
Talán az őszi hangulat, talán a lakásunk előtt
kivágott fák sajnálata, talán a frank árfolyam
ingadozása, talán mert kevesebb a napsütés, talán
mert ráébredtem, hogy mennyire kiszolgáltatottja az
ember a villamos áramnak, talán mert magyar
vagyok, talán mert egy nép 55 évvel ezelőtt azt
mondta: „Elég volt.” Nem tudom, de egyre
melankolikusabb a hangulatom. Nyílván, mint ilyen
nagyban meghatározza azokat az információkat,
amit beengedek. Történt valamelyik napon, hogy a
rádióban hallottam vagy épp valahol olvastam – már
nem emlékszem – Madách Ember tragédiájáról volt
szó. Még a hideg is kirázott, mert középiskolában
kötelező volt ugyan elolvasni, de mivel nagyon nem
vágott egybe az ízlésemmel így gyorsan és
felületesen tettem túl magam rajta. Így most
óvatosan, de megint el kezdtem olvasni és
mondhatom, hogy nem hiába. Még így gyorsan az
elején teszem hozzá, hogy Madách 1862-ben írta és
azzal a céllal vettem a kezembe, mert kerestem
benne valamit, magam sem tudtam mit, valami
titkot. Az alábbiak olvasása közben eldönthetik,
hogy van-e benne titok.

London: A jelen színe, a liberalizmus győzelme,
pontosabban az eszmerendszerből a szabadságeszme
megvalósulása, ahol majd minden külső vagy belső
erő és kényszer nélkül “majd az élet korlátozza
önmagát”. A szabadverseny világa ez, a küzdelem a
létért elv megvalósulása, ahol egyetlen értékmérő a
pénz, amelyen nemcsak árut, hanem eszmét és
érzelmet is lehet vásárolni. A Madách által ábrázolt
világ a vezető beosztású, gazdasági, műszaki
emberek és az ipar világa, a második világ, mely
elszakadt az erkölcsi törvények világától. A tragikus
felismerés az, hogy az élet önmagában képtelen
szabályozni önmagát, a szabadság korlátok nélkül
önmagát számolja fel, s vezet el az élet
értelmetlenségének felismeréséhez. 

Falanszter színe már a jövőbe mutat. Ha a
végtelenné tágított társadalmi szabadság nem volt
képes korlátozni az életet, jogos igény merül fel,
hogy az ésszerűség és a ráció szabja meg a

határokat. Az utópia, a tökéletes világ, a teremtés
korrekciója logikusan nő ki a liberalizmus
eszmerendszeréből, feloldhatatlannak tűnő ellent-
mondásaiból. A ráció irányítja az életet. A józanész
uralma azonban szükségszerűen leszűkíti és
elszürkíti a sokszínű és gazdag életet, kizárja belőle
mindazt, ami a ráción innen vagy túl van: a
művészetet, az érzelmeket, az emberi vonzalmat. A
rend nevében föladott szabadság leveszi ugyan az
ember válláról az egyéni döntés és felelősség terhét,
de meg is fosztja mindattól, ami emberivé teszi az
életet.

Az űr: A különböző megvalósult és lehetséges
társadalmi formációkból kiábrándulva Ádám az
emberi szabadság, szabad akarat végső bizonyítékát
keresve ki akar szakadni a földi világból. A
probléma antropológiai szinten vetődik fel, hiszen a
test kiszakadása egyúttal annak pusztulását is
magával hozza, és Ádám számára annak
felismerését, hogy az emberi szabadságnak nem
csupán társadalmi, hanem természeti határai is
vannak; Ádámban először vetődik fel a cél és
küzdelem kettősségének problémája, melyben Ádám
– előlegezve a 15. szín tanulságát – a küzdelem
fontosságát hirdeti. 

Nem véletlen, hogy ezt a három színt ragadtam ki
a műből. A London szín azokat a folyamatokat idézi
fel, amely ez elmúlt években ment végbe az
országban, a Falanszter a jelen színe épp úgy, ahogy
a műben is, bár mivel ezt most éljük át, ezért, hogy
hogyan végződik a mi korunkban, azt nem tudhatjuk
pontosan, de vannak a jelenben, akik ezt a jövőképet
festik elénk. Az űr színe ma már egy átmenetet
képez, az előző színekből folytonosságot képezve
azzal, hogy az élet értelmetlenségének felismerése,
mind azt, elvéve tőle ami emberré tesz egy embert.
Ez az ember ki akar szakadni a földi világból. Ez
egyszerre fikció és valóság, attól függően, hogy az
egyén hogyan éli ezt meg. Hegel szerint a
történelemben egy eszme megjelenését (tézis)
hamarosan annak visszájára fordulása (antitézis)
követi, majd a kettőből megszületik a
kompromisszum: a szintézis. Ebben az esetben a

küzdelem: az élet és az ember lényege. A nagy
eszmékért vívott küzdelem értéke akkor sem
csökken, ha a történelem folyamán nem hozza meg
a remélt eredményt.

2011 októberét írjuk, egy éve annak, hogy a
helyhatósági választások eredményeképp új
polgármestere és új képviselő-testülete van a
városnak. Az Madách kapcsán világossá vált, hogy
139 év után is lehetnek ugyanazok, az igazságok, és
ami igaz lehet egy országra, az igaz lehet egy
településre is. ,,A tragikus felismerés, hogy az élet
önmagában képtelen szabályozni önmagát,,…”Jogos
igény merül fel, hogy az észszerűség és a ráció
szabja meg a határokat” Talán ezek a gondolatok
sarkallták 2010-ben a választókat és mintha
ugyanezek a gondolatok sarkallnák most a
városvezetést is. Hiszen az elmúlt egy évben jobbára
csak arra látunk törekvést, hogy hogyan működjön
hatékonyan, észszerűen, gazdaságosan, racionálisan
a város, még inkább az intézményei. Ha a madáchi
gondolatmenet folytatásán nézünk a jövőbe, akkor
bizony ijesztő kép tárul elénk. „A józanész uralma
azonban szükségszerűen leszűkíti és elszürkíti a
sokszínű és gazdag életet, kizárja belőle mindazt,
ami a ráción innen vagy túl van”. Mindez
szerencsére képzelet, és szerencsére volt egy bölcs
írónk, aki papírra vetette ezeket a gondolatok bő
száz évvel ezelőtt, talán pont azért, hogy azok, akik
érteni akarják a jelent és formálják a jövőt,
segítséget kapjanak. A segítség pedig abban áll, hogy
miközben kereste a választ az élet értemére,
megfogalmazta, hogy mi az ember célja. Nem azt
fogalmazta meg, hogy mi a célja a polgármesternek,
a miniszterelnöknek, a szántó-vető embernek a
barázdák között, az esztergályosnak az esztergapad
mellett. Nem! Mindenkinek, egyetemesen! Talán
értékeinket és értékrendünket is ekképp – a madáchi
megközelítés szerint – kellene maghatározni. Talán
így értjük mi a különbség az elmúlt egy, és az azt
megelőző évek között. Mert: ,,S az ember célja a
küzdés maga.”

Varga Lajos
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Pályázati felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete a 324/2011. (VIII. 31.) 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 értékesítés határozta el az alábbi
feltételekkel:

A kiinduló licit vételára bruttó 20.330.000 Ft,
a pályázók közül az nyeri el a vételi jogot, aki a

versenytárgyaláson magasabb vételárat ajánl,
a versenytárgyaláson részt venni személyesen vagy

meghatalmazott útján lehet. A részvételre szolgáló
meghatalmazásként csak közokiratot, vagy teljes
bizonyító erejű magánokiratot lehet elfogadni,

a pályázónak a versenytárgyalásra vonatkozó ajánlat
benyújtásával egy időben 2.033.000 Ft-ot, azaz
kettőmillió-harmincháromezer forintot bánat-
pénzként az önkormányzat költségvetési elszá-
molási számlájára (11738077-15372662) kell
átutalni, amely a felmerülő költségek fedezésére
szolgál arra az esetre, ha a versenytárgyalás
nyertesének felróható okból elmarad az adásvételi
szerződés megkötése,

a nyertes pályázó a teljes 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 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 cím-
példányának, cégbírósági bejegyzésének vala-
mint társasági szerződésének másolatát.
A versenytárgyalási ajánlat beérkezési határideje:
2011. október 28. (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  v. 129-es mellék

A pályázó a versenytárgyalás előtt köteles
bemutatni:személyi okmányát, és ha meghatal-
mazottként 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 3. (csütörtök) 900 óra
A versenytárgyalás helye: Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. kis tanácskozó
terem  (I. emelet. 13. számú szoba)

A versenytárgyalási dokumentáció
átvételének ideje:
2011. október 14-étől (péntektől)

A versenytárgyalási dokumentáció 
átvételének 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

Pályázati
felhívás

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete

pályázati úton történő
bérbeadásra meghirdeti

5 éves határozott időtartamra,
az önkormányzati tulajdonát képező,

Hajdúnánás, Irányi utca 1. szám alatti,
17 m2 alapterületű, 2. számú garázst

500,- Ft/m2/hó + áfa kiinduló licitáron.

A pályázatok beérkezési határideje:
2011. november 2. (szerda) 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. november 3. (csütörtök) 1100 óra

A versenytárgyalás, licitálás helye:
a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó terme

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.

Pályázati felhívás

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
a 372/2011. (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. § (4) bekezdése
alapján a 4080 Hajdúnánás, Móricz Zsigmond u. 4.
szám alatti, 1081. hrsz-ú ingatlanból – a mellékelt
telekalakítás-tervezet szerinti – I. számmal jelölt, 165
m2 nagyságú ingatlanrész pályázati eljárás keretében
történő értékesítés határozta el az alábbi feltételekkel:

- A vételár bruttó 3.500 Ft/m2,
- a nyertes pályázó a vételárat az adásvételi
szerződéssel egyidejűleg átutalással köteles
megfizetni az önkormányzat költségvetési
elszámolási számlájára (11738077-15372662),
- a telekalakítással és a tulajdonjog átruházással
kapcsolatos összes költség a vevőt terheli.

A pályázat csak személyesen nyújtható be!
A pályázatok beérkezési határideje: 2011. október 28.
(péntek) 1200 óra
A pályázatok benyújtásának helye: Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (4080
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.) Közgazdasági Iroda
(fszt. 41. számú szoba)
Telefon: (06) 52/381-411/162-es vagy 129-es mellék

Pályázati  fe lhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 373/2011. (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 a 4080 Hajdúnánás, Móricz
Zsigmond u. 4. szám alatti, 1081. hrsz-ú ingatlanból – a mellékelt telekalakítás-tervezet szerinti – II. számmal
jelölt, 166 m2 nagyságú és V. számmal jelölt, 1005 m2 nagyságú, összesen 1171 m2 nagyságú ingatlanrész
versenytárgyalás keretében történő értékesítés határozta el az alábbi feltételekkel:
a kiinduló licit vételára bruttó 8.319.500 Ft, a pályázók közül az nyeri el a vételi jogot, aki a versenytárgyaláson
magasabb vételárat ajánl, a versenytárgyaláson részt venni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet. A
részvételre szolgáló meghatalmazásként csak közokiratot, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratot lehet
elfogadni, a pályázónak a versenytárgyalásra vonatkozó ajánlat benyújtásával egy időben 831.950 Ft-ot, azaz
nyolcszázharmincegyezer-kilencszázötven forintot bánatpénzként az önkormányzat költségvetési elszámolási
számlájára (11738077-15372662) kell átutalni, amely a felmerülő költségek fedezésére szolgál arra az esetre, ha
a versenytárgyalás nyertesének felróható okból elmarad az adásvételi szerződés megkötése, a nyertes pályázó a
vételárat az adásvételi szerződéssel egyidejűleg átutalással köteles megfizetni az önkormányzat költségvetési
elszámolási számlájára (11738077-15372662),
a telekalakítással és a tulajdonjog átruházással kapcsolatos összes költség a vevőt terheli.

