
Napok óta harminc fok közeli hőmérsékletet
mérhetünk, ami a nyárnak is a becsületére válna,
nemhogy az ősznek. Régen, talán emberemlékezet
óta nem indult így az ősz. Megvallom én nem is
nagyon bánom, hisz úgy elszaladt a nyár, hogy
egyfajta kárpótlás ez a természettől azokért a
hetekért, ami a nyár közepén csúfolta meg a nyarat.
Szóval forró őszünk van, de nem csak az időjárás
tekintetében. A meteorológusok mellett, a politi-
kusok és érdekképviseleti szervek is forró őszt
vizionálnak. De valahogy mégis, ha ősz, akkor
iskolakezdés. Hajdúnánás egyik legnagyobb
intézményrendszer átalakítása zajlott az utóbbi
hónapokban. Itt az újság hasábjain igyekeztünk
folyamatában képet adni, de a mostani számban is
foglalkozunk a témával. Akkor joggal tehető fel a
kérdés, hogy miért kell még a címoldalon is ezzel
foglalkozni. A válasz egyszerű: a döntéshozók több
kényszerítő ok miatt nyúltak ehhez a megoldáshoz.
Az okok: kevés gyereklétszám, aránytalan kiadás a
költségvetésben az intézmények fenntartása. De
emellett kellene, hogy legyen ezeknél egy fontosabb
érv is. Ez pedig a nevelés, oktatás minősége.
Nyílván szerepel az okok között ez is, de nem ez az
elsőszámú. Pedig folyamatosan érkeznek a jelek,
hogy nagyon fontos e tekintetben is lépni. Az
augusztusi újságban - nem épp a közmegelégedésre
– foglalkoztunk a nyári táborral ahol talán kicsit
aránytalanul a gyerekek viselkedés kulturálatlansága
került túlsúlyba a beszámolóban. E fölött át is
siklanánk és vigyázó tekintetünket újra az iskola
mizériára szegezhetnénk, de egy tragikus évforduló
– most egy éve annak, – amikor két hajdúnánási
tizenéves brutálisan meggyilkolta hasonló korú
társukat. – emlékeztet bennünket, hogy a
legfontosabb dolog nem az átalakítás. Nyilván ez
egy kiugróan tragikus esemény, de ki tudja, hogy mi
vezetett ide és hány és hány ilyen lappang. Vajon
beszélhetünk e minőségről amikor – személyes
tapasztalat – a Hajdúnánási szakmunkás és
szakképző intézetben valamikor, de nem olyan túl
rég úgy fogadták a kilencedikeseket, mint a
társadalom alja, hisz ebbe az iskolába úgy is csak

ilyeneket vesznek fel, volt érezhető a pedagógus
hangjában. Mit mond erről a nevelés lélektan?:(A
Pygmalion-effektus (a jelenség G. B. Shaw
közismert színdarabjának alapján kapta a nevét) az
önmagát beteljesítő jóslat jelenségkörébe tartozik,
mely az elvárások valóságalakító hatását jelöli)
Tény, hogy ugyanebben az iskolában az átlagnál
jóval több a deviáns (társadalmi normáktól eltérő,
szabály nélküli) viselkedésű gyerek. De nagyon is
intő jel az idén év elején történt tragédia, amikor
három tizenévest tapostak agyon Budapesten egy
diszkóban. Sokat beszélgetek ezekről pedagógus
ismerőseimmel, akik szintén sorolják az órán őket
vagy tanítványaikat ért – egy másik diák által
elkövetett – ,,csínytevések” színes és változatos
listáját.  Tőlük hallottam, hogy általános iskolában a
legtöbbet használt szó az ÉN és az AKAROM!
Mindemellett az empátia, a szabály és normakövetés
csak nyomokban fedezhető fel a gyerekek
viselkedésében. Nem magukban látják az értéket,
hanem a külsőségekben. De nincsenek jobb
helyzetben az óvodás korú gyerekek sem. Ha
tehetem, kíváncsiságból belehallgatok a beszél-
getésükbe és szomorúan tapasztalom, hogy már
náluk is valamely tv műsor vagy sztár a beszédtéma.
Nem kell, ehhez óriási szaktekintélynek lenni, hogy
felfedezzük az összefüggéseket megértsük a jeleket.
Mára már teljesen elcsépelt az a gondolat, hogy
felgyorsult világunkban kevés idő jut. Pedig akár
elcsépelt, akár nem! Akkor is igaz. Hisz statisztikák
bizonyítják, hogy kb. napi 20 perc idő jut a gyerekre,
értem ezalatt a társas cselekvést: játék, munka,
beszélgetést. A gyerek igényli, ezeket bár időlegesen
lefoglalja a tv, számítógép, de korosztályától
függően különböző módon jelzi!, hogy igénye van a
társaságra a beszélgetésre, a szüleire. Ezek azok a
jelzések, amit a szülő, a környezet már nem ért, csak
azt látja, hogy a gyermek,,meghülyült.” Jó esetben
érzékeli, hogy többet kellene, kellett volna
foglalkozni gyermekével. De el szokták ilyenkor azt
a hibát követni, hogy ekkor kezdik el nevelni a
gyereket. Sajnos ez rossz reakció, mert a gyerek nem
ezt szeretné. Következő, hogy elkezd a szülő a

pedagógusra mutogatni, hogy ő a szakember
csináljon valamit ő! Régóta zajlik ez a fajta
egymásra mutogatás és szerintem teljesen érthető
módon. A szülő felismeri, hogy a kialakult
problémát nem képes kezelni, szakember vagy van,
vagy nincs, vagy megbízik benne vagy nem.
Pedagógus az, aki kb. majdnem annyi időt tölt a
gyerekkel, mint a szülő. A pedagógus mondja, hogy
ő hozott anyagból dolgozik, amit a szülő, óvoda,
általános iskola elrontott, azt ő hogyan hozza helyre.
Szintén pedagógusoktól hallom, hogy egyre inkább
nő a pedagógus gyerek közötti távolság. Ez az előbb
leírt folyamat következménye. Nyílván ennek
számtalan oka van, de hatásai érezhetőek. Tény az
is, hogy elég régóta tart már ez a folyamat, és a
folyamat végén ott egy képzett szakember, aki ha
katedrára kerül, talán már fel sem tűnnek számára
ezek az anomáliák, jelek. 

Kedves apukák, anyukák, tisztelt pedagógusok!
Biztos, hogy az a legfontosabb kérdés, hogy a
tanáriban van e asztalom, székem, hogy miért akkor
és onnan megy az iskolabusz, hogy a gyereknek 5
perccel többet kell gyalogolnia? Ezek a lehangoló
sorok, amelyek a gyerekekről szólnak, újra arra
késztet, hogy elgondolkodjunk: az iskola átszer-
vezéssel ezek megoldódnak? Vagy mikor fogunk
erről is beszélni? Én optimista vagyok és bízom
benne, hogy átszervezés körüli a problémákat
rövidesen az önkormányzat illetékesei orvosolják.
De nagyon félek attól, hogy ezután szépen
elfeledkezünk az igazi problémáról. Néha olyan
érzésem van, hogy azért nem beszél róla senki, mert
érzik a felelősséget minden oldalról. De vannak
olyan vélemények, főleg a pedagógus oldalról, hogy
kellene a harmadik fél támogatása, ráhatása.

De azért tény, hogy van egy sor megválaszolatlan
kérdés az átszervezés körül is: Mikor kezdődik el a
régi Bocskai Iskola épületének felújítása, miért lett
fizetős és kihez tartozik a művészeti iskola,
tanműhely, … ?

Varga Lajos

Hajdúnánási Újság
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A legelső dolog, ami szembetűnik az a rend hiánya
vagy más szóval a káosz. A döntéshozók főként két
okkal magyarázzák az iskola átszervezés
szükségességét. 

1. Pénzhiány
2. Gyermeklétszám csökkenés
Egy évvel, ezelőtt amikor még javában folyt a

választási kampány, minden képviselő csak szépet és
jót ígért.

Az már évekkel korábban mindenki számára
egyértelmű volt, hogy a demográfiai helyzet alakulása
miatt, a meglévő oktatási rendszeren változtatni kell.
Ez nem helyi, hanem országos tendencia, egyes
területeken óriási aránytalanságokkal megterhelve.

Az iskolák összevonása, a költségek csökkentése és
a gyermeklétszám fogyása miatt még ésszerűnek is
tűnhet. Idáig jutottunk ma gondolati síkon és a
gondolatokat tettek követték. A pedagógusválogatást,
az iskola bezárást megoldja majd a Fidesz, az iskola
összevonás háta mögé bújva. Nehezen hihető, hogy
az átszervezés után minden eddigi iskolánk oktatási
intézményként fog működni a közeljövőben.

A legfontosabb feladat a gyermeklétszám
csökkenésének megállítása, a gyermekvállalási
hajlandóság növelés. Ez ma a legfőbb stratégiai
kérdés, amely szervesen kapcsolódik a munkahelyek
meglétéhez, vagy hiányához. 

Amennyiben a társadalom az erőforrásait szolgai
módon, idegen érdekek kiszolgálására használja fel,
sorsa meg van pecsételve. A „rendszerváltás” utáni
kormányaink kivétel nélkül ilyenek voltak és „dicső”
működésük eredménye többek között az iskolaügy
Hajdúnánáson és az egész országban. Sajnos a
mostani sem kivétel, csak tárgyilagosan kell elemezni
az intézkedések sorát. Ilyen politikai, gazdasági
környezetben a polgármester szélmalomharcot vív a
gazdasági stabilitás megteremtéséért, de azt el kell
ismerni, hogy a munkahelyteremtés érdekében
igyekszik a lehetőségeit kihasználni. 

A megélhetés biztonsága a felelősen gondol-
kodóknál egyik alapvető feltétele a családalapításnak,
a jövendő generáció felneve-lésének.

A felnőttek világában már régen a bizonytalanság
uralkodik a rend helyett. Elértük az iskola
összevonással, hogy ez a bizonytalanság már a
gyermekeink életét is fenyegeti.

A Jobbik szerint, amit iskolaátszervezés címen
ráerőltet az intézményekre a testület az veszélyes,
rossz irányba mutat. Elindult egy folyamat, két iskola
elsorvasztása. A Rákóczi- és a Maklári iskoláról van
szó. A képlet világos. Ha egy intézményben a képzés
folyamatossága nem biztosított, akkor az elsorvad. A
két említett intézménynél ez a cél. Az más kérdés,
hogy amikor a Rákóczi épült, akkor valójában már
nem volt szükség új iskolára a városban, mint ahogy
a Maklári iskola középiskolai képzése is luxus volt
egy neves gimnázium mellett. E két említett, a város
központjában lévő iskola vegetálni fog, míg a
harmadik egyházi fenntartású alsó- felső tagozattal
rendelkező iskola egy ideig nem fog a gyer-
meklétszám hiánnyal küszködni.

A leterhelt pedagógusoknak rendkívül nehéz
tanévük lesz. Egyre nehezebb lesz egységet
kovácsolni tanár, diák és szülő között. De sebaj, ha a
tanár vagy a diák fáradt megihat egy kávét a Rákóczi
iskolában újonnan felállított kávéautomatából. A
Jobbik nem így képzeli el az iskolák működtetését, és
nem ide-oda pakolható tárgyaknak tekinti a
pedagógusokat és a gyerekeket. A Jobbik azt szeretné,
hogy a hajdúnánási szülők, tanítók, óvónők,
gyermekek bízhassanak a jövőben. 

Tóth Imre Jobbik Hajdúnánás

Tisztelt Főszerkesztő Úr!

Sajnálattal közlöm, hogy felkérésének, hogy a hajdúnánási oktatási rendszer átalakításával kapcsolatban
fejtsem ki véleményemet illetve pártom véleményét nem tudok maradéktalanul eleget tenni.

