
Tíz forint költőpénzt kaptunk anyukámtól a
strandra, s ha megígértük az öcsémmel, hogy nem
fulladunk a medencébe, akkor zárásig maradhattunk.
Ellenkező esetben, a szeme elé ne merjünk állni. 10
forint, 10 zsíros kenyér. Még ma is élénken élnek
bennem ezek az emlékek.

Azóta rengeteget változott a fürdőnk, szerencsére
csak pozitív irányban. Mivel a Hajdúnánási Újság
több figyelmet kíván szentelni városunk
strandfürdőjének, megpróbálja részleteiben is nyomon
követni afejlődést, a változásokat, az új lehetőségeket,
melyeket igénybe vehetnek a nánási, a környékbeli,
de még a határon túli vendégek is Megpróbáltam hát
tájékozódni, információt felvilágosítást gyűjteni, –
főleg a napokban nyílt gyógycentrummal
kapcsolatban, – melyet most megosztanék a
strandolást kedvelő, főleg lokálpatrióta nánási
olvasókkal.

Először is felújították, a fedett medenceteret. Ez,
egy első lépcsős felújítás volt, ami a medencetest újra
burkolása, feszített víztükörré való átalakításából állt,
illetve elkezdték az oldalfalak dekorációját is. Jövőre,
– ha az anyagiak is megengedik –, egy római stílusú
fedett fürdő kialakítását tervezik. Ez a mennyezeti rész
kidolgozásából, stukkók, oszlopfők, és plusz, színező
csíkok létrehozásából áll majd, mely remélhetőleg
még hangulatosabbá teszi majd a medenceteret. A
zuhanyzó blokkokat is felújították. Kicserélték a
zuhanyok kezelő szerveit, főleg a zuhanyrózsákat,
mivel – mint megtudtam – még mindig visszatérő
probléma a kedves vendégek szuvenír gyűjtési
szokása. Előszeretettel szerelik le, s teszik zsebre, még
a csaptelepeket is, így hát úgynevezett „vandálbiztos”
elemeket szereltek fel. Csak érdekességként említem
meg, hogy már a nyitás első napján lecsavartak, egy
alkatrészt.

A szauna részen is felújításokat tapasztalhatnak a
vendégek. Új burkolatot új ülőpadot kapott a nagy
szauna, mely így kellemes, friss fenyőfa illattal várja,
a felfrissülni vágyókat. A kis szauna gőz kabinná
alakult át, mely nagyon hatékonynak mondható a
különböző légúti betegségek, arcüreggyulladások
kezelésére. Ezek, (az eddig elhangzott) felújítások
saját beruházás keretében történtek. A
nagypályázatból pedig a férfi női öltözők, (minden
öltözőhöz zuhanyzó blokk, WC, mozgáskorlátozott

zuhanyzó tartozik) az előtér a büfé, a fal és a
padlóburkolat, illetve egy új hideg- melegvizes
váltófürdővel ellátott szauna is megvalósításra került.
A gyógyászati részlegen létesült egy súlyfürdő
medence, melyet egyszerre két személy vehet
igénybe. Ezt a magyar találmányt általában
gerincproblémával rendelkező emberek használják.
Az elmozdult csigolyákat szépen kinyújtja, s remek
hatással van a gerincoszlopra, sőt a sérv problémákra
is. Nemsokára bevezetik a szénsavas kezeléseket,
mely kimondottan jó hatással van az érszűkületre. A
tangentoros kezeléseket szintén bővíteni fogják. A
kádas fürdő is megmaradt a régi gyógyászati
részlegből, hiszen az idősebb korosztályból akadnak
még, akik nem igazán szeretnek közösségben
fürdőzni, de igénylik a gyógyvíz hatását. A földszinten
van kialakítva még egy rendelő, illetve váróterem. Az
emeleti részen találhatók az úgynevezett száraz-
kezelések, gyógymasszázs, gyógytorna, ahová a
mozgásban korlátozottak lifttel mehetnek fel,
(remélhetőleg gyógyultan, a lépcsőn futva jönnek le).
Egy másik régi közkedvelt szolgáltatást is életre
hívtak, mégpedig az iszappakolást. Ehhez az anyagot
Hévízről szállítják, melyet a sterilizálás, s megfelelő
hőmérsékletre hevítés után, a páciensnek, az orvos
által előírt testrészére kell felvinni. Az ízületi
fájdalmakra kiváló. A legnépszerűbb újításnak mégis
a két épület között lévő gyönyörű, szabadtéri –
élményelemekkel tarkított – gyógy élménymedencét
nevezném. Már az átadás előtt nagy sikere volt, mivel
alacsonyabb hőmérsékletű gyógyvízzel töltötték fel, s
így a 14 év alatti gyerekek is igénybe vehették. Sokan
nem tudják, hogy gyógykezeléseket orvosi beutalóval
lehet igénybe venni. A beutalókat reumatológus
szakorvosoktól lehet kérni, nem csak a helyi, hanem a
környékbeli doktoroktól is. A reuma, vagy ortopéd
szakorvoshoz való beutalót, pedig a háziorvosok írják
ki. Decemberben egyébként terveznek egy napot,
amikor a Nánásiak ingyen, beutaló nélkül is
kipróbálhatják ezeket a szolgáltatásokat.

Ennyi változás, és átalakulás után, vajon milyen
meglepetéseket tartogat még számunkra a jövő. Úgy
tűnik, hogy még nagyon az elején járunk, a
gigametamorfózisnak – ha lehet így fogalmaznom.
Amit Makovecz Imre megálmodott, azt ütemezve, a
pályázatok, a befektetők, s a Holding függvényében,

próbálják megvalósítani. Először, egy a centrum
mögött elhelyezkedő kültéri kombinált vízforgatós
medence (téliesíthető) kivitelezése fog következni.
Ebben sodrófolyosó, derékbefúvó, buzgár fekvőpad
stb. és tanmedence rész is lesz. A tervek között
szerepel egy sókamra is (ezt azonban egyelőre még
titok övezi, valószínűleg meglepetésnek szánják).
Jövőre, ha az időjárás is kegyes lesz, a bővülő
szolgáltatásoknak köszönhetően már lényegesen több
vendégre számíthatunk, azt hiszem. Az eddig elért
eredményekre úgy gondolom, méltán büszkék
lehetünk. Ez egyrészt feltétlenül köszönhető a
kivitelezőnek, a Nyakép Kft.-nek is. Mindenképpen
üdvözítő pozitívum, hogy hajdúnánási emberek
dolgozhattak ennél a beruházásnál, sőt az
alvállalkozók is szinte mind helyiek voltak. A
megrendelővel mindvégig korrekt, és jó viszonyt
ápoltak. A műszaki ellenőrök nagyon határozott,
rátermett dolgukat roppant szakszerűen végző
emberek voltak. A Nyakép Kft. a kivitelezéshez úgy
állt hozzá, hogy mindenképpen megmutassa, hogy itt
helyben is tudnak olyan munkát végezni, ami egy
építőipari cégtől elvárható. Bizony az elvégzett
munka, nem csak papíron lett első osztályú.
Egyébként a cég bárhol dogozik, mindig arra
törekszik, hogy az iparűzési adót a városunknak tudja
kifizetni. Úgy gondolom, hogy bátran meg lehet bízni
a hajdúnánási vállalkozókban, s ha a pályázatok
kiírásánál, csak egy pici segítséget kapnak a hazaiak
az mindenképpen üdvözítő, lenne. Egy nagy
problémájuk viszont van sajnos, mégpedig a számlák
késedelmes kifizetése. Ez bizony most nagy terhet ró
rájuk. Természetesen a helyiek vétlenek ez ügyben, de
ha nem oldódik meg hamarosan a probléma, akkor
egyre szorongatóbb helyzetbe kerülhetnek.

Habár az 1 forintos zsíros kenyértől eléggé
eltávolodtunk, s a tízes költőpénz is már ezresben
mérhető, úgy gondolom, egyre büszkébben ejthetjük
ki Hajdúnánás nevét, s egyre előkelőbb helyre
sorolhatjuk a fürdővárosok táborában. Úgy tűnik,
hogy a város, a fürdő, s a kivitelező is eddig mindent
megtett. Kérdés azonban, hogy lehetőség szerint
mások is csatlakoznak-e hozzájuk, kívánnak-e
segíteni, beállni a sorba, hogy az a csodálatos
látványterv mielőbb valósággá váljon.

Kócsi Imre
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Tisztelt Lakosság!
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete októberi ülésén a közterületek, településrészek
elnevezéséről, valamint a művészeti alkotások közterületen való elhelyezésének szabályairól szóló,
többször módosított 9/2005. (II.20.) Önkormányzati Rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
döntött egyes utcák neveinek megváltoztatásáról a 434/2011. (X. 27.) számú Képviselő-testületi
Határozatával. A döntés értelmében az alábbi utcák nevei változnak meg 2011. december 1. napjától:
Fürst Sándor utca helyett Hódos Imre utca 
Marx Károly utca helyett Nikodémusz István utca
Kunfi Zsigmond utca helyett Pöstyén utca 
Sallai Imre utca helyett Érmihályfalva utca 
Somogyi Béla utca helyett

Árpád utca kifelé Szatmár utca 
Tiszavasvári úttól Magyar utcáig Jegyző Nagy Imre utca

Mező Imre utca helyett Csohány László utca
Nyisztor György utca helyett Ujvárosi Miklós utca
Rózsa Ferenc utca helyett Előháti utca 
Ságvári Endre utca helyett Wass Albert utca 
Hámán Kató utca helyett Nánási Oláh Mihály utca
Névtelen utca (Tiszavasvári útból nyílik) Ustron utca
Tégláskert közterület Rácdomb utca
Bocskai köz (BM lakásoknál) Szeles tér 
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a 3699. hrsz-ú, Bajcsy-Zsilinszky elnevezésű közterület „tér”
elnevezését „utca” elnevezésre kívánja módosítani.
Tájékoztatom Önöket, hogy a változásról az érintett utcákon található ingatlanok tulajdonosait a
polgármesteri hivatal határozatban értesíti. A változás elsősorban a lakcím kártya cserét vonja maga után,
illetve a forgalmi engedély cseréjét amennyiben gépkocsival rendelkeznek az érintettek. Az utcanév
változás miatti okmánycsere illetékmentes. Szintén illetékmentes avÆllalkozói igazolvÆnyban feltüntetett
adatok vÆltozÆsa miatti igazolvÆnycsere, ha arra a vÆllalkozói igazolvÆnyban feltüntetett helysØgnØv, utcanØv,
hÆzszÆm Ællami vagy önkormÆnyzati döntØs alapjÆn törtØnő megvÆltoztatÆsa miatt kerül sor. 
Ugyancsak külön értesítésben – későbbi időpontban - közöljük Önökkel az okmányirodában szükséges
okmánycserék lebonyolítására ajánlott időpontokat. E mellett meghosszabbított ügyfélfogadással várjuk
Önöket, melynek időtartama alatt csak ezekben az ügyekben járunk el. A javasolt időpontok betartása az
érintettek érdekeit is szolgálják, hogy ne kelljen esetlegesen aránytalanul sok időt várakozniuk. 
Az utcanév változással egyidejűleg az arra szükséges helyeken a házszámok rendezését is elvégeztük,
melyről szintén személyre szólóan kapnak határozatot az érintettek.
A képviselő-testület közterületeket is elnevezett a 435/2011. (X. 27.) számú Képviselő-testületi
Határozatával, melyek a következők: 
a 3110. helyrajzi számú közterület  neve                            Ószőlő utca 
a 4736 és a  4740 helyrajzi számú közterületek  neve        Slachta utca
az 5401/11 helyrajzi számú közterület neve                       Galagonya utca 
az 1888/11 helyrajzi számú közterület neve                       Rétisas utca 
az 1740 helyrajzi számú közterület neve                            Róka utca 
az 1590 helyrajzi számú közterület neve                            Sonkázó utca
a 777  helyrajzi számú közterület neve                               Izzó utca
a 697 helyrajzi számú közterület neve                    Bakator utca
a 700 helyrajzi számú közterület neve                     Gohér utca .
A fenti módosításokról a polgármesteri hivatal értesítette a Hajdúböszörményi Földhivatalt is, amely a
változásokat helyrajzi számonként fogja átvezetni.
A közszolgálati, ingatlan-nyilvántartó szerveket, a közüzemek központjait és egyéb érdekelt szerveket
(rendőrség, tűzoltók, posta, közlekedés, lakossági szolgáltatást végzők stb.) szintén a polgármesteri hivatal értesíti. 
A változások megvalósítása során számítunk a lakosság megértésére, együttműködésüket ezúton is
köszönöm!
Az új, illetve elnevezett utcák neveiről utcanév táblák kerülnek kihelyezésre, melyek mellett a régi
elnevezések táblái még egy évig szintén megmaradnak. 
A változások során esetlegesen felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban a polgármesteri hivatal
telefonszámán (52) 381-411 a 129, 143 mellékein valamint az okmányiroda számán (52) 381-159
érdeklődhetnek.
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Pályázati felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete pályázati úton történő bérbeadásra
meghirdeti 5 éves határozott időtartamra, az

önkormányzat tulajdonában lévő, Hajdúnánás, 
4804/3 hrsz-ú gyep földterület 19.040 m2

nagyságú részét 5 éves határozott időtartamra 
az alábbi feltételekkel:

a kiinduló licitár: 2,- Ft+áfa/m2/év
a bérleti díj az évenkénti infláció mértékével
emelkedik
a terület kisebb egységenként is pályázható
a bérleti jogviszony a szerződéskötést követő hónap
első napjától kezdődik
a területet a megtekintett állapotban lehet bérbe
venni, a területegységek esetleges, szükség szerinti
kimérettetésének költsége az önkormányzatot
anyagilag nem terheli, azt a bérlő saját költségén
elvégeztetheti.