A versenytárgyalási ajánlatot írásban kell benyújtani!
A versenytárgyalási ajánlatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, címét, tevékenységének megnevezését;
nyilatkozatot arról, hogy a versenytárgyalási feltételeket elfogadja;
jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság aláírási címpéldányának,
cégbírósági bejegyzésének valamint társasági szerződésének másolatát.
A versenytárgyalási ajánlat beérkezési határideje: 2011. október 28. (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 2. (szerda) 900 óra

Telekalakítás - tervezet
Hajdúnánás

1081 helyrajzi számú
földrészlet megosztásához



Tar József Aminek örülök az, hogy ebben az évben szépen fejlődött a Városi Gyógyfürdő. Többször voltunk az
új épületben és az élményfürdőben. Kár, hogy az időjárás csak a nyár végére javult meg. Amit szeretnénk: Úgy
tudom, hogy beindul a városi autóbusz járat. Erre már csak azért is szükség van, mert a rendelőintézetből több
szakrendelés a fürdőbe költözik. Oda, pláne az idős és beteg gyalogosoknak nehézkes a kijutás. A városszéli lakosok
közlekedése is könnyebb lenne. Már javasoltam többször, hogy tapasztalatcserére keressék fel Balmazújvárost, mert
ott megoldották jól a helyi közlekedést. Tetszik a parkosítás a vasútállomástól a fürdőig, de nagyon fel kellene már
újítani a Fürdő utcai járdát. Jó lenne tovább telepíteni az utcákat és házszámokat jelző táblákat.

Pálócziné Irénke „Az ígéreteket nem tudom, mert nem követem a politikát még helyi szinten sem. Az biztos,
hogy az új testület nagy lendülettel kezdte munkáját. Gondolok itt az iskolák átszervezésére, nem mindenki
megelégedésére. Az viszont szerencsés, hogy a művelődési központ igazgatója és a polgármester nem ellenségek,
így sokkal több és jobb kulturális program van városunkban. Értesüléseim szerint jó eredményeket ér el a megalakult
pályázati csoport is. Tetszik az is, hogy a polgármester részt vesz a városban történő eseményeken. No meg új
munkalehetőség jött létre.”

L. Csné „Sarkaiból nem lehet kiforgatni a világot. Én nagyon nagy változást nem tapasztaltam. A testületi üléseken
– talán – nincs annyi összetűzés, amiből arra következtetek, hogy a volt MSZP pártiak, szimpatizánsok sokkal
kevesebben vannak, s nem kötözködnek, nem szítják a hangulatot, mint korábban, pedig lehetne. A polgármester igen
emberközpontú, mint az elődje is volt. Sok változást az iskolák reformja jelentett, ami kétségbeejtő helyzetet teremtett
sok pedagógusnál és gyereknél.”

Lejegyzte: Gut István
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Örök elégedetlen lévén az előző testülethez képest nagyon bízom ( egyelőre ) a testületben. Vártam, hogy mi
az, amiben kiugróan másak lesznek, vártam a munkahelyteremtés fellendülését, mely talán nem egészen úgy
alakult, ahogy azt a lakosság elvárta volna. Nyilván nincs könnyű dolguk  az óriási elvárások miatt. Néha bele-
bele nézek az ülésekbe, szerintem van néhány ember, akinek semmi keresnivalója nincs ott. (B. I.)

Az oktatási intézményrendszer átszervezésén kívül nagyobb változást, a lakosság életkörülményeit is érintő
javulást nem tapasztaltam. Egyetlen pozitívum talán, hogy az előző ciklus parttalan, sokszor személyeskedésig
elfajuló vitái helyett, most nyugodt légkörben zajlanak a testületi ülések. Bízom benne, hogy ez a konstruktív
párbeszéd, és az, hogy a polgármester úr személyében országgyűlési képviselője is van a városnak ,meghozza
gyümölcsét, s a közeljövőben  jelentős fejlődésnek lehetünk tanúi. (Takács István)

Negatívumot nem tudok és nem is akarok a képviselő testületről mondani. A testületi üléseket össze sem lehet
hasonlítani az előző céltalan és ok nélküli veszekedésekkel. Jó ötletnek tartom a MODE épületének
megvásárlását, ez biztosan megtérül idővel. Az iskola összevonásokban nem látom a „hasznot”, ezt én
máshonnan is hallom, hogy talán elhamarkodott döntés volt. Szerintem inkább arra kellett volna odafigyelni,
hogy ne legyenek 30 fölötti osztálylétszámok, mert ez sem a gyermekeknek, sem a pedagógusoknak nem jó.
Várom a bölcsőde átadását, hiszen mindannyian tudjuk, hogy „fogy” a nemzet és ha lenne megfelelő számú
bölcsőde- és munkahely a szülőknek- ezzel talán meg lehetne állítani ezt a folyamatot. (Tímári Balázs)

Lejegyezte: Fekete Andrea

Szeptember 2-ától 4-éig rendezték meg az USA-
ban, Utah és Nevada állam határán a sós
sivatagbanWendoverben, azt a rangos világ-
versenyt, amelyen nagyon szép hajdúnánási siker
született. 

A FITA FLIGHT távlövő íjász világbajnokság
résztvevője Mónus László József – kinek
eredményeiről már korábbi cikkeinkben is
olvashattak –, ezúttal a világbajnoki cím
megszerzése mellett, világrekord kísérlet
felállítására is vállalkozott. Nem kevés sikerrel:
Junior korcsoportban 5 kategóriában szerzett
aranyérmet, és a világrekord kísérletei is sikeresek
voltak: 3 kategóriában ért el világcsúcsot. 

Ezt a világversenyt 1960 óta rendezik meg, és a
világ legjobb íjászai mérik össze tudásukat. Embert
és eszközt próbáló környezeteben, hiszen a
számunkra szokatlan, +50 oC-os nappali
hőmérséklet mellett, tűző napsütésben zajlott a
verseny, reggeltől estig, két napon át. László
segítője a remek felszerelése, a Grózer-féle szarus
íjakkal, saját készítésű vesszőkkel, Nazca-féle
tradicionális kiegészítőkkel versenyzett, így
nemcsak önmagának, de a profi íjászfelszerelésének
is hírnevet szerzett Amerikában.

Lászlónak már nem ez az első világversenye,
számos megmérettetésen vett már részt. Hazai és
nemzetközi, európai és világbajnokságok
aranyérmeivel büszkélkedhet. Csak néhány cím a
megszerzettek közül: TAFISTA TREX GAME -
WTAF - Világfesztivál győztes - Dél-Korea, Európa
- Bajnoki aranyérem 2008, 2009, 2010, 2011,
„Nemzetek Nagydíja” győztes 2008 - Dél-Korea. A
világbajnokságot megelőzően a tavaszi IFAA
teremíjász Európa- illetve országos bajnokságokon,
Budapesten szerzett bajnoki címet. 

És hogy honnan ez az istenadta tehetség?
Valószínűleg az ereiben csörgedez. Talán
köszönhető ez a híres Zrínyi ősöknek is, akiknek
egyenesági leszármazottja. Mindenesetre büszkék
lennének rá az ősök is. László nem jár edzésekre,
önmagát edzi, maga készül a versenyekre, már
hatodikos kora óta. Akkor kezdődött ugyanis az
íjászkodás iránti érdeklődése, mely mára
világbajnokká tette. Legfontosabb segítői ebben a
szülei, akik kezdettől fogva támogatják sportolói
sikerei elérésében. Édesanyja menedzseli őt,
édesapjával együtt készítik a nyílvesszőt, és a
családi házukat, kertjüket is az íjászatnak rendelték
alá. Elkísérik a versenyekre, és olyannyira
megszerették ezt a sportot, hogy ők maguk is
versenyeznek.

De nemcsak a sportban, a tanulmányiban is élen
jár. Az idén harmadik alkalommal kapta meg a
Magyar Köztársaság Jó tanulója - jó sportolója
címet. Tanulmányait pedig a Kőrösi Csoma Sándor
Gimnázium, Szakközép, Szakképző és Általános
Iskola, Kollégium 12. évfolyamán végzi, gépész
szakon. Édesanyja elmondása szerint sikereit
köszönheti az iskolájának is, akik 4 éven keresztül
mindenben támogatták. Gömöri József igazgatónak,
Skaliczki Imre osztályfőnöknek, és az iskola
tantestületének itt az újság hasábjain keresztül is
szeretnének köszönetet mondani azért, hogy itt
helyben olyan magas színvonalú oktatást és
nevelést kaphatott, mely lehetővé tette, hogy ilyen
kimagasló tanulmányi és sporteredményt érjen el.

Éles Judit

Kiss Attiláné a Rákóczi utcai bolt egyik eladójának se negatív, se pozitív véleménye nincs, viszont munkájából
adódóan a napközben a vásárlóktól hallott diskurzusokat, véleményeket, szívesen megosztja velünk.

Az előző szférában a Gyurcsány-kormányt szidták, most Orbán Viktorét. Sajnos olyanok is, akiknek teli bevásárló
kosarukból a cigaretta, s az ital sem hiányzik. Vannak azonban, akiknek felemelő érzést nyújt, hogy a valamikori
négyes iskola újra gyermek zsivajtól hangos, vagy hogy a családjában idén mindenki munkalehetőséget talált itt
Nánáson.

Csukáné Kéki Judit háztartásbeli azonban annál határozottabb.
A párom két hónapig volt felvéve 4 órára, közhasznú munkára, 32 ezer forintért. Nem nézték, hogy 3 gyermeke van,

ebből éljen meg. A másik problémám, az ebadó. Bevezetik, jönnek a csekkek, több kutya lesz az utakon több kutyától,
kell félteni a gyerekeket. A legfontosabb pedig, hogy mi kint lakunk a Csepűs-szőlőben. Milyen jogon mondja meg
bárki, hogy én mit vethetek a saját kertemben, lucernát, vagy kukoricát. Ha nem vethetek tengerit, akkor jöjjön az
önkormányzat, és etesse meg a tyúkjaimat.

Nagy István karbantartó, kifejezetten örült, hogy felkerestem.
A karbantartókat az intézményekből kiszervezték egy csoportba, s most már a GEI-hez tartozunk. Véleményem

szerint ez egy holttá tett dolog. Olyan helyeken kell dolgoznunk, ahol még nem is jártunk, holott a saját területünkön
azt is tudtuk, mikor kell ritkítani egy túlburjánzott fát, vagy hogy milyen problémákra készüljünk fel pl. a fűtési
szezonban. A technikai feltételek, és a logisztika úgy érzem, egyelőre még hiányzik Átgondolatlannak, szervezetlennek
látom még az egészet. Remélem az idők folyamán, ez majd kiforrja magát.

