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Hetekkel ezelőtt a Dorogi úton sétálva egy igazán
szép autóra lettem figyelmes, amint épp beállt a
parkolóba. Nem vagyok megszállottja az autóknak,
csak azt tudom, hogy Audi volt, de talán inkább
érthetőbb ha azt mondom, hogy na: egy ilyen autót el
tudok képzelni magamnak. Ami persze a képzelet
tárgya marad. Talán a sors iróniája, hogy épp egy
volt képviselőnő szállt ki belőle.

Egy nagyon jó barátommal havonként összeülünk,
hogy amolyan polgári szokás gyanánt egy kellemes
étteremben – amely szintén kellemes polgári miliőt
varázsol körénk – elbeszélgessünk a világ dolgairól.
Persze ahogy ez ilyenkor szokott lenni megváltjuk a
világot, és hatalmas álmokat szövünk. Furcsa és
sokat sejtető, hogy ugyan már jó ideje műveljük ezt
a tevékenységet, de rendszerint nem találkozunk más
hasonló társaságokkal. Elgondolkodtató, mert úgy
tűnik, hogy ebből az országból ellopták az álmokat
is! De ezen tulajdonképpen nem csodálkozom.
Amikor már évek óta a lesújtó statisztikai adatokat
halljuk, legyen szó a gazdaságról vagy a népességről,
akkor milyen álma lehet az embernek, max.
rémálma. Most pedig van valamifajta racionalitás ,
vannak, akik tudják, hogy mit kell tenni, hogy ebből
a kilátástalannak tűnő helyzetből kilábaljunk de
senki nem beszél a jövőről, senki nem beszél a
hogyanról, mindenki a tényekről beszél. Pedig az
ember szereti az álmokat, szereti megálmodni a
jövőjét. Szereti azokat, akik szeretik a jövőt. De ez a
légkör nem való az álmokra, kérdések támadnak,
bizonytalanság van, ellent mondók az információk,
terjednek a féligazságok. Az előbbi sorok majdnem
úgy igazak országos szinten, mint helyi szinten.
Mintha minden a múlt hibáiról és a jelen görcsös
tenni akarásáról szólna. Mintha most kóros
ébrenlétben lennénk, félve hogy nehogy valaki
lenyúlja az utolsó reményünket, hogy képesek
vagyunk megálmodni a jövőnket. Ebben a kóros
ébrenlétbe szédelegnek a fiatalok generációi jövőkép
nélkül ,és úgy nyeli el őket a NIHIL, hogy közben
kicsurran és végig folyik a nyál a szánk sarkában.

Most így március idusához közeledve gon-
dolkodjunk el egy picit  az 1848 –as eseményekről .

A történelem, az álmok, a valóság! Kossuth Lajos a
legnagyobb magyar, Széchenyi István álmát álmodta
tovább, Petőfi Sándor a néptribun Kossuthét:
megszületett a polgári Magyarország. Igen
mondogatják, hogy most Széchenyiekre, Kos-
suthokra, Petőfikre van szükség, de azt is hallani,
hogy polgári Magyarország! Minta csak szavak
szintjén élnénk meg a polgáriasodást. Mit ér a
matéria spiritusz nélkül?!  Széchenyi a nemzet, a
közösség érdekeit veszélyeztető szájalásnak ítéli a
szájhazafiak nagyhangúskodását, mert „a szólás még
korántsem érzés, a nyelvnek pergése korántsem
dobogása még a szívnek, és ekképp a magyarul
beszélő, sőt legékesebben szóló is, korántsem
magyar még”. Nagyívű beszédek, szónoklatok
helyett, tettekre , de legalábbis álmokra van szükség,
hogy ez a közösség – amit Hajdúnánásnak hívnak -
újra az útjára találjon, hogy tudja merre kell menni.
Azt már többé-kevésbé mindenki megértette, hogy
honnan, milyen hagyatékkal milyen múlttal,
váltottunk utat, erről szóltak a választási
eredmények. De, hogy ez a város hova merre indult
az ma még kérdés. Álmodni és teremteni képes
férfiak, nők csinálnak történelmet. Álmodják, amit
kell, teremtik, amit lehet. Álmodott és teremtett
Széchenyi István. Álmodott és teremtett Kossuth
Lajos. Máskor álmodtak, mást teremtettek. Nem
azon merengtek, ami volt. Azt fontolgatták: mi
legyen. Annyi, de annyi lehetőség, annyi és annyi
erénye van ennek a városnak, hogy szinte el sem
hisszük, mert az évek alatt oly sokszor megélt
kicsinyesség kicsivé és hitetlenné tette ezt a várost. 

Amikor 1842-ben a híd pilléreit alapozták,
Széchenyi István álmai megvalósulásában
gyönyörködött. 1821-ben erős Magyarországról
álmodott, s a Duna fölött állandó hidat képzelt Pest-
Buda között. A megvalósult álom: valóság. Az
Akadémia, az épülő híd – s annyi más alakuló,
virágzó intézmény – 1842 magyar valósága. A híd –
tárgyiasult álom. S most, ez a Széchenyi megálmodta
s megalkotta új magyar valóság polgáraként már
Kossuth Lajos álmodik: nem csupán erős, de önálló
Magyarország lebeg szemei előtt. S hogy álma

valósággá váljon, a magyarság nemzeti öntudatát
tartja fontosnak erősíteni, hogy a nemzet edzett s
elhatározott legyen, ha önállóságáért egykor helyt
kell állnia.

Gondoljunk csak bele, 6-10 év múlva nem
állhatnánk mi is ott pl. egy olyan strandfürdő
kapujában, amely organikus építészeti stílusával
szinte egyedülálló. Elképzelhető-e, hogy kihasználva
a geotermikus energia adta lehetőségeket, olyan
feltételeket tudnánk teremteni, a letelepülni akaró
vállalatoknak, amelyet ma még kevés település.
Ezzel együtt sokkal költséghatékonyabbá téve az
intézmények fenntartását. Vajon hány olyan település
van amelynek – hozzávetőlegesen – 100km-es
körzetén belül van három határátkelő és három
megyeszékhely. Mindez olyan lehetőség az idegen
forgalom a gazdáság számára amilyennel kevés
település rendelkezik. Vajon hány település
mondhatja el magáról, hogy a vizek városa? Hiszen
Hajdúnánáson egyszerre található folyó-, álló és
gyógyvíz. Vajon hány családnak adna újra
megélhetést a föld amelyből Hajdúnánás határában
annyi található, hogy ezzel ez első tíz hely közzé
sorolja az ország települései között. Ezek lehe-
tőségek , arra, hogy egyszer majd elmondhassuk,
polgári Hajdúnánáson élünk, amire büszke lehetne
Kossuth , Széchenyi és Petőfi is, de ehhez szükség
van az álmok álmodóira, és az álmokra!

Az írásom címéül szolgáló vers folytatása adjon
útravalót azoknak, akik álmodni akarják ezt a várost
,,...Merj kívánni, mert a kívánság a remény forrása,
s a remény éltet bennünket. Merj nyúlni olyan
dolgokért, amit senki más nem lát. Ne félj olyat látni,
amit senki más nem lát. Higgy a szívedben és saját
jóságodban, mert ha így teszel, mások is ezekben
fognak hinni. Higgy a csodában, mert teli van vele
az élet. De ami a legfontosabb, hogy higgy
önmagadban...  mert odabenn a lelkedben rejtőzik a
csoda,  a remény, a szeretet és a holnap álmai.”

Varga Lajos
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Pályázati felhívás

hajdúnánás városi Önkormányzat Képviselő-
testülete pályázati úton történő bérbeadásra
meghirdeti 5 éves határozott időtartamra, az

önkormányzati tulajdonát képező, Hajdúnánás,
Dorogi út 3. szám alatti, 15 m2 alapterületű, 2.
számú garázst 500,- Ft/m2/hó + áfa kiinduló

licitáron.

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

A pályázat csak személyesen nyújtható be!
A pályázatok benyújtásának helye:

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

Telefon: (06) 52/381-411/129
A versenytárgyalás, licitálás ideje:
2011. március 30. (szerda) 1000 óra
A versenytárgyalás, licitálás helye:

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

Szemétszál l í tási  díj!
Tisztelt Lakosság!

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala tájékoztatja az érintetteket, hogy Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló, többször módosított 12/2005. (III. 15.) Önkormányzati Rendelet módosítására és
egységes szerkezetbe foglalására megalkotott, a 33/2010. (XII. 20.) és a 3/2011. (II. 11.) Önkormányzati
Rendeletekkel módosított 13/2010. (IV. 26.) Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: ÖR) alapján 2011.
évre közszolgáltatási díj került megállapításra, mely alapján a közszolgáltatási (szemétszállítási) díjfizetési
kötelezettség 2011. április 1-jétől szeptember 30-ig áll fenn.ÖR. 17. § (1) - (3) és (7) - (12) bekezdései
alapján: „17. §
(1) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a közszolgáltatást
igénybe vevő ingatlantulajdonosok települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjat – továbbiakban:
közszolgáltatási díjat – fizetnek.
(2) 2011. évben hulladékkezelési közszolgáltatási díj fizetési kötelezettség április 1-jétől szeptember 30-ig áll
fenn.
(3) Az ingatlantulajdonos változás esetén a közszolgáltatás díját a Polgármesteri Hivatalhoz történt bejelentése
hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új tulajdonos köteles megfizetni.
(7) A közszolgáltatási díjat a természetes személyek a Polgármesteri Hivatal által rendelkezésre bocsátott
számla alapján készpénz-átutalási megbízáson kötelesek megfizetni a tárgyi negyedévet követő hónap 30.
napjáig.
(8) A közszolgáltatás díjának fizetési határidőn túli megfizetése esetén a mindenkori jegybanki alapkamat
mértékének megfelelő késedelmi kamat kerül felszámításra.
(9) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék és az azzal
összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó
köztartozásnak minősülnek.
(10) Mentesül a szemétszállítási díj megfizetése alól a tanya lakcím-megnevezésű építmény tulajdonosa.
(11) A rendszeres szociális segélyben, vagy időskorúak járadékában részesülők kérelemre mentesülnek a
közszolgáltatás díjának megfizetése alól, a kérelemnek a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján történő
benyújtását követő hónap elsejétől.
(12) Mentesül kérelemre, a kérelemnek a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján történő benyújtást
követő hónap elsejétől, a közszolgáltatás díjának megfizetése alól a 70. életévet tárgyév január 1-jéig betöltött
egyedül élő személy. A mentesség csak egy lakás céljára szolgáló ingatlan után illeti meg a magánszemélyt.”
18. § alapján
Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon a lakás céljára szolgáló ingatlanokon, amelyeken
folyamatosan legalább 90 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik.
A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a Polgármesteri Hivatal
Közgazdasági Irodáján. A szünetelés az igény benyújtását követő hónap elsejétől érvényes.
Az ÖR-t módosító 3/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet alapján a fizetendő háztartási szilárd hulladék
ürítési díja 1.102,-ft + áfa/hó/lakás (üdülő), heti egyszeri ürítést figyelembe véve. Az erre vonatkozó fizetési
felhívás és a készpénz átutalási megbízás (csekk) 2011. július hónap és október hónap első hetében kerül
kipostázásra.
fizetési határidő: 2011. július 30. és október 30.
Tájékoztatásul közlöm a Tisztelt Lakossággal, hogy a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 26.
§. (1) bekezdése alapján: A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő
díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei
adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek.
Amennyiben további információra van szüksége, készséggel állunk rendelkezésére, kérjük keresse a
Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája Adóügyi csoportjának munkatársait.
telefonszám: 52/381-411/147, 148, 149, 123 mellék
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 7.30-12.00, 12.30-16.00, szerda-péntek: 7.30-12.00 
Kedden nincs ügyfélfogadás.