A pályázat beérkezési határideje: 2011.
november 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 ideje:

2011. november 30. (szerda) 1300 óra
A versenytárgyalás helye:

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

HIRDETMÉNY

Hajdúnánás város Képviselő-testülete 2011. július
26-án rendkívüli ülésen és a 2011. október 20-i
testületi ülésen megtárgyalta a város érvényes
településrendezési tervével kapcsolatos módosítási
igényeket és azok nagy száma, valamint a 2004. évet
követő törvényi, kormányzati és miniszteri
rendeletek változásainak átvezetési kötelezet-
tségeinek teljesítése miatt a 277/2011. (VII. 26.)
Önkormányzati Határozattal, valamint a 386/2011.
(X.20.) Önkormányzati Határozattal a város
településrendezési eszközeinek teljes körű felül-
vizsgálatáról döntött. A teljes körű felülvizsgálat a
város teljes közigazgatási területét érinti, célja és
várható hatása a jelenleginél mértéktartóbb,
reálisabb terület-felhasználásra és szabályozásra
törekvő terv készítése a jelenleg hatályos törvényi
előírások, kormányrendeletek, miniszteri előírások
betartása mellett, a természeti területek és a város
építészeti értékeinek fokozott védelme, a védett
településszerkezet árnyaltabb szabályozásával és
áttekinthetőbb helyi építési szabályzat megalko-
tásával.

Az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (Étv.) 9. § (2)
bekezdése alapján az erről szóló határozatot 

a lakosság tudomására hozom.

Kérem, hogy az érdekeltek közöljék javaslataikat,
észrevételeiket, véleményüket akár szóban, akár
írásban, illetve elektronikus úton. Írásos vélemé-
nyüket a város polgármesterének címzett levélben
kérem eljuttatni postán vagy személyesen,
elektronikus úton az epitesugy@hajdunanas.hu e-
mail címre írhatnak 2011. december 15-ig.

Minden érdekelt természetes személy, jogi
személy és jogi személyiség nélküli szervezet, szerv
véleménynyilvánítását köszönettel várom és
remélem, hogy a város jövője szempontjából
hasznos, a készülő új településrendezési terv
kialakulása során jelentős észrevételeket, javas-
latokat tesznek.

Szólláth Tibor
polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete versenytárgyalásos pályázati eljárás útján értékesítésre

meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő hajdúnánási 4944. hrsz-ú, 619 m2 nagyságú, kivett általános iskola
megnevezésű valamint a 4942/8 hrsz-ú 820 m2 nagyságú kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű –
szerkezetileg egybefüggő – ingatlant (volt Pedagógiai Szakszolgálat) 41,3 mFt kiinduló licitáron az alábbi
feltételek mellett:
A pályázat benyújtásával egy időben a kiinduló licitár 10%-át bánatpénzként az önkormányzat költségvetési
elszámolási számlájára (11738077-15372662) kell átutalni, pénztárába befizetni, a nyertes pályázónál ez az összeg
beszámít a vételárba;  – A nyertes pályázó a bánatpénzzel csökkentett vételárat az adásvételi szerződés megkötését
követő 15 banki napon belül átutalással köteles megfizetni az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára
(11738077-15372662);
– A tulajdonjog átruházással kapcsolatos összes költség a vevőt terheli;
– A pályázat beérkezési határideje: 2011. december 5. du. 16,00 óra
– Versenytárgyalás, licitálás: 2011. december 7. de.   9,00 óra

Helye:  a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó terme, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 
A pályázat személyesen adható be a Polgármesteri Hivatal fszt. 41. irodájában, zárt borítékban „Pályázat a
hajdúnánási 4944. hrsz.-ú és a 4942/8 hrsz-ú ingatlan megvásárlásra” felirattal.
Információ kérhető: Telefon: (06) 52/381-411/129
Pályázati csomag átvehető: 2011. november 14-étől (hétfőtől) a Polgármesteri Hivatal 4080 Hajdúnánás,
Köztársaság tér 1. szám Közgazdasági Irodáján (Fszt. 41. sz. szoba) hivatali ügyfélfogadási napokon.



Sajtótájékoztató

2011. október 21-én tartott sajtótájékoztatót Szólláth
Tibor, Hajdúnánás város polgármestere, melynek
témája a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
közoktatási intézményi hálózatát érintő felújítások,
átalakítások, fejlesztések, valamint a felmerülő egyéb
építési munkálatok, és ezekre fordított összeg volt. 

A legnagyobb tételt a Városi Bölcsőde felújítása
jelentette. Az Észak-Alföldi Operatív program keretein
belül megvalósuló projektre ez év nyarán összesen 155
millió forintot költöttek. A felújított intézményen
belül, az újabb csoportszobák kialakításával, az addigi
20 főről 50 főre emelkedett a bölcsődében
elhelyezhető gyermekek száma. Sószobát alakítottak
ki az allergiában szenvedő gyerekeknek, és új
szolgáltatásokkal is bővült az intézmény, úgy mint a
rugalmas nyitva tartás, az időszakos bölcsődei
elhelyezés, játszócsoport, házi gondozónői szolgálat,
illetve az élelmiszerallergiás gyermekek speciális
ellátása. Az ünnepélyes átadó november 22-én lesz,
addig a bútorok elhelyezésére, játékok beszerzésére,
az öntözőrendszer kialakítására, és az udvar
rendbetételre kerül még sor. 

Felújításokra, karbantartási munkálatokra a
Tervszerű Megelőző Karbantartás (TMK) keretein
belül az intézményhálózat minden épületében sor
került, melyre további 60 millió forintot fordított az
önkormányzat. Ezekben a munkálatokban a GEI
munkatársai, közhasznú foglalkoztatottak, valamint
külső szakemberek vettek részt. De külön köszönetet
mondott még a sajtótájékoztatón polgármester úr
minden segítségért, amit az egyes épületekben
végeztek a szülők, hozzátartozók.

Legnagyobb, és egyben legköltségesebb munkálatot
a Kollégium átköltöztetése jelentette, a Köztársaság
téri épületből a Baross utcai, egykori Nánási Oláh
Mihály Általános Iskola épületébe. Az új helyen 4-6
ágyas, külön vizesblokkal, öltözővel ellátott
szobákban helyezték el a középiskolás diákokat.
Ennek költsége mintegy 30 millió forint volt.

Az óvodák és általános iskolák épületeire összesen
30 millió forintot fordítottak, ebből az újonnan
kialakított Református Óvoda 7 millió forintba került,
a fennmaradó 23 millió forintból pedig szükség szerint
fordítottak az egyes épületekre. 

A Magyar utcai, egykori Bocskai István Általános
Iskola épületét óvodai és általános iskolai célokra
kívánja az önkormányzat kialakítani, de ez pályázat
függvénye. Így az ottani munkálatokat csak nyertes
pályázat esetén tudják elkezdeni.

Szólláth Tibor azzal zárta tájékoztatóját, hogy a
TMK keretein belül, szükség szerint az ősz, illetve a
tanév során további karbantartási munkálatokat fog
elvégeztetni az önkormányzat, a közoktatási
intézményhálózat egyes épületeiben.

Éles Judit
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December 12.  VÁROS NAPJA

– Koszorúzás a Bocskai-szobornál
– „Hajdúnánás 2011” fotópályázat

eredményhirdetése és a kiállítás megnyitása
– Városi kitüntető díjak átadása
– Marth P. Ildikó: Legenda (Igézés) – táncos

álomjáték. Közreműködők: a Nyírség
Táncegyüttes, a NaNá Színház színészei.
Koreográfus: Kácsor István. Zenéjét szerezte:
Kazár Pál, Rőmer Ottó.

Közmeghallgatást tartott a város Képviselő-
testülete 2011. október 27-én a Bocskai
filmszínházban.

Szólláth Tibor polgármester nyitotta meg a
rendezvényt, s ismertette az egy év jelentősebb
eseményeit, történéseit a  legfontosabbnak tartott
célok, feladatok köré csoportosítva, melynek egy
részletesebb változatát minden hajdúnánási lakos
postaládájába eljuttattak Polgármesteri jelentés
címmel. A képviselőtestület a város felé való
nyilvánosságot kívánta biztosítani ezzel a
közmeghallgatással, az oda-vissza működő
információáramlás és csere céljával. A résztvevők
száma alapján elmondható, ez az áramlás és
véleménynyilvánítási forma és lehetőség nem igazán
valósult meg ezen az estén a kívánt módon.

Az alábbiakban a felszólalások közül emeltünk ki
néhányat.

Máró Antal hozzászólásában a közmunkaprogram
hátulütőit említette meg, mely szerint a városunk sem
lett tisztább és túl sokan „ücsörögnek” munkaidőben.
A MODE megvásárlásával kapcsolatban arról adott
hangot, hogy az ott dolgozóknak munkát adott ezáltal
a város, de ezért rabszolgamunkát kell végezniük
naponta több, mint 8 órában, sokszor még
szombatonként is dolgoznak, s kevesebbet keresnek
az ücsörgő munkásoknál. A Bűnmegelőzési Tanács
ülésén tett kijelentés valódiságát is kérdőjelezte a
hozzászóló, mely szerint rendszeresen ellenőrzik a
kiskorú éjszakai szórakozókat, ezzel ellentétben
egyre több kiskorú hajnalig tartózkodik különböző
szórakozóhelyeken. A képviselőtestületi ülések
hangulatához kiemelte: a mostani ellenzék példát
mutat viselkedésével, s ezt dicséretesnek nevezte.

Dr Éles András volt polgármester a meghirdetett

témák valótlanságával kezdte hozzászólását. (Két
téma került fel a napirendi pontok közé: az iskolák
összevonása és az utcanevek megváltoztatása.)
Sérelmezte a polgármester azon kijelentését, mely
szerint 9 hónap alatt több dolog történt a városban,
mint előtte évekig. Emlékeztette a jelenlegi
polgármestert, mikor kezdődött el valójában a fürdő
és a bölcsőde beruházása. Felháborította a szemétdíj
bevezetése, s a Fürdő környékén lakók aránytalan
részesítése a díjból. Elismerte ugyanakkor a
munkahelyteremtésben tett intézkedéseket.

A költségvetés megmentésére utaló polgármesteri
beszámolóra emlékeztetve az  intézményi egységek
bezárását kritizálta, valamint  azt, hogy az egyháznak
átadott óvodában 7 millió forintos felújítást végeztek.

Balázs András az utcanevekről tett említést, a volt
6-os iskola épületének felújításáról érdeklődött,
valamint a vállalkozókat sújtó építményadó
csökkentésének fontosságát hangsúlyozta.

Jenei István, a Nyugdíjasok Érdekvédelmi
Egyesületének titkára korábbi kérelmének
megválaszolását sérelmezte, valamint a hivatali
dolgozók munkájának színvonalával kapcsolatban
tett megjegyzést.