Megitélésem szerint rövid távú tapasztalatokról legalább egy tanév eredményes lezárása után, gazdasági
eredményeiről a legalább 2-3 költségvetési zárszámadás után, hosszú távú hatásairól csak évtizedek múlva
lehet valós képet formálni és véleményt mondani.

Jelen helyzetben továbbra is fenntartom azon véleményemet, hogy a hajdúnánási oktatási rendszer
(óvodától, általános iskolán át a középfokú oktatásig) ezévi átalakítása átgondolatlan, kapkodó, erőszakolt
és hosszútávú következményei beláthatatlanok. A döntéshozók felesleges tortúrának és bizonytalanságnak
tették ki a tanulókat, szülőket, pedagógusokat és az iskolai dolgozókat. A beharangozott államosítás előtt
teljes mértékben indokolatlan lépésnek tűnik. Amennyiben az élet nem ezt igazolja megkövetem a
döntéshozókat.

Oláh Miklós helyi képviselő HTFE-MSZP

S A J T Ó T Á J É K O Z T A T Ó
Kézmű Nonprofit Kft.
Mint azt Szatmáry László a Kézmű Nonprofit Kft. termelési igazgatója elmondta komoly beruházást

hajtottak végre a nagycsarnokban (gépészéti, villamossági munkálatok). Ennek köszönhetően tudott a
szabászat átköltözni. Jelenleg már 160 fővel dolgozik a cég a Mártírok úti telephelyén. Korábbi tervek
szerint a valamikori Bakony művek telephelyén indul a másik telephely, ha korábbi tulajdonos, felszámoló
eltávolítja azokat a berendezéseket, amelyek még ott vannak. Ezzel párhuzamosan elkezdődött a dolgozói
létszám feltöltése, már megvan a leendő üzemvezető is. Tervek szerint, ha minden előírásnak meg tudnak
felelni, akkor ezen a telephelyen is elkezdődhet a munka egy kisseb létszámmal. Jelentkezett egy nagyon
komoly külföldi befektető, aki szeretné az üzem teljes kapacitását lekötni. Szeptembertől az ő termékeiket
kezdik el gyártani.

Dr. Horváth Tibor Hajdúnánási Holding Zrt-vel kapcsolatos beszámolójában elmondta, hogy a
Holding megalakulása után felállt az a munkacsoport, ami szeptemberre készíti el azt a koncepciót, ami a
hatékonyságot, szervezeti struktúrát, munkamódszert, hatásköri elosztásokat tartalmazza. Koncepció alatt
egy konkrét megvalósulási tervet értenek egyértelmű ágazati besorolással, hatáskörökkel, tervekkel,
pénzügyi tervekkel. Elindult az átvilágítás, megvoltak az első interjúk.

Helyi fizető eszköz a Bocskai korona bevezetése
Mint azt Szólláth Tibor a város polgármestere elmondta az eddig csak a biokultúra és egyéb más

rendezvényeken volt fizető eszköz a Bocskai korona. Így eljött az ideje, az ország más településeihez,
régióihoz hasonlóan, hogy Hajdúnánáson is bevezetésre kerüljön a helyi fizető eszköz. Ez egy folyamat
melynek kidolgozására dr. Horvát Tibort kérte fel a város polgármestere                                          V. L.

K ö s z ö n e t ,  . . .  é s  a  j ó s á g  j u t a l m a
2011.  augusztus  31.

Köszönet mindazoknak, akik meghírdették, megszervezték az ez évi Hajdúnánási hazaváró ünnepet.
Sajnos, ebben az évben egészségi okból csak lélekben lehettem ott, de biztos vagyok benne: sok

embernek adtak örömet és erőt az együtt töltött napok. Még egyszer: köszönet az érte munkálkodóknak.
Most jön a kérdés: Mi a jó ember jutalma?  További jóságot várnak tőle. Amit én kérek a jókodóktól, a
fáradozóktól: elevenítsenek fel egy másik "szépen magyarul - szépen emberül" ünnepet is. A négy
évszakhoz kapcsolódó négy ünnepből már a múlt évezred utolsó évtizedében Hajdúnánáson is beindult
a tavaszhoz kapcsolódó "Ifjúság, emberség, tiszta szó" ünnepe. Aminek legfontosabb egysége, hogy a
felnőtté fogadás,  avatás  ünnepélyessé volt téve. Meghírdették, megszervezték a "Város ifjú polgára'
pályázatot. Ez nem verseny, ez minden “illetékes” számára adott lehetőség.  Még pontosabban: elvárás
minden érintettől.Ma úgy kapja meg a Hajdúnánás is felnőtt korba jutott polgárait, hogy egyáltalán nem
tudja, kikkel lett gazdagabb. Lehetőséget adva a 15. évet betöltött fiatalnak, hogy bejelentse igényét  -
miután eleget tett az elvárásoknak - településismeret, testi, lelki-érzelmi, értelmi,eszmei képességek
tudatos fejlesztése - arra, a márciusi ünnepségen a polgárok előtt ünnepélyesen köszöntsék miután
megállta a próbát.. (A természeti népek még tudják ennek fontosságát,ahogy a közel kétezer éven át
szétszóródottságban élő zsidó nemzetnek is egyik összetartó ereje.)

A legfontosabb ebben, hogy akár valamelyik egyház tagjaként, istenhittel megáldottan, akár “csupán”
tiszta lelkiismeretre vágyó emberként egyet kell vállalnia a közösség előtt: hazája jó polgára, nemzete jó
gyermeke, családja jó tagja, önmaga jó gazdájaként igyekszik úgy élni, hogy megfeleljen az öreg székely
(ez nem regényhős, ez egy igazi volt) elvárásának: “Azért vagyunk a világon, hogy az velünk szebb
legyen, mint nélkülünk.”                                                                                 

Kállai Eszter Etelka

F E L H Í V Á S
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az
Okmányirodánkban lehetőség van elektronikus
(bankkártyás) fizetések lebonyolítására. 
Amennyiben az ügyintézéshez kapcsolódó illetéket
elektronikus formában szeretnék kiegyenlíteni,
kérjük előre jelezzék! Csak érvényes, aláírt és saját
névre kiállított bankkártyát áll módunkban elfogadni
(illetve gyerekek esetében a szülő nevére szólót).

ELFOGADHATÓ FIZETŐKÁRTYÁK:
Visa,Visa Electronm, MasterCard,

MasterCard Electronic, Maestro, VPay

Török István Hajdúnánásért Európai Szemlélettel Egyesület vezetője jelezte az újság számára, hogy
elfoglaltsága és mivel késő kapta kézhez a kérdéseket, így most nem kíván válaszolni.

A közoktatásirendszer átalakításával kapcsolatban a közélet szereplői, jelen esetben a
Hajdúnánási Jobbik, MSZP-HTFE, és a Hajdúnánásért Európai Szemlélettel Egyesület
véleményére is meghatározó, erre volt kíváncsi a Hajdúnánási Újság.

Rövid összefoglaló a helyi pénz bevezetésének előnyeiről:

A helyi pénz: A legeredetibb megoldást a pénz forgási sebességének növelésére és ezzel a helyi
kereskedelem felvirágoztatására egy Silvio Gesell nevű Argentínában tevékenykedő német üzletember
ajánlotta a múltszázad elején. Helyi gazdaság élénkítése, termelő és fogyasztó érdekelt az üzleti kapcsolat
felkutatásában. Többlet forgalmat gerjeszt mind az eladás, mind a vásárlás területén. A külső termelőket
kényszeríti, hogy helyi bevételeiket csereáruval egyenlítsék ki. A helyi pénzügyi forrásokat nem vonja el,
hanem bővíti. Segít a közösség képességeit kiteljesíteni és összekötni az igényekkel. Biztosítja (bizonyos
feltételek mellett), hogy a helyi pénz fedezete helyi beruházásokban működhessen, és közben
kamatjövedelem is keletkezik a kibocsátó számára. Az önkormányzat bővíteni, aktiválni tudja a lakosság
lehetőségeit, gazdasági mozgásterét. A bizalom biztosítható a rendszer átláthatósága és működési elve miatt.
Az egyén érdekeltté van téve a helyi pénz használatában, nem váltja vissza.

V. L.



Beszélgessünk a holding rendszer kialakításáról!

– Miért kell átalakítani az önkormányzati cégeket és intézményeket?
– Röviden, a hatékony és átlátható gazdálkodás megteremtésének kényszere miatt. Jelenleg az önkormányzat,
mint tulajdonos a lakossági szolgáltatási feladatait egy olyan vállalati és intézményrendszeren keresztül látja el,
melynek működésére nincs megfelelő rálátással és hatással. Az önkormányzati vagyongazdálkodás javítása, az
eddig fel nem tárt gazdasági előnyök kiaknázása és a lakossági szolgáltatások színvonalának emelése csak úgy
valósítható meg, ha az önkormányzat felülvizsgálja és új keretek között átszervezi az érintett cégek és
intézmények működését. A helyzetünk nem egyedi, van előttünk példa arra, hogy hasonló problémákkal
szembesülő települések sikeresen oldották meg a feladatot holdingszerkezetben működő vállalatcsoport
kialakításával.
– Mi az a holding?
– A holdingtársaság más gazdasági társaságokban részesedést szerző, illetve részesedéssel rendelkező cég. Talán
indokoltabb holdingszerkezetről beszélni, ami nem csupán magát a holdingtársaságot, hanem meghatározott
önkormányzati érdekeltségű tagvállalatokat is magába foglal. Így áll elő az a vállalatcsoport, melynek működését
a holdingtársaság, a Hajdúnánási Holding Zrt. szervezi és irányítja majd.
– Miért a vállalatcsoportba történő szervezés a legmegfelelőbb módszer?
– Ebben a formában az önkormányzat a holding társaságon keresztül hatékonyan gyakorolhatja tulajdonosi
jogait az érdekeltségébe tartozó vállalatokban. Ehhez persze az is szükséges, hogy a jelenleg nem gazdasági
társasági formában működő intézmények társasággá alakítva a holdingszervezetbe kerüljenek. A holdingtársaság
az irányítás terhét leveszi a választott képviselők és az önkormányzati tisztségviselők válláról. A teljesítmény
világosan mérhetővé válik és átláthatóbb lesz a működés, hiszen egy sor területen egységesülnek a vállalatok
irányítási, pénzügyi, beszámolási, tervezési és informatikai rendszerei. A közösen szervezhető tevékenységekkel
nő a hatékonyság, hiszen a tagvállalatoknak nem kell egyenként ezeket a funkciókat ellátniuk, így még inkább
a szakmai tevékenységükre összpontosíthatnak. A vállalatcsoporton belül összevont beszerzési és
készpénzkezelési rendszert lehet működtetni, ezáltal is jelentős költségeket megtakarítva.A célunk egy hatékony,
jól gazdálkodó, kiváló szolgáltatásokat nyújtó, a város gyarapodását szolgáló vállalatcsoport létrehozása.
– Mely vállalatokat illetve intézményeket érinti a holdingszerkezetbe történő bevonás?
– Rövid távon kitűzött cél, hogy az önkormányzati tuladonú vállalatok, azaz a Hépszolg Kft. és a Közétkeztetési
Nonprofit Kft. mellett egy nonprofit korlátolt felelősségű társaság keretében a Kéky Lajos Városi Művelődési
Központ, a Helyi Televízió és a lapkiadás, valamint a Tourinform Iroda tevékenysége kerüljenek be a holding
szervezetbe.
– Hol tart most az átszervezés?
– A holdingtársaság, azaz a Hajdúnánási Holding Zrt. megalakult, cégbejegyzése július 27-én megtörtént. Ezt
követően megkezdődött a vállalatcsoportba kijelölt cégek és intézmények tevékenységének feltérképezése,
elemzése. Ez egy nagyon fontos lépés, mert a Holding Zrt. és a tagvállalatok feladatainak elhatárolása,
működésük jogi kereteinek kialakítása alapos megfontolást tesz szükségessé. Ezen a ponton körültekintően kell
értékelni azt is, hogy más települések példája milyen mértékben alkalmazható Hajdúnánáson, hiszen pl.
Debrecen esetében nagyon eltérőek voltak a méretek, adottságok és feladatkörök. Mindemellett nagyon hasznos
az, hogy a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és a hozzá kapcsolódó vállalatcsoport vezetőivel személyes kapcsolatba
léptünk és közvetlenül ismerhettük meg tapasztalataikat. A hajdúnánási holdingszervezet kialakítását minden
olyan szempontot figyelembe véve kell elvégezni, amelyek a mi konkrét esetünkben a legcélravezetőbbek. Ez
azért nehéz, mert e szempontok önmagukban mind fontosak, de érvényre juttatásuk sok esetben egymással
ellentétes irányú döntéseket igényelnek. Például egy túlságosan szerteágazó tevékenységi kör szakmai
szempontok szerinti letisztítása szemben állhat a méretgazdaságosság vagy az adóoptimalizálás szempontjaival.
Ebbe a munkába egy olyan tanácsadót is bevonunk, aki korábban szakértőként részt vett hasonló átalakítási
folyamatokban, melyek eredményeként sikeresen működő önkormányzati vállalatcsoportok jöttek létre.
– Melyek a következő lépések?
– Az előkészítő, elemző munkaszakasz lezárult. Az érintett cégek és intézmények vezetőivel egyeztetve
hamarosan javaslatot teszünk az önkormányzati vezetők felé a kiinduló tagvállalati szerkezetre, melynek
keretében meghatározzuk a holding társasághoz kerülő funkciókat, illetve a csoporton belüli feladatmegosztást.
Ezt követően megtörténhet a cégcsoport formális jogi kereteinek, majd a vállalatok szervezeteinek kialakítása.
Ezután egy nagyon intenzív szakasz következik, amikor az új szerkezetbe történő átmenetet kell a vállalatcsoport
vezetőivel szorosan együttműködve kezelnünk. Fontos teendőnk lesz az átalakulás során a tagvállalati
kollégákkal közösen olyan ésszerű és hatékonyságot tovább növelő lehetőségek felderítése, melyek a működés
során merülnek majd fel és a vállalatcsoport szerkezetének további alakítását tehetik szükségessé, hiszen egy
korszerű, hatékonyan működő és a teljesítményt a középpontba helyező vállalatcsoport olyan értékteremtésre
képes, amely megalapozhatja akár a piaci tőkebevonást is újabb tevékenységek elindításához. Mindezt úgy kell
elvégeznünk, hogy közben a vállalatcsoportra vonatkozó egységes stratégiát alkotunk és nyakunkon a 2012. évi
üzleti tervezés időszaka is.
– Hogyan kap majd betekintést az átszervezés folyamatába a város lakossága?
– Ezt a tájékoztató jellegű beszélgetést havi rendszerességgel folytatjuk a helyi lapban. Ezen túl szeretnénk az
átalakítás fontosabb állomásaihoz érve kihasználni a nyilvánosság különböző formáit, például személyes, vagy
a Helyi Televízió által közvetített találkozókat az érdeklődőkkel.

