3

Indul a turisztikai szezon

8

Ifjú néptáncosaink

10

Elindult a szociális földprogram

Hajdúnánási Újság
XXIII. (XXXIII.) évfolyam 5. szám

Városi önkormányzati lap

2011. május 13.

793. szám

A változás Hite
Ahogy az új város vezetés megalakult egy csöppet
sem szokványos lépésre határozta el magát annak
érdekében, hogy megmentse a Mode 3H-t. Annak
idején itt a Hajdúnánási Újság hasábjain egy színházi
zsargonnal jellemeztem a testület ezen színrelépését,
ez volt az antréja a új testületnek és az írásom címe
is. Telt-múlt az idő és semmi sem történt ezzel
kapcsolatban, sőt úgy látszott, hogy tüneti kezelés
volt az ingatlanvásárlás, mert nem egyszer kelt
szárnya a hír, hogy a Mode-ban megint késve
érkeznek a fizetések. Már-már néhányan – ha már
színházi zsargon jellemezte a testület színrelépését,
akkor – a testület Abgangját látták közeledni, de
legalábbis a választási ciklus végén. Jómagam a
legutóbbi számban húsvét a feltámadás kapcsán
próbáltam összefüggést keresni a remény, hit és a
városban egyre inkább csak súlyosbodó helyzetre.
Nagy tanulsága az életnek, hogy hinni kell, ha
vallásos vagy akkor azért mert ott a te Istened aki a
te támaszod, ha nem vagy vallásos, akkor azért mert
az vagy, amit gondolsz, és csak azt tudod elgondolni,
amiben hiszel. Minél többen hiszik, annál inkább
eljön az, amiben hisznek! Ma még kevesen
gondolják így, de az elmúlt napok eseménye talán
újra visszaadja néhány embernek a hitét. Május 6-án
sajtótájékoztatót tartott Hajdúnánás polgármestere
Szólláth Tibor.
A bejelentés arról szólt, hogy budapesti székhelyű
Kézmű Nonprofit Kft. Hajdúnánáson kíván újabb
telephelyet létrehozni, jelentős számú munkahelyet
teremtve ezzel városunkban.
Talán az elmúlt évek keserű tapasztalatai, talán a
nánási mentalitás, vagy mindkettőnek köszönhetően
első reakció egy népi bölcsesség: Láttunk már karón
varjút!
Hogy tisztábban lássunk, nézzük a tényeket:
A budapesti székhelyű Kézmű Nonprofit Kft
immár több mint ötven éve szolgálja ki a magyar és
nemzetközi konfekció-, illetve bőrdíszműipart, de
nagytételben készít vegyesipari termékeket és
sportszereket is hazai illetve külföldi megrendelésre.
2010-re mind megbízás, mind árbevétel tekintetében
legkiemelkedőbb partnerük az Ikea, de megtalálhatóak partnereik között a világ legismertebb

luxus divatházai, Európa patinás nevű butikjai
is.(Valentino Fashion Group, Schumacher GmbH,
Marly's, Riani, Dolce&Gabbana Industria S.P.A.,
Mandelli, Heide Ost, Sonja Rikiel, Hloe, Marc
Jacobs, Givenchy - Alberta Ferreti, Moschino, Cheap
& Chic, Pollini)
A cég sok telephellyel és változatos, sokszínű
profillal rendelkezik, mely fejlődésének lényeges
meghatározó eleme is. A Kézmű Nonprofit Kft.
fennállásának 57. évében 6.020 Mrd Ft-os
árbevétellel, 96 telephellyel, 4000 fő foglalkoztatásával – akik közül több mint háromezren
megváltozott munkaképességűek! – az egyik
legjelentősebb az állami tulajdonban lévő cégek
sorában.
Mint azt Szatmáry László a Kézmű Nonprofit Kft.
termelési igazgatója a sajtó tájékoztatón elmondta,
abban érdekeltek, hogy tartós munkahelyeket
hozzanak létre Hajdúnánáson. Ezt kívánja a vállalat
presztízse illetve a munkavállalókkal szembeni
elkötelezettségük, akinek egy meghatározó része
megváltozott munkaképességű. Terveik szerint első
lépésben 200-250 főt foglalkoztatnak, amit
szeretnének 400-500 főre emelni. Főleg női
konfekció, ezen belül is a szabászat, varrás területén
fognak dolgozni, hiszen ezen a területen van a
legnagyobb munkatapasztalat itt a városban. De nem
szeretnének a számokkal dobálózni, van egy pozitív
jövőképük, amihez a képviselő-testület hozzáállása
is hozzájárul. Első lépésben próbavarrásokkal
felmérik, hogy milyen színvonalú, mennyiségű
szakembert tudnak alkalmazni ezt követően július és
augusztus között történik a feltöltése a dolgozó
létszámnak. Ez a létszám elegendő a volt Textil
üzemcsarnokában, amit bérel a cég az
önkormányzattól. Terveik szerint szeptember és
december között történne meg a másik üzem
csarnok beindítása, ami annak a függvénye, hogy
mikor szabadul fel a másik épület, ami
magántulajdon, illetve itt időt vesz igénybe az új
technológia telepítése és ugyanúgy jelentős szerepet
játszik, hogy találnak-e megfelelő mennyiségű és
képzettségű a munkaerőt. Ebben kapnak segítséget a
munkaügyi központ illetve a szakképző intézet által.

Dr. Rezsőfi István a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának
igazgatója a tájékoztatón elmondta, hogy
Hajdúnánáson az országos átlagtól is magasabb a
munkanélküliek aránya, ezért jelentős változás ez a
város életében, amihez a Munkaügyi Központ úgy
próbál hozzájárulni, hogy nem csak a közvetítésben
és az átképzésben vesz részt, hanem 50-70% bér- és
járulék-támogatást nyújt 6-8 hónapig a cégnek, amíg
fel nem fut a termelés.
Szólláth Tibor polgármester elmondása szerint ő
az óvatos derűlátás híve. Azon fáradoznak, hogy az
emberek ne segélyekből, hanem munkából éljenek.
Ennek eredménye a most letelepülő cég is.
Szerencsére olyan mentális helyzetben van a város,
hogy még dolgozni akarnak az emberek. A cég
letelepedésével – annak a munkanélküliségre
gyakorolt hatásával – kapcsolatban elmondta, hogy
optimális esetben a munkanélküliek kb. egyharmada
válhat újra munkavállalóvá.
A most útjára induló történet remélhetőleg egy jó
példája lesz annak, hogy hittel és kitartással hogyan
tud egy város a hátrányaiból előnyt kovácsolni. Hisz
eddig az egyre felmorzsolódó varrodai munkának
köszönhetően nagyszámban kerültek utcára azok a
szakképzett emberek - főleg nők - akik ezen a
területen dolgoztak. Az idekapcsolódó, több
évtizedes múltra vissza tekintő szakképzés sem tudta
kellőképpen lereagálni a piac ilyen fokú változásit.
Azaz eddig itt állt a város egy olyan potenciállal,
amit inkább hátrányként élt meg. Pedig lehet, hogy
csak szemlélet és hit kérdése, hogy azt a varrodai
kapacitást és szakképzést, ami évtizedekig alapját
adta a város munkaerő piacának, gazdaságának, azt
most is egy komoly potenciálnak tekintsük!
Természetesen nem figyelmen kívül hagyva, hogy az
idők folyamán sok minden megváltozott, amelyre
kell tudni rugalmasan reagálni. Talán ez is egy
potenciálja lehet a városnak. Nekünk, kik közelről,
távolról szemlélői vagyunk az eseményeknek, látva,
érzékelve a változtatás és a változást néha nem árt
önvizsgálatot tartani a HIT kérdésében.
Varga Lajos
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot hirdet aljegyzői álláshely betöltésére
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet aljegyzői álláshely betöltésére a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 10. § (1) bekezdése alapján,
határozatlan időtartamú, teljes munkaidőre szóló foglalkoztatással, 3 hónap próbaidő kikötésével.
Az aljegyző jogállására, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Ktv., a vonatkozó önkormányzati
rendelet rendelkezései és a hatályos belső közszolgálati szabályzatok az irányadóak.
Ellátandó feladatok: Az Igazgatási és Okmányiroda vezetője az aljegyző, aki a jegyző távollétében vagy
akadályoztatása esetén a jegyző helyettese. Az aljegyző feladata a polgármester, az alpolgármester, a jegyző
munkájának segítése, a hatáskörükbe tartozó ügyek előkészítése, végrehajtása, illetve a végrehajtás ellenőrzése.
Mint irodavezető, feladata különösen az általános igazgatási feladatok, valamint az okmányügyintézés
irányítása, szervezése, összehangolása.
A munkavégzés helye: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, 4080 Hajdúnánás,
Köztársaság tér 1. sz.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége
által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés, legalább
három év közigazgatási szakmai gyakorlat, legalább egy év közigazgatásban eltöltött vezetői gyakorlat,
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai önéletrajzot,
végzettséget, képesítést igazoló oklevelek 3 hónapnál nem régebbi, közjegyző által hitelesített másolatát,
a legalább 3 éves közigazgatási gyakorlatot igazoló okirat másolatát, három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt, az aljegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseket,
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést nyilvános, vagy zárt ülés
keretében tárgyalja.
A pályázat beérkezésének határideje: a pályázati kiírás Hivatalos Értesítőben történő megjelenéstől
számított 15. nap.
A pályázat elbírálásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat benyújtási
határidejének lejártát követő rendes ülésén dönt, az eredményről a pályázók az elbírálást követően írásban
tájékoztatást kapnak.
Az aljegyzői állás 2011. június 1. napjától tölthető be.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
–
www.hajdunanas.hu – 2011. május 14.
– Hajdúnánási Újság – 2011. május 14.
A pályázatokat Szólláth Tibor Hajdúnánás Városi Önkormányzat polgármesterének nevére az alábbi címre
kérjük benyújtani: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám.

PÁLyÁZATI FELHÍVÁS
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegyzője,pályázatot hirdet
a Polgármesteri Hivatal önkormányzati és szervezési ügyintézői álláshelyének betöltésére
Ellátandó feladatkör:
képviselő-testületi és bizottsági működéshez kapcsolódó feladatok ellátása, jegyzőkönyvvezetés,
képviselő-testületi döntések, önkormányzati rendeletek előkészítése,
közreműködés önkormányzati rendezvények szervezésében, lebonyolításában,
Pályázati feltételek:
jogász szakképzettség, vagy főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség;
számítógépes felhasználói ismeret (Word-, Excel-, internet-használat),
elvárt nyelvtudás: felsőfokú tárgyalóképes angol, vagy német nyelvtudás (C típusú államilag
elismert felsőfokú nyelvvizsga) magyar állampolgárság, büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább egy év közigazgatásban eltöltött szakmai gyakorlat.
Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.
A pályázathoz csatolni kell: részletes szakmai önéletrajzot, végzettséget igazoló okirat hiteles másolatát,
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 30.
A pályázatokat Dr. Kiss Imre jegyző nevére, az alábbi címre kérjük benyújtani:
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
A beérkezett pályázatokról 2011. június 5 -ig a jegyző dönt.
Az állás 2011. június 15-től tölthető be.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
Bővebb felvilágosítás: az 52/381-411/104 mellék telefonszámon kérhető.

TISZTELT HAJDÚNÁNÁSIAK!

Hajdúnánás város közbiztonsági helyzete címmel, lakossági fórumot rendez
a Hajdúnánási JOBBIK.
A rendezvényünk tervezett vendégei:
DR. HRASKÓ JÁNOS Hajdúnánás város rendőrkapitánya.
SZÓLLÁTH TIBOR Hajdúnánás város polgármestere.
RUBI GERGELY JOBBIK Magyarországért Mozgalom országgyűlési képviselője.
DR. FÜLÖP ERIK Tiszavasvári város polgármestere.
Tervezett témáink: Hajdúnánás 2010 évi bűnügyi adatai.Hajdúnánás 2011 évi
bűnügyi kilátásai. Meg tud-e védeni bennünket a rendőrség a jelenlegi törvényi és anyagi feltételek
között? Van- e joga megvédeni magát, és tulajdonát, ma a magyar embereknek? Nánási bűnözői
csoportok, drogozás, drogterjesztés. Be nem jelentett bűncselekmények.
Várunk mindenkit, aki el szeretné mondani véleményét, sérelmeit, illetve építő szándékú gondolatait. Aki
név nélkül szeretné feltenni kérdéseit kérjük írja le, és a helyszínen elhelyezett dobozba dobja be.
A rendezvényünk helye: Kéky Lajos Városi Művelődési Központ
Ideje: 2011. június 7 (kedd) 18.00

2011. május 13.
Tájékoztatás

Tájékoztatjuk a város lakosságát, hogy a Hajdúnánás
Városi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, a
Hajdúnánás Városi Rendőrkapitányság és az oktatási
intézmények ifjúságvédelmi felelőseinek közreműködésével városunkban 2011 májusától havonta a
vendéglátó egységek és a szórakozóhelyek
ellenőrzésére kerül sor. Az ellenőrzések során
kiemelt figyelmet fordítunk a vendéglátó egységek
és a szórakozóhelyek kiskorúak általi
látogathatóságára, a kiskorúak szeszesital és
dohányáru
vásárlására,
a
kiskorúak
kiszolgálására.
A fenti szervek a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(a továbbiakban: Gyvt.) 17. § (1) bekezdés b) pontja
szerint kötelesek hatósági eljárást kezdeményezni a
gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása
vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása,
továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos
veszélyeztető magatartása esetén. A Gyvt. 68. § (1)
bekezdése szerint, ha a szülő vagy más törvényes
képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az
alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni
nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan
feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a
családi környezetben mégis biztosítható, a települési
önkormányzat jegyzője intézkedik a gyermek
védelembe vételére vonatkozólag. A jegyző a
jelzőrendszer tagjainak jelzése, kezdeményezése,
javaslata alapján köteles a védelembe vétel iránti
eljárást hivatalból lefolytatni.
Az ellenőrzések célja a kiskorúak kulturált
szórakozási lehetőségeinek ösztönzése, a szabálysértések és bűncselekmények elkövetésének, valamint
a gyermekvédelmi hatósági intézkedések alkalmazásának a megelőzése.