Kelemen Sándor szerint a bűnmegelőzés ügyében
nem történtek változások a városban, gondolva a
kirabolt lakásokra, a leszedett termésekre, a határ-
menti erdősávok kiirtására. A szőlőskertek méltósága
elveszett véleménye szerint, lehetőséget kellene adni
azoknak a termelőknek az érvényesülésre, akiknek
van földtulajdona. Említést tett a fontosnak tartott
belvíz és csapadékelvezetés megoldásáról, mely
rendszeresen sújtja a gazdálkodókat, földművelőket.

Fekete Andrea

Év vége közeledtével befejezéshez közelednek a
betakarítási - és a késő őszi munkálatok. E feladatokkal
kapcsolatban kértem meg Szabó Sándort és Tímári
Miklóst, a két szőlőskert egyesület elnökét, hogy
mondják el tapasztalataikat. Továbbá érdeklődtem az
utak és a kerítések állapotáról és az őrzésvédelemről.

Szabó Sándor az új-szőlőskerti tapasztalatokról
nyilatkozott:

A betakarítási munka nagyon jól áll a szőlőskertben,
mindenki igyekezett a tavasszal elvetett magok
termését begyűjteni. El lehet mondani, hogy 95%-ban
a gazdák elvégezték az őszi betakarítást. A jövő évre
való talaj előkészítés akadozik a száraz időjárás miatt.
Szántani szinte lehetetlen, az eke nagydarabokban
szakítja a földet. Egy jó alapos, kiadós eső segítene a
problémán. A száraz avart a gazdák nagymértékben
összetakarították, elégették. Némely föld területen még
áll a kukorica szára, de az is hamar levágásra kerül.A
szőlőskertben a belső utak állapota változatlan,
mindenki igyekszik a földje végénél a kátyúkat
eltüntetni, egyéb javítás nincs. A kerítés egyre rosszabb
állapotban van, a drót már nagyon megrongálódott. Ez
ügyben, ebben az évben semmi előrelépés nem volt.
Kapu helyreállítás volt csupán A szőlőskert jelenlegi
formában történő őrzéséről általában jó a gazdák
véleménye, jó dolognak tartják, hogy a csőszök
igénybe vehették a csőszkunyhót. Kisebb lopások
előfordultak, de lényegesen ritkábban. Éjszakai
ellenőrzés lehet hogy volt, de személy szerint nem
tudok róla. A következő időszak legfontosabb feladata
a talaj-előkészítés, a kicsi fák téliesítése, a rágcsálók
elleni védekezés..Továbbra is a szőlőskert őrzésének a
biztosítása fontos feladat, a gazdák terményének a
megőrzése miatt. A biztonság nagyon fontos a régi és
az új szőlősgazdák miatt. (az utóbbi időben  inkább
fiatalok vásárolnak földet.) Fontos volna a kerítés
megfelelő javítása, azonkívül a nyúl-kártétel és a kóbor
kutyák miatt is kellene a jó kerítés. Sok a parlagon
hagyott föld a kertben, amin csak gaz terem, és ezáltal
a szomszéd földeket is fertőzi.

Tímári Miklós a csepűskerti helyzetről beszélt:
Az őszi betakarítási munkálatok rendben lezajlottak.

Néhol még a szár vágása hátra van, de azok hamarosan
befejeződnek. Az őszi szántás, talaj-előkészítés nagy
része még hátra van, aminek a szárazság az oka. A nagy
gépek nem férnek, a kis gépek nem bírnak a szántással.
A megtermelt javak mennyisége és minősége jónak
mondható. Az utakkal és a kerítéssel kapcsolatban
elmondható, hogy azok állapota nem megfelelő. A
düllő utakat a nagy gépek teszik tönkre. A kerítés
javítása folyamatosan megtörténik, de a javításra szánt
anyag már elfogyott. Előfordult olyan eset, hogy a
kerítést azért bontották le, hogy nagy géppel be
tudjanak hajtani. Az őrzésvédelem állapota még mindig
nem megfelelő. Előfordulnak lopások, betörések, de
eljárásról nem tudhatunk semmit sem mondani. Az
újfajta őrzéssel kapcsolatban olyan vélemény
fogalmazódhat meg, hogy olyan személyekre kell bízni
a tevékenységet, akik hozzáértő és hatékony
tevékenységet tudnak folytatni. Fokozni kell az
eredményes őrzés-védelmet. A legfontosabb feladatok:
az utak és a kerítés rendbetétele, az aktuális,
termesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása. Jó lenne
fokozatosan korlátozni a szőlőskertben folytatott
kukorica és napraforgó termesztést.

Seres László, szőlősgazda:
500 öles szőlős kertünk van. Az őszi betakarítási

munkákat elvégeztük, csupán a szántás van hátra.
Ebben az évben lányomék segítségével sikerült
rendezni a területet, a régi öreg fák le lettek takarítva.
Az elmúlt évben feltörték ismeretlen személyek a
kunyhónkat, a tettes ismeretlen. Ez évben, hála
istennek nem történt semmi rossz esemény. Az utakat
szomszédjainkkal együtt igyekszünk karban tartani. Az
őrzés tekintetében mintha valami javulás mutatkozna.
A kerítés folyamatos javítása fontos dolog.

Ádám Mihály, szőlősgazda:
130 öles területünk van, amelyen zöldségféléket

termeltünk. A kerítés és az utak állapota változó, de egy
kis odafigyeléssel karban tartható. Az őrzésvédelem
javulásában bízunk. Ugyanis erősen gondolkodunk
azon, hogy érdemes e egyáltalán termelni valamit, ha
azt mások ellopják. Pedig a háztartásban elkelne a saját
termesztésű, friss zöldségféle. A saját munkánk
gyümölcse a legjobb, de rossz érzés az, ha azt
jogtalanul más fogyasztja el.

Gut István

Hajdúnánás 2011 fotópályázat:
A művelődési központ fotópályázatot hirdet

Hajdúnánás város bemutatására az alábbi
kategóriákban: I. A város (az épített környezet

bemutatása) II. Az ember (az itt élő emberek,
foglalkozások, rendezvények stb. bemutatása)

III. A táj ( a természeti környezet bemutatása)
Pályázni digitális és papíralapú képekkel is lehet.

A fotók mindegyikének a 2011-es esztendőben kell
készülnie Hajdúnánás közigazgatási határán belül. 

Beküldési határidő: 2011. november 20.

Szőlőskerti hírek

K ö z m e g h a l l g a t á s



Gyermekeink szórakozási szokásai, ezek helye,
ideje, minősége minden jóérzésű szülőt, felnőttet
aggaszt. Hallunk róluk, beszéljük, kivel mi történt egy-
egy ominózus vagy akár jelentéktelennek tűnő
hétvégén, elszörnyülködünk, hány kisgyerek – 18–
(14) alatti – tölti éjszakáját szórakozó helyeken,
házibulikban, s azon még jobban, milyen állapotban
kerülnek haza. Kérdezzük magunkban, egymástól:
tudja-e a szülő, látja-e ilyen helyzetben, mit csinál ő
addig, amíg gyermeke ki tudja hol, kivel, mit...

A következő sztoriban - ha nevezhetjük így - tudta a
szülő. Nyár volt, a szabadság, a kötetlen kikap-
csolódások ideje. Történetünk „hőse” 18 év alatti jó
tanuló, jó sportoló, tehetséges tini, társaságszerető,
vidám, nevezzük őt „Bárki”-nek. Szülei vendégeket
vártak erre a hétvégére, így Bárki eldöntötte, nem
unatkozza végig a rokonságot, elmegy inkább arra a
házibulira, ahová már sokszor hívták. Szülőknek
bejelentve, időt-helyszínt-szereplőket leadva – szülők
által „lecsekkolva” (ellenőrizve) elindult a
haverokkal,magában  megfogadva : jó lenne egyszer
már úgy „igaziból” bulizni egy jót. Mivel a fent
említett három dolog már összeállt, –  szülők is
bebiztosítva - jókedve is adott volt. Egészen az első ki
tudja hány felesig. Aztán filmszakadás. A részletek az
este további történéseiről csak elmondásokból derülnek
ki, melyben szerepel egy futóverseny, melynek a végén
Bárki ájultan rogyott össze. Barátok sehol, hiszen a
közelgő esetleges veszély érzete jobban riasztotta őket,
mint társukon való azonnali segítség. Akadt azonban
egy nagyobb fiú, aki lélekjelenlétével tudta, mit kell
tenni a helyzetben, tanulta a stabil oldalfekvést és
fontosabb volt számára ismerőse élete a
bulihangulatnál, így még a szülők értesítése is belefért
jóérzésébe. Hazaszállítva Bárkit, szülei nem attól
ijedtek meg a legjobban, hogy fiuk részeg, hanem,
hogy magáról sem tudott, falfehéren, félájultan nem ez
a kép állna össze egy „csupán csak”részeg tiniről.
Mentőt hívtak, akik az ilyenkor szükséges ellátás után
Debrecenbe szállították, ahonnan másnap gyógyultan
távozott.

Az ügy további boncolgatása feltételezések és
kérdések halmaza. Miért volt a szervezetében 7 (!)
felesnek megfelelő alkohol? Hogyan tudta ezt ennyi
idő alatt meginni? Nem volt-e esetleg MÁS is abban a
pohárban, amikor Bárki már ezt nem vette észre? Vagy
észrevette-e ezt Valaki a társaságból? Elvégezték- e
esetleg az orvosok, vagy a mentősök azt a vizsgálatot,
amely igazolhatja a MÁS szer jelenlétét is a
szervezetében? Vajon Bárki mit tehetett volna, hogy
ezt megakadályozza? „Jó lecke” volt-e neki ez
továbbiakban?

A kérdések gyűlnek bennünk. Válaszokat keressünk,
mint ahogy teszik ezt azóta is Bárki szülei. Meg tudták-
e volna ők ezt a történetet valahogy akadályozni?
Elkövettek-e valami olyat, ami miatt ez megtörtént?
Elengedhetik-e nyugodt szívvel máskor is egyre
növekvő csemetéjüket? Hogyan ellenőrizzék az
eseményeket? Hogyan juttassák a történet helyszínéül
szolgáló házibuli szüleinek tudomására, hogy hallottak
MÁS-ról is azon az éjszakán?

Szülőkként a kérdéseket megválaszolja bennünk sok
minden: az idő, a nevelési stílus. 

Szakemberként Kovács Zsoltot kérdeztem, aki
végzett addiktológus lévén szívügyének tekinti a
fiatalok szerhasználatát, mi a véleménye Bárki
sztorijáról, s mit lehet tenni ebben az ügyben a
szülőknek, a Bárkiknek, a szakembereknek, - s
képviselőként- a városnak?

Véleménye szerint a történet jól példázza azt, hogy
gyakran a leggondosabb szülői magatartás ellenére
valóban bárkivel megtörténhet az eset. Könnyelműség
lenne tehát azt gondolni, hogy ez csakis más
gyermekével fordulhat elő.

Persze könnyen felmerül a kérdés: felelős lehet-e
Valaki a történetben: A felnőtté válni, vagy annak
látszani akaró gyermek? Talán a környezet, a barátok,
akik nem figyelmeztették Bárkit arra, hogy elég volt?
Akik tétlenül, segítségnyújtás nélkül magára hagyták?

Nos, a válaszadásra aligha adna lehetőséget a cikk
terjedelme, de azért az megállapíthatjuk, hogy a
fiatalok felnőtté válása nem egyszerű. Az egyik
legfontosabb életszakasz egészséges lezárása pedig
sorsdöntő lehet. (Régen a sorkatonai szolgálat, ma
pedig az első részegség jelenti a felnőtt kor küszöbét?)

Nem mehetünk el amellett sem, hogy a
környezetünkben is megjelentek azok a szerhasználati
problémák, amelyeket korábban csakis filmekből
ismerhettünk. Erre vonatkozóan a városban is találunk
egyre több példát, melyek azonban bőven tartalmaznak
feltevéseket.