Polgármesteri Hivatal

A h a j d ú n á n á s  v á r o s i
Ö n k o r m á n y z a t  f e l h í v á s a

ü l n ö k j e l ö l é s r e

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.
évi XX. törvény 46. § (2) bekezdése értelmében a
törvény által meghatározott ügyekben és módon nem
hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az
ítélkezésben.

A 2007-ben megválasztott bírósági ülnökök
megbízatása 2011-ben lejár. A Magyar Köztársaság
Elnöke a 30/2011. (II. 18.) KE határozatával 2011.
március 7. és 2011. április 30. közötti időtartamra
tűzte ki a bírósági ülnökök választását.

A Hajdúböszörményi Városi Bíróságra 10 fő
bírósági ülnök (5 fő ülnök, 5 fő pedagógus ülnök)
jelölhető.

A bírósági ülnökök jelölését a mellékletekkel
együtt postai úton a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére (4080
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.) kell megküldeni,
vagy leadni az I. emelet 19-es szobában. 

Beérkezési határidő: 2011. március 16-án 16 óra.
Ülnököt jelölhetnek:
– a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és

választójoggal rendelkező magyar állampolgárok,
– a bíróság illetékességi területén működő helyi

önkormányzatok,
– a bíróság illetékességi területén működő

társadalmi szervezetek – kivéve pártok,
– a bíróság illetékességi területén működő alap és

középfokú nevelési-oktatási intézmények tantes-
tületei pedagógus ülnököket a fiatalkorúak büntető
ügyeiben eljáró bíróságra.

Ülnök lehet az a magyar állampolgár, aki a 30.
életévét betöltötte, de 70. életévét nem érte el,
büntetlen előéletű és választójoggal rendelkezik.

A jelöléshez szükséges információk és nyomtat-
ványok a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának I. emelet 19-es
szobájában szerezhetők be, illetve a nyomtatványok
letölthetők a város honlapjáról:

(www.hajdunanas.hu).
Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó

bővebb tájékoztatás ugyanitt megismerhető.

P Á lY Á z A t I  f e l h í v Á S

hajdúnánás városi Önkormányzat Képviselő-
testülete pályázati úton történő bérbeadásra
meghirdeti 5 éves határozott időtartamra, az

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

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

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

A pályázat csak személyesen nyújtható be!
A pályázatok benyújtásának helye:

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

Telefon: 52/381-411/129
A versenytárgyalás, licitálás ideje:
2011. március 30. (szerda) 900 óra
A versenytárgyalás, licitálás helye:

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

Óvodai beíratás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat értesíti a kedves
szülőket, hogy az óvodai előjegyzés, illetve a 3.
életévüket betöltött gyermekek óvodai beíratásának
időpontja: 2011. április 11-12-én (hétfőn és kedden)
8-17 óráig lesz.
A beíratáshoz szükséges: 
a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
lakcímkártyája, TAJ-száma,a szülő (gondviselő)
személyi igazolványa, lakcímkártyája.
Minden 5. évébe lépő gyermek óvodai beíratása
kötelező!
Előjegyzésre kerülnek azok a gyermekek, akik 2011.
október 1-je után töltik be 3. életévüket.
Polgármesteri Hivatal

Általános iskolai beíratás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat értesíti a kedves
szülőket, hogy az általános iskolákban az első
osztályosok beíratása a 2011/2012. tanévre 2011.
április 11-12-én (hétfőn és kedden) 8-18 óráig lesz.
A beíratáshoz szükséges: 
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
lakcímkártyája, TAJ-száma,az iskolába lépéshez
szükséges fejlettséget tanúsító óvodai szakvélemény,
a szülő (gondviselő) személyi igazolványa,
lakcímkártyája.

A hajdúnánási MAG szervezésében:
BETEGSÉGEINK LELKI OKAI!

ELŐADÓ: DR. SÁRI ERZSÉBET
belgyógyász szakorvos, természetgyógyász, 

homeopátiás orvos
2011. március 21. (hétfő) 

18 órától a hajdúnánási Ifiház 
(Bocskai Filmszínház) 
Belépődíj: 500.- Ft/fő

A hajdúnánási MAG szervezésében
ŐSI MAGYAR GYÓGYMÓDOK

vendégünk:SZABÓ GYÖRGY
a bükkszentkereszti füvesember

Időpont:2011.április 8.péntek 17.óra
Helyszín:Ifiház (Bocskai Filmszínház)nagyterme

belépődíj:500Ft
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Napjainkban újra előtérbe került a szakképzések
nagyobb horderejű támogatása, az ebben való
részvétel erősítése.  Beszélünk róla, mivel azt
halljuk- olvassuk a napi hírekben is, milyen fontos
lenne a képzett szakemberek megfelelő számú
megjelenése az úgynevezett hiányszakmákban, s
ezzel egyidejűleg a túlképzések  el- illetve kikerülése
azokban a településekben, ahol ez nagyszámban
előfordul.

Az iskolarendszerű szakképzés és a gazdasági élet
szereplőinek egymáshoz való közelítése a
gazdaságban bekövetkezett változások gyors és
rugalmas követése céljából alakult meg 2007
decemberében az  Észak- hajdúsági Szakképzés-
szervezési  Társulás  4 önkormányzat (Hajdúnánás,
Hajdúböszörmény, Polgár  és Tiszalök)
összefogásával .  Központja városunkban van, elnöke
Tóth József.

A négy önkormányzat 6 középfokú oktatási
intézménye társult ehhez (városunkban a Kőrösi és a
Csiha Győző Tagintézmény is), akik közös erővel

alakították meg a Területi Integrációs Szakképzési
Központot (TISZK) azzal a céllal, hogy a térség
szakképzési irányait együtt határozzák meg. Az
indított szakképzéseket hangolják össze ezáltal az
átfedések kikerülése érdekében. A szakképzési
hozzájárulási törvény megváltozása, (mely szerint
csak TISZK-et működtető központok vehetik át a
szakképzési hozzájárulás fejlesztési támogatására
irányuló részét, melyet addig az intézmények
kezeltek) is motiváló tényező volt a helyi központ
létrehozásában. 

A TISZK rendszer működésének segítésére uniós
pályázatok jelentek meg, mely anyagi lehetőséget
biztosít az eszközbeszerzések mellett a pedagógusok
módszertani továbbképzésére is. A TÁMOP 2.2.3
azonosítójú pályázat keretében  374 millió Ft
támogatás áll rendelkezésre arra, hogy a fenntartói
akarat és elhatározás hasznosan és szerencsésen
találkozzon  a társult intézményekben meglévő és
megújulni akaró szakmai tudással.

A pályázatban való részvétel célja olyan szakképző

intézményi rendszer létrehozása, mely naprakészen
képes reagálni a munkaerőpiaci keresletre, s XXI.
századi színvonalra emeli a helyi szakképzést  az Új
Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás
Operatív Programjának, valamint a magyar
Szakképzési Fejlesztési Program célkitűzéseinek is
megfelelve.

A társulás összefogó munkája hozzájárul a
pályázatban való részvételével az intézmények
gyakorlati képzési színvonalának emeléséhez a
legjobb gyakorlatok  elterjesztésével, a különféle
képzési programok összehangolásával, mely a régió
középtávú szakképzési fejlesztési tervével is
összhangban van.

A program megvalósításában különös figyelmet
fordítanak az esélyegyenlőségi (roma kisebbség,
fogyatékkal élők, nők-férfiak) és a környezeti
fenntarthatósági szempontok maradéktalan
érvényestésére.

A pályázat megvalósítási időszaka : 2010. januárt
15.- 2012. január 15-ig tart,  5 évig történik a
fenntarthatósága, mely során kiderül, beváltotta-e a
hozzá fűzött reményeket

F. A.  -

S z a k k é p z é s i  h e l y z e t k é p  v á r o s u n k b a n

V a d á s z b á l ,  é s  v a d g a z d á l k o d á s
Munkahelyén, az Uniholz Kft. irodájában kerestem fel Török Istvánt, hogy az idei vadászbál sikeréről

kérdezzem ő azonban először, egy helyreigazítással kezdi mondandóját.
– A Hajdúnánási Újság 2008. április 25-ei számában megjelent „Vadászbálon vadászatról, vadászokkal”

című cikkben a nyilatkozatomnak az a része: „minden héten kapok egy fenyegető levelet a „Kossuth”
Vadásztársaság titkárától, Nagy Istvántól” akként módosítom:

„Nem minden héten, hanem több alkalommal kaptam, nem fenyegető, hanem személyemet, és a
Mevadhal Kft. által képviselt Hajdúnánási Földtulajdonosok Közössége működését lejárató levelet kaptam,
illetve küldött más szerveknek. A fenti cikkben megjelent kijelentésemért elnézést kérek.”

– A vadászbálunkról, a vadászatról, pedig a következőket szeretném elmondani. Egy vadásztársaság
életét elsődlegesen nem a név határozza meg, hanem az, hogy annak munkájában az emberek hogyan
vesznek részt, milyen közösségi életet tudnak kialakítani, hiszen a vadászat ma már nem az állatok
kilövéséről szól csupán, hanem a vadetetésről, a gondozásukról, tenyésztésükről, élőhelyük szebbé, jobbá
tételéről is. A közösségi élet ápolásának – a vadásznapokon, a kiállításokon való részvétel mellett –, az
évenkénti vadászbál megrendezése és lebonyolítása talán a legnagyobb csúcspontja. Idén eleinte kicsit
feszélyezve éreztük magunkat, mivel a rendezvényünk időpontja ütközött a városi Makláry bállal, illetve
a megyei agrárkamara bállal. Természetesen tudomásul vettük, hogy néhány illusztris vendégünk a
gyermekek érdekeit helyezte előtérbe, de ettől függetlenül, közel 260 vendég jelent meg, és szórakozott
nálunk hajnalig.