FE L H Í V Á S
A Magyar Vöröskereszt Hajdúnánás Területi
Szervezete valamint Környezetvédelmi Bizottsága
a 2011-es évben is meghirdeti a “Tiszta és Virágos
Településekért” mozgalmat. Jelszavunk ismert:
“Óvd a Természetet, védd az Egészséged!”
Tisztelettel kérjük a város lakosságát, hogy
kapcsolódjanak be a mozgalomba. Tegyék széppé
erkélyeiket, előkertjeiket és ahol lehetőség van rá,
az utcai részeket is. Felkérjük a városunkban
működő iskolákat is, hogy saját területük
parkosításával illetve rendben tartásával legyenek
példamutatói a lakosságnak. Kérjük, hogy
lehetőségeik szerint, minden lakótársunk kapcsolódjon a mozgalomhoz. Esetleges szaktanácsért,
segítségért keressenek bennünket.
Az akció értékelésére szeptember végén kerül sor.
Hajdúnánás, 2011. május.
Tisztelettel: a Magyar Vöröskereszt Területi
Vezetősége és Környezetvédelmi Munkabizottsága.
Hajdúnánás, Dorogi út 5. szám.

HAJDÚNÁNÁSI ÉPÍTŐ ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLLÁST HIRDET
VÍZDÍJ BESZEDŐ MUNKAKÖRRE

Feladatkör:
A közüzemi díjszámoltatótól megkapott számlák
beszedése, átvétel igazolása, ellenőrzése, a be nem
szedett számlák nyilvántartásának vezetése, illetve a
beszedett pénzzel a központi pénztárban az utasítások
szerint elszámolni. Alkalmanként a felettese által a
részére átadott dokumentumokat a fogyasztók részére
kézbesíteni.
Az állás betöltésének feltételei: középiskolai
végzettség, egészségügyi alkalmasság.
Előnyt jelenet:érettségi hasonló munkakörben
szerzett gyakorlat, regisztrált munkanélküli
Benyújtandó iratok:végzettséget igazoló okirat
másolata,erkölcsi bizonyítvány, fényképes önéletrajz.
Bérezés megegyezés szerint.
Jelentkezés benyújtásának határideje:
2011. június 10.
Jelentkezések leadása: Vargáné Dagusztin Judit
Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.
4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.

Hajdúnánási Újság

2011. május 13.

Indul a turisztikai szezon

Az anyák napi orgonák elhervadtak, az érettségizők
számot adtak tudásukról, lassan vége az iskolai
tanévnek. A turizmusban ez egyet jelent a szezon
kezdetével. Tekintsünk egy kicsit vissza az előző évek
mérlegére, majd nézzük, mi várható az idei nyáron.
Az elmúlt évek statisztikái szerint a városba látogató
vendégek jelentős többsége – mintegy 70-80%-a belföldről, főleg Észak-Magyarországról érkezett. A
legtöbb külföldi vendég Lengyelországból látogatott el
hozzánk, de jelentős még a Szlovákiából, Romániából
és a nyugati országokból érkezők száma is.
Legnagyobb turisztikai vonzerőnk kétségtelenül a
gyógyfürdőnk. Nem titok, hogy az elsődleges ok,
amiért városunkat felkeresik, a messze földön híres
vizünk.
A Gyógyfürdőtől kapott statisztikai adatok szerint
minden évben 5-8%-os emelkedés figyelhető meg a
fürdővendégek számában, ellenben a vendégéjszakák

2008

Fürdővendégek száma:
(fő)
147 670

2009

159 676

2010

164 632

és a vendégek száma jelentősen csökkent az előző
évekhez képest.
*A Központi Statisztikai Hivatal még nem dolgozta
fel a 2010-es évet, így ezek a Városi Önkormányzat
által kiadott statisztikai adatok.
Kereskedelmi
és
magánszálláshelyek
vendégforgalm
a KSH adatai
szerint:

Vendégek
száma
(fő)

Vendégéjszakák
száma
(db)

2008.

4457

16263

2009.

4841

18930

2010.*

4351

12.046

Az ide érkezők elsősorban a fürdő környéki
szálláshelyek iránt érdeklődnek, azokat kedvelik,
különösen a családosok és az idősebbek. Ennek egyik
oka a helyközi járat hiánya.
Hajdúnánás idegenforgalmi szempontból erősen
szezonális. Erős főszezon és gyenge elő-, illetve
utószezon jellemzi.
Az elmúlt időszakban világszerte jelentős változások
indultak a turisztikai szokások tekintetében. A
gazdasági válság ezen a területen is éreztette hatását, a

Mezőgazdasági helyzetkép
városunkban
Kiss Zoltánt, a megyei kormányhivatal
mezőgazdasági szakigazgatási hivatalának földművelési igazgatójától érdeklődtünk a következő
témákban.
– Mit tudhatunk a belvíz-helyzetről?
– A belvízzel borított területek az időjárás
alakulása következtében csökkentek. El kell
mondani, hogy még vannak vízfoltos területek, amit
azonban már ebben az évben megművelni nem igen
lehet. Vannak olyan területek, ahonnan a víz
ugyan eltűnt, de a talaj túl keménnyé, szárazzá vált,
megművelésre alkalmatlan. A vízelvezetés érdekében
az úgynevezett üzemi csatornákat kellene
karbantartani. Igaz, hogy ez részmegoldás, de mégis
jelenthet valamit.
– Melyek azok a fő növénykultúrák, amelyek
vetésre kerültek?
– Hajdúnánáson főleg a búza, a kukorica és a
napraforgó a jellemző termelt növény. Meg kell
említeni, hogy a város országos szinten is jelentős

legszámottevőbb változás az utazásra fordított kiadások
csökkentése. A turisták olcsóbb szálláshelyeket,
éttermeket, szolgáltatásokat választanak. Népszerűbbek
lettek az egynapos utazások is.
Az előző években hatalmas segítséget jelentett a
nyugdíjasoknak, nagycsaládosoknak és a fogyatékkal
élőknek a Nemzeti Üdülési Alapítvány által kiírt
üdülési csekk pályázatok, mely évről évre egyre
nagyobb népszerűségnek örvendett, mind az
elfogadóhelyek, mind a fizetőeszközként alkalmazott
turisták körében. Az idén tavasszal is sokan szerették
volna megigényelni a belföldi turizmus motorjának
számító fizetési eszközt, de az alapítvány 2011-ben
nem írt ki szociálisan rászorulók részére pályázati
felhívást. Ennek következményeként – a szálláshelyek
tulajdonosainak elmondása szerint – jelentősen
visszaesett a nyári előfoglalások száma az előző évek
tapasztalataihoz képest. Egy új turisztikai fizetőeszköz,
a Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP) veszi át
fokozatosan az üdülési csekk helyét.
A statisztikai mutatók és az idegenforgalmi
szektorban dolgozók véleményei is azt támasztják alá,
hogy városunkban szükségessé vált egy átfogó
turisztika-fejlesztési stratégia kidolgozása, mely
számos, évek óta fennálló hiányosságra, problémára
keresi a megoldást, ilyen például a - már említett - helyi
közlekedés hiánya, a szezonalitás leküzdése vagy a
fürdő területéről ki- majd visszalépési lehetőség
biztosítása.
Több tekintetben is figyelemre méltónak számít az
idei szezon. Hatalmas fejlesztések valósulnak meg a
Hajdúnánási Gyógyfürdőben. A munkálatok befejezése
után egy teljesen új gyógyászati részleg kerül átadásra,
több tangentoros kezelővel, masszázs szobákkal,
iszappakolóval, szabadtéri fürdőzési lehetőséggel és
betegirányítási rendszerrel, melyet már május elejétől
igénybe vehettek a vendégek. Most következik a régi
gyógyászati részleg felújítása, amely gőzkamrával,
szerepet tudhat magáénak a máktermesztésben. A
növények magvait sikerült időben elvetni, de a lassú
felmelegedés következtében késlekedett a kelés.
Reméljük, hogy a továbbiakban kegyes lesz hozzánk
az időjárás.
– Sokat hallani mostanság a cukorrépa
termesztésről. Mi a helyzet e téren?
– Még nem sok mindenről szólhatunk. Ami biztos,
hogy 400 hektár cukorrépa vetés van, amely a
Kaposváron működő üzemben kerül feldolgozásra.
További információk később várhatók.
– Május első napjainak éjszakái igen hidegek
voltak. Mi a helyzet a fagykárokkal kapcsolatban?
– Május 3-ra virradva az úgynevezett fagyzugos
helyeken jelentős fagykárok keletkeztek. A kár
mértéke 20%-tól 100%-ig mozog. Hajdúnánáson a
kár az alsóbb százalékokban mozog. Bízzunk abban,
hogy a továbbiakban nem kell az időjárás
szeszélyétől tartanunk.
– Melyek a gazdák, a gazdálkodók legfőbb
feladatai a következő időszakban?
– Legfontosabb teendő, hogy május 16-ig a
gazdák tegyenek eleget adminisztratív teendőiknek.
Gondolkozzanak az esetleges módosításokról.
Kérdéseikkel, problémáikkal keressék fel a
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infraszaunával és még számos újítással teszi majd
teljessé a szolgáltatások körét. A bővítés befejezése
július közepére várható. Így az általános mozgásszervi
megbetegedések mellett már a csontritkulás kezelése
és gyógyítása is megvalósulhat városunk fürdőjében.
Megújult külsővel és bővebb tartalommal
találkozhat, aki a Hajdúnánás város honlapján
barangol. A turizmus linkre kattintva a jól ismert
szállás-és vendéglátólista mellett a szabadidős
tevékenységek, közlekedési útmutató, programajánló
és más hasznos link is helyet kapott. Folyamatos
bővítés és frissítés várható a www.hajdunanas.hu
honlapon.
Az idei évtől megkezdődik a hajdúnánási
kézművesek által készített emléktárgyak árusítása is, a
Tourinform irodában mely a város kézműveseinek
felkarolását, összefogását és a városba érkezők ajándék
vásárlási igényének kielégítését tűzte ki célul.
A művelődési központ által szervezett programok az
elmúlt években jellemzően a város központjában
kerültek megrendezésre. A szezon ideje alatt évről évre
egyre több kulturális, hagyományőrző, gasztronómiai
és szórakoztató rendezvény várta az érdeklődőket, de
még mindig igény volt több, változatosabb programra
egész évben a város központjában és a nyári
hónapokban a fürdő közelében. Ezért az idén több
kulturális és szórakoztató eseménynek a Fürdő utca ad
majd otthont. A nyár kiemelkedő rendezvényeként
készül a művelődési központ az először megrendezésre
kerülő „Nánási Vígasságok” elnevezésű 10 napos
rendezvénysorozatra, mely július 22. és 31. között
főzőversenyekkel, fogathajtó versennyel kézműves-,
gasztronómiai- és sportrendezvényekkel, élő
koncertekkel és még számos szórakoztató programmal
várja a város lakóit és az aktív pihenésre vágyókat.
Az idén rendhagyó módon, már most elkezdődik a
jövő idegenforgalmi szezonra való felkészülés.
Terveink szerint több szálon is elindul a város minél
szélesebb körben való megismertetése. Országos
nézettségű televíziós csatornák felkeresésével,
turisztikai táblák kihelyezésével, országos és
nemzetközi kiadványokban, kiállításokon való
megjelenéssel próbáljuk felkelteni az érdeklődést
városunk iránt
Az idei szezontól nem várunk ősrobbanás szerű
csodát, tudjuk, hogy még nagyon sokat kell fejlődnünk,
de reménykedünk, hogy az őszi szezonértékelésben
folyamatos fejlődésről, emelkedő vendégéjszaka
számról számolhatunk be. Bízzunk abban, hogy erős
fejlődési folyamat következményeként stabil turizmust
tudhatunk majd pár év múlva magunkénak. De a
haladás együttműködést, nem kevés munkát és
összefogást igényel minden résztvevő – mind a
turizmusban dolgozók, mind a város lakossága közreműködésével.
V. G. V.

falugazdászi irodát, ahol készséggel állnak
rendelkezésükre. Járjanak utána a kölcsönös
megfeleltetés rendszerének. És természetesen ne
feledkezzenek meg az aktuális munkálatokról:
talajlazítás, növény- és környezet védelem, gyomtalanítás.
Gut István
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Ifjú néptáncosaink elismerése
Május 7-8-ig tartották a 43. Hajdú-Bihar Megyei Gyermek és Ifjúsági Néptáncfórumot, melynek több éve
már a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ a szervezője. A zsűri tagjai Bárdos Ildikó népdalénekes, dr
Kardos László néptánckutató koreográfus és Busai Zsuzsanna, a Népművészet ifjú mestere voltak.
A két nap alatt reggeltől estig mutatkoztak be a tánccsoportok, összesen 766 gyerek és több, mint 40
csoport adott számot tánctudásáról. A zsűri elnöke, dr Kardos László örömmel adott hangot annak a
véleményének, miszerint a fellépő gyerekek közös vonzódása a magyar népi kultúra értékei felé példaértékű.
A megmutatkozás leglényegesebb eleme a szakmai zsűri több szempont alapján elmondott értékelése,
valamint a minősítés, melyet a napok zárásaként kaptak meg a csoportok. A nánási közönség 3 csoportnak
is drukkolhatott a rendezvény első napján. A Tip-Top csoportnak, a Művelődési Központ legkisebb
gyerekekből álló csoportja, akik e tanév elején kezdték a tánclépéseket. A Kip-Kop csoportnak,akik már
majdnem 2 éve ropják együtt a táncot, valamint az Aranyszalma csoportnak, akik hetente kétszer is
próbálnak, így korukkal és tánctudásokkal ők a legtapasztaltabbak.
A két nagyobb csoport ezüst minősítést kapott a szakmai zsűri értékelése alapján, mely nagy kihívást, s
mindezek mellett az előrehaladás lehetőségét is kínálja a táncos gyerekeknek és felkészítőiknek. A minősítés
magában foglalta többek között az összhangot, a gyönyörű tájjellegű ruhát, a hajviseletet, a koreográfiát.
A minősítés mellett óriási munka áll, mely nagy önfegyelmet, türelmet és kitartást igényel- fogalmazott
Ilyés Ilona néptáncoktató, aki Losonczi Róbert Benjamin táncoktató segítségével irányítja a szárnyaik alá
vezényelt 3 tánccsoportot, akik nagyon örültek a szép sikernek, és piros betűs ünnepek közé sorolták május
7-ét. Június 5-én a város közönsége előtt is bemutatkoznak a Kéky Lajos Városi Művelődési Központban,
ahová szeretettel várnak minden érdeklődőt.
Fekete Andrea
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A hajdúnánási Pszichiátriai és Értelmi Fogyatékosok Otthona Lakóiért Alapítvány
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik személyi
jöve-delemadójuk 1%-ával támogatták az otthon
lakóit. A bevételt hangtechnikai felszerelés
vásárlására fordítottuk.
További támogatásukat tisztelettel várjuk.
Adószámunk: 18549603-1-09
A Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési
Nonprofit Kft. a város központjában lévő, 130-140
fő részére alkalmas „ÉTTERMÉT BÉRBE ADJA”
családi, vállalati, intézményi rendezvények
lebonyolítására modern konyhával, hűtőkamrákkal.
Érdeklődni: Hajdúnánás, Bocskai u. 6.
Telefon: (52) 351-535
MEGHÍVÓ!
Hajdúnánáson kerül megrendezésre a VI. Hódos
Imre birkózó emlék verseny 2011.május 21-én
szombaton a Református Általános Iskolában de. 9
óra 30-tól.A verseny díszvendége dr. Hegedűs
Csaba olimpiai bajnok. Érdeklődőket és
növendékeink hozzátartozóit szeretettel várjuk!
Birkózó szakosztály

