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105 évvel ezelőtt született a tragikus sorsú 
hajdúnánási költő, Maghy Zoltán, akit 
alig 23 éves korában vitt el a tüdővész, 
mégis több mint 200 verset írt. Teljes élet-
művének ma is alig 20%-a ismert.

Ady „halk szavú utódja” nevét immár 
egy közösségi terem is viseli, ugyanis ápri-
lis 10-én, a városi könyvtárban felavatták 
a róla elnevezett olvasótermet. A bensősé-
ges ünnepi eseményt a Móricz Pál Városi 
Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 
igazgatója, Buczkó József nyitotta meg. 
Ezt követően Holocsi Mária Anna tolmá-
csolásában hallhattuk a költő Az Alföld 
porában című versét. Vékony Gábor kö-
zépiskolai tanár Maghy Zoltán irodalmi 
munkásságát méltatta, kiemelve életsze-
retetét, kötődését népéhez: „Maghy versei 
nem voltak közéletiek, nem kötődnek napi 
aktualitásokhoz. Leggyakoribb témája a 
természet, az évszakok szépsége, az álmok és 
a valóság közötti szakadék, az elvágyódás és 
a maradás mardosó kétségei, és természete-
sen a szerelem voltak. De – ahogy Molnár 
József is említi – „megszólaltatója volt a 
nánási táj, a nánási nép kérges tenyerű szor-
galmának” is.

Szabó Endre

HajdúNáNáSi HoldiNG Zrt.
011 nyara óta téma a városban a Haj-
dúnánási Holding létrejötte. Min-

denki tudni vél ezt-azt, de igazándiból a 
közelmúltig nem tudtunk nagyon sokat a 
cégről. Arra kértem Sebő Lászlót, a Hol-
ding Igazgatóságának elnökét, immár egy 
bő negyedéves tényleges működés után be-
szélgessünk erről az Önkormányzat bizo-
nyos intézményeit, cégeit összefogó gazda-

sági társulásról. 
‒ A holdingszer-

vezet létrehozása az 
önkormányzati ér-
dekeltségű gazdasági 
társaságok, illetve 
egyéb formában mű-
ködtetett szerveze-

tek egy vállalatcsoportba vonását jelenti, 
ahol bizonyos – minden tagvállalatban 
meglévő – feladatokat egy önálló jogi 
személyiséggel rendelkező vállalat a hol-
dingtársaság lát el. A holding működte-
tésével a tulajdonos önkormányzat célja, 
hogy a városi feladatok ellátása ellenőr-
zött, átlátható, hatékony és eredményes 
módon valósuljon meg. A Hajdúnánási 
Holding Zrt. igazgatósága ennek fényé-
ben határozta meg küldetését: Hajdúná-
nás fejlődéséért munkálkodó hatékony, 
jól gazdálkodó, kiváló szolgáltatásokat 
nyújtó, ezzel a város gyarapodását szol-
gáló vállalatcsoport létrehozása.

A Holding a márciusi testületi ülésen 
mutatta be a 2012. évre szóló üzleti tervét, 
amelyben pl. jelentős megtakarításokról, 
illetve eredmény növekedésről beszélnek, 
vállalati szinten.

‒ Valóban. A város képviselő testü-
lete a márciusi testületi ülésen fogadta 
el a holding üzleti tervét. Ahhoz, hogy 
a küldetésben megfogalmazott céljain-
kat elérjük, egy nagyon hosszú és nehéz 
utat kell végigjárnunk. A tervezés során 
az előző évek bázisszemléletű módszerét 
egy, a működést sokkal inkább kontroll 
alatt tartó cash-flow rendszerű tervezés-
sel váltottuk fel. Az elmúlt éves működés 
‒ s itt elsősorban a Hépszolg Kft. 2011-
es esztendőben produkált teljesítményére 
gondolok – sajnálatos módon ékes bizo-
nyítékul szolgált arra, hogy nem nélkü-
lözhetünk egy olyan rendszert, amely 
jelzi időben a problémákat, s ezáltal 
lehetőséget nyújt az évközi kiigazításra. 
Itt tartom fontosnak megjegyezni, hogy 
több fórumon is felmerült a Holding 
felelősségének kérdése a Hépszolg 2011. 
évi gazdálkodásával kapcsolatban, ami 

egyszerűen értelmezhetetlen számomra, 
hiszen a Holding a tagvállalatok üzletré-
szét, és azok irányítását december 16-án 
szerezte meg, így nem tartom helyénva-
lónak bármilyen módon is összefüggést 
keresni a tagvállalatok 2011-es műkö-
dése és a Holding tevékenysége között. 
Ismételten ki kell jelentenem, hogy a 
Holding 2011-ben a tagvállalatok műkö-
désébe semmilyen módon nem szólt, és 
nem is szólhatott bele, mivel arra sem-
milyen jogalapja nem volt. A tényleges 
holdingszervezet 2012. januárban ala-
kult ki.

Sokan voltak, és vannak, akik azt állít-
ják, hogy a Holding óriási pénzeket visz el, 
sokba kerül a fenntartása. 

‒ A válasz egész egyszerűen a Holding 
üzleti tervében található. A Holding 
2012. évre 2,9 millió forint, cégcsoport 
szinten pedig 12,6 millió forint ered-
ménnyel tervezett. Ez utóbbi számot 
az előző évi várható adatokkal (a 2011. 
évi beszámolók véglegesítése még folya-
matban van) összevetve az látszik, hogy 
egyik évről a másikra az új rendszerben 
való működés valamivel több, mint 40 
millió forintos eredményjavulást jelent.

VÁLLALAT
EREDMÉNY mFt

2011 2012

HÉPSZOLG -31,461 8,573

KÖZÉTKEZT. 3,358 1,150

PRO CULTURA – –

Holding Zrt. – 2,931

TOTAL -28,103 12,654

Vagyis szemben a korábbi – a város 
lakosságát ijesztgető – 50–60 millió fo-
rintos többletkiadásokról szóló – min-
den alapot és tényszerűséget nélkülöző 
– állítások nem felelnek meg a valóság-
nak. Az eredmény vonatkozásában fon-
tos megjegyeznem hogy a tervezés során 
kizárólag a nagy biztonsággal tervezhető 
bevételekkel kalkuláltunk, konzervatív 
megközelítéssel. Éppen ezért az üzle-
ti tervekben még nem jelennek meg az 
egyes tagvállalatok vonatkozásában azok 
a szerkezeti, stratégiai változásokból 
származó kiadást csökkentő, illetve be-
vételt növelő intézkedések eredményei, 
melyek hatása reményeink szerint már 
2012-ben érvényesülni fognak.

Folytatás. a 2.oldalon

Maghy Zoltán 
emlékezete – 
Teremavató 
a városi könyvtárbanMajális a Köztársaság téren

14–17 óra „Cseresznyevirágzás” – Máso-
dik Hajdúsági Japán Kulturális Napok
 japán és magyar nyelvű színházi elő-

adás: Minnie, a rút kiskacsa (Színjátszó 
Stúdió – rendező: Jámbor József)

 japán dobvarázs: Tatejama – Tojama 
(Kovács János és Wesser Patrik 6 éves)

 japán bujutsu bujinkan harcművésze-
ti bemutató és workshop (Vohradnyik 
Gábor)

 kiállítás a művelődési központ előcsar-
nokában: ikebana képkiállítás, kimono 
és japán szamuráj páncél, shodo ecset-
írás tekercs kiállítás, hagyományos ja-
pán baba kiállítás, tojamai fotóművé-
szek díjnyertes alkotásai, japán nó szín-
házi maszkok és jelmezesek – fotókiállí-
tás, japán színházi maszkok kiállítás

 haiku versíró verseny
 origami játszóház gyerekeknek (Porko-

láb Rozália)
 japán népdaltanulás gyerekeknek (Vlajk 

Mária)
 japán teaház
17 óra a Garagulya Gólyalábas Komédiás 

Kompánia műsora 
18 óra Vastag Csaba műsora
19–24 óra Utcabál. Zenél: Rákos Márton 

és társa. Eső esetén a rendezvény a mű-
velődési központ színháztermében lesz 
megtartva. A programokon a részvétel 
díjtalan!

Május 1.

Vihar Béla 
ANYÁM KÖTÉNYE

Anyám köténye,
kék kötény,

elszállt a gyermekkorral…
Messze szállt a gyermekkorral

s valahol az idők mezői felett repül
ismeretlen céllal

s néha még megpillantom anyácska kötényét,
kéklő madaramat,

vagy olykor álmain tava fölött suhan
és a fájdalom tejútjain át nesztelenül,

halkabban mint az elhaló dal:
hová? hová?
De tudom,

egyszer majd eljő értem,
anyám köténye, szép kéklő madaram,

és elvisz örökre…este…–
s akkor reásimítva arcom,

keletnél keletebbre repülünk
titkos országok felé,

ahol virágos fák között
az Isten sétál a holddal,

és minden – minden fehér sugárból van…
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Nagy hangsúlyt fektetnek a transzparen-
ciára. Ez hogyan, miként valósul meg, 
illetve a tagvállalatok mindennapi gaz-
dálkodásuk során mennyire kapnak sza-
badkezet, azaz vásárlásaikat, kifizetéseiket 
intézhetik-e önállóan, vagy előzetes enge-
délyeztetéshez van kötve?

‒ A transzparencia, a működés átlát-
hatóvá tétele, ahogyan korábban emlí-
tettem a tulajdonos önkormányzat egyik 
fő célja volt a holding létrehozásával. Ezt 
egy egységes pénzügyi-számviteli rend-
szer bevezetésével, illetve a tagvállalati 
vezetők bizonyos irányítási feladatainak 
a Holding igazgatóságához vonásával kí-
vánjuk elérni. A napi, operatív munkába 
nem tud, s nem is kíván beleszólni a Hol-
ding. Alapvetően olyan rendszer létreho-
zásán dolgozunk, amelyben nem fordul-
hatnak elő a korábbi időszakra jellemző 
olyan szerződéskötések, melyek finoman 
szólva sem a cég, a város, a tulajdonos ér-
dekeit szolgálták

Az eddigiekből is látszik, hogy a pénz-
ügyi gondok javarésze a városüzemeltetés-
ből adódik, azaz a HÉPSZOLG Kft. gaz-
dálkodásából, a távhő, a lakbérek, a közös 
költségek stb. ez mintegy 45 millió forint. 
Milyen gyakorlati intézkedésektől remélik 
azt, hogy ez az óriási összeg behajtható, sőt 
még némi növekedést is el tudnak érni a cég 
eredményességében?

‒ A Hépszolg valóban az egyik leg-
nagyobb odafigyelést igényli a Holding 
részéről. Egyrészt azért, mert rendkívül 
szerteágazó feladatot lát el a fürdőüze-
meltetéstől a távhőszolgáltatáson keresz-
tül, a temető működtetéséig, másrészt 
azért, mert egyedül ez a cég zárja vesz-
teséggel az előző évet. A problémát csak 
tetézte a korábbi ügyvezető távozása a 

cégtől az üzleti tervezés időszakának kö-
zepén. Tóth Péterrel az új megbízott ve-
zetővel történt egyeztetések során derült 
fény a kintlévőségek ily magas voltára. 
Mivel mindez a cég fizetőképességét ve-
szélyezteti az egyik legfontosabb feladat 
mielőbb megoldást találni erre a problé-
mára. 

Összegzésként: eddig milyen tevékenysé-
get végzett a Holding ?

‒ Ahogyan korábban már beszéltünk 
róla a 2012-ben eltelt alig több mint há-
rom hónap alatt legfontosabb feladatunk 
a Holding szervezetének kialakítása volt. 
Ennek a végére értünk, s elmondhatjuk, 
hogy a racionalizált működésnek kö-
szönhetően már 2012-ben pozitív ered-
ménnyel zárhatjuk az évet. Mindenkép-
pen el kell viszont mondani, hogy még 
csak az út elején járunk! Az Önkormány-
zat célkitűzéseivel összhangban kiemelt 
fontosságot tulajdonítunk a fürdő mű-
ködésének, a talán nem kellően átgon-
dolt beruházás hasznosításának. Ezen is 
dolgozunk jelenleg. Meg kell vizsgálni 
részletesen, ágazatonként hogy mi okoz-
ta a 2011. évi veszteséget a Hépszolgnál. 
A feltárt okokat meg kell szüntetni, és 
meg kell hozni azokat az intézkedéseket, 
amelyek új, gazdaságos működési pályá-
ra állítják a céget.