Lejegyezte: Kócsi Imre

A  B ű n m e g e l ő z é s i  T a n á c s  ő s z i  ü l é s e
Megtartotta őszi ülését a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Bűnmegelőzési Tanácsa. Dombi György a

tanács elnöke megnyitója után először a szeptember 16-án lezajlott védelmi napot értékelte. Megköszönte
a szervezők közreműködését, és példaértékűnek minősítette a rendezvényt. A javasolt napirendi pontok
elfogadása után először a Mezei Őrszolgálat és a Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat háromnegyed
éves munkájáról halhattunk beszámolót. Török Róbert az őrszolgálat vezetője tájékoztatójában kiemelte a
Tanya Programot, melynek keretében gépjárművel járják be az elhagyott, félre eső tanyákat, támogatásukat
felajánlva. Előfordul, hogy nem mindig fogadják őket szívesen. Nagyné Juhász Krisztina, családsegítő
hasonló problémákról számolt be, mint tavaly, bár megjegyezte, hogy a családon belüli erőszak növekedett
az idén. Nagyobb bizalommal kell lenniük az embereknek irántunk, hogy segíteni tudjunk. A legnagyobb
érdeklődés Hraskó János r. alezredes, tájékoztatóját kísérte, aki többek közt a szórakozóhelyeken végzett
ifjúságvédelmi ellenőrzésekről, azok tapasztalatairól, és egyéb, a bűnmegelőzésekre tett intézkedésekről
ismertette a hallgatóságot. A nyáron két ellenőrzésre is sor került, melyben a helyszínek kiválasztásában
figyelembe vették a fiatalok szórakozási szokásait, lehetőségeit. Összességében megállapítható volt, hogy
elhanyagolható a szórakozóhelyek kiskorúak általi látogatottsága. A város közlekedésbiztonságáról
elmondta, hogy a jövőben szigorúbbak lesznek az ellenőrzések, és a büntetések. A stop táblánál történő
szabálytalanságért, a forgalommal szemben, illetve a járdán való kerékpározásért mindenképpen bírság jár.
Az éjszaka kivilágítatlanul közlekedő kerékpárosok is büntetésre számíthatnak ezen túl. Végül
pozitívumként emelte ki, hogy nem történt halálos baleset városunkban az elmúlt időszakban, s ehhez
részben hozzájárult a biztonsági övek szabályszerű használata. Kócsi Imre

Egy éve annak, hogy a 2010-es helyhatósági választások eredményeképp átrendeződött
Hajdúnánás Képviselő- testülete. Arról kérdeztük az utca emberét, hogy mondja el véleményét
az elmúlt egy év tapasztalatairól, hogyan értékeli az új testület munkáját. 

A  Z r í n y i  d é d u n o k a  s i k e r e i  a z  
U S A - b a n



Mintha maga az időjárás is meghívót
kapott volna, olyan szikrázó napsütés
fogadta szeptember 30-án, a Hajdú-
nánási Gyógyfürdő Gyógyászaszati
Központjának átadó ünnepségére
érkezőket.

Az Új Széchenyi Terv keretein belül
az Európai Unió támogatásával válhatott
valóra ez a régi álom. A beruházás
összköltsége 490 millió forint, melynek
felét az Észak-alföldi Operatív program
egyik pályázatával nyerte el a cég. „A
turizmus fejlesztésének fontossága, és a
város fejlődése az egyik elsődleges cél”
hangoztatta megnyitó beszédében
Szólláth Tibor, városunk polgármestere.
A gyógyászati részleggel valóban olyan
lehetőségek nyílnak meg Hajdúnánáson,
– szolgáltatás szempontjából – amik
korábban nem voltak. Nyilvánvaló
viszont, hogy sokat kell dolgozni még ez
után is azért, hogy telve legyen
vendégekkel a komplexum, s ez által, a
bevétel is megfelelően gyarapodjon az
elkövetkező időkben. A Hépszolg Kft-
nek viszont a beruházás népszerű-
sítésére, és az idegenforgalom
növelésére már konkrét tervei vannak –
tudtuk meg Szoboszlai Zoltán ügyvezető
igazgatótól – amit a projekttel együtt az
ünnepségen is ismertetett. A közel-

jövőben azt szeretnék elérni, hogy az új
részleg regionális gyógyászati központ
legyen. Ez azt jelenti, hogy nem csak a
hajdúnánásiaknak, hanem a környékbeli
települések lakóinak is a gyógycentruma
legyen. A Nemzetgazdasági Minisz-
térium Turisztikai Főosztályának
vezetője dr.. Nemes Andrea is kiemelte
megnyitó beszédében, hogy milyen
fontosak is ezek a beruházások.
„Országunk termálvizekben igen
bővelkedő tér-ségnek számit, éppen
ezért ebben a szegmensben, még óriási
lehetőségek vannak”. 

Az ünnepi beszédek után, a Mandala
Dalszínház műsora következett, majd
Gacsáji Gábor lelkipásztor megáldotta
az új épületet. Az ünnepség végén
átvágták a nemzetiszínű szalagot, s
immár a komplexum hivatalosan is
átadásra került. Ezután a vendégek, saját
szemükkel is meggyőződhettek a
beruházás eredményéről, bejárhatták az
épületet, és megismerkedhettek a
gyógyászati központ szolgáltatásaival. A
gyógyulni vágyók ezután a kádas fürdőt
a gyógy masszázst, a tangentort, a
szénsavas kádfürdőt, a súlyfürdőt, az
iszappakolást, a fizikoterápiás keze-
léseket, a gyógytornát, és a reuma
szakrendeléseket vehetik igénybe. Egy

új szauna, egy gőzkabin, és egy
impozáns szabadtéri élménymedence is
rendelkezésére áll ezen túl a fürdő
vendégeknek. Miután kigyönyörködték
magukat a látványban, az ízlésesen,
igényesen kialakított modern fel-
szereltségű termekben, állófogadás és
pohárköszöntő várta a meghívottakat. A
Hépszolg Kft. vezetősége viszont, már a
következő beruházásra emelte poharát.
Szoboszlai Zoltán elmondta, hogy
mindenképpen szállodát kell építeni a
külföldi vendégek fogadásának érde-
kében, mivel sajnos ez a fürdőnek
egyelőre még hátránya. Megvalósítandó
tervek között szerepel, – s már csak a
pályázati lehetőséget várják – hogy egy
hideg vizes élménymedencét is
építsenek, amivel a nyári csúcsot még
jobban ki tudják bővíteni. A projektzáró
rendezvényen egyébként mindenki

megismerhette azokat a terveket,
amelyeket Makovecz Imre készített, és
az utolsó munkáinak egyike. A néhány
napja elhunyt Kossuth-díjas építész volt
az, aki megálmodta, hogy hogyan
nézzen ki a jövőben a Hajdúnánási
Gyógyfürdő, a hozzá tartozó szálloda, a
környező épületek és szabadidő
központok. 

Hajdúnánás mindig sokat áldozott a
fürdő üzemeltetésére, megújítására, és
szolgáltatásainak gazdagítására. Ezzel a
hagyománnyal nem szabad szakítani.
„Elsődleges célnak tűztük ki, hogy a kis
lépéseket, nagyobb ívű fejlesztések
kövessék ezután, s reméljük, hogy
terveink mihamarabb megvalósításra
kerülnek” mondta el záróbeszédében
városunk polgármestere.

Kócsi Imre
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KÓCSI SZTORIK
kócsi imre

A r a n y s z a l m a  G y ó g y c e n t r u m

Kiss Zoltán, a megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szervének földművelődésügyi
igazgatója október elején elmondta, hogy ebben az évben, megyénkben 42 ezer hektár területen a termesztett
napraforgó betakarítása finisében jár. Az átlag terméshozam, 2,5 tonna/hektár, jónak mondható. A
cukorrépából a vártnál kevesebb, de minőségben jobb volt a termés, ami kompenzálhatja a mennyiségi
elmaradást. Kukoricából a 112 ezer hektár vetésterület több mint feléről már betakarították a termést. Az
átlagos 7 tonna/ha terméssel elégedettek lehetünk. Ha ilyen marad az időjárás, rövidesen befejeződhet a
betakarítás. Az őszi talajmunkáknál, vetéseknél már vannak gondok. A szárazság nem kedvez az őszi magágy
előkészítésnek, vetéseknek.

E hírek kapcsán érdeklődtem helyi gazdáktól, gazdálkodóktól.
Dombi Miklós elmondta, hogy 10,5 hektáron termelt kukoricát, amely teljes egészében betakarításra került.

Átlagosan 8,5 tonna körül volt a termés hektáronként. A minőség jó, a víztartalom 14-16% körül van. Az
elvégzendő őszi munkálatokban-nagyban közrejátszik a szárazság, ami gátolja a talaj előkészítését. Akadozik
a támogatások kifizetése is.

Hadadi Imre saját termelésével kapcsolatban tájékoztatott. 230 hektáron termelt kukoricát. A betakarítás
több mint 50%-ával végeztek. A termésátlag eléri a 10-11 tonnát hektáronként. A kukorica víztartalma jó,
14-16% között mozog. Egy 5 ezer tonnás kapacitású tárolóval biztosított a megfelelő tárolás. Az őszi teendők
végzése, a szárazság miatt csak lassan haladnak.

Kelemen Sándor 60 hektáron termelt siló és árukukoricát, amelynek betakarítása október 7-én
befejeződött. Átlagosan 11 tonnát takaríthattak be hektáronként. A minőség jó, a víztartalom 14-16% között
van. A termés átlaga bizonyítja azt, hogy a nála és vele dolgozók jó munkát végeznek. Biztosítva van szakmai
továbbképzésük. Eljárnak szakmai találkozókra, ahol megoszthatják gondolataikat, problémáikat más
gazdákkal is. Kiemelten jó szakmai kapcsolatot tudnak tartani. Megtermelt árujukat biztonságban tudják
tárolni (bértárolás). Szükség lenne összefogásra, hogy a gazdák társulva tároló kapacitást tudnának
létrehozni, kialakítani. Az őszi talajelőkészítés időarányos, jónak mondható.

Kelemen Imre, az Agroszoltek Kft. képviseletében a következőkről tájékoztatott. Kukoricát 400 hektáron
termesztettek. A betakarítás felével már végeztek. A terméseredmények jónak mondhatók, a termésátlag kb.
10 tonna/ hektár. A minőség jó, a víztartalom 14-17%-os. A megtermelt áru raktározása biztosított. Ezer
tonna kukorica lekötött a piacon. Mára már használják az új, 2750 négyzetméteres tárolót is. A betakarítás
2 héten belül befejezhető, ha az időjárás nem szól közbe.

300 hektáron termeltek napraforgót, amely már eladásra is került. A terméshozam jó volt, 2,7 tonna/hektár.
60 hektáron termeltek mákot. Hozama 1,3 tonna/hektár volt.