Varga Lajos
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A négy általános iskola összevonásából megalakult
Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat elnevezésű intézmény  a
hosszú neve mellett a művészeti oktatás terén rejti a
legtöbb kérdőjelet a szülők és a gyermekek számára.

Bistey Attila, a Művészeti Tagintézmény vezetője
neve ismerős azoknak, akik rendszeres látogatói voltak
a „Ma vagyon” vetélkedőnek és az azt követő
táncházaknak. Nyíregyházán él és ott is dolgozott
mindeddig néptánctanárként és koreográfusként. A
vezetésével megbízott   intézmény dolgozóival
közösen dolgozta ki az iskola saját Pedagógiai
programját, mely tartalmazza a művészeti nevelés
céljait, rendszerét, formáit. A művészeti oktatásban a
képességfejlesztésnek van kiemelkedő szerepe, mely
beépül szorosan a személyiség fejlődésének-
fejlesztésének folyamatába. A tehetséggondozás ebben
az évben a zene, a tánc és a képzőművészet terén
valósul majd meg, később a szín- és bábművészeteket
is beépítve. Ez a művészeti képzés az iskola
hagyományrendszerébe épül, a hagyomány-
teremtésnek lesz egy külön speciális bázisa. Nemzeti
ünnepeink, a zenei- és a tánc világnapja, a
néphagyomány ünnepkörei, a bemutatók, hang-
versenyek, az összművészeti fesztiválok színesítik az
iskolai életet, valamint meg- és bemutatkozási
lehetőséggel szolgálnak nemcsak a szülők, hanem a
városba látogatók számára is.

Személyi feltételek tekintetében olyan változ-
tatásokat kellett megvalósítani, mely  az átvilágítások
során a szakmaiságot veszi alapul, így voltak távozók
és érkeztek is pedagógusok. A gitároktató Alvári
Bettina, a néptáncoktatók Makkai Andrea és  Vámosi
István, a fuvolát Sólyom Edit  tanítja a művészeti
iskolákban, Kovácsné Csúzda Judit pedig a szolfézs
oktatásába fog besegíteni. Festészet-grafikát Dancs
Ferenc, tűzzománcot pedig Zováth Anikó tanít még a
gyerekeknek.

A néptánc oktatása 1-2. évfolyamon heti 2-szer
másfél órában valósul meg már szeptember 1-től,
ehhez a tánctermek kialakítása a Polgári és az Iskola
úti épületekben folyamatban van. 

A néptánc megalapozásán túl a nagyobb
korosztálynak – a 3-8. osztályig – is lesz alkalma a
néptáncot tanulni az Iskola utcán lévő
intézményegységben. Párhuzamosan működnek még
a művelődési központ néptánccsoportjai, itt a szülők
döntenek arról, melyikbe kívánják gyermeküket
elindítani, vagy a megszokott közösségben
továbbvinni a megkezdett tudásukat.

Nagy biztonságot ad a művészeti oktatás ezen
részének, hogy az Önkormányzat adta le a voksát a
néptánc működtetésének városunkban, így a pályázati
források mellett ez egy biztos és reális támpillér az
állami finanszírozás mellett.

Akinek néptánc oktatásban részesül a gyermeke 1-
2.osztályban térítésmentesen vehet ebben részt, aki
más zenei- vagy művészeti képzést is választ e mellett,
az már térítésköteles lesz, így az is, aki nagyobb
korosztályba tartozik és zenei és táncképzésben is
részesül, mivel az állam egy képzést támogat.  A szülő
dönthet arról, hol, melyik képzésben kéri az állami
támogatást, javasolt tehát ott kérni ezt, ahol többet
kellene fizetni. Az intézmény pedagógusai részletes
információkat és segítséget nyújtanak ebben az adatlap
kitöltésekor, érdemes tehát előtte a szaktanárokkal
konzultálni.

A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
részesülő gyermekek egy tevékenységet ingyen
kapnak, viszont a második már nekik is térítésköteles. 

F. A.

H o l d i n g  C a f e  

Most induló rovatunkban a Hajdúnánási Holding Zrt. megalakulásával elindult vál-
tozások lényeges fejleményéiről szeretnénk rendszeresen tájékoztatást adni a város
nyilvánosságának.

Kérdéseimre ez alkalommal a Holding Zrt. igazgatóságának tagja, dr. Béres Attila
válaszol.

M ű v é s z e t i  o k t a t á s
v á r o s u n k b a n

Felhívás!
Tisztelt Lakosság! 2011 őszén a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény a város életében meghatározó, 1940-től 1965-ig terjedő időszakot

bemutató kiállítással gazdagodik. A kiállítás anyagának összegyűjtéséhez kérjük az Önök segítségét. Várjuk mindazok felajánlásait, akik a korszakra vonatkozóan
dokumentumokkal, relikviákkal, képanyagokkal vagy egyéb tárgyi emlékekkel (vörös csillagok, pufajkák, öltözékek, korabeli bőröndök, lópokrócok, személyes
iratok, képeslapok, levelek, újságcikkek, pecsétek, zászlók, plakettek, kitüntetések stb.) gazdagítanák gyűjteményünket. Minden segítséget és információt szívesen
veszünk. Érdeklődni, illetve felajánlásokat tenni az alábbi elérhetőségen lehet: Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény, (4080 Hajdúnánás,
Bocskai utca 12. szám) Darócziné Bordás Andrea gyűjteménykezelő.



Az elmúlt hónapokban elindult oktatási intézmény rendszer átszervezése lázban tartotta a közélet
szereplőit is, de a szülőket is. Most, hogy elindult az új tanév a változásokkal, megkérdeztük a szülőket
mondják el véleményüket. Sajnos nagyon nehezen álltak kötélnek, hogy nevük fölvállalásával mondják
el véleményüket.

8. osztályos gyermekem, aki egyben mozgásában korlátozott, kellve-kelletlenül meg kellett barátkoznia
az iskola változtatásával. A Bocskai iskola sem volt közel, de a Baross utca már egy kissé távolabb esik. A
buszmegálló kb. annyi út, mint a volt iskolához. S ott a következő probléma: késnek a megváltott bérletek
kiadásai. Gyermekünk egy felújításra szánt iskolából egy még leromlottabb helyre került. A helyszínen még
mai napig is folynak a felújítások, ami zavarja az oktató-nevelő munkát. Lassan egy hónap telik el a tanévből.
Mikor lesz már rend?

Cs. Miklós
Örömmel fogadtam az „iskola-buszt” és várakozással telve vártam haza csemetémet. A buszt meglátva,

kezem önkéntelenül integetésre állt. De nem a gyermekem, hanem a sofőr intett vissza. Ugyanis a tanulók
egy része le tudott szállni, más részük integetve tovább haladt a bezáruló ajtók fogságában. Szerető
gyermekem tovább integetett. Meg akarta ismerni a világot? Ez nem probléma, de ebéddel vártuk haza.
Gyakorolni kell a közlekedést, de oda is kell figyelni. Nem csak a gyermeknek, de a vele utazóknak és a
sofőrnek is. Együtt egymásért.

x. y.
Valami jövőkép van kialakulóban az univerzum felé. Az önálló iskolák után létrejöhetnek a települési

iskolák. Idővel megyei iskolákká alakulnak, majd országossá. Mindezek után jöhet az EURÓPA iskola. Már
rémálmainkban ott rejtezik egy GALAKTIKAI iskola. A tanulás lehetősége határok nélkül. Ez lenne a Jövő?
Maradjunk a Földön. Azt próbáljuk elérni közös akarattal, hogy gyermekeink megtalálják helyüket a
közéletben. Itt és most tanuljanak magukért és értünk, az idősödő nemzedékért. Úgy neveljük őket, hogy ez
az ő érdekük is.

K. Sné
Lejegyezte: Gut István
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KÓCSI SZTORIK
kócsi imre

Martosi kalandok
Ismét sikerült a NaNá Színház társulatának

kijutnia a felvidéki Martosra néhány napra. Az
utazás célja, a decemberben bemutatásra kerülő
legújabb darabjuk, a „Legenda” próbája.