Talán ennyiből is látszik, hogy a Hol-
ding valóban egy hosszú, buktatókkal 
teli úton kell, hogy haladjon. Ehhez ké-
rünk türelmet és bizalmat a város lakói-
tól is, mert mindannyiunk közös érdeke 
az, hogy városunk vagyona biztonságban 
legyen és ne csökkenjen, hanem gyara-
podjon!

Köszönöm a tájékoztatást
Rigó Tamásné

2012. április 11-én a Hajdúnánási Vá-
rosi Önkormányzat szervezésében került 
sor a Gazdafórumra a Bocskai Film-
színházban. A téma 
a Hortobágymenti 
Vízgazdálkodási Tár-
sulat tevékenysége 
volt. A megjelenteket 
dr. Juhász Endre al-
polgármester köszön-
tötte, aki bemutatta 
a fórum vendégeit: 
dr. Miluczky Attila Egyek Nagyközség 
Önkormányzatának polgármesterét, a 
Hortobágymenti Vízgazdálkodási Tár-
sulat elnökét és Kemény Istvánt a Tár-
sulat igazgatóját. A 2011. júniusában 
megválasztott Miluczky Attila vitaindí-
tó beszédében elemezte a társulat múlt-
ját, majd a jelen feladatait foglalta össze. 
A Társulat legfőbb feladataként a belvíz 
károk megelőzését, a vízelvezető csator-
nák tisztán tartását jelölte meg. A Társulat 
múltjának elemzésekor kifejtette, hogy a 
gazdák által befizetett hozzájárulásokat 
nem tükrözte vissza az elvégzett munka

Az új vezetés feladatának tartja, hogy 
tüzetesen átvizsgálja a múlt történéseit, 
melynek eredményéről tájékoztatja a gaz-
datársadalmat. A továbbiakban ecsetelte, 
hogy a bevételek bizonytalanok, a tevé-
kenységhez pedig állami támogatás nincs. 
Igaz, hogy a Társulat pályázat útján – ez a 
jövőben is járható út – 512 millió forintot 
nyert el, amiből mintegy 300 főt tudnak 
foglalkoztatni közmunka keretében. A 
munkaprogram résztvevői 11 településen, 
így Hajdúnánáson is a külterületi csator-
nák illetve azok partjainak karbantartását 
végzik. Elhangzott, hogy a múlt évben 21 
millió forintért 3 db, nagy teljesítményű 

szivattyút vásároltak, amelyek szükség sze-
rint bárhol és bármikor bevethetők a mun-
kába. Hangsúlyozta, hogy az elvégzendő 

munka és egyben a 
Társulat jövője nem 
alapozható a közmun-
ka programra. Bevé-
telre van szükség, 
mert ha nincs, akkor a 
társulat megszűnhet. 
Ebben az esetben a 
feladatot a TIVIZIG 

veheti át, akik akár 3000 Ft/ha hozzájá-
rulást is követelhetnek a gazdáktól. Tehát 
a legjobb az lenne, ha a Társulat életben 
maradna, aminek érdekében a gazdáknak 
mintegy 1000 Ft/ha összegű hozzájárulást 
kellene bevállalnia. A befizetéseket telepü-
lésenként külön könyvelik és visszaforgat-
ják a helyi tennivalókra.

Kemény István, a Társulat igazgató-
ja többek között azt a kérést fogalmazta 
meg, hogy minden településen legyen 
egy, a gazdák által elfogadott megbízott, 
aki ismeri a helyi problémákat, tájékoz-
tatást tud adni a sürgősen elvégzendő 
feladatokról, és összefogásra kérte a gaz-
datársadalmat.

A fórum résztvevői ezt követően sorra 
elmondták saját problémájukat, az általuk 
elvégzett nem kevés munkát. A vitában al-
kotó hozzászólást tettek: Nyakas András, 
Baráz László, Kelemen Sándor, Hadadi 
Imre, Ernhardt Sándor, Uri Sándor, Ke-
lemen Gábor, Péter Imre, Varga Sándor, 
Papp Imre, Kőrösi László, Martinek Imre. 
A fórum résztvevőinek nagy többsége 
– hiányolva az el nem jött gazdák meg-
jelenését – kiállt a Társulat megtartása ér-
dekében és a hozzájárulás fizetése mellett. 

Gut István

GaZdafóruM HajdúNáNáSoNHajdúNáNáSi HoldiNG Zrt.

A FLÓRIÁN TECHNIKAI 
TÖMEGSPORT KLUB

vezetése megköszöni mind-
azon személyek támogatását, 
akik jövedelemadójuk 1%-át 
a klub részére 2011-ben fel-
ajánlották, az összeget neve-
zési díjakra és sportfelszere-
lések vásárlására fordítottuk.

Köszönettel a vezetőség.

Közérdekű közlemény
A Máró József Emlékalapítvány köszönetét fejezi ki mindazok-
nak, akik alapítványunkat támogatták. A 2011. év adó egy szá-
zalékából 711 828 Ft felajánlás történt, melynek összegéből 
mentéstechnikai eszközöket vásároltunk. Kérjük, továbbra is 
támogassák a mentőállomás alapítványát! 

Adószámunk: 18568514-1-09 

Köszönettel: az Emlékalapítvány kuratóriuma

Az Oktador Pedagógiai Szolgáltató Intézet 
felkérésére 2012. március 26-án iskolánk 
adott helyet a református egyházi fenn-
tartású, IPR programot gondozó iskolák 
számára szervezett szakmai találkozónak. 
Szeretettel vártuk a dombrádi, berettyó-
újfalui és tiszafüredi iskolák képviselőit, 
hogy a program működtetésében szerzett 
tapasztalatainkat megosszuk egymással és 
az újonnan csatlakozó intézményeknek 
segítséget adjunk. A szakmai találkozón 
részt vettek városunk önkormányzati in-
tézményei is, akik ettől a tanévtől vezetik 
be az integrációs pedagógiai rendszert.

A házigazda Hajdúnánási Református 
Általános Iskola és Óvoda részéről Sza-
bóné Marth Éva igazgató köszöntötte a 
vendégeket, valamint a ReFilm Stúdió 
két kisfilmjének segítségével bemutatta 
iskolánkat. 

A tanácskozás gerincét adó előadásában 
Barta Enikő IPR vezető a református isko-
la négy éves IPR tevékenységét mutatta be 
a résztvevőknek. Prezentációjában kitért 
azokra a nehézségekre és sikerekre egy-
aránt, melyeket az integráció területén az 
eltelt évek alatt megtapasztaltunk. A részt-
vevők munkáját saját jó gyakorlatunk és 

dokumentációnk bemutatásával segítette.
Az IPR pályázattal és pénzügyi elszá-

molással kapcsolatos feladatokról Bucz-
kóné Magi Irén, az iskola igazgató-helyet-
tese tartott rövid tájékoztatót.

A közös ebéd után a 2011/2012-es tan-
évi IPR pályázat megvalósítását illetően 
a résztvevő iskolák képviselőinek tapasz-
talatcseréjét Bényei Sándor, az Oktador 
PSZI ügyvezetője és Erdőháti Imréné, az 
Oktador PSZI igazgató-helyettese irányí-
totta. Segítségükkel sok hasznos informá-
ciót, a dokumentáláshoz felhasználható 
segédletet kaptunk. A tanácskozás hozzá-
járult ahhoz, hogy a tanév végén benyúj-
tandó szakmai és pénzügyi értékelésben a 
halmozottan hátrányos helyzetű gyerme-
kek érdekében kifejtett tevékenységünk 
eredményességéről számolhassunk be. 

Az Oktador Pedagógiai Szolgáltató In-
tézet vezetői kiemelkedően jónak látták az 
iskolánkban működő integrációs progra-
mot, és arra kérték az intézmény vezeté-
sét, hogy további szakmai fórumokon is 
mutassuk be a Hajdúnánási Református 
Általános Iskola és Óvoda belső innováci-
ójaként kifejlesztett jó gyakorlatot.

Buczkóné Magi Irén

iPr – Szakmai találkozó 
a Hajdúnánási református 
általános iskola és óvodában

„Reménység egy új életre.” Ez volt a neve 
a WOL Élet Szava Magyarország Alapít-
vány április 4-én, a művelődési központ-
ban megrendezett- drogprevenciós elő-
adásának. Az érdeklődők egy megtörtént 
eseményeken alapuló zenés, színdarabot 
tekinthettek meg. A színdarab két argen-
tin fiatal – Pablo és Adriana – történetén 
keresztül mutatta be, milyen könnyű 
belekeveredni a drogok egyre mélyebbre 
húzó világába, ahonnan már nagyon ne-
héz a menekvés.

Az előadás szervezőinek célja, hogy ha-
tékony módon figyelmeztesse a fiatalokat 
az AIDS halálos veszélyeire, az alkohol- és 
drogfüggőség csapdáira, valamint a kör-
nyezeti nyomás és szexuális szabadosság 
hosszú távú következményeire. Az elő-
adás pozitív fizikai, erkölcsi és lelki üze-
nete a hit megtartó ereje rengeteg fiatal 
életére hatással volt már, ezért továbbra 
is szeretnének együttműködni az ország 
pedagógusaival, ifjúsági munkásaival és 
szervezeteivel, hogy közösen érjenek el 
változást az ország minden kallódó és re-
ményét vesztett fiatalja életében és csele-
kedetében.

A szervezők idővel Magyarország min-
den városát meg szeretnék majd látogatni.

Szabó Endre

reménység 
egy új életre

Nyolcosztályos gimnáziumok 
területi versenye

Április 11-én délután irodalmi kávéházzá 
alakult a Bocskai Iskola Óvoda utcai in-
tézményegységének aulája, meghitt hely-
színt teremtve a Magyar Költészet Napja 
alkalmából megrendezett városi versmon-
dó versenynek. A falon József Attila élet-
útja képekben, a tárlókban a költőóriás 
kötetei és a róla megjelent megannyi iro-
dalmi alkotás, az asztalokon egy-egy vers, 
virág, gyertyatartó, zongora és gitármuzsi-
ka fogadta a vendégeket.

Tóth Imre Igazgató Úr kedves köszöntő 
szavai után kezdődött a nemes versengés. 
Két-két kategóriában mondták el a gyere-
kek szívükhöz közelálló verseiket, örömöt 
szerezve ezzel minden jelenlévőnek, no 
meg nem kis fejtörést okozva a zsűri tag-
jainak. A zsűri elismerését és köszönetét 
fejezte ki minden versbarátnak, akik eljöt-
tek a megmérettetésre, s többnyire jó vers-
választással, igényes, kiváló versmondással 
örvendeztették meg a hallgatóságot.

A következő eredmények születtek.
1–2. osztály
1. Burján János 1.d Bocskai Iskola
2. Birtha Imola 1.b Református Iskola
3. Patai Petra 1.b Református Iskola 

3–4. osztály
1. Bak Dávid 3. o. Református Iskola
2. László Andrea 4.b Bocskai Iskola
2. Pál-Kovács Tekla 3.c Bocskai Iskola
3. Orosz Dominik 3.a Bocskai Iskola
3. Varga Laura 3.f Bocskai Iskola 

5–6. osztály
1. Péter Anna 5.d Bocskai Iskola
2. Csiszár Milán 5.a Bocskai Iskola 
3. Hajdú Ivett 5.g Bocskai Iskola 
3. Erdei Ferenc 6.a Bocskai Iskola

7–8. osztály
1. Paronai János 8.a Kőrösi Gimnázium
2. Borsó Sára 7.a Kőrösi Gimnázium
3. Puskás Flávia 8.b Bocskai Iskola

Bodnárné Varga Márta

„Szállj költemény…” 
Városi versmondó verseny a 
Bocskai iskolában

A Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, 
Szakközép-, Szakképző Iskola és Kol-
légium ismét egy nagyszabású rendez-
vénynek adott otthont. A gimnázium 
volt a házigazdája 2012. március 30-án 
a nyolcosztályos gimnáziumok regionális 
tanulmányi versenyének, ahol a tiszafüre-
di, a nyírbátori, a fehérgyarmati és négy 
nyíregyházi gimnázium 5–12. évfolyamos 
tanulói elméleti tudásukról adtak számot. 
A tanulók októberben már a Szedlák Ri-
chárdról elnevezett sportversenyen ösz-
szemérték képességüket, bizonyították 
ügyességüket, most, a tavaszi fordulóban 
szaktárgyi tudásukat és művészeti tehetsé-
güket mutatták meg. 