KÓCSI SZTORIK
Kócsi imre

Bözsi néném, meg a dübbencs

EB-n a Phoenix Fusion Tánciskola
A Magyar Látványtánc Sport-Szövetség 2011.
április 10-én rendezte meg Budakalászon a Magyar
Bajnokságot. A hajdúnánási Phoenix Fusion
Tánciskola csoportja is részt vett a versenyen HipHop kategóriában, Pallai Zsolt (edző és
koreográfus) vezetésével. A hajdúnánási fiatalok a
kiváló harmadik helyezést érték el, mellyel jogot
szereztek, az Európa Bajnokságon való indulásra.
Melyet 2011. június 3-5. között rendeznek
Kaposváron. Azt hiszem, ez egy ritka alkalom, hogy
hajdúnánási sportolók képviseljék szeretett
városunkat egy ilyen jelentős versenyen. Az indulás
feltételeinek megteremtéséhez kérjük a város
önkormányzatát, vállalkozóit, hogy anyagiakkal
segítsék a csoportot. A csoport vezetője
megtalálható, hétfőn és kedden 16 órától, a
művelődési központban.
Természetesen beszámolunk az Európa Bajnokság
részleteiről is!
Szurkoljanak fiataljainknak!
Ambrus Antal

Német cserediákok Hajdúnánáson
A Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium évek óta jó
kapcsolatot ápol egy Berlin közelében lévő kisváros
középiskolájával,
a
neuenhageni
Einstein
Gymnasiummal. A két intézmény közt évenként
váltakozva történik egy-egy nagyobb látogatás;
egyik évben a magyar diákok látogatnak
Németországba, másik évben a német tanulók
viszonozzák ezt. A tanulók elszállásolása
családoknál történik, és a közös programok végére
egész ütőképes kis csapat kovácsolódik össze.
Nem volt ez másképp ebben az évben sem. Habár
az utazás időpontja most egy kicsit csúszott az
eredeti, tavaly őszi dátumhoz képest, de így talán
mégiscsak szebb időben tölthettük együtt ezt az egy
hetet. Április 3-án érkezett a tízfős csoport (nyolc
diák és két kísérőtanár) városunkba. Hétfőn
Hajdúnánás és az iskola nevezetességeit mutattuk
meg nekik. Kedden délelőtt tűzzománcfoglalkozáson, délután pedig sportfoglalkozáson
vettünk részt. Szerdán buszkirándulást tettünk
Tokajba és – többek örömére – kaptunk egy kis
borkóstolót is. Csütörtöki úti célunk a Hortobágy
volt, ahol többek között a Madárkórház lakóit is
meglátogattuk. Pénteken reggel, bár mindenki
vidáman ugratta a másikat, mégis tudtuk, 24 óra
múlva mindez már csak egy emlék lesz. Az
egyáltalán nem várt búcsúesten mégis vidáman,
nosztalgiázva elevenítettük fel a hét eseményeit.
Szombat reggel könnyes szemmel intettünk búcsút
egymásnak német barátainkkal.
A program folytatása szeptember utolsó hetében
várható. Rengeteget lehet tanulni belőle, tökéletes
nyelvgyakorlás. Ennek a szépsége nem csak az,
hogy mi gyakoroltuk a németet, hanem a németek
is fogékonynak bizonyultak a magyar nyelvre.
Martinek Anikó (11. B)

Nemrégiben írtunk a Városi Bűnmegelőzési Tanács
munkájáról. Ennek kapcsán álljon itt – ha úgy tetszik
– egy elrettentő példa, mely drága nagynénémmel
esett meg Tiszavasváriban.
Bözsi néném 72 éves özvegyasszony, magányosan
él Vasváriban takaros kis házában, bár gyermekei, s
unokái elég sűrűn látogatják. Ezen a szép márciusi
napon is őket várta ebédre s már kora reggel neki
látott a sütéshez, főzéshez. Még lány korában
Hajdúnánáson – szülővárosában – tanulta meg a
dübbencs készítés fortélyait, s most is ezzel akart
kedveskedni a gyerekeknek. Miután betette a tepsit a
sütőbe, kiszaladt a melléképületbe 3, azaz három
percre lökni néhány szárazfát a kazánra, s mire
visszajött már két asszony állt a nappalija közepén.
– Hát ti kik vagytok? Hogy jöttetek be a bezárt
kisajtón? – kiáltott rájuk izgatottan, s felindultságában
még a magázódásról is elfeledkezett.
– Tyúkot jöttünk venni. – hebegte riadtan az
idősebbik.
– Milyen tyúkot? Nem árul itt senki, még az
utcában sem tyúkot.
– Ja!? Akkor bemehetünk a WC-re? Most jut
eszembe, hogy a W C-re akartunk bekérezkedni.
– Persze hogy bemehettek, de csak majd a
rendőrségen- kiáltotta Bözsi néném bal kezébe az
asztalról felkapott nyújtófát, jobbjában pedig a
telefonkagylót tartva.
Két perc alatt két rendőr érkezett a helyszínre, s régi
ismerősökként köszöntötték a két behatolót. Mint
kiderült, a környék egyik legrutinosabb besurranó
tolvajpárosát sikerült tetten érni, egy anyát és a lányát.
A kisajtó valóban be volt zárva, de a kulcs belülről
benne maradt. Ez elég volt ahhoz, hogy bejussanak. A
motozás, és a jegyzőkönyv felvétele után így szólt az
egyik törzs úr:
– Most bevisszük őket a kapitányságra, de félóra
múlva visszajövünk magáért is, mert bent alá kell írni
a papírokat.
– Jöjjenek csak kedveseim, akkorra a dübbencs is
kisül, s megkóstolhatják.
És most jöhet, az epilógus. Azóta drága nagynéném
háromszor volt a rendőrségen, de mindig
veszekedésbe torkollott a bizonyítási eljárás. Az
illegális behatolók, már azt is tagadták, hogy látták őt
valaha is. Most megy Nyíregyházára, szembesítésre,
már kocsit is fogadott (több ezer forint). Kedves Bözsi
néni! Én csak azt mondom, hogy jobban járt volna, ha
fenéken billenti a tolvajokat, majd ad a kezükbe egyegy dübbencset, s isten neki fakereszt. Mindenesetre
a környék becsületes emberei, egy darabig
biztonságban vannak tőlük.
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FELNŐTT HÁZIORVOSI RENDELÉS
(2011. május 1-jétől)

Egészségügy

v. körzet: Dr. Császi Éva
hétfő, szerda, péntek: 1230 – 1630
kedd, csütörtök:
800 – 1230
vi. körzet: Dr. Csákó Ilona
hétfő, szerda, péntek: 800 – 1230
kedd, csütörtök:
1230 – 1630

i. körzet: Dr. Francia Boglárka
hétfő, szerda, péntek: 800 – 1230
kedd, csütörtök:
1230 – 1630
ii. körzet: Dr. Juhász Endre
hétfő, szerda, péntek: 730 – 1230
kedd, csütörtök:
1230 – 1700
iii. körzet: Dr. György Katalin
hétfő, szerda, péntek: 1230 – 1630
kedd, csütörtök:
800 – 1230
iv. körzet: Dr. Holhós Csaba
hétfő, szerda, péntek: 1230 – 1630
kedd, csütörtök:
800 – 1230

vii. körzet: Dr. Márczis Andrea
hétfő, szerda, péntek: 1300 – 1600
tedejen: 1100 – 1200
kedd, csütörtök: 800 – 1100
tedejen: 1200 – 1300
Dr. Suhajda Éva
hétfő – péntek: 800 – 1200
Foglalkozás eü.:hétfő–csütörtök: 1200 – 1230
péntek:
1200 – 1300
Foglalkozás eü. (Ventifilt) hétfő, szerda: 1400 – 1600
kedd, csütörtök: 1400 – 1700

SzakrEndEléSEk rEndEléSi idEjE
hétfő, kedd:
csütörtök:

Nőgyógyászat

hétfő:
12,00 – 18,00
kedd:
13,00 – 18,00
szerda:
14,00 – 19,00
csütörtök:
13,00 – 18,00
péntek:
12,00 – 18,00
kedd, csütörtök:
12,00 – 13,00
szerda (Hajdúdorog): 13,00 – 14,00

Tanácsadás:

15,30 – 19,00
16,00 – 19,00

hétfő – péntek:

9,00 – 15,00

Orvosi rendelési idő
hétfő, csütörtök:
13,00 – 15,00 Dr. Magócs Gusztáv
Gyógytorna hétfő – péntek: 7,00 – 17,00 Pók Marianna, Józsiné Gimesi Andrea
Beutaló szükséges!

Dr. Tarczali Dezső
Dr. Szilvási Ferenc
Dr. Székely Péter
Dr. Korláth Zalán
Dr. Demeter Miklós

Psychiátria szerda: 13,00 – 17,00 Dr. Takács Judit

FogáSzat
Dr. Horai Zsolt

hétfő, szerda:
kedd, csütörtök:
péntek páros
páratlan

Dr. Abafalvi Zsuzsa

hétfő, szerda:
11,00 – 17,00
kedd,csütörtök: 7,30 –13,30
péntek páros 11,00 – 17,00
páratlan 7,30 –13,30

Dr. Varga Sándor

hétfő, szerda:
kedd, csütörtök:
péntek páros
páratlan

Dr. Nyíri István

hétfő, szerda:
kedd, csütörtök:
péntek páros
páratlan

Dr. Laskay Erika,
Dr. Pirzad Farzad
Beutaló szükséges!

Ultrahang (Előjegyzés alapján. Időpontkérés a röntgentől.) Beutaló szükséges!
Laboratórium hétfő – péntek: 7,30 – 15,30 Dr. Nagy Gábor Beutaló szükséges!
Belgyógyászat hétfő – csütörtök: 12,30 – 20,00 Dr. Borbély János
(Időpontkérés rendelési időben az intézet telefonszámain) Beutaló szükséges!
Sebészet hétfő – péntek: 8,00 – 14,00 Dr. Major Sándor
Fül-orr-gége hétfő – péntek: 7,30 – 13,30 Dr. Szécsi Anna
Orthopédia

kedd, csütörtök: 8,00 – 15,00 Dr. Prodanov Vaszil Beutaló szükséges!

Fiziotherápia hétfő – péntek: 8,00 – 16,00 Dr. Domokos Pál Beutaló szükséges!
Reumatológia hétfő, szerda, péntek: 8,00 – 12,00 Dr. Domokos Pál
kedd, csütörtök: 12,00 – 16,00
Beutaló szükséges!
Urológia hétfő, csütörtök: 16,30 – 20,00

11,00 – 17,00
7,30 –13,30
11,00 – 17,00
7,30 –13,30

7,30 – 13,30
11,00 –17,00
7,30 – 13,30
11,00 –17,00
7,30 – 13,30
11,00 –17,00
7,30 – 13,30
11,00 –17,00

iSkolaFogáSzati rEndEléS
Óvodák:

Dr. Abafalvi Zsuzsa
Dr. Nyíri István
Dr. Varga Sándor
Dr. Horai Zsolt

I. Sz. Óvoda Iskola u. Tedej
II. Sz. Óvoda Perczel u.
III. Sz. Óvoda Attila u.
Fülemüle Óvoda Hunyadi u.

Dr. Tóth György; Dr. Tállai Béla

iSkolák:
Bőrgyógyászat kedd, csütörtök: 9,00 – 14,00 Dr. Páldeák László; Dr. Kósa Ágnes
Dr. Abafalvi Zsuzsa
péntek:
9,00 – 12,30
(Időpontkérés rendelési időben a 06 30 / 562-3291, illetve az intézet telefonszámain.) Dr. Horai Zsolt
Tüdőgondozó

hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 8,00 – 14,00 Dr. Szabó Judit
szerda:
11,00 – 17,00
(Időpontkérés rendelési időben: telefon: 06 52 / 382-250)
Üzemegészségügy

dr. gócs viktor:
hétfő, szerda, péntek: 930 – 1230
kedd, csütörtök,
: 1300 – 1600
Tanácsadás: kedd 900 – 1100
dr. jakab Mátyás:
hétfő, szerda, péntek: 1300 – 1600
kedd, csütörtök
: 800 – 1100
00
Tanácsadás: hétfő 9 – 1100
dr. kátai ibolya:
hétfő, szerda, péntek: 800 – 1100
kedd, csütörtök:
1230 – 1530
Tanácsadás: hétfő 1300 – 1500
dr. Marosi Csaba
hétfő, szerda, péntek: 1300 – 1600
kedd, csütörtök:
900 – 1200
00
Tanácsadás: szerda 9 – 1100

Beutaló szükséges!
Dr. Bedő György

Szemészet
hétfő, kedd, szerda, péntek: 13,00 – 17,00
H: Dr. Hódos Márta; K: Dr. Pálfi Edit; Sz: Dr. Katona Irén; P: Dr. Czakó Attila
(Időpontkérés rendelési időben az intézet telefonszámain.)
Röntgen

GYERMEK HÁZIORVOSI RENDELÉS

Üzemegészségügy

(2011. május 1-jétől)
Ideggyógyászat
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Vizsgálatok előkészítése:
Hétfő – péntek:
9,00 – 12,00
(hiv. jogosítvány, munkaköri alk., lőfegyver alk. vizsgálat)

Dr. Varga Sándor
Dr. Nyíri István

I. – Tedej
IV.-V. – Református Általános Iskola
VI. – Kis Gimnázium
II. – III.

orvoSi ügyElEt (helye: mentőállomás)
Hétköznap: 16,00 – 8,00

Hétvégén: folyamatosan

6 Irodalom

Hajdúnánási Újság

Költők
Hajdúnánáson
Színvonalas költői versenynek lehettünk
tanúi 2011. április 11-én a rendhagyó
költészet napján, Hajdúnánáson a Kéky
Lajos Városi Művelődési Központ
szervezésében és a Hajdúnánási Újság
támogatásával. A zsűri (Dusa Lajos költő,
Rigó Tamásné a Móricz Pál Városi
Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény
igazgatója és Koroknai Zoltán magyar
tanár, költő) 16 jeligés pályázat közül
válogatta ki a legjobbakat. Ebből adunk
most ízelítőt a kedves olvasóknak.