A talaj előkészítéssel betakarítás után azonnal foglalkoznak. Az őszi vetések előkészítése elfogadható
állapotban van. Kb. 100 hektáron megtörtént az ősziek vetése. A talaj előkészítés során gondot okoz a
szárazság. Az elmúlt évi és a tavaszi „vízjárta” sebek „begyógyítása” sok gondot okoz, ám meg kell oldani.
Azt lehet mondani, hogy a jövő gazdasági év megalapozása a legfőbb teendő.

Gut István

K ö r k é p  a z  ő s z i  m e z ő g a z d a s á g i  m u n k á l a t o k r ó l

Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni Nagy Miklós egyéni vállalkozónak nagylelkű adományáért,
melyet az intézményünk részére ajánlott fel. 
Neki köszönhetően az ellátottaink egy kellemes napot tölthettek el sétakocsikázva a városban. Nagy
meglepetésünkre másnap egy újabb felajánlással érkezett, egy boxzsákot és egy gyerektriciklit kaptunk
ajándékba. Örülünk neki, hogy a mai nehéz helyzetben is vannak ilyen nagylelkű adományozók.
Köszönjük és munkájához további jó egészséget kívánunk!

A Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Magyar utcai telephelyének dolgozói

A három nadrág esete
A minap panaszoltak el nekem egy kis történetet,

mely városunkban a napokban megesett, s azzal,
hogy közre adom, bizonyára tanulságul szolgál majd
sokaknak, akik esetleg hasonló cipőbe, illetve
nadrágba lépnek, vagy akarnak belelépni. Azért
nadrágba, mert a sztori főszereplője 3 nadrág, és
egyik kedves ismerősöm, akit nevezzünk A. néninek.
A. néni az elmúlt szerdán épp a piacon turkált egy
erre a célra kihelyezett standon. Nadrágot keresett,
és talált is magának 3 darabot. A harmadik viszont
megtetszett, egy épp mellette válogató ismerősének
is, de kimondták békességgel, hogy aki hamarabb
megtalálta, az viszi. A jól végzett vásárlás után
hősünk betért az OTP-be, egyrészt, hogy feltöltse
időközben kiürült pénztárcáját, másrészt, hogy hátha
talál ott újabb ismerőst, akivel megbeszélhetik
esetleg a nyugdíjasok napi helyzetét 2011-ben, vagy
mondjuk a kvantum fizika hatását a bolgár
költészetre, és az ózonpajzsra. Egyszóval, egy kicsit
cseverészni akart, de közben elkövetett egy kis
malőrt. Mégpedig azt, hogy a táskáját a nadrágokkal
kint felejtette, a kerékpárjának kosarában. Nos mivel
elég jól sikerült odabenn az eszmecsere, csak másfél
óra múlva lépett újra az utcára, s megdöbbenve vette
észre, hogy a táska a nacikkal még mindig a helyén
van, az időközben magára maradt bicajon. 

– Hogyan lehet, hogy ennyi idő alatt nem lopták
el? – morfondírozott magában, s arra a
következtetésre jutott, hogy a mai kétségkívül egy
szerencsés nap.

– Nosza, irány a posta, kaparjunk egyet! – kiáltott
fel, még mindig magában. Ez az ő nyelvén azt
jelenti, hogy vesz egy kaparós sorsjegyet a
postahivatalban, s talán duplán szerencsés lesz ez a
nap. Most már azonban elővigyázatosabb volt, s
mielőtt belépett volna az ajtón magával vitte a
táskáját, elvégre az ördög nem alszik. Nemsokára
azonban a másik arcát mutatta meg Fortuna istennő.
A sorsjegy nem nyert, s míg ő izgatottan kapirgált,
ellopták mellőle a táskáját. A hab a tortán, hogy este
e-mailt kapott a reggeli ismerősétől, hogyha mégsem
jó a nadrág, ő szívesen átvenné. A nadrág jó.
Valakire, ment vissza a válasz.



Pályázati felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő, Hajdúnánás, 0996/2 hrsz-ú 7125 m2

nagyságú, saját használatú út megnevezésű ingatlant versenytárgyalásos pályázati eljárás útján az alábbi feltételekkel:
A kiinduló licitár 1.070.000 Ft, 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 szerződéssel egyidejűleg átutalással köteles megfizetni az önkormányzat költségvetési
elszámolási számlájára (11738077-15372662); a tulajdonjog átruházással kapcsolatos összes költség a vevőt terheli; a terület esetleges, szükség szerinti
kimérettetésének költsége az önkormányzatot anyagilag nem terhelheti, azt a nyertes pályázó saját költségén elvégeztetheti, a pályázaton az nyeri el a vételi jogot,
aki magasabb vételi árat ajánl.

A pályázat beérkezési határideje: 2011. november 4. (péntek) 1600 óra     Versenytárgyalás, licitálás: 2011. november 7. (hétfő) 900 óra
A pályázat csak személyesen nyújtható be, zárt borítékban „Pályázat a hajdúnánási 0996/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlására” felirattal.
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 helye: a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó terme 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

bocskai étterem 
és söröző
Hajdúnánás, 
Fürdő utca 4.
Tel.: 06 30 871 5771

Októberi és 
novemberi ajánlatunk!

November 11-én és november 12-én

MáRToN-napi LUdAs-EsTEK
Már most  foglaljon asztalt!

Szalagavatókra  vá l la l juk
hidegtá lak  kész í tését !

Házasulandók figyelem!Házasulandók figyelem!
Már most foglalják le jövő évre lakodalmas

termünket! Ideális helyszín, finom ételek, profi
kiszolgálás,  mérsékelt árak!


Menü kiszál l í tással

Hajdúnánás és Hajdúdorog területén
750 Ft-ért!

KéKY LAjos VÁrosi MűVLődési
KözpoNT proGrAMjAi

Kiállítások
Október 18. (kedd) 17 ó Buczkó József rajztanár-
etnográfus alkotói kiállítása. Megnyitja: Sebestyén
Miklós gimnáziumi tanár.
Megtekinthető november 6-ig.
November 12. (szombat) 17 óra Vlagyiszlav
Najgyenov festőművész kiállítása.
Megtekinthető december 2-ig.

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.
Mindhárom kategóriában a legjobb pálya-
munkákat díjazzuk. A legjobb alkotásokból
decemberben a Város Napján kiállítást szer-
vezünk. További információk a művelődési
központban Szólláth Zoltántól kérhetőek.

2 0 11 .  d e c e m b e r  3 – á n  i s m é t

Városi Ki Mit Tud

a hajdúnánási Kéky Lajos
Városi Művelődési Központban!

A következő kategóriákban lehet jelentkezni:
ének, hangszeres zene, próza, vers, tánc,

színpadi mű, egyéb.
Jelentkezési határidő: 2011. november 18. péntek

Pályázati felhívás

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázati úton történő bérbeadásra meghirdeti

5 éves határozott időtartamra,
az önkormányzati tulajdonát képező, 

Hajdúnánás, Hunyadi u. 2-4. szám alatti, 17 m2

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

A pályázatok beérkezési határideje:
2011. november 2. (szerda) 1600 óra

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

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

Telefon: (06) 52/381-411/129
A versenytárgyalás, licitálás ideje:

2011. november 3. (csütörtök) 1000 óra
A versenytárgyalás, licitálás helye:

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

Pályázati felhívás

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete pályázati úton történő bérbeadásra
meghirdeti 5 éves határozott időtartamra, az

önkormányzat tulajdonát képező,
Hajdúnánás, Dorogi u. 3. szám alatti, 15 m2

alapterületű, 3. számú garázst
250,- Ft/m2/hó + áfa kiinduló licitáron.

A pályázatok beérkezési határideje:
2011. november 2. (szerda) 1600 óra

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

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

Telefon: (06) 52/381-411/129
A versenytárgyalás, licitálás ideje:

2011. november 3. (csütörtök) 900 óra
A versenytárgyalás, licitálás helye:

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

Vissza nem TéRÍTendŐ TámOgaTással 
KOmbinálT miKROHiTel FORinT alaPOn

a z  Ú j  s z é c h e n y i  t e r v  f o r r á s a i b ó l !
Csak 2011. december 31-ig vagy a keretösszeg erejéig igényelhető!

i g é n y e l j e a
Hajdú -B ihar  Meg ye i  Vá l la lko zásfe j lesz tés i  A l apí tványná l !

Örömmel jelenthetem be, hogy hosszas
előkészületek után Hajdúnánáson is
megalakult a Jobbik Magyarországért
Mozgalom Ifjúsági Tagozata 2011.
szeptember 30-án. Ezzel együtt már 9 ifjúsági
tagozat működik a megyében, amivel országos
szinten az elsők közt szerepelünk. Céljaink
egyértelműek, a fiatal generáció, parázsló
nemzettudatának felélesztése, rovás helységnévtábla

állítása, ezzel is hagyományaink
ápolása, valamint karitatív gyűjtések
szervezése a rászorultakért. Három
egyetemista taggal kezdődött el a
munka, és folyamatosan várjuk az
érdeklődőket, tettre kész nemzeti
elkötelezettségű magyar ifjakat!
Jobbik Hajdúnánás, valamint

Hajdúnánás Jobbik Ifjúsági Tagozat néven
megtalálhatóak vagyunk az új generáció számára oly
divatos Facebook közösségi oldalon is!

Józsi-Tóth Dániel
Hajdúnánás Ifjúsági Tagozat elnöke

JobbIK KöZLEMéNy

A felvett összegből akár 
4.000.000 Ft-ot 

EGYÁLTALÁN nem kell visszafizetni!

információs honlap:

www.tamogatotthitel.hu

Debrecen, 4029 Csapó u. 26.
Telefon: 52/500-330
E-mail:
info@tamogatotthitel.hu

Tisztelt Hajdúnánási Lakosok!
2011. október 26-án (szerdán) 10-től 12 óráig tartom a soron következő fogadóórámat,

Hajdúnánáson a Polgármesteri Hivatalban. 
Kérem tiszteljenek meg bizalmukkal!

Elérhetőségem: www.kissattila.hu, email.: info@kissattila.hu; telefonon 0620/2146789

K i s -  é s  n a g y b á l á s  s z é n a  é s  s z a l m a  e l a d ó .
Hajdúnánás, rákóczi  u.  38.  telefon: 06 (20) 416-4548

2011. október 14. Hajdúnánási Újság Hirdetések 5-6.



Régiség
gyűjtő

Reális áron vásárol
minden régiséget.

Bútort, fa, cserép üveg,
és zománcos

edényeket, festményt,
stb.

Telefon:

06-20/3389-879

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 készülékkel naponta
helyileg kezeltem a gyomromat és a

fejemet is. A fejfájás már egy kezelés után
megszűnt, illetve 3 hét alatt a gyomor-

panaszok is elmúltak.”
www.nonstop-doctor.com

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

VIssZAVásáRLásI gARANCIA!

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 
Egy óRáN bELüL,

MEgELőZés és HATéKoNy KEZELés
gARANCIáVAL !

17-féle vizsgálat, mely feltérképezi az Ön testét
tetőtől talpig és 81-féle személyre szabott kezelés,
amelyek minden panaszára gyógyírként
szolgálnak. Nyugat-Európa és Dubai elitje már
évek óta élvezi ennek a módszernek az előnyeit!
Ön is megérdemli a tökéletes orvosi ellátást!!!!
Páciensünk írta:”Évek óta nagyon magas a vér-
nyomásom, hetente 1-2 alkalommal rohammentő
vitt kórházba. De sajnos 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 a
környékünkre, legalább is hozzám biztos nem.
Azóta is szorgalmasan ajánlom a módszereiket a
barátaimnak, mert nagyon elégedett vagyok az
eredményeimmel.”