A tény, hogy a problémával szembe kell nézni. Ezt a
szembenézést szolgálja a Kistérségi Társulás által
sikeresen pályázott „Szervezetten szertelenül!”
program. A Nemzeti Drogmegelőzési Intézettel
felvettük a kapcsolatot, és talán valóban érdemi
feladatokat láthat el a rövidesen megalakuló Kábító-
szerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum első, és
meghatározó feladata a városban meglévő valós
probléma feltárása. (A KEF létrehozása csak 20 000
lakosú városban kötelező!) Azonban azt fontos
kiemelni , hogy” Bárkivel” forduljon is elő hasonló
szituáció, azonnal segítséget kell kérni,akár felnőttől,
akár hivatásos egészségügyi ellátóktól.  Fontos tudni,
hogy az egészségügy dolgozói számára rendelet tiltja
azt, hogy értesítsék a hatóságot. Éppen ez szolgálja azt,
hogy nehogy áldozattá váljon valaki! A mentő-
szolgálatnak nincsen lehetősége arra, hogy célzott
irányú, diagnosztikus eredménnyel bíró vizsgálatot
végezzen. A szerhasználatra tehát gyakran csak a
tünetekből lehet következtetni. A betegnél talált tárgyak
persze bizonyító erejűek.(Sajnos ma már ezt is keresni
kell az eszméletlen betegnél. Egyre többször találunk
is.) A lehetőségünk tehát gyomormosás, szükség esetén
az alapvető életjelenségek biztosítása. 

Az a fiatal, aki a történetben stabil oldalfekvést
alkalmazott, lehet, hogy életet mentett !

Ez fontos! –  emelte ki válaszadásában Kovács Zsolt.

Legyenek tehát Mindenkinek fontosak! Figyeljünk
oda rájuk, hisz Róluk van szó összességében és nem
„csak” Bárkiről! ...

Fekete Andrea
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KÓCSI SZTORIK
kócsi imre

Kísértet a művelődési központban

Lassan csend borul, a művelődési központra. Este
8 óra múlt néhány perccel. A gimnasztrádás
kamaszlányok csacsogása még egybeolvad a
nótaklubos nyugdíjasok dudorászásával, miközben
becsukják maguk mögött az ajtót. A folyosókon már
csak az őr világítás ad némi fényt mikor végig
bandukolok, s feladatomhoz hűen átnézem az
ajtókat, ellenőrzöm az ablakokat. Zárásra készü-
lődöm. Egy ilyen hatalmas épületben a sejtelmes
csend, még az olyan bátor embert is fütyörészésre
készteti, mint jómagam. Már csak a takarítók
szertárát kell ellenőriznem, s kész is vagyok. Amikor
azonban kinyitottam az ajtót szinte földöntúli, horror
filmbe való látvány kerül az arcom elé. Az történt
ugyanis, hogy a hétvégi kiállításra, szereztek
valahonnan, egy női bábut, amolyan próbababa félét,
ráadásul áttetsző fehér lepelbe öltöztetve. Óva-
tosságból, nehogy valami baja legyen, beállították a
takarítók öltözőjébe, amiről viszont én nem tudtam.
Képzelje el a nyájas olvasó, mikor az üresen maradt
félhomályba burkolózó művelődési központban
éjszaka kinyitottam az ajtót, s ott állt merev
tekintettel a szemembe nézve a „hölgy” az arcomtól
20 centire. Nem vagyok egy káromkodós fajta, de
akkorát, és olyan cifrát ordítottam, hogy még magam
is ámulatba estem eme rejtett szókincsemen. No
sebaj. Nehogy a takarító nénik reggel hasonlóképpen
megijedjenek, zseniális ötlettel beljebb tettem két
méterrel a „drágát”. Így tán csak észreveszik. Igen
ám de a reggeli nyitós néni már élt a gyanúperrel.
Tudta, hogy a folyosó végén áll egy bábu, ezért már
útközben elhatározta, hogy nem fog odanézni,
nehogy megijedjen. Így is tett. Szinte lesütött
szemmel közelítette meg az ominózus ajtót, s a
biztonság kedvéért, miközben a kulcsot a zárba
dugta, még hátat is fordított a szellem vélt helyének.
Így már nyugodtan nyitotta ki az ajtót, s annál
nagyobb volt a meglepetés, mikor a tükör előtt –
mintha magában gyönyörködne – meglátta a női
alakot. Állítólag a posta előtt is hallani vélték a
sikolyát. Ez még mind semmi. Miután visszazárta az
ajtót, még két utána érkező hölggyel is meg-
ismétlődött az eset, s mit gondolnak kit tartottak
mindezért felelősnek? Természetesen engem.
Kaptam is rendesen tőlük délután.

50 ÉVES ISKOLAI TALÁLKOZÓ
A Hajdúnánási 3. Számú Általános Iskola 1961-ben
végzett növendékei 50 éves osztálytalálkozójukat
tartották október 22-én a helyi Bocskai étteremben. A
42 fős osztályból 21-en vettek részt az örömteli
találkozón. Megható volt látni a pillanatokat, amikor
a most 82. éves osztályfőnöküket, dr. Lente Mártonné
(most Szitár Lajosné) Rózsa nénit köszöntötték. Az
ünnepi osztályfőnöki órán gyertyagyújtással és
főhajtással emlékeztek azon tanáraikról (Bán
Árpádné, Kozma Tibor, Nyakó János, Nemes Gyula,
dr. Szentirmainé Csibi néni és Szabó Albert) és
osztálytársaikról (Csuka Erzsébet, Török Mária,
Fazekas Lajos, Bogdán Mihály, Gyulai László,

Pusztai Lajos, Sebestyén Sándor, Kiss Imre és Tóth
István), akik a temetőkertek lakói már. A ma már
nyugdíjas osztálytagok példás szakmai karriert
tudhatnak maguk mögött. Gyermekeik felelős
beosztásokban, főiskolai, egyetemi végzettséggel,
itthon és külföldön dolgoznak. Szeretettel szóltak
volt tanáraikról, akik értelmi, érzelmi és a munka
megbecsülését személyes példamutatásukkal, a sok
közös élménnyel együtt 50 éve ballagási
tarisznyájukba tették útravalóként. Köszönet és hála
illeti őket. A rendezvényt jó hangulatú ebéd és múltat
idéző beszélgetés zárta le, amelyen már a
hozzátartozó családtagok is részt vettek.                 Gut
István

Bárkivel megtörténhet (!)  (?) 

Az idei október 23-ai ünnepségre a
Református iskola diákjai készültek látványos

műsorral



2011. november 11.                                                         Hajdúnánási Újság  Hirdetés 5 

Beszélgetés dr. Rab Ferenc ügyvéddel

Folytatjuk
a beszélgetést
Dr. Rab Ferenc
ügyvéddel.

Harc a jogokért

– Most a deviza alapú „kölcsönszerződés” jogi
véleményezését kérjük tőle figyelemmel arra,
hogy nagyon sok embert érint a 180 forintos
fixált árfolyamon történő visszafizetés
lehetősége.

– A bankkal megkötött szerződés véleményem
szerint nem devizaszerződés, hanem forinthitel,
az alábbiak miatt.
A hitel a megkötött szerződésben forintba lett
maximálva, forintba lett nyújtva, törlesztése
pedig forintba történt.
Hitelfelvevő nem rendelkezett a devizával, így
a deviza tulajdonjogának megszerzése sem
történt meg, hitelszerződés megkötésével.
Véleményem az, hogy a hitelintézet az első
jelentős összegű változást eredményező
egyoldalú szerződésmódosítással, amikor azt
közölte a szerződő féllel, hogy megemeli
árfolyamváltozás miatt a törlesztő részleteket,
illetve egyoldalúan módosítja a kezelési
költségeket, egyoldalúan emeli a kamatokat, ez
jogellenes.
Álláspontom szerint ellenkezik az uniós joggal.
Érvénytelen, egyoldalú szerződésmódosítást
hajt végre.

– Milyen lehetőségek vannak a
kölcsönszerződés fenti módon történő
vitatásán túl?

– Hitelszerződés bírói úton történő
megtámadása lehetséges. Ez igen kockázatos,
mert a Legfelsőbb Bíróság még nem hozott
precedens értékű döntést, tehát iránymutatása
sincs. Aki perbe megy a bankkal, rizikóztatja a
szerződés azonnali felmondását a bank részéről,
illetve jogosult a bank végrehajtást kérni, és élni
jelzálog jogával adott, esetben árveréssel, és
kilakoltatással.

– Alapvetően mi a kamat?

– A kamat a hitel kihelyezőnek a hitel
használatáért és kockázatáért, az adós által
időszakosan fizetett ellenérték. Ezt a
pénzintézeti törvény határozza meg. Nekem az
a véleményem, hogy a hitelintézetekkel
megkötött szerződés nem tartalmazza, hogy mi
az egyoldalú szerződésmódosítás, mi lehet
annak a következménye, mit tehet a
hitelfelvevő az árfolyamkockázat kivédésére,
milyen biztosításokat köthet. Legfélelmetesebb,
hogy álláspontom szerint a bank az árfolyam
kockázat kivédésénél ismerte, hogy pld. 2005-
ben 165 forintos CHF-nál, 2010-re amikor
átadta a Bajnai kormány, az Orbán kormánynak
a staféta botot, a CHF 182 forint lesz.
Azonban a hosszú távú árfolyam kockázatok
trendjéről semmilyen felvilágosítást nem adott
a bank. A hitel megkötésekor senkinek,
mondom a banknak sem volt olyan kalku-
lációja, hogy 2011 év végére 250 forint körüli
CHF árral kell a hitelt törleszteni. 
A korrekt tájékoztatás az lett volna, ha az
üzletszabályzatokat, illetve a kockázat
elemzéseket az ügyfél elé tárják és
elmagyarázzák, hogy adott esetben milyen
rizikót jelent 15–20 évre felvenni ilyen
feltételek mellett a hitelt. 

– Milyen megoldási javaslata van Ügyvéd
úrnak?

– Fentebb hivatkoztam arra, hogy a Legfelsőbb
Bírósági ítélet hiánya miatt a per nagyon
kockázatos és költséges (6% illeték) Véle-
ményem szerint ki kell használni a családmentő
csomag azon lehetőségét, hogy 180 forintos
árfolyamon lehet végtörleszteni a Takarék-
szövetkezetektől, vagy anyabanktól felvett,
forint alapú jelzáloghitelhitel segítségével.
Például a Takarékszövetkezet forint alapú hitele
biztosítja azt, hogy aki 180 forint alatti CHF-os
hitelt vett fel, az kiváltható forint alapú hitellel.
Tudomásul kell azonban venni, hogy a jelenlegi
kamat 10–12 % közötti. Ezért javaslom, hogy
mindenki olvasson, tájékozódjon a visszafizetés
forintalapú feltételeiről. 

– Milyen jövőképe lehet a „megbukott”
hiteleseknek?

– Jelenleg a bedőlt deviza alapú lakás-
jelzáloghitelesek száma sajnos többszázezer fő.
Ez a családokat is figyelembe véve 1.000.000
embert is érinthet. A jelenlegi híradások szerint
kb. 23.000 fő indította el a hitel visszafizetést
és kb. még 32.000 ember tette ezt folyamatba.
Ez azt jelenti, hogy töredéke tud élni a
lehetőséggel. A forinthitel pályázatot érdekes
módon újraértékelik, új hitelfedezeteket kérnek.
Tehát eléggé nehézkes és úgy gondolom, hogy
a kormánynak a jelenlegi „családi csomagját”
felül kell vizsgálni, a lehetőséggel élők számát
bővíteni kell, a hitelnyújtás felvételét pedig
könnyíteni, tehát a kedvezmények bizto-
sításából a bankoknak is ki kell venni a
részüket.
Nagyon sok ember úgy próbál előre menekülni,
hogy értékesíteni próbálja az ingatlanát és így
akar „megszabadulni” a hitelfizetési köte-
lezettségtől.

– A pénzügyi válság miatti ingatlanpiacon
jelentkező túlkínálat milyen hatással van az
építőiparra, illetve a gazdaságra?

– Induljunk ki abból, hogy minden
kockázatelemző szerint a 2009-es árakhoz
képest – természetesen helytől függően – az
ingatlanok forgalmi értéke 15–30% közt
csökkent. A túlkínálat letöri az árakat, és mivel
nehéz hitelt kapni az ingatlanpiac pang. A
befektetők az építőiparban nem látnak üzletet,
tehát alapvetően a gazdaságot súlyosan érinti az
ingatlanpiac helyzete, mert több 10.000 ember
munkája feleslegessé vált az építőipari
kivitelezés hiánya miatt. Van olyan ügyfelem,
aki azért vállal el nulla haszonkulcsos
kivitelezést, felújítást, hogy ne kelljen
munkaerőt elküldenie.
– Mi a végkövetkeztetés?
– A perrel megvárnám a Legfelsőbb bíróság
döntését.

Köszönjük a tájékoztatást.    
(X)

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.