Fakörhinta
hagyományőrző
játszónap
A Napsugár Óvodában április 18-án,
ragyogó napsütéses délelőtt került sor, az
óvoda csodálatos udvarán a „Fakörhinta”
történelmi hagyományőrző népi játékok
fesztiváljára. Az óvoda a Magor
Magyarjai Hagyományőrző Egyesület
pályázati kiírására, sikeres pályázatot
készített, így az apróságok örömmel
vehették birtokba a sokféle, színes népi
fajátékokat. Mindenki kedvére választhatott. Volt itt sárkányűző, hordólovagoló,
patkódobó,
célbadobó,
lengőteke, katica fogócska, csodaszarvas
játékok. Nagy érdeklődés kísérte a
kézimalom és sütödei tevékenységet,
ahol a kis kemencében kisütötték a
gyermekek által készített süteményeket.
Elbűvölte a kicsiket a sokféle
képességfejlesztő, logikai és kirakó
játékok, az ördöglakat és egyéb
kézügyességet fejlesztő tevékenység.
Nagy sikere volt a “Koronázó” játéknak
mely
összehangolt
csapatmunkát
igényelt, hisz komoly koncentrálással és
kézügyességgel lehetett a koronát a
trónon ülő"király" fejére helyezni.
Kifogyhatatlan sor állt a falovacska
mellett, amelyre felülve dárdával a
kezükben leüthették a mesebeli sárkány
öt fejét. Nagyon élvezték a tojásgurító
versenyt, a nyuszifogó ügyességi játékot,
a gólyalábon egyensúlyozást, a
célbadobást. A legnagyobb sikert mégis a
kézzel hajtott fakörhinta aratta. A
falovacskán és a vesszőkosárban ülve
élvezték a hintázás , a körforgás varázsát.
A népi játékok, a népi hagyományok
megismertetése, átörökítése nélkü
lözhetetlen része életünknek. Fontos
hogy ismerjék meg gyermekeink a népi
kultúra értékes szeleteit. Adjuk át a
felnövekvő generációnak e sokszínű
gazdag világ kincseit, melyből sokat
merítettek gyermekeink ezen a
feledhetetlen sikeres délelőttön, a hol a
Napsugaras Óvoda apraja nagyja
csodálatos időutazáson át élvezhette a
nap minden pillanatát.
Ádami Károlyné
Tagóvoda vezető

A költészet napja alkalmából
„kerestük fel” Krusovszky Dénest, aki
több versével is bemutatkozott már
lapunknak, s művei alapján állíthatjuk, nánási volta mellett irodalmi
tevékenységei miatt is büszkék
lehetünk rá. Jelenlegi terveiről,
munkájáról kérdeztük.
Most két hónapig Norvégiában vagyok,
de csak amolyan „látogatóban”, tehát
elég szabadon, persze a hazai munkákat
ide is hoztam magammal – máskülönben
Budapesten élek. Hogy mivel foglalkozom? Most éppen ún. szabadúszó
író lennék, ami nagyjából azt jelenti,
hogy a tavaly kapott Artisjus-díjam és a
különféle irodalmi munkák honoráriumából próbálok több-kevesebb
sikerrel éldegélni. Egyfelől és elsősorban
ez, mármint az irodalmi munka, a versek
írását jelenti, ami persze viszonylag
kiszámíthatatlan, nehezen tervezhető, de
annál izgalmasabb folyamat. Ha minden
jól megy, még idén ősszel megjelenik az
új kötetem. Emellett fontos és nem
kevésbé izgalmas dolog, hogy kritikusként
is
próbálok
minél
felkészültebben foglalkozni a kortárs
költészettel, az utóbbi időben pedig egyre
több időt töltök kortárs, vagy legalábbis a
huszadik században alkotott angol és
Különdíj: Csíki Dzsesszika
Bocskai István Általános Iskola
5. osztályos tanulója

Pillangó
Csúszó – mászó hernyó, lárva.
Nincsen neki meg a lába.
Nem találom a csápját,
Na és persze a szárnyát.
Mi lehet ez giliszta?
Vagy talán egy nagy hangya?
Nem tudom, mi lehet,
De megeszi a levelet.
Fehér gubót sző magára,
Úgy alszik el nagy sokára.
De miért nem jön ki egy órára?
Talán fáj a hasikája?
Nem fájhat az,
Nem is evett.
Vagy talán
Elrakta a sok levelet?
Egy hét múlva sem bújt ki,
Talán még aluszik?
Nem tudom, mit csinál,
De azt tudom, hogy nem sétál.
Három hét múlva sem láttam,
De mit csinál ott magában?
Magában beszélget,
Vagy éppen ebédel.
Szakadozik a gubó,
Kibújt a szép pillangó.
Felnézett az égbe,
S elszállt a nagy messziségbe.

amerikai költők fordításával (Hart Crane,
John Ashbury, Frank O´Hara, Ted
Hughes vagy Louise Glück nevét
érdemes talán megemlíteni).
Ezek mellett szerkesztőként is dolgozom,
a József Attila Kör világirodalmi
sorozatát szerkesztem (Urfi Péterrel
együtt) immár harmadik éve. Éppen most
adtam le egy román író, Vasile Ernu
regényét, a Született Szovjetunióbant a
kiadónknak (L"Harmattan), ez a könyv a
könyvfesztiválra jelenik majd meg.
Közben már megérkezett az újabb
kézirat, J. M. Ledgard regénye a Zsiráf,
lassan neki is kell kezdenem a
szerkesztésnek.
A könyvek mellett ez Ex Symposion
folyóiratot is szerkesztem, itt a versekért
vagyok felelős, de mint minden
szépirodalmi folyóiratnál, itt is úgy megy
a munka, hogy a saját területén túl,
mindenki mindent átnéz, végiggondol,
tehát elég aktív közös munkára van
szükség.
Idő közben írtam egy drámát, amit egy
ideig toldozgattam-foldozgattam, végül
tavaly év vége felé fejeztem be, a címe:
Az üveganya. A darab hangjáték
változatát a Magyar Rádióban mutatják
majd be, ha minden igaz, június 19-én,
mások mellett Blaskó Péter, Hollósi
Frigyes és Bánfalvi Eszter szereplésével.

2011. május 13.
De még ezt megelőzően lesz egy
felolvasó-színházi bemutatója is, a
Merlin színházban, május 17-én.
A tervekről szólva, azokból mindig több
van a kelleténél, de legalább arra nem
panaszkodhatok, hogy unatkoznék. Mint
említettem, harmadik verseskötetemen
dolgozom, időm nagy részét ezzel töltöm,
a következő évre tervezem, hogy egy
prózai munkába is belekezdek, egy
kisregénybe, de erről sokkal többet
egyelőre nem is mondanék. Van egy
dráma-ötletem is, ami elég közel áll
ahhoz, hogy lassan ne csak ötlet legyen.
És persze a fordítások, nemrég adtam le a
Magvető Kiadónak El Kazovszkij
oroszul írt verseinek a fordításából a rám
eső részt, az ő válogatott verseinek
gyűjteménye a könyvhétre jelenik majd
meg. Aztán szóba került egy nagyobb Ted
Hughes válogatáskötet lefordítása, ami
nehéz, hosszú, de szép munkának
ígérkezik, valamint egy fiatalabb angol
költő, Simon Armitage kötetének a
fordítása, ami szintén izgalmas
feladatnak látszik. Aztán a világirodalmi
sorozat is halad tovább, idén még négy-öt
könyvünk jön, és az Ex Symposionnak is
lesz még három száma (az első áprilisban
jelent meg).
F. A.

1. helyezett: Dr. Hornyik László

Szerelmes vers
Szemeidben élek
Fényekkel fürösztöm
reggeleimet –
Belőled könyveket
Arcokat olvasok
Félelmeiddel
Én is rebbenek
S veled alszom el –
Aki téged lát: láthatom
S ha akarom: ne láss:
Ellopom szemedből
Rontó fényeit
A napnak
Pillák tüskebokrát
Magamra öltöm
s esőt gyűjtök a
Hajnaloknak.
2. helyezett: Aszalós Imre

Holdjáték

3. helyezett: Mráz Erzsébet Irma

Sírós-borús a hajnal
Sírós-borús a hajnal,
Szürkeség nyelte el a tájat,
Nyálasan csillog az utcakő,
Durva szél tépi a fákat.

Arcodat láttam vagy csak a Hold
csókolt csillagot csöndem egén?
Hangod csengett? Oly szép zene volt,
lágy tündér-dalban ontva felém

Kihalt a város,
Nem jár senki,
Pihen a város,
Ráér kelni.

lázban oldott mézízű mannát,
rejtett fények hívó melegét,
pillantást, mely izzva suhan át
fényév távot, mely úgy töri szét

A háztetőn nyávog
Egy mérges macska,
Feleletre vár,
Egy kedves hangra.

lomha láncát e szürke világnak,
mint kristály-könnycsepp kőszívet old…
„Árnyad láttam!” – zengtek az árnyak.
„Arcodat láttam!” Vagy csak a Hold

Lépteim kopognak
A köveken,
Észre sem veszem, hogy
Hull a könnyem.

játszik a szívvel, fénytelen éjjel
lelkem alá lopózva nevet.
Csendbe hanyatlom… Mellém térdel,
s fülembe súgja égi neved.

Kis patakként folyik
Az arcomon,
A patak forrása
A fájdalom.

Hajdúnánási Újság
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Beszélgetés dr. Rab Ferenc ügyvéddel
Folytatjuk a
beszélgetést
dr. Rab Ferenc
ügyvéddel.
– Arról kérdezem az ügyvéd urat, hogy mi a véleménye
a halálbüntetésről?
– A rendszerváltás előtti időszakban, amikor még volt
halálbüntetés, két halálos ítéletet kapott az iroda
elsőfokon, másodfokon átváltoztatták életfogytiglanra. Azt
a lelki állapotot, amely az ítélet kihirdetését követően a
vádlottaknál volt, drámaian hatott, filmre kellett volna
venni. Az állampolgároknak a hozzáállása rendkívül
szélsőséges, hisz egyesek a „szemet szemért, fogat fogért”
elv alapján azonnal kötélért kiáltanak. Más azonban a
kriminalizált tényállás abban az esetben, amikor haza
megy a fiatal gyermek, és azt látja, hogy a részeg apja, aki
már évek óta üldözi az anyját, veri a családját, éppen
erőszakoskodik a húgával, és ekkor oda üt, ám nagyobbat
talál ütni, melynek eredményeképpen az apja elhalálozik.
Ilyenkor fontos a védő szerepe, mert az indítékot
(motiváltság), a történeti tényállást, az eredmény
bekövetkezésének minőségét feltétlenül szükséges
tisztázni azért, hogy a bíró megfelelő, elfogulatlan,
objektív döntést hozzon.
– A védő eljárása során hogyan tud legeredményesebb
lenni a védői munka?
Az amerikai filmekben számtalanszor látjuk, hogy „nem
nyilatkozom, csak a védőm jelenlétében”, mely egyre
gyakoribb a magyar eljárás során is, hiszen a gyanúsítottak
nagyon jól tudják, hogy a védelem nélkül tett vallomás
megváltoztatása szavahihetetlenné teszi a gyanúsítottat.
Éppen ezért, én úgy gondolom, hogy az első pillanattól
kezdve feltétlenül fontos, hogy a büntetőeljárás korai
szakába a védelem bekapcsolódjon, akár a házkutatásnál,
vagy a nyomrögzítésnél vagy a szagminta vételénél, vagy
bizonyítási kísérletnél jelen legyen.
Egy közúti baleset példáját hadd hozzam fel. Az ittas
kerékpárost elgázolta egy személyautó az éjszakai
órákban. A helyszíni szemle idejének megválasztása, azaz
két hónappal később tartott megismételt bizonyítási
kísérletnél nem este fél 10-kor, hanem éjjel fél 12-kor van
olyan sötét, mint ami volt az események idején, így erre
oda kell figyelni. Miután az elhalt sértett fekete
gumicsizmában volt, nem biztos, hogy az úton fekvő – a
tejüzemből fehér gumicsizmával kihozott – próbababával
kell elvégezni, rögtön más lesz az észlelhetőség, ezáltal a
féktávolság, és nem mindegy, hogy adott esetben ez
alapján elítélik vagy felmentik a vétlen sofőrt.
– Egyre gyakoribb a vállalkozások APEH vizsgálata,
illetve felszámolása, és nagyon sokszor a felszámoló
csődbűntett miatt, illetve a házi pénztár hiánya miatt
büntető feljelentést tesz a vállalkozóval, vagy a
cégvezetővel szemben.
– Feltétlenül tudni kell, hogy a gazdasági bűncselekmények egy külön jogágat képeznek a büntetőjogon
belül. Itt érteni kell épp úgy a könyveléshez, mint az áfavisszaigényléshez kapcsolódó elszámolási kérdésekhez,