Almási Katalin
Információ:

www.meggyogyulsz.com
Kérjen időpontot most!

+36 20 279 1476

m e g n y i T O T T U n K !
dR. Rab FeRenC ÜgyVédi iROda aliROdáJa

megkezdte tevékenységét
HaJdÚnánás, máRTÍROK U. 7. szám alatt

POlgáRi, bÜnTeTŐ, CsaládJOgi és Céges ÜgyeKben.
Ügyfélfogadás:

Hétfőn 9-től 12-ig, szerdán 14-től 17-ig, csütörtökön 12-től 16-ig.
(Tanácsadás, okiratszerkesztés, hatóság előtti képviselet ellátása.)

Hajdúnánás
Polgári út-szabadság u. sarka

telefon: 06 30/336-3097
www.oazis.hu

árvácska 95,- Ft
Megérkezett a gyümölcsfa!

Vitamindús bogyós termésűek nagy választékban
(sárga málna!, áfonya, kökény, szedermálna, fekete-,pirosribizli, pirosköszméte!, naspolya, életbogyó!,

homoktövis, szeder, folytontermő málna, stb…)

Nyitva: minden nap
egyszeri vásárlásnál 1db kupon váltható be!

A kupon 1.500 forint feletti vásárlás esetén váltható be
2011. október 31-ig.
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Szeptember 27-én a városi könyvtárban Füz László
amatőr fotós „A mulandóság lenyomatai” címmel fotó
kiállításra került sor. A kiállítás rendezte, és a
megnyitót Rigó Tamásné a könyvtár vezetője tartotta.
Megnyitójában méltatta Füz László amatőr fotós
tevékenységét és bemutatta a több mint 50 színes
képből rendezett kiállítás anyagát.

A következőkben Füz László amatőr fotós
tevékenységét szeretném bemutatni. Azt az utat,
ahogyan a legegyszerűbb Szmena 8-as fényképezőgép
megismerésétől hogyan jutott el a legmodernebb gép használatáig. Nyomon követve a fotós életútját:

Füz László amatőr fotós, de bátran nevezhetnénk fotóművésznek is. A kiállítás kapcsán arról
beszélgettünk, hogy hogyan jutott el ilyen magas fokú „művész szintre” a fotózás területén? A következőket
mondta el:

Édesanyja a Béke Tsz nyomdájában dolgozott. Mint általános iskolás gyermek gyakran felkereste
édesanyját a nyomdában. Igen nagy hatással volt rá a fényképek készítése. Ekkor Kapronczi Julianna (ma
Varga Lászlóné) foglalkozott a nyomdában a fényképek készítésével a különböző kiadványokhoz. Mint
fiatal gyermeket megragadta a fotótechnika. Ekkor (1973-ban) kapott egy Szmena 8-as típusú
fényképezőgépet, s ezzel kezdődött meg az amatőr fotós karrierje. Később a gimnáziumban már fotó
szakköri tag lett. Állandóan képezte magát a fotós irodalomból is. Nyaranta repró képeket készített a szakkör
számára.

A gimnázium elvégzése után 1978-ban ő lett a nyomda fotósa. 1980/81-ben katonai szolgálatot teljesített
a határőrségnél, s mint határőr szakaszvezető szerelt le.

Leszerelése után a Hajdúnánási Városi Rendőrkapitányság állományába került. Előbb a közlekedési-
majd a bűnügyi osztályon dolgozott. Mindkét területen szükség volt a fotós tudására. Bűnügyi technikusként
teljesített szolgálatot a nyugdíjazása előtti években. 1989-ben egy egyéves zászlós képzési tanfolyamon
vett részt Budapesten. Ekkor már ő oktatta a leendő rendőrzászlósokat a fotózás tudományára.

2007-ben ment nyugdíjba, mint főtörzszászlós 25 év BM-szolgálat után. Mint nyugdíjasnak még több
lehetősége nyílik a fotózásra. A fényképezés mellett megismerkedett a videózással is. De a videó mellett a
fotózás maradt a kedvenc elfoglaltsága. Megörökíti a családi eseményeket, s minden fontosabb városi
rendezvényt fényképezőgépével.

1973-tól napjainkig nagyon sok szép képet készített. Bizonyság erre a kiállítás anyaga. Több esetben igen
eredményesen vett részt különböző fotó pályázatokon. De a szeptember 27-ei kiállítás az első önálló
kiállítása. A kiállítás megrendezésében és megnyitásában köszönet illeti Rigó Tamásné könyvtárvezetőt. Én
is amatőr fotósnak vallom magam, de a fotós tudományom eltörpül Füz László művészi szintű munkássága
mellett. Bátran kijelentem, hogy Füz László Hajdúnánás legjobb amatőr fotósa.

A szebbnél-szebb képeket tartalmazó kiállítás december közepéig tekinthető meg a Városi Könyvtárban.
A Hajdúnánási Újság minden kedves olvasójának ajánlom a kiállítás megtekintését.

Füz Lászlónak és Rigó Tamásnénak gratulálunk a kiállítás megrendezéséhez. További fotós sikereket
kívánunk. Tar József

A  m u l a n d ó s á g  l e n y o m a t a i

A nemrég 82. születés napját ünneplő ötvös László méltó köszöntése, ha lapunkban említést teszünk
ez évben megjelent könyvéről, mely egy összeállítás, amit címe is jól mutat: fénysugarak Magyar
Irodalmunkban – beszélgetések – tanulmányok – vélemények.
A következő sorok a könyv szerzőjétől a könyv utószavaként olvashatóak. V. L.

Családi körben, gyermekként ismerkedtem meg Károli bibliafordításával, Szenci zsoltáraival és Szikszai
imádságaival, amik a felkészülésem idején stúdiumaim, a hivatásom betöltése során – évtizedeken át –
gyönyörűséggel végzett munkálkodásom szerves részévé lettek. Menetközben világosodott meg előttem,
hogy a bibliaszeretettel együtt az irodalom szeretetét is ajándékként kaptam meg Istentől, így természetesnek
tekinthető, hogy a Biblia és az irodalom kapcsolata foglalkoztatott, sőt – Móricz Zsigmond Magvetőjének
felfedezése – publikálásra is ösztönzött.

Mindezekről – tömören – csak azt mondhatom el, hogy kötetem jelent meg Szenci Molnár Albertről,
Csokonai Vitéz Mihályról, Ady Endréről, Simándy Pálról, Kiss Tamásról és Czine Mihályról, valamint Új
Magvető címen, több íróról együttesen. Mindezeknek szerves folytatása a mostani kötet: Fénysugarak
Magyar Irodalmunkban, aminek derekas része a Méliusz Rádióban elhangzott interjú sorozat. Ehhez
kapcsolódik a témában megjelent néhány tanulmány és könyvismertetés. A Biblia kutatása és hatása iránt
érdeklődők, akiknek a száma növekszik, bizonyára érdeklődéssel lapozzák majd a kötetet. Kegyelettel
emlékezem mind azokra – szüleimre, tanítóimra, tanáraimra –, akik megértéssel támogattak, nagyobb-
nagyobb feladatok elé állítottak, és Istentől kapott bölcsességükkel segítettek a munkámban. Hálás szívvel
mondok köszönetet családom tagjainak, író barátaimnak, minden vonatkozású támogatóimnak, akiknek a
nagylelkű, áldozatos közreműködése tette lehetővé, hogy a kötet eljusson az olvasókhoz az idei könyvhétre.

2011. szeptember 10-én, Hajdúnánáson rendezte
meg a Fehér Bot Alapítvány és a Szabolcsi Támogató
Szolgálat a kétévente sorra kerülő „Mutasd meg
magad! Régiós kulturális seregszemlét”. Rendez-
vényünket a Tiszta Formák Alapítvány támogatásával
valósítottuk meg. Dr. Szabó Miklós Alapítványunk
elnöke és Rigó Tamásné a Hajdúnánási Móricz Pál
Városi Könyvtár vezetője nyitotta meg a nagy létszámú
látogatók előtt a kiállítást. Kiemelték mindketten, hogy
ezzel és más rendezvényekkel is teret adunk

sorstársainknak, hogy megmutathassák mindenki előtt,
milyen értékek rejlenek a látássérült és egyéb
fogyatékkal élő emberekben, amit egyesek művészi
szinten űznek. A kiállítási anyagot, melyet látássérült
és más fogyatékkal élő ügyfeleink készítettek
szabadidejükben  nagy odaadással és szeretettel tárták
minden látogató elé. Képző és iparművészeti, háziipari
és egyéb kézműves alkotásaikat mutatták meg.
Küldetés ez a szó, a szó jó értelmében, mert többi
embertársaiknak bizonyítják, hogy ők milyen

hasznosan töltik szabadidejüket.  Nagy megtiszteltetés
volt, hogy Szólláth Tibor Hajdúnánás polgármestere is
megtisztelte jelenlétével kiállításunkat, majd ígéretet
tett arra, hogy a legközelebbi hasonló kiállítási
rendezvényünkre keresi a lehetőséget egy nagyobb
terem biztosítására. 

Közel húsz kiállító vette a bátorságot, hogy
kézműves alkotásaikat, gyűjteményeiket megmutassák
a nagyérdemű előtt.

Karcagi Márta

KÜldJÖn egy KéPeT!

PROgRam  aJánló

A kép az ötvenes évek elején készülhetet az akkori
tanács háza előtt.

Arra kerjük kedves olvasóinkat, akiknek ebből az
időszakból vannak fotói a főtérről és épületeiről
kérjük jutassák el Szólláth Zoltánhoz a Kéky Lajos
művelődsési központba. A képeket visszaadjuk!

Október 14. (péntek) 18.30 Nánási fonó –
táncház. Zenél a Csűrdöngölő Népzenei Együttes.
A belépés díjtalan!
Október 15. (szombat) 19 óra
A Lente Lajos Nótaklub nótaestje.
Október 21. (péntek) 18 óra barangoló Klub:
India - A csodák országa. A Kéky Lajos Városi
Művelődési Központ meghívja Önt egy vetített
képes előadásra a sokszínű és különleges Indiáról.
Előadó: Galamb Gábor.
A helyszínen megvásárolható Galamb Gábor
India című könyve. A belépés díjtalan!
Október 23. (vasárnap) 16 ó Megemlékezés az
1956-os forradalom 55. évfordulóján.
Beszédet mond: Tállai András önkormányzati
államtitkár.
Ünnepi műsor a művelődési központ
színháztermében.
Október 26. (szerda) 18 óra Irodalmi Teaház.
November 3. (csütörtök) 17 óra Elhurcoltak
kegyeleti emléknapja. Megemlékezés az
erődfalnál a Hajdúnánásról munkatáborba
hurcoltakra.
November 3-6. (csütörtök – vasárnap) Premier
színjátszó Találkozó.
November 9. (szerda) 10.30 Csodamalom
bábszínház: Várkastély titka
November 9. (szerda) 17 - 18.30
gyűjtők cseredélutánja
Szeretettel várjuk a bélyeg, kártyanaptár,
telefonkártya, szalvéta, érme, bankjegy, Kinder-
figura, képeslap, régiség, képregény stb.
gyűjtőket.
november 12. (szombat) 20 – 24 ó Nosztalgia és

Ismerkedési est. Zenél az OKÉ Party Zenekar –
Tóth Lackó és Csiki László (Bandi). Belépődíj: 500 Ft.
november 15. (kedd) 17 ó barangoló Klub:
Indonézia – bali és Lombok Előadó: Nádai
László, a Baraka túravezetője. A belépés díjtalan!