Hajdúnánás közigazgatási területén jelenleg négy vadásztársaság működik. A Hajdúnánási
Földtulajdonosok Közössége, és a Természetbarát Vadásztársaság közös rendezvénye volt ez az idei, s
büszkén mondhatom, hogy a vártnál is jobban sikerült. Mi az a típusú társaság vagyunk, aki városunk
minden vadászati vizsgával rendelkező sportvadászát befogadja, – aki elfogadja a szervezeti és működési
szabályzatainkat –, s a vadászati igényeiket bármikor, szívesen kielégítjük. Ennek is köszönhető talán,
hogy jelenleg a legnagyobb létszámmal rendelkezünk. Mindenképpen el kell mondanom, hogy egyre
nehezebb a vadgazdálkodás. A vad értéke, a húsz évvel ezelőttihez hasonló, viszont a költségek közel a
tízszeresére növekedtek. A vadállomány a régieknek töredéke. A fogoly például szinte teljesen eltűnt a
területünkről, a fácán egyre kevesebb, a nyúl is megtizedelődött a vizes területek miatt, egyedül az őz
állomány tartja még magát. Ettől függetlenül vadkárokról is érkeznek jelentések a földtulajdonosok felől,
s bár ezeket igazán nem a fent említett álatok, okozzák – sajnos leginkább a vaddisznó – mindig sikerült
egyezségre jutnunk.

Visszatérve a bálra köszönetet szeretnék mondani vadásztársaimnak az éjféli titkos meglepetésről,
amikor is váratlanul egy hatalmas tortával s verssel köszöntöttek (a nyáron megkapott Nimród aranyérmem
alkalmából), s azt a vendégekkel együtt közösen fogyasztottunk el. Végezetül sikeres, és eredményes évet
kívánok minden természetbarátnak, s jövőre remélem, újra találkozunk. 

Kócsi Imre

vállalkozói fórum hajdúnánáson

Hajdúnánás Város Önkormányzata 2011.
március 3-án Vállalkozói Fórumot rendezett a
Kéky Lajos Művelődési Központ TIT termében. A
telt házas eseményen a 2011-2013 között még
rendelkezésre álló uniós forrásokról és az Új
Széchenyi Terv pályázati lehetőségeiről
tájékozódhattak a résztvevők. 

A polgármester köszöntője után Hajdúnánás
Város Önkormányzatának pályázati és fejlesztési
stratégiai partnere, az Aditus Zrt. képviselői
tartották meg előadásaikat.

A prezentáción elhangzott, hogy a 2007-13-as
időszakhoz rendelt forrásoknak – mintegy  8000
milliárd forintnak – 75%-a már felhasználásra
került, így az előttünk álló 3 évre 2000 milliárd
forint áll rendelkezésre.

Ezeknek a forrásoknak a nagy részét az eddigi
gyakorlattól eltérően a kis és közepes vállalkozások
fejlesztésére, munkahelyek megtartására és
létrehozására kívánja fordítani a kormány.

A 4 nagy pályázati kategória bemutatása során a
már kiírásra került és a jövőben megjelenő
lehetőségek kerültek bemutatásra. Ezek között az
alábbi témákat emelte ki az előadó:

a gazdasági környezet fejlesztése, 
a munkavállalók tudás bővítésének lehetőségei, 
környezettudatos vállalkozói gondolkodás és

környezet kialakítása.
A tájékoztató után a vállalkozások képviselői

saját fejlesztési elképzeléseikhez kértek
iránymutatást és tették fel kérdéseiket. 

A különböző pályázati lehetőségekről a
következő honlapokon tájékozódhatnak az
érdeklődők: www.ujszechenyiterv.gov.hu

www.nfu.hu
(szerk)

t i s z t e l t  l a k o s s á g !  

Korábbi számunkban tájékozattuk a lakosságot, hogy hajdúnánás
belterületi közterületeken az e-On Észak-Dunántúli zrt. a villamosmű
biztonsági övezetén belül lévő fás szárú növények eltávolítását és gallyazását
márciusban kívánja megkezdeni. 
A munkák az alábbi ütemezéssel kerülnek megvalósításra:  
Március 16-17.  Somogyi B. u., Szabadság u., Munkások u. 
Március 17-18. Pázsit u., Tarr K. u., Brassai u., Ezslári u., Nyúl u., Pacsirta
Nefelejcs u., Kabay J. u., Liliom u. 
Március 18-21. Magyar u., Kiss E. u., Csepűs szőlő, Liget u., Móricz Zs. u.,
Mikes K. u., Klapka u., Bercsényi u., Polgári u.
Március 21-22. Sarló u., Thököly u., Wesselényi u., Batthyány u., Esze T. u.,
Zrínyi u., Deák F. u., Hunyadi u.
Március 22-23. Csiha Gy. u., Malom u., Béke u., Táncsics M. u., Báthory u.
Március 23-25. Kálvin u., Luther u., Soós G. u., Honfoglalás u., Nap u., Kunfi
Zs. u., Maghy Z. u., Gábor Á. u., Móricz Zs. u., Bethlen G. krt., Bartók B. krt.,
Jókai u., Fürdő u. 
Március 24-26. Hőforrás u., Harmat u., Csermely u. Sugár u., Szárcsa u.,

Sármány u., Fürj u., Fecske u., Tölgy u., Fürdő u., Achim A., Baross u., Hajdú
u., Sólyom u., Délibáb u., Arany J. u., Munkácsy u.
Március 25-28. Rákóczi F. u., Lórántffy u., Attila u., Ifjúság u., Barcsa J. u.
Móricz Zs. u., Szérűskert u., Tizedes u., Tégláskert u., Hadnagy u., Kapitány u.
Március 28-29. Korponai u., Böszörményi u., Vasvári P. u., Irányi u., Alma u.,
Bajcsy Zs. tér., Szabó D. u., Kazinczy F. u., Széchenyi krt., Petőfi u., Kölcsey u.,
Tinódi u., Dankó P. u., Szamos u., Mátyás k. u., Dózsa Gy. u.  
Március 29-30. Nagy S. u., Kiss E. u., Perczel u., Dobó I. u., Fürst S. u.,
Rákosi V. u., Sallai u., Damjanich u., Kürt u., Dorogi u., 
Március 30-31. Szabolcs u., Kinizsi u., Toldi u., Tiszavasvári út, Balogh Zs.
u., Fáy A. u. Polgári u., Barcsa J. u. Árpád u. Batsányi u., Honfoglalás u., Daróczi
A. u., Iskola u., Bem J. u., Ady E. krt., Nyíregyházi út, Balassa u., Bocskai u.,
Jókai u. 
tájékoztatásul közöljük, hogy a munkák ideje alatt áram-mentesítésre kell
számítani, melyről az e.On Észak-Dunántúli Áramszolgáltató zrt. az
érintetteket külön értesíti, továbbá a kivágott fák és gallyak elszállításáról
a Polgármesteri hivatal gondoskodik. 
Kérjük a lakosságot a Kft-vel való együttműködésre!  

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 



vadnyugati jelenet
Álmosan könyöklök bevásárlókocsimra, a kassza

előtt városunk egyik multi üzletében. A sor lassan
halad, s az előttem állók arcáról is a fáradtság, s az
unalom köszön vissza. Talán már mindenki a hétvégét
várja. Egyszer csak hangos kiabálás, ricsaj zökkent
ki monoton egyhangúságunkból. Egy idős, de
filigránnak tűnő nénike rohangál, pattog a sorok
között, miközben hangosan kiabál.

Hogy lehet innen kijutni? Én csak benéztem, hogy
van e sütőpor. Nem fogom itt végigállni a sort, mikor
nem is veszek semmit.

Mint egy felhúzott lendkerekes kisautó úgy cikázik
az emberek között a kijáratot keresve, de hiába, mert
az épp nem üzemelő pénztárak le vannak zárva. Sebaj
– gondolhatja a mama – majd kitolakszom, ott ahol
nyitva van. Átfurakszik a meglepett vevőkön, -
miközben engem is finom mozdulattal majdnem
fellök egy nagydoboz rágógumi tetejére -, s már kinn
is van. Az ajtóból még vissza kiállt, hogy erre neki
nincs ideje. Szeretnék ilyen idősen ilyen jó karban
lenni –fut át az agyamon -, de a meglepetés még csak
ezután következik. Mivel az üzletből teljesen kilátni
az utcára, csodálkozva láttuk, amint hősünk egyetlen
mozdulattal Terence Hillt (népszerű westernfilm hős)
meghazudtoló mozdulattal ugrik fel meggypiros
rokkant kocsijának nyergébe, egy finom gázfröccs,
és már viharzik is tova. Egyesek még hallani vélik a
„Dallas” című film főcímzenéjét. No ezt már az
előttem állók sem hagyták szó nélkül.

Én ismerem, a lépcsőkön is ilyen gyorsan szokott
felszaladni- jegyzi meg egy középkorú hölgy.

Az én ismerősöm, meg pecázni jár ilyen
kiskocsival. Csak úgy szóródnak a kukacok utána,
mikor elindul – válaszol rá, egy ősz hajú úr.

Ha most a kormány tényleg átvizsgálja, hogy kik
kaptak jogtalanul ilyen segítséget, lesz nagy
meglepetés. Ezt már egy morcos bácsika jelenti ki, s
szavaiból csak úgy süt a kárörvendés.

Az biztos azonban, hogy az álmos, és unalmas
délután hamar messze szállt, s felváltotta azt egy
derűs filozofikus beszélgetés a kasszára várva, egy
tűzről pattant nénike jóvoltából.
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E g é s z s é g ü n k r e ! ,  a v a g y  g y ó g y ( s z e r ) h e l y z e t ,
t á m o g a t á s o k  é s   v á l t o z á s o k  a  g y ó g y s z e r t á r a k b a n

Egészség, betegség, megelőzés vagy kezelés, orvosi javaslat vagy ennek kikerülése okán egyenesen
célozza meg napjaink embere a gyógyszertárakat, ahol egyre többféle, fajta szer áll rendelkezésünkre bajaink
kezelésére. Nem mindegy azonban hol hogyan fogadnak bennünket, s tudunk- e azokról az újdonságokról,
változásokról,mely nem a pénztáraknál kellene, hogy fogadjanak bennünket. 