és természetesen nem lehet „a gyermek Fórumban
megvásárolt ruházatát munkaruhaként lekönyvelni a
cégnél.” Ilyenkor az ügyvéd könyvszakértő segítségét
veszi igénybe, aki szakmailag felkészülten le tudja
ellenőrizni az APEH vizsgálati eredményt, és
számszakilag is alá tudja támasztani azokat a kifogásokat,
amelyet adott esetben a számla lejártának esedékességi
idejétől számított elévülési időre, vagy bármilyen eljárás
alá vont személy által előterjesztett kifogásra vonatkozna.
Tehát feltétlenül fontos, hogy amikor vagyonosodási
vizsgálatra, vagy simán a felszámolóhoz idézik a
könyvelési anyaggal a személyt, az ne egyedül menjen,
hanem vigye magával minimum a saját könyvelőjét,
illetve lehetőleg vigye magával a saját ügyvédjét is. A
könyvelővel kapcsolatosan számtalanszor előfordul, hogy
rengeteg tagi kölcsönt tesznek be a cégbe, hogy a pénztár
egyensúlyban legyen, és az alapozza meg a vagyonosodási
vizsgálatot, mert első kérdése az lesz az eljáró hatóságnak,
hogy adózott nyereségből, vagy miből tette be a tagi
kölcsönt a vállalkozó. A gond ott merül fel, hogy a
könyvelő mindig olyan kifogást támaszt, hogy ő hozott
anyagból, adott számlákkal dolgozik, míg a vállalkozó
pedig abban a naiv hitben van, hogy a könyvelője, ha
egyensúlyba hozza a könyvelést és a mérleget, akkor őt
semmilyen baj nem érheti, ám ez tévedés. Olyan
könyvelővel vagy könyvelő irodával szabad dolgoztatni a
vállalkozóknak, akiknek felelősségbiztosítása van, hisz a
könyvelő is ember, és a tévedésért, ha nem tud anyagilag
az irodája helyt állni, akkor bizony megint az ellenőrzött
személy vallja kárát.
– Ügyvéd úrnak mi a véleménye a fekete, barna vagy a
fehér munkáról?
– A munkavállalók alkalmazása történhet bejelentés
nélkül, ez a fekete munka, történhet minimálbérrel
bejelentve akként, hogy a különbözetet zsebből fizetik, ez
a barna munka, és történhet teljesen szabályosan, amely
ugyan nem olcsó, de mindig nyugodt lelkiismerettel lehet
aludni. A barna munkából van a legtöbb jogvita, hiszen a
bejelentett, – maradjunk a példánál a kamionsofőr –
minimálbérért dolgozik, közben pedig kilométer után
kapja a fizetést. Ebből a munkaviszony megszűnésekor az
képezi a vita tárgyát, hogy a munkaadó nem kívánja a
különbözeti pénzt kifizetni, míg a munkavállaló pedig
igényelné a korábbi szóbeli megállapodásnak megfelelően
adómentesen a fizetését. A munkaügyi bíróságok előtt az
ilyen tényállások bizonyítása kellő körültekintést igényel,
és feltétlenül arra kell bizonyítékot hozni, hogy a
munkaadó nem természetbeni juttatásként, nem cafetériaként vagy külszolgálati díjazásként adta a fizetést.
Úgy gondolom, hogy a munkaszerződés megkötésénél
kell körültekintőnek lenni, mind a munkaadó, mind a
munkavállaló részéről, mert egy jól leszabályozott
munkaszerződéssel a jogviták nagy része elkerülhető, míg
a munkaszerződés hiányos és túlzottan tömör volta évekig
tartó pereskedésre ad lehetőséget.
– Adjon tájékoztatást ügyvéd úr a megváltozott
pénzbüntetésekkel kapcsolatosan, hisz horribilis
összegekről beszélnek.
– A pénzfőbüntetés bíróság által az első bűntényeseknél
az 1-3, vagy 1-5 büntetési tételeknél szokott előfordulni. A
szigorítás eredményeképpen az egy napi tétel összege

MEGNYITOTTUNK!
Dr. Rab Ferenc Ügyvédi iroda alirodája megkezdte tevékenységét
Hajdúnánás, Mártírok u 7. sz. alatt
polgári, büntető, családjogi és céges ügyekben.
ügyfélfogadás:
Hétfőn 9-től 12-ig, szerdán 14-től 17-ig, csütörtökön 12-től 16-ig.
(tanácsadás, okiratszerkesztés, hatóság előtti képviselet ellátása.)

2.500 Ft, a legkevesebb tétel pedig 100 nap lehet, így a
pénzbüntetések – függetlenül a személy szociális
helyzetétől – 250.000 Ft-nál kezdődnek, és adott esetben
egy közepes fokú ittasságnál nem ritkán elérik a 800.000
– 1.000.000 Ft-ot. Erre még következetes bírói gyakorlat
nem alakult ki, de a felső határa 100.000.000 Ft-ig
terjedhet a pénzbüntetéseknek. A büntetőeljárás szigorítása
folytán adott esetben egy ittas kerékpáros is tud közúti
veszélyeztetést, vagy akár tudhat cserbenhagyást is
előidézni, és ő lepődik meg a legjobban, hogy a sarki
kocsmában megivott két sörének az értéke 600.000 Ft lesz,
melyet ha nem tud kifizetni, átváltoztatják végrehajtandó
szabadságvesztésre, és be kell vonulni a börtönbe.
– Milyen kuriózumokat tudna a pályája során
elmesélni az olvasóknak az ügyvéd úr?
– Az egyik, melyet könyvben is megírtak, a második
világháború utáni első életbiztosítási szerződés megkötését követően elkövetett gyilkosság. Nagyon ritkaság
számba megy a bigámia is, amely most történt meg, furcsa
módon a Magyarországon tartózkodó szudáni állampolgár
barátai útlevelének felhasználásával, azok nevére, saját
maga által kötött házasságot pénzért, hogy Magyarországon tartózkodási engedélyt szerezzen. Az eljárás
során nemcsak az elkövetőt, hanem az anyakönyvvezető
tevékenységét is vizsgálják.
– Teljesen ismeretlen fogalom az államigazgatási
jogkörben okozott kár.
– Az államigazgatási jogkörben okozott kár annak a
reparációs elméletnek a kielégítésére szolgál, hogy az
állam sem tévedhetetlen, ők is ejtenek hibát, és ezért a
személyiségi jogában, vagy anyagi érdekeltségében
megsértett állampolgár jogosult bírósághoz fordulni, és
jogosult ott keresni az igazát. Például, ha valaki
alaptalanul volt hosszú időn keresztül előzetes
letartóztatásban, vagy netalán a bíróság nem küldte meg az
iratokat a tulajdonjog átjegyzés végett a földhivatalhoz, és
emiatt a társtulajdonos értékesíteni tudta az ingatlant, így
a kárt szenvedett fél – amennyiben már nem tudja a
társtulajdonoson behajtani a kárát –, jogosult a bírósággal
szemben is fordulni fenti címen kártérítésért.
– Befejezésül mondana-e ügyvéd úr pár szót az ügyvédi
hivatással kapcsolatosan?
– Az ügyvéd tevékenysége az olyan sokszínű, mint maga
az élet, tehát az embert elkíséri a fogantatás pillanatától a
halálig, sőt azon túl is, gondolva itt az örökösödési
jogvitákra. A jogszabályokat alkalmazni, melynek során a
kogens rendelkezéseket be kell tartani és tartatni, tehát a
szakmai tudáson túlmenően a jó erkölcs elvárásainak
megfelelően kell dolgozni. Ezt valahol az évek során úgy
kell kialakítani, hogy legyen annyi tisztessége az
ügyvédnek, hogy megmondja, hogy az adott per nem
megnyerhető, a követelés teljesen alaptalan, és
felvilágosítja ügyfelét arról is, hogy bizonytalan
kimenetelű és vitatott bizonyítás esetén a bíróság az általa
produkált és előterjesztett bizonyítékok alapján dönt. Nem
elég azt mondani, hogy nekem van egy kiváló ügyvédem,
védőm, és nyert ügyem van, mert soha nem lehet
elfelejteni azt, hogy a döntés többfokú – elsőfok,
másodfok, sőt felülvizsgálat is van –, de az ügy első bírája
az ügyvéd.
(X)

8 ÖnkormányzatI

hIrdetés

Hajdúnánási Újság

Pályázati felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 166/2011. (IV. 28.) számú
Képviselő-testületi Határozat, valamint az önkormányzati vagyonról és az arról való
rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször módosított 21/2005. (V. 25.)
Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott,
többször módosított 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet 10. § (4) bekezdése
alapján a Hajdúnánás, Móricz Zsigmond u. 4. szám alatti, 1081. hrsz-ú, 1471 m2
alapterületű, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” művelési ágú, forgalomképes
besorolású, önkormányzati tulajdonú ingatlanból – a mellékelt telekalakítás-tervezet
szerinti – I. számmal jelölt, 165 m2 nagyságú ingatlanrész pályázati eljárás keretében
történő értékesítés határozta el az alábbi feltételekkel:
– a vételár bruttó 3.500 Ft/m2,
– a nyertes pályázó a vételárat az adásvételi szerződéssel egyidejűleg átutalással köteles
megfizetni az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára
(11738077-15372662),
– a telekalakítással és a tulajdonjog átruházással kapcsolatos összes költség a vevőt
terheli.
A pályázat csak személyesen nyújtható be!
A pályázatok beérkezési határideje: 2011. május 27. (péntek) 1200 óra
A pályázatok benyújtásának helye: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.) Közgazdasági Iroda (fszt. 41. szoba)
Telefon: (06) 52/381-411/162-es vagy 129-es mellék

Pályázati felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 165/2011. (IV. 28.) számú
Képviselő-testületi Határozat, valamint az önkormányzati vagyonról és az arról való
rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször módosított 21/2005. (V. 25.)
Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott,
többször módosított 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet 10. § (4) bekezdése
alapján a Hajdúnánás, Móricz Zsigmond u. 4. szám alatti, 1081. hrsz-ú, 1471 m2
alapterületű, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” művelési ágú, forgalomképes
besorolású, önkormányzati tulajdonú ingatlanból – a mellékelt telekalakítás-tervezet
szerinti – II. számmal jelölt, 166 m2 nagyságú ingatlanrész pályázati eljárás keretében
történő értékesítés határozta el az alábbi feltételekkel:
– a vételár bruttó 3.500 Ft/m2,
– a nyertes pályázó a vételárat az adásvételi szerződéssel egyidejűleg átutalással köteles
megfizetni az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára
(11738077-15372662),
– a telekalakítással és a tulajdonjog átruházással kapcsolatos összes költség a vevőt
terheli.
A pályázat csak személyesen nyújtható be!
A pályázatok beérkezési határideje: 2011. május 27. (péntek) 1200 óra
A pályázatok benyújtásának helye: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.) Közgazdasági Iroda (fszt. 41. szoba)
Telefon: (06) 52/381-411/162-es vagy 129-es mellék

Pályázati felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 164/2011. (IV. 28.) számú
Képviselő-testületi Határozat, valamint az önkormányzati vagyonról és az arról való
rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször módosított 21/2005. (V. 25.)
Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott,
többször módosított 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet 10. § (4) bekezdése
alapján a Hajdúnánás, Móricz Zsigmond u. 4. szám alatti, 1081. hrsz-ú, 1471 m2
alapterületű, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” művelési ágú, forgalomképes
besorolású, önkormányzati tulajdonú ingatlanból – a mellékelt telekalakítás-tervezet
szerinti – III. számmal jelölt, 34 m2 nagyságú és IV. számmal jelölt, 101 m2 nagyságú,
összesen 135 m2 nagyságú ingatlanrészek pályázati eljárás keretében történő
értékesítés határozta el az alábbi feltételekkel:
– a vételár bruttó 3.900 Ft/m2,
– a nyertes pályázó a vételárat az adásvételi szerződéssel egyidejűleg átutalással köteles
megfizetni az önkormányzatköltségvetési elszámolási számlájára
(11738077-15372662),
– a telekalakítással és a tulajdonjog átruházással kapcsolatos összes költség a vevőt
terheli.
A pályázat csak személyesen nyújtható be!
A pályázatok beérkezési határideje: 2011. május 27. (péntek) 1200 óra
A pályázatok benyújtásának helye: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.) Közgazdasági Iroda (fszt. 41. szoba)
Telefon: (06) 52/381-411/162-es vagy 129-es mellék

Pályázati felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 167/2011. (IV. 28.) számú
Képviselő-testületi Határozat, valamint az önkormányzati vagyonról és az arról való
rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször módosított 21/2005. (V. 25.)
Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott,
többször módosított 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet 10. § (3) bekezdése
alapján a Hajdúnánás, Móricz Zsigmond u. 4. szám alatti, 1081. hrsz-ú, 1471 m2
alapterületű, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” művelési ágú, forgalomképes
besorolású, önkormányzati tulajdonú ingatlanból – a mellékelt telekalakítás-tervezet

2011. május 13.

