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Március 15-én – a városi ünnepség zárá-
saként – a Dorogi útfélen Szólláth Tibor 
polgármester úr sajtótájékoztató kereté-
ben mutatta be és adta át azt a vendégfo-
gadó-üdvözlő táblát, amelyen magyarul, 
angolul és magyar rovásírással olvasható 
az Isten hozta Hajdúnánáson! – felirat. 
Buczkó József etnográfus tervei alapján 
Magi Imre fafaragó mester készítette el 
az egykor általános, nánási „koporsó-
deszkákkal” fedett kiskapu mintájára 
készült táblát, amely barátságos formá-
jával, nyitottságával szinte megszólítja, 
befogadja az útonjáró idegent; térjen be 
hozzánk, szívesen látott vendég város-
unkban. A közeljövőben minden be-
vezető út mentén ilyen táblák kerülnek 
felállításra. 

Fotó:Draviczky Gyöngyi

KassáK Lajos

Harangszó

Feltámadott, mondják a népek és
Megsüvegelik,
Nevét a názáretinek, ki az ács fia volt
s megenyhült már a szél is s a rügyek
kisarjadtak.
Kétezer éve látják őt a vének és a gyerekek
Amint hosszú, fehér ingecskéjében lépeget
S alszik a tengerre szállt halászok bárkájában.
 
Én is emlékszem rá, mint az egykori
Játszótársra
S ti is útszéli csavargók és mesteremberek
Akik hű követői vagytok valamennyien
A nincstelenségben, az útban és az igazságban

Igen, igen, az Ő árnya is visszhangja vagyunk mi
s bár nem ízlelgetjük a húsvéti bárány húsát
mindennapi kenyerünkben s vizünkben
dicsérjük,
hogy vérünkből való s meghalt értünk
a kereszten.

úsvét. Feltámadás. Tavasz. A meg-
újhodás, az új remények időszaka. 
Az egyén és a közösség életében is 

fontosak ezek a dolgok, különösen nap-
jainkban, amikor az egyre védtelenebb 
emberek a közösségtől, a város vezetésétől 
várják, remélik életük jobbra fordulását. 
Van egy nagyon bölcs magyar mondás, 
miszerint Segíts magadon, az isten is meg-
segít. Akár ez is lehetne a mottója annak 
a szerteágazó tevékenységeknek, amellyel 
különféle kormányzati elgondolásokat 
igyekeznek megvalósítani a helyi önkor-
mányzatok. Hogy Hajdúnánáson milyen 
újabb lehetőségek adódnak az elkövetkező 
időszakban, erről kérdeztük Szólláth Tibor 
polgármester urat.

‒ Polgármester Úr, röviden; mit kell 
tudni a most indult közmunkaprog-
ramról? 

‒ „A legnagyobb áldás nem abból szár-
mazik, hogy ingyen kenyér adassék a 
szegény népnek, hanem, hogy lehetőleg 
mindenkinek munkaalkalom nyittassék, 
melyben talán fárasztó dologgal, de biztos és 
megérdemelt kenyeret lehessen szerezni” 

Úgy gondolom, a Széchenyi Istvántól 
idézett sorok hűen tükrözik törekvésein-
ket. Működésünk legfontosabb prioritása 
annak elősegítése, hogy a nánási embe-
rek lehetőség szerint munkával szerzett 
tisztességes jövedelemből tudjanak minél 
magasabb színvonalon élni. Ennek a tö-
rekvésnek több szegmense van: a helyi 
gazdaság, a helyi vállalkozók segítése, új 
befektetők megnyerése a város számára, 
illetve az önkormányzat, mint jelentős 
munkaadó, szintén folyamatosan keresi 
azokat az új területeket és lehetőségeket, 
amellyel a foglalkoztatást bővíteni tudja. 

Ilyen új lehetőség a Startmunka-program 
is, melyre sikeresen pályáztunk és több 
mint 320 millió forintot nyert az önkor-
mányzat. A program keretében 297 fő re-
gisztrált álláskereső foglalkoztatására nyí-
lik lehetőségünk 2012. december 31-ig.

A közfoglalkoztatottak felvétele több 
ütemben történt. Február közepén az il-
legális hulladéklerakók felszámolására 22 
fő, március 1-én a mezőgazdasági min-
taprojektben 100 fő, április 1-én a me-
zőgazdasági földutak és a belvízelvezető 
árkok karbantartására további 175 fő fog-
lalkoztatását kezdtük meg. A mezőgazda-
sági mintaprojekt szántóföldi zöldségter-
mesztéssel indul mintegy 20 hektáron, és 
az idei évben elsősorban az önkormányzat 
fenntartásában működő intézmények 
élelmiszer alapanyagokkal történő ellátá-
sát biztosítja, de terveink szerint a prog-
ram a jövő év folyamán – újabb pályázati 
források bevonásával – az állattenyésztés 
és a termékfeldolgozás irányába bővül.

‒ a szalmaipar újraélesztésével kap-
csolatban milyen konkrét elképzelések 
vannak?

‒ A szalmaiparnak közel 200 éves 
múltja van Hajdúnánáson. Sajnos jelen-
legi helyzete korántsem tükrözi, hogy 
milyen jelentős szerepet töltött be a város 
gazdasági életében és az itt élő emberek 
mindennapjaiban. Azt nem szabad hagy-
nunk, hogy végleg eltűnjön a városból, 
illetve csak múzeumi keretek között talál-
kozhasson bárki Hajdúnánáson a szalma-
fonással. Szándékunkban áll a mesterség 
„visszatanítása”, újjáélesztése. Már ebben 
az évben elkezdjük a Startmunka-prog-
ram keretén belül az ehhez szükséges 
alapanyag – speciális búzafajta – előállí-

tását, illetve jelenleg is keressük egyrészt 
azokat a pályázati lehetőségeket, melyek-
ből a képzések finanszírozhatók, valamint 
azokat a piaci szegmenseket, melyek a 
nagyobb mennyiségű termék előállítását 
teszik lehetővé.

‒ a város az elmúlt évben milyen si-
keres pályázato(ko)n vett részt, az idei 
évben várhatóan milyen területeken 
van esély nyerő pályázatra?

‒ A pályázati lehetőségek felkutatásának 
prioritási sorrendjét a városban leginkább 
jelentkező szükségletek határozzák meg. 
Kiemelten kezeljük a munkahelyterem-
tést, valamint az önkormányzat fenntartá-
sában működő intézmények épületeinek 
energetikai korszerűsítését. Sajnos nagyon 
sok önkormányzati tulajdonú épület álla-
pota leromlott, gépészeti rendszere elavult. 
Ha a pályázati források bevonásával ezek 
az épületek energetikai szempontból jobb 
állapotba kerülnek, az az önkormányzat 
számára jelentős kiadáscsökkentést jelent. 
Ez a fajta pályázati előkészítettség hiány-
zott, majdnem a nulláról kellett kezdeni 
azt. Az első eredmény már megvan, hiszen 
megkaptuk az értesítést, hogy a Bocskai 
Iskola Polgári utcai intézményegységének 
energetikai felújítására az Új Széchenyi 
Terv Környezet és Energia Operatív Prog-
ramon 69,5 millió forintot nyertünk.

‒ Húsvét előtt vagyunk; mit jelent a 
polgármesternek/családapának a húsvét?

A húsvét az egyik legszebb vallási és 
családi ünnepünk. A hagyományoknak 
megfelelően természetesen idén is csalá-
di körben ünnepelünk. Megragadva az 
alkalmat, áldott, örömteli húsvéti ünne-
peket kívánok minden kedves olvasónak!

Rigó Tamásné

Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak!

TavaSz – új éleT – új TerveK – új reményeK

H

2012. április 6. nagypéntek
Délelőtt 10 Istentisztelet
Este 7 óra Bűnbánati istentisztelet
 Miért szenvedett Jézus Krisztus?
 Passio c. film

2012. április 7. nagyszombat 
Este 7 óra Bűnbánati istentisztelet
 Miért kell a csend?