Mondanom sem kell, hogy az utazás, nánásiakhoz
méltóan, a legkitűnőbb hangulatban telt. Jó volt újra
látni a Feszty parkot, s másnap kipihenten ébredtünk
jurtáinkban. Már aki. Nekem ugyanis senki nem
mondta el, hogy fakopáncséknál itt reggel öt
harminckor kezdődik a munkaidő, s a fülemtől
néhány méterre (mivel nem láthattuk egymást)
kemény munkába kezdett. Ebéd után rövid
kirándulást tettünk a környék nevezetességeinek
megtekintésére, s ekkor hágott tetőfokára a hangulat
a tízegynéhány személyes kisbuszban, mindaddig,
amíg minden ember legsötétebb rémálmaiban
felsejlő, jelenetnek nem lettünk főszereplői. Az
egyik kanyar után ugyanis a busz lefulladt egy
négysávos vasúti kereszteződés kellős közepén.
Pillanatok alatt néma csend lett, s csak szemeink
kopogását lehetett hallani (mennyivel kellemesebb
volt a harkályé). A sofőr, persze nyugalmat színlelve
újraindított, de semmi. No itt kezdett el a fejünk
jobbra-balra járni, mint az ingaóra, hogy merről jön
hamarabb a bécsi gyors. Mielőtt azonban az
alsónadrágunkkal is probléma lett volna, mégis
elindultunk. Este, vacsora előtt mikor vendéglátónk
meginvitált néhányunkat, hogy nézzük meg a lovait
a farmján, már nem is emlékeztünk az egészre. Egy
valamikori traktorállomásra vitt bennünket, melyen
egy száz méter hosszú épület egyik oldalán volt a
szénatároló, másik végén az itató. Három, kb. 600
kilós ló, s két megtermett racka juh volt az állomány.

– Remélem nem féltek az állatoktól? – kérdezte a
gazda, de mi majdnem megsértődtünk a kérdéstől.
Mit képzel ez? Hajdú gyerekek vagyunk mi. Pár
villa széna az épület egyik oldalán, majd
átballagtunk a túlsó végre az itatóhoz csapot
kinyitni, míg a jószágok békésen vacsoráztak. Már
indultunk volna haza, mikor megkérdeztem, (bár ne
tettem volna), hogy hol vannak a nyergek. – Itt, ni –
kiáltott a gazda, s már nyitott is egy oldalajtót, s
valóban, benn sorakoztak a szebbnél szebb
lószerszámok. Ekkor viszont lódobogást, nyerítést
hallottunk, s talán a szívünk is megállt egy pillanatra
a látványtól. A ménes, élükön a két szilaj tekintetű
birkával, mint egy gyorsvonat vágtatott felénk.
Indiános filmekben láttam ilyet legutóbb, most
viszont szereplői voltunk. – Ez most így jól van? –
Kérdezte elhaló hangon angol tanár barátom. –
Jézusom! – Kiáltott vendéglátónk is, amitől cseppet
sem lettünk nyugodtabbak. Kiderült, hogy az ajtó
mögött van elrejtve, a nekik szánt csemege (száraz
kenyér) s emiatt vágtattak felénk. Miután ebből is
kaptak mindannyian, megnyugodtunk, s a 3 hajdú,
kissé remegő lábakkal, de határozottan elindult a
kijárat felé.

Két iskolában is érintett vagyok, ezért van összehasonlítási alapom. Törés nem érte a gyerekeimet, pedig
féltünk tőle.

Nekem az évnyitó évek óta a kedves ünnepeim közé tartozott, mert meghitt volt és ünnepi, hát ez a mostani
nem nevezhető annak. Unokám most kezdte az első osztályt, régebben tetszett, hogy az anyukák ott lehettek
velük, kaptak nyakkendőt és léggömböt. 

Ennek ellenére a tanév jól kezdődött, mi  szeretjük az iskolákban tanító pedagógusokat és örömmel látom,
hogy zökkenőmentesen élték át az iskolaösszevonást a gyerekekkel együtt.

Azokat viszont sajnáltam, akiknek „költözködni” kellett, mert ez biztos megviselte a tanévkezdést.
Iványi Sándorné

Nekem két gyermekem is a Polgári úti iskolába jár, a kisebbik másodikas, a nagyobbik most lett felsős.
Én örömmel tapasztaltam az iskolaösszevonás előnyeit, tetszik, hogy más iskolából is járnak át tanítani. Ez
biztos hasznos a gyerekeknek, mert szerintem jobban ösztönzi őket a tanulásra, jobban akarnak teljesíteni.
A lányom teljes gőzzel kezdett a tanuláshoz, mindig lelkesen kezdi a tanulást, nehogy lemaradjon a
többiektől! A kisebbik gyerekem szereti a néptáncot, az is jó és tetszik nekem, hogy ezzel még többet
mozoghatnak a gyerekek.

Pálfi Csabáné
Két kislányom a régi Barcsa J. Ált. Iskola diákjai, alsós és felsős évfolyamán tanulnak.
Örülünk, hogy a mi iskolánkat nem érintette komolyabb változtatás, eltekintve az ujjbegyeket, és tintát

nem kímélő iskola nevétől, amihez még nem találták fel a hivatalos dokumentumokon szereplő megfelelő
hosszúságú vonalat. Szülői szemmel tennék még említést az összevont tanévnyitó ünnepségről, amire
véleményem szerint a „kaotikus állapot” finomkodó jelző volna.

A kisebbik kislányom az új művészeti iskola tanulója, így ebbe az ágba is módom volt bepillantást nyerni.
Mi teljes lelkesedéssel fogadtuk az új hírt az: AMI évnyitóján, és örültünk az ebben az ágban létrejött
változásoknak. Lehetőségünk adódott az egy éve folytatott zeneiskolai oktatás mellett, magas színvonalú
néptánc, illetve grafikai képzéshez. Az örömünk sajnos tiszavirág életű volt, mert ha egy gyerek már részesül
egy államilag támogatott oktatásban, akkor a másik ágat csak térítési díj ellenében vehetnénk igénybe,  az
így meghatározott térítési díj sajnos számunkra, s szerintem sokadmagam számára is „horribilis” összeg.

Viszont nagyon teszik az elképzelés, hogy minden iskolában, és minden tanszaki ágban, megfelelő
végzettséggel rendelkező pedagógusok tanítják gyermekeinket. Azoknak a szülőknek, akinek gyermekei
számára pedagógiai szakszolgálat munkatársra van szükségük, minden egy karnyújtásnyira érhető el. 

Molnárné Kakócz Beáta
Lejegyezte: Fekete Andrea

M e g k é r d e z t ü k

Erdei Ferencné a Sólyom utcából, szinte meg sem várja a kérdéseim végét, máris zaklatottan válaszol.
- A fiam most lett ötödikes, a lányom még alsós, így elválasztották őket, pedig én azért írattam a Makláryba

a gyerekeimet, hogy ott végezzék el a nyolc osztályt. Kicsit becsapva érzem magam. Az új iskola szokatlan
a fiamnak, ráadásul a 12 kilós táskát mindennap cipelnie kell a suliba, meg vissza. Nincs tornaterem, nincs
ebédlő, az udvar kicsi, állnak a betonon, mert fűre lépni tilos. Egyelőre nehezen éljük meg a változást.

Rékasiné Margó, a Városi Könyvtár dolgozója, ha lehet még felháborodottabb.
- Az elmúlt heteket legszívesebben kitöröltem volna az emlékezetemből. Az én kislányom a NOM helyére

került. Az átalakítások miatt zsúfoltan vannak a gyerekek, egyelőre, még rendezetlenek a körülmények.
Arról volt szó, hogy a csihásoktól el leszünk különítve, de ott a tanműhelyük, ott ebédelnek a zsúfolt
ebédlőben, ami még nem is lenne nagy baj, de hogy a kijelölt dohányzóhelyük is ott van, az már felháborító.
A buszjárattal is rengeteg a probléma. A napokban vitt át 7 gyereket Dorogra, hiába nyomták a leszállásjelző
gombot. Ebből 4, tíz év korú gyerek volt.

Szólláth Éva viszont a tavaly februári városi szülői értekezlet után máris megoldást keresett.
- Megtudtam, hogy a kislányomnak 11 km-t kellene mindennap ingáznia a NOM felé. A buszjáratról nem

kaptam megnyugtató felvilágosítást, a körúton való kerékpározástól, pedig féltettem a gyermekemet, hiszen
a felnőtteket is képesek leszorítani a nagyobb járművek. Ezért elébe mentem a dolgoknak, s kellő tájékozódás
után, már tavaly félévtől átírattam a lányomat a Református iskolába. Így sikerült mentesülnöm attól a
stressztől, idegtől, amit most - ahogy hallom - elég sok szülő sajnos átél

Lejegyezte: Kócsi Imre

A NaNá Színház Bulcsu-szobra előtt
az új előadásra készülve



PIRINYÓ
Bébi-és gyerekruha gyártó

Szeptember 
15-én (csütörtökön) 

ŐSZI GYEREKRUHA
VÁSÁR

a MŰVElŐDÉsi
kÖZPONtBAN

8-13 óráig
termelői árak és további

AkCiÓk
Ovi- iskolakezdésre

Magyar termék.magyar
minőség

Régiség
gyűjtő

Reális áron vásárol
minden régiséget.

Bútort, fa, cserép üveg,
és zománcos edényeket,

festményt, stb.

06-20/3389-879

séró Papa Pizzája
Régi ízek új árakkal
Nagyobb kínálat
tel: 70/305-6458

keressék a
Facebook-on is!

Hajdúnánás

Black Man
Club

OKTÓBERBEN NéPSZÁMLÁLÁS!
A 2011. esztendőt a népszámlálás éveként is emlegetik majd a jövőben. Hazánk eddigi történetében összesen tizenöt ilyen jeles év akad, az első az 1869-es

esztendő volt. Az idei a 15. a cenzusok sorában.
A mostanit megelőzően 2001-ben kértek hasonló, átfogó adatszolgáltatást az ország lakosságától. Az utóbbi évtizedben tehát az akkor kialakult kép volt az

irányadó. Vajon hogy alakult a népesség száma, iskolázottsága, lakáshelyzete, milyen az ország gazdasági, egészségügyi, szociális, kulturális ellátottsága? Hol,
milyen fejlesztések szükségesek? A törvény értelmében a 2011. október 1-jén 0 órakor fennálló helyzetet tükröző számok a következő esztendőkre – pontosabban
a következő évtizedre adnak eligazítást. Az eddigi gyakorlat szerint ugyanis cenzust tízévenként tartanak hazánkban, annak végrehajtása a Központi Statisztikai
Hivatal törvényből fakadó kötelessége. 

Az időközönkénti népszámlálások végrehajtása a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) törvényből fakadó kötelessége.

Számlálóbiztossal, vagy nélküle?

Legyünk őszinték: az ilyesfajta „faggatást” – még ha csak ritkán kerül is sor arra – az emberek többsége nem kedveli.  Egyre többen vannak, akik nem akarnak
ajtót nyitni idegennek, mások ódzkodnak attól, hogy személyes adataikat ismeretlenek előtt feltárják, sokan attól tartanak, hogy adataik illetéktelenek tudomására
jutnak, megint mások kevés szabadidejüket sajnálják.  A Központi Statisztikai Hivatal a 2011. évi népszámlálás előkészítésekor olyan megoldások kidolgozásán
fáradozott, amely messzemenőkig eleget tesz a törvény által előírt adatvédelmi követelményeknek, ugyanakkor az emberek számára a legkevesebb
kényelmetlenséggel jár. 

A lakosságnak a mostani népszámlálás alkalmával immár lehetősége nyílik arra, hogy eldöntse: számlálóbiztossal, vagy nélküle kívánja kitölteni a kérdőíveket.
Ha valaki a kérdőív önálló kitöltése mellett dönt, további két megoldás közül választhat: papír, vagy internet. A legmodernebb, leggyorsabb, leginkább idő és
környezetkímélő megoldás kétségtelenül az internetes válaszadás. Szeptember utolsó napjaiban a számlálóbiztosok minden háztartásba eljuttatnak egy azonosító-
, és egy belépési kódot. Aki nem a számlálóbiztossal, sőt, még csak nem is papíron kívánja kitölteni a kérdőívet, annak október 16-ig lesz nyitva az az internetes
kapu, amin keresztül – a belépési kódot kulcsként használva – eljuthat a kérdőívekhez. A kérdések helyes megválaszolását a programba beépített magyarázatok
segítik. A KSH azokra is gondolt, akik nem rendelkeznek internettel. Érdekükben közintézményekben, pl. könyvtárakban, faluházakban, internetes kitöltő helyet,
úgynevezett e-pontokat hozott létre a Hivatal. Ezeken a helyeken az adatvédelem teljes biztosítása mellett, nyílik lehetőség a népszámlálási kérdőívek számítógépes
kitöltésére.