2011. január elsejétől megváltozott a gyógyszer támogatási rendszer. Ezzel kapcsolatban kerestük fel
Inczéné Dr. Kiss Dóra gyógyszerészt, a körforgalomnál lévő 15 éves Korona Patika vezetőjét, aki a
következő tájékoztatást adta újságunknak.

A gyógyszertáraknak január elsejétől új rendelet szabályozza az eddig meglévő marketing kedvezmények
megszüntetését, ami azt jelenti, hogy a receptköteles, s az  egyéb támogatott gyógyszerekre
reklámtámogatás, árkedvezmény sem kedvezménykártyára, sem pontgyűjtő kártyára nem adható. A nem
támogatott gyógyszerek esetén adható kedvezmény nem készpénzt jelent, hanem gyógyszerészi gondozás
szolgáltatásra váltható be. Egyéb gyógyszertárban forgalmazott gyógytermék, kozmetikum esetén van
lehetőség az azonnali kedvezményre. Ez alól kivételek a gyógyszernek nem minősülő készítmények,
gyógytermékek, a kozmetikumok, melyeket a gyógyszertárakban forgalmaznak  , s egyes tápszerek is.

Új szolgáltatás a kedvezmények helyett tehát a gyógyszerészi gondoskodás, melyet a helyi gyógyszertárak
is terveznek bevezetni: vérnyomás, vércukorszint mérés, személyes beszélgetések formájában.

Külön tekintettel fogadnak ilyen elbeszélgetésekre olyan embereket, akik az úgynevezett metabolikus
szindrómában szenvednek, azaz akik magas vérnyomás, vércukorszint és kóros elhízás fennállta miatt
veszélyeztetett kategóriába sorolhatók.

Probléma lehet olykor-olykor sürgős, vagy annak ítélt helyzetben nyitva lévő patika találása hétvégén
vagy éjszaka. Inczéné Dr. Kiss Dóra gyógyszerész tájékoztatása szerint 6-8 éve már forgórendszerben látnak
el ügyeletességet a gyógyszertárak itt városunkban és Hajdúdorogon. Ennek munkajogi okai vannak, mely
szerint csak gyógyszerész láthat el ügyeleti feladatot- belőlük viszont kevés van-, s őket nem lehet 200 óra
túlmunkára kötelezni. Egy heti ügyelet a hétvégét is beleszámítva  3-4 hónap alatt kimeríti a 200 órát. Este
10 óráig van egyébként ügyelet, 10-től reggel 8-ig pedig készenlét, amikor nincsen gyógyszerész a
gyógyszertárban, de a kiírt mobilszámon elérhető nagyon sürgős esetben, aki hívás esetén fél órán belül a
rendelkezésre áll. Ez hét közben nem  jellemző, inkább hétvégén szokták igénybe venni. El kell azonban itt
mondanunk, hogy van városunkban olyan éjjel is nyitva tartó üzlet, ahol recept nélkül kapható gyógyszerek
és  fájdalomcsillapítók is kaphatók, tehát egy fog- vagy fejfájással, vagy elfogyott tápszer miatt  nem éjszaka
kellene a gyógyszerészt riasztani.

Áremelkedések mostanában szerencsére nem történtek, rebesgeti a sajtó a gyógyszerkassza-megvonást.
Néhány betegség esetében csak úgynevezett dobozdíjat kell fizetni a gyógyszerekért, várhatóan ez változni
fog. A szív- és érrendszeri betegségek esetében azonban nem kell változástól tartani, ezeket továbbra is
támogatni fogja az egészségügy.

Sok gyógyszer szabadult fel a receptkötelesség alól, ezáltal megfigyelhető, hogy az emberek nagy része
kikerüli az orvost és időhiány miatt első útja betegség esetén a gyógyszertárba vezet.  Tudni kell ilyen
esetekben is, hogy minden gyógyszertárban képzett gyógyszerészek és asszisztensek megfelelő tanáccsal és
információkkal tudják ellátni segítőkészen a betegeket, vannak olyan esetek azonban, amikor ők is a
szakorvosi ellátást javasolják.

A szezonális betegségekkel kapcsolatban elmondható, hogy  városunkban ÁNTSZ által jegyzett  járvány
nem volt, többnyire a felső légúti betegségek felülfertőződése volt megfigyelhető a felnőtt lakosság körében.
„Várható” még a tavasz közeledtével egy enyhébb nátha „körút”, valamint a bárányhimlő a kisgyermekeknél,
mely jellemzően április környékén zajlik majd le.

- FA - 

Idegen nyelvi verseny

a Makláry iskolában
Február 25-én első alkalommal rendezte meg

városi idegen nyelvi versenyét a Makláry iskola. A
megmérettetés hetedik és nyolcadik osztályosoknak
szólt, angolt és németet tanuló diákok is nevezhettek.
Mielőtt elkezdődhetett volna a vetélkedés, egy rövid
megnyitó formájában tájékoztatták a résztvevőket a
verseny menetéről, szabályairól. A háromfős
csapatok egyik tagjának hallás utáni feladatot kellett
megoldania, a másik két tagnak pedig rövid
felkészülési idő után egy adott szituációt kellett
eljátszani. Ezek között a legnépszerűbbek voltak:
vásárlás, vendégvárás, városnézés, riportkészítés egy
ismert személlyel, baráti látogatás, ismerkedés
szórakozóhelyen, kirándulás tervezése, vacso-
rakészítés, születésnapi meglepetés előkészítése. A
versenyen 7 angolos és 4 németes csoport vett részt,
iskolánk 3 csapattal képviseltette magát. Miután
mindenki megoldotta a feladatot, a gyerekek
izgatottan várták az eredményhirdetést. Angol
nyelvből az első helyezettek: Kerek Patrícia, Kertész
Viktória, Kranyik László (Kőrösi gimnázium),
második lett: Jámbor Miklós, Molnár Márk, Szabó
Richárd (Bocskai iskola), a harmadik pedig Győri
Márta, Herperger Ágnes, Papp Flóra (Makláry
iskola). Német nyelvből az első helyen végzett:
Aszalós Abigél, Dézsi Zsanett, Kelemen Ildikó (II.
Rákóczi iskola), a másodikon Horváth Emese,
Nyitrai Dóra, Taskó Márton (II. Rákóczi iskola), a
harmadikon Kállai Márton, Kovács Kincső, Lesku
Krisztina (Bocskai iskola). A helyezést elért

tanulóknak és felkészítő tanáraiknak ezúton is
szeretnénk gratulálni. A szervező pedagógusoknak
pedig sok sikert kívánunk, hogy a következő években
hasonló, vagy akár még sikeresebb versenyt
bonyolíthassanak le!

Lajtos Máté, az iskola 8. osztályos tanulója

H ó v i r á g ü n n e p
Így is hívták régen a nőnapot... Ezt vagy egy

olyan férfi találta ki, aki becsülettel tiszteli a másik
nemet, vagy egy feminista nő, aki úgy gondolja, ezt
az elnevezést egy férfi úgysem tudná megalkotni.

Nekem valóban hóvirágünnepet jelent, én
születésem óta hóvirágot kaptam a legnagyobb
férfirajongómtól- apukámtól-, aki azzal kezdte
köszöntőjét, hogy „nemcsak nőnapra”.

Tanítványaim sem felejtik el, hogy
kedveskedjenek a számukra imádott Nőknek-
lányosztálytársaiknak és a tanító néniknek-  kis
meglepetéssel jelezni: fontos nekik ez a nap.

Sokaknak pejoratív már maga a szó, mert
mondhatják: munkásmozgalmi, szovjet és mi az,
hogy csak egy nap!

De legalább egy nap az tényleg van. És rólunk
szól. És várhatjuk a virágot, a mosolyt, a kedves
gesztust, amit magunkénak tudunk, és (talán
nem)csak ezen az egy napon, de azoktól, akiket mi
is szeretünk.

Nőtársaimnak  - akik lelkesen számolnak be
nőnap után kik köszöntötték fel őket-
elmondhatom: akik kaptak, megérdemelték. Tettek
azért, hogy tiszteljék őket. Kedvességükkel,
lényükkel, szeretetükkel, egyéniségükkel
megmutatták magukat nap mint nap a szó tiszta
értelmében a férfiaknak. S  nemcsak viszonzásul –
talán szimplán szeretetből- megkapták a Jutalmat.
Kérés nélkül, őszintén, tisztelettel, ahogy Nagy
László írta:

„ Nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgy is, ha
nem kérem!”

- FA  -

Aszalós lászló és 
Aszalós lászlóné Ötvös Mária 

február 18-án ünnepelték 60. házassági
évfordulójukat családjuk körében. Sok

boldogságot és jó egészséget kívánunk nekik!

KÓCSI SZTORIK
Kócsi Imre



A képen az 1949-ben nyolcadik osztályos
fiúiskolások láthatók- talán van olyan, aki magára
ismer!
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Március 15. (kedd) Nemzeti ünnep
megemlékezés az 1848/49-es forradalom és

szabadságharc 163. évfordulóján
10 óra ünnepi műsor a Petőfi-szobornál és a
Kossuth-szobornál
Ünnepi beszédet mond: Szabóné Marth Éva, a
MOISB elnöke
11 óra ünnepi műsor, díjak átadása a versenyeken,
pályázatokon eredményesen szerepelt diákoknak
a művelődési központ színháztermében.
Március 19. (szombat) 18.30 Galambász bál nem
csak galambászoknak. Fellépők: Aranyszalma
néptánc csoport, Tóni és a Sárgarózsák,
Szalmakalap Citeraegyüttes, Bokréta Dalkör, Írisz
Táncklub. Zenél: Lovas Imre és társa. Jegyek a
Kéky Lajos VMK-ban válthatók 2.900 Ft-os áron.
Március 20. (vasárnap) 15 ó
„Ma vagyon“ vetélkedő Zenél: a Csűrdöngölő

Népzenei Együttes. A belépés díjtalan!
Március 27. (vasárnap) 19 óra A nyíregyházi 
Móricz zsigmond Színház bemutatja:
Noel Coward: vidám kísértet – 

túlvilági komédia evilágiakkal
Belépődíj: I. hely: 2.000 Ft, II. hely: 1.700 Ft
Április 1. (péntek) 19 óra Nánási fonó – táncház
felnőtteknek. Zenél a Csűrdöngölő Népzenei
Együttes. Belépődíj: 500 Ft
Április 2. (szombat) 19 óra Ovis szülők bálja.
Április 5. (kedd) 17 óra Molnár Éva bőrműves
kiállítása. Megtekinthető április 26-ig.
Április 6. (szerda) 17 óra Barangoló Klub Kína
bemutatkozik – a belépés díjtalan!
Április 9. (szombat) A Magyar Drámapedagógiai
Társaság, a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár
és Művelődési Központ és a Kéky Lajos Városi
Művelődési Központ szervezésében zajlik a XX.
Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó
fesztivál Hajdú-Bihar megyei találkozója, ahol a
megye legjobb diákszínjátszói mutatkoznak be. A
belépés díjtalan!
Április 10. (vasárnap) 16 óra a
hajdúnánási Nótaklub nótaestje.