szerinti – visszamaradó, V. számmal jelölt, 1005 m2 nagyságú telek versenytárgyalás
keretében történő értékesítés határozta el az alábbi feltételekkel:
– a kiinduló licit vételára bruttó 7.700 Ft/m2,
– a pályázók közül az nyeri el a vételi jogot, aki a versenytárgyaláson magasabb
vételárat ajánl,
– a versenytárgyaláson részt venni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet. A
részvételre szolgáló meghatalmazásként csak közokiratot, vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratot lehet elfogadni,
– a pályázónak a versenytárgyalásra vonatkozó ajánlat benyújtásával egy időben
773.850 Ft-ot, azaz hétszázhetvenháromezer-nyolcszázötven forintot bánatpénzként az
önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára (11738077-15372662) kell átutalni,
amely a felmerülő költségek fedezésére szolgál arra az esetre, ha a versenytárgyalás
nyertesének felróható okból elmarad az adásvételi szerződés megkötése,
– a nyertes pályázó a vételárat az adásvételi szerződéssel egyidejűleg átutalással köteles
megfizetni az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára
(11738077-15372662),
– a telekalakítással és a tulajdonjog átruházással kapcsolatos összes költség a vevőt
terheli.
A VERSENyTÁRGyALÁSI AJÁNLATOT ÍRÁSBAN KELL BENyÚJTANI!
A versenytárgyalási ajánlatnak tartalmaznia kell:
a pályázó nevét, címét, tevékenységének megnevezését;
nyilatkozatot arról, hogy a versenytárgyalási feltételeket elfogadja;
jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság aláírási
címpéldányának, cégbírósági bejegyzésének valamint társasági szerződésének
másolatát.
A versenytárgyalási ajánlat beérkezési határideje: 2011. május 27. (péntek) 1200 óra
A versenytárgyalási ajánlat benyújtásának helye:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
(4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.) Közgazdasági Iroda (fszt. 41. szoba)
Telefon: (06) 52/381-411/162-es vagy 129-es mellék
A pályázó a versenytárgyalás előtt köteles bemutatni:
személyi okmányát, és ha meghatalmazottként jár el, a meghatalmazást, jogi
személy vagy társaság részéről eljáró személy, pedig cégszerű aláírással ellátott
megbízólevelet;
a bánatpénz befizetésének igazolását, melyet másolatban át kell adni a
versenytárgyalás vezetőjének.
A versenytárgyalás ideje: 2011. május 31. (kedd) 800 óra
A versenytárgyalás helye: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
(4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.) kis tanácskozó terem (I. emelet. 13. szoba)
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A Magyar Köztársaság
jó tanulója – jó sportolója
Mónus László József, a Kőrösi Csoma Sándor
Gimnázium, Szakközép-, Szakképző és Általános
Iskola, Kollégium 11.E osztályos tanulója kitűnő
tanulmányi eredményéért, kiemelkedő hazai és
nemzetközi sportteljesítményéért a Hajdú-Bihar
megye jó tanulója – jó sportolója cím elnyerése után
a Magyar Köztársaság jó tanulója – jó sportolója
díjban részesült. Ezt a címet immár harmadjára
vehette át.
Jelenleg ez a legnagyobb elismerés Magyarországon, melyet diák kaphat. A címre 407 kimagasló
eredményeket elért tanulóból választották ki a
minisztérium és a sportbizottságok azt a 86 fiatalt,
akik végül 2011. március 22-én dr. Réthelyi Miklós
nemzeti erőforrás minisztertől átvehették az elismerő
oklevelet. Hajdú-Bihar megyéből 14 diák lett díjazott,
Hajdúnánásról mindeddig egyedül Laci. Ez a cím elismerés családjának, iskolájának és tanárainak is. Laci
amellett, hogy szorgalmasan tanul, kimagasló eredményeket ért el íjászat sportágban 2009-ben és 2010-ben
is. A walesi Íjász Európa-bajnokságon 1. helyezett lett, emellett különösen nagy eredmény, hogy két
kategóriában (Field és Hunter) Európa-csúcsot lőtt. Az EAA 3D Európa-bajnokságon Ausztriában 2., az
IFAA vadászíjász EB-n Európa-bajnok lett. A Németországban megrendezett IFAA terepíjász
világbajnokságon ezüstérmet nyert. Fenti eredményeinek eléréséhez az Új Európa Alapítvány, Segíthetek?
MOL Tehetségtámogató programja nyújtott neki segítséget, melynek révén nagy összegű anyagi
támogatásban részesült. Laci a korábbi sikerek után ebben az évben is folytatta a versenyszerű sportot.
Márciusban, Budapesten, a Teremíjász Országos Bajnokságon, illetve a szintén hazai rendezésű Teremíjász
Európa-bajnokságon lett aranyérmes.
Ez évi tervei között szerepel, hogy elindul két világversenyen, amelyek közül az egyiket Kínában, a
másikat az USA-ban rendezik majd meg. Sok sikert kívánunk neki tervei megvalósításához!

Tudásdepó Express – Szálljon be Ön is!
Uniós fejlesztések a Móricz Pál Városi Könyvtárban
A tudás, az információ hatalom – mondtuk és mondjuk ma is. Ám nem mindegy mennyit és hogyan kapunk belőle.
Korunk, rohanó világunk egyik nagy kihívása, hogyan tudunk lépést tartani az egyre nagyobb mértékű
információáramlással, hogyan tudjuk hasznunkra, életminőségünk javítására fordítani az információs technológia
számtalan lehetőségét, hogy tudásunk lépést tudjon tartani a munkahelyek, oktatási intézmények követelményeivel. Nos,
mindezek egyfajta segítésére vállalkozott a Móricz Pál Városi Könyvtár, amikor 2008-ban elhatározta, hogy a Méliusz
Juhász Péter Megyei Könyvtár által vezetett konzorcium tagjaként csatlakozott az ÚJ MAGYARORSZÁG
FEJLESZTÉSI TERV Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.2.4-08/1-2009-0060 „Partnerek a tanulásban” Az egész
életen át tartó tanulási környezet létrehozásának könyvtári koncepciója Hajdú-Bihar megyében. Különféle adminisztrációs
problémák miatt a pályázatot Hajdúnánás Város Önkormányzata nyújtotta be, és a megvalósítási helyszín a városi
könyvtár lett.
A „Tudásdepó Expressz” átfogó célja, hogy a könyvtári rendszer jobb hatásfokkal szolgálja a minőségi oktatást, a formális
oktatáson kívüli képzést és tanulást, a könyvtári szolgáltatásokkal megvalósítandó olvasási és digitális kompetenciák
fejlesztését. A program keretében meghirdetett „Tudásdepó-Expressz” (TÁMOP 3.2.4-08/1) pályázaton a Méliusz Juhász
Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ által vezetett Hajdú-Bihar megyei I. konzorcium 87.224.800 Ft egyszeri,
vissza nem térítendő támogatásban részesült. A nyertes könyvtárak a pályázat keretében, 2010. január 1-jétől 2011. június
30-ig, olvasás népszerűsítő, az egész életen át tartó tanulást elősegítő programokat és szolgáltatásfejlesztést valósít meg.
Könyvtárunk 5.278.700 Ft értékű támogatásban részesült, amely felhasználása az alábbiak szerint valósul meg 2011.
június 30-ig. Egy fő munkatárs könyvtárszakmai akkreditál továbbképzése „A web 1.0-tól a web 2.0-ig a megváltozott
internetes világban.” Munkatársunk a képzést sikeresen elvégezte, amely az internet felhasználói képzések során
feltétlenül szükséges.
– Kiemelten fontos katalógusaink retrospektív feltárása, amely rövidesen befejeződik, s ezáltal úgy a saját könyvtári
honlapunkon, mint a megyei portálon elérhetőek lesznek katalógusaink.
– Olvasásnépszerűsítő programjaink során az elmúlt évben több író-olvasó találkozót, közönség találkozót szerveztünk,
az óvodás korúaktól a szépkorúakig bezáróan. Így többek között vendégünk volt Tóth-Máthé Miklós, Nógrádi Gábor és
Nógrádi Gergely, Bosnyák Viktória, Kiss Attila, Schaffer Erzsébet, Adonyi-Szatncs János, Erdei Sándor, Figura Ede. Az
olvasás népszerűsítés terén örvendetes tény, hogy megalakult a főként nyugdíjasokból álló Olvasólámpa Olvasó Klub,
továbbá a Családi Olvasó Klub, amely elsősorban a kisgyermekes családokat érinti. Több vetélkedőt szerveztünk, és
igen népszerű volt elmúlt nyáron olvasótáborunk, ahol az alsó tagozatos gyerekek két alkalommal is ismerkedhettek
Geronimo Stilton világával, illetve a felsősöknek a már hagyományos Boszi tábort hirdettük meg. Május végén fejeződik
be a 10 részes Egyetlen Földünk van környezet-és természetvédelmi levelezős vetélkedőnk, amely igen sok résztvevőt
mozgósított. Középiskolásainkat a „Lehet egy regénnyel több?” elnevezésű programba igyekeztünk bevonni, ahol
városunk közszereplőit nyertük meg annak, hogy beszéljenek legkedvesebb olvasmányaikról, illetve olvasmányélményeik
alapján ajánljanak könyveket a hallgatóknak.
– Sajátos nevelési igényű gyerekek részére szerveztünk ún. meseposztós mesefeldolgozós foglalkozásokat, amelyek
mára már meseterápiás foglalkozásokká alakultak, köszönhetően a Hajdúsági Lakásotthon aktív pszichológus
munkatársainak.
– Rendezvénytervünk szintén sarkalatos programja volt az internet felhasználói képzések, állást keresők segítése. A
tanfolyamok népszerűségét mutatja, hogy itt is alakult egy Internetes Klub, akik minden hónap első hétfőjén foglalkozást
tartanak, illetve ez egyfajta utógondozás, hiszen így próbálunk meg segíteni abban, hogy készséggé váljanak a megszerzett
ismeretek, és kreatívan tudják használni a netet.
– Hasonló módon működik az Állást keresők klubja, ahol havonta, de ha igénylik akkor több alkalommal is tartunk egykét napos tréninget, eligazítva az „állásvadászokat” a net kínálta álláshirdetésekben, az önéletrajz írásban, állásinterjúra
felkészítésben stb.
– A projekt keretében beszereztünk 30 db széket és 15 db számítógép asztalt.
A TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0060 „Partnerek a tanulásban” Az egész életen át tartó tanulási környezet létrehozásának
könyvtári koncepciója Hajdú-Bihar megyében projekt az Európai Unió, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával
valósult meg.

Kultúra
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küldjÖn Egy kéPEt!

Az itt látható képet Löfcsikné Rékasi Ilonától
kaptuk. A fotó 1959-ben készült és a Bocskai utcai
Fodrász Ktsz dolgozóit ábrázolja.

PrograM ajánlÓ
A művelődési központ programjai – május-június
Május 14. (szombat) 20-24 óra Nosztalgia és
Ismerkedési Est. Zenél az OKÉ Party Zenekar Tóth Lackó és Csiki László (Bandi).
Belépődíj: 800 Ft
Május 18. (szerda) 17-18.30 Gyűjtők
cseredélutánja Szeretettel várjuk a bélyeg,
kártyanaptár, telefonkártya, szalvéta, érme, bankjegy,
Kinder-figura, képeslap, régiség, képregény stb.
gyűjtőket a művelődési központba.
Május 21. (szombat) Országos nótaéneklési
verseny a Lente Lajos Nótaklub szervezésében.
Május 29. (vasárnap) 10 óra Gyermeknap a
Bocskai István Általános Iskolában. Pünkösdi
Vigadalom Játszóházi foglalkozások, táncház,
pünkösdi király és királyné választás.
Június 3. (péntek) 17 óra „25 éves a Hajdúnánási
Nyugdíjas Klub”
– jubileumi összejövetel klubtagoknak.
Június 4. (szombat) 9 óra Baba-mama börze
Június 4. (szombat) Trianoni megemlékezés
15 órától a református templom előtt: ünnepi
szónoklat, a Trianoni emlékmű megkoszorúzása,
határon túli magyarok állampolgársági esküjének
letétele
17 órától a művelődési központ színháztermében a
Csűrdöngölő Népzenei Együttes: „Vágják az erdei
utat, viszik a magyar fiúkat” c. műsora
Június 5. (vasárnap) a művelődési központ
néptánc csoportjainak gálaműsora
Június 6. (hétfő) 17 óra Pedagógus napi köszöntő
Június 8. (szerda) 17 óra kiállítás a Református
Idősek Otthona lakóinak munkáiból.
Megtekinthető július 13-ig.
Június 11. (szombat) A Nána Táncstúdió
évadzáró gálaműsora.
Június 19. (vasárnap) a művelődési központ
Gimnasztráda csoportjainak évadzáró
gálaműsora.
AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁSOK
Május 27-29. (péntek-vasárnap) Autóbuszos
kirándulás Erdélybe: Arad - Temesvár - Vaskapu
Ára: 24.000 Ft/fő
Június 18. (szombat) Gyula - Szabadkígyós Békéscsaba Ára: 4.300 Ft/fő
Július 13-17. (szerda - vasárnap) Vág-völgyi vártúra
- 5 napos kirándulás a Felvidék nyugati részén.
(Pozsony, Trencsén, Pöstyén stb.) Ára: kb. 41.000
Ft/fő
A kirándulásokra a művelődési központban
(52/382-400) Szólláth Zoltánnál lehet jelentkezni.
Testvérvárosunkban , Érmihályfalván az idén május
19 és 22 között kerül megrendezésre a
NyÍLÓ AKÁC NAPOK
Bővebben:http://www.ermihalyfalva.ro/hu/index.php
?link=15 a város honlapján tájékozódhatnak.
Hajdúnánás is képviselteti magát a rendezvényen
május 22 .én 20 órától fellép a Különkiadás zenekar
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Eredményes évet zártak, a hajdúnánási polgárőrök