Húsvét vasárnap 
Reggel 7 óra Temetőben emlékezés
Délelőtt 10 óra Istentisztelet, úrvacsora

Húsvét hétfő 
Délelőtt 10 óra Istentisztelet, keresztelés

a Hajdúnánási református egyházközség
HúSvéTi ünnepi alKalmai

www.hajdunanas.hu
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Isten hozta 
Hajdúnánáson!
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az idei év a szociális ellátások te-
rületén sok változást hozott, első-
sorban az aktív korúakat érintve. 
Benkőné Takács Mária, a szociális 
iroda és városi gyámhivatal veze-
tője segített eligazodni a lényeges 
pontokban. 

Kérem tájékoztassa olvasóinkat a 
fogalkoztatást-helyettesítő támogatás, 
ill. a rendszeres szociális segély folyósí-
tását illetően.

‒ Legfájóbb az érintettek körében, 
hogy a nyugdíjminimum összegéről 
a nyugdíjminimum 80%-ára csök-
kent az ellátás összege. Ez azt jelen-
ti, hogy 28 500 Ft helyett 22 800 
Ft-ot kaphatnak. Ezt az ellátást elő-
ször februárban kapták kézhez. Az, 
aki nem tud igazolni a támogatás 
megállapításától számított egy évre 
visszamenőleg legalább 30 napos 
munkaviszonyt, számukra meg kell 
szüntetni ezt a támogatást. Épp most 
folyik ennek felülvizsgálata. 

a rendszeres szociális ellátás 
maximum összege januártól 42 326 
Ft-ra változott. Ám a segély maxi-
mum 19 526 Ft lehet, ha a kérelmező 
családjában foglalkoztatást-helyet-
tesítő támogatásra jogosult is van.  
A segélyre jogosító korhatár 55 évről 
a nyugdíjkorhatárt megelőző öt évre 
módosult. Új rendelkezés az is, hogy 
a rendszeres pénzellátás terhére elő-
leg január 1-től nem vehető igénybe. 
Természetesen a változásokról érte-
sülnek az érintettek. 

A lakásfenntartási támogatás-
ban is változás történt. Tavaly szept-
embertől felemelték a jogosultsági 
összeghatárt, január 1-től megszűnt a 
lakásfenntartási támogatás megálla-

pításának lehetősége, a megállapítot-
takat pedig egy évre ill. március 31-ig 
lehet folyósítani. Vagyonvizsgálatot 
is végezni kell ezentúl. Itt jegyezte 
meg az iroda vezetője, hogy valótlan 
adat közlése esetén két év börtön-
büntetéssel is sújtható az adatközlő. 

a méltányos ápolási díj esetében 
szintén változás történt. Eddig az 
önkormányzat tudta biztosítani ezt a 
juttatást, annak ellenére, hogy a kör-
nyező településeken, sőt Debrecen-
ben is megszűnt ez a fajta támogatás. 
Ettől az évtől a költségvetési keret 
szűkössége miatt ez a támogatás is 
megszűnik. A súlyosan fogyatékoso-
kat vagy 18 év alatti gyermeket ápo-
lók esetében az alanyi jogú ápolási díj 
viszont megmarad. 

A közgyógyellátásban, akik ed-
dig alanyi jogon 1-es 2-es csoportbeli 
rokkantként voltak nyilvántartva, 
most a nyugdíjkorhatár alatt felvál-
totta a rokkantsági ellátásban része-
sülők köre. A nyugdíjbiztosító érte-
síti az érintetteket, hogy ki jogosult 
erre.

Az átmeneti segély keretösszege 
csökkent némileg, azonban az elvett 
összeg a természetbeni ellátások kö-
zül a szociális földprogram keretében 
hasznosul.

A mozgássérültek közlekedési 
támogatása is változott, a személy-
gépkocsi igénylést a kormányhivatal-
hoz lehet benyújtani. 

Összegzésül elmondhatjuk: sok 
minden másképpen van ez évtől a 
szociális ellátások terén, az érintet-
teknek ajánlatos odafigyelni a törvé-
nyek, rendeletek változásaira. 

Nagy Ágnes

SzociáliS elláTáSoK válTozáSai

Hajdú-Bihar Megyében – így Hajdú-
nánáson is- az őszi búza és árpaveté-
sek átvészelték a hideg, téli időjárást. 
Az őszi szárazság miatt, főleg az árpa 
esetében, kevesebb a tőállomány. Az 
idő javulásával márciusi aszály alakult 
ki, ami veszélyezteti az őszi vetéseket 
és akadályozza a tavaszi vetéseket is. 
Idén még nem esett egy kiadós eső, 
amire pedig nagy szükség lenne a 
mezőgazdaságban. Egyelőre még csak 
néhány helyen kezdtek öntözni, de 
ha továbbra sem jön csapadék, nehéz 
év várhat a gazdákra. A már említett 
búza és árpatáblákban gyenge a bok-
rosodás. Az őszi vetésekben a gazdák 
talajmunkákkal próbálnak meg segí-
teni. Abban bíznak, hogy a föld hen-
gerezése még valamennyire segíthet. 
„Ezzel a talajnak a hajszálereit elrom-
boljuk, megszüntetve a talajból tör-
ténő kipárolgást. Így talán egy kicsit 
nagyobb esélye van a búzának és az ár-
pának a túlélésre, amíg megjön a várva 
várt csapadék”, mondja a szakember.

„Három hónapja csapadékhiány-
nyal küszködünk. Kétségtelen, hogy 
most a március, április hónap lenne, 
lett volna alkalmas arra, hogy az állo-
mányok talpra álltak volna a műtrá-
gyázást illetve a tavaszi csapadékot il-
letően. Márciusban, megyei átlagban 
12 mm csapadék volt, ami nagyon 

kevés”– mondta el Kiss Zoltán, a 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
földművelésügyi igazgatója. Szó esett 
arról is, hogy minden gazda és gazdál-
kodó érdeke az is, hogy a területükön 
lévő vízelvezető – és vízhálózatot nap-
ra készen és kitisztítva tartsa.

Kelemen Imrével, a helyi Agro-
szoltek Kft területét látogattuk meg, 
ahol gőzerővel folyik a tavaszi vetés. 
A szakember az előzőekben elhang-
zottakkal teljes mértékben egyetért. 
Elmondása szerint a téli időszakban 
– teljes munkaidőben – sikeresen fel-
készítették a gépparkjukat a tavaszi 
munkák végzésére. Már üzemképes 
állapotba helyezték öntöző rendsze-
reiket is azért, hogy ha nem lesz csa-
padék, zavartalanul tudják kezdeni az 
öntözést. A Kft ez évben 2550 ha-on 
(saját- és integrált terület) gazdálko-
dik. Fő növénykultúráik: csemegeku-
korica, zöldborsó, árukukorica, búza, 
napraforgó, mák, őszi búza és árpa, 
cukorrépa. Itt is elvégezték az őszi ve-
tések műtrágyázását és hengerezését. 
Még a tavaszi vetések kezdete előtt 
befejezték a még szántatlan területek 
megművelését, így a vetés zavartala-
nul folyhat. A közeli időszak legfon-
tosabb munkái: a tavaszi vetések idő-
ben való elvégzése, az öntözőrendszer 
üzemképes állapotban tartása, foko-
zott odafigyelés a növényvédelemre.

A határt járva, mindenfele a meg-
feszített, serény munka tapasztalható 
úgy a kisebb, mint a nagyobb táblák-
ban egyaránt. Mindenkinek érdeke 
egy sikeres mezőgazdasági év teljesíté-
se: úgy a gazdálkodóké, mint nekünk, 
a fogyasztóké.