Április 11. (hétfő) 14 óra Költészet napja
Rendhagyó irodalmi teaház a Köztársaság téren.
Április 14. (csütörtök) 11 óra és 13 óra
filharmóniai előadás – fellép: a 
flautando fuvolakvartett. A bérletes előadásra
jegy váltható alkalmanként 400 Ft-os áron.
Április 16. (szombat) 14 óra ezoterikus nap
„Minden, ami egészségessé tesz: érdekes
előadások, különféle szolgáltatások, bio büfé.
Belépődíj: 600 Ft
Április 17. (vasárnap) 15 óra „Ma vagyon“
vetélkedő a húsvét jegyében. Zenél a
Csűrdöngölő Népzenei Együttes. A belépés
díjtalan!
Április 30. (szombat) A művelődési központ
buszkirándulást szervez Kenderes –
tápiószentmárton (Attila domb) – tápiószele
útvonalon. Ára: 4.300 Ft/fő Esőnap: május 14.

p rogr ama j án l ó

A Bibliát sokféleképpen értelmezték az elmúlt
évszázadokban. Hol megfellebbezhetetlenen szent
könyvre, hol mint egy történelmi leírásra tekintettek
rá. Az igazság valahol a kettő között van: A
kereszt(ty)ények számára a hit alapja, lelki könyv,
ugyanakkor a Biblia eseményei, helyszínei és
emberei visszaköszönnek a mai
történelemtudományokból is.  Kocsis Áron
doktorandusz beosztott lelkész ennek szellemében
indította el a Bibliaiskolát. 

A 4 „tanórából” álló Bibliaiskola célja az, hogy
bemutassa a Bibliai történetek és személyek
történelmi alapjait. Az „órák” helyszíneiként a
református gyülekezeti ház szolgál. Az első órán, ami
február 15-én este 17 órakor volt, megismerhettük a

Biblia azon történelmi helyszíneit, amelyek még ma
is felismerhetőek, nem mosta el őket az idő. 

A március 1-jén megtartott második órán pedig a
Bibliában szereplő történelmi személyiségekről esett
szó. Hallhattuk, hogy a Bibliából ismert ezen
személyekről szóló történetek több más, hiteles
történelmi forrásokban is fellelhetőek.  Nagy
érdeklődés közepette, minden korosztályból (diákok,
idősek) jöttek az érdeklődők az eddigi két előadásra,
amelyek érdekfeszítően és mindenki számára
érthetően magyarázták el a bibliai események valós
történelmi alapjait. 

Március 24-én – a babiloni fogság és az onnan való
hazatérés lesz a téma, míg március 29-én az épülő
egyház története kerül sorra.

Minden, a Biblia és a történelem iránt érdeklődőt
szeretettel várnak!

Szabó Endre

A  H a j d ú n á n á s i  N y u g d í j a s
K l u b  2 0 1 0 - e s  é v  e r e d m é n y e i
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A Hajdúnánási Nyugdíjas Klub ebben az évben

ünnepli megalakulásának, illetve alapításának 25.
évfordulóját. Programjaink már 2010-ben is a
közelgő évforduló jegyében zajlottak. Céljaink nem
változtak. Igyekeztünk tartalmasan, hasznosan és
kellemesen eltölteni a szabadidőnket, s a 60-70 fős
közösség tagjainak életét minél szebbé, jobbá,
mozgalmasabbá, érdekesebbé tenni. A taggyűlésekre
a nyugdíjasok életét érintő és az őket érdeklő
ismeretterjesztő előadásokat ütemeztünk:
egészségvédelem, környezetvédelem, ezotéria,
közbiztonság, közlekedésbiztonság, fogyasztó-
védelem stb. Nagy érdeklődéssel hallgattuk egy-egy
novella, humoros vers vagy próza felolvasását,
elmondását is. Sok időt köt le a kulturális
tevékenység. Hetente próbál az éneklő csoportunk, a
citerazenekar, a tánccsoportunk, erre szükség van,
hiszen rendszeresen ott vagyunk a vetélkedőkön,
gálaműsorokon, baráti találkozókon. Egyénileg is
több tagunk méretteti meg magát a vers- és
prózamondás, a slágeréneklés, magyar nóta-,
népdaléneklés, novellaírás terén is. Három
versmondónk jutott tovább a regionális, majd az
országos döntőbe Szolnokra, illetve nemzetközi
találkozóra, Veresegyházára.  Egy-egy klubtagunk,
csoportunk minden évben tovább gyarapítja az
elnyert díjak, oklevelek, serlegek, kupák számát!
Nem volt ez másként a 2010-ben sem.

A szolnoki országos vers, és prózamondó
versenyen versmondóink 5., 6. helyezést értek el és
különdíjat hoztak haza. Énekkarunk a Katonadal-
fesztiválon különdíjat kapott. A novellaíró pályázaton
Holocsi Mária Ilona 1. díjat nyert. Az újfehértói
nyugdíjasok számára rendezett Ki mit tud?-on is
sikerrel szerepeltünk. Magyar nóta-éneklésben
Ország Béláné, míg versmondásban Csegöldi
Lászlóné, valamint szólóhangszeres megmé-
rettetésben Sebestyén Miklós kapott első helyezést.
Innen is számos díjat hoztunk haza.

A régi tárgyainkból, a családi fotóinkból, az
eredményeinket bizonyító számos oklevélből egy
gazdag kiállítást rendeztünk tavasz végén. Sikerrel
szerepeltünk a debreceni augusztus 20-ai
rendezvényen is a Déri téren, októberben az idősek

világnapja megyei rendezvényén, a görbeházi
népzenei találkozón. Szerepeltünk Abádszalókon,
Balmazújvároson. Szép díjaink beszélnek helyettünk
is!

Összességében több mint tíz településen
képviseltük klubunkat és városunkat. Regionális és
országos döntőkön, versenyeken a megyénket is.
Műsorainkat bemutatják a helyi- és regionális TV
csatornákon. Írnak rólunk a helyi újságokban. Mi is
rendszeresen írjuk a cikkeinket eredményeinkről,
tevékenységeinkről a megyei,- és országos nyugdíjas
lapokba. Ezzel is hozzájárulunk ahhoz, hogy
városunk jó hírnevét tovább erősítsük, öregbítsük. A
2011-es év is mozgalmasan indult. Pótszilveszterrel
köszöntöttük az új évet. Februárban a Vadászbálon
lépett fel egy csoportunk Újévi köszöntővel a több
száz fős bálozó közönség előtt. Részt vettünk egy
baráti találkozón Miskolcon a Kocsonya-fesztiválon.
Március 6-án tartjuk meg a szokásos farsangi
rendezvényünket. Áprilisban a nótások, versmondók
Debrecenben lépnek színpadra, a táncosok
Hajdúszoboszlón fognak szerepelni. Májusban
klubtagjaink különböző versenyeken mérik össze
tudásukat Abádszalókon, Abasáron és Görbeházán.
Szeptemberben mi várjuk szeretettel dalos
barátainkat az Énekkarok Találkozójára az egész
régióból, hiszen ez már nálunk hagyomány. Ilyenkor
10-15 kórus, 300-400 fő szokott ellátogatni
városunkba. Mindent megteszünk azért, hogy
vendégeink kiválóan érezzék magukat és kellemes
emlékekkel térjenek haza. Megünnepeljük a nőnapot,
az anyák napját, az apák napját. Negyedévente
névnapi táncos-zenés összejövetelt szervezünk.
Megünnepeljük a 70-80-90 éves születésnaposokat,
az 50-60 éves házassági évfordulósokat, illetve az 5-
10-15- 20, s most először a 25éves klubtagsággal
rendelkező nyugdíjasainkat.

Természetesen ebben az évben is szervezünk
könnyed, szórakoztató programokat is, és
kirándulásokat is. Méltóan szeretnénk megünnepelni
a klub alapításának 25. évfordulóját!

Tehát ebben az évben is sokat fogunk a fellépések
előtt odaadóan gyakorolni, tanulni, dolgozni, hogy
programjaink az idősek számára sikeresek, vonzóak
legyenek. Hasznosan és kellemesen szeretnénk
tölteni szabad időnket, hogy életünk alkonyát minél
érdekesebbé, izgalmasabbá, mozgalmasabbá
varázsoljuk.

Tímári Balázs  a Hajdúnánási Nyugdíjas Klub
vezetője

B i b l i a i s k o l a

KÜLDJÖN EGY KÉPET!
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A nemzetközi Nőnap alkalmából
tisztelettel köszöntöm városunk

valamennyi hölgy lakosát a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének férfi tagjai

nevében:

Szólláth Tibor
polgármester

A most megjelenő számunkban betekintést kívánunk nyújtani a városban éppen futó fejlesztésekről,
projektekről, építkezésekről. 

Oktatási infrastruktúrát fejlesztenek városunkban
A  projektet, melynek neve: Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) .
Cél az oktatási infrastruktúra fejlesztése lesz, melyre 61, 5 millió önerő nélküli támogatást kapott a város.
Az iskolai és tantermi felszereltség kiépítése mellett a pedagógusok továbbképzésére is fordítanak az
elnyert támogatásból, melyet 6 feladat-ellátási helyen fognak majd megvalósítani 2011. májusáig

Többen kérdezték, hogy mi történik a Bocskai utca 79. szám alatti, önkormányzati tulajdonú 32 lakásos
társasházzal ezért Szólláth Tibor polgármesterhez fordúltunk felvilágosításért.

A jelenleg ott folyó munkálatokat két dolog indokolja: 
Egyrészt annak ellenére, hogy az épület bejáratait az önkormányzat befalaztatta, néhányan elkezdték az

egykor jobb napokat látott épület kifosztását, és az ott még fellelhető értékek – elektromos kábelek,
fürdőszobai szerelvények, parketta, vaskorlátok stb. kibontását és elhordását, nyilván értékesítés céljából.
Addig fajult a helyzet, hogy már a tetőt is megbontották, elkezdték a cserepek leszedését. Ezt próbálja
megakadályozni az önkormányzat most, és tulajdonképpen menteni a még menthető és a későbbiekben
felhasználható elemeket. Abban bízunk, hogy pályázati forrásból hamarosan megindulhat az épület felújítása
Elkezdődtek az előkészítő munkálatok, jelenleg a falak vakolat mentesítését végzik a közcélú
foglalkoztatottak, ezzel is csökkentve a jövőbeni beruházás költségeit.