Ez a komplex területi verseny a régió 
nyolcosztályos gimnáziumainak szakmai 
együttműködését segíti, hiszen a nyolc 
intézmény ugyanazt az alternatív peda-
gógiai programot vette át és építette be a 
képzési rendszerébe. Ezáltal lehetőségük 
van arra, hogy egymás közt megméret-
tessenek, hogy az alsóbb évfolyamokon a 
készségeket megerősítsék, a felsőbb évese-
ket pedig felkészítsék országos szintű ver-
senyekre, felvételikre, vizsgahelyzetekre. 
Az intézmények vezetői és a pedagógusok 
átadják tapasztalataikat, illetve készülnek 
a következő fordulóra.

A 387 diák a versenyek 
befejezése után különböző 
szabadidős programokon – 
interaktív helytörténeti kiál-
lítás megtekintése, filmvetí-
tés, tűzzománc és kézműves 
(batikolás) foglalkozások, 
karaoke ill. bowling – vehe-
tett részt, ismerkedhetett a többiekkel. Az 
iskolák közötti verseny – a középmezőnyt 
tekintve – nagyon szoros volt, de a győz-
tesnek járó vándorkupát a nyíregyházi 
Eötvös József Gyakorló Általános Iskola 
és Gimnázium vihette haza a hosszú és 
eredményes nap után.
1. Nyíregyházi Eötvös József Gyak. Ált. 

Isk. és Gimnázium 72,41%
2. Szent Imre Katolikus Gimnázium, 

Ált. Isk. és Kollégium 70,19%
3. Arany János Gimnázium 66,67%
4. Tiszafüred Kossuth Lajos Gimnázium 

66,07%
5. Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, 

Hajdúnánás 65,71%
6. Deák Ferenc Gimnázium 64,24%
7. Nyíregyházi Evangélikus Kossuth La-

jos Gimnázium 56,10%
8. Báthory István Gimnázium és Szakkö-

zépiskola 54,81%
Dér Balázsné Dobi Inci

A győztes nyíregyházi Eötvös Gimnázium 
képviselője veszi át a vándorserleget Gömöri 
József igazgató úrtól.

Dr. Tormáné Dr. Csiszár margiT ügyvéd

Az Ügyvédi Irodánk több, mint 20 éve működik Hajdúnáná-
son, 2006 óta a Hajdúnánás Kossuth utca 3. szám I./2. ajtó 
alatti társasházi lakásban.

Fő tevékenységi körünk:
▶ Ingatlanokkal kapcsolatos valamennyi szerződéstípus készítése
▶ Ingatlanközvetítés, földhivatali ügyintézés
▶ Polgári peres ügyek
▶ Családjogi perek (bontóper, gyermekelhelyezés, gyermektartásdíj megál-

lapítása, stb.)
▶ Gazdasági társaságok alapítása, társasági szerződés készítés- és módosítá-

sa, teljeskörű elektronikus cégügyintézés
▶ Jogi tanácsadás

Célunk az ügyfeleink számára korrekt díjszabás mellett gyors és megbízha-
tó jogi szolgáltatás nyújtása.

Az alábbi ügyfélfogadási időben állunk ügyfeleink rendelkezésére:
Hétfő és szerda: de. 8–12 du. 14–16 óráig
Kedd és csütörtök: 13–17 óráig / Péntek: 8–12 óráig

Előzetes telefonos egyeztetés alapján ügyfélfogadási időn kívül is tudunk 
időpontot biztosítani ügyfeleink számára.

Ügyvédi Iroda: Hajdúnánás, Kossuth u. 3. sz. · I./2. Tel.: 52 381-710
 E-mail: tormanehnanas@gmail.com

Hirdetés feladás

Kéky Lajos Városi Mûvelõdési 
Központ, telefon: 52/382-400, 
illetve Szabó Endre hirdetésszervezõnél 
a 06-30/523-6848-as telefonszámon.

Ez itt 

az Ön 
hirdEtési 
fELüLEtE!

Nánási
versmondók sikere

A VI. Megyei Versmondó Versenyen, 
Csíszár Milán és Erdei Ferenc 

első helyezést értek el.
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatala tájékoztatja az érin-
tetteket, hogy Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat Képviselő-testületének a telepü-
lési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulla-
dékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, 
többször módosított 12/2005. (III.15.) 
Önkormányzati Rendelet módosítására 
és egységes szerkezetbe foglalására megal-
kotott többször módosított 13/2010. (IV. 
26.) Önkormányzati Rendelet (a további-
akban: ÖR) alapján 2012. évre közszol-
gáltatási díj került megállapításra, mely 
alapján a közszolgáltatási (szemétszál-
lítási) díjfizetési kötelezettség 2012. ja-
nuár 1-jétől szeptember 30-ig áll fenn.

Az üdülő övezetekben a közszolgál-
tatás minden év április 1-jétől szeptem-
ber 30-ig biztosított.

A települési szilárd hulladékkezelési 
közszolgáltatás igénybevételére köteles, 
illetve a közszolgáltatást igénybe vevő 
ingatlantulajdonosok települési hulladék-
kezelési közszolgáltatási díjat – továbbiak-
ban: közszolgáltatási díjat – fizetnek.

Az ingatlantulajdonos változás esetén a 
közszolgáltatás díját a Polgármesteri Hi-
vatalhoz történt bejelentése hónapjának 
utolsó napjáig a korábbi, azt követően 
pedig az új tulajdonos köteles megfizetni.

A közszolgáltatási díjat a természetes 
személyek a Polgármesteri Hivatal által 
rendelkezésre bocsátott számla alapján 
készpénz-átutalási megbízáson kötelesek 
megfizetni a tárgyi negyedévet követő hó-
nap 30. napjáig. A közszolgáltatás díjának 
fizetési határidőn túli megfizetése esetén 
a mindenkori jegybanki alapkamat mér-
tékének megfelelő késedelmi kamat kerül 
felszámításra.

Mentesül a szemétszállítási díj meg-
fizetése alól: a tanya lakcím-megnevezésű 
építmény tulajdonosa, a rendszeres szoci-
ális segélyben, vagy időskorúak járadéká-
ban részesülők kérelemre mentesülnek a 
közszolgáltatás díjának megfizetése alól, a 
kérelemnek a Polgármesteri Hivatal Köz-
gazdasági Irodáján történő benyújtását 
követő hónap elsejétől, mentesül kérelem-
re, a kérelemnek a Polgármesteri Hivatal 
Közgazdasági Irodáján történő benyújtást 
követő hónap elsejétől, a közszolgáltatás 
díjának megfizetése alól a 70. életévet 
tárgyév január 1-jéig betöltött egyedül 
élő személy. A mentesség csak egy lakás 
céljára szolgáló ingatlan után illeti meg a 
magánszemélyt.

Szüneteltethető a közszolgáltatás 
igénybevétele azokon a lakás céljára szol-
gáló ingatlanokon, amelyeken folyamato-
san legalább 90 napig senki sem tartózko-
dik és emiatt hulladék sem keletkezik.

A szüneteltetésre vonatkozó igényt az 
ingatlantulajdonos írásban köteles beje-
lenteni a Polgármesteri Hivatal Közgaz-
dasági Irodáján. A szünetelés az igény be-
nyújtását követő hónap elsejétől érvényes.

Az ÖR-t módosító 3/2012. (I. 30.) 
Önkormányzati Rendelet alapján a fi-
zetendő háztartási szilárd hulladék ürítési 
díja 1102 Ft+ÁFA /hó/ lakás (üdülő), 
heti egyszeri ürítést figyelembe véve.

Az erre vonatkozó fizetési felhívás és a 

felHíVáS
tisztelt lakosság!

készpénz átutalási megbízás (csekk) 2012. 
április, július és október hónap első heté-
ben kerül kipostázásra.

Fizetési határidő: 2012. április 30., 
július 30. és október 30.

Tájékoztatásul közlöm a Tisztelt La-
kossággal, hogy a hulladékgazdálkodásról 
szóló 2000. évi XLIII. Tv. 26. §. (1) be-
kezdése alapján: A hulladékkezelési köz-
szolgáltatás igénybevételéért az ingatlan-
tulajdonost terhelő díjhátralék és az azzal 
összefüggésben megállapított késedelmi 
kamat, valamint a behajtás egyéb költsé-
gei adók módjára behajtható köztartozás-
nak minősülnek.

Amennyiben további információra van 
szüksége, készséggel állunk rendelkezésé-
re, kérjük keresse a Polgármesteri Hivatal 
Közgazdasági Irodája Adóügyi csoportjá-
nak munkatársait.

PályáZati felHíVáS

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/a. § alap-
ján Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Mezei Őrszolgálat Vezetője pályázatot 
hirdet a Mezei Őrszolgálatnál 2 fő me-
zőőri munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idő-
tartama: határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony.

Foglalkoztatás: teljes munkaidő.
Ellátandó feladatkör: Termőföldek 

őrzése, valamint a termőföldön lévő, illet-
ve ahhoz tartozó termények és termékek, 
felszerelések, eszközök, haszonállatok, 
továbbá mezőgazdasági építmények, föld-
mérési jelek védelme.

A munkavégzés helye: 4080 Hajdúná-
nás, Kisfaludy u. 15.

Illetmény és egyéb juttatások: a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, valamint az annak 
végrehajtásáról a helyi önkormányzatok 
által fenntartott szolgáltató feladatokat 
ellátó egyes költségvetési intézményeknél 
szóló 77/1993. (V. 12.) Kormányrendelet 
szerint.

Pályázati feltételek: büntetlen előélet; 
18. életév betöltése; magyar állampolgár-
ság, vagy külön jogszabály szerint a szabad 
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, 
illetve bevándorolt; érettségi végzettség; 
B kategóriás jogosítvány; saját tulajdonú 
gépjármű használatának vállalása; sörétes 
lőfegyvertartási engedély megléte.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
a mezőőri vizsga megléte, középfokú vad-
gazdálkodási képesítés. 

A pályázathoz csatolni kell: részletes 
szakmai önéletrajzot, végzettséget igazoló 
okiratok másolatát, három hónapnál nem 
régebbi erkölcsi bizonyítványt, jogosítvány 
fénymásolatát, hozzájáruló nyilatkozatot a 
pályázati anyagban foglalt személyes ada-
toknak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez.

A munkakör legkésőbb 2012. jú nius 
1-től tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2012. május 11.

A pályázatokat Török Róbert Mezei 
Őrszolgálat vezető nevére, az alábbi 
címre kérjük benyújtani: 4080 Hajdú-
nánás, Kisfaludy u. 15.

A beérkezett pályázatokról 2012. 
május 20-ig a mezei őrszolgálat vezető-
je dönt.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, 
hogy a pályázati eljárást eredményte-
lenné nyilvánítsa.

Bővebb felvilágosítás: az 52/382-050 
telefonszámon kérhető.

felHíVáS
Hajdúnánási Városi Önkormányzat a 
2012. június 6-án megrendezésre kerülő 
városi pedagógusnapi ünnepségen szeret-
né köszönteni a hajdúnánási oktatási in-
tézményekből nyugdíjba vonult azon pe-
dagógusokat, akik a 2012. évben arany-, 
vas-, gyémánt-, illetve rubindiplomára jogo-
sultak, ezért kéri, hogy akik a felsőoktatási 
intézménybe nem a Polgármesteri Hivata-
lon keresztül, hanem egyénileg nyújtották 
be kérelmüket a diplomára, tájékoztatással 
legyenek a Polgármesteri Hivatal közokta-
tási és közművelődési ügyintézője felé.