A kérdőívek megválaszolása háztartásonként átlagosan 25-30 percet vesz igénybe.  Fontos tudnivaló, hogy a kérdőíveket háztartásonként mindenki azonos
módszerrel: interneten vagy papíron önállóan kitöltve, avagy interjú keretében töltheti ki.

Szigorúan titkos!

Az adatvédelmi követelmények a népszámlálás minden területén érvényesülnek. A kérdőíveken nem szerepelhet a válaszadó neve, a válaszolás teljes anonimitás
mellett történik. A népszámlálásról szóló törvény biztosítja azt is, hogy a felvett adatok a későbbiekben ne legyenek összekapcsolhatóak az adatszolgáltatókkal.
A népszámlálásban résztvevőket szigorú titoktartás köti. A kitöltött kérdőívek összegyűjtése, feldolgozása szabályozott rendben történik. A cenzus célja ugyanis
nem az, hogy az egyes személyekről gyűjtsön adatokat, hanem hogy a lakások és a népesség összetételéről, legfontosabb jellemzőiről adjon információt. 

Az internetes kitöltést az adatszolgáltatók az egyedi azonosítók és belépő kódok segítségével teljesíthetik, amely garantálja, hogy illetéktelen személyek ne
férhessenek az adatokhoz. A papír alapú kérdőívek a megyei népszámlálási irodákból – a biztonságos szállítási követelményeknek megfelelően – közvetlenül az
adatfeldolgozás helyszínére kerülnek. A címek és a kérdőíveken szereplő adatok feldolgozása egymástól függetlenül, elkülönítetten történik. A feldolgozást követően
a címeket és a népszámlálási adatállományt a KSH egymástól elkülönítetten tárolja. Az adatbevitelt követően a papír kérdőíveket megsemmisítik, a keletkezett
papírhulladékot újrahasznosítják. A felhasználók számára történő adatkiadások, a kiadványok, tájékoztatási célt szolgáló adatbázisok előállítása a legszigorúbb
adatvédelmi szabályoknak megfelelően zajlik. Az adatközlés statisztikai összesítések formájában történik. Biztonságunk érdekében

Hazánkban ez év októberében csaknem 40 ezer számlálóbiztos közel 5 millió címet, 4,4 millió lakást keres fel a népszámlálás lebonyolítása érdekében. A
számlálóbiztosok sorszámmal ellátott okmánnyal kötelesek igazolni, hogy megbízatásuk e munkára szól. Az igazolvány a garancia arra, hogy az illető a lakásba
kizárólag a népszámlálás miatt szándékozik bejutni. A közelgő népszámlálás alkalmából együttműködési megállapodást kötött a Központi Statisztikai Hivatal és
az Országos Rendőr-főkapitányság. A megállapodás célja a lakosság előzetes és közérthető tájékoztatása, a népszámláláshoz bármilyen módon kapcsolható
bűncselekmények, szabálysértések megelőzése. A megállapodás szerint a vagyonvédelem és az áldozattá válás megelőzése érdekében a 2011. október 1-je és
október 31-e – pótösszeírással november 8-a – között sorra kerülő, minden háztartás személyes felkeresésével végrehajtott cenzus időszakában az ORFK a megyei
(fővárosi) rendőr-főkapitányságok bevonásával bűnmegelőzési kampányt indít.                                                                               Központi Statisztikai Hivatal

Fókuszban Magyarország

Gép- és alkatrészgyártás területén működő partnercégünk megbízásából keresünk esztergályos és gépi forgácsoló szakembereket.
Munkavégzés helye: Hajdúböszörmény.

Jelentkezni a www.humanlabor.hu oldalon, a debrecen@humanlabor.hu e-mail címen önéletrajz küldésével,
illetve érdeklődhet a +36 52 501 673 -as telefonszámon.

Pizza 690Ft-tól

Ingyenes menü
Házhoz szállítás
650Ft/ adag
Szombat, vasárnap is!
E l ő r e n d e l é s h e z

ebédhordó szükséges
A és B menü választék
Házias ízekkel
70/378-0817



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 össáját! 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.”

Bővebb információ:
www.nonstop-doctor.com

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

VISSZAVÁSÁRLÁSI GARANCIA!

ugye Ön is szeretné
megteremteni családja

anyagi biztonságát?
A MEGOLDÁS: Dolgozzon

a pénze Ön helyett!

Megtakarítások az Országos
Betétbiztosítási Alapok

Garanciájával!
legyen Ön is sikeres és gazdag
ember, aki rendszeresen meg-

takarított pénzből nagyra
növeli vagyonát!
www.deurisz.hu

Telefonáljon MOST:
+36 30 924 78 82

Önt is orvostól orvosig küldik, mégsem derül
ki, hogy mi okozza panaszait?
Ön is hetek, hónapok, évek óta szedi
gyógyszereit, mégsem
érez javulást?

A megoldás:
Dr. Kacsó Kornélia 

és a Medbiotech
Diagnosztika

Debrecenben!
Pontos diagnózisok 
1 órán belül, megelőzés és hatékony
kezelés GARANCIÁVAL !
„17-féle vizsgálat, mely feltérképezi az Ön
testét tetőtől talpig és 81-féle 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 

Ön hogy érzi magát?

Várjuk jelentkezését
ANGOL nyelvtanfolyamainkra kezdőtől középhaladó szintig
NéMET kezdő és haladó   OLASZ kezdő tanfolyamainkra

700Ft/óra
RéSZLETFIZETéSI KEDVEZMéNY!

JELENTKEZéSI HATÁRIDŐ: 2011.  szeptember 25.
A szinteket ingyenes szintfelmérés előzi meg !

Szeretettel várjuk az érdeklődőket
06-30-2281-465 NAGYNÉ JÓZSA BEÁTA illetve a 06-30-2281-466-NAGY RÓBERT

CÍM: „NAGY” Oktatás Kft. Hajdúnánás, Jókai u. 64. Tel: 351-074 
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Sokszor jut eszünkbe az országot-világot járva, amikor közös érdeklődésű,
vagy ismerős ismerősei összetalálkoznak: kicsi a világ. Ez jutott eszébe
lapunk főszerkesztőjének, aki a nyarat utazásokkal tölti és erről
szerkesztőségi gyűléseken lelkesen be is számol. Az idei művészetek völgyi
látogatásakor szóba elegyedett egy vízimalom-kutatóval. Beszélgetésükkor
főszerkesztőnk újdonsült ismerőse örömmel fejtette ki a számára legjobban
ismert képet városunkról, nevezetesen a szalmafonást. Említette a forrást,

melyből ezt ismerte, azaz Szabó Magda nevét, aki e témáról írta disszertációját.
Ennek kapcsán kerestem fel a muzeológus néprajzkutatót, aki nem ismeretlen az újság olvasói számára, hisz pár
éve a Nánási Dossziében már bemutattuk. Az alábbiakban a vele készített interjút olvashatják.

Milyen szálak kötik Hajdúnánáshoz, mi az, ami emlékezetes az “indíttatásban”?
Hajdúnánáson születtem, itt érettségiztem. Családomban nagy hagyománya volt a mesélésnek, a múlt
felidézésének. Csak később döbben rá az ember, hogy ezek milyen mélyen megülnek bennünk: összeérnek a
szálak, kerekebbé válnak a családtörténetek, a „hely szelleme”, egyes régi mesterségek, szakmák jellemzői,
történelmi korok hangulata…
Mivel foglalkozik most/hol?
Szegeden dolgozom a Móra Ferenc Múzeum néprajzos muzeológusaként, lassan tíz éve. Itt nem csupán a kutatás
a feladatom, hanem kiállítások szervezése, rendezése, a múzeum fényképarchívumának kezelése, és sok más
izgalmas, múzeumi területre vonatkozó, de nem feltétlenül az intézmény keretein belül végzett munka. Az idén
adtuk át Szeged első, városhatárokon belüli tájházát, amelynek a berendezését végeztem, mai nyelven szólva az
állandó kiállítás kurátora voltam.
Miért éppen a szalmafonásból disszertált?
Még akadémiai ösztöndíjasként foglalkoztam ezzel a témával majd másfél évtizedig, míg végül a szakdolgozatból
disszertáció lett. Az „Erdély-járásból” nőtte ki magát, és egy véletlennek köszönhetem. Megfordultam a Hargita
megyei Kőrispatakon, ahol faggattak, honnan jöttem, és amikor kimondtam, hogy Hajdúnánásról, úgy néztek
rám, mint egy messziről jött idegenre valamelyik eldugott szigetvilágban, ugyanis jól ismerték a településünk
nevét, de én voltam az első hajdúnánási, akivel találkozhattak. Az ottani szájhagyomány száz éve számon tartja
a hajdúnánásiakat, mint akik megtanították nekik a „szalmakötést”, ahogyan ők nevezik.  Ettől kezdve engem
is izgatni kezdett a távoli székely kis közösség és szülővárosom kapcsolata. De a disszertáció nem csak erről szól,
ez csupán egy apró fejezet, mondhatni egy mesébe illő színes részlet. A dolgozat egész Erdély és a Trianon előtti
kelet-magyar területek háziipar történetét dolgozza fel, benne hazai és nemzetközi iparkiállítások történetével,
és ami tudományosan is a legjelentősebb eredménynek mondható a témában: századfordulós iparfejlesztési
törekvések, benne a háziipar-fejlesztés egész Erdélyre vonatkozó programjai. Nem elhanyagolható az egész
Európára, főként Angliára, Olaszországra, Svájcra, mint a szalmakalap-készítés bölcsőire kitekintő fejezet sem.
Honnan/kitől gyűjtött anyagot a témához?
Jártam levéltárakban, múzeumokban Csíkszeredától Debrecenig, Hajdúböszörményig, Budapesttől Kolozsvárig
mindenhol. Tereptapasztalatokra idős adatközlőktől, működő háziiparosoktól tettem szert. Baráti szálak is fűznek
erdélyi családokhoz, a mai napig sok „szalmakalapos” ismerősöm van. Viszonzásul rengeteget segítettem, még
a családom is, régi eszközök, kalapvarró gépek beszerzésében. A nehezebb időkben meghívó levelek küldésében,
kiállításokban, vásározási lehetőségekben. Végül egy fotókiállítást is „vittem vissza” Kőrispatak faluba a tizenöt
év ott készült képi dokumentumaiból. A szoros kapcsolat eredménye, hogy a falu jelképes díszpolgára lettem.
Milyen nánási vonatkozása van a disszertációnak?

Hosszas kutatóévek eredményeként bukkantam rá a valós szálra a fővárosi levéltárban, a Budai Várban.
Valószínű, soha eddig senki sem foglalkozott a kérdéssel, és az összes átnézett tudományos publikáció sem tett
erről említést. Megtaláltam a századforduló iparhatóságának intézkedéseit a székely falvak háziiparának
fellendítésére vonatkozóan. 1894-et írunk, amikor Gönczi Gáborné Kéki Klára és Kéki Juliánna Kőrispatakon
kívül még hét magyarok lakta faluban hetekig tartottak szalmakalap, szalmatáska varró tanfolyamot.
Küldetésüket az államon kívül főleg a híres gyáros, Sohler István támogatta eszközökkel. Nagyon érdekes
részletei vannak a kiküldetésnek, amely végül, a 21. század elejéről nézve is sikeresnek tekinthető, hiszen a
sovány földű hegyi falvakban azóta is majd minden család foglalkozik kereset kiegészítésképpen a
szalmafonással. Természetesen olyan helyekre küldtek tanítókat, ahol ennek a háziiparnak már volt tradíciója,
volt mit fejleszteni, továbbvinni. Már jóval előttük is ismerték a szalmafeldolgozás egyes fogásait, erre történeti
bizonyítékaim is vannak. Tehát a legenda úgy tartja, a nánásiak tanították meg a székelyeknek a szalmakötést,
holott inkább fejlesztették az addigi tudást, új ismereteket adtak át, újabb tárgytípusok készítését,
eszközhasználatot segítettek elsajátítani.
Hol lehet elolvasni ezt az érdeklődőknek?
Csak részletei jelentek meg. Eddig szakmai lapokban itthon és külföldön publikáltam egyes, érdekesebb
fejezeteket. A nánási szalmafeldolgozás történeteit is megírtam, ezt a Déri Múzeum 2007-es évkönyve közölte.
Milyen tervei vannak a jövőre vonatkozóan?