Gut István

mezőgazdaSági HelyzeTKép

Némó kisállat 
kereskedés 
Hajdúnánás, 

Mártírok út  19.

Nagy lóra való 
szerszám,  

két szekér és 
egy deres póni 
kanca  eladó! 

Tel.: 06 20 498 1467

Óriási akció! +1 kaloda fa ingyen 
Akác, tölgy hasogatott kalodába 

sorba rakot tüzifa rendelhető! 
12800 Ft/kaloda. Akciónkban 
ha rendel 15 kalodát 16-ot kap 

- egy kalodával ingyen!!! 
Elérhetőség: 06-70/639-9250

PHOENIX  FUSION TÁNCISKOLA 
Hip-Hop és Modern táncoktatás 4-éves 
kortól a Bocskai iskola, Iskola úti intéz-
ményben.

Érd.: Pallai Zsolt Szabolcs táncpedagógus
06 20 278 3182

Naponta 5 féle 
menüből választhat.

Választékunk különböző 
Pizza félékkel bővült.

SZÉP KÁRTYA  elfogadóhely. 
Családi rendezvényekre és vállalati  

összejövetelekre  a főzést 
számlaképesen vállalom!  

Érdeklődés/Rendelés: 
06 30 525 9676

Napi aktualitásokat megtekintheti 
a www.lalipapi.hu weboldalon
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Idén nem a megszokott módon 
kezdődött a tanév, hiszen négy ál-
talános iskola került összevonásra. 
az egységes iskola sok változást és 
újdonságot hozott. az eddigieknél 
is több lehetőségünk van különbö-
ző programokon, versenyeken, ren-
dezvényeken részt venni. Legutóbb 
a Diákparlamenten vehettünk 
részt, kicsit másként, mint eddig. 

A Diákparlament célja a gyermeki 
jogok érvényesítése törvényes keretek 
között. Március első felében minden 
intézményegység megtartotta he-
lyi tanácskozását, ahol az osztályok 
küldöttei az osztályaikkal együtt el-
készített hozzászólásaikkal élhettek 
felszólalási jogukkal Elmondták ész-
revételeiket, javaslataikat, kérdéseket 
tehettek fel. A legtöbb felvetésre, 
kérdésre az intézményegység vezetője 
válaszolt. Néhány felvetés, kérés to-
vábbkerült az összevont parlamentre, 
amit március 14-én az Óvoda úton 
rendeztek meg. Ezen a rendezvényen 
az osztálytitkárok, DÖK felnőtt segí-
tő tanárok, pedagógusok, érdeklődő 
gyerekek az iskolavezetés képviseleté-
ben Tóth Imre igazgató bácsi, Kékiné 
Seres Emma intézményegység-vezető 
vett részt. 

Az intézményegységek képviseleté-
ben felszólalók ügyesen összefoglalták 
a felvetődött kérdéseket, javaslatokat. 
Többségében a tárgyi feltételek javítá-
sát kérték a gyerekek: interaktív tábla, 
kerítésfestés, játszótéri játékok fejlesz-
tése, tornatermi öltözők, lábtörlők, 
világítás stb. Igazgató bácsi válaszá-
ban azt mondta, hogy szeretne minél 

több kérésnek eleget tenni, de sajnos 
ezt az anyagi lehetőségek nem mindig 
teszik lehetővé. Az iskola minden le-
hetőséget megragad, hogy pályázatok 
útján is minél több anyagi forráshoz 
jusson. Így reménykedünk abban, 
hogy minél több kérésünket sikerül 
megvalósítania az iskolavezetésnek. 

Természetesen olyan kérések is el-
hangzottak, melynek megvalósítására 
nincs szükség pénzre. Minden gyerek 
szereti a sportot, a mozgást. Rajtunk 
múlik, hogy mikor és mennyi sport-
programot, vetélkedőt szervezünk.  
A szervező munkában nekünk is részt 
kell vállalnunk, hogy hasznosan és ér-
dekesen teljenek a napjaink.

A Diákparlamenten hallottuk, hogy 
a szórványságban élő magyarság mi-
lyen nehéz helyzetben van. Ott még a 
legalapvetőbb oktatási eszközök is hi-
ányoznak. A Bocskai István iskola ta-
nulói csatlakoznak ahhoz a kezdemé-
nyezéshez, mely adományokat gyűjt 
a rászoruló iskoláknak. Jankafalván, 
Bihardiószegen és Poklostelken nagy 
szeretettel fogadják a jó állapotban 
lévő használt gyermekkönyveket, 
magyar népmeséket, gyermekmaga-
zinokat. A felnőttekre is gondolva a 
szépirodalmi műveket. Bővebb infor-
mációkat a DÖK felnőtt segítőitől 
lehet kérni. Buzdítunk mindenkit, 
hogy segítse ezt a munkát. 

Ruzsom Adrienn 
a Diákönkormányzat elnöke

Szabó Sándorné 
a DÖK felnőtt segítője

diákparlament 2012.

az 1848/49-es forradalom és sza-
badságharc idei városi ünnepe is 
gazdag programmal várta az em-
lékezni, ünnepelni indult résztve-
vőket. Már kora délelőtt nemzeti 
viseletbe öltözött „polgárok, pol-
gárnők” kocsikáztak, sétálgattak a 
főtéren, a Kossuth-szobor környé-
kén, mintegy reformkori hangula-
tot teremtve. 

A városi ünnepség most is a Pető-
fi szobornál kezdődött, ahol Bodó 
Sándor, a Hajdú-Bihar Megyei Köz-
gyűlés elnöke köszöntötte az ünnep-
lő közönséget, majd a híres 12 pont 
elhangzása után a jelenlevők megko-
szorúzták a költő szobrát és kezdő-
dött az ifjú nemzetőrök toborzása.  
A toborzás után a huszárok vezetésé-
vel megindult a menet a Kossuth-szo-
borhoz, ahol Miske László művész úr 
előadásában hallhattuk Petőfi Sándor 
ikonikus versét, a Nemzeti dalt.

Az idei nemzeti ünnep megható 
pillanata volt, amikor Szólláth Tibor 
polgármester úr ünnepi beszéde után 

jelképesen átadta Hajdúnánás polgá-
rainak gyönyörűen megújult Kossuth 
szobrunkat. A koszorúzás szertartása 
után állampolgársági eskütételre ke-
rült sor, ezúttal 22, többségében er-
délyi, illetve felvidéki honfitársunk 
kapta meg a magyar állampolgárságát 
igazoló dokumentumot. 

Az ünnepi program a művelődési 
központban folytatódott, ahol elő-
ször a Bocskai István Általános Iskola 
tanulóinak színvonalas műsorát te-
kinthettük meg, majd ezt követte a 
hagyományos, az előző évben kiváló 
teljesítményt nyújtó diákok jutalma-
zása. Elsőként Polgármesteri Elismerő 
Oklevél átadására került sor, amelyet 
Mónus László József, a Kőrösi Csoma 
Sándor Gimnázium 12. évfolyamos 
gépész szakközépiskolai tanulója ka-
pott, az elmúlt évben íjászat területén 
felállított világrekordok és világbaj-
noki első helyezésekért. 

A város elismeréseként összességében 
65 tanuló 556 eFt, míg 19 csoport 
244 eFt. pénzjutalomban részesült.

a 164…
Mint 164 éve…. Fotó: Fűz László

22 m2-es üzlethelység
Hajdúnánáson,

 frekventált helyen 
a Mártírok úton kiadó! 

Tel.: 06 20 213 9150
         06 20 376 5557

FÓGEL 
OPTIKA-FOTÓ
Hajdúnánás, Mártírok út 17.
Tel.: 06 30 9 581 449

Tudományos számológépek több mint 20 féle típusban 
kaphatók. Órák és fényképezőgépek nagy választéka.

 Fényre sötétedő lencsék 
akár 50%-os kedvezménnyel. Újdonság 

 szemüveglencsék párásodás elleni védelemmel!