M u t a s d  m e g  m a g a d !     R é g i ó s  k u l t u r á l i s  s e r e g s z e m l e

O l v a s n i v a l ó
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Családi napra szólt a meghívó, az Iskola utca 10-be,
s nem születésnapra, hanem születés alkalmára. Új
óvoda született: Református Óvoda. E becses
alkalomra hívták meg a fenntartó Hajdúnánási
Református Egyházközség, az intézmény vezetősége,
a dolgozók és a gyerekek a szülőket, a családokat, hogy
együtt ünnepeljenek, s ismerkedjenek, szórakozzanak. 

A Hajdúnánási Református Egyházközség, és a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat között kötött
közoktatási megállapodásnak megfelelően 2011.
augusztus 29.-től beindult a Református Óvoda a
városunkban, mely a Hajdúnánási Református
Általános Iskola tagintézményeként működik. A
közoktatási megállapodás arról szól, hogy az
Egyházközség átvállalja 4 csoport működtetését, amely
közel 30 millió forint megtakarítást jelent a városi
költségvetésnek. A megállapodás része volt még, hogy
az Önkormányzat fölszereli az óvodát, hogy azt már
csak működtetni kelljen. Ez a nyár folyamán
megtörtént. A kapott tárgyi eszközöket adományokból,
pályázati forrásokból, s egyházközségi támogatásából
kipótolták, felújították, kijavították, (sokszor az
óvónők, a dajkák áldozatos munkájának is
köszönhetően). Ekkor gondolta úgy a vezetőség, hogy

a születés alkalmával legyen meg az első találkozás a
fenntartóval, a Hajdúnánási Református Egyház-
községgel, és a szülőkkel, egy Családi nap keretében.

„ A mai nap, egy nagy becsomagolt ajándék” mondta
el köszöntőjében Szabóné Marth Éva igazgató asszony.
S valóban. Gacsályi Gábor gyülekezeti lelkipásztor,
Dombi Imre gondnok úr, és Csuja Beáta óvodavezető
ünnepi, bemutatkozó gondolatai után az óvodások
meglepetés műsora, már néhol könnyeket csalt a szép
számmal megjelenő szülők szemébe. Ezután
következett a „Terülj asztalkám” névvel illetett tízórai,
majd kötetlen beszélgetés, móka, játék, kacagás,
melynek sikeréről egy lufibohóc, egy trambulin,
arcfestés - ügyes óvó nénik közre-működésével - s a
Berkenye együttes zenés műsora is nagyban
hozzájárult. A nap végén egy hatalmas torta közös
elfogyasztása zárta a programokat. 

Azt akartuk, hogy ennek az örömnek részesei
legyenek a szülők is – mondta el kérdésemre a nap
végén Szabóné Marth Éva igazgatónő, majd hozzátette:
Azt szerettük volna, hogy  azok, akik nem feltétlen
hitbéli alapon, hanem az óvónők és a  Református
Iskola iránti bizalomból hozták ide gyermekeiket,
találkozzanak, ismerkedhessenek az egyházközséggel,

velünk, az óvodával, a terveinkkel. A Református
Óvoda keresztyén légköre szeretetteljes  természetes
egyszerűséggel formálódik.  A szülők nem
kötelezettséget vállaltak, de egyre inkább érzékelik,
hogy a lehető legjobb helyen van a gyermekük.  A
reggel agy kis áhítattal kezdődik, énekléssel, egy
történet felolvasásával, lényegének megbeszélésével.
Hetente egy hittanóra van, viszont minden délben
lelkesen, szinte visszaszámolva várják  az óvodások a
„Bimm-Bammot”, a déli harangszót. Úgy érzem
fontos, hogy már most érezzék identitásukat,
hovatartozásukat, s egyáltalán nem mindegy hogy
ebben a korban mit, s milyen formában kapnak a
gyerekek. Magam, s az iskolai, de immár az óvodai
munkatársaim is úgy látják, hogy ez a munka nekünk
több, mint pedagógia. Ez egyfajta küldetés, hogy a
városunkban a református keresztyén múltat az iskola
mellett az óvoda segítségével is, egy  kicsit
„visszagyökeresítsük”.

Kócsi Imre

K ö z l e m é n y
A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.

korábbi közleményében foglaltaknak megfelelően –
a szervezet korszerűsítés részeként – áttért a csekkes
díjfizetésre. 

Bár a leolvasás félévente történik, a fogyasztóknak
lehetőségük van arra, hogy a pillanatnyi állást
bediktálják telefonon, vagy postai úton eljuttassák az
ügyfélszolgálatos munkatársainkhoz. Reményeink
szerint hamarosan sms-ben és e-mailben is fogadni
tudjuk majd a szükséges adatokat. 

A fogyasztóbarát fizetési rendszer bevezetése
ellenére azonban sajnos nem csökkent a
kintlévőségek mértéke. Azért, hogy a tartozás ne
halmozódjon tovább, vízkorlátozást jelentő
szűkítőket szereltünk fel azoknál a fogyasztóknál,
ahol jelentős az adóság mértéke. 

A nehéz helyzetbe került, de fizetni szándékozókat
részletfizetési lehetőség biztosításával segítjük. 

Intézkedéseink elsődleges célja az, hogy –
igazodva napjaink elvárásaihoz – olyan színvonalas
szolgáltatást nyújtsunk, mely minden szolgáltatási
területünkön élő fogyasztó megelégedését szolgálja.

Ú j  ó v o d a  s z ü l e t e t t

Makovecz Imre életének utolsó munkái között
Hajdúnánásnak dolgozott. Isten megengedte nekem,
hogy személyes találkozások alkalmával együtt
gondolkodjunk terveinkről. Templomépítő és más
építészeti munkásságát, „küzdelmeit” már régen
ismertem, több általa tervezett épületet, templomot
megnéztem. Utoljára szeptemberben Erdélyben az
általa tervezet vargyasi templomot csodálhattuk meg
a nánási presbiterekkel együtt kirándulásunk
alkalmával. Imre bácsival személyesen közel két
esztendeje találkoztam, amikor három fiatal mérnök
munkatársával együtt városunkban jártak és eljöttek
megnézni a mi szép sudár, „sugár” tornyú
templomunkat is. Az református iskola és az idősek
otthona közötti részhez érve, amikor bemutattam
épületeinket, felvetettem egy régen dédelgetett

gondolatomat. Szeretném, ha a városban is lenne
olyan egyházi épület, amelyik hordozza az ő látását
„kezének munkáját”. Elfogadta a felkérést, és
nagylelkűségére vall, hogy a vázlatterv elkészítését
adományként ajánlotta fel egyházközségünknek. A
„Templom és iskola” gondolata az ő lelkében is ott
volt. Templomunk már van, toronnyal együtt.
Iskolánk is van, de a létszámnövekedés, valamint a
gyerekek minél jobb körülmények közötti
elhelyezése, tárgyi feltételek biztosítása érdekében
szükséges a bővítés. Gyülekezetünk két oktatási
épület bővítésére, felújítására szeretne pályázni a
közeljövőben:   iskolára és óvodára. 

Mindkét tagintézmény épülete bővítésének
tervezéséhez  hozzá is kezdtek a mérnökök Imre
bácsi vezetésével. Többszöri egyeztetés, személyes

találkozás és helyszíni bejárás után mondhatom, hogy
kész a munka. Egyházközségünk már megkapta a
szép látványterveket.  Nagyon örülünk annak, hogy
Isten még ezt a munkát megengedte neki, mi pedig
arra kérjük a jó Istent, adja meg nekünk, hogy, amit
ő megtervezett meg is valósuljon.

Makovecz Imre templomépítőről, keresz-
tyénségéről a Reformátusok Lapjában Békési Sándor
ezt írja:

„Jól értette a keresztyénség hitvallását, s tudta,
hogy olyan tradicionális vallásról van szó, amelyben
a generációk szent kötelessége az Úristentől kapott
evangéliumot, küldetést, értéket és bölcsességet
átadni a következőknek örökül. Ő ezt az építészet
nyelvén tette meg.”

Gacsályi Gábor lelkipásztor

Megismerkedésünk tulajdonképpen az István a
királynak és Nagy Ferónak köszönhető. 2009-ben
nagy sikerrel játszotta a Mandala Dalszínház a
fürdőben Ahogy az rendes becsületes előadások után
lenni szokott az előadást követően Ferót
körülrajongták és miután itt aludt, hajnalig tartó
sztorizás alakult ki. Természetesen nem
hiányozhatnak ilyenkor a jóféle nedűk sem. Szó szót
követett, s egyszer csak a gyógymedencében
folytatódtak az elmés évődések. Hajnalhasadáskor
azonban Feró körbenézett és azt mondta: „…Rohadt
jó ez a víz Lacikám érzem a csontjaimban, ilyen k…
jó vizű fürdőbe még nem is voltam, csak az a baj,
hogy miről fogom én ezt megismerni. Ezek a
medencék bárhol lehetnének, nincs semmi
jellegzetességük!” Ez volt az a klasszikus pillanat,
amikor egy kívülről jött ember azonnal kimondja azt,
ami helybelieknek is ott bujkál a szánk sarkában,
csak nem formálódik szavakká. Gondolataim sodra
oda jutott, ha ez a legjobb víz akkor a legjobb,
legeredetibb építészt kell megkeresni egy hosszú távú
fejlesztési koncepció elkészítése céljából.
Természetesen csak Makovecz Imre jöhetett szóba,
Szúrós szemekkel Kecske utcai szentélyében,

faggatott céljaimról, a hajdúkról, Nánásról, mint
városról, álmokról. Szabályosan úgy éreztem, mintha
vizsgáznék előtte emberségből, hitből. (Később
tudtam meg munkatársaitól, hogy bevett módszere
volt a leendő partner tesztelése és hogy elég sokan
elbuktak ezeken a beszélgetéseken.) Szumma
szumárum elvállalta a munkát, személyesen járt
városunkban, többször is. Minden fejlesztésre
elgondolt területet megnézett, kérdezett, kérdezett,
kérdezett. Ismerni akarta a helyi emberek
véleményét, érzéseit, érzelmeit, hitét városukban.
Nekünk akart tervezni, szerethetőt, hogy mienk
legyen, de mégis világszínvonalú és
kompromisszumok nélküli Makoveczes. S mi az, ami
a keze nyomán megvalósulhat Hajdúnánáson: a
temető új bejárati épülete és kerítése, a református
iskola új szárnyának épülete, a református óvoda
bővítése, a Hajdúk tornyának koncepcionális víziója
és természetesen ami a legfontosabb a fürdő és
környékének hosszú távú rekreációs, turisztikai
attrakciókkal teli, szállodákkal, frissítő faluval, élő
skanzen faluval, csárdával, ökomenikus kápolnával,
sport komplexummal is még sok mással megtűzdelt
víziója. Évtizednyi lehetőség áll a város előtt, hiszen
Makovecz Imre, akit őszentsége a Pápa a világ
második számú építészének titulált és így is kezelte,

ezen az értéken egy új hajdúnánási városrészt
tervezett meg, amely elemeinek sorozatos
megvalósulása a Kárpát-medence egyik leghíresebb
idegenforgalmi központjává fejlesztheti a városunkat.
Szigorú precíz ember volt, szavai lélekbe vágóan
pontosak. Kötelességünk végigjárni azt az utat,
melyet egyik utolsó teljes értékű munkájával kirótt
ránk. Különben bajban leszünk, összevonja fönt a
szemöldökét és ki tudja mi lesz még abból. Erős
tiszta hitet kaptam tőle és épületeivel ezt a hitét
adhatja át a városunk minden lakójának.