Például a teljes disszertáció megjelentetése könyv formájában, ami hatalmas anyagi eszközöket követel. Tartok
attól, hogy erre egy ideig nem lesz lehetőségem, hiszen sikeresen megvédtem, de a megjelentetése a PhD fokozat
elnyerése után nem kötelező, „csupán” tetszetős gesztusnak számít. Azért keresem a lehetőségeket és a könyv
hangvételét is, hiszen a száraz tudományos adathalmazból inkább egy tanulságos, népszerűsítő jellegű, gazdag
képi anyaggal ellátott kötetet volna célszerű kiadni. Könyvet írni, még ha kész is a nyersanyag, hatalmas feladat,
és jelenleg más prioritások is vannak az életemben és a munkámban.

F. A.

kÜlDJÖN EGY kÉPEt!

PROGRAM  AJáNlÓ
MűVELŐDéSI KÖZPONT PROGRAMJAI 
Szeptember 17. (szombat) Szüreti sokadalom

Kb. 13.30 a szüreti menet megérkezése a
Köztársaság térre
14 óra a szüreti menet indulása a Köztársaság térről
14.15 a Miskolci Nyugdíjasok Magányosok Klubja
tánccsoportjának fellépése és a Nefelejcs
Asszonykórus műsora
14.15 a mustpréselés kezdete
15 óra Zsuzsi és Orsi zenés gyerekműsora
16 óra csergetőverseny
17 óra nosztalgiaműsor Poór Péterrel
20 óra szüreti bál a művelődési központ
színháztermében
Zenél: Lovas Imre (Hajdúböszörmény)
Belépődíj: 2.500 Ft/fő, amely tartalmazza az
aperitifet és a vacsorát.
szeptember 24. (szombat) 
VI. Regionális Nyugdíjas Találkozó
Szervező: a Hajdúnánási Nyugdíjasok Érdekvédelmi
Egyesülete.
Belépés csak meghívóval!
Szeptember 27. (kedd) 17 ó 
Városi gobelin kiállítás
Szeptember 28. (szerda) 17 - 18.30 
Gyűjtők cseredélutánja
Szeretettel várjuk a bélyeg, kártyanaptár,
telefonkártya, szalvéta, érme, bankjegy, Kinder-
figura, képeslap, régiség, képregény stb. gyűjtőket.
Október 1. (szombat) 17 óra Idősek világnapja – a
hajdúnánási nyugdíjasok köszöntése.
október 5. (szerda) 10.30
Gyerekszínházi előadás
október 6. (csütörtök) 18 óra 
Nemzeti gyásznap Hajdúnánási diákok gyertyás
felvonulása. Megemlékezés a Kossuth-szobornál.
október 8. (szombat) 19 óra 
Mandala Dalszínház: A miniszter félrelép –
színházi előadás
Belépődíjak: I. hely: 1.200 Ft, II. hely: 1.000 Ft
október 13. (csütörtök) 11 óra és 13 óra
Filharmóniai előadás – a Barokk Trió műsora
A filharmóniai előadássorozatra bérlet váltható a
művelődési központban 1.000 Ft áron. Az
előadásokra jegyek alkalmanként is válthatóak 400
Ft áron.
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

BUSZKIRÁNDULÁSOK:
Szeptember 24. (szombat) Gyalogtúrázók figyelem!
„Tarpa Trapp” gyalogos teljesítménytúra (12, 24
vagy 36 km-es távon), illetve részvétel a VII.
Szatmári Szilvanapokon Tarpán.
Az út ára: 2.500 Ft/fő.
Október 8. (szombat) Erdély – Feketetói vásár
Ára: 4.500 Ft/fő, amely összeg csak az utazást
tartalmazza.
Útlevél vagy személyi igazolvány szükséges!

A z  a  h í r e s   n á n á s i
s z a l m a f o n á s  . . .

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 pályamunkákat díjazzuk. A legjobb alkotásokból decemberben a Város
Napján kiállítást szervezünk. További információk a művelődési központban Szólláth Zoltántól kérhetők.

Jól megfigyelhető a korabeli viselet az 1800-as évek
végén, Fiedler Ferenc műtermében készült, egy
hajdúnánási polgárcsaládot ábrázoló fotón.



8 nyilt tér Hajdúnánási Újság 2011. szeptember 16.

Évenként ismétlődő akció városunkban is a
lomtalanítás, hetenként a szelektív hulladékgyűjtés
illetve szemétszállítás. E tevékenységgel
kapcsolatban vannak múltbeli észrevételeim. Ezek
közül maradjunk most a reggeli helyzetképnél.
Biztos vagyok abban, hogy sokan tapasztalták már: a
rendszeres péntek reggeli szemétszállítás és az akciós
gyűjtések során a gyűjtőhelyek körül szétszórt
szeméttel, felborogatott kukákkal találkozhatunk.
Ugyanis az elszállító jármű megérkezése előtt
lezajlik egy „előzetes szelektív gyűjtés”. Egyes
emberek (nem csak gyerekek és férfiak) veszik a
fáradságot, hogy a lakók által kihelyezett kukákat,
szemeteszsákokat átvizsgálják. Ez különösen a
nagyobb gyűjtő egységeknél tapasztalható, például
ott, ahol egy kisköz lakói, vagy egy társasház lakói
egy helyre helyezik el az elszállítandó szemetet,
hulladékot. Nos, ez az előzetes akció még annyira
nem is felháborító, csupán csak az, amilyen módon
történik. Van, aki üres üveget, van, aki
bútordarabokat, ruhát, cipőt, vagy egyéb, számára
„értéket” jelentő dolgot, vagy élelmet keres, és
sokszor talál is. Természetes, hogy a tároló eszköz

aljára kell nézni az eredményesség érdekében. Éppen
ezért azt kiborogatják, átválogatják, majd
továbbállnak. Csupán a „csatatér” látványa marad. A
tevékenység egészségkárosító, romboló, szemetelő
lehet, de átcsaphatnak erőszakba is. Ugyanis ki
merné biztonságérzettel megszólítani a „gyűjtőket”?
Ki merné kérni, hogy rakjanak rendet maguk után?
Nos, a legutóbbi alkalommal nem tapasztaltam
személyesen ilyen eseményt (biztosan a piacnap
miatt). Mások munkáját ne tegyük tönkre, másoknak
ne adjunk plusz feladatot. A közrendre felügyelő
szerveknek legyen – ha nem is állandó, de
alkalmankénti – feladata, hogy a szállítási napokon
reggel 5 és 7 óra között tartsanak villám
ellenőrzéseket. Akadályozzák meg, illetve tiltsák be
az „előzetes szelektív gyűjtést”. Valószínűleg
álomszerű – a meglévő gazdasági helyzetben – az az
elképzelés, hogy alakítsanak ki elkerített
szemétgyűjtő szigeteket.

Az együttélés egyik legfontosabb eleme a rend, a
környezet tisztán tartása. Ezt mindnyájunknak be kell
látni.

Gut István

E L I N D U LT  A  TA N YA P R O G R A M
A tanyás településrendszer a magyar nemzeti

örökség és egyben az európai örökség részét képezi.
Jellegzetes földrajzi, nyelvi, építészeti, tájképi és
néprajzi sajátosságai teszik ezt lehetővé. A
programra fordítható 930 millió forint azon a 206
alföldi településen vehető igénybe, így
Hajdúnánáson is, ahol az Országos Területfejlesztési
Koncepció tanyás térségek besorolása szerint
legalább 2% vagy legalább 200 fő a külterületi
népesség aránya. A támogatás mértéke a települési
és térségi fejlesztéseknél az összes elszámolható
költség 90%-a, míg a tanyagazdaságok
megújításánál 75%-a. Az elnyert támogatás
legfeljebb 25%-a erejéig támogatási előleg is
nyújtható. A pályázatok beadási ideje sajnos rövid,
ez év szeptember 30-a. Az elbírálásra november 30-
ig kell várni. A pályázat legfőbb céljai közé tartozik:
a rossz utak felújítása, az ehhez szükséges gépek
beszerzése, a tanyai áruk piacra jutásának
elősegítése, állatállomány kialakítása, bővítése,
térségi tanyaprogram kialakítása, vetőmag és
gyümölcsfa beszerzése, a tanyák energiaellátásának
és ivóvízellátásának javítása, a tanyagondnoki
szolgálat fejlesztése, valamint a gazdálkodáshoz
szükséges eszközök, épületek korszerűsítése. A
szerves fejlődésben kialakult külterületi
gazdálkodási-, élet-, és települési forma fontos része
a jövő korszerű mezőgazdaságának és vidék-
fejlesztésének. A programmal kapcsolatban
augusztus végén tájékoztatón vehettek részt az
érdeklődők, ahol felvethették kérdéseiket a témával
kapcsolatban. Illetékes tájékoztatás szerint
Hajdúnánáson is van érdeklődés a témában. A
képviselő-testület következő ülésén vitatja meg a
pályázattal kapcsolatos anyagot, annak beadását és
összegét A pályázat határideje szoros, de még van
lehetőség újabbak beadására. További információk
megszerezhetők, illetve a szükséges nyomtatványok
letölthetők az internet következő oldaláról:
www.tanyavilag.hu. Érdeklődni lehet az önkor-
mányzatnál és a falugazdászoknál is. A célok
megvalósításához járulnak hozzá a pályázaton
elnyerhető források. Minél több sikeres pályázatot
adjanak be a programban résztvevők.

Gut István

Szeptember 10-én, szombaton székely menekültek emléknapját tartottak városunkban, annak tiszteletére,
hogy „ kilencvenöt esztendeje annak, hogy az első világháború derekán, 1916 őszén a Magyarország keleti
vármegyéit ért román támadás miatt vándorbotot kellett fognia a székelységnek. Több, mint 26 ezer ember
indult el, 3200-an kértek és kaptak menedéket a nánásiaktól.” Az idézet Buckó József a Székely menekültek
Hajdúnánáson 1916-1918 című könyvéből való, melynek bemutatója is a rendezvény része volt.

A római katolikus templomban vette kezdetét szentmisével az ünnepség, melyet főtisztelendő Bosák
Nándor, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöke mutatott be, igét hirdetett főtisztelendő Horváth
István gyulafehérvári kanonok, plébános. A Makláry Lajos Városi Énekkar előadásában felhangzott a
székely nép ősi himnusza, a Vándor fecske hazatalál.

A szentmise után megszentelték a templomkertben felállított - az 1916-17-ben Hajdúnánáson elhunyt 38
székely menekült emlékkeresztjét és a Székelyföldről hozott porszemeket, melyeket székely népviseletbe
öltözött néptáncos gyerekek szórtak szét a felállított emlékművek talapzatánál. 

A székely menekülteknek, köztük Jakab Antal gyulafehérvári püspök, Domokos Pál Péter, a csángók
apostola és a város akkori polgármestere, dr. Berencsy János tiszteletére állított emlékoszlopot  a római
katolikus templomkertben leplezték le.

A Kéky Lajos Városi Művelődési Központban megtartott ünnepségen a gyergyószárhegyi Kassay L.
Péter, Kassay János mészáros mester unokája mutatta be a nagyapja által az első világháború harcterein
készült több mint 60 fotográfiát.