MEGérKEzTEK A 2012-Es nAPszEMüvEGEK!

Béres csepp 40x30 ml 3090 Ft
Voltaren emulgél 1% 50g 995 Ft
Magne B6 tabletta 50 db 1395 Ft

Tekintse meg márciusi akciónk többi termékét is 
a http://www.szimpatika.hu internetes címen.

Korona Patika
HajdÚnánás
Köztársaság tér 17–19.
nyitva: H–P: 8.00–18.00
Tel.: 52/381-092

HAvOnTA MEGÚJULÓ AKCIÓK!

Könyvelés!
Vállaljuk egyéni és 
társas vállalkozások, 
őstermelők könyve-
lését.

06 70 947 6935
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meghívó

Örömmel értesítjük, hogy mammográ-
fiás szűrővizsgálatra Hajdúnánás Város 
Önkormányzata csoportos autóbuszos 
utazási lehetőséget tud Önnek térítés-
mentesen biztosítani.

Ha igénybe kívánja venni az ingyenes 
csoportos utazási lehetőséget, kérjük, 
hogy április 12-ig iratkozzon fel az 
utas-listára:
 személyesen hétfőn 13.00–16.00 óra 

között, szerdán és pénteken 9.00–
12.00 óra között, a népegészségügyi 
Intézet Hajdúnánási Ügyfélszolgálati 
Irodájában 

 (Munkaügyi Központ épülete, Hajdú-
nánás, Bocskai u. 12–14. III. emelet 
304-es szoba),

 vagy telefonon hétfőtől csütörtökig 
8.00–16.30 között, pénteken 8.00–
14.00 óra között

 az 52/220-171-es telefonszámon.
A bejelentkezéshez személyes meghívó 

levele, TAJ kártyája és saját telefonszáma 
szükséges.

a csoportos utazás tervezett időpont-
jai: 2012. április 16., 17., 18.

Indulási hely: Katolikus Templom 
előtti parkoló (Hajdúnánás, Bocskai u. 
eleje)

gyülekezés: 7.45-kor, Indulás: 8.00-kor.
A szűrővizsgálatra kérjük, feltétlenül vi-

gye magával személyes meghívólevelét, 
személyi igazolványát, lakcímkártyáját 
és TaJ kártyáját.

Visszaindulás a csoport szűrésének be-
fejezése után a Jerikó utcai emlőszűrő ál-
lomásról. 

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat ne-
vében tisztelettel meghívom a város lakos-
ságát a gazDaFórUMra, melynek 
témája a Hortobágymenti Vízgazdálko-
dási Társulat működése.

Meghívott vendégek:
 Dr. Miluczky attila Egyek Nagyköz-

ség Önkormányzatának polgármestere, 
a Hortobágymenti Vízgazdálkodási 
Társulat elnöke

 Kemény István a Hortobágymenti 
Vízgazdálkodási Társulat igazgatója

a fórum időpontja: 
2012. április 11. (szerda) 18 óra
Helye: Bocskai Filmszínház épülete 
(Hajdúnánás, Köztársaság tér 16.)
A fórumra minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Szólláth Tibor polgármester

I. Hajdúnánás Városi Önkormány-
zat Képviselő-testülete a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 20/a. § alapján 
pályázatot hirdet a Kőrösi Csoma 
sándor gimnázium, szakközép-, 
szakképző Iskola és Kollégium ma-
gasabb vezető (igazgató) beosztás 
ellátására.

a közalkalmazotti jogviszony idő-
tartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes mun-
kaidő.

a vezetői megbízás időtartama:  
A vezetői megbízás határozott időre, 5 
évre, 2012. 8. 1. napjától 2017. 7. 31. 
napjáig szól.

a munkavégzés helye: Hajdú-Bi-
har megye, 4080 Hajdúnánás, Bocs-
kai u. 29. szám

a beosztáshoz tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe 
tartozó feladatok vezetői irányítása, 
különös tekintettel a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, a 
nevelési-oktatási intézmények műkö-
déséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM 
rendeletben, valamint az államháztar-
tásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vényben és annak végrehajtási rende-
letében foglaltakra.

Illetmény és juttatások: Az illet-
mény megállapítására és a juttatá-
sokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, va-
lamint ennek a közoktatási intézmé-
nyekben történő végrehajtásáról szó-
ló, többször módosított 138/1992. 
(X. 8.) Korm. rendelet rendelkezései 
az irányadók. 

Pályázati feltételek:
 Egyetem, a közoktatásról szóló 

1993. évi LXXIX. törvény 17. § (1) 
bekezdése és 18. § (1), (4) és (7) be-
kezdései szerinti végzettség és szak-
képzettség, 
 Legalább 5 év – a közoktatásról szó-

ló 1993. évi LXXIX. törvény 18. 
§ (5)–(6) bekezdéseiben meghatá-
rozott – pedagógus munkakörben 
szerzett szakmai gyakorlat,
 Büntetlen előélet 
 Előnyt jelent: pedagógus szakvizs-

ga keretében szerzett intézményve-
zetői szakképzettség 

A pályázat részeként 
benyújtandó iratok, igazolások:
 részletes szakmai életrajz, az intéz-

mény vezetésére vonatkozó, szak-
mai helyzetelemzésre épülő, fej-
lesztési elképzeléseket is részletező 

Tisztelt Hölgyem! 
Tisztelt asszonyom!

pályázati felhívások program, iskolai végzettséget és 
szakképzettséget, amennyiben van: 
tudományos fokozatot, állami 
nyelvvizsgát igazoló okiratok máso-
latai, három hónapnál nem régebbi 
büntetlen előéletet igazoló hatósági 
erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozatot 
arról, hozzájárul-e ahhoz, hogy a 
pályázatot véleményező és elbíráló 
testület a személyét érintő ügy tár-
gyalásakor nyilvános ülést tartson, 
nyilatkozatot arról, hogy a pályázó 
a pályázati anyagában foglalt sze-
mélyes adatainak a pályázati eljárás-
sal összefüggésben szükséges kezelé-
séhez hozzájárul.
A pályázatot 6 példányban kell be-

nyújtani (1 példány valamennyi tartal-
mi elemet, 5 példány – amelyek közül 
1 elektronikus adathordozón nyújtan-
dó be – csak a szakmai önéletrajzot és a 
vezetési programot tartalmazza.)

a beosztás betöltésének időpont-
ja: A beosztás legkorábban 2012. au-
gusztus 1. napjától tölthető be. 

a pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2012. május 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Hajdúnánás vá-
ros polgármestere nyújt. 

Cím: Hajdúnánás, Köztársaság tér 
1.; Telefon: 06 (52) 381-411/105 
mellék.

a pályázatok benyújtásának mód-
ja: Postai úton, a pályázatnak a Hajdú-
nánás Városi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete címére történő megküldé-
sével (4080 Hajdúnánás, Köztársaság 
tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azo-
nosító számot: 5542-1/2012., vala-
mint a pályázott munkakör megne-
vezését: tanár munkakörben, igazgató 
beosztás.

a pályázat elbírálásának módja, 
rendje: Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete dönt. 

a pályázat elbírálásának határide-
je: 2012. június 30.

a KÖzIgÁLLÁs publikálási idő-
pontja: 2012. március 26. 