Elindult a szociális földprogram

Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is figyelőjárőr, posztos járőr, mozgó járőr szolgálatokat, valamint
rendezvénybiztosítási szolgálatokat láttunk el. A rendőrséggel és a mezőőr szolgálattal nagyon jó a
kapcsolatunk, ezért is tudtunk több alkalommal ellátni közös szolgálatokat. A mezőőr szolgálattal, 18 óra
közös szolgálatunk volt. A rendőrséggel 32 szolgálat, 316 óra. Úgy érezzük ezek a közös szolgálatok most
is nagyon hasznosak és eredményesek voltak. A polgárőrök 2010-ben; 619 szolgálati órát teljesítettünk,
3.227 órában.
A szolgálat ellátások eredményességét akkor lehetne meghatározni, ha tudnánk, hogy mennyi szabálysértés
illetve bűncselekmény történt volna, ha a polgárőrök épp nem járnak arra. Viszont van kimutatásunk, amit
konkrét esetekben hajtottak végre polgárőreink, ami nagyon pozitív képet mutat.
Kitört jelzőtáblát találtunk, melyet átadtunk, az illetékes hatóságnak. Két fő fa tolvajt fogtunk, és átadtuk
őket a rendőrségnek. Szabálytalanul közlekedőket figyelmeztettünk.
Általános iskola területéről illetéktelenül ott tartózkodó fiatalokat küldtünk ki.
Két ittas randalírozó személyt adtunk át a rendőr járőrnek. Sportrendezvényt biztosítottunk 35 alkalommal.
(Mi biztosítottuk, a Kézilabda Világbajnokság hajdúnánási mérkőzéseit, valamint az itt rendezett országos
Kick Box gálát. Testi sértés helyszínét biztosítottuk. Hatósági tanúk voltunk 9 alkalommal.
Kulturális rendezvényeket biztosítottunk. Városi rendezésű ünnepségeket, illetve koszorúzásokat
biztosítottunk. Lopott tárgyak lefoglalásában vettünk részt. Baleseti helyszín biztosítása
Választási helyiségek őrzése választások előtti éjszaka. Árvíznél voltunk 8 fővel, 84 órában. Postások
útvonalát kísértük figyelemmel, a kritikus időszakokban. A művelődési központból két fiatalt küldtünk ki,
mivel zavarták az előadást bekiabálásokkal.
Forgalomból kivont gépkocsi, közúti közlekedéséről értesítettük, a rendőrséget. Üdülő vendégeket
veszélyeztető ló tulajdonosát kerestük meg, és megkértük az állat megkötésére. Egy kigyulladt kukát
oltottunk el. Szeptemberben az iskoláknál segítettük a kis diákok zavartalan közlekedését.
Balesetet szenvedő személyhez hívtuk ki, az illetékes hatóságot, és a mentősöket. Jelzést adtunk engedély
nélküli horgászatról. Iskolások által gyűjtött fém hulladékot őriztünk. Halottak napja alkalmából három
napig állandó szolgálatot láttunk el, a temetőben és annak környezetében. Leszakadt balesetveszélyes
feszültség alatt lévő villanyvezetéket őriztünk, a villanyszerelők kiérkezéséig. Verekedést akadályoztunk
meg, és kihívtuk a rendőrséget. A város központjában szétfagyott vízvezetékről értesítettük a vízművet, és
a helyszint biztosítottuk a szerelő kiérkezéséig. Lakás betörőket kerestünk.
Azt hiszem összességében eredményes munkát, végeztünk a 2010-es évben is. Kérjük azokat a hajdúnánási
lakosokat, akik szeretnének városunk közbiztonságának javítása érdekében tenni, azok jelentkezzenek
közénk polgárőröknek. Természetesen az adó egy százalék felajánlásával is lehet támogatni egyesületünket.
Adó számunk: 18553644-1-09

Nagyné Juhász Krisztinát kérdeztük meg, hogy
tájékoztasson bennünket e Balmazújvároson, és
Újlétán már sikeresen működő, a hátrányos helyzetű
családokat megsegítő kezdeményezésről
- A szociális földprogram indítását márciusban
kezdtük el, az Önkormányzattal karöltve. A tervezés
folyamata már a télen elkezdődött, a valódi
beindulás pedig április 15-én történt meg. A
program az elhatározást követően szinte azonnal
meghirdetésre került, mindenképpen a szociálisan
hátrányos helyzetű családok megsegítésének
céljából. A tervezet lényege, hogy az
Önkormányzat, a saját tulajdonában lévő földet
használatba adja a családoknak, illetve részükre
vetőmagot biztosít melyek 5.000 Ft értékben,
egységcsomagokban kerültek kiosztásra. A program
indulása előtt megtörtént az önkormányzati földek
kijelölése, melyek az Eszlári, s a Nyúl utcák közötti
2 hektáros terület. Ez 500-600 m² közötti
parcellákra lett osztva, melyet egy család kaphatott
meg. Hogy megtudjuk határozni azt, hogy mely
családok azok akik pályázhatnak, hasonló
kritériumnak kellett megfelelniük, mint a szociális
támogatásoknál. Ennek megfelelően elég sokaknak
volt lehetőségük bekapcsolódni a programba. Értjük
itt azokat, akik semmilyen jövedelemben nem
részesülnek, a tartós munkanélkülieket, az
álláskeresőket, a rendszeres szociális segélyben, a
bérpótló juttatásokban, a gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő hátrányos helyzetű
családokat. Egy az Önkormányzathoz benyújtott
kérelem jogosultságának megvizsgálása után, két
kategória közül lehetett választani. Az egyik az,
hogy földet és vetőmagot is igényelt a pályázó, vagy
csak vetőmagot, s azt saját kertjében, vagy földjén
próbálta hasznosítani. A földek kiutalása sorsolás
útján történt, ezután került sor a támogatási
szerződés aláírására, melyben vállalniuk kellett,
hogy a földhasználatért, illetve a magvakért cserébe
vállalják a parcellák gondozását, s elvégzik a
növények termesztéséhez szükséges teendőket „Jó
gazda” módjára. Nem hagyja parlagon, elülteti,
majd leszedi a termést, s annak teljes egészében ő a
tulajdonosa. A csomag 40-50%-át a burgonya tette
ki, de lehetőség volt mindenféle konyhakerti
növény, - bab borsó, sárgarépa, zöldség, igénylésére is. Május elején 57 család részvételével
sikeresen elindult a program, folyamatosan művelik
a területet az Önkormányzat intézményünkön,
keresztül biztosít családgondozást, segítségnyújtást,
szakmai támogatást. Az idén először önerőből
sikerült megvalósításra vinni ezt a lehetőséget, s
jövőre talán sikeres pályázat útján nagyobb
reményekkel járulhatunk hozzá a családok
megsegítésére. Számos tényező van, ami sikerre
vihet egy ilyen programot. Sok minden függ a
családok hozzáállásától, az Önkormányzattól, az
intézményrendszertől, s úgy gondolom Hajdúnánáson egyelőre minden adott arra, hogy sikeresen
működjön ez a kezdeményezés.
Kócsi Imre

Te v é k e n y S z e r e t e t K ö z ö s s é g
Hajdúnánás, Nyíregyházi út 14. A hajdani TSZ-iroda udvarára belépve kissé meglepő látvány fogad.
Gondozott kiskert, kerti asztal, székek, frissen kisúrolt bogrács feladatra várva, kedélyesen beszélgető emberek.
Ez városunk tevékeny Szeretet Közösségének – ha mondhatom így – központja. Abdulla Ilona vezető munkatárs,
lelkesen mesélni kezd, e néhány éve alakult közösségről.
- Maga a Tevékeny Szeretet közösség 2007-ben alakult. Ez tulajdonképpen egy kisegyház. Hajdúnánásra
2008-ban jöttünk, s akkor itt létre jött egy Szenvedélybeteg Közösségi Ellátás. A következő évben sikerült
nyitnunk egy nappali ellátást 40 fővel, s 2010 áprilisa óta már 50 állandó taggal számolhatunk. Célunk,
feladatunk, a Hajdúnánáson élő szenvedélybetegek (illetve akik annak vallják magukat) segítése. Leginkább az
alkohol problémával küszködők tartoznak ide, de a játékgép, a gyógyszer, sőt a drogfüggők, vagy a dohányosok
is élvezik a bizalmunkat. Minden törvényben leírt szociális ügyintézést, annak lebonyolítását képesek vagyunk
megvalósítani nekik. A lakbértámogatástól kezdve a tüzelő utalványok, a gyógyszertámogatás, a rokkantsági
nyugdíj, rehabilitációs támogatás, a különböző segélyek elintézésén át villany visszaköttetésig mindenben
segítséget tudunk nyújtani. Nagyon jó a kapcsolatunk az Önkormányzattal, a Családsegítőkkel. Különböző
csoportfoglalkozásokat, mentális tanácsadásokat szervezünk sokszor olyan trénerekkel, akik maguk is
szenvedélybetegek voltak, s mára már kigyógyultak. Nálunk lehet főzni, mosni, fürödni, televíziózni, kártyázni,
beszélgetni. Természetesen ittas embert, vagy közösségbe magatartása miatt nem illő embert nem engedünk be,
ezáltal soha nincs nálunk,, balhé”, konfliktus. Van, akinek munkalehetőség biztosításában, albérlet vagy lakáshoz
jutásban, beiskolázásban is tudtunk segíteni. Tagjaink regisztráltak. Állami normatívából élünk, elszámolási
kötelezettségeink vannak az Önkormányzat, az ANTSZ, a Magyar Államkincstár a Módszertani központ felé.
Egyénre szabott gondozási tervünk van, ami szerint ellátjuk a betegeket. Tárgyi személyi feltételeink megvannak,
de mindenképpen szeretnénk megoldani, hogy nagyobb helyiségbe költözhessünk, illetve, hogy ne csak nappali,
hanem éjszakai szálást is tudjunk biztosítani. Ha valakinek ügyes megbízható emberre van szüksége kerti
munkálatok segítésében, bátran forduljanak felénk. Adományokat is köszönettel elfogadunk, (férfiruhák cipők
ágyneműk, esetleg bútorok is) mellyel nagy hasznára lehetnek a közösségünknek. Szükségük van az embereknek
ránk, ezt biztosan állíthatjuk, s azt is, hogy 8-10 százalékuk részben vagy egészen már gyógyultnak mondható.
K.I

Véradó bál városunkban
A Magyar Vöröskereszt Hajdúnánási Szervezete negyedik alkalommal rendezte meg a véradók bálját.
Dr. Juhász Endre alpolgármester köszöntője után Oláh Miklós Önkormányzati képviselő segítségével a 10től egészen a 110-szeres véradókig adtak át díjakat, kitüntetéseket.- Tulajdonképpen ez egy ünnepség mellyel
megköszönjük a véradók, önzetlenségét, áldozatvállalását - hangsúlyozta Izsoó László a helyi szervezet elnöke,
akivel az egyik szünetben leültem beszélgetni. – A betegek, és a társadalom hálájaként adjuk át ezeket a
kitüntetéseket. Nagyon szeretném, ha a véradók megbecsülése nem csak egy napra korlátozódna. Milyen jó
lenne, ha jobban éreznék a társadalom, a munkatársak az emberek megbecsülését, tiszteletét. Az ország
lakosságának 4. 8%-a ad vért, s ez az arány a megyénkben, sőt a mi hét településes területünkön is ugyanennyi.
Hajdúnánáson viszont ez az arány 5. 3% tehát magasabb az országos, illetve a megyei átlagnál. Volt ez az arány
városunkban magasabb is, de az utóbbi időkben a szűrővizsgálat már szigorúbb, mely egyébként a véradók
érdekében jött létre. Ma már egy 180-as vérnyomású ember nem adhat vért, mert az megviselheti a szervezetét.
Talán ez is okozhatja, hogy magasabb a kiszűrési arány, mint az új véradók száma. Az elmúlt évben, csak a mi
vonzáskörzetünkben kereken 60 véradóval volt kevesebb. Ha nem szervezünk új véradókat, ez a szám
fokozatosan csökkeni fog, s ezt bizony nem szabadna megengedni. Nagy szükség van manapság a véradókra,
mert ez óriási érték a mai világunkban.
K. I.

A Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Pedagógiai Szakszolgálat
Zenei Tagiskolája tisztelettel meghívja
Önt és kedves családját a 2011. május 28-án
(szombaton) 17 órakor kezdődő

TANÁRI KONCERTJÉRE.
Helye: református templom
A belépés díjtalan.
Mindenkit szeretettel várunk!

A zeneiskolai jelentkezés időpontja
2011. május 26 27-én 13-17.00-ig

Helye Kéky Lajos VMK (emelet)
A felvételi: 3 tanult népdal eléneklése, 2-4 ütem
ritmus visszatapsolása, rövid dallam visszaéneklése.
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LEGYÉL TE IS ÉLETMENTŐ!
A Magyar Vöröskereszt 130 éves, valamint a
Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 90 éves évfordulója
alkalmából került megrendezésre az a vetélkedő,
amelyen a Vöröskereszt Hajdúnánási- és
Tiszavasvári Területi Vezetőségek általános- és
középiskolás csapatai vettek részt. A vendégeink
részéről 5, míg a helyi terület részéről 7 csapat jelent
meg.
A Hajdúnánási Kéky Lajos Városi Művelődési
Központban megjelent csapatokat, kísérőiket és az
érdeklődő közönséget, a megjelent kedves
vendégeket a nap háziasszonya, Török Edit
köszöntötte. Miután bemutatta a nap vendégeit,
átadta a szót Szólláth Tibornak, városunk
polgármesterének. Üdvözlő gondolataiban elmondta,
hogy ez az alkalom is tulajdonképpen
figyelemfelkeltés a köz érdekében. A legnemesebb
dolog az, hogy tudjunk segíteni másokon,
embertársainkon, amikor arra szükség van. Az
üdvözlő, megnyitó gondolatok után a háziasszony
bemutatta a jelenlévőknek a zsűri tagjait. Ennek
elnöke Kovács Zsolt, elnökhelyettese dr. Fodor
Istvánné. A zsűri elnöke ismertette a csapatokkal,
hogy az írásbeli feladat után 4 helyszínen milyen
feladatokat kell megoldaniuk. Kezdetét vette a
verseny. Miközben a csapatok igyekeztek teljesíteni

a rájuk váró feladatot, addig kísérő, felkészítő
nevelőik a város nevezetességeivel ismerkedhettek
meg.
A sikeres versenyzés után a jelenlévők a
hajdúnánási Gimnasztráda Csoport műsorát
tekinthették meg. Az ünnepi köszöntők, történelmi
visszaemlékező gondolatok után következett a várvavárt eredményhirdetés.
A versenyen a következő eredmények születtek:
Középiskolás csapatok: Tiszavasváriból a Váci
Mihály Gimnázium csapata, Hajdúnánásról a Kőrösi
Csoma Sándor Gimnázium csapata.
Általános Iskolák: Tiszavasvári területről
Szorgalmatosi Általános Iskola, Hajdúnánásról
Bocskai István Általános Iskola.
A győztes csapatok megyei versenyen vehettek
részt. A megrendezésre került versenyen
gimnáziumunk csapata első helyezett lett, így
megyénket ők képviselik az országos versenyen. A
Bocskai iskola csapata a második helyet szerezte
meg.
Mindenkinek gratulálunk. „Az elsősegélynyújtást
megtanulni gyerekjáték.” Ám ezért valamit tanulni
és tenni kell. Másik pedig polgármesterünk nyitó
gondolata: „Saját programunkat, ha kell háttérbe
szorítjuk a közösség érdekében.”
Gut István

Kék hírek

Betörés a temetőbe
„Hát már ide jutottunk” – fakadt ki egy ismerősöm
a hír hallatán. Sajnos az információ igaz, betörtek a
hajdúnánási temetőbe. Tóth Pétert, a Hépszolg Kft.
főmérnökét kértük meg, tájékoztassa olvasóinkat az
ügyről, a fejleményekről.
–A ravatalozóba, és a műkövesek műhelyébe, törtek
be, ahonnan szerszámokat, illetve csiszológépeket
tulajdonítottak el. Azért, hogy a későbbiekben
védjük értékeinket, riasztórendszert építettünk be
mindkét helyiségbe, amely probléma esetén egy
biztonsági szolgálatnál fog jelezni, akik azonnal
akcióba lépnek. Most kaptunk egy jelentést a
rendőrségtől, miszerint a környéken több hasonló
bűncselekmény történt. A lábnyomokból, s egyéb
jelekből arra a következtetésre jutottak, hogy egy
bizonyos csapat felelős a bűntettekért. Reméljük,
mielőbb lakat alá kerülnek. Sajnálatosan visszatérő
gondunk még a sírokról történő lopások, a bronz,
vagy annak tűnő kegytárgyak eltulajdonítása.
Véstek már le feliratot kopjafáról, melynek semmi
köze nem volt a színesfémhez. Sajnos eme
időszakosan visszatérő bűncselekmény ellen mi is
csak nehezen tudunk védekezni. Megállapították
már, hogy más városokból indulnak el galerik
autóval, végigjárják a környék temetőit, s miután
megszedték magukat, néhány hónapig nyugton
maradnak. Kíváncsi vagyok az ilyen emberek
lelkivilágára, s remélem előbb-utóbb ők is,
rendőrkézre kerülnek.
K. I.

tűzoltóság hírei

Véradás
Véradás ideje: 2011. május 25-én(szerda)
Véradás ideje: 2011. május 17-én(kedd)
9.00-16.00-ig
9.00-15.30-ig
Véradás helye: Hajdúnánás, Művelődési Központ
Véradás helye: Mode 3H Kft.
Hajdúnánás, Kossuth u. 4.
Kérj ü k s egít s en vérad ás s al b et eg em b ert árs ain k o n !
Vöröskereszt Területi Vezetősége Hajdúnánás

GyÁSZHÍREK
Megpihent a dolgos jó apai szív,áldás és hála övezi e sírt. Szerető férj voltál, drága
édesapa Bánatos családodnak most az őrangyala sosem halványul szívünkben
emléked,sosem szűnik meg lelkünk gyásza érted.