Az ünnepség a színházteremben folytatódott, ahol Sófalvi László, Hargita Megye Tanácsának alelnöke,
Kiss Attila országgyűlési képviselő, Bodor Sándor, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke és Szólláth
Tibor, Hajdúnánás polgármestere, országgyűlési képviselő mondtak köszöntő beszédet.

Kerekasztal beszélgetés keretében Buckó József mutatta be „Szállást adtunk hűséges, magyar véreinknek”
című könyvét, melyben kutatások és élő beszélgetések forrásaként tárulnak elénk a 95 éve történt
események. A hiteles kép, melyet e könyv segítségével kaphatunk erről a nagy sorstörténetről a szerző
szavaival hozzásegíti a maiakat ahhoz, hogy a „ nemzeti összetartozás felemelő érzését az elődök példája
által átélhessék”.

A nap hangulatát és meghittségét az állampolgári eskütétel is emelte, melyre már 3. alkalommal került
sor a városban, a mostanin 10 állampolgár tehetett esküt a színházteremben.

A műsor kezdetén az Aranyszalma Néptánccsoport mutatta be legújabb koreográfiáját, melyet a nyári
erdélyi néptánctáborban tanultak meg. A nap zárásaként a Hargita Székely Népi Táncegyüttes kápráztatta
el a nézőközönséget Örökség című műsorával, melyet ajándékul hoztak a városnak.

A nap talán egyik legfontosabb gondolata Kiss Attila országgyűlési képviselő szavaival: a magyar ember,
mindegy hol él, az emel fel egy nemzetet, ha tiszteli honfitársait, megismeri múltjukat, ápolja kapcsolatait.
Felemelkedő közösséggé válhatunk, ha egy cél érdekében fogjuk egymás kezét és egy felé indulunk.

Fekete Andrea 

E m l é k e z é s  n a p j a

M E G H Í V Ó
Hajdúnánás Városi Önkormányzat tisztelettel
meghívja Önt 2011. szeptember 16-22-e között
az „EURÓPAI MOBILITÁSI HéT”
rendezvény hajdúnánási programjaira, melyek
helyszínei és időpontjai az alábbiak.

PROGRAMOK:

2011. szeptember 16. 09.30- 13.30
Köztársaság tér 
Védelmi Nap – bemutatók, versenyek
2011. szeptember 19. 07.00 -08.00
Kőrösi Cs. S. Gimnázium, Szakk. Iskola udvara
– kerékpáros érkezés, díjazás 
2011. szeptember 21. 13.00- - 
Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti
Gyűjtemény kiállítás óvodás gyermekek
közlekedéssel kapcsolatos rajzaiból
2011. szeptember 21. 15.00 Okkal-Más-Okkal
Ifjúsági Egyesület előadás  a kerékpáros
közlekedés szabályairól 
2011. szeptember 22. 05.30- 13.30 
autómentes közlekedés a városban 

Kérjük ezen a napon legyen Ön is partnerünk
és közlekedjen gyalogosan, vagy kerékpárral!

Ajándékainkkal minden rendezvényen
keressük Önt!

Viszontlátásra!

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

H a j n a l i  s z e m é t  s z e m l e
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Augusztus 15-re virradóra Hajdúnánáson egy
gazdasági társaság telephelye hátsó ablakának rácsát
lefeszítették és onnan eltulajdonítottak egy ASUS
laptopot, egy sarokcsiszolót és 4.600 Ft készpénzt. A
bűncselekménnyel okozott kár: 413.575 Ft
Augusztus 15-én 15 óra körüli időben egy ismeretlen
személy magát az egyik mobiltelefon társaság
munkatársának kiadva telefonon felhívta a sértettet
és 600.000 Ft nyereményt ígért cserébe, ha három –
általa megadott – mobilszámra feltölt összesen
40.000 Ft-ot. A sértett a kérésnek eleget tett, de a
beígért 600.000 Ft nyeremény nem érkezett meg.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a
telefontársaságok sem korábban sem jelenleg nem
szerveznek olyan jellegű nyereményjátékot, mely
feltöltő kártya vásárláshoz és a kártya számának
bediktálásához köti a nyereményt. Ha valakit
hasonló nyeremény ígéretével hívnak fel, akkor
biztosan csalók állnak a háttérben, semmi esetre sem
vásároljunk feltöltő kártyát!
Augusztus 16-án utcai faárusok jelentek meg
Hajdúnánáson és az egyik háznál a megbeszélt 60
mázsa tűzifa helyett csak kb. 20 mázsa tűzifát
rakodtak le, de a 60 mázsa árát kérték el, amivel kb.
65.000 Ft kárt okoztak.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az utcán
gépkocsiról árusított tűzifát csak mérlegelés után
fizessék ki, és ne bízzanak az árus mérlegében,
hanem kérjék meg, hogy egy hitelesített mérlegen
(pl. tüzépen) a jelenlétükben mérjék le a gépkocsit a
lerakodás előtt, és a lerakodás után is. Ha erre az
árus nem hajlandó, inkább ne vegyenek tőle fát,
vásároljanak inkább helyi tüzépről vagy olyan
mozgóárustól, aki hajlandó kétszer mérlegelni az
Önök jelenlétében.
Augusztus 21-re virradóra Hajdúnánáson egy
lakatlan házból egy benzinmotoros fűnyírót
tulajdonítottak el, kb. 100.000 Ft értékben.
Augusztus 24-én 0 óra körül Hajdúnánáson az egyik
társasház földszinti erkélyére próbált meg bemászni
egy személy, azonban a szomszédok észrevették, és
értesítették a rendőrséget. 
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy fordítsanak
nagyobb figyelmet értékeik védelmére, mert csak
így előzhetők meg a bűncselekmények !
Hajdúnánási Rendőrkapitányságon az 52/570-050
vagy a 107-es segélyhívó telefonszámon. Csak így
tudjuk közösen megelőzni a bűncselekményeket,
vagy az elfogni elkövetőket!

Augusztus 16-án a Brassai Károly utcánál kb. 5
hektár területen száraz avar, gaz égett. Veszélyeztette
a közlekedést.

Augusztus 19-én az M3 autópálya 209 km
szelvényénél kb. 3 hektár területen száraz fű és avar
égett.

Augusztus 19-én az M3 autópálya 200 km
szelvényénél kb. 4 hektár területen száraz fű és avar
égett.

9 alkalommal – méhész segítségével – darazsak
eltávolításában működtünk közre.

3 alkalommal a parancsnokságra érkező tűzjelzés
tévesnek bizonyult.

Szomszédos tűzoltóságoknak 3 alkalommal
nyújtottunk segítséget káreset felszámolásában.

IN MEMORIAM OLÁH MIKLÓS (1922-2011)

Halottunk van, magunkra maradva előtte tisztelgünk. Talán még most
sem tudjuk, milyen szerencsések voltunk, hogy a közelében lehettünk,
Tőle tanulhattunk, mert fel sem merült, hogy valami nem jól megy, hogy
baj érhet, ha ő velünk volt. Csakhogy többé már nincs velünk. A
családtagok, a rokonság mellett Miklós bácsi életútjára emlékezett
városunk pedagógus társadalma, a volt kollégák és tanítványok sokasága,
barátok, szomszédok és ismerősök 2011. szeptember 9-én.

Miklós bácsi 1922. október 11-én született Hajdú-
nánáson parasztcsalád elsőszülött gyermekeként. A református elemi és a
8 osztályos gimnáziumi tanuló évek után sikeres érettségi vizsgát tett.
Tovább tanulva a Debreceni Református Kollégiumban szerezte meg
tanítói diplomáját. Kitárult előtte a nagy életkapu, a pedagógus pálya.

Oktató-nevelő munkáját a Baranya megyei Rádfalván kezdte. Nem sok idővel ezután hazajött
Hajdúnánásra. Előbb Balázstelken tanított olykor 70-80 gyermeket osztatlan tanyasi iskolában. 1946
szeptemberében került be a volt városi fiúiskolába, a későbbi 1. Számú Általános Iskolába. 1955-ben
újabb diplomát szerzett Egerben, ezáltal kémia-biológia szakos tanár lett. 1962 szeptemberétől az iskola
igazgatóhelyettese, majd 1969-től nyugdíjba vonulásáig igazgatója volt. Kemény, szigorú, de következetes
oktató-nevelő munkát végzett. Alapokat adott, melyre építhettek az életben tanítványai. A sok
osztálytalálkozón örülhetett volt diákjai sikerének. mzedék számára is. Köztiszteletben álló ember volt,
akit vidám és jó kedéllyel is megáldotta sorsa. 1948 májusában kötött házasságot Nagy Irénnel. Egymást
szeretve, segítve, egy iskolában tanítva teltek éveik. Két drága gyermeket neveltek fel: Miklóst és Ágnest,
akik mára már saját családi életüket élik, 2-2 unokával örvendeztették meg a szülőket. Legszebb napjainak
azokat tartotta, amit családjával együtt tölthetett. Az1982-es nyugdíjba vonulása után sem a pihenést
választotta. Óraadóként bejárt az iskolába, otthon pedig szívesen kertészkedett. A házban, és a ház körül
adódó munkákat nagy részben saját maga végezte el. Igazán boldog volt, hogy megélhette 2
lányunokájának esküvőjét. Sohasem dicsekedett, azt vallotta és hirdette, hogy legyen kevesebb a szó, mint
a tett. De áldozatos munkájáért nem maradtak el az elismerések sem. A teljesség igénye nélkül néhány:
Az Oktatásügy többszörösen Kiváló Dolgozója, megkapta városunk Makláry Lajos Pedagógiai és
Közművelődési-díját, életművét fémjelzi az arany, a gyémánt és a vasdiplomák. Tanári tevékenysége
mellett, széleskörű tudása, emberi tulajdonságai által számos barátot és tisztelőt szerzett, akik a hosszú,
eredményekben gazdag munkásságának lezártával, őszinte gyásszal emlékezünk. Miklós bácsi elvesztése
feletti fájdalmunkban magunk is csak az őszinte együttérzés kifejezésével próbáljuk enyhíteni a család
fájdalmát.

Kiléptél az életünkből, de nem léphetsz ki az emlékeinkből és a szívünkből, mert kitüntetés,
megtiszteltetés és az élet kivételes ajándéka volt, hogy ismerhettünk.

Gut István
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GYÁSZ HÍREK

Tűzoltóság hírei

Kék hírek

Megemlékezés

BALOGH BéLA
nyugalmazott gimnázium

igazgató
(Hn., Nagy S. u. 7/a)

halálának 1. évfordulójára.

Életünket megváltoztatta a keserű tény, amikor egy
éve tőlünk elmentél. A szomorúság madara leng
felettünk, mi soha el nem felejtünk. Szavaidra,
tetteidre, jóságodra emlékezünk, így mindig itt vagy
velünk. Becsületben, tisztességben éltél, és mindig
hittél, s reméltél. Hittél a szebb jövőben, a tiszta,
őszinte világban, mely megadatott egy boldog
családban. Sok tanítványod büszke, hogy ismerhetett,
s részese lehetett életednek. Gondoskodó, szerető
szíved nem dobog már, de amit Tőled kaptunk az éltet
immár. Számunkra Te sosem leszel halott, örökké
élsz, mint a csillagok.

Fájó szívvel emlékeznek:
Gyászoló szerettei és Tisztelői

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik kedves
hozzátartozónk

BATA LÁSZLÓ
volt Hn., Polgári út 52/a sz. alatti lakost
utolsó útjára elkísérték, ravatalát virágokkal

borították el. Együttérzésükkel támogatták a
családot.

Felesége, lányai, vejei és unokája.

Megemlékezés

Drága imádott
gyermekünk Árpikám!