Dobos László

M a k o v e c z  I m r é r e  e m l é k e z ü n k

Az új Református Iskola szárny bővítésének terve
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Tisztelt Ügyfelünk!

Szeretnénk felhívni a figyel-
müket, hogy az utóbbi időben
tudomásunkra jutott: Miskolc környékén úgynevezett
”trükkös tolvajok” tevékenykednek. Az ismertté vált
esetekben, főleg időseket próbálnak megkárosítani a
magukat TIGÁZ-szakembereknek kiadó tolvajok. Az
elkövetők arra hivatkoznak, hogy a TIGÁZ
megbízásából keresik fel az ügyfeleket éves
gázkészülék ellenőrzés és CO (szénmonoxid) műszer
felszerelése céljából. A munkáért előlegben készpénzt
is kérnek, illetve hivatalosnak tűnő okmányt is
aláíratnak a tulajdonossal, melyben ő egy későbbi
fizetésre is kötelezettséget vállal.
Fontos, hogy a TIGÁZ ügyfelei csak olyan embernek
nyissanak ajtót, és engedjék társaságunk nevében
eljárni, akinek személyazonosságáról és szándékairól
meggyőződtek! Ezt elősegítendő, jelen tájékoztató
anyagban összeállítottuk, hogy munkatársaink mely
ügyekben kereshetik fel ügyfeleinket, és milyen
hivatalos jelzések alapján azonosíthatják őket.
A tudnivalókat röviden összefoglalva a két
legfontosabb dolog: munkatársaink és megbízottaink
igazoló okmányokkal (igazolvány, megbízólevél)
rendelkeznek, és kérésre ezeket kötelesek felmutatni;
illetve soha, semmilyen körülmények között nem
jogosultak készpénz átvételére vagy átadására.
Amennyiben valaki a TIGÁZ nevében kopogtat
ügyfelünk ajtaján, de nem tudja, vagy nem akarja
igazolni magát, kérjük, ne engedjék be! Amennyiben
valaki a TIGÁZ nevében pénzt kér, vagy pénzt szeretne
átadni, ne fogadják el, ne engedjék be az illetőt! Ha
bármilyen tevékenységünk díjköteles, azt mindig postai
úton eljuttatott számla illetve csekk ellenében kell
kiegyenlíteni; amennyiben ügyfelünk az éves leolvasás
után visszatérítésre jogosult, az összeget mindig
átutalással, vagy postai úton, lakcímre kézbesítve
juttatjuk el. 

Megemlékezés
NAgy  ZoLTáN 

halálának 1 éves évfordulójára
Elmetél tőlünk egy kora

hajnalban, köszönni, elbúcsúzni
sem volt alkalmam.

Búcsúzik négy gyermeke és volt felesége.

Mikor elhagylak, mikor lelkem roskadozva vittem, csöndesen és
váratlanul átölel az Isten.

Ady Endre

Az ősz kérlelhetetlenül is az elmúlást jutatja eszünkbe. Ez az ősz
különösen sok fájó pillanatot hozott. Szeptember 12-én távozott közülünk
dr. Molnár Endre üzemi állatorvos, higiénikus. 1932-ben születet
Zsámbokon. Vácon a piaristáknál végezte középiskolai tanulmányait,
ezután Budapesten az Állatorvosi Egyetem tanult tovább. Kisterenyén
ismerkedett meg feleségével, aki máriapócsi születésű. 1957-ben

házasodtak össze. 1960-ban születet meg leányuk, aki jelenleg iskolaigazgató helyettesként dolgozik
távol a szülői háztól. 1970-ben kerültek Hajdúnánásra és itt két szövetkezetben is dolgozott. Felesége
is követte, akit a város Babi védőnőként ismert meg. Állatorvosként szorgosan, önfeláldozóan végezte
munkáját. 1982-ben ment nyugdíjba az Új Élet Tsz-ből. Akik ismerték úgy ismerték, mint aki jobban
szeretet adni, mint kapni egyszerű, nemes lelkű ember volt, aki a hitét a Bibliából nyerte.
A gyászoló család ez úton fejezi ki köszönetét, akik a gyászszertartáson megjelentek virágot, koszorút
helyeztek el és osztoztak mélységes bánatukban.

V. L.
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gyász HÍReK

Tűzoltóság hírei

Kék hírek

Megemlékezés
A halála 5. évfordulója
alkalmából fájó szívvel,

tisztelettel, soha el nem múló
szeretettel emlékezünk 

TAKáCs JóZsEfNé
sz. Muraközi Zsuzsannára,

volt Hajdúnánás, Batthyány u. 13. sz. alatti lakosra.

Férje, és Gábor testvére

,,Az élet elmúlik, de az emlékek
élnek. Itt maradnak szívünkben
örökre, csendben. Nem múlnak el
ők kik szívünkben élnek, s míg
élünk fájón őrizzük őket”
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,

akik felejthetetlen halottunk

oLAJos  ANTALNé
volt Hajdúnánás, Kossuth u. 32. sz. alatti lakos 
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot

helyeztek és mélységes bánatunkban
részvéttel osztoztak.

Megemlékezés
PUsKás  gyULA

volt Hn., Achim A. u. 26. sz.
alatti lakos 

születésének 88. és házasság
kötésük 59. évfordulója

alkalmából.
A kapu nyitva áll, de te nem jössz haza többet soha
már. Mint a fehér galamb a lelked messze száll.
Téged többet sose lát. Hiába viszek sírodra virágot
eltemettem veled az egész világot! Csillag lettél,
fönt sétálsz az égen, gyere felém is úgy, mint régen.

Fájó szívvel emlékezik szerető feleséged

Megemlékezés

ZsUgA  ZsófIA
ERZsébET

halálának 4.évordulójára

Elcsitul a szív, mely értünk
dobogott. Elpihen a kéz mely értünk dolgozott.
Számunkra te sohasem leszel halott. Örökké élni
fogsz, mint a csillagok.

Fájó szívvel emlékezik Fia József, menye
Erzsike, és unokái Józsika, Sanyika

A szerkesztőség ez úton fejezi sajnálatát
a gyászoló családnak, amiért a megemlékezés

nem jelent meg szeptemberi számunkban.

2011. szeptember 16-án a Polgári út melletti egyik
tanyán egy kútba ugrott és elhunyt személyt kellett
kiemelni a rendőrség kérésére.

Szeptember 18-án az esti órákban Tedejen
kigyulladtak a Tedej Zrt. 2000 m2-es
szénatárolójában tárolt széna, szalma és
kukoricaszár bálák. A tűz a tároló teljes területére
kiterjedt. A bálák teljesen megsemmisültek.

Szeptember 27-én Hajdúdorog külterületén
(Kölesdűlő) egy kukorica kombájn gyulladt ki. A
tüzet még kezdeti szakaszában eloltották. A
kombájnos a tűzeset közben rosszul lett és
elhalálozott.

Hajdúnánás és Hajdúdorog területén összesen 8
alkalommal kellett égő száraz növényzetet, tarlót,
illetve szemetet eloltani. 

Egy alkalommal – méhész segítségével – darazsak
eltávolításában működtünk közre a József Attila
utcán. Egységeinknek 1 alkalommal veszélyesen
megdőlt fát kellet eltávolítani városunk területén.

IN MEMoRIAM boRdás PáL LásZLó (1936-2011)

A gyászoló család, a rokonság mellett volt munkatársai, barátok és tisztelők hajtottunk fejet ravatala mellett.
Egyik nap még találkozhattunk, beszélgethettünk vele, másik nap pedig már szólt a szinte hitetlenkedve
fogadott halálhír. Gyászruhánkat felöltve búcsúztunk tőle.
A Bordás család Pál László nevű gyermekeként született Kemecsén. Az egyszerű munkáscsaládban öten voltak
testvérek. Szülőhelyén végezte el alapozó iskolai tanulmányait, majd a Nyíregyházi Pénzügyi Technikumban
sikeres érettségi vizsgát tett. 18 évesen került Hajdúnánásra, a Városi Tanács pénzügyi osztályán lett
adókönyvelő. Itt ismerkedett meg Tóth Ilonával, akivel megkötötték a 43 évig tartó boldog házasságukat. 4
gyermekük született: Pál, Imre, Attila és Andrea. A gyerekek napjainkra felnőttek és saját családi életüket élik
és 8 unokával ajándékozták meg szerető szüleiket. Időközben szorgalmasan képezte tovább magát. Elvégezte
a Tanácsakadémiát. Hamarosan vezető könyvelő, majd az adócsoport vezetője lett. Lelkiismeretesen végezte
tevékenységét. Erről tanúskodhatnak kitüntetései: a Tanácsi munkáért bronz- és ezüst fokozatai, a Munka
Érdemrend ezüst fokozata, majd nyugdíjba vonulásakor a 42 éves munkája elismeréseként kiérdemelt Magyar
Köztársasági Ezüst Érdemkeresztje. A munka mellett gyarapodó családja jelentett örömet számára. Maradék
szabad idejében szívesen rendezgette bélyeggyűjteményét, intézte a helyi bélyeggyűjtő kör ügyeit. 1998-ban
nagy fájdalom érte, mert elvesztette hű támaszát, feleségét. Egyedül maradt, de mégsem magára, mert
felkarolta őt is a gyermeki szeretet. Vigaszt adtak unokái, akiknek igyekezett minél többet élettapasztalataiból
átadni, akiknek első lépteit figyelemmel tudta kísérni az életúton.
Sajnos eljött életének utolsó pillanata, szíve örökre megpihent. Munkásságát megköszönve hajtottunk fejet
emléke előtt. Családtagjainak vigasztalódást kívánva osztottuk meg a fájdalom érzését. Pali bátyánk te
elmentél, de emléked velünk marad. Nyugodj békében!