ToronyAI LAjos IsTván

Hn. Baross u. 54. halálának 5. évfordulójára:
felesége, gyermekei és családjaik
MEGEMLÉKEZÉS
IFJÚ SEBESTyÉN ISTVÁN
halálának 14. évfordulójára.

IDŐS SEBESTyÉN ISTVÁN
halálának 5. évfordulójára

Hozzátok már csak a temetőbe mehetünk Virágot csak a sírotokra tehetünk
Könnycsepp gördül végig az arcunkon Azért van, mert hiányoztok nagyon.
Fájó szívvel emlékszünk rátok: Édesanyád, feleséged.

2011. április 12-én Hajdúnánás és Kálmánháza
közötti út melletti, vízzel telt árokból egy középkorú
férfi holttestét kellett kiemelni a rendőrség kérésére.
Április 18-án Hajdúnánáson a Zrínyi és Szabadság
út kereszteződésénél – a vízvezeték rendszer
felújítása közben – 2 db világháborús bombát
találtak. A bombákat tűzszerészek hatástalanították.
Lakosság kitelepítésére nem került sor.
Parancsnokságunk illetékességi területén 4
alkalommal
kellett
avar,
nádas
tűznél
beavatkoznunk.
Egy alkalommal méhek befogásában működtünk
közre.
Egységeinknek 3 alkalommal veszélyesen megdőlt
fákat kellet eltávolítaniuk.
1 alkalommal a parancsnokságra érkező tűzjelzés
vaklármának bizonyult.
Szomszédos tűzoltóságoknak 4 alkalommal
nyújtottunk segítséget káreset felszámolásában.
JOBBIK RENDEZVÉNyEK
HŐSÖK NAPJA
HAJDÚNÁNÁSON
Helyszín: köztemető,
Hősök parcellája.
2011.május 29 vasárnap reggel 9 óra.
TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS
Helyszín: Trianoni emlékmű /Fő tér/
2011. június 4 délután 15 óra.
LAKOSSÁGI FÓRUM A
KÖZBIZTONSÁGRÓL
Helyszín:
Kéky Lajos Városi Művelődési Központ
2011. június 7. (kedd) 18.00

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. 2011-018. ISSN: 1215-9689
A H a j d ú n á n á s i Ú j s á g k ö v e t k e z ő m e g j e l e n é s é n e k i d ő p o n t j a : 2 0 11 . j ú n i u s 1 0 . ( p é n t e k )
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megyei i. osztály

Araszolás egyre feljebb
Katonásan alakult az elmúlt 4 hétvége, mivel sorrendben egy meccset nyertünk, majd egyet buktunk felváltva.
Összességében azonban eredményesnek tudható az időszak (legalábbis véleményem szerint), mivel a héten 28
ponttal a 8. helyet foglaljuk el a tabellán. No de nézzük Kondora József játékos edző összefoglalóját, értékelését.
Létavértes – Hajdúnánás Góliát FK. 2:1
Mint már oly sokszor, mi szereztük meg a vezetést, azonban a játékvezetőnek talán túl könnyű volt a sípja,
vagy csak a szél fújt bele, de egyszer csak szembe találtuk magunkat egy tizenegyessel, ezen a gyenge színvonalú
mérkőzésen. Újabb szokásunkhoz híven a 89. percben egy figyelmetlenség, s már el is úszott a három pont.
Hajdúnánás Góliát FK. – Báránd 1:0
Jó felállásban megérdemelten győztünk, a kitűnő erőkből álló bajnok aspiráns ellen. Gratulálok a csapatnak.
Hajdúnánás Góliát FK. – Nyíradony 0:2
Szervezetten védekeztünk a böszörményi „hazai pályán” azonban erőtlenül támadtunk. Az ellenfélnek viszont
sikerült két szabadrúgását gólra váltania. Gyakorlatilag fejjel vertek meg bennünket. Két fejes góllal.
Hajdúnánás Góliát FK. – Hosszúpályi 3:1
Nagyobb arányú győzelmet is arathattunk volna. Sok helyzetet kidolgoztunk, azonban a befejezésnél legtöbbször
hiba történt. A legfontosabb azonban, hogy hoztuk a kötelező győzelmet a sereghajtó ellen.
Végül kérésemre az edző megemlít néhány nevet azok közül, kiknek játékával, hozzáállásával a leginkább meg
van elégedve: Daróczi, Andorkó, Tóth Máté, Újvári Zsolt, Kántor Tamás, Imrő László, Tar Attila
Kócsi Imre

FérFi kézilaBda nB ii.
HAJDÚNÁNÁS KSE – FEHÉRGyARMAT 30:20 (13:12)
OLÁH – BENCZE 5, MADAI 1, FEHÉRVÁRI 3, BANCSÓK 8, TAKÁCS 6, TÓTH 1, BAKÓ, SZABÓ
3, GALYAS 2, SZOMBATI 1, PÓSER, ÖTVÖS 1
A tét rányomta a bélyegét a találkozóra, hiszen bajnokesélyes csapatot fogadtunk. Igazi, férfias küzdelem
volt, mely nagyon nagy energiákat emésztett fel. A második félidei káprázatos védekezésünknek
köszönhetően fantasztikus diadalt arattunk.

2011. május 13.
2011. április 30-án, szombaton került sor a
hajdúnánási Sporttelep műfüves pályáján a Dr.
Petromán Miklós Emléktorna 2011 elnevezésű
barátságos futballmérkőzésre.
Az emléktornát a futballbarát Tóth Imre és
Kovács István szervezték, akik korábban egy
csapatban játszottak a futballért szintén rajongó,
2009-ben elhunyt állatorvossal, Dr. Petromán
Miklóssal. Nekik külön köszönet jár az ötletért,
hogy életre hívták ezt a kezdeményezést.
Városunkban a futball nagy népszerűségnek örvend,
így bízunk benne, a jövőben az emléktorna alkalmat
teremt a futballkedvelők számára újabb
találkozókra. Az emléktorna névadója betegsége
előtt rendszeresen futballozott, és ifjú korábban
szívesen vett részt csoporttársaival az országos
amatőr bajnokságokon. Korábban a szervezők is
egy csapatban játszottak vele, és bevallásuk szerint
a régen kialakult kedves szokás a mai napig
fennmarad. Minden év január elsején 10.00-kor
futballozik a csapat, ha esik, ha fúj. A napsütéses
délelőttön négy csapat mérte össze erejét, végül az
Emléktorna a „Nosztalgia” csapat győzelmével
zárult. Második helyen végzett a „Bakelit”,
harmadik helyezést ért el a „Vitamin” csapat, majd
a „Beugrók”. Minden csapat kupát és oklevelet
kapott az emléktorna végén, és a nyertes csapat
hazavihette az Emléktorna vándorkupáját.
Érdekesség, hogy a vándorkupát Miklós unokája, a
11 éves, tehetséges Daróczi Zoltán vihette haza.
Reméljük, mindenki számára kellemesen telt a
délelőtt. Mindenkinek szeretnénk megköszönni a
mérkőzésen való részvételt és a pozitív hozzáállást.
Jövőre újra, ugyanitt!

HAJDÚNÁNÁS KSE – TISZAVASVÁRI SE 36:27 (18:12)

OLÁH – Bencze 3, MADAI 1, FEHÉRVÁRI 3, BANCSÓK 8, TAKÁCS 8, TÓTH 2, Bakó, SZABÓ 7,
Galyas 3, Oláh, Póser, Szombati, Ötvös 1
Szomszédvár rangadó, óriási hangulat, telt ház. Csapatmunka volt a javából, kiemelkedő egyéni
teljesítményekkel.

HAJDÚNÁNÁS KSE – DEBRECEN KSE 26:25 (13:12)

OLÁH – Bencze 1, MADAI 1, FEHÉRVÁRI 2, BANCSÓK 8, TAKÁCS 3, Galyas, Tóth, Bakó, SZABÓ
11, Oláh, Daróczi, Hadadi, Ötvös
A Debrecen revánsra készült a már lejátszott mérkőzéseink miatt is. Bevetették az NB1/B-s játékosaikat,
így végig fej-fej mellett haladva egy nagyon fordulatos mérkőzést láthattak a nézők, melyből a hajdúnánásiak
kerültek ki győztesen.

nŐi kézilaBda nB i/B
14. forduló: 2011. február 12. 17:00
Bőcs KSC – Hajdúnánás Termál SC
24-29 (15-11)
A hazaiak félidő végére négy gólos előnyre tettek
szert.. A második játékrészben fordult a kocka,
magára talált a Nánás, s magabiztosan nyerte a
mérkőzést!
15. forduló: 2011. február 19. 16:00
Hajdúnánás Termál SC – Csorvás KSK
20 - 21 (14 - 10)
16. forduló: 2011. február 25. 18:00
Kiskunhalasi NKSE – Hajdúnánás Termál SC
31 – 28 (16-15)
A bajnokaspiránsok találkozója nagy csatát hozott,
melyből a kunságiak kerültek ki győztesen.
Csapatunk a játékvezetőkkel már nem bírt.
17. forduló: 2011. március 5. 16:00
Hajdúnánás Termál SC - Inárcs-Örkény KC38
– 35 (23 – látványosabban, és magabiztosan játszott
a csapat, támadásban szinte minden sikerült, és
kapusaink teljesítménye is tiszteletre méltó volt. A
játékvezetés ezúttal is érdekes volt, ám messze
felülmúlta az előző két találkozón látottakat. Kár az
utolsó pár percért, talán túl korán elkönyvelték a
lányok a nagy gólarányú győzelmet)

18. forduló: 2011. március. 12. 16:00
Főgáz - Gázművek MTE – Hajdúnánás Termál
SC 32 : 28 (19 : 14)
19. forduló: 2011. március 19. 16:00
Hajdúnánás Termál SC - Orosházi Stílus SzK
30-24 (16-12)
20. forduló: 2011. április 10. 17:00
Eszterházy KFSC-GMR - Hajdúnánás Termál
SC20 – 21 (10-9)
Ezer sebből vérző csapatunknak időntúli
hétméteressel sikerült diadalmaskodnia Hevesben.
Takács Andrea junior válogatott játékosunk újabb
vállsérülést szenvedett, így őt hosszú időre
nélkülöznünk kell, míg Nagy Mária és Nyitrai Zita
távozik a klubtól.
21. forduló: 2011. április 16. 16:00
Hajdúnánás Termál SC - Kecskeméti NKSE
32–24 (12–10)
Könnyedén, felszabadult játékkal fektették két
vállra a mérkőzés előtt még bizakodó vendégeket,
Molnár András kék-sárga amazonjai.
Forrás:
http://www.termalfanhajdunanas.gportal.hu

PIRINYÓ
Bébi-és gyerekruha gyártó és forgalmazó május 18-án (szerdán)
NYÁRI GYEREKRUHA VÁSÁRT TART
a művelődési központban 8-tól 13 óráig
Termelői árakkal és gyereknapi akciókkal várunk mindenkit!

A HAJDÚNÁNÁS APRÓFOGÚAK SC U8-AS
KÉZILABDA LEÁNyCSAPATA
KIEMELKEDŐ EREDMÉNyT ÉRT EL AZ
ERIMA ORSZÁGOS KÉZILABDA
GyERMEKBAJNOKSÁG IDEI
KÜZDELMEIBEN
Megyei döntő: Hajdúnánás, 2011. április 9. II. hely
Régiódöntő: Jászberény, 2011. április 29. II. hely
Országos elődöntő:
Budapest, 2011. május 7. I. hely
A megyei döntő és a régiódöntő ezüstérme után az
országos elődöntőt Budapesten rendezték meg, ahol a
nagy múltú Ferencváros, valamint Szigetszentmiklós
csapatát is legyőzve lettek aranyérmesek a
hajdúnánási lányok- nyilatkozta Szabó Attila edző.
Ezzel az eredménnyel bejutottak a Hajdúnánási
Aprófogúak az országos döntőbe, amely 2011. június
11-12-én Veszprémben lesz megrendezve. A csapat
tagjai és edzői szeretnék megköszönni Bocz Imre,
Oláh Sándor vállalkozók, valamint a hajdúnánásiRuhaipari,Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Támogatását, mivel egy kisvárosi csapat sikerei a
segítő kezek nélkül nem igazán létezhetne, így
sikereikért őket is köszönet illeti.