Ingatlan bérbeadása:
1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete pályázati úton történő 
bérbeadásra meghirdeti 5 éves határozott 
időtartamra az alábbi garázsokat:
 Hajdúnánás, Hunyadi u. 2–4. szám 14. 

garázs
 Hajdúnánás, Hunyadi u. 6–8. szám 2. 

garázs
 Hajdúnánás, Dorogi u. 3. szám 2. garázs
 Hajdúnánás, Hunyadi u. 6–8. szám 9. 

garázs
2. Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

Képviselő-testülete versenytárgyalásos pá-
lyázati eljárás keretében, bérbeadás útján 
kívánja hasznosítani az önkormányzat 
tulajdonában lévő hajdúnánási 5397/8. 
hrsz-ú, ténylegesen a Hajdúnánás, Fürdő 
u. 22. szám alatti kempinget.

3. Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete pályázat útján meg-
hirdeti a 0638 hrsz-ú 21.3744 ha nagyságú 
szántóból 875/43286 tulajdoni hányadot 
(4320 m2), valamint a 0632 hrsz-ú 6.5790 
ha nagyságú szántóból 875/12566 tulaj-
doni hányadot (4581 m2) hasznosításra.

A részletes pályázati kiírásokat a www.
hajdunanas.hu oldalon olvashatják, bő-
vebb felvilágosítás kérhető a 381-411/129 
telefonszámon vagy a Polgármesteri Hiva-
tal fszt. 41. szobájában.

Ingatlan értékesítése:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete versenytárgyalásos pályá-
zati eljárás útján értékesítésre meghir-
deti az önkormányzat tulajdonát képező:
 4080 Hajdúnánás, Óvoda utcán ta-

lálható 4944. hrsz-ú, 619 m2 nagyságú, 
kivett általános iskola megnevezésű va-
lamint a 4942/8 hrsz-ú 820 m2 nagy-
ságú kivett lakóház, udvar, gazdasági 
épület megnevezésű ingatlant,

 4080 Hajdúnánás Fürdő u. 17. szám 
alatti 5557/1 hrsz-ú 184 m2 nagyságú, 
„kivett beépítetlen terület” megnevezé-
sű ingatlant,

 4080 Hajdúnánás, Kölcsey u. 14/A 
szám alatti, 3428/2 hrsz-ú 346 m2 

nagyságú, „kivett beépítetlen terület” 
megnevezésű ingatlant,

 29 db belterületi beépítetlen ingat-
lant a Nyúl–Eszlári–Brassay K. utcák 
folytatásán. 
A részletes pályázati kiírásokat a www.

hajdunanas.hu oldalon olvashatják, bő-
vebb felvilágosítás kérhető a 381-411/129 
telefonszámon vagy a Polgármesteri Hiva-
tal fszt. 41. szobájában.

VetőMaG, aPrójóSZáG 
folytatódik a Szociális földprogram

Hajdúnánáson is komoly problémát 
jelent az aktív korú munkanélküliek 
magas aránya, a mindennapi megél-
hetéssel küszködő családok gondjai. 
A segélyezés, az adományosztás csak 
ideiglenes megoldást nyújthat, a rászo-
ruló családok helyzetének javítására 
új megoldásokra van szükség. Ezekről 
a tervekről szólt március 28-án az a 
sajtótájékoztató, amelyet Szólláth Ti-
bor polgármester úr tartott a Nyúl és 
Eszlári utca kereszteződésében. 

Az egyik ilyen alternatíva a 2011. év 
elején a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat által menedzselt sikeres városi 
Szociális földprogram, melynek célja a 
hátrányos helyzetű családok megélhetésé-
nek segítése volt. 

Hajdúnánás Város Önkormányzata 57 
család (196 fő) számára nyújtott segítsé-
get az elmúlt évben. 30 család számára 
önkormányzati – családonként 500–600 
négyzetméteres – földterületet biztosított 
konyhakerti növények termesztésére. 

Az idei évben meghirdetett Szociális 
földprogramra már 85 család jelentkezett, 
akik közül sorsolás útján 39 család kapott 
földet. Az Eszlári út és a Nyúl út kereszte-
ződésében lévő földterület felosztására, és 
a családok vetőmaggal való ellátásra már-
cius 28-án került sor.

Szólláth Tibor polgármester úr lapunk-
nak elmondta, hogy a családok ellátását 
teljes egészében saját forrásból oldották 
meg. Szólt arról is, ha minden jól megy, 
akkor ősszel szintén sor kerülhet hasonló 
akcióra, s reményét fejezte ki, hogy jövő-
re új pályázati források igénybevételével 
tovább bővíthetik a kedvezményezettek 
körét.

Március 30-án a program további ré-
szeként előnevelt csirkék átadására is sor 
került 179 család számára. A baromfik 
50%-át egy éven keresztül kell nevelni, 
hogy a hús, tojás hasznosítása is optimális 
legyen. Ezzel a kezdeményezéssel a rászo-
rulók segítséggel, mégis a saját munkájuk-
kal gondoskodhatnak családjuk megélhe-
téséről.

Szabó Endre

Fotó: Szabó Endre

Az adótörvény egyes rendelkezéseinek 
módosítása alapján Hajdúnánás Város 
Önkormányzata eddig nem tapasztalt szi-
gorúsággal kíván fellépni az adóhátralékos 
állampolgárokkal szemben.

Hogy miben is áll ez a szigorúság, erről 
kérdeztük dr. Kiss Imre jegyző urat.

‒ A nehéz gazdasági helyzet miatt az 
önkormányzat is törekszik arra, hogy a 
gazdálkodásához, működéséhez szükséges 
adó bevételek minél jelentősebb összegben 
megfizetésre kerüljenek. A hátralékosok 
első alkalommal történő megjelentetése 
előtt a hivatal az érintetteket az áprilisi 
fizetési felszólítások kapcsán tájékoztatni 
fogja. A törvényi keretek között lehetőség 
nyílik a terhek enyhítésére, rendkívüli ese-
tekben annak elengedésére, és az adóala-
nyok jogkövető magatartása esetén az ön-
kormányzattal történő együttműködésre. 
Ezen együttműködés hiányában a hivatal 
dolgozói az elmaradt összegek behajtása 
érdekében ismételten felszólítják az adó-
zókat adótartozásuk megfizetésére. Követ-
kező lépésként azonban sor kerül a megje-
lölt adatok közzétételére, továbbá a mun-
kabérből, nyugdíjból történő letiltásra, 
azonnal beszedési megbízások (inkasszó) 
benyújtására, gépjárművek forgalomból 
való kivonására, lefoglalásra gépjárműadó 
és egyéb adótartozások miatt, valamint 

jelzálogjog és végrehajtási jog bejegyzésére 
önálló bírósági végrehajtó útján.

A nyilvános közzététel nem veti-e fel a 
személyiségi jogok valamilyenféle sérülését?

‒ Nem sérülnek a személyiségi jogok, 
hiszen a 2011. évi CLVI. törvény 309. §-a 
2012. január 1. napjától jogalapot terem-
tett arra, hogy az adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: 
Art.) 55/B. §-a alapján az önkormányzati 
adóhatóság helyi adó és gépjárműadó vo-
natkozásában a tízezer – magánszemélyek 
esetében az ezer – forintot elérő adótarto-
zással rendelkező adózó nevét, címét és az 
adótartozás összegét az esedékességet kö-

vető 10. nap 0 órától a helyben szokásos 
módon közzéteheti.

Viszonylag nagy a hátralékosok száma és 
a kinnlévőség is. Ebből mennyi a magán-
személy, és mennyi a különféle vállalkozói 
hátralékos, és hogyan oszlik meg az összeg?

Mi lesz azokkal a hátralékosokkal, akik 
tényleg nem tudnak fizetni, mert már hosz-
szú ideje nincs munkájuk, és a megélhetésük 

is veszélyben van, illetve hogyan tudják/fog-
ják felmérni, hogy fizetőképes-e valaki?

‒ A hátrányos következményekkel járó 
közzététel elkerülhető a tartozás hala-
déktalan rendezésével, illetve – átmeneti 
fizetési nehézség esetén – egy előtörlesztés 
teljesítése mellett benyújtott és adózó ja-
vára pozitívan elbírált fizetési könnyítési 
(részletfizetésre vagy halasztásra irányu-
ló) kérelemmel, illetve ahogy említettem 
törvényi keretek között lehetőség nyílik 
a terhek enyhítésére, rendkívüli esetek-
ben annak elengedésére. A kérelem mellé 
szükséges jövedelem igazolást csatolni, 
illetve igazolni a jövedelmet terhelő ki-

adásokat, továbbá sor kerül környezetta-
nulmányok elvégzésére is.

Mennyi befolyó összeggel kalkuláltak e 
módszer bevezetése kapcsán?

‒ Az önkormányzat az intézkedések-
től azt reméli, hogy ezáltal javulni fog az 
adófizetési morál a városban. A közzététel 
kapcsán konkrét kalkuláció az előzmé-
nyek teljes hiány miatt nincs. 

Szégyentábla?!

Adóhátralékok 2012. február 29-i állapot szerint 
(helyi adók + gépjárműadó)

Hátralék nagyságrendje Hátralékosok száma
magánszemély      vállalkozás

Hátralék összege (e Ft)
magánszemély        vállalkozás

10 e Ft fölött 1.085 329 31.352 90.312

Kedves olvasóink!
Egy helyi sajtó soha nem nélkülözheti ol-
vasói véleményét, reakcióit. A régebbi év-
folyamokban is teret kaptak, most is ezt 
tervezzük, amikor útjára indítjuk a Tér 
–fél c. rovatot, ahol az Önök véleményét, 
felvetéseit tervezzük közzétenni, havonta 
egy alkalommal. Jelen számban egy isko-
laügyben hozzánk érkezett olvasói (több 
szülőt képviselő) véleményt osztunk meg 
Önökkel.

Várjuk leveleiket szerkesztőségünk cí-
mére, amelyet e-mail formájában is elküld-
hetnek a hajdunanasi.ujsag@gmail.com 
címre.

tisztelt 
Szerkesztőség!
Az elmúlt években nagy és mélyreható 
változás zajlott az egész országban, így 
városunkban is. A gazdasági válság min-
denkit elért, tisztában vagyunk vele, hogy 
a válság kezelése közös ügyünk. A költsé-
gek csökkentésének egyik lehetősége volt, 
hogy az önkormányzat az általa fenntar-
tott általános iskolákat a 2011–2012-es 
tanévtől összevontan működteti. Az ösz-
szevonással az is járt, hogy a volt Makláry 
Iskola és a volt Rákóczi Iskola diákjait alsó 
és felső osztályokra bontva összeköltöztet-
te. Így már 7 hónapja gyűjtjük a tapaszta-
latokat ennek előnyeiről, hátrányiról.

Felmerül azonban a kérdés, hogy 
volt-e értelme a változtatásnak?!

Mindkét iskola évek óta bevált módsze-
reket alakított ki mind a tanítás, nevelés 
területén, mind a szabadidő hatékony ki-
használása terén. A szabad iskolaválasztás 
jogával élve mindannyian eldönthettük 
gyermekünk melyik iskolába járjon, mi-
lyen módszerekkel, kiktől tanuljon. Most 
ez némileg sérülni látszik, hiszen az álta-
lunk választott iskola már nem ugyanaz. 
Arról, hogy az iskolai élet hogyan válto-
zott meg ebben a tanévben, kire milyen 
hatást gyakorolt, csakis a benne résztve-
vők tudnak hiteles képet adni. Az érintett 
iskolák pedagógusainak, tanulóinak és a 
szülőinek véleményét írásban, név nélkül, 
egy kérdőív formájában kell megismerni, 
hogy a jövőre nézve helyes döntést hoz-
zon az iskola fenntartója. Amennyiben 
a felmérés azt igazolja, hogy nem volt 
sikeres a két iskola alsó és felső tagozato-
sokra való bontása, mely természetesen a 
fent említett költséghatékonyságban nem 
játszik szerepet, célszerűbb visszaállítani a 
korábbi állapotot, hiszen ahogy azt a pol-
gármester úr is helyesen mondta: a dönté-
seknek a többség érdekét kell szolgálnia!

Hisszük, hogy városunkban működik 
a demokrácia és a város vezetése is kíván-
csi a véleményünkre, érdekli az „iskola 
lakóinak” sorsa, s minél hamarabb meg-
történik az írásbeli felmérés.

