2 pont
A fényképen a dobogós csapatok láthatók a

díjátadás után. Balról, Éles Lajos 3., Varga László
3., Szabó Sándor 1., Magyar Levente SE elnök,
Székely Barnabás 1., Varga Zoltán 2., Toronyai
Miklós 2. helyezett. Mivel az Old-Boys csapata már
harmadjára nyerte el a bajnoki címet, az az a
vándorkupát, így végleg a birtokukba került.
Minden csapatnak gratulálunk és további
eredményes sportolást kívánunk.

Magyar Levente SE elnök

Szezonzárás a Hódos SE-ben

Évértékelést tartottak a Hajdúnánási Hódos Imre
Sport Egyesület szakosztályai a nyár beköszöntével.
A rendezvény ma már hagyományos helyszíne a
Keleti-főcsatorna partján lévő városi csónakház,
ahol főztek, csónakáztak, úsztak, horgásztak és
lovagoltak a résztvevők. Az évértékelésen szó esett
az év fontos sporteseményeiről, kiemelkedő
versenyeiről, valamint a nyáron szervezendő lovas-
és vízitúráról. A birkózó és karate szakosztály egy-
egy nagyszabású területi versenyt rendezett
Hajdúnánáson, valamint nemzetközi versenyek
sorozatán való részvétellel  és jó eredmények
elérésével szerzett dicsőséget a városnak és az
országnak egyaránt.

Dr. Kiss József az egyesület elnöke a birkózás
mellett lelkes híve a vízi sportoknak is, s még
képviselőként szorgalmazta  e sport meghono-
sodását a városban a csónakház felépítésére.
Örvendetesnek tartja, hogy az önkormányzat öt
újabb kenuval bővítette a meglévők számát. Ezzel
bizonyítva elindul az a folyamat  a városban, mely a
vízi sportokban való jártasságot és ezáltal a Keleti
főcsatorna kihasználtságát erősíti. A Csónakház
sokoldalú lehetőséget jelent a  sportok, kirándulások
mellett tanórák, szakkörök  helyszíneként, a város
történelmi- földrajzi adottságainak, neveze-
tességeinek megismerésében. Reményei szerint ezt
a lehetőséget a megfelelő szakemberek irányításával
kihasználja majd a város a gyermekek egészséges
életmódra való nevelésének célkitűzésével.        

(F. A.)

BAjNOK IFjÚSÁGI CSAPATUNK!

A Hódos SE szezonzáró
bulija a csónakháznál