•
II. Hajdúnánás Városi Önkor-

mányzat Képviselő-testülete pályá-
zati úton történő bérbeadásra meg-
hirdeti 5 éves határozott időtartamra, 
az önkormányzat tulajdonát képező, 
Hajdúnánás, Hunyadi u. 6–8. szám 
alatti, 20 m2 alapterületű, 2. számú 
garázst 500 Ft/m2/hó + ÁFA kiinduló 
licitáron.

a pályázatok beérkezési határide-
je: 2012. április 27. (péntek) 1200 óra

A pályázat zárt borítékban nyújtha-
tó be.

a pályázatok benyújtásának he-
lye: a Polgármesteri Hivatal, föld-
szint 41-es szoba, 4080 Hajdúnánás, 

Köztársaság tér 1. szám, Telefon: (06) 
52/381-411/129

a versenytárgyalás, licitálás ideje: 
2012. május 2. (szerda) 1000 óra

a versenytárgyalás, licitálás helye: 
a Polgármesteri Hivatal „Kis tanács-
kozó” terme, 4080 Hajdúnánás, Köz-
társaság tér 1. szám

Felhívás közAdAkozásrA!
Kedves Hajdúnánásiak!
Nyolcvanöt esztendeje annak, hogy 
elődeink méltó köztéri szoborral állí-
tottak emléket az I. világháború 633 
hősi halottjának, akiknek sírja a nagy-
világ lett. A Hősök Szobra azonban 
nem csupán azoknak állít emléket, 
akik legszentebb kincsüket áldozták e 
hazáért, hanem egyben hajdú történel-
münk bronzba öntött szimbóluma is.

Az eltelt nyolc évtized megviselte a 
műalkotást, melynek hibái miatt an-
nak összeroskadásától is tartani lehet. 
Éppen ezért városunk képviselő-tes-
tülete a 2012. március 29-ei ülésén e 
felelősséget átérezve a műalkotás fel-
újításáról határozott. Ennek költsége a 
talapzattól a szoborig 9 millió forintot 
tesz ki, amely most csupán másfél va-
gon búzának az árával lenne egyenlő, 
ám amint eleink, mi sem rendelke-
zünk ehhez elegendő anyagi erővel. 

Felhívjuk ezért a város nemes lelkű, 
ősei áldozataira emlékező lakosságát, 
hogy ki-ki anyagi erejéhez mérten 
járuljon hozzá a költségekhez, mely-
hez minisztériumi támogatást és ön-
kormányzati önerőt egyaránt igénybe 
fogunk venni.

A támogatók nevét megörökítjük, 
s az újraavatáskor elhelyezzük majd a 
szobor talapzatában. Ezen túlmenően 
emléklapot is készíttetünk, rajta az 
1926-ban készült emlékmű-terv fes-
tői változatával.

Kedves Honfitársaim!
Meg vagyok győződve arról, hogy az 
akkoriak nemeslelkűségéhez hasonló-
an a maiak is önzetlenségükről tesz-
nek tanúbizonyságot. A befizetések 
teljesítése, legyenek azok bármilyen 
csekély mértékűek is, kétféleképpen 
lehetséges: a 11738077-15372662-
10700000 számlaszámra (megneve-
zése: I. világháborús szobor felújításá-
nak közadakozása) történő átutalással, 
vagy a Polgármesteri Hivatal pénztá-
rában beszerezhető csekken történő 
befizetés útján.

Hajdúnánás Város Képviselő-testü-
lete nevében köszönettel: 

Szólláth Tibor polgármester

Tisztelt Lakosság!
Hajdúnánás Városi Önkormány-
zat Képviselő-testülete tájékoztatja 
mindazokat az érintetteket, akiknek, 

az utcanév változások illetve elne-
vezések által a lakásuk házszáma 
megváltozott melyről a Polgármesteri 
Hivatal határozatban értesítette, hogy 
az önkormányzat elkészíttette az új 
házszámtáblákat, amelyet térítésmen-
tesen átvehetnek ügyfélfogadási idő-
ben a polgármesteri hivatal fszt. 41. 
irodájában.
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Ian McEwan 2005-ös Szombat című 
regényének főhőse, a Henry Perowne 
nevű idegsebész egy nap kénytelen 
elfogadni, hogy lánya a költészetből 
akar megélni. A derék orvos ekkortól 
próbál megbarátkozni a költemények-
kel, de azt tapasztalja, hogy „a versol-
vasás szokatlan erőfeszítést kíván tőle. 
Előfordul, hogy már az első sorra 
sem tud összpontosítani, szemhéján 
nyomást érez. A regények és a filmek 
modern nyugtalansága szinte hajtja 
a befogadót, előre-hátra utaztatja az 
időben, napokon, éveken vagy nem-
zedékeken át. Ám a vers a pillanat 
tűhegyén egyensúlyoz, amikor átadja 
önnön lényegét, közöl valamit. Lelas-
sulni, sőt egészen megállni, hogy elol-
vasson és megértsen egy verset, olyan, 
mintha valami régimódit próbálna új-
ratanulni, például falat rakni habarcs 
nélkül vagy puszta kézzel pisztrángot 
fogni.”

Henry nincs egyedül. Tudjuk, új-
ságot, weboldalt, regényt olvasni 
még van erőnk, időnk, bár azokat 
is gyakran csak utazás közben, vagy 
épp elalvás előtt, ám a versek sora-
ihoz, üteméhez igazítani, lassítani 
lélegzetünket, metaforákon palléroz-
ni elménket – ehhez ritkán vagyunk 
eléggé koncentráltak. De téved a re-
gényhős, nem a mozi és a regény a lu-
das, nem is a modern életvitel – verset 
olvasni sosem lehetett könnyű. Talán 
csak gyerekként, bár akkor még nem 
olvastuk, csak hallgattuk, míg belénk 
nem ivódott, kitörölhetetlenül, hogy 
„A villamos is aluszik”, és „béka-ha-
dak fuvoláznak, sáska-hadak hege-
dülnek”. Az iskolában ehhez jöttek 

még sorok, melyekbe azóta is belefut 
a nyelvünk, a tollunk: „Már egy hete 
csak a mamára gondolok”, „Vár állott, 
most kőhalom”. Majd néhány kósza 
ismeretség nyomán egy-egy részlet, 
amelyek valami fontosat mondtak 
nekünk, de inkább helyettünk: „alko-
nyi lepke lebeg már s pergeti szárnya 
ezüstjét”, „de nem felelnek, úgy fe-
lelnek”, „Kikönyöklök a szeles csilla-
gokra”, „Szived szerint: mennél haza”.  
A nehézség nemcsak abból adódik, 
hogy az irodalom nyelve más, mint a 
mindennapi szóhasználat, hanem ab-
ból is, hogy a prózai szövegektől eltérő 
olvasási stratégiával kell közelítenünk 
a költeményekhez, hiszen sokkal több 
asszociációt képesek elindítani ben-
nünk. Versolvasáskor a jelentésadás 
munkája nehezebb, cserébe viszont a 
másikon keresztül történő önmegér-
tésnek kimeríthetetlenül gazdag lehe-
tőségeit találjuk egy-egy kötetben.

Április 10-én délután egy tervezett 
ünnepségsorozat első lépéseként a vá-
rosi könyvtár egyik termét a 105 éve 
született, fiatalon elhunyt szépremé-
nyű költőtehetségről, a hajdúnánási 
Maghy Zoltánról nevezik el. A versek-
kel való kapcsolatteremtésre József At-
tila születésnapján, április 11-én, mely 
1964 óta a költészet napja, egyéb vá-
rosi rendezvények is alkalmat bizto-
sítanak: a művelődési központban a 
Nagy László szavalóversenyt követően 
díjtalanul tekinthető meg a debreceni 
Csokonai Színház két művészének, 
Miske Lászlónak és Mohos Nagy Évá-
nak tavaszköszöntő versekből, dalok-
ból álló előadása.

Vékony Gábor

A Margit Fürdő
A tedeji fürdő éppen fellendülésének 
újabb szakasza előtt állt, amikor 1926 
tavaszán a város belterületén, a Jókai 
utca 14. szám alatt megnyílt az úgy-
nevezett Margit Fürdő.