Gut István
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nŐi Kézilabda nb i/b

FéRFi Kézilabda nb ii.

labdaRÚgás   megyei  i. OszTály

Hajdúnánás KsE - balassagyarmat 30:35  (14:13)
Hajdúnánás KSE: KOVÁCS- Póser 2 ,PISÁK 5, BANCSÓK 10, Takács 3, Mándi 2,  SZABÓ 6
Csere:Oláh (kapus) Bencze, MADAI, Tóth 1, Hadadi 1, Szombati,  Mák
Sokkal nagyobb odafigyeléssel, motivációval kezdtük a mérkőzést, mint az eddigieket. 2-5 állásnál egyre
agresszívebben védekeztünk, így le tudtuk indítani a vendégcsapatot. 10-5 fordítottunk, illetve ebben az
intervallumban kihagytunk 2 ziccert, amely borzalmasan fontos lett volna. A ”Gyarmat” a mi hibáinkból
magához tért és felzárkózott a félidőre. Sajnos a 2. félidőben ismét kiütközött rutintalanságunk, főleg a 100%-
os helyzetek értékesítésében
ózd - Hajdúnánás   34:31 (14:14)
Hajdúnánás KSE: OLÁH- Póser 1, PISÁK 5, BANCSÓK 6, TAKÁCS 7, Szabó 2, Mándi 3
Csere: Kovács (kapus) Bencze 3, Madai, Hadadi, TÓTH 4 , Szombati, Mák
A játékban nem talált rajtunk fogást a hazai csapat, vezettünk 10-8-ra, majd pankrációban leterítették Pisák
Tibit, akit „tettéért” piros lappal kizártak az angyalarcú játékvezetők. A félidőben x volt az eredmény. Próbáltuk
rendezni a sorokat, ami egy ideig ment is, hiszen ismét vezettünk. Lépéshibák nem voltak, kétkezes ütés
belemenésnek minősült, szabálytalanságok eltűntek. Ismét elvéreztünk, ismét tovább nőtt a sérültek száma.
Hajdúnánás KsE – Cegléd  20-32 (8-18)
Hajdúnánás: Kovács – Bencze 1, Pisák 1, Bancsók 2, MÁNDI 4, Galyas, TAKÁCS 3
Csere: OLÁH (kapus), Tóth 2, Hadadi 3, Madai, Szabó 1, Póser 1, FEHÉRVÁRI 2
Az első NB I/B-s megijedtünk saját árnyékunktól. Megilletődve, lámpalázasan, passzolgattuk a labdát. Csak
néztük, hogy a Cegléd milyen könyörtelenül bünteti meg a hibáinkat. Védekezésünk nem volt erőszakos, hagytuk
az ellenfél játékosait közelről lőni, nem ütköztünk velük. Lerohanásaink nem sikerültek, lassúak, körülményesek
voltunk. Rengeteg gólhelyzetet hagytunk ki, így nem is születhetett más eredmény. Gratulálunk a Ceglédnek,
megérdemelten győztek.
Törökszentmiklós – Hajdúnánás KsE  40 – 19  (23-9)
Hajdúnánás: Oláh – Bencze 1, Pisák 1, Fehérvári, Bancsók 2, TÓTH 3, Mándi 1
Csere: KOVÁCS (kapus), Hadadi 2, MADAI 1, SZABÓ 3, Szombati, PÓSER 5, Mák
A maródiak Daróczi, Galyas, Hadas, Takács mellett az első félidő 2. percében Fehérvári is kiállt sérülés miatt.
Tetézte a gondokat, hogy Bancsók hátfájással, Mándi torokgyulladással bajlódott.
Nem éreztük a tempót, a ritmust, az óriási magasságbeli és testsúlykülönbség miatt, hamar óriási hátrányba
kerültünk.

Hadas Sándor edző

beindultunk
Bár az első két mérkőzés nem ezt mutatta, de az első hazai pályán elért sikerünk úgy látszik, beindította a
csapatot, így sikerült elmozdulnunk kissé a sereghajtók táborából. Persze rengeteg még a tennivaló, sok nehéz
mérkőzés vár még ránk, de azért Kondora József játékos edző, már kicsit felszabadultabban nyilatkozott.
Hajdúsámson - Hajdúnánás fK. 9:0
Sajnos nem tudtam ott lenni a mérkőzésen, mert 40 fokos lázban feküdtem itthon, valami vírus miatt. Csak az
elbeszélésekből tudom, hogy mi történt, s úgy tűnik egy vírus a csapatot is megtalálta. Szétszórtan futballoztunk,
s beleszaladtunk, egy zakóba. Úgy érzem az ilyen arányú vereségeket már kinőttük. Talán ha az idősebb
játékosok húzni tudták volna a többieket, vagy az én sokszor kritizált bekiabálásaim segíthettek volna. Mellesleg
a Sámson az óta is veretlen, s a tabellán a 2. helyen áll.
sárrétudvari - Hajdúnánás fK. 3:2
Nem magyarázkodás, de az Udvari szintén veretlen, s ő jelenleg is a listavezető. Azonban itt már elmozdulni
látszott valami. Teljesen jól futballoztunk, legalább annyira, mint a listavezető. Egy góllal kikaptunk ugyan, de
emelt fővel jöttünk le a pályáról.
Hajdúnánás fK. - Józsa sE.  3:2
Hosszú száműzetés után, végre hazataláltunk. Az öltözőben leírhatatlan volt az izgalom. Bizonyítanunk kell, s
ráadásul az 5. helyen stabilan tanyázó, remek formában lévő Józsa ellen. Úgy érzem, hogy a fiúk, s a közönség
is mindent megtett. A győzelem átsegített bennünket egy olyan lelki gáton, amit csak a hazai pálya, a hazai
környezet tud orvosolni.
Téglás - Hajdúnánás fK. 0:3
Megmaradt a lendület, s valami jótékony félreértés miatt, 30 percig azt hittük, hogy még mindig otthon vagyunk.
Ennek köszönhetően, már a 28. percben 3 góllal vezettünk. Miután tudatosult bennünk a „tévedés” már csak arra
összpontosítottunk, hogy ne essünk a régi hibáinkba, s az előnyt, az utolsó sípszóig megtartsuk.
Jelenleg Hajdúnánás 7 ponttal a 13. helyen áll. Minden kedves szurkolót várunk 16-án vasárnap a
Nyírmártonfalva elleni összecsapásra a Fürdő utcai sporttelepre. Kócsi Imre

BIRKÓZÁS HÍREI
A megelőző két hétvégén szakosztályunk egy-egy

területi verseny résztvevője volt. A versenyek a
közeledő korosztályos magyar bajnokságok
jegyében lettek rendezve. Lehetőséget biztosítottak
a növendékek felkészültségi szintjének felmérésére.
A hétköznapi edzésekkel szemben itt jobban
kirajzolódtak versenyzőink hibái és erényei.
Számszerűsítve az eredmények vonzónak mond-
hatók. Ezt a helyzetet azonban megfelelően kezeljük
és továbbra is fegyelmezett, szorgalmas munkával
haladunk elöre.

Eredmények:
Hajdúböszörmény: 
Diák-II korcsoport  63 kg: Cserepes ádám III.

69 kg: Tikász Attila       I. 
Dák-Ikorcsoport     

szurkosdávid    III.
69 kg: domoszlai bence I.

Kaba:
Gyermek korcsoport 
21 kg:Ambrus gábor                                 III.
23 kg:Kocsis ferenc                                   III.
26 kg:farkas Márk                                     I.
Diák-II korcsoport 38kg:

N á n á s i  F o c i s u l i  s i k e r
Akik látták szeptember 24-én Berettyóújfaluban

és október 2-án Hajdúböszörményben megrendezett
utánpótlás labdarúgó tornát azok most felfigyeltek a
Nánási Focisuli Egyesület 2003-as korcsoport
játékára. Mind a két helyszínen torna győzelmet
szereztek az ifjú játékosok. A védő játékuk és a
támadó játékuk magasan kiemelkedett a többi
csapatból. Egymás után nyerték a mérkőzéseket.
Kilenc mérkőzés kilenc győzelem 58:2 gólarány.
Olyan csapatokat előztek meg mint a Nyírsuli, Loki
Focisuli, Sajóvölgye, Hajdúböszörmény, BUSE,
Hajdúszoboszló. 

A torna gólkirálya címet Berettyóújfaluban
Mihalik András, Hajdúböszörményben Cservák
Pétert volt a legjobb kapus címet Urbán Gergő
Nánási Focisuli játékosok kapta.
Az U-7-es korcsoport akik Berettyóújfaluban a
korcsoportjukban 2. helyezést értek el.
A 2003-as korcsoport: Cservák Péter, Nagy Marcel,
Bényei Ágoston, Mihalik András, Kranyik Roland,
Bohács Bence, Keserű Bálint, Varga Donát, Urbán
Gergő. 
Edzők: U-7 Bohács Ferenc, U-9 Horváth Imre.

Továbbra is várjuk az óvodáskortól a kisiskolás
korig a focizni vágyó gyerekek jelentkezéseit.

Bővebb információk megtalálható a
www.nanasifocisuli.hu oldalon.

Horváth Imre NFSE elnök 

1. forduló, 2011. szeptember 18.
budaörsi KsE – érdi VsE II. – Hajdúnánás

Termál sC 25-21 (11-8)

2. forduló, 2011. szeptember 24.
Hajdúnánás Termál sC – Inárcs – örkény

KC 27-25 (10-16)

Szombaton vívta az idei szezon első hazai
bajnokiját csapatunk. Az ellenfél a jó erőkből álló
Inárcs – Örkény együttese volt. A két csapat változó
sikerrel vívta mérkőzéseit egymás ellen az elmúlt
években, így nem számíthattunk könnyű találkozóra.
A Budaörs elleni gyenge játék további aggodalomra
adott okot a fanatikusabb szurkolók körében is.  A
mérkőzést siralmasan kezdtük, a vendégek már az
első percekben jelentős előnyre tettek szert, s Molnár
mester taktikai változtatásai ellenére sem javult a

helyzet, így a csapatok 10-16-os állásnál tértek
pihenőre. A szünetben a kemény mag elkeseredetten
tekintett a kijelzőre, majd hosszas tanácskozás után
arra az álláspontra jutott, hogy a mérkőzés a hat gólos
hátrány ellenére menthető. Hála az égieknek, ezt a
lányok is hasonlóan gondolhatták, hisz hét gólos
hátrányból felállva 27-25-re nyerték a találkozót.
Fantasztikus és szinte hihetetlen, amit ez a fiatal
csapat produkált a második félidőben. Csapatunkból
Karnik Szabinát szeretném kiemelni, aki góljaival,
és elszántságával alaposan hozzájárult a csapat
sikeréhez. Az első két forduló után egyre inkább úgy
tűnik, hogy Szacsa csapatunk vezéregyénisége lesz
idén!

3. forduló, 2011. október 2.
Kecskeméti NKsE – Hajdúnánás Termál sC

27-28 (11-14)
Forrás:http://www.termalfanhajdunanas.gportal.hu/

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUMMAL

EGYÜTTMŰKÖDVE EZENNEL KIÍRJA A 2012. ÉVRE
A BURSA  HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI

ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó

lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási és leendő felsőoktatási hallgatók
jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn
belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy
felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat,
illetve szándékoznak részt venni.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál írásban, a
hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, amely a
www.wekerle.gov.hu (Bursa Hungarica), illetve a
www.hajdunanas.hu Internetes oldalon is letölthető, a
pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14.
A pályázat kötelező mellékletei: Eredeti tanulói

Jogviszony-igazolás a 2011/2012. tanév első félévéről,
Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy
főre jutó havi nettó jövedelméről.