Zöldenergia előállítás kapcsán is fejlesztések vannak tervben , melyről szintén a város polgármesterét
kérdeztük.

A HERMÉSZ Zöldenergia Alapanyag-termelő, Előállító és Szolgáltató Konzorcium, melynek egyik
alapító tagja a Hajdúnánás Városi Önkormányzat, egy zöldenergiára épülő projekt – biogáz erőmű -
megvalósítását tervezi városunkban. Az ott keletkező hulladékhő felhasználásával pedig biopellet állítható
elő, melyet a jelenleg földgázfűtéssel rendelkező önkormányzati intézményeinkben pellet kazánok fűtésére
lehetne felhasználni, ezzel jelentős költségmegtakarítást elérve. A konzorcium a Hajdúnánáson előállításra
kerülő biopellet mennyiséggel 30 km-es körzetben ki tudja elégíteni a keresletet. A költségmegtakarítás
mellett még egy számottevő hozama lehet. Megélhetési forrást biztosíthat egyrészt jelentős számú
munkahely megteremtésével, másrészt a mezőgazdaságban dolgozók számára a biogáz erőmű alapanyagát
jelentő cukorcirok, és a biopellet alapanyagát jelentő szudánifű termeltetésével.

Bővülő városi bölcsőde.
.Az előző kabinet még 2008-ban, s nyert el ezen törekvéseihez, kellő mértékű forrást kiegészítő

támogatást. A meglévő kb. 270 m² alapterületű egyszintes épülethez egy kb. 480 m² alapterületű, új
egyszintes épület csatlakozik majd. A régi részben kap helyet a konyha, a szociális kiszolgáló helyiségek,
a kazánház, az új részben pedig a gyermekszobák, és a hozzájuk kapcsolódó helyiségek. Az elsődleges cél
a bölcsőde kapacitásfejlesztése, és szolgáltatási körének szélesítése a hátrányos helyzetű gyermekek
esélyeinek javítása érdekében. Reméljük idén nyár végén, már gyermekzsivajtól lesz hangos az udvar, és
az épület

A városi strandfürdő fejlesztésével, s az ott folyó építkezésekkel kapcsolatban Tóth Pétert kérdeztük meg.
A Hépszolg Kft. beruházásában, és a Nyakép Kft kivitelezésében épül egy gyógyászati rész, egy külső

gyógymedence, illetve egy akadálymentesítési átalakítása lesz a meg lévő fedett fürdőnek. Ezekhez az
anyagi támogatást pályázat útján nyertük. A gyógyászati részt várhatóan május 1.-én birtokba tudjuk venni,
s ezáltal a meglévő fedett átalakításához is hozzá tudunk kezdeni. Ott a teljes balneoterápiás kezeléseket meg
tudjuk majd valósítani, ami áll majd gyógy masszázsból, súlyfürdőből, szénsavfürdőből tengentoros
kezelésből, iszappakolásból, és a régen keresett kádas fürdőt is meg fogjuk valósítani. Július közepére
tervezzük az átadást, s remélhetőleg a külső gyógymedence is megkezdi működését ahol különböző
élményelemek – nyakzuhany, buzgár, vizaalatti masszázs – okozhatnak kellemes meglepetéseket. Ezen
kívül tervezzük még saját költségünkre a meglévő fedett fürdőmedence részének átalakítását, felújítását,
illetve még egy új szauna kiépítés, s az egyik régi átalakítását gőzkabinná, majd egy infra szauna létrehozása
is. A sikeres pályázatok elnyerése arra inspirál bennünket, hogy meneküljünk előre, s már idén hozzákezdünk
egy újabb élményelemekkel tarkított kültéri medence létrehozásának, s ha minden jól megy talán jövőre el
is kezdődhetnek a munkálatok. 

Kócsi Imre

A „Mosolygós Gyermekekért” Alapítvány
kuratóriuma  (4080 Hajdúnánás, Polgári út 71.) –
adószáma: 18565164 1 09  köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-
át alapítványunk javára ajánlották fel. Az így kapott
313.240  Ft-ot iskolabútor vásárlására  használta fel.
Köszönjük a felajánlásukat, további támogatásukat
tisztelettel várjuk.

„Mosolygós Gyermekekért” Alapítvány
kuratóriuma

IfIhÁz PROGRAMJAI
M o z i m ű s o r

Március 19. (szombat) 19 óra – Üvegtigris 3
Március 26. (szombat) 19 óra – Aranyhaj
és a nagy gubanc
Április 2. (szombat) 19 óra – féktelen harag

K é z m ű v e s  K l u b
Március 25. (péntek) 16 óra – tavaszköszöntő
Április 1. (péntek) 16 óra – Szatinálás
Bővebb információ: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság
tér 16., telefon: 52/381-620, www.okmasok.hu

TAVASZI LOMTALANÍTÁS

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
„Tavaszi lomtalanítási akció”

Hajdúnánáson
2011. március 26-án, szombaton történik és ekkor
szállítják el a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft.
járművei a lomnak minősülő hulladékot.
Az ingatlanon összegyűlt, feleslegessé vált, kisebb
terjedelmű bútordarabokat, berendezési tárgyakat
valamint rongyot, ruhát, falevelet, virág-
maradványokat, egyéb kommunális hulladékot
zsákba vagy gyűjtőedénybe – melynek súlya
darabonként nem haladja meg a 30 kg-ot – tegyék ki
a megszokott helyre a közterületen.
Kérünk minden érintettet, hogy a lomtalanítási akció
napján legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék ki az
elszállítani kívánt hulladékot.

Intézmények Bocskai Ált. Barcsa Ált. Isk II. Rákóczi Ált. Makláry L. Ált. K. K.Cs.S.Gim.,

Tantermi 6 7 7 8 9 6

Iskolai PC 27 27 20 18 0 11

Tantermi 2 2 2 2 2 2

Alkalmazás 0 0 0 0 0 1

Szerver szoftver 0 0 0 0 0 1

Wifi csomag 0 0 0 0 0 1

Összesen 9 547 500 Ft 10 357 500 Ft 9 167 500 Ft 9 637 500 Ft 7 387 500 Ft 10 432 500 Ft

F e j l e s z t é s e k  a  v á r o s b a n E g é s z s é g e s  é l e t m ó d

Új élelmezésügyi igazgató helyettes került a  KHT-
ra Boda Lászlóné személyében.

A 34 éves kétgyermekes hajdúnánási anyuka 2000-
ben végzett a Budapesten, a Semmelweis Egyetem
Egészségügyi Főiskolai karán, mint dietetikus. Több
évig dolgozott a szakmában s a szerzett tapasztalatait,
ismereteit megpróbálja most hasznosítani városunk
központi konyháján. Terveiről, elképzeléseiről, az
esetleges változásokról kérdezem, miközben
szívélyesen leültet az irodájában.

- Nem beszélhetek radikális változásokról, csupán
megpróbálom egészséges életmódra sarkallni a
gyerekeket. A szakmámból kifolyólag, és a városi
lakosság egészségi állapotára való tekintettel, én mint
dietetikus megpróbálok a városi közétkezésben
résztvevők számára egy olyan egészségesnek
mondható étkezést felvázolni, ami hosszú távon a
lakosság előnyére válik. A most felnövő generációnak
nagy szüksége lenne arra, hogy meg tanuljon
egészségesen táplálkozni azért, hogy 30 vagy 40 év
múlva ne legyen cukorbeteg, ne legyen elhízott, ne
legyen magas vérnyomásos. A mai gyerekek között
sajnos szép számmal vannak, akik túlsúllyal,
vérnyomás gondokkal, vagy táplálék allergiával
küszködnek. Van tehát mit rendbe rakni. Úgy
gondolom, hogy gyerekkorban kell elkezdeni azt,
hogy meg tanuljanak egészségesen táplálkozni, s
ehhez nem radikális változásokra van szükség, hanem
olyan ésszerű étlaptervezésekre, lépésekre, amely az
egészségesebb táplálkozás felé viszi el a gyerekeket,
illetve a felnőtteket. A közétkeztetésben résztvevők
egy étkezési norma alapján kapják az ellátást, s
nekünk ebbe a normába – ha mondhatjuk így – bele
kell férnünk. Csak hogy egy példát mondjak, egy
óvodai ebédre 115 Ft, egy iskolai ebédre pedig 165 Ft
van adva nettóban. Nekem ebből a keretből kell
étkezést biztosítanom. Egy tízóraira, és egy uzsonnára
50 Forintunk van. Mi önkormányzati fenntartású
intézet vagyunk, s a normákat nem léphetjük át.
Ugyanakkor a mai gazdasági helyzetre való tekintettel
– a kenyér vagy a cukor már jóval 300 Ft fölött van –
egyre nehezebb feladat ezekkel az árakkal
gazdálkodni. Ettől függetlenül ne gondolja senki, hogy
bármilyen megszorítások lennének. Szeretném
kihangsúlyozni, hogy legfontosabb feladatomnak, a
rendelkezésre álló pénzügyi forrásokból a
legmagasabb színtű gyermek-közétkeztetés
megvalósítását tartom. Feltett szándékom, hogy a
gyerekeknek a leves és a második fogás mellé mindig
akadjon a tálcán harmadikként valami kis változatos
meglepetés. Az jelenthet igazi megnyugvást, s csak az
lehet a cél mindnyájunknak, ha gyerek vagy felnőtt jó
érzéssel ül le az asztalhoz, és elégedetten áll fel.

Kócsi Imre



Az új évben is szeretettel várom a
gyógyulni vágyó régi és új

pácienseimet!
Több kezelési lehetőséggel állunk rendel-

kezésére:
Orvosi lágylézer:
– mozgásszervi beteg esetén csökkenti a

fájdalmat
– hámosítja a rosszul gyógyuló sebeket
– törés és zúzódás esetén a gyógyulási időt

lecsökkenti
Akupunktúra
– mozgásszervi, ízületi, idegrendszeri, emésztési

problémák 
– légúti és allergiás betegségek esetén hatékony
Infrahangos kezelés
– érszűkület hatékony kezelése
Új kezelési lehetőségek
– tartós szőrtelenítés rádiófrekvenciás villanó

fénnyel.
– arcfiatalítás, ránctalanítás
– aknés, pattanásos bőr kezelése
Schüssler arcdiagnosztika
– számos betegség megelőzhető, illetve kezelése

kiegészíthető Schüssler-sók szedésével
Rendelési idő: kedd-csütörtök  
16 órától 18 óra 30-ig
Bejelentkezés: naponta 15 óra után :06 30 307-

2739  vagy a 06 30 945-0921-es számon vagy
rendelési időben személyesen

Rendelőintézet bőrgyógyászati helyiség.