Tímári Imre városi tisztviselő fejé-
ben született meg először a gondolat, 
hogy legyen végre a belsőségben is egy 
kádas közfürdő. A gondolatot tett kö-
vette. Erre legalkalmasabb helynek a 
családi telek kínálkozott. Ennek teljes 
hosszában épültek fel a különféle épü-
letek. A fürdőszobák előtt zárt folyosó 
húzódott, melyet egy ízlésesen beren-

a költészet napja elé

Fejezetek
a hajdúnánási fürdő kultúra történetéből

Kádas fürdők a városban

Előző számunkban a Jalkóczi Miklós kiállí-
tásáról készült, Túrázás vagy zarándoklat c. 
írásban tévedésből egy oda nem illő kép ke-
rült illusztrációként. A tévedésért ezúttal is 
elnézést kérünk, és itt közöljük helyes fotót.

Santiago de Compostela – A Szent Jakab szé-
kesegyház, előtte Jalkóczi Miklós Márton, há-
tizsákján a zarándokút jelvénye a fésűskagyló, 
vagy más nevén Szent Jakab kagyló

Korábban részletesen is beszámoltunk 
arról, a helyi múzeumnak milyen ter-
vei vannak a Régi Alsó Temetőből 
megmentett fejfák további sorsát il-
letően. Minden bizonnyal az ott ol-
vasottak keltették fel olvasóinkban az 
érdeklődést a római katolikus temp-
lom kertjében látható sírkeresztekkel 
kapcsolatban.

Templomaink kertjei Szent István 
király rendelete nyomán századokon 
át, egészen Mária Terézia koráig egy-
ben temetőhelyek is voltak. Ide, a 
cintermekbe temették eleink halottai-
kat. Így volt ez a református templom 
helyén állt egykori katolikus templom 
cintermét illetően is. Erről beszélnek 
például az ásások során előkerült cson-
tok az erődfalon belül és a templom 
belső falai mentén.

Ilyen leletetek nem igazolhatják a 
római katolikus templom cinterem-
múltját, hiszen építésének idején már 
nem temetkeztek ilyen helyekre. Az 
itt elhelyezett sírkeresztek azonban 
emlékeztetnek a templomkertek régi 
funkciójára. Legfőbb célunk ezen túl-
menően az volt, hogy az itt felállított 
sírjelekkel megmutathassuk azt, hogy 
az elmúlt évszázad során Hajdúnánás 
katolikus lakossága milyen fejfákat he-
lyezett halottai sírhantjára.

Valamennyit szanált temetőnkből 
szállítottuk be, megmentve őket az 
enyészettől. A többséget a fa sírkeresz-
tek képviselik, ám akad köztük vasból 

készült is, ami utal a készíttetők anyagi 
helyzetére. Ám van egy oszlopos fejfa 
is, olyan, amilyet református temető-
inkben állítottak. Közelebbről szem-
ügyre véve, ez a sírjel mégis katolikus, 
ugyanis az elhalt neve fölött ott látható 
egy vésett kereszt. Minden bizonnyal 
olyan kerékgyártó mester munkája, aki 
gyakorta készített ilyen fejfákat a refor-
mátusok számára, s hogy a különbség 
nyilvánvaló legyen, rárótta a katoliku-
sok jelét. Ilyeneket a Régi Alsó Teme-
tőben még most is fellelhetünk

Ezek együtt tehát katolikus sírkert-
jeink fejfatípusai, melyek a Krisztust 
megtestesítő feszület mellett sorakoz-
nak. Ez a feszület azonban tartalmá-
ban és formai megjelenésében is eltér 
a sírkeresztektől. Mindenek előtt ab-
ban, hogy emlékkeresztként áll itt. Az 
1916-ban befogadott 3200 székely me-
nekültre és az itt elhaltakra emlékeztet. 
Formájában pedig a székelyföldi teme-
tők feszületeit mintázza. Olyan, ami-
lyeneket a Hargitán, a Székelyek szent 
hegyén is láthatunk.

Ez a gyűjtemény és egyben kegyele-
ti hely 2011. szeptemberében létesült 
a Székely Menekültek Emléknapjára, 
melyet Bosák Nándor megyéspüspök 
szentelt fel. Mind összességében egy 
sajátos hangulatot sugárzó helye ez a 
városközpontnak, egyszersmind egyedi 
jelenség a mai Magyarország területén.

Buczkó József

múzeumügy 3.

dezett váróterem egészített ki stílusos 
asztalokkal, padokkal.

A vizet az első három évben az ud-
varon fúrt 46 méter mély kútból szi-
vattyúzták egy 15 ezer literes meleg 
vizes tartályba, illetve egy 25 ezer lite-
res hideg vizű medencébe.

A fürdő egyébként megnyitása évé-
től mindennap, reggeltől estig üze-
melt. Az egyik vendég javaslatára a 
tulajdonos egy elmés szerkezet segít-
ségével az alig 200 méterre lévő artézi 
kút vizének jelentős részét csővezeték 
segítségével átvezette az üzem terüle-
tére. Erre a célra egy 30 ezer literes 

tartályt építtetett, amely folyamato-
san ellátta a kádakat kiváló minőségű, 
mondhatni gyógyhatású vízzel. Javult 
tehát a víz minősége és az eredmény 
sem maradt el. Nem csupán a város-
ból de azon túl is igen sokan keresték 
fel az első nánási fürdőt, amely nevét a 
tulajdonos csodaszép leányáról, Tímá-
ri Margit tanítónőről kapta. 

A rendkívül sikeres vállalkozás 
1936-ban, a tulajdonos halálával ve-
szített először valamelyest lendületé-
ből. Helyét felesége vette át, ám 1943-
ban ő is követte férjét. A halál és a 
háború végleg megpecsételte ennek a 
fürdőnek a sorsát. Az ötvenes években 
az épületeket is elbontották, így léte 
ma már csupán az emlékezetben él.

A város fürdője
A háború elmúltával újult erővel je-
lentkezett az igény egy közfürdő 
iránt. A Margit Fürdő már nem tá-
madhatott fel. A sürgető közigényt 
a város vezetése karolta fel, amikor a 
Bocskai utca 22. szám alatt sebtében 
kialakított egy kádas fürdőt. Mind-
össze néhány fürdőszoba nyújtott 
„szolgáltatást”, ám ezek is leginkább 
a tisztálkodást szolgálták. Ebben a te-
kintetben nem is említhető egyszerre 
a Margit Fürdővel. Működése a Keleti 
Főcsatornán létrehozott strandfürdő 
létrehozásával, 1948-ban fejeződött 
be. (Forrás. Draviczky Imre, 1990.)

Buczkó József

Helyreigazítás
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Április 11. Költészet Napja tisztele-
tére: 14 óra Nagy László szavaló-
verseny (gyermek, ifjúsági és fel-
nőtt kategória), 18 óra Miske Lász-
ló, a Debreceni Csokonai Színház 
művészének előadóestje

Április 13. 18 óra Barangoló Klub – 
Deák Csaba: Hegymászás extrém 
magasságokban (Lenin csúcs, Kir-
gizisztán)

Április 19. 11 óra és 13 óra Filhar-
móniai előadás – a Dongó együt-
tes műsora. Az előadásokra jegyek 
alkalmanként is válthatóak 400 Ft 
áron.

Április 20. 19 óra Bödőcs Tibor ön-
álló estje.

Április 21. 20 óra P. Mobil koncert

Április 23–27. Játékos tudomány – a 
fizika csodái – elmés játékok inter-
aktív kiállítás

Április 25. 10.30 Robin, a hód – élő 
szereplős természetvédelmi mese-
játék Kemény Henrik bábjainak 
felhasználásával.

 Fejér Imre grafikus-rajztanár kiál-
lítása. Megtekinthető április 26-ig.

Április 27. 19–23 óra Nosztalgia és 
Ismerkedési Est. Zenél az OKÉ 
Party Zenekar – Tóth Lackó és 
Csiki László (Bandi). Belépődíj: 
500 Ft.

programajánló
Kéky lajos városi művelődési Központ

a móricz pál 
városi Könyvtár 
és Helytörténeti 

gyűjtemény
kulturális ajánlata 2012. 