A szülők
(Név és cím a szerkesztőségben)

tér–fél
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felHíVáS
tisztelt lakosság!
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat is 
törekszik arra, hogy a gazdálkodásához, 
működéséhez szükséges adó bevételek 
minél jelentősebb összegben megfizetésre 
kerüljenek, lehetővé téve ezzel például fo-
lyószámlahitelének csökkentését, valamint 
működésének megfelelő finanszírozását. 
Az önkormányzat adó kinnlévősége 2012. 
március 21-i állapot szerint 1516 hátralé-
kos adózó vonatkozásában 129 075 384 Ft 
(ez a 10 000 Ft fölötti adó hátralékkal ren-
delkezőkre vonatkozó összesítés).

A hátralékosokat a hivatal az áprilisi fize-
tési felszólítások kapcsán tájékoztatni fogja.

Természetesen az önkormányzat célja 
nem a nehéz helyzetben lévő adóalanyok 
(magánszemélyek, vállalkozások) ellehe-
tetlenítése, hanem az adófizetésre kötele-
zettekkel az együttműködés megteremtése.

A 2011. évi CLVI. törvény 309. §-a 
2012. január 01. napjától jogalapot terem-
tett arra, hogy az adózás rendjéről szóló 
(továbbiakban: Art.) 2003. évi XCII. tör-
vény 55/B. §-a alapján az önkormányzati 
adóhatóság helyi adó és gépjárműadó vo-
natkozásában a tízezer – magánszemélyek 
esetében az ezer – forintot elérő adótarto-
zással rendelkező adózó nevét, címét és az 
adótartozás összegét az esedékességet kö-
vető 10. nap 0 órától a helyben szokásos 
módon közzéteheti. 

A hátrányos következményekkel járó 
közzététel elkerülhető a tartozás haladék-
talan rendezésével, illetve – átmeneti fi-
zetési nehézség esetén – egy előtörlesztés 
teljesítése mellett benyújtott és adózó ja-
vára pozitívan elbírált fizetési könnyítési 
(részletfizetésre vagy halasztásra irányuló) 
kérelemmel.

Ezen együttműködés hiányában azon-
ban intézkedünk az elmaradt összegek 
behajtása érdekében a munkabérből, nyug-
díjból történő letiltás iránt, azonnal besze-
dési megbízások (inkasszó) benyújtására, 
gépjárművek forgalomból való kivonására, 
lefoglalására, valamint jelzálogjog és vég-
rehajtási jog bejegyzésére önálló bírósági 
végrehajtó útján.

Az Art. 55/B. § értelmében az adó-
tartozással rendelkezők adatai a hivatal 
hirdető tábláján kifüggesztésre kerül-
nek, valamint a Hajdúnánási Újságban 
is közzétételre kerülnek.

Amennyiben további információra van 
szükségük, készséggel állunk rendelke-
zésükre, kérjük keressék a Polgármesteri 
Hivatal Közgazdasági Irodája Adóügyi 
csoportjának munkatársait.

Telefonszám: 52/381-411/147, 148, 
149, 123 mellék

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 7.30–12.00, 12.30–16.00
Szerda–Péntek: 7.30–12.00
Kedden nincs ügyfélfogadás.

mailto:hajdunanasi.ujsag@gmail.com
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Még javában zajlott az I. világháború, 
amikor a Nemzetgyűlés 1917 tavaszán 
törvényben írta elő, hogy a hadszínterek 
magyar hősi halottai számára minden 
településen „műemlékeket” kell állítani.

Hajdúnánáson ennek ideje 1924-ben 
érkezett el. Az akkoriak a legelsők között 
indították útjára a Hősök Emlékművé-
nek felállítását. „Nem szabad elhamar-
kodnunk ezt a munkát, mert ez a szobor 
nem lehet akármilyen, annak méltónak 
kell lenni egy 17 ezres lélekszámú hajdú-
városhoz” – olvasható az 1924. december 
19-én kelt felhívásban. Az út, amely a 
megvalósulásig vezetett, három eszten-
dőt igényelt. 

A város lakossága 
és a vezetés, élen dr. 
Pénzes Mihály pol-
gármesterrel, egymás-
ra talált a cél megva-
lósításában. A képvi-
selő-testület szobor 
bizottságot állított 
fel, melynek vezetését 
dr. Nagy Imre főjegy-
ző látta el. Az ő áldá-
sos munkája nyomán 
indult el a gyűjtési 
folyamat, melynek 
eredményeként 1925 
végére jelentős ösz-
szeg állt rendelkezésre 
a szobor költségére. 
Az önkéntes adako-
zás ideje alatt, 1925 
nyarától pedig folya-
matosan közölték a 
hősi halottak neveit 
a szükséges pontosí-
tások végett, melynek 
nyomán a készítendő 
emlékmű talapzatára 
633 név felvéséséről is döntöttek. 

1926. április 14-én megállapodtak a ki-
választott szobrászművésszel is, Kalotai 
Ottóval, aki „A hajdú ős lelkesíti az utó-
dot” címmel nyújtotta be pályaművét.  
A terv kezdettől két alakos volt, hiszen 
a méltó emlékművet ilyen módon kíván-
ták megvalósítani. A szobrásztól azt vár-
ták el, hogy a műalkotás egyszerre felel-
jen meg a hősi emlékmű és a történelmi 
elbeszélés követelményének. Eme elvárás 
eredményeként született meg aztán a 
végleges kompozíció, melynek leírása így 
hangzik: A háttérben egy öreg, büszke 
tartású hajdú áll Bocskai-korabeli öl-
tözetben, kezében a szabadság lobogó-
jával. A kompozíció előtérében pedig 
egy első világháborús „lelkesült” ifjú 
hajdú huszár látható, aki kivont kard-
jával elszántan indulásra készen áll. 
Azt jelképezi, hogy a késő unoka hű 
maradt hős elődeihez. Mindketten a 
Kárpát medencei haza ezeréves határa 
felé, az elveszett Székelyföld irányába, 
a testvér katonanép, a székelyek felé 
tekintenek.

Egyébként a szoborra négyféle variá-
ció is készült, melyek közül végül a fent 
leírt valósult meg. A talapzatra is szület-
tek tervek. A kőfaragó mester egy monu-
mentálisabb és egy egyszerűbb elképze-
lést nyújtott be. Anyagi okok miatt végül 
az utóbbit készíttették el.

A szobor teljes költsége 1926 tavaszán 
még nem állt rendelkezésre, ezért újabb 
adakozási hullámot indítottak azzal a 
céllal, „hogy akik egyáltalán nem, vagy 
pedig nem anyagi helyzetüknek megfele-
lően adakoztak, szólíttassanak fel, mert 
a szobrot adakozásból és nem közpénzből 
kell létesíteni” – hangzott a felhívás.

Bár a szobrász időben elkészült az al-
kotással, ám annak bronzba öntése több 
hónapos késéssel valósulhatott csak meg. 
Az 1927 márciusára tervezett felállítást 
végül október 16-án valósíthatták meg. 
A csúszás okozója a budapesti öntőmű-
hely volt, amely kevesellte az öntésre 
szánt pénzt, és persze lassította a munkát 
az is, hogy éppen ekkor sztrájkok akasz-
tották meg a munkát, így valószínűleg 
nem is állt rendelkezésre elegendő, kivá-
ló öntő szakember. 

1927 októberének derekán végül a 
műalkotás mégis megérkezett Hajdúná-
násra. A teljes egészében közadakozásból 
elkészült szoboregyüttes avatása, a kül-
sőségnek szóló pompa helyett „mélyen át-
érzett örök emlékű lelki élmény” közepette 
valósult meg. A hatalmas, zokogó, olykor 
fennhangon síró tömeg előtt az ünnepi 
beszédet Dr. Madai Gyula országgyűlési 
képviselő mondotta, aki maga is sokat 
tett a műalkotás létrejöttéért. 

Felállítása óta 85 év telt el. A szak-
szerű karbantartás mindmáig elmaradt, 
ami azért sajnálatos, mert ez a köztéri 

szobrunk lényegesen rosszabb állapot-
ban van, mint a Kossuth szobor volt. Ez 
pedig annak köszönhető, hogy az öntés 
idején nem sikerült kifogástalan bronz 
öntvényt készíteni. A hiányosságokat 
ólommal pótolták, az elemeket pedig 
vasszegeccsel erősítették össze, ami ko-
moly statikai probléma forrása lett. Az 
egyéb öntési hibákból eredő hézagok, 
repedések, lyukak miatt pedig behatol a 
csapadékvíz a szobor belsejébe, ami to-
vábbi korrodálódás okozója.

A műalkotás, amely Kalotai Ottó 
egyik legkiválóbb műve, komoly veszély-
nek van tehát kitéve, ezért restaurálása 

tovább nem odázható. Az emlékmű ál-
lapotára és állításának 85. évfordulójára 
tekintettel a város képviselő-testülete 
az április 29-i ülésén a teljes felújításról 
döntött. A munka elvégzésére, amely 
magában foglalja a talapzat felújítását a 
betűk olvashatóvá tételével együtt, ismét 
Bíró Lajos mátészalkai szobrászművész 
kapott megbízást, aki a Kossuth szobor 
felújításával bizonyságot tett már hozzá-
értéséről, s aki szakvéleményben tárta fel 
a Hősök Emlékművének állapotát.

Buczkó József

felHíVáS 
KÖZadaKoZáSra!

Kedves Hajdúnánásiak!
Nyolcvanöt esztendeje annak, hogy elő-
deink méltó köztéri szoborral állítottak 
emléket az I. világháború 633 hősi ha-
lottjának, akiknek sírja a nagyvilág lett. 
A harcterekről csak emlékük térhetett 
haza, így jelképes sírjuk ez az emlékmű 
lett. A Hősök Szobra azonban nem csu-

pán azoknak állít emléket, akik legszen-
tebb kincsüket áldozták e hazáért, ha-
nem egyben hajdú történelmünk bronz-
ba öntött szimbóluma is.

Az eltelt nyolc évtized megviselte a 
műalkotást, melynek hibái miatt annak 
összeroskadásától is tartani lehet. A Kos-
suth szoborhoz hasonlóan ránk hárul 
tehát a feladat, hogy méltó állapotban 
hagyhassuk meg mi is utódainknak. Ép-
pen ezért városunk képviselő-testülete a 
2012. március 29-ei ülésén e felelősséget 
átérezve a műalkotás felújításáról határo-
zott. Ennek költsége a talapzattól a szo-
borig 9 millió forintot tesz ki, ám amint 

eleink, mi sem ren-
delkezünk ehhez ele-
gendő anyagi erővel.

Felhívjuk ezért a 
város nemes lelkű, 
ősei áldozataira em-
lékező lakosságát, 
hogy ki-ki anyagi 
erejéhez mérten já-
ruljon hozzá a költ-
ségekhez, melyhez 
minisztériumi tá-
mogatást és önkor-
mányzati önerőt egy-
aránt igénybe fogunk 
venni. A támogatók 
nevét megörökítjük, 
s 2012. december 
12-én, a Város Nap-
ján az újraavatáskor 
elhelyezzük majd a 
szobor talapzatában. 
Ezen túlmenően 
emléklapot is ké-
szíttetünk, rajta az 
1926-ban készült 
emlékmű-terv festői 
változatával.

Kedves Honfitársaim!

Meg vagyok győződve arról, hogy az 
akkoriak nemeslelkűségéhez hasonló-
an a maiak is önzetlenségükről tesznek 
tanúbizonyságot. Elődeink e szoborral 
rótták le kegyeletüket, mi most a hagya-
ték megbecsülésével, régi fényének visz-
szaadásával.