Bejelentkezés telefonon: 06 (30) 943-0005, ill. Debrecenben (52) 418-438

(tanácsadás, okiratszerkesztés, hatóság előtti képviselet ellátása.)



Ön hogy érzi magát?
Önt is orvostól orvosig küldik,

mégsem derül ki, hogy mi okozza
panaszait? 

Ön is hetek, hónapok, évek óta
szedi gyógyszereit, mégsem érez

javulást
A megoldás:

Dr. Kacsó Kornélia és a
Medbiotech Diagnosztika Debrecenben!

Pontos diagnózisok 1 órán belül, megelőzés
és hatékony kezelés GARANcIÁVAL !

„17-féle vizsgálat, mely feltérképezi az Ön egész testét
és 81-féle kezelés, amelyek minden panaszára

gyógyírként szolgálnak. 

Páciensünk írta: ”Évek óta nagyon magas a vér-
nyomásom, hetente kétszer rohammentő vitt kórházba.
De igazi megoldást nem kaptam erre a problémámra a
kórházban sem. kacsó doktornő azonban olyan terápiát
állított össze nekem, amivel már néhány hét alatt sokat
javult az állapotom, és végre már nem jár mentő hozzám.
szorgalmasan ajánlom a módszereiket a barátaimnak,
mert nagyon elégedett vagyok. Almási katalin

2000 Ft kupon
Vágja ki, hozza magával és 2000 Ft értékű ked-

vezményt kap az Ön teljes kivizsgálásának árából
Részletek: www.meggyogyulsz.com

Kérjen időpontot Most!: +36 20 279 1476
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Szeretettel várom a gyógyulni vágyó régi

és új pácienseimet!

TÖBB KEZELÉSI LEHETŐSÉGGEL
ÁLLUNK RENDELKEZÉSÉRE

Infrahangos kezelés
Érszűkület hatékony kezelése ebben az évben 20%
kedvezménnyel!
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
– változókori tünetek kezelése
Új kezelési lehetőségek
– tartós szőrtelenítés rádiófrekvenciás villanó fénnyel.
– arcfiatalítás, ránctalanítás
– aknés, pattanásos bőr kezelése
– pigmentációs (májfoltos) bőrproblémák kezelése 
– rosacea kezelése
Schüssler arcdiagnosztika
– számos betegség megelőzhető, ill. kezelése kiegészíthető
schüssler sók szedésével

Rendelési idő:
kedden és  csütörtökön  16:15-től 18:30-ig

Bejelentkezés:
Naponta 15 óra után :06303072739 vagy a 06309450921-es

számon, illetve rendelési időben személyesen.

Helye: rendelőintézet bőrgyógyászati helyiség.

Dr. Zeleni Ferenc

SOHA  TöBBÉ  KÓRHÁZ,  GYÓGYSZER!

önt is rengeteg orvos kezelte már, 
de mégsem gyógyul? Ugye önnek is elege

van már ezekből?
A MEGOLDÁS: Nonstop Doctor!

Ez egy mini házi kezelőkészülék, ami
megoldja az ön összes egészségügyi
problémáját! Elfelejtheti az orvostól

orvosig való rohangálást! 

Elégedett vásárlónk, Bak Renáta mondta:
„Nagyon erős fejfájás gyötört, ami mint később
kiderült, tüneti fejfájás volt és a helytelen
táplálkozásom okozta. A Nonstop Doctor ké-
szülékkel naponta helyileg kezeltem a gyom-
romat és a fejemet is. A fejfájás már egy kezelés
után megszűnt, illetve 3 hét alatt a gyomor-
panaszok is elmúltak.”

Bővebb információ: 
www.nonstop-doctor.com

Tel: +36 20 279 14 76
Rendelje meg MOST!

VISSZAVÁSÁRLÁSI GARANCIA!

R é g i s é g
g y ü j t ö

Reális áron vásárol
minden régiséget.

Bútort, fa, cserép, üveg
és zománcos
edényeket,

festményt stb.

Telefon:

06-20/3389-879

November 27. (szombat) 18 óra
Hallelujah! Köszönöm az Úrnak!

TAKÁcS NIKOLAS
adventi koncertje

Közreműködik
A Kőrösi Kórus.

Helyszíne:
a református templom

.

Belépődíj:
diák, nyugdíjas: 1.800 Ft, felnőtt: 2.500 Ft.

Jegyek a művelődési központban válthatók.

December 31. (szombat) 19 óra
S z i l v e s z t e r i  b á l .

Zenés, táncos mulatság hajnalig
a művelődési központban.

Értékes tombolanyeremények (külföldi
utazás), kitűnő vacsora.

Heje-huja, vigalom.
Zenél: Harmónia Band (Nyíregyháza).

Belépő elővételben: december 15-ig 6.500 Ft, ezt
követően 7.000 Ft. Gyerekjegy (14 éves korig) 4.500 Ft

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

A hajdúnánási Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégium a
2012/2013-as tanévre is várja a diákok jelentkezését.

„ N Y Í LT  N A P O K ”
2011. november 25-én 8 órától a szakképzést mutatjuk be az érdeklődőknek

a Baross utca 11. szám alatt lévő 
Csiha Győző Szakképző Intézményegységben. (Tel: 52/570-532)

2011.  december 16-án 8 órától  várjuk a
6. osztályos diákokat és szüleiket a Bocskai utca 29. szám 

alatti főépület dísztermében. (Tel: 52/570-694)

Minden érdeklődőt  szeretet te l  várunk!

A hajdúnánási Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium,
Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégium 2011. november 19-én 1830-tól

rendezi meg a KŐRÖSI BÁL-t 
a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ színháztermében.

Jegyeket vásárolhatnak az iskola titkárságán 2011. november 7-étől. 
A belépőjegy tartalmazza a vacsorát valamint a gazdagon terített

éjféli svédasztal kínálatát.
Telefon: 52/570-694, honlap: www.korosi-hnanas.sulinet.hu

Szeretettel várjuk az iskola volt diákjait, a szülőket, 
a szórakozni vágyó baráti társaságokat.

Tisztelt Hajdúnánási Fogyasztók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2011. október 14-én megjelent
közleményben leírtak, – miszerint a Hajdú-Bihari
Önkormányzatok Vízmű Zrt.  áttért a csekkes díjfizetésre – a
Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. számlázási rendszerére
nem vonatkoznak. A vízdíjakat változatlanul a korábbi
gyakorlatnak megfelelően lehet fizetni.

NAGYBÁLÁS SZÉNA ÉS SZALMA ELADÓ
Hn. Rákóczi u. 38. tel.: 06( 20) 416-4548

Egyedi fűtéses 66m2-es téglaépítésű lakás
ELADÓ Hn., kossuth utcán (rózsaszín ház)
Érdeklődni lehet: 06 (70) 524-2201 telefonon.



Sajtóközlemény

Épül a csapadékvíz elvezetés
a déli városrészben

A város dél-keleti részén jelenleg is zajlik a csapadékvíz-elvezetési rendszer kiépítése. Az említett terület a leginkább veszélyeztetett városrész,
amely közel 150 hektár területet érint. A projekt keretében ennek a területnek a megfelelő csapadékvíz elvezetését kívánjuk megvalósítani.
A projekt eredményeként megvalósul Hajdúhadház belterületi csapadékvíz elvezetési beruházásának I. üteme. Összesen 10.192 fm csatorna kerül

kialakításra, elérhetővé válik, hogy a településen biztonságos lakókörnyezetet valósuljon meg,
amely hosszú távon hozzájárul a gazdaságélénkítő, innovatív beruházások megvalósításához. 
Az idei éve elején óriási gondot okozott a belvíz. A déli városrész csapadékvíz elvezetési
rendszerének kiépítése ezt a problémát is orvosolni fogja a jövőben, így a heves esőzések által
előidézett katasztrofális helyzet talán elkerülhető lesz.
A pályázat azonosítója: Pályázati azonosító: ÉAOP-5.1.2/D-2f-2009-0013.
Közreműködő szervezet az ÉÁRFÜ Nonprofit Kft., ROP Közreműködő Szervezet.

Támogatás mértéke:
452.689.581 forint.

A projekt
az Európai Unió
támogatásával,

Regionális
Fejlesztési Alap

társfinanszírozásával
valósul meg.

H a j d ú n á n á s
P o l g á r i  ú t - s z a b a d s á g  u .  s a r k a

te l e f o n :  0 6 3 0 / 3 3 6 - 3 0 9 7
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Madáretetök, madáreleségek
Még mindig nem késő a gyümölcsfáját elültetni!

Vitamindús bogyós termésűek nagy választékban

(sárga málna!, áfonya, kökény, szedermálna, fekete-,pirosribizli,

pirosköszméte!, naspolya, életbogyó!, homoktövis, szeder, folytontermő málna, stb…)

Csodasövény csak nálunk!

Nyitva: minden nap!

Egyszeri vásárlásnál 1db kupon váltható be!

A kupon 1500 forint feletti vásárlás esetén váltható be november 20-ig
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Sajtóközlemény
Hajdúhadház Béke útja

rehabilitációja II. szakasz
ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0004

Az Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszerében benyújtott és támogatásra ítélt Hajdúhadház Béke útja rehabilitációja
II. szakasz, az ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0004 azonosító számú pályázat alapján készül.
A kivitelezési munkálatokat a D-TRANSZ Kft. végzi a régi 4. számú főút 0+050-1+190 km szelvények közötti szakaszon.
Az útpálya két oldala szegélyépítéssel bővül, az út új burkolatot kap. A meglévő csapadékvíz-elvezető rendszer átépül. 
Az építési beruházás műszaki ellenőre: HAJDÚROAD Mérnöki Iroda Kft. 4029 Debrecen, Berek u. 20.
A beruházás kivitelezője: D-TRANSZ Kft. 4030 Debrecen, Ozmán u. 9.
A kivitelezés költsége bruttó 247.500.000.- Ft
A projekt tervezett összköltsége: 284.161.056.-Ft
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 230.610.605.- Ft
Hajdúhadház Város Önkormányzat által biztosított önerő: 53.550.351.-Ft
Kedvezményezett: Hajdúhadház Város Önkormányzata 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Telefon: 52-583-420
Közreműködő szervezet neve: Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
4025 Debrecen, Széchenyi u. 31. Telefon: +36 52/524-760.
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Sajtóközlemény
Mikrotérségi Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat
Infrastrukturális fejlesztése

ÉAOP-4.1.3/A-2008-0023

Az Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszerében benyújtott és támogatásra ítélt, Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Infrastrukturális fejlesztése, az ÉAOP-4.1.3/A-2008-0023 azonosító számú pályázat alapján.
A kivitelezési munkálatokat az Universal Bau 96 Bt. végzi, Hajdúhadház, Béke utca 54/A szám alatt.
Az átépítés célja, hogy a Szabó Gábor utcai, egykor általános iskolaként működő épületet átépítsék és családsegítőként működjön tovább. 
Az építési beruházás műszaki ellenőre: KÖZTERV Kft. 4242 Hajdúhadház, Lorántffy u. 27.
A beruházás kivitelezője: Universal Bau 96 Bt. Debrecen, Csillag u. 53. fsz. 1.

A projekt tervezett összköltsége: 54.932.125,-Ft
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 49.674.456,- Ft
Hajdúhadház Város Önkormányzat által biztosított önerő: 5.257.669,-Ft
Kedvezményezett: Hajdúhadház Város Önkormányzata 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Telefon: 52-583-420
Közreműködő szervezet neve: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.
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1944. november 3-án mintegy 500 férfit hurcoltak
el Hajdúnánásról. Hideg volt, mínusz 16 fok. A
marhaszállító vagonokba, az éjszaka sötétjében
toloncolták be a fiatalokat és időseket, válogatás
nélkül. Munkatáborba, Benderibe szállították őket. 

– „Ez a település akkor derékba tört, de én attól
függetlenül úgy érzem, hogy van erő bennünk,
hiszen, ha szembe tudunk nézni a közelmúlttal,
akkor megtettük az első lépést, ami a gyógyuláshoz
vezet” – mondta Szólláth Tibor polgármester, az
elhurcoltak kegyeleti emléknapján rendezett meg-
emlékezésen.  

Ma 2011-ben, több mint hatvan év elteltével már
csak kevesen mondhatják el személyesen amit
akkoriban átéltek. Azt a megaláztatást amit ok nélkül
kellett elszenvedniük, azt az ellenük mesterségesen
szított gyűlöletet, és a kitaszítottságot. 