április hónapra

 Április 2. 9 óra: Internet-klub fog-
lalkozása.
 Április 10. 15 óra: Maghy Zoltán 

költő születésének 105. évfordulója 
alkalmából a róla elnevezett terem 
avatása.
 Április 13. 18 óra: Polgári Olva-

sókör.

Program: 
 A „Testhalom” monda történelmi 

háttere
 Előadó: Szekeres Gyula, a Hajdú-

sági Múzeum igazgatója
 Április 26-ig tekinthetik meg 

Urbánné Lantos Éva és Urbán 
István bábkiállítását, valamint a 
hajdúnánási óvodások rajzaiból 
készült kiállítást.
 Április 28. 10 óra: 
 Családi olvasóklub foglalkozása.
 Témája: Új könyveink bemutatása
 Anyák napi ajándékok készítése
	„Csak egyetlen földünk van!” – 

környezetvédelmi vetélkedő a Föld 
napja alkalmából.

A totó leadási határideje: április 30.

állandó kiállítások
 Kalapkötők nyomában
 Kitaszítottak
 Kamarakiállítás
 A hajdúnánási Kossuth szobor tör-

ténete megtekinthető március 15-től.

Programok
 Tárlatvezetés, múzeumpedagógiai 

foglalkozás, városismertető séta(n)óra 
előzetes egyeztetés után igényelhető, 
nem csak iskolásoknak.

Bocskai utca 12–14.

Bocskai 13.

Március 12-én a néptáncé volt a fősze-
rep a Kéky Lajos Művelődési Központ 
színháztermében.

A világhírű Honvéd Táncegyüttes a 
délután folyamán a gyerekeket kápráz-
tatta el varázslatos táncprodukciójuk-
kal. A híres Grimm-mese, a Csipkeró-
zsika kelt életre a színpadon- nemcsak 
a herceg csókjától, hanem a néptánc, 
a folklór világából merített történet 
által. A közel egy órás műsorban a 
nézőközönség egy másodpercig nem 
unatkozott, hiszen olyan produkciót 
láthatott, mely nemcsak belevezette 
a tánc és a zene világába, hanem még 
ülő helyzetben is tánclépésekre ösztö-
nözte őket.

Este a Mezőség című táncprodukci-
ójukkal a belső mezőségi falvak táncait 
és dalait mutatta be a táncegyüttes, me-

lyet Kallós Zoltán gyűjtéséből állítottak 
össze. Régi világba, az Erdély Holt-ten-
gerének nevezett Mezőségi dombok ősi 
kultúrájába vezet vissza a darab.

A szemet gyönyörködtető – lelke-
ket melengető tánclépések mellett a 
gyönyörű énekhangok, az élő zeneszó 
és a népviselet is lenyűgözte mindkét 
előadás népes számú közönségét. Az 
előadás végén az amatőr táncosok is 
kipróbálhatták tánctudásukat, hiszen 
az előtérben remek hangulatú tánc-
házzal folytatódott az előadás a kö-
zönség nem kis örömére. A telt ház, az 
óriási hangulat a megmondója, meny-
nyire bennünk élnek hagyományaink, 
milyen nagy igény van népi kultúránk 
ápolására és az ilyen magas színvonalú 
előadásokra.

Fekete Andrea

Fejér Imre grafikus-rajztanár új ki-
állításának megnyitóján vehettek 
részt azok az érdeklődők, akik 2012. 
március 22-én ellátogattak a műve-
lődési központ galériájába.

Felvezetésképpen Debussy Arabeszk 
című zongoraművét hallhattuk Tóth 
Erika, az Általános Művészetokta-
tási Intézmény tanárának tolmácso-
lásában. A zene nemcsak Fejér Imre 
munkáinak egyik inspirálója, hanem a 
közönség képekre való ráhangolódását 
is segítette. A festmények méltatására 
ezúttal Szabóné Marth Éva, a város 
Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport 
Bizottságának elnöke kapott felkérést.

A vendégkönyv fölé helyezett Atlan-
tisz című kép, majd a három Misztikus 
táj fantáziavilága sejteni engedte, hogy 
ezúttal a valós helyszínektől távolabb-
ra ragadnak minket a festmények. Ez a 
várakozás csak részben teljesült, hiszen 
a további képek reális, mégis kevesek 
által ismert világba, a tengerek mélyére 
– korallok, medúzák, halrajok ottho-
nába – engedtek betekintést. A majd 
mindegyik alkotásra kitérő, és számos 
érdekes értelmezési ötletet (mélység és 
magasság, a fény felé törekvés) felvető, 
bár kissé szerteágazó megnyitóbeszédet 
érdeklődve és nagy figyelemmel hall-
gatta a mintegy negyvenfős közönség.  
A kollégista diákok – már nem először 
– szép számban képviseltették magu-
kat, amiért nevelőtanáraikat is elisme-
rés illeti.

Szabóné Marth Éva többször is rá-
mutatott Fejér Imre bravúros techni-
kai tudására, amely a színhasználaton 
kívül a víz, a fények és az áramlatok 
virtuóz megfestésében figyelhető meg. 
Több kép bibliai vonatkozása is szóba 
került, például a Memento víz alatti 
keresztjének, vagy a Második nap cí-
mének esetében. A tárlatvezetés végére 
így bizonyára sokakban feloldódott az 
első benyomásokat kísérő kétely, hi-
szen a művész alkotásainak jól ismert 
és nagyra becsült elemei most új esz-
közökkel gazdagodva sodorják a nézőt 
a csend és a békesség ember nélküli 
világa felé. A kiállítás április 26–ig te-
kinthető meg.

Vékony Gábor

Hajdúnánáson járt a Honvéd 
Táncegyüttes

ismeretlen vizeken

Fejér Imre kiállítása: Tóth Erika, Szólláth 
Zoltán, Szabóné Marth Éva, Fejér Imre

Fotó: Fűz László

Honvéd táncszínház: Csipkerózsika – kicsit másképpen. Fotó: Fekete Andrea
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Generál kivitelezés. Tüzép 
(52/570-752 vagy 30/4490-490)
Építőanyagok széles választéka, hőszigete-
lő rendszerek, csempék, szaniterek.

TüzelőanyaGok:
Akác kuglis fa, Bükk kuglis fa, Lignit-szén
Kazánok, kandallók.
Lindab márkaképviselet – minőségi műanyag 
bevonatos svédacélból (52/570-750)

Trapéz, cserepes és síklemezek.
Csatornák, csatornarendszerek.
Ingyenes árajánlat készítés, szaktanácsadás.

Nyak-Ép Kft.

UTAZZON A HAJDESZ BUSSZAL 
ERDÉLY LEGSZEBB TÁJAIN!

Szállás: Marosfőn
Indulás: 2012. április 18. reggel 5 óra
Érkezés: 2012. április 22. a késő esti 
 órákban Hajdúnánásra.

Bővebb információért klikkeljen
www.hajdeszbusz.hu

Fővárosi Operett Színházba látogatunk. 
Május 6. Vasárnap 15 óra Mágnás Miska elő-
adásra. Jegy és az utazás ára: 7600 Ft. 
Május 23. Szerda 19 óra Cigányszerelem elő-
adásra. Jegy és az utazás ára: 7000 Ft.

LEVI Car
Magyar Levente
karosszéria
lakatos mester  
Karambolos gépkocsik javítása, 
teljes körű biztosítás ügyintézéssel.
Szélvédőcsere. Műanyaghegesztés.

Hajdúnánás, Tiszavasvári út 7.
Tel.: 06/70-3-874-179   

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik felejthetet-
len halottunk Hadas Lajos  
(volt Hn. Zrínyi 12. sz. alatti 
lakos) temetésén megjelentek, 

ravatalára koszorút, virágot helyeztek, mély-
séges bánatunkban részvéttel osztoztak.