I M P R e S S z u M -
Megjelenik havonta, ingyenesen, 6800 példányban. Főszerkesztő: Varga Lajos, Kiadja: Hajdúnánás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Szerkesztőség: 4080 H.nánás, Pf. 27,

Tel.: 06-70/372-1502, E-mail: hajdunanasi.ujsag@inbox.com, Nyomás: Hajdúnánási Béke Mgsz Nyomda üzeme    ISSN: 1215-9689  HnB: 2011-007.
A hajdúnánási Újság következő megjelenésének időpontja: 2011. április 15. (péntek)

GYÁSZHÍREK

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik szeretett

édesanyánk
vARGA SÁNDORNÉ

szül: Seres Margit
Hnánás, Dorogi út 47. sz. alatti

lakos temetésen megjelentek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek. Mélységes
fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni igyekeztek a
gyász nehéz óráiban. 

,,Az élet addig szép és jó míg mondhatjuk:
édesanyám.De a kegyetlen sors ezt összetörte,
halálodat követte.”

Fájó szívvel búcsúzik a gyászoló család

Bocskai Étterem

és Söröző

hajdúnánás,
fürdő utca 4.

Tavaszi Programok

MÁRcIuS 8.  NŐNAP :
Élőzene

MÁRcIuS 14. , 15.  
tORKOS NAPOK: 

30 %-os kedvezménnyel étkezhez
torkos étlapunkról   

ÁPRIlIS 1.
MeGBOlONDultuNK? 

Családi vacsora kiváló menüsorral                                                
A nyolc éven aluli gyermekek a vacsorát

ingyen kapják!!!

A programokon való részvételhez előzetes
asztalfoglalás szükséges!
Tel.: 06/ 30/ 871 - 5771

Web: www.bocskaietterem.hu
Email: termalpanzio@nanaskabel.hu

T ű z o l t ó s á g  h í r e i
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2011. február 9-én 7 óra 38 perckor Hajdúdorog és
Újfehértó között egy kisteherautó ütközött egy
utánfutóban lovat szállító személygépkocsival. Az
eset következtében 2 fő könnyű sérülést szenvedett.
9 óra 11 perckor Hajdúnánás és Polgár között egy
személygépkocsi tetejére fordult és árokba csúszott.
Személyi sérülés nem történt.

Február 15-én a Csokonai u. 14. szám alatti
társasház villanyóra szekrénye gyulladt ki. A hibát
az E.ON szakembereinek közreműködésével
elhárítottuk.
2011. március 3-án Hajdúdorog Zajgató út 2. szám
alatti kertészetben gyulladt ki egy kb. 400 m2-es
fóliasátor. 
A csúszós utak miatt az elmúlt egy hónapban
összesen 4 esetben kellett árokba csúszott,  forgalmi
akadályt képező gépjárműveket kihúzni. 
Városunk területén 1 alkalommal kellett belvizet
eltávolítani.

Február 14-én 8 óra körüli időben a tedeji határban
a Keleti-főcsatorna melletti erdőben 4 ismeretlen
személy kábelt égetett. Az őket igazoltatni akaró
mezőőrök elől elmenekültek (egy jeges csatornán
átúsztak). Különböző, lopásból származó holmit
hagytak hátra, (fagyasztott húsok, kolbász, cukor,
vízszerelése alkatrészek) amit lefoglaltunk. A
rendőrséget értesítettük az esetről. Az elmúlt
időszakban 15 esetben igazoltattunk, illetve
ellenőriztünk favágókat, 2 esetben sikerült lopást
megakadályozni

M e z e i  ő r s z o l g á l a t  h í r e i

FELHÍVÁS

1916-17-ben, az első világháború idején, amikor
a román hadsereg lerohanta Magyarország keleti
részét, 200 ezer székely honfitársunknak kellett
elmenekülnie szülőföldjéről. Közülük 20 ezer Csík
vármegyei székely menekült Hajdú megyében lelt
átmeneti otthonra, több mint 3.000 fő pedig
Hajdúnánáson. Jelenleg ennek az időszaknak a
kutatásával foglalkozom. Az akkori nánási
történéseket szeretném feltárni.

Ezért fordulok Önökhöz. Minden bizonnyal
vannak még közöttünk olyanok, akik szüleiktől,
nagyszüleiktől hallottak a székely menekültekről,
vagy őriznek ebből az időből fotót, vagy bármilyen
írásos, illetve tárgyi emléket. 

Kérem, legyenek segítségemre. Jelentkezésüket
az alábbi telefonokon várom:

06 30 663-4212, vagy a 383-082-es számon.
Köszönettel: Buczkó József néprajzkutató

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
(4080 Hajdúnánás, Dorogi út 14.) helyettes

szülői feladatok ellátására
jelentkezőket keres. 

A helyettes szülői jogviszony kialakításának
feltétele:

– huszonnégy évet betöltött, büntetlen előélet,
– helyi állandó bejelentett lakcím,

– előnyt jelent a sikeresen elvégzett helyettes
szülői tanfolyam megléte.

Bővebb információ iránt érdeklődni lehet:
Nagyné Juhász Krisztina intézményvezetőnél 

(telefon: 52/381-624) vagy személyesen 
a fent megjelölt címen.

A Hajdúnánási Polgárőr Egyesület ezúton köszöni
meg, a 2010 évben, az egyesület részére felajánlott
adó 1%-át. A bevételt a gépkocsi üzemeltetésére
fordítottuk. Kérjük, akik a szívükön viselik a
városunk közbiztonságát, segítsék egyesületünket
adójuk 1%-ának felajánlásával! Adószámunk:
18553644-1-09 Segítségüket előre is köszönjük!

A polgárőrök

Az Attila utcai Napsugár Óvoda gyermekei és
dolgozói köszönetüket fejezik ki mindazoknak,
akik jövedelemadójuk 1%-ával támogatták az

óvoda alapítványát. A HAJDÚNÁNÁSI
NAPSUGÁR ÓVODA EGÉSZSÉGES

GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY számára 2010-
ben felajánlott 107.447 forintot kirándulásra,
gyermekrendezvények szervezésére fordítjuk.
Segítő támogatásukra a jövőben is számítunk.

Adószámunk:18551295-1-09

Megemlékezés
PÉNzeS ANtAl

(volt Hnánás, Bercsényi u. 17. sz.
alatti lakos)

halálának 3. évfordulójára.

„Nem vársz már bennünket
ragyogó szemekkel. Nem örülsz már nekünk szerető
szíveddel. De abban reménykedünk, hogy jó helyre
mentél, Hisz Te a jónál is jobbat érdemeltél.”

Szerető családja: felesége, fia, lányai, 
vejei és unokái

Megemlékezés!
ÖzveGY NAGY lAJOSNÉ

Sólyom Julianna
volt Hajdúnánás, Kossuth utca 26 szám 

alatti lakos
halálának 1. fordulójára.

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

Szerető családja és gyermekei unokái és
dédunokái

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
ÖzveGY MezeI ANtAlNÉ

szül. varga zsuzsanna
temetésén megjelentek és fájdalmunkban

osztoztak. Külön köszönetünket fejezzük ki, a
Városi Gondozási Központ minden dolgozójának,
akik élete utolsó szakaszában lelkiismeretesen
gondozták, ápolták édesanyánkat.

A gyászoló család

Megemlékezés!
DeÁK JÓzSef

volt Hajdúnánás, Arany János u. 21. sz.
alatti lakos

halálának 40 éves és felesége
DeÁK JÓzSefNÉ

szül. Kéki eszter
halálának 30 éves évfordulójára.

Álmodtunk egy öregkort, csodálatos szépet, de a
kegyetlen betegség mindent összetépett! Telhetnek
a hónapok, múlhatnak az évek, örökké szeretünk,
nem feledünk titeket.

Fájó szívvel emlékezünk: fiatok, lányotok,
menyetek, az unokák és a dédunokák.

A 7.sz Óvoda ( Hajdúnánás Dorogi u.24) dolgozói és gyermekei köszönetüket fejezik ki mindazoknak,
akik 2010-ben, jövedelemadójuk 1%-ával támogatták az óvoda alapítványát. A kapott összeget az  óvoda

tárgyi feltételeinek javítására fordítottuk és fordítjuk. Amennyiben óvodánkat a jövőben is szeretnék
segíteni, felajánlásaikat az alábbi adószámra utalhatják: 18543164-1-09 

GYERMEKKERT ALAPÍTVÁNY 
Támogatásukat előre is köszönjük!

Tisztelettel: Az alapítvány kuratóriuma
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B í r k ó z á s
2011. január 15-én résztvettünk Érden a Lakatos

Gábor Nemzetközi Emlékversenyen. A névadó 16
évesen tragikusan elhunyt eredményes és tehetséges
érdi bírkózó volt. A versenyt jelenlétével megtisztelte
Sibert Mercédesz Európa-bajnok, Repka Attila
olimpiai-, Komáromi Tibor világbajnok, Bárdosi
Sándor világélvonalbeli versenyző. 