A befizetések teljesítése, legyenek azok 
bármilyen csekély mértékűek is, kétféle-
képpen lehetséges:
■ a 11738077-15372662-10700000 

számlaszámra (megnevezése: I. vi-
lágháborús szobor felújításának 
közadakozása) történő átutalással, 
vagy

■ a Polgármesteri Hivatal pénztárá-
ban beszerezhető csekken történő 
befizetés útján.
Hajdúnánás Város Képviselő-testülete 

nevében köszönettel: 

Szólláth Tibor polgármester

„…adakozásból és nem közpénzből.”
85 éves a Hősök emlékműve

az i. világháború 
katona áldozatainak névsora

A monumentálisabb, meg nem valósult emlékmű-terv (Müller Tibor terve)

Alföldi Imre
Alföldi Miklós
Alföldi Sándor I.
Alföldi Sándor II.
L. Ambrus Imre
Arnócz Sándor
Aszalós Imre
Aszalós László I.
Aszalós László II.
Aszalós László III.
Aszalós Miklós
Asztalos István
Abri Ferencz
Ács Imre
Ádám Lajos
Bagosi Imre
Baja Imre
Bak Lajos
Bakó László
Bakos András
Bakos Mihály
Balogh András
Balogh Gábor
Balogh Imre I.
Balogh Imre II.
Balogh Lajos
Balog László
Balog Sándor I.
Balog Sándor II.
Balog Sándor III.
Bányai Gyula
Bata Miklós
Baumann Ernő
Berecz István
Berencsi András
Berencsi László
Berencsi Miklós
Blaská Mihály
Boda Mihály
Bögre Imre
Bögre Sándor I.
Bögre Sándor II.
Borbély Lajos
Borbély László 
Sándor
Borsi Gábor
Borsi Imre
Borsi Sándor I.
Borsi Sándor II.
Bózsár Lajos
Bózsár Sándor
Budai Pál
Burján Mihály
Busi Imre
Csegöldi István
Csengeri József
Csengeri Lajos
Csengeri Miklós
Csengeri Sándor
Cserép Ferencz
Csiki Gyula
Csiki Lajos
Csiha István
Csohány József
Csohány László I.
Csohány László II.
Csuja Lajos
Csuja Márton
Csuka Imre I.
Csuka Imre II.
Dankó János
Daróczi Ambrus
Debreczeni N. Gábor
Debreczeni N. Imre
Debreczeni Imre
Debreczeni István
Debreczeni János
Debreczeni József

Debreczeni László
Debreczeni Miklós I.
Debreczeni Miklós II.
Dézsi Antal
Dobó István
Dobos Imre I.
Dobos Imre II.
Dobos István
Dombi Lajos
Dombi László I.
Dombi László II.
Dózsa Imre
Dózsa László
Dráviczki Imre
Dráviczki Sándor
Drobecz János I.
Drobecz János II.
Durai Imre
Elbogen József
Éles István
Éles Márton
Éles Sándor
Endrei Miklós
Endrei Sándor
Eszenyi Sándor
Eszlári Imre
Erdei Miklós
Fábián István
Fazekas Mihály
Fehér András
Fehér Balázs
Fehér Imre I.
Fehér Imre II.
Fekete Gábor
Fekete Imre
Fekete Sándor I.
Fekete Sándor II.
Fekete Sándor III.
Fercsák József
Fercsák Mihály
File Gábor
File József
Filep László
Fodor László
Földes József
Fórizs Imre
Fórizs László
Frdhilander József
Frommer Izidor I
Frommer Izidor II.
Fűz Péter
Gál Ferencz
Gál Imre
Gál János
Gál Mihály
Gál Sándor
Gedeon István
Glüch Jakab
Glustein Dávid
Gomze Sándor
Gonze István
Groszmánn Miklós
Gulyás Antal
Gulyás Jakab
Hadas János
Hadas Péter
Hágen István
Hajdú Gábor I.
Hajdú Gábor II.
Hajdú Sándor László
Hajdú Sándor
Hamari László
Harangozó László I.
Harangozó László II.
Harsányi Antal
Hegedűs Imre
Hentes László
Herbst László

Herbst Jakab
Herbst Zsigmond
Herperger János
Hódos Antal
Hódos László
Hódos Miklós
Horovitz Dezső
Horváth András
Horváth Antal I.
Horváth Antal II.
Horváth Antal III.
Horváth Gábor I.
Horváth Gábor II.
Horváth József
Horváth László I.
Horváth László II.
Horváth Mihály
Horváth Miklós
Horváth Sándor I.
Horváth Sándor II.
Horváth Sándor III.
Illyés József
Illyés Lajos
Illyés László I.
Illyés László II.
Izsó Lajos
Jámbor Gusztáv
Jámbor Imre I.
Jámbor Imre II.
Jámbor László
Jámbor Miklós I.
Jámbor Miklós II.
Jóna Antal
Jóna Imre I.
Jóna Imre II.
Jóna László I.
Jóna László II.
Jóna László III.
Jóna Miklós I.
Jóna Miklós II.
Jóna Miklós III.
Káldi Gyula
Káldi József
Kállai Gábor
Kállai Károly
Kállai Imre
Kállai Márton
Kállai Miklós
Kállai Sándor
Kálmár János
Kanda Miklós I.
Kanda Miklós II.
Kanda Sándor I.
Kanda Sándor II.
Kapronczi János
Karócz Imre
Karócz István
Katona János
Kató Sándor
Katz Kálmán
Kéki Antal I.
Kéki Antal II.
Kéki Antal III.
Kéki Balázs
Kéki Gábor I.
Kéki Gábor II.
Kéki Lajos I.
Kéki Lajos
Kéki László I.
Kéki László II.
Kéki László III.
Kéki Miklós I.
Kéki Miklós II.
Kéki Miklós III.
Kéki Miklós IV.
Kéki Sándor I.
Kéki Sándor II.
Kéki Sándor III.

Kéki Sándor IV.
Kelemen Imre
Kernács János
Keserű Gábor
Keserű Miklós
Kiss Gábor
Kiss Imre I.
Kiss Imre II.
Kiss Imre III.
Kiss Imre IV.
Kiss Lajos
Kiss Sándor
Kócs Lajos
Kohut János
Kola Antal
Kola Gábor
Kola Imre
Kola László
Kola Sándor
Kónya Gábor
Kónya Imre I.
Kónya Imre II.
Kónya Imre III.
Kónya Lajos
Kónya László I.
Kónya László II.
Kónya László III.
Kónya Miklós I.
Kónya Miklós II.
Kónya Sándor
Kőszegi József
Kőszegi László
Katány Imre
Kovács Gábor
Kovács Gergely
V. Kovács György
Kovács Gyula
Kovács Imre
Kovács István
Kovács János I.
Kovács János II.
Kovács János III.
Kovács József
Kovács Lajos
Kovács László I.
Kovács László II.
Kovács Mihály
Kovács Miklós I.
Kovács Miklós II.
Kovács Sándor
Kun Miklós
Kutron Mihály
Kutron Sándor
Lantos András I.
Lantos András II.
Lantos Lajos
Lázár Imre
Lázár József
Lente Gábor
Lente Lajos
Lente Sándor
Magi Antal
Magi Lajos
Markos Sándor
Máró András
Máró Antal
Máró István
Máró Miklós
Máró Sándor I.
Máró Sándor II.
Masités László
Máté Antal
Mátyus Imre
Médi Miklós
Menyhárt Gábor
Menyhárt József
Menyhárt Sándor
Mezei Mátyás

Fehér László
Kola Antal
Nyakas Sándor
Sebestyén Gábor
Mikó Antal
Mikó Lajos I.
Mikó Lajos II.
Mikó János I.
Mikó János II.
Mikó László I.
Mikó László II.
Mikó László III.
Mónus Antal
Mónus Gábor
Mónus Márton
Molnár Antal I.
Molnár Antal II.
Molnár Imre
Molnár Lajos
Molnár László I.
Molnár László II.
Molnár László III.
Molnár László IV.
Molnár Miklós
Molnár Sándor
Muraközi Gábor
Murvai Miklós
Murvai Sándor I.
Murvai Sándor II.
Nábrádi György
Nábrádi Miklós
Nagy Antal I.
Nagy Antal II.
Nagy Antal III.
Nagy Antal IV.
Nagy Balázs
K. Nagy Gábor
Nagy Gábor I.
Nagy Gábor II.
Nagy Imre I.
Nagy Imre II.
Nagy Imre Ferencz
Nagy János
D. Nagy János
B. Nagy József
Nagy Lajos
P. Nagy Lajos
D. Nagy László
Nagy László I.
Nagy László II.
Nagy László III.
Nagy Miklós I. 
Nagy Miklós II.
Nagy Pál
Nagy Sándor I.
Nagy Sándor II.
Nagy Sándor III.
Nagy Sándor IV.
Nagy Sándor V.
Nagy Sándor VI.
Négyesi József
Néma Gábor
Nyakas Antal
Nyakas Gábor
Nyakas Imre I.
Nyakas Imre II.
Nyakas Miklós I.
Nyakas Miklós II.
Nyakas Miklós III.
Nyakas Sándor I.
Nyakas Sándor II.
Nyakó Gábor
Nyestye László
Oláh András
Oláh Antal
Oláh Gábor
Oláh Imre I.
Oláh Imre II.

Oláh János
Oláh József
Oláh Miklós
Oláh Pál
Oláh Sándor
Ormós Balázs
Ormós László
Örösi Gábor I.
Örösi Gábor II.
Örösi Sándor
Ötvös Bálint
Ötvös László I.
Ötvös László II.
Ötvös László III.
Ötvös Miklós
Ötvös Sándor I.
Ötvös Sándor II.
Pálfi Sándor
Pálóczi Imre I.
Pálóczi Imre II.
Pálóczi László I.
Pálóczi László II.
Pálóczi László III.
Pálóczi Sándor
Papp Imre
Papp János
Papp Lajos
Papp Mihály
Pallik Ödön
Peczek Sándor
Péntek Imre
Péntek László
Péntek Miklós I.
Péntek Miklós II.
Péntek Sándor
Pénzes Antal
Pénzes Imre
Pénzes Miklós
Pénzes Sándor
Péter István
Polyák József
Pongor Antal
Pongor Gábor
Pongor Lajos
Porkoláb Antal I.
Porkoláb Antal II.
Porkoláb Gábor
Porkoláb László
Pósa Imre
Pósa Sándor
Póser József
Purger János
Purger Ferencz
Pusztai Gábor
Rab András
Rácz Miklós
Radó Lajos
Radó László
Ragályi János
Rékasi Miklós
Rékasi Antal
Rékasi László
Reszegi László
Reszegi Miklós
Róka Sándor
Sáfrány Dezső
Sallai Imre
Sallai Lajos
Sallai Miklós
Sallai Sándor I.
Sallai Sándor II.
Sámuel Manó Emánuel
Sándor József
Sárga István
Sári Ferencz
Schvartz Béla
Sebestyén Antal I.
Sebestyén Antal II.