2010. augusztus 18-án
életünk legborzalmasabb

napja.
Drága kisfiam, annyira

vártalak, szerettelek, mégis
elvesztettelek. Egy év telt már

el nélküled, de minden nap emlegetem nevedet.
Drága két szemed csak álmomban ragyog rám. Az
kívánom, bár ne csak álmodnám, hogy újra itt vagy
velem, karomba vehetlek, vigyázhatok, rád soha el
nem engedlek. De ez az álom már csak akkor lesz
valóság, ha egyszer majd együtt lehetünk odaát.
Míg a földön élek a fájdalom megmarad, örökké
érezni fogom hiányodat. Magaddal vitted szívem
egy darabját, így egy kicsit együtt lehetek veled
odaát. Angyalok közt békés álmod legyen, őrizd
meg örökké fájdalmas szeretetem.

Nem tudjuk feldolgozni az elvesztésed: 
Anya, apa, Szandi és Gabika.

Megemlékezés

PÁLFI LÁSZLÓ
cukrász

volt Hn., József A. u. 16. sz.
alatti lakos halálának
12. évfordulójára

Fájó szívvel emlékezünk, soha nem felejtünk el
Feleséged, két gyermeked és családjai.

Megemlékezés

Idős DARÓCZI IMRE
halálának 1. évfordulójára

Ma is úgy, mint réges régen,
Ő volt végső menedékem.

Minden mi fájt, szívem tépi,
Elpanaszolnám most néki. Fejem keblére
hajtanám, Ha élne még az én édesapám

Soha el nem múló fájdalommal búcsúznak:
Felesége, gyermekei, unokái, és dédunokái.
Hajdúnánás Jókai utca 45/a
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NŐI KÉZILABDA NB I/B

LABDARÚGÁS   MEGYEI  I. OSZTÁLY

Mi újság a Hajdúnánás Termál SC „háza-táján”?- kereste fel lapunk ezzel a kérdéssel
Molnár András szakedzőt, aki az alábbiakat mondta el: 

2011. augusztus 1-jén kezdtük meg felkészülésünket a 2011/12-es bajnoki esztendőre. Hetente 8 edzés
szerepelt az edzésprogramban (4 délelőtti és 4 délutáni edzés). A jelentősen átalakult keretünk nagy
lelkesedéssel vetette bele magát a nehéznek ígérkező munkába. Távozott tőlünk Nyitrai Zita, Nagy Mária
(külföld), Takács Andrea (Eger), Karnik Mercédesz és Szilágyi Ágnes (DVSC-Fórum), Csányi Enikő
(Derecske), Pálóczi Krisztina és Tímári Bettina (befejezte). Az érkezők listája igen rövid, hiszen csak két
alig ifista korú játékos csatlakozott a felnőtt kerethez Lakatos Erika és Budaházy Petra személyében. Régi
új játékosunk a sérülése után reaktivált Seres Emília, aki rutinjával nagyon sokat segíthet nekünk.

Az edzések monotonitását edzőmeccsekkel próbáltuk frissíteni. Ellenfelünk volt a Kazah felnőtt
válogatott, a DVSC junior csapata és a Nyíradony is. Hétvégenként felkészülési tornákon vettünk részt.
Budapesten a Szent István SE meghívásának tettünk eleget, ahol veretlenül (2 győzelem, 1 döntetlen)
szereztük meg az előkelő harmadik helyet. Egy nappal a felnőtt megmérettetés előtt az utánpótlás csapatunk
is szerepelt ezen a tornán. Ők is a nagyon szép harmadik helyen végeztek, megelőzve több NB I-es utánpótlás
gárdát is. A tornák sorozata a  hazai rendezésű Termál kupával folytatódott, ahol jó játékkal sikerült itthon
tartanunk a trófeát. Végül Nyíradonyból egy második hellyel tértünk haza egy jó csapatokat felvonultató
felkészülési tornáról.

Összességében azt mondhatom, hogy a lányok tisztességesen elvégezték a tervezett (igen kemény) munkát.
Bizakodva vágunk neki az előttünk álló bajnoki szezonnak, igaz a keret átalakulása miatt nagyon sok munka
van még előttünk a pontvadászat közben is. Egyre nagyobb szerepet szeretnék szánni a fiatal, hajdúnánási
játékosoknak, akik már bizonyították rátermettségüket a felkészülési mérkőzéseken is. Úgy gondolom fiatal,
szerethető csapatunk lesz. Ifjúsági szinten egyértelműen a bajnoki aranyérmünk megvédése a cél. Nem lesz
könnyű dolgunk, hiszen egy évvel leszünk fiatalabbak, mint az ellenfeleink többsége. Büszkeséggel tölt el,
hogy egyre több Moli kézi suliban nevelkedett leány bontogatja szárnyait serdülő, ifi és felnőtt csapatunkban
is!

A hazai mérkőzéseinkre mindenkit szeretettel várunk!
F. A.

Hiányzik a hazai  pálya

Lassan egy éve játszunk „külföldön” azaz, idegenben, s fájónak hatottak Kondora Józsi szavai, mikor azt
ecsetelte, hogy mennyire hiányzik a hazai pálya, a hazai környezet, s elsősorban, a hazai közönség.
Reményeink szerint, még néhány hét, s a Fürdő utca végén is felhangzik a sípszó, melyet feltehetőleg, a hazai
szurkolók hangos üdvrivalgása követ majd. Egyelőre azonban sajnos elég negatívnak, sikertelennek
mondható a 2011/2012-es szezonkezdés.

Tiszacsege - Hajdúnánás Góliát FK. 5:4
Jól játszottunk, 77 percig. Ekkor még 4:2-re vezettünk – mondja Kondora József, játékos edző – de ami

ezután következett, még ma is fájó, s érthetetlen számomra. Talán túlságosan megnyugodtunk, a biztos
vezetés tudatában. A győztes gólt, a 92. percben értékesítette a Csege.

Püspökladány - Hajdúnánás Góliát FK. 1:1
Az első félidő, a Ladányé volt, s egy távoli lövéssel megszerezték a vezetést is. A támadójátékunk gyenge

volt, a védekezésünk pedig erős. Pontosan ellentétje a tiszacsegei mérkőzésnek. Végül mégis sikerült
kiegyenlítenünk.

Berettyóújfalu - Hajdúnánás Góliát FK.  3:1
Az NB III-ból kiesett Berettyóújfalu bedarált bennünket, bár 55 percig partiban voltunk. Akkor viszont

kaptunk egy buta gólt. Ellentámadásba mentünk át kicsit kinyíltunk, kicsit kockáztattunk. Nem jött be.
Sikerült kihasználniuk a hibáinkat.

Derecske - Hajdúnánás Góliát FK. 2:1
Nos, ez egy érdekes meccs volt. Hamar megszereztük a vezetést, mikor kaptunk egy les gólt. Innentől

kezdve pedig, mintha a játékvezetői hármasból két embernek, valami régi-régi sérelmet kellene megtorolnia
a nánásiakon, úgy viselkedtek. Ekkor éreztem igazán a hazai pálya, a hazai szurkolók hiányát. Nem vagyunk
korántsem elkeseredettek (bár vannak még csiszolni valók), de nagyon várjuk már az első itthoni mérkőzést.

Kócsi Imre

B i r k ó z á s  h í r e i

Szeptember 10-én a Balkányon megkezdődött az
észak-kelet magyarországi régió őszi verseny
szezonja. A verseny vendége volt Lázár János a
Magyar Birkózó Szövetség alelnöke. Köszöntőjében
említést tett a két hete Szom-bathelyen rendezett
kadet birkózó világ-bajnokságról, ahol kiemelkedő
magyar eredmény született egy arany, két ezüst, egy
bronz és két ötödik hely elérésével.

A Balkány Kupán a  Hódos Imre SE-t négy
versenyző képviselte, akik egy ezüst és három bronz
érmet szereztek. Névszerint Farkas Márk II., Pongor
Tamás, Kocsis Ferenc, Ambrus Gábor III. helyezést
értek el. A későbbiekben azon dolgozunk, hogy
érmeink fényesebbek legyenek, illetve több
résztvevővel utazhassunk versenyre. Pongor T. és
Farkas M. már több versennyel a hátuk mögött most
is arany esélyesek voltak, remélem a következő
alkalommal a kívánt eredmény nem fog elmaradni.

Dr. Kiss József szakosztályveztő

HIRDETéS
Ebben az évben Hajdúnánás megkapta a Birkózás

Városáért című kitüntető díjat. A nemzet egyik
legeredményesebb olimpiai sportágának utánpótlás
neveléséhez hirdet toborzást a Hódos Imre SE
birkózó szakosztálya. Bátorság, ügyesség,
személyiség fejlesztés, biztató versenyeredmények
fogalmazódnak meg sportágunkban.  Kortól, nemtől
függetlenül, óvodásoktól a felnőttekig várjuk
sorainkba a csatlakozni vágyókat.
Az edzések helye: Bocskai István Általános Iskola
(Magyar u. 104.) nagy tornaterme,
Ideje: kedd és csütörtök 18 óra.
Jelentkezni lehet a helyszínen, ill. telefonon dr. Kiss
József 0630/464-5021 és Bozán Zoltán
0630/6954265.

Kilencedik alkalommal rendezte meg a Játsszunk Kézilabdát Alapítvány az Utánpótlás Kézilabda tornát
augusztus utolsó hétvégéjén. A kézilabda bajnokságra 57 csapat ( 29 fiú és 28 lány ) érkezett 17 településről
az egész országból, sőt, még a határon túlról is. 115 mérkőzés volt a két nap folyamán 3 városban -
Hajdúnánáson, Hajdúdorogon és Tiszavasváriban - 5 helyszínen, ahol közel 700 gyerek bizonyíthatta a sport
iránti tettrekészségét és szeretetét. 11 korcsoport - 5 fiú és 6 lány - az 1994-2003 között születtek mérkőztek
meg, s a korcsoportonkénti első három helyezettek serleget, a többiek oklevelet vihettek haza, valamint a
legjobb játékos, a legjobb kapus és a gólkirályok kaptak még külön jutalmat az edzők és a játékvezetők
objektív megítélései alapján.

A 2003-ban indult torna az utolsó három évben érte el azt, hogy 50 fölötti csapat fogadta el a meghívást,
a mostani alkalom kiemelkedő a résztvevő csapatok száma alapján. A szervezők - az alapítvány 5 fős
kuratórium- bővíteni kívánja a helyszínek számát a nagy érdeklődésre való tekintettel, hiszen kezdik kínőni
az 5 helyszínt, valamint a jövő évi 10. jubileumi tornára egyéb különlegességekkel, programokkal is
szeretnének előkészülni.

Az óriási előkészületet és helyszíni munkát igénylő bajnokságban nagy segítséget nyújtottak a városi
kézilabda csapatok edzői és felnőtt segítői, hiszen nélkülük nehezen valósult volna meg a gördülékenység
és a szervezettség.

A résztvevő gyerekek a játékon, az edzésen és a szurkoláson kívül kívül a város strandjára is
kilátogathattak, ezzel is vihették jóhírünket otthonukba.

A mérkőzések eredményeiről az alapítvány honlapján - www.jatsszunk.hu - olvashatnak az érdeklődők.

F. A.

9 .  U t á n p ó t l á s  K é z i l a b d a  T o r n a

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 25.040 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 képviselő-testület a 2011. szeptember 30-án 12
óráig a termőföldre érkezett haszonbérleti ajánlatot
tekinti az ajánlattevő végső licitár ajánlatának.

A pályázat és a haszonbérleti ajánlat beérkezési
határideje: 

2011. szeptember 30. (péntek) 12.00 óra
A pályázat csak személyesen nyújtható be!
A pályázatok benyújtásának helye:
Polgármesteri Hivatal, földszint 41-es szoba
Telefon: (06) 52/381-411/129
A versenytárgyalás ideje: 2011. október 3. (hétfő)

1300 óraA versenytárgyalás helye: a Polgármesteri
Hivatal kis tanácskozó terme