A versenyen 350 versenyző, 32 klub vett részt,
melyet 6 szőnyegen magas színvonalon rendeztek
meg.Kadett és junior korcsoportban a magyar és
szlovák válogatott versenyzői súlycsoportonként 

3-4 versenyzővel képviseltették magukat. Ilyen
mezőnyben növendékeinknek nehéz volt helyet találni
önmaguknak. Keleti csoportként a Hajdúnánási Hódos
Imre SE-t kettő (Hágen és Jámbor) a
Hajdúböszörményi Kincses Sándor SE-t egy
(szolnoki) versenyző képviselte.Jámbor Tamás
nagyszámú, erős mezőnyben szerepelt. Bírkózása
során hősiesen helyt állt a nagy nevek közt. Fizikai
erőnlétben, robbanékonyságban, fogáskészletben,
természetesen nem lehet azon a szinten, mint a nagy
egyesületek 8-10 éve birkózó versenyzői. Az egyik
ellenfele tavaly Európa-bajnoki 5. helyezett volt.
Tamás nem ért el helyezést. Hágen Viktor
szerencsésebb sorsolást kapott. Küzdelmében óvatosan
kezdett, majd az ellenfél képességeit egyre jobban
kiismerve, mind hevesebben támadott. Többször nagy
pont értékű dobást hajtott végre, egyszer tushelyzetet
is sikerült kiharcolnia, a mérkőzést mégsem nyerte
meg. A következő versenyzőt magabiztosan uralta és
legyőzte. Második helyezést ért el. Szolnoki Imre két
szlovák versenyzővel vívott nagy küzdelmet, de nem
sikerült rajtuk felülkerekedni, míg a következő
versenyzőt látványos, akciódús dobásokkal tarkított
küzdelemben verte, 4. helyezett lett.  Ilyen magas
szintű, nagy látogatottságú versenyen való részvétel
életre szóló élmény a fiataloknak. A tanulságokat
magunkkal hozva beépítjük az edzésmunkánkba és
versenystratégiánkba.2011. február 5-én Gyöngyösön
rendeztek területi birkózó versenyt nagyszámú és
széleskörű részvétellel. Egyesületünket Jámbor Tamás
képviselte. Harcos küzdelmével 4. helyezést ért el.
Eredményét fényesíti, hogy kadett versenyzőként az
idősebb, juniorok közt indult. 2011. február 26-án

Püspökladányban rendeztek nagyszabású birkózó
gálát, 150 versenyző, 16 egyesület részvételével.
Hajdúnánásról 3 versenyző utazott. (Pongor Tamás,
Tikász Attila és Hágen Viktor)

Pongor Tamás gyermek 1 és Tikász Attila diák 2
korcsoportban eredményes birkózással aranyérmet
szerezett. Hágen Viktor tehetséges nehézsúlyú kadett
versenyzőnk a döntőben többszörös magyar bajnoktól
pontozásos vereséget szenvedett, így 2. lett. Ellenfele
verhető lett volna, de Viktor stratégiai hibái miatt ez
későbbre maradt.A 2010. évben a bírkózó
szakosztályunk 11 versenyen szerepelt. Számtalan
dobogós helyezéssel gazdagította sportegyesületünk
eredményét, öregbítette városunk érdemét.
Sportdiplomáciai területen is mind inkább ismerté vált
a Hajdúnánási Hódos Imre SE. Képviselőt delegáltunk
a Hajdú-Bihar Megyei Bírkózó Szövetségbe.
Kapcsolataink mind inkább erősödik a kelet-
magyarországi szakosztályok közt. Ajánlom szíves
figyelmükbe, hogy tekintsék meg a
http://www.hodosimrebirkozas.gportal.hu/ címen
jegyzett honlapunkat, ahol bepillantást kaphatnak
látványos képek és videók segítségével a hajdúnánási
bírkózás hétköznapjaiba, az edzésmunkába, és a
versenyzésbe. Idei merítésünk révén több igen
tehetséges új versenyző gazdagítja szakosztályunkat.
Edzéseinkre szeretettel várjuk a további érdeklődőket,
a gyerekek számára igazán izgalmas, testükre szabott
mozgáskultúrával bíró bírkózás világába.

Dr. Kiss József szakosztályvezető 
(Elérhetőség: +3630 464 5021)

K a r a t e

2011. február 19-én rendezték meg Hajdúnánáson
a Református Általános Iskola Hódos Imre
tornacsarnokában az SKDUN Hungary Shotokan
Karate Szövetség Farsang Kupa 2010 elnevezésű
bajnokságát. Az ünnepélyes megnyitón Shihan
Juhász Ferenc, a szövetség elnöke üdvözölte a
megjelenteket, majd átadta a szót dr. Kiss Józsefnek,
a Hódos Imre DSE elnökének. Ő röviden ismertette
az olimpiai birkózónk munkásságát, majd a
versenybírókkal koszorút helyeztek el a
tornacsarnok oldalán lévő emléktáblán. A verseny
előtti feszültséget, a hajdúnánási ifjú Tóth László
harmonika művész rövid műsora oldotta fel. Ezek
után elkezdődtek a küzdelmek, a gyerek egyéni kata
versenyszámokkal. A verseny főbíráját, Sensei Kis
Zoltánt kérdeztem, aki az SKDUN HUNGARY
alelnöke, hogyan értékeli a versenyt? Nagy
izgalommal vetettem magam a munkába, mivel a
vártnál nagyobbra sikeredett a verseny, mint
terveztem. 104 egyéni nevezést adtak le az
egyesületek vezetői. Ez egy országos bajnokságon
sem lenne gyenge létszám. Mivel Romániából,
Nagykárolyból is jöttek versenyzők, így akár
nemzetközi versenynek is nevezhetnénk a mai
regionális bajnokságnak indult eseményt. Két oka
volt annak, hogy ezt a versenyt megszerveztem.
Egyik, a szövetségünk versenybíróinak a
továbbképzése, másik, a kezdő karatésok
versenyhez szoktatása, a versenyen megkövetelt
viselkedési morál begyakorlása. Az ered-
ményességet tekintve, meg vagyok elégedve a
tanítványaimmal, a vártnak megfelelően, mindegyik
éremmel, oklevéllel távozott. Ők, név szerint:
Csorvási Vanda, Kéki Vanessza, Tóth Gergely,
Szabó Bálint és Kanda Tibor, valamint a
hajdúböszörményi klubom versenyzői. Köszönöm
mindenkinek, aki segítségemre volt ennek a
versenynek az anyagi és erkölcsi támogatásában, így
a Wesselényi Sport Alapítványnak, dr. Kiss József
elnök úrnak, a Református Általános Iskolának,
valamint a zökkenőmentes lebonyolításért és hogy
segítettek a versenyzők felkészítésében:
Dobozi Imrének és Tóth Jánosnak.             OSS!

hágen viktor díjkiosztó, Érd (balról)

M e g n y i t o t t u n k !
Dr. Rab Ferenc Ügyvédi Iroda

megkezdte tevékenységét
2011. március 10-től

Hajdúnánás, Mártírok u. 7. sz.
alatt (volt fehérnemű bolt helyén)

polgári, büntető, családjogi,
munkajogi 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)

A Hajdúnánás KSE férfi felnőtt kézilabda csapat 2011.
január 3-án kezdte meg felkészülést a tavaszi idényre. Az
alapszakaszból még 4 forduló volt hátra. Az első
mérkőzés mindjárt egy szomszédvár rangadó volt. Tiszavasvári csapata ellen vívták, ahol nagyon rossz kezdés
után sikerült győznie a csapatnak 27-23-ra. A következő fordulóban Nyírbátorba utaztak a fiúk, ahol a vártnál
szorosabb eredmény született, de 26-24-re hozták a kötelező két pontot. Az utolsó hazai mérkőzésen szép számú
közönség előtt 24-21-es győzelemmel zárták a mérkőzést, míg az utolsó fordulóban Hajdúszoboszlón izgalmas
körülmények között 29-26-ra nyertek a hajdúnánási fiúk. Írhatom, hogy hajdúnánásiak, hiszen csapatunkat
kivétel nélkül helyi nevelésű játékosok alkotják. Így pedig különösen nagy értéke van az alapszakasz szép
eredményének.  A csapat a 2. helyen áll a bajnokság jelen helyzetében 18 mérkőzéséből 15 győzelemmel, egy
döntetlennel és 2 vereséggel, 545 dobott és 441 kapott góllal, s mindösszesen egy gólnak (!) „köszönhetően”
szorul le a dobogó legfelső fokáról. Ez azt jelenti, hogy a március 19-én rajtoló felsőházi rájátszásban újra
megmérkőznek a bajnokság első 5 helyezett csapatai oda-visszavágós alapon, s az így kialakult helyezések
döntik el az érmek helyét.  Ezért is kérnénk Önöktől, szurkolóktól, azt az odaadó biztatást, amellyel idáig
támogattak bennünket! Köszönjük szépen! A rájátszás hazai mérkőzéseit a következő számban megtekinthetik.

Ifjúsági csapat
A tavalyi 2. helyezett csapatunk nagyon átalakult. Kiöregedett a korosztályból Helmeczi István, Takács Gábor,

Oláh Márk és Hadadi László. Velük távozott 335 gól is. Bakó Tamás egyetemi elfoglaltsága miatt csak a
mérkőzésekre tud jönni, Hadas Dávid Miskolcon tanult tovább és az ottani NB I/B-s csapatnál játszik. Nálunk
kettős játékengedéllyel csak a felnőtt csapatot erősíti. Ez szinte a teljes tavalyi kezdőcsapat. Ezek a játékosok
5-6 éve együtt játszottak, és értek el jó eredményeket (bajnoki cím, kétszer második helyezés, országos elődöntő
korosztályukban). Gond, hogy a megmaradt rutinos játékosok sem játszhatnak annyit, amennyit szeretnénk. Ők
már a felnőtt csapatnál kapnak nagyon sok – és némelyikük meghatározó – szerepet. Ez egyben elismerés is a
tehetségüknek, tudásuknak. Az első fordulóban a DKSE ellen rögtön kikaptunk, és előjöttek azok a
hiányosságaink, amiktől tartottam. Utána viszont zsinórban nyertük a meccseket egyre összeszokottabb játékot
játszva. A 2. fordulóban már idegenben vertük meg a Mezőtúrt, akit nem ismertünk, ugyanis most jött át a mi
csoportunkba. A következőkben simán győztünk Fehérgyarmat és Mátészalka ellen. Olyan jól sikerült az őszünk,
hogy az első helyen fordultunk.Az első fordulóban a DKSE ellen rögtön kikaptunk, és előjöttek azok a
hiányosságaink amiktől tartottam. Utána viszont zsinórban nyertük  a meccseket egyre összeszokottabb játékot
játszva. Olyan jól sikerült az őszünk, hogy az első helyen fordultunk.

A tavaszi forduló nyitó meccsén elszenvedtük a 2. vereségünket, innen viszont már nem volt megállás, minden
mérkőzést hoztunk. Az utolsó fordulóban Hajdúszoboszlón dőlt el, ki nyeri a bajnokságot. Egy meccs döntött,
ugyanis szorosan  mögöttünk haladtak ők is, sorra nyerve a bajnokikat. Óriási csatában, hatalmas küzdelemben
2 góllal le tudtuk őket győzni, és mi lettünk a BAJNOKOK!

Szabó Attila

F é R F I  K é z I l A B d A  N B  I I .

A művelődési központ emeleti termébe várjuk azokat, akik szeretnek sakkozni, szívesen játszanak
másokkal. Az összejövetelek időpontja: szerda és csütörtök 18-20 óráig. A részvétel díjtalan!