Sebestyén Balázs
Sebestyén Gábor I.
Sebestyén Gábor II.
Sebestyén Imre
Sebestyén Lajos I.
Sebestyén Lajos II.
Sebestyén Márton
Sebestyén Miklós
Sellenperger János
Seres Gábor
Seres László
Singer Dániel
Siró Imre
Siteri Antal
Siteri Imre
Spitzmüller József
Sugár Albert
Süveges Imre
Süveges Miklós
K. Szabó Antal
Szabó Antal I.
Szabó Antal II.
Szabó Bálint
Szabó Gábor
Szabó Imre I.
Szabó Imre II.
Szabó Imre III.
Szabó Imre IV.
Szabó Imre V.
Szabó Imre VI.
K. Szabó István
Szabó Lajos I.
Szabó Lajos II.
Szabó Lajos III.
Szabó Lajos IV.
Szabó László I.
Szabó László II.
Szabó József
Szabó Mátyás
Szabó Miklós I.
Szabó Miklós II.
P. Szabó Sándor
Szabó Sándor I.
Szabó Sándor II.
Szabó Sándor III.
Szabó Sándor IV.
Szakácsi József
Szanyi András
Szanyi János I.
Szanyi János II.
Szebenyi Sándor
Szemes István
Szép Gábor
Szép Sándor
Szikora János
Szilágyi Márton
Szilágyi Sándor
Szilvási József
Szilvási Miklós
Szőke Gábor
Szólláth Antal
Szólláth Gábor
Szólláth Imre
Szólláth Lajos
Szucsak Imre
Szűcs Imre
Szűcs János
Szűcs Lajos I.
Szűcs Lajos II.
Szűcs Mátyás
Szűcs Miklós
Takács Antal
Takács Gábor I.
Takács Gábor II.
Takács Géza István
Takács Imre
Takács Lajos
Takaró Sándor

Tar Gábor
Tar András
Tar Imre I.
Tar Imre II.
Tar József
Tasnádi Gábor
Tatos Kálmán
Tatos Lajos
Timári Gábor
Timári Imre I.
Timári Imre II.
Timári Lajos
Timári László I.
Timári László II.
Timári Márton
Topa János
Topa László
Török Antal
Török Imre I.
Török Imre II.
Török László I.
Török László II.
Török Sándor
Toronyai Lajos
Toronyai László
Tóth Gáspár
Tóth Imre
Tóth Lajos I.
Tóth Lajos II.
Tóth János
Tóth Miklós I.
Tóth Miklós II.
Tóth Sándor
Újvárosi Antal
Újvárosi Imre
Dr. Újvárossy Sándor
Uri András
Vadászi Antal
Vadászi Bertalan
Valkó János
Varga Antal I.
Varga Antal II.
Varga Balázs
Varga Gábor I.
Varga Gábor II.
Varga Imre I.
Varga Imre II.
Varga Imre III.
Varga János
M. Varga Miklós
Varga Miklós I.
Varga Miklós II.
Varga Sándor I.
Varga Sándor II.
Varga Sándor III.
Varga Sándor IV.
Vas Balázs
Véber József
Veréb Imre
Veréb László
Vincze Ferencz
Virág József
Vitányi András
Vitányi István
Vitányi László
Vitányi Sándor
Vitéz Balázs
Vitéz Lajos
Vizzer Ferencz
Zilahi István
Zsíros János
Zsuga Gábor
Zsuga Imre
Zsuga László
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felHíVáS
Kedves 

Hajdúnánásiak!
1927-ben, az I. világháborús emlék-
mű avatásáról Burg Izidor a város ve-
zetésének megbízásából fényképeket 
készített. Sajnos eddig egyet sem isme-
rünk közülük, pedig még képeslap is 
készült. Kérjük, nézzék át a fényképal-
bumokat, nem lapul-e valahol ezekből 
egy. Nagy segítségünkre lenne a most 
kezdődő felújítási munkálatokban, va-
lamint a szobor történetét bemutató 
könyv elkészítéséhez.
■ Ugyancsak fényképeket keresünk a 

Hősök Temetőjéről, még a máso-
dik háború előtti időből, vagy a két 
háború közti időszak Hősök Napi 
ünnepségeiről, melyek minden év 
utolsó vasárnapján zajlottak ezen a 
helyen.

■ Keresünk olyan fényképeket is, me-
lyek a Hősök Ligetében készültek, 
abban az időben, amikor még álltak 
a hősök zománctáblás emlékoszlo-
pai, illetve bármilyen képet, ami itt 
készült. De keresünk olyan felvéte-
leket is, amelyek ugyanitt készültek, 
az 1950–60-as évek majálisain az 
ünnepségről, felvonulásokról, stb. 

■ Keresünk még olyan személyes tár-
gyakat (fénykép, kitüntetés, ima-
könyv, tábori levél), melyek az I. 
világháborúban elesett hőseinkhez 
kötődnek.

■ Elbeszélésre keresünk olyan idős 
embert, aki az 1930-as évek dere-
kán elemi iskolás korában részt vett 
a Hősök Ligetében a facsemeték ül-
tetési munkáiban.

■ Keresünk a múzeum számára Ná-
nási Tóth Lajos által készített fest-
ményeket, szobrokat, valamint az 
Öreg Szilágyi által festett képeket. 

■ Ugyancsak a múzeum számára ke-
resünk régi, faragott kapuoszlopo-
kat, utcai kisajtókat.
Értesítést személyesen a múzeumba 

(Bocskai utca 13.), vagy a 381-941-es 
telefonon várunk.

Kérem, segítsenek! Köszönettel, 
Buczkó József igazgató

1934-ben járunk. A Belügyminisztérium, 
valamint az Országos Testnevelési Tanács 
uszoda építési mozgalmat indított első-
sorban a városokban. Az elsődleges cél 
az ifjúság testi fejlődésének előmozdítása 
volt. Hajdúnánás városa erre vonatkozó 
elképzeléseiről az alábbi tervéről számolt 
be a minisztériumnak.

Az akkor 17.990 fős városban egy 10 ezer 
négyzetméter nagyságú területen tervezték 
létrehozását, egyetlen 33x18 méteres, 2 mé-
ter mély, betonból készült úszómedencével. 
A vizet egy artézi kút szolgáltatta volna 250 
méter mélységből, 25 C fokos vízhőmérsék-
lettel. A fürdő, vagy ahogy akkor nevezték, a 
strandfürdő területét 400 méter hosszú pa-
lánkkerítéssel kívánták körbeölelni, ahol egy 
férfi és egy női öltöző, illetve kabinok várták 
volna a fürdőzőket.

Létrehozásáról a helyi újság lapjain el-
kezdődött egy társadalmi vita. Először is 

arról, hol vásároljon erre a célra területet 
a város. Voltak, akik az állomás környé-
két helyeselték, mások a „Hősök Kertje” 
közelében látták volna szívesen, megint 
mások pedig a vágóhíd mellett, amely a 
jelenlegi fedett termálfürdő helyén állt. 
A város vezetése végül az utóbbi mellett 
döntött, s meg is vásárolt egy 18 holdas 
területet, amely nyugati irányban a tégla-
gyárig húzódott. (Ez akkor a csónakázó tó 
közelében állott.)

Mivel az építkezéshez nem volt anya-
gi ereje a városnak, ezért 1936 augusz-
tusában közadakozást hirdettek, hogy a 
befolyt összegből megfúrhassák az artézi 
kutat, s a következő év tavaszára meg-
épülhessen a medence is. Költségvetési 
fedezet hiányában a lakosság teherbíró 
képességét meghaladta ez a vállalkozás és 
lassan egy újabb világháború szele is érez-
hető volt már, így ez a szép elképzelés a 

tervek szintjén maradt. Szerzett viszont a 
város egy földterületet, amelyen negyed 
század múltán valóban megépül majd a 
mai strandfürdő. 

Amint említettük, élénk közvita zajlott 
abban az időben egy ilyen létesítmény 
szükségességéről. A helyi újság rendsze-
resen közölt e témában olvasói leveleket, 
melyek közül mondandónk zárásaként 
közre adunk egy ma már megmosolyog-
tató véleményt egy idősebb férfiútól: 
„Nem értem, minek ez a nagy felfordulás 
a fürdő ügyében. Én azt tartom, az ember 
kétszer fürdik életében: egyszer amikor a 
bába megfürdeti, másodszor pedig amikor 
meghal. Na meg aki sokat ad magára, a 
sorozáskor. Mire való akkor a mosóteknő?”/
Forrás: levéltári iratok és a Hajdúnánási 
Újság korabeli számai)

Buczkó József

fejezetek
a hajdúnánási fürdő kultúra történetéből 3.

Strandfürdő a város peremén?

2012. március 16–18-án a Hajdúnánási 
Kolping Család Egyesületet érte az a meg-
tiszteltetés, hogy a keleti körzet lelkigya-
korlatának otthont adjon. Több telepü-
lésről – Gyöngyös, Miskolc, Nyíregyháza, 
Újfehértó, Nagykálló, Szeged – érkeztek 
hozzánk a Kolping családok érdeklődő 
tagjai, akik valamennyien egy céllal érkez-
tek: lelkileg épülni, erőt gyűjteni a min-
dennapi küzdelmekhez.

Rendezvényünk középpontjában a Ju-
hász Imre atya által tartott lelkigyakorlat 
állt, mely Szent Ágoston szavaira épült. 
Ezekből csupán néhány gondolatot emel-
nék ki.

„Van-e olyan gőg, melyet Jézus alázatos-
sága nem képes meggyógyítani?” Imre atya 
többször hangsúlyozta az alázat fontossá-
gát, amely minden erény szülőanyja. Má-
ria példáját állította a középpontba: „Íme, 

az Úr szolgálóleánya: történjék velem sza-
vaid szerint!” Az alázat testvéreink felé a 
szeretet hitelességét jelenti.

„Van-e olyan akaratosság, melyet Jézus 
engedelmessége nem képes meggyógyítani?” 
Aki a saját akaratát Isten akarata elé he-
lyezi, bálványimádónak tekinthető. Baj 
van a szeretettel, ha az engedelmesség 
nem örömteli. Jézus Krisztus engedelmes-
sége kereszthalálában érte el tetőpontját. 
Ha Jézus nem mondja: „Legyen meg a 
Te akaratod!”, akkor csak egy drámai 
történet lett volna kereszthalála. Tegyük 
fel magunknak is a kérdést: el tudom-e 
fogadni, ami az életben történik velem. 
Fontos, hogyha Isten megengedi, hogy 
rossz történjék velem, akkor tudjam kérni 
az Ő erejét mindehhez. És soha ne felejt-
sem el Szent Pál szavait: „A Krisztust sze-
retőknek minden a javukra válik”!

„Van-e olyan erőszakosság, melyet Jézus 
szelídsége nem képes meggyógyítani.” Az 
erőszak nem erő, hanem gyengeség. Az 
életszentség magas foka, amikor tudom 
szeretni azt is, aki bántott.

„Van-e olyan érzékiség, melyet Jézus tisz-
tasága nem képes meggyógyítani.” Isten 
álmát teszi tönkre minden szexuális visz-
szaélés. Hiszen testünk a bennünk lakó 
Szentlélek temploma. 

A lelkigyakorlatot követően személyes 
példáról hallhattunk Jalkóczy Miklós 
tanár úrtól, aki Zarándokutak címmel 
mondta el élményeit. Vendégeink a testi 
felüdülésre is lehetőséget kaptak a helyi 
gyógyfürdő látogatása révén. Vasárnap a 
„Kitaszítottak” című kiállítás megtekinté-
se után hálaadó szentmisén vettünk részt, 
s végül rendezvényünket közös ebéd zárta.

Vargáné Sárosi Ildikó

testi-lelki felüdülés Hajdúnánáson
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Minőség · Megbízhatóság · Szakértelem
Ingyenes árajánlat készítés, szaktanácsadás.

Generál kivitelezés · http://www.nyakep.hu
Tüzép · Dorogi u. vége
Telefon: 52/570-752 vagy 30/4490-490
Építőanyagok széles választéka, hőszigetelő rend-
szerek, csempék, szaniterek, homlokzati vékonyva-
kolatok (DRYVIT, POLI FARBE).
Barabás téglakő akció
http://www.barabasteglako.hu
Tüzelőanyagok: akác kuglis fa, bükk kuglis fa
Kazánok, kandallók.

Lindab márkaképviselet · Telefon: 52/570-750
Minőségi bevonatos svédacélból, trapéz-, cserepes- 
és síklemezek, csatornák, csatornarendszerek.

Nyak-Ép Kft.

• Órák, arany és ezüst ékszerek
• Órajavítás
• Ékszerjavítás
• Elemcsere
• Ékszerkészítés
• Régi órák felújítása
• Törtarany beszámítás

Forduljon hozzánk bizalommal!
Hajdúnánás, Bocskai u. 3–7.

Ötvös Óra- Ékszer

„… csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen…”
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Béres csepp 40x30 ml 3090 Ft
Voltaren emulgél 1% 50 g 995 Ft
Magne B6 tabletta 50 db 1395 Ft

www.szimpatika.hu

PÁNTLIKA MÉTER ÉS RÖVIDÁRU ÜZLET

Nagy választékkal, sok tavaszi és nyári méteráruval 
várjuk kedves vevőinket. · Mártírok u. 1/4.

Akác, tölgy hasogatott kalodába 
sorba rakott tűzifa rendelhető!
25 000 Ft/kaloda. 
A kaloda mérete: 
1,30 m x 1,95 m x 80 cm
A kaloda 1,1 erdei köbméter 
konyhakész tűzifát tartalmaz.