2011-ben ezen a napon három stáción emlékeztek
az elhurcoltakra. Apatini Ferenc Illés egy, azok
közül, aki még megoszthatja a ma generációjával az
átélt szenvedéseket: – „Három napig étlen-szomjan,
vizünk az lett volna, egy üveg paradicsom, de az is
meg volt fagyva, a dolgunkat nem tudtuk elvégezni,
odamentünk az ajtóhoz, le volt zárva. Marha-
vagonokban vittek minket.” – emlékezett vissza, az
első helyszínen a Vörös terror áldozatai tiszteletére
tavaly állított emlékműnél, Hajdúnánás-Tedejen, az
egykori túlélő. 

Ezt követően a református templom bástyájánál
koszorúzással folytatódott a megemlékezés. Majd
fáklyákkal a kezükben vonultak tovább a
megemlékezők a Móricz Pál Helytörténeti Gyűj-
temény épülete elé, ahol a Kitaszítottak című állandó
kiállítás megnyitójára került sor. A kiállítást Halász
János, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium parlamenti
államtitkára nyitotta meg a város polgármestere,
Szólláth Tibor, és a Móricz Pál Városi Könyvtár és

Helytörténeti Gyűjtemény igazgatója Buczkó József
szavai után. Ezt követően református, és római
katolikus szertartás szerint is megáldották az
épületet, és a kegyeleti emlékkiállítást.

A kiállítás az 1944 és 1962 közötti történelmi
időszakot öleli át, öt nagy részre osztva. Az első rész
az 1944. májusi időszak, a zsidók deportálása. A
második rész 1944. november 3-a, amikor is az 500
polgári személyt elhurcolták a városból. Ezt követi a
Rákosi-korszak az 1950-es években, az internálás, a
Tedejen létesült munkatábor bemutatása. Majd az
1956-os hajdúnánási események következnek. Az
utolsó rész pedig az 1948-ban induló, és 1962-ben
lezáruló szövetkezeti korszak, melyben a Haj-
dúnánáson agráriumban élők 80%-a bekerült a
szövetkezeti rendszerbe. A Kitaszítottak című
kiállítás a Nemzeti Erőforrás Minisztérium
pályázatára készült. Egy fiatal csapat, Csiszár Ferenc
Hajdúnánásról elszármazott muzeológus vezeté-
sével, ezév júniusában kezdte meg az össze-
rendezését. Állandó kiállítás, szokatlan formában. A
modern technika eszközeit felhasználva, interaktív
formában mutatja be az említett időszakot: Egy
vasúti kocsiban összezsúfolt alvó embereket,
bőröndöket, melybe csak a legszükségesebb dolgok
kerültek, személyes tárgyakat, fekhelyeket. A
hangszórón keresztül a túlélők emlékeznek, a vasúti
kocsik oldalán emlékképek futnak. A kiállított
tárgyak legtöbbje eredeti dokumentum. A modern
technikai eszközök felhasználásával bármikor
továbbépíthető, bővíthető, aktualizálható. A
szervezők szándéka szerint minél több embernek
szeretnék megmutatni, ezért az elkövetkező
minimum öt éven keresztül a Helytörténeti
Gyűjtemény állandó kiállításaként látogatható.

Éles Judit

A Nyíregyházi Főiskola
rendezésében 2011 szeptem-
berében került sor arra az
ünnepségre, melyen 50, 60, 65 és
70 éve végzett pedagógusok
kaptak díszoklevelet.

Köztük volt a hajdúnánási
Draviczky Imréné, aki 65 éve
végzett mint tanítónő a
nyíregyházi Kálvineum Reformá-
tus Tanítóképző Intézetben.

Az 1946-ban szerzett oklevél
emlékére az arany- és gyé-
mántdiploma után most megkapta
a vasdiplomát is. Többen is
kapták, de városunkból csak
Draviczkyné részesült a kitüntető
díszoklevélben.

Iskoláit szülőfalujában, Deme-
cserben a Református Elemi
Népiskolában kezdte, polgári
iskolába és tanítóképzőbe Nyír-
egyházán járt.

Pedagógus munkáját a deme-
cseri népiskolában kezdte 1946-
ban fizetés nélkül. 4 év után
Nagyhalász következett, s 1954-
ben már mint férjezett került
Nánásra, az akkori leányiskolába
(később 2. Sz. Általános Iskola).
Nagy csoportokat (45-48 gyerek
egy osztályban) tanított, s főleg
elsősöket. Közel 3 évtized nánási
szolgálat után 1983-ban ment
nyugdíjba, de még nyugdíjasként
is tanított.

Fiát 26 éve, férjét 5 éve
vesztette el. A pedagógus munkát
középiskolai szinten lánya, Mari-
anna Lilla folytatja.

Nyugdíjason is tevékeny, segít a
családnak, foglalkozik unokáival
és dédunokájával.

Férje, Draviczky Imre szellemi
hagyatékának gondozójaként lá-
nyával közösen kiadatta és

folyamatosan kiadatja annak még
meg nem jelent néprajzi jellegű,
Hajdúnánással kapcsolatos mun-
káit.

A kitüntető vasdiplomához e
sorokkal is gratulálunk, és
kívánjuk, hogy Draviczky Imréné
Irénke nyugdíjas éveit továbbra is
a tőle megszokott aktivitással, jó
egészségben folytassa.

-i  -s

Az eddigi években is igyekeztünk bemutatni azokat a pedagógusokat, akik az adott évben a
legmagasabb jubileumi diplomát kapták. E szándék mellé csatlakozott nemrég a polgármesteri hivatal
is. Sajnos az idei évben nagyon kevés információt tudtunk begyűjteni azokról akik kaptak valamilyen
díszoklevelet. Ők közülük a legidősebb diplomás pedagógust mutatjuk be. 

KÜLDJÖN EGY KÉPET!

A fotó egy május 1-jei felvonulást ábrázol az 50-
es évek elejéről, amint a felvonulók a Magyar
utcáról a Ligethez fordulnak.

Kérjük, ha rendelkeznek az 1956-os forradalom
idejéről fényképekkel, dokumentumokkal a haj-
dúnánási eseményekről, legyenek szívesek felke-
resni a szerkesztőségünket!

PROGRAM  AJÁNLÓ

A művelődési központ programja

November 12. (szombat) 17 óra Vlagyiszlav
Najgyenov festőművész kiállítása.
Megtekinthető: december 2-ig.
November 12. (szombat) 20– 24 óra Nosztalgia és
ismerkedési est. Zenél az OKÉ Party Zenekar – Tóth
Lackó és Csiki László (Bandi). Belépődíj: 500 Ft.
November 15. (kedd) 17 óra Barangoló Klub:
Indonézia, Bali és Lombok. Előadó: Nádai László,
a Baraka túravezetője. A belépés díjtalan!
November 22. (szerda)
Városi Amatőr Sakkbajnokság
A művelődési központ városi sakkbajnokságot
szervez 2011. november 22-ével kezdődően 3
korosztályban:12, 13-18, éves korig, 18 év felettiek
A verseny hétköznap délutánonként lesz megtartva a
művelődési központban. A bajnokság csak megfelelő
számú jelentkező esetén indul el. Sakk-készletről a
szervezők gondoskodnak. Nevezési díj: 500 Ft/fő.
Jelentkezni lehet és további információk kérhetőek
Szólláth Zoltántól a művelődési központban.
(52/382-400) Jelentkezési határidő: november 14.
November 25-27. (péntek–vasárnap)
Galambkiállítás a 150. sz. Galamb- és
Kisállattenyésztők Egyesülete szervezésében.
November 26. (szombat) Szépség és egészség nap –
„Minden, ami egészségessé tesz”: érdekes
előadások, különféle szolgáltatások, bio büfé.
Belépődíj: 600 Ft.
November 27. (vasárnap) 15 óra „Ma vagyon”
vetélkedő az advent jegyében.
„Nánási advent” – karácsonyi készülődés,
Hajdúnánás karácsony-fájának feldíszítése, a
betlehem felállítása, fánksütés stb.

December 2. (péntek) 18.30 Nánási Fonó – táncház.
Zenél a Csűrdöngölő Népzenei Együttes. A belépés
díjtalan!
December 3. (szombat) Városi Ki Mit Tud?
Jelentkezési határidő: november 18.
December 4. (vasárnap) 11 óra „Békességet a
világnak” kiállítás dr. Kocsis Attila református
lelkész karácsonyi bélyeggyűjteményéből.
Megtekinthető: január 10-ig.

December 4. (vasárnap) 17 óra „Miku Show” a
hajdúnánási gimnasztráda csoportok gálaműsora a
művelődési központ színháztermében. Belépődíj:
800 Ft 
December 5. (hétfő) 10.30 Városi Mikulás műsor –
Tihanyi Vándorszínpad: Megjött a Mikulás!
Belépődíj: 500 Ft.

December 10. (szombat) 8-12 óra Baba-mama
gyerekruha és használati tárgy börze.
December 10. (szombat) 17 óra a Városi Ki Mit Tud
díjazottjainak gálaműsora. Belépődíj: 400 Ft.

K i á l l í t á s  a z  e l h u r c o l t a k  e m l é k é r e

V a s  d i p l o m á s  p e d a g ó g u s



Mónus József, aki Fehér Farkas néven vált ismertté
íjászkörökben, többszörös világ- és Európa-bajnok,
Európa-kupa győztes, többszörös világrekorder, itt
Hajdúnánáson született. Ma azonban már
világszerte emlegetik nevét, a tradicionális
íjászatban elért sikereiről.

A világhírnévre pedig mindösszesen néhány év alatt
sikerült szert tennie, hiszen 2006-ban találkozott
először a tradicionális íjászattal, úgy, hogy önmaga
is kipróbálta. Egy Egerben megrendezett
íjászversenyen olyan elementáris erővel hatott rá
őseink harcmodora, hogy abban a pillanatban szinte
eggyé vált vele. Saját bevallása szerint, bár soha
nem tanulta az íjászatot, mégis olyan őserővel tört
fel benne, mintha csak veleszületett volna. 
Önmagát nem sportembernek, hanem tradicionális
íjásznak tartja. A kiemelkedő, néhol lehetetlen
feladatok teljesítése által, szeretné felhívni a

figyelmet a magyar tradicionális íjászat 1000 évnél is öregebb múltjára, tisztelegve az Őseink emléke előtt. 
Küldetésének érzi, hogy bebizonyítsa a magyar íjnak nemcsak múltja, de jelene, sőt jövője is van. Ezért harcol,
ezért tűz ki szinte lőhetetlen távolságokat, ezért nyeri sorra a nemzetközi tradicionális versenyeket. 
2006 ősze óta versenyez. 2007-ben Európa-kupát nyert. 2008-ban nyerte az első világversenyét, amikor Dél-
Koreában részt vett a TAFISA TREX GAME Hagyományos Íjászok Világfesztiválján, amely része volt az
olimpián kívüli sportágak Világjátékának.
2009-ben Dél-Koreában ismételten aranyérmet tért haza. 2010 tavaszán egy több mint 700 éves rekordot
túlszárnyalva, 508,74 métert lőtt tradicionális íjjal. Majd a nyár folyamán Európa Bajnok lett, ősszel pedig „ harci
távlövő „ kategóriában országos illetve Európa-csúcsot lőtt.
Egy-egy versenyen többféle kategóriában is versenyez. Képes pl. 240 -270-300 méterről egy 1,5 cm vastag
zászlórudat tradicionális íjjal 4 nyílvesszőből ellőni! Ezt legutóbb 2011-ben 3.000 ember előtt, az Ősök Napján,
Bugacon bizonyította. 
A világversenyek aranyérmei mellett a nagyon különleges harcmodorban a “Harci céllövő íjászatban” 240 és
300 méteres céllövő versenyen soha senki nem tudta legyőzni, minden eddig megrendezett versenyt megnyert.
Legutóbbi ilyen jellegű versenye 2011 augusztusában Kínában volt. Itt is aranyérmet szerzett, kivívva a 2012-
ben rendezett verseny ingyenes részvételi jogát.
Ez év szeptember elején az USA-ban megrendezett távlövő íjász világversenyen 6 aranyérmet és 2 világrekordot
sikerült megszereznie. Tradicionális eszközeit, a merev szarvú visszacsapó íjakat barátja, a nemzetközi hírnevű
Grózer Csaba, a természetes nyílvesszőket pedig saját maga készíti. Az amerikai versenyen is ezek segítségével
sikerült nemzetközi világcsúcslistára felkerülniük. Magyaroknak egyébként most először. 
Ezen a versenyen egyébként a szintén íjász világrekorder fia, László is versenyzett junior kategóriában, kinek
eredményeiről előző számunkban adtunk hírt. 
A távlövő világrekordok után szeptember végén, 14.000 km utazás után ismét íjat ragadott, és Dél-Koreában
megrendezett tradicionális világbajnokságon csapatával ezüstérmet szerzett, csupán két ponttal elmaradva a
japán győztes csapattól, a 100 lövésből álló viadalon.
A jövőre nézve két nagy célt tűzött ki maga elé, az első, hogy 400 méterről tradicionális íjjal beletaláljon egy
emberalak nagyságú célpontba, a másik, nagyobb szabású terv, hogy a 907-es pozsonyi csata emlékére 907
méter fölé lőjön el egy nyílvesszőt.
Az utóbbi jövő nyáron esedékes, helyszíne pedig Törökország, a tradicionális távlövészet fellegvára ,közelebbről
a Boszporusz-szoros. Eredetileg ugyanis az volt a terv, hogy a legkeskenyebb pontja fölött lő át íjjal, ami
nagyjából 750 méteres távolságnak felelt meg, de időközben merészebbek lettek a célok. Ilyen távolságot az
évezredek alatt tradicionális íjász soha nem tudott meglőni. „Ez olyan kihívás, olyan feladat, amely csak egyszer
adódik az ember életében, világraszóló esemény lesz” – harangozza be az egyelőre csak tervezett
rekordkísérletet, és a lelkesedését látva biztosak lehetünk benne. Erről a török íjásztársadalom, már most
elismerve a Farkas eredményeit, meg is van győződve.