A gyászoló család. 

Köszönetnyilvánítás

Nagy Miklós
temetkezési vállalkozó

06-30/95-33-923

Szolgáltatásaink:
Temetés teljes körű ügyintézése, a temetéssel össze
függő ügyiratok beszerzése (halotti anyakönyvi kivonat 
stb…)

Hajdúnánás, Vörösmarty u. 44/A
Tel.: 52/381601
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Úgy tűnik valóban nem árult zsákba 
macskát Varga Zsolt elnök, akivel leg-
utóbb a nánási futball megújulásáról 
beszélgettünk. A tavaszi szezon két első 
megmérettetését könnyedén vették a 
fiuk Böszörményben, s bár hazai kör-
nyezetben a dobogóaspiráns Berettyó 
partiak ellen kis porszem jutott a gépe-
zetbe, azért az avatatlan szem is észre-
vette a pozitív, nagyobb reményekre is 
okot adó változást.

Hajdúnánás Góliát Fk – Tiszacsege 2:0
Megmutatták magukat a téli erősíté-

sek. Sima győzelem volt, bár vezéráldo-
zattal (a kapusunkat Imrőt kiállították). 
Ettől függetlenül a győzelem egy percig 
sem forgott veszélyben.

Hajdúnánás Góliát Fk – Püspökla-
dány 3:1

Hasonló mérkőzés volt, mint a csegei. 

1:0 után viszont kaptunk egy potyát, (a 
szél befújta). A következő két találatunk 
azonban ügyes passzokkal, fegyelmezett 
játékkal sikerült.

Hajdúnánás Góliát Fk – Berettyóúj-
falu 0:1

Jött a fekete leves. Tudtuk, hogy a 4. 
helyezet újfalusiak ellen nem lesz köny-
nyű meccsünk. Az első 20 percet kivéve 
szinte végig mi irányítottuk a játékot, mi 
uraltuk a pályát. Nagyon jó volt a lab-
dabirtoklásunk, de hiába dolgoztuk ki a 
ziccereket, lőttünk lesgólt, hat méterről 
kapufát, vagy ötről fölét. Az ellenfél egy 
kontrából (összesen talán 3 volt) meg-
szerezte a 3 pontot.

Mivel sorozatban itthon játszunk az új 
pályán, szeretettel várjuk a szurkolóin-
kat vasárnaponként. Hajrá Nánás!

Kócsi Imre

Közelmúltban került megrendezésre 
a VII. Hódos Imre területi meghívá-
sos birkózó verseny. Nagy meglepetés 
volt a rendezők számára, hogy öt me-
gye 19 szakosztályából 153 versenyző 
vett részt a viadalon. A nagyarányú 
részvétel bizonyság arra, hogy jó úton 
halad a birkózó utánpótlás nevelés. 
A verseny elsődleges célja a birkózó 
fiatalok felkészültségének megméret-
tetése, másodsorban a hajdúnánási 
születésű birkózó olimpiai bajnok 
Hódos Imre emlékének felidézése és 
munkásságának példaként való állítá-
sa mind a sportolók, mind a hajdúná-
násiak számára.

A verseny magas színvonalon, a 
világversenyeken alkalmazott nem-
zetközi szabályok szerint zajlott. Ezek 
a körülmények jelentősen emelték a 
verseny küzdelmeinek tétjét és ko-
molyságát. A tapasztaltabb verseny-
zők nagyon izgalmas és fordulatos 
csatákat vívtak.

Versenyzőink teljesítményével tel-
jes egészében meg vagyok elégedve. 

Eredményeik tükrözik rátermettségü-
ket, felkészültségüket. Azok is nagyon 
jól birkóztak. akiket nem említhetek 
meg név szerint. Nekik sorsolásuk 
nem volt szerencsés, illetve kezdő nö-
vendékeink nem lehettek ott az élvo-
nalban.

Első helyezést ért el: G. Nagy Do-
nát, Pongor Tamás, Zoltai István.

Második helyezést ért el: Orosz 
László, Ambrus Gábor, Kocsis Fe-
renc.

Harmadik helyezést ért el: Farkas 
Márk, Tikász Attila.

Ötödik lett: Cserepes Ádám, Do-
moszlai Bence.

Csapat értékelésben harmadik lett 
szakosztályunk, ami több újonc ver-
senyző szereplése mellett kiemelten 
jónak mondható.

Remélem a tudósított versenyünk 
felkelti többek érdeklődését! Tekint-
sék meg képekkel, videókkal színesí-
tett honlapunkat:
www.hodosimrebirkozas.gportal.hu!

Kiss József

mi újság 
a női kézisek háza táján

Molnár Andrást, városunk női kézilab-
da csapatának edzőjét kérdeztük a héten 
a lányok tavaszi felkészüléséről, s eddigi 
eredményeikről.

A tavaszi szezonra történő felkészülést 
január 3-án kezdtük és 7 héten keresztül 
tartott. A szokásoknak megfelelően min-
dennapos edzésekkel és edzőmérkőzések-
kel készültünk, valamint két felkészülési 
tornán vettünk részt. Rendkívül vegyes 
érzésekkel zártuk ezt az időszakot, hiszen 
játszottunk kiválóan és játszottunk na-
gyon gyengén is. 

Sajnos a tél folyamán egy újabb meg-
határozó játékost veszítettünk el Karnik 
Szabina személyében, aki nem mellékesen 
ekkor vezette az NBI/B-s mezőny gól-
lövőlistáját, és a védekezésünknek is az 
oszlopa volt. Távozása büszkeséggel kell, 
hogy eltöltsön bennünket, hiszen az ő sze-
mélyében harmadik játékosunk távozott 
az első osztályba, rövid idő alatt, ami azt 
jelzi, hogy nevelőmunkánk jó úton halad. 

eddigi eredményeink:
H.nánás–Budaőrs-Érd II 27–27 Junior: 31–23
Inárcs–H.nánás 24–21  22–28
H.nánás–Kecskemét 37–29  41–20
H.nánás–DVSC II 25–24  29–26

Birkózó verseny Hajdúnánáson

Tetszetősen játszó csikócsapat

Siránkozhatnánk is, hogy mennyi játékos 
távozott tőlünk a tavalyi csapatból, de mi 
előre tekintünk és az ebben rejlő lehetősé-
geket próbáljuk kiaknázni, ami nem más, 
mint saját nevelésű játékosok beépítése a 
csapatba, ami rendkívül jól halad.

Tóth Nóra Hajdúböszörményből, Ko-
vács Éva pedig Egerből érkezett, akik 
személyében a fiatalokat próbáljuk meg 
tehermentesíteni, ugyanis ők ismét nagy 
nyomás alatt játszanak, mert amellett, 
hogy a felnőtt csapat oszlopos tagjai, a ju-
nior bajnokságban is próbáltak helytállni, 
ahol komoly esélyünk van arra, hogy a 
tavalyi bravúros bajnoki címünket meg-
védjék.

A juniorok mellett ifjúsági csapatunk is 
bizonyított, hiszen az OIK negyeddöntő-
jébe (az ország legjobb 8 csapata közé) ju-
tott. Serdülőink a felsőházban vitézkednek 
és a gimnáziumi kézilabda csapatunknak 
is komoly esélye van arra, hogy zsinórban 
negyedik országos döntőjét játssza.

Szeretnénk továbbra is ezen az úton 
maradni, azaz a felnőtt csapat sikeressé-
ge mellett kimagasló utánpótlás eredmé-
nyeinkkel még több dicsőséget szerezni 
városunknak, szurkolóinknak, támoga-
tóinknak, sportbarátainknak, akiknek 
segítségét ezúton is köszönjük. HAJRÁ 
NÁNÁS!!!!

Kócsi Imre
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