Éles Judit
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November 8-án Sajtótájékoztatót tartott Semjén
Zsolt miniszterelnök - helyettes, Soltész Miklós
szociális, család- és Ifjúságügyért felelős államtitkár
valamint Szólláth Tibor Hajdúnánás polgármestere. 

Szólláth Tibor bevezetőjében elmondta, hogy a
korábbi évek dilemmája, mely szerint van-e szerepe
az önkormányzatnak munkahelyteremtésben ez
mára eldőlt. Minden embernek munkából kell
megélnie és ha ezt az alaptézist elfogadjuk, akkor
érthető az önkormányzat hozzáállása. 

A Kormány – ahogyan a kereszténydemokrácia –
alapfilozófiája is, hogy fölösleges ember még nem
született a földre – hangsúlyozta Semjén Zsolt.
Hozzátette: minden ilyen irányú gondolatot
elutasítunk. Ebből következik – folytatta –, hogy
mindenkinek a munkájára számítunk és mindenkit
szeretnénk bevonni az országépítésbe. Három
szempontból is különleges a hajdúnánási helyzet –
fogalmazott a miniszterelnök-helyettes. Mint
mondta: összekapcsolja az új munkahelyteremtést a
rehabilitációval, a képzést pedig a termeléssel.
Ezentúl világmárkák professzionális szinten
előállított termékeinek gyártásával az üzemben
dolgozó emberek önbecsülése is növekszik. Ez így
együtt egy zseniális kombináció amiért elismerés
illeti a közreműködőket. 

Soltész Miklós köszöntőjében emlékeztetett arra,
hogy amikor az új kormány elkezdte munkáját, a
megváltozott munkaképességű és fogyatékos
emberek is kiemelt figyelmet kaptak. Két cél
fogalmazódott meg ekkor: a támogatási rendszer
tiszta és világos legyen, valamint a rászorulókat ne
csak pénzzel, hanem a piacok megnyitásával is
segítsük.

Az államtitkár arról is tájékoztatott, hogy 2013
közepére 6-700 főre nőhet a megváltozott
munkaképességű és fogyatékos foglalkoztatottak
száma, így az állami KÉZMŰ Nonprofit Kft. lehet a
legnagyobb munkaadó a térségben.

A sajtótájékoztató után a résztvevők ünnepélyes
keretek között – a nemzetiszínszalag átvágásával-
üzembe helyezték az új üzemegységet. Valamint
megtekintették az üzemegységben működő
tanműhelyt,  az üzemben készülő ruházati
termékeket. 

V. L.

Pályázati felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 350/2011. (IX. 22.) 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 az önkormányzat tulajdonát képező,
4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 107. szám alatti, 204. hrsz-ú, „Kivett óvoda” művelési ágú, 1.126 m2 területű,
forgalomképes ingatlan versenytárgyalás keretében történő bérbeadását határozta el az alábbi feltételekkel:
– a felek a bérleti szerződést 2012. január 1. és 2016. december 31. közötti, 5 éves határozott időtartamra kötik,
a felek a bérleti szerződésben 3 hónapos felmondási időt kötnek ki,a kiinduló licitár bérleti díja 150.000 Ft + áfa/hó,
a bérleti díjat évenként az infláció mértékével emelni kell, a pályázók a felmerülő rezsi költségek megfizetését vállalják
a pályázók közül az nyeri el a bérleti jogot, aki a nyílt versenytárgyaláson magasabb bérleti díjat ajánl, a pályázóknak
a versenytárgyalásra vonatkozó ajánlat benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal pénztárába befizetendő bánatpénz
összege 150.000 Ft
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. november 25. (péntek) 1200 óra
A versenytárgyalási ajánlat benyújtásának helye: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

(4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.) Közgazdasági Iroda (fszt. 41. számú szoba)
Telefon: (06) 52/381-411/162-es 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. november 30. (szerda) 800 óra
A versenytárgyalás helye: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (4080 Hajdúnánás, 

Köztársaság tér 1.) „Kis tanácskozó” terem (I. emelet. 13. számú szoba)
A versenytárgyalási dokumentáció átvételének ideje: 2011. november 11-étől (péntektől)

A versenytárgyalási dokumentáció átvételének helye: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

F e h é r   F a r k a s sajtótájékoztató és üzemátadás
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A Hajdúnánási Rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztálya közigazgatási hatósági eljárást folytat
Erdei Viktor 32 éves férfi eltűnése ügyében, aki
2011. október 26-án szerdán hajnalban Hajdú-
nánásról, tűnt el, életjelet azóta nem adott
magáról. 

Személyleírása: 185 cm magas, közepes, sportos
testalkatú, kb. 90 kg súlyú. Haja világosbarna,
hullámos, rövidre nyírt, szeme barna.
Különös ismertető jele: egyik lábán a vádlinál
skorpió tetoválás látható.
Ruházata: kék színű farmernadrág, világosszürke
hasított-bőr cipő, szürkéskék, zipzáros, kötött
kardigán, alul-felül és a vállánál csíkkal, sötétkék,
cipzáras polár mellény, világosbarna kötött sapka,
fekete, derékig érő bélelt dzseki, deréknál,
csuklónál passzportos.
A Hajdúnánási Rendőrkapitányság Bűnügyi Osz-
tálya kéri, hogy aki a férfi jelenlegi tartózkodási
helyéről érdemleges információval rendelkezik, az
tegyen bejelentést és hívja a 06 (52) 570-050-es
telefonszámot. Esetleg névtelensége megőrzése
mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-
80-555-111 „Telefontanú” zöld számán (hétfő-
csütörtök: 8 00-16 00, péntek:8 00-13 00) vagy a 107-es
illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámok
valamelyikén.

2011. október 14-én Hajdúnánás Somogyi Béla
úton egy 5x12 méteres melléképületben tárolt széna
gyulladt ki ismeretlen okból. A tűz során személyi
sérülés nem történt. A keletkezett kár értéke kb.
80.000 forint.

Hajdúdorogon az Agyag utcán egy családi lakóház
kéménye eldugult, a füst a lakásba áramlott.
Személyi sérülés nem történt.

Október 17-én a Katona-telepen lévő szárítóban a
termény beszorult, átizzott és erősen füstölt. A
szárítót a dolgozók leürítették, a termény izzását
megszüntettük. 

Október 19-én Hajdúnánás külterületén a Tisza-
vasvári út mellett csatorna parton lévő gazt, nádat
égették. A tűz átterjedt a csatorna közelében tárolt
használt autógumikra. A tűz sűrű, fekete füsttel járt,
mely messziről látható volt. A tűz okozása miatt
helyszíni bírság kiszabására került sor.

Október 25-én a görbeházi úton egy személy-
gépkocsi által vontatott utánfutó felborult. Az
utánfutón szállított tartályból kb. 20 liter gázolaj az
úttestre folyt. Személyi sérülés nem történt.

Október 26-án a Keleti-főcsatornánál eltűnt
személy keresésében működtünk közre, a rendőrség
kérésére.

A Tar Kálmán út végén kb. 50 db. szalma körbála
égett. A tűz a közelben történő tarlóégetés miatt
keletkezett. A tűz okozása miatt helyszíni bírság
kiszabására került sor.

Október 27-én a Korponai úton családi lakóház
pincéjében összegyűlt talajvizet távolítottuk el.

Október 31-én a Tiszavasvári úton árokba csúszott
gépjárművet kellett kihúzni.

Október 1-je a zene világnapja, ünneplése kiterjed
városokra, iskolákra, művelődési- és művészeti
intézményekre. Városunkban többféle zenei, művé-
szeti forma létezik, ahol továbbvihetik, tanulhatják
és bemutathatják a zenei alapokat, hagyományokat,
tudományokat kicsik és nagyok. A zenei képzés
fontosságát, a zene szerepét életünkben egyre inkább
érezzük, s erre  jó példa a művészeti oktatás
fejlesztése, bővítése. A néphagyomány ápolása, a
népzene bemutatása, a népi hangszerek felcsendülése
egy-egy rendezvényen dicséretes, követendő, hiszen
a tájegységünk kultúrája, néprajza a jövő felé is kell,
hogy mutasson.

Hajdúnánáson évszázadok óta hagyománya van a
citerázásnak, néhány ügyeskezű ember a citera-
készítéssel is megpróbálkozott. A citerázás
tudományát sokan még gyermekkorukban elsa-
játították. Szomszédolás, tanyázás alkalmával
szórakoztatták a jelenlevőket, közben ápolták,
megőrizték az utókor számára  a népi hangszereken
való játék szépségét. 

Országosan is ismert és elismert volt városunkban
az 1970-80-as években a Dózsa Tsz támogatásával
idős Csiha Gyuláné vezetésével működő 16 tagú
ifjúsági citeraegyüttes, akik a rádió és televíziós
felvételig is eljutottak. 

Több évi vajúdás után 2008-ban Kovács Imréné
Marika, az említett együttes volt tagja felvállalta a
szakmai irányítást, a betanítást. A klubtagság részéről
nagy volt az érdeklődés, 8-10 fő is vállalkozott az

együttesben való részvételre: citerát készíttettek,
külön órára jártak. 

Az együttes végül  önálló életre kelve 2009. július
23-án a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság által
„Szalmakalap” Citeraegyüttes Egyesület néven
bejegyzett civilszervezetként működik. Alapítói
Nyugdíjas-klubunk citerásai és az ún. Vidám
Asszonyok voltak 16 fővel.

Szabó Gáborné egyesületi elnök és Kovács Imréné
művészeti vezető irányításával nagy utat tettek meg
az eltelt két év alatt. 

Évenként 8-10 rendezvényen vesznek részt
városon kívül is: vetélkedőkön, gálákon, citerás
találkozókon, falunapokon, stb. 

2010. június 6-án Egerben térségi szintű minősítőn
„Dicséretes” minősítést, 2011. március 19-én
Balmazújvárosban országos ezüst minősítést nyertek
el. 

A fellépésekre való felkészülés, gyakorlás mellett
figyelmet fordítanak az utánpótlás nevelésére is, ez a
garanciája annak, hogy az együttes a következő
évtizedekben is élni fog, és továbbadja az általuk
felfedezett és átmentett értékeket. Néhányan nagy
örömmel kapcsolódnak be a közös zenélésbe, akik
már eljutottak arra a szintre, hogy teljes körű tagjai
lehetnek az együttesnek. 

Munkájuk gyümölcse az ez év őszén elkészített
CD-hangfelvétel, melyen a közismert, közkedvelt
dallamokon kívül Bencze Lászlóné dr. Mező Judit
népzenekutató gyűjtötte dalokat is játsszák, különös
tekintettel az egyedi díszítésű alföldi-hortobágyi
pásztordalok továbbörökítésére. Dalaikban felele-
venítik a tanyázás hangulatát is.

F. A.
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GYÁSZ HÍREK

Tűzoltóság hírei

Kék hírek

MEGEMLÉKEZÉS

Idős 

UNGVÁRI LAJOS
volt Hajdúnánási lakos

halálának 7. évfordulójára.

Váratlan halálod összetörte
szívünket örökké őrizzük drága
emlékedet. Kegyetlen volt a

sors hirtelen elvitt tőlünk, de a szereteted itt marad
közöttünk, örök az arcod, s szemed villanása.
Mindig halljuk hangod, nem száll el a szavad. A
jóságod s minden mosolyod a lelkünkben örökké
meg marad. 
Szerető gyermekeid, unokáid, vejeid, menyeid,
unoka menyed Zsuzsi két dédunokád Regina és
Dzsenifer.

Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik
drága édesapánk

HEGEDűS LAJOS
volt Hn., Táncsiscs M. u. 18/c alatti lakos

temetésén részt vettek fájdalmunkban együtt
éreztek velünk.

Gyászoló család.

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI

EGYESÜLETÉNEK
HAJDÚNÁNÁSI CSOPORTJA

ÉVZÁRÓ TAGGYÜLÉST TART
2011. december 1-jén (csütörtök) 16 órától 

a volt Izzó klubban (Marx K. u.)
A gyűlést követően vacsora,élőzene,tánc,tombola.
Aki a vacsorán is részt kíván venni 2000 Ft/fő
befizetésével jelentkezhet, az egyesület irodájában
Szerdai napokon 8-tól 12 óráig. (Bem u. 1.sz.)

Vezetőség

K u l t ú r a ,  n é p z e n e  é s
c i t e r a s z ó

Rokkant volt?
Polgárőrt pofoztak a temetőkapuban

Október 30-án délután Hajdúnánáson egy – a Városi
Köztemető bejáratánál beléptetési feladatokat ellátó
– szolgálatban lévő polgárőrt ütött meg egy helyi 58
éves férfi. Az incidensre azért került sor, mert a férfi
sérelmezte, hogy a polgárőr felszólította: mutassa
meg a rokkantságát igazoló parkoló-kártyáját. A
polgárőr bántalmazását követően az elkövető a
helyszínről elhajtott. A férfit a rendőrök előállították
a Hajdúnánási Rendőrkapitányságra, vele szemben
közfeladatot ellátó személy elleni erőszak elkövetése
miatt indítottak büntetőeljárást.

Forrás: HAON



NBI/B-s felnőtt mérkőzés, 4. forduló, 2011. október 13.
DVSc FÓRUM II .  – HAJDÚNÁNÁS TERMÁL Sc 32–18 (9–6)
NBI/B-s felnőtt mérkőzés, 5. forduló, 2011. október 29.
BSE – FŐGÁZ – HAJDÚNÁNÁS T ERMÁL Sc 38–22
NBI/B-s felnőtt mérkőzés, 6. forduló, 2011. november 4.
HAJDÚNÁNÁS TERMÁL Sc – OROSHÁZI NKc 33–28 (15–13)
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LABDARÚGÁS   MEGYEI  I. OSZTÁLY
A büntetőt, be kell rúgni!

Két tizenegyest is hibáztunk az elmúlt hetekben, úgyhogy először ennek okáról kérdeztem Kondora József
játékos edzőt. A rúgás előtti pillanat a mérvadó szerinte. Mindenkivel előfordulhat, hagy az utolsó
másodpercben kissé megremeg, vagy felborul az összpontosítás. Mindenestre, talán pontokat jelenthetett
volna a kellő időben, egy kis magabiztosság.

HAJDÚNÁNÁS FK: NYÍRMÁRTONFALVA 3:2
Az első félidőt átaludtuk, s átadtuk az ellenfélnek. Meg is lett az eredménye, hiszen két góllal elmentek.

A következő játékrészben viszont már egy igazán változatos mérkőzést láthattunk, s a lelkes közönséggel
karöltve, ennek is meg lett az eredménye.

NAGYHEGYES : HAJDÚNÁNÁS FK  4:3
Már az első percben vezetést szereztünk, azonban később egy pontrúgásból kiegyenlített a Hortobágy

széli csapat. Ezután büntetőt hibáztunk, s ahogy ilyenkor lenni szokott, ők büntettek kétszer. 3 : 1 – ről
azonban sikerült egálba hoznunk az állást, de a végén egy megpattanó labda a javukra billentette a mérleg
nyelvét.

HAJDÚNÁNÁS FK: EBES 1:2

A papírforma szerint begyűjtötte a 3 pontot a harmadik helyen tanyázó csapat, de a játék képe koránt sem
mutatott ilyen különbséget, sőt a második játékrészben lefociztuk őket a pályáról. Viszont újra büntetőt
hibáztunk, s több olyan ziccerünk is volt, mikor már szinte csak az üres háló volt a támadóink előtt. A focit,
azonban gólra játsszák.

KABA : HAJDÚNÁNÁS FK 1:1

Gyengén játszott mindkét csapat. Ha csak egy kicsit is sikerült volna hozni az előbbi meccseken nyújtott
formánkat, könnyedén győzhettünk volna. Igaz viszont, hogy az ellenfél kapusa (pontosabban a lábujja) a
93. percben bravúrral hárított egy hálóba tartó labdát.

Vasárnap, november 13.-án 13. 30-kor szeretettel várjuk a szurkolóinkat, a Polgár, (a Mumus) elleni
mérkőzésre. Hajrá Nánás!

Kócsi Imre

G y ö n g y s z e m  s z a b a d i d ő k ö z p o n t

Napokon belül megnyitja kapuit – illetve ajtóit – Pál
Kovács Dezső, a kultúráltan szórakozni vágyó nánási
fiatalok előtt. Miközben végig vezet, az utolsó
simításokat végző szakemberek közt az épületben, én
arra a következtetésre jutok, hogy szinte minden
korosztályt vendégül láthat ebben a komplexumban.
Automata bowling pálya, csocsók, biliárdasztal,
éttermi rész, hatalmas bárpult, látvány konyha
kemencével, fallabda pálya, rendezvény terem,
szauna. Dezső bácsi, már „régi motoros” a
vendéglátás, a gasztronómia területén, s most egy
impozáns cserép kandalló mellett lelkesen beszél, az
igazán otthonossá, hangulatossá varázsolt
létesítményről.

2009-ben, egy MVH. pályázat lett meghirdetve.
Elég sok nánási pályázott akkor ezen, és elég sokan is
nyertek, különböző kategóriákban.. Szerencsésnek
mondható ez az időszak a város szempontjából, s
elindult valami a vendéglátók részéről. Egy olyan
korszerű fejlesztési program, amelyre a városnak már
nagyon régóta szüksége volt.. Ez a szabadidőközpont
is, egy olyan kulturált sporttal egybekötött szórakozási
lehetőséget nyújt, ami az élet ritmusát, s az életvitelt is
javítja, koordinálja. A családoknak csoportoknak,
baráti társaságoknak szinte egész napos programokat
tud biztosítani, hiszen miután kellemesen elfáradtak,
le tudnak zuhanyozni, vagy igénybe vehetik a szaunát,
majd megebédelhetnek. Cégeknek vállalatoknak
munkavacsorára, vagy évzáró rendezvényre kiváló
lehetőséget nyújt a különterem. Az idegenforgalom
szempontjából is lényegesnek találom, a létesítmény
létrejöttét.  Én már 30 éve dolgozom a fürdőben, s a
külföldiek mindig keresték, s hiányolták az ilyen, és
hasonló szabadidő eltöltési lehetőségeket. Valójában
innen jött az ötlet, s a strand területén is érdemes lenne
hasonlókban gondolkozni. Nekünk az üzemeltetést
sikerült a mai, legkorszerűbb megoldásokkal
véghezvinni, hiszen a fűtésünket hőszivattyú rendszer
látja el. Ennek a lényege, hogy a földből nyert hőt egy
rendszeren keresztül a mennyezetbe, csövekbe
vezetik, s az itt adja le a hőt a helységekbe. Ezek
költséges dolgok, viszont az EU pályázatok ezt
nagyon támogatják, s idővel roppant kifizető lesz. Ma
a vállalkozások csak úgy tudnak talpon maradni, ha a
költségeket csökkenteni tudják, ezért melegen ajánlom
mindenkinek, az ilyen elképzeléseket. Az energia
kézbentartása meghatározó, ezért a melegvízről egy
napkollektor gondoskodik, biztosítva a sport utáni
fürdőzést a vendégeknek. Természetesen ez is drága,
de számításaim szerint 4-5 év alatt megtérül az ára.
Apróbb csinosítások, még hátra vannak, de jövő
héttől, már szeretettel várjuk kedves vendégeinket.

Kócsi Imre

A Móricz Pál Helytörténeti Gyűjtemény ebben az
évben a „Kitaszítottak” kiállítás kapcsán,
elsősorban a nánási zsidó lakosság 1944-es
gettóba zárásával, elhurcolásával kapcsolatos
írásokat, visszaemlékezéseket vár a Történetek,
emberek, arcok pályázatára.

FELHÍVÁS!

Keresünk a Helytörténeti Gyűjtemény számára
régi deszka kis- és nagykapukat, kapuoszlopokat,
kerítéselemeket. Kérjük, aki ilyennel rendelkezik

jelezze a Bocskai utca 12-14. alatt
vagy a 06/70/375-6659 telefonszámon.

A legutóbbi újság megjelenés
óta három versenyen vett részt a
Hódos Imre SE birkózó szak-
osztálya, Földesen és Püspök-
ladányban területi, míg
Tiszacsegén nemzetközi verseny
volt.

A Földesi verseny különleges
élménnyel szolgált a részt-
vevőknek, hisz megismer-
kedhettek a birkózás több nagy
alakjával, három olimpikonnal és
egy kiemelkedő edzővel. Földes
két kitűnő versenyzőt (olimpikont)
adott a magyar birkózásnak Gál
Henrik és Pércsi József
személyében, kiknek felfedezője
és útra indítója volt a néhai Csapó
Géza edző mester, akinek
tiszteletére negyedik alkalommal
rendeztek emlékversenyt. A

harmadik olimpikon dr Hegedűs
Csaba volta az Országos
Szövetség elnöke és a Nemzetközi
Szövetség alelnöke a verseny
fővédnökének szerepét töltötte be.
Pércsi József sajnos már nincs
közöttünk. A két jelenlévő
olimpikon a szőnyegen szerzett
élményeivel kápráztatta el a
jelenlévőket, mintegy követendő
példaként állítva életútjukat és
erősítve azt, hogy kicsi
településről indulva is a világ
nagyjai közé lehet nőni
szorgalommal, kitartással. Aki
birkózást szereti óriási és a
gyerekek életreszóló élményként
élték meg a pillanatokat. A három
olimpikon személyes jó barát is
volt, hisz együtt készültek fel és
vettek részt az 1972-es Müncheni

Olimpiára, ahol Hegedűs Csaba
első, míg Gál Henrik és Pércsi
József olimpiai ötödik lett.

Versenyzőink teljesítménye
mérsékelt hullámzást mutatva
lépésről-lépésre haladva javul és a
megyei élvonalban szerepelnek.
Eredményeik tükrözik a hét-
köznapi munkájukat és szor-
galmukat, melyeket példaként
ajánlok az iskoláskorú gyere-
keknek.

Kérem tekintsék meg kép és
videó anyagban gazdag hon-
lapunkat, ahol megismerhetik
tevékenységünket, versenyzőink
nagy pillanatait:
www.hodosimrebirkozas.gportal.hu

Legyenek részesei a hajdúnánási
birkózás sikereinek, látogassanak
el minél többen  edzéseinkre
gyerekekés felnőttek egyaránt!
Elérhetőség: 0630/464-5021.

Helyezések: Földes: Kocsis
Ferenc, Pongor Tamás ezüst;
Ambrus Gábor, Farkas Márk bronz
érmes.

Tiszacsege:

Pongor Tamás arany; Domoszlai
Bence, Farkas Márk ezüst; Kocsis
Ferenc bronzérmes; Ambrus
Gábor ötödik.

Püspökladány:

Domoszlai Bence, Cserepes
Ádám, Ambrus Gábor arany;
Farkas Márk ezüst; Pongor Tamás
bronz érmes. 

Kiss József

BIRKÓZÁS HÍREI

Nánásiak  érmekkel