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

sorba rakot tüzifa rendelhető! 
12 800 Ft/kaloda. Akciónkban 
ha rendel 15 kalodát 16-ot kap 

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

Óriási akció! Tűzifa a termelőtől
 +1 kaloda fa ingyen

Elérhetőség:
06-70/639-9250
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Ügyfélfogadás: Hétfő 9–12 óráig, Szerda 14–17 óráig
 Csütörtök 12–16 óráig

A dr. rab Ferenc Ügyvédi Iroda új címe 
4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 11.

(A Balmaz Pékség fölött)

Nagy készletfrissítéssel 
várjuk önöket!
Figyelje az akciós címkével 
ellátott ruháinkat! 
Pólók már 250 Ft-tól!
Nikodémusz István 1.
(a volt Marx K. u.)

British shop

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk
köszönetet 

mindazoknak, akik
szeretett édesanyánk

temetésén megjelentek,
utolsó útjára elkísérték,

ravatalára koszorút,
virágot helyeztek, 

gyászunkban
 részvéttel osztoztak!

A gyászoló család

Varga Zoltánné
Nagy Erzsébet
(volt Hn. Hajdú u. 
2. sz. alatti lakos)
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Polgári, büntető 
és családjogi ügyek.
Cégalapítás egy nap alatt.
Tanácsadás, okiratszerkesztés.
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Ez itt az Ön hirdEtésénEK a hELyE!
Hirdessen Ön is a megújult Hajdúnánási Újságban!
Kiváló minõségû, színes hirdetések, megemlékezések, évfordulók meghirdetése kedvezõ áron!

Várjuk apróhirdetéseiket is!

2012. április 30-val befejeződik az „Új For-
ma a foglalkoztatásra Hajdúnánáson” című 
TÁMOP-2.4.3/B-2-10/1-2010-0026 
számú európai uniós pályázati program, 
melyet a HAJDÚ FORMA Szociális Szö-
vetkezet valósított meg Hajdúnánáson. 
A projekt 8 hátrányos helyzetű pályakez-
dő, megváltozott munkaképességű illetve 
hosszú ideje munkanélküli álláskereső szá-
mára biztosított munkalehetőséget.

A Szövetkezet munkavállalói a pro-
jektnek köszönhetően OKJ-s képzettsé-
get szereztek (arany-, ezüstkalászos gazda, 
parkgondozó, számítógépes grafikus), kö-
zösségi, kulturális programokon vettek 
részt, illetve a munkavállalásukat elősegítő 
szolgáltatásokban részesültek (csapatépítő 
foglalkozás, motivációs tréningek).

A program zárását követően a mun-
kavállalók továbbfoglalkoztatását a Szö-
vetkezet teljes egészében saját forrásból 
biztosítja.

A pályázati támogatás lehetővé tette, 
hogy Hajdúnánáson egy sokszínű szol-
gáltatásokat nyújtó vállalkozás kezdhesse 
meg működését:

A Bocskai u. 2–4. sz. alatt digitális 
nyomda várja mind a lakosság, mind a 
helyi cégek, intézmények megkeresését. 

Emellett a szakképzett munkavállalók me-
zőgazdasági, kertgondozói és szórólap-ter-
jesztési feladatokat látnak el a településen.

A helyi vállalkozók, partnerek bemu-
tatkozó találkozók keretében kaphattak 
részletes információkat a Szövetkezet cél-
jairól, tevékenységéről.

A Szövetkezet tagsága és munkavállalói 
számára egyaránt fontos, hogy a város kö-
zösségét is segítse munkájával, ennek ér-
dekében vállalati önkéntes programokban 
vettek részt. 

A Szövetkezet szolgáltatásairól további 
információk a www.hajduforma.hu hon-
lapon érhetők el.

Kapcsolat:
Hajdú Forma Szociális Szövetkezet
Hajdúnánás, Bocskai u. 2–4.
E-mail: hajduforma@gmail.com

Hajdú forma

 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A Hajdúnánási Építő és Szolgáltató 
Kft. víz- és csatorna, valamint távhő-
szolgáltatási ágazatain az elmúlt évek 
során 50 000 000 Ft kintlévőség kelet-
kezett. A kintlévőség mértéke a cég pénz-
ügyi helyzetét nagymértékben rontja, 
mindemellett a becsületesen fize tő fo-
gyasztók érdekeit is sérti. 

A kintlévőség kezelésére az alábbi meg-
oldást vagyunk kénytelenek bevezetni.

Azon fogyasztóinknál, akiknél a tar-
tozás legalább 30 napja fennáll és meg-
haladja a 20 000 Ft-ot, a vízfogyasztá-
sukat korlátozni fogjuk. Az intézkedést 
követően, a szolgáltatott ivóvíz mennyi-
sége az ingatlanra bejelentett lakcímmel 
rendelkező lakókra számítva, 20 liter/fő 
mennyiségben lesz korlátozva naponta.

Azon távhőszolgáltatást igénybe vevő 
fogyasztóinknál, akik tartozása legalább 
30 napja fennáll és meghaladja a 40 000 
Ft-ot a használati melegvíz szolgálta-
tást szüneteltetni fogjuk.

Ez alól kivételt képeznek azon fo-
gyasztóink, akik cégünkkel részletfizeté-

si megállapodást kötöttek és a hátralék 
mellett fizetik az aktuális számláikat is, 
illetve azok a letiltás alatt álló ügyfelek, 
akik szintén folyamatos befizetést teljesí-
tenek a hátralék és az aktuális díj megfi-
zetése terén is.

A hátralékkal rendelkező ügyfeleink 
részére, a tartozásuk rendezésére – mely 
részletfizetési megállapodás is lehet – 2 hét 
türelmi időt biztosítunk. A részletfizetés 
megállapodási kérelemhez kötelező ke-
resetigazolást mellékelni, ami lehet mun-
káltatói igazolás, nyugdíjszelvény, stb.

A részletfizetés engedélyezésének felté-
tele, a megállapodás aláírásával egyidejű-
leg az első részlet befizetése. 

Azon fogyasztók számára, akik hát-
ralékukat egy összegben rendezik, a 
tartozásból 10%-ot elengedünk.

A fentiekben érintett fogyasztókat le-
vélben való megkeresés útján értesítjük.

Hajdúnánási Építő
 és Szolgáltató Kft.

felHíVáS!
tisztelt fogyasztóink!

Gazdálkodók 
figyelmébe!

Tájékoztatjuk a termelőket, hogy az 
MVH Gazdatájékoztató estet tart, 
melynek témája: Tájékoztató a 2012. 
évi egységes kérelem (területalapú tá-
mogatás) benyújtásáról
■ különös tekintettel a Kérődző (hús-

marha és juh ágazatban igényelhető) 
nemzeti szerkezetátalakítási prog-
ramra, valamint az Agrár-kárenyhí-
tési rendszerre

■ Előadó: Klepács Györgyi MVH Haj-
dú-Bihar Megyei Kirendeltség vezető

■ A Gazdatájékoztató est időpontja: 
2012. május 2. (szerda) 17 óra

■ Helyszín: Hajdúnánás, Bocskai Film-
színház épülete (Köztársaság tér 16.)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

■ Ismeretlen tettes 2012. március 4-én 
virradóra Hajdúnánás külterületén lévő 
egyik tanyában leszúrt két darab sertést 
és azt eltulajdonította. A lopással oko-
zott kár körülbelül 120 000–150 000 Ft.

■ 2012. február 25. és 2012. március 6. 
közötti időben ismeretlen tettes ajtóbe-
törés módszerével behatolt Hajdúná-
nás-Tedejen egy szabadidő terembe és 
onnan 2 db hangfalat és 2 db erősítő 
berendezést tulajdonított el. kb. 30 000 
Ft érékben.

■ Ismeretlen tettes 2012. március 9-én 
virradóra a Hajdúnánáson egy családi 
ház melléképületéből 22 db tyúkot és 
3 db kakast eltulajdonított, kb. 50 000 
Ft értékben.

■ Ismeretlen tettes 2012. március 11. és 
2012. március 12. közötti időben Haj-
dúnánáson egy lakatlan házhoz tartozó 
udvarból 35 db tyúkot, és egy gyöngy-
tyúkot tulajdonított el, kb. 54 000 Ft 
értékben.

■ Ismeretlen tettes 2012. március 12. 
napon 01:00 és 02:20 közötti időben 
Hajdúnánáson egy bolt bejárati ajtajá-
nak ablakát betörte, azon keresztül be-
hatolt az épületbe, majd célirányosan a 
bevételt rejtő fiókhoz ment, és onnan 
a bevételt eltulajdonította. A bűncse-
lekménnyel okozott kár: 150 000 Ft, 
rongálással: 150 000 Ft.

■ Ismeretlen tettes 2012. március 18-án 
Hajdúnánáson egy telephelyről kb. 
370 liter gázolajat tulajdonított el, kb. 
162 000 Ft értékben.

■ Ismeretlen tettes 2012. március 5-én 
08:00 óra és 2012. március 20-án 
10:00 óra közötti időben Hajdúnánás 
külterületén egy tanyából eltulajdoní-
tott egy három részből álló gyűrűs hen-
gert. Az okozott kár: 700 000 Ft.

■ Ismeretlen tettes 2012. március 22-én 
20:00 és 22:00 óra közötti időben jog-
talanul behatolt a Hajdúnánáson egy 
családi ház udvarára, és onnan eltulaj-
donított 2 db férfi kerékpárt. A bűncse-
lekménnyel okozott kár: 15 000 Ft.

■ Ismeretlen tettes 2012. március 24 
napon Hajdúnánáson egy családi ház 
kertjéből eltulajdonított egy ALKO tí-
pusú szivattyút. A lopással okozott kár 
kb. 30 000 Ft.
Kérjük, hogy amennyiben lakókör-

nyezetében bármilyen bűncselekményt 
vagy gyanús körülményt észlel, tegyen 
bejelentést a Hajdúnánási Rendőrkapi-
tányságon az 52/570-050 vagy a 107-
es segélyhívó telefonszámon. Csak így 
tudjuk közösen megelőzni a bűncselek-
ményeket, vagy elfogni az elkövetőket!

Szabó Gábor r. alezredes
bűnügyi osztályvezető

125 éves a Szervezett Magyar Mentés, és 65 éve annak, hogy városunkban mentőállomást 
létesített a Vármegyék és Városok Országos Mentőegyesülete.
Az évforduló alkalmából, a Mentők Napján, május 10-én a hajdúnánási mentőállomás 
9 óra 00-tól 15 óra 00-ig nyílt napot tart, melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Április 25. 10.30 Robin, a hód – élő sze-
replős természetvédelmi mesejáték Ke-
mény Henrik bábjainak felhasználásával.

Április 28. A XXI. Weöres Sándor Orszá-
gos Gyermekszínjátszó fesztivál Hajdú-
Bihar megyei találkozója, ahol a megye 
legjobb diákszínjátszói mutatkoznak 
be. A belépés díjtalan!

Április 29. 16 óra a Tánc Világnapja – 
hajdúnánási táncosok bemutatói. Belé-
pődíj: 500 Ft.

Április 30. Lepje meg feleségét, barát-
nőjét, kedvesét vagy anyósát az április 
30-ról május 1-re forduló éjszakán sze-
renáddal! A szerenádról gondoskodik: 
Tóth László – tangóharmónika, ének, 
Kócsi Imre – gitár, ének, illetve másik 
zenekarként vonós zenekar is kérhető. 
A szerenád időtartama kb. 10 perc. 
Ára: 3000 Ft. A szerenádra előzetesen 
a művelődési központban lehet jelent-
kezni és időpontot egyeztetni!

Május 3. 17 óra Oláhné Nábrádi Julian-
na üvegfestmény kiállítása. Megtekint-
hető: június 3-ig.

Május 5. II. Aktív Fitness Testépítő Kupa
Május 9. 15–19 óra Bolhapiac és Gyűj-

tők cseredélutánja
■ Helyszín: a művelődési központ par-

kolója (Eső esetén a művelődési köz-
pont előcsarnoka.)

■ Ha sok a lom a lakásban, padláson, 
vagy nem fér el a garázsban a hasz-
nált, megunt holmiktól, akkor vár-
juk a Bolhapiacra.

■ Jelentkezés és asztalfoglalás előzete-
sen az 52/382-400 vagy a 70/372-
1494-es telefonszámokon, személye-
sen a művelődési központban, illetve 
az info@nanasvmk.hu e-mail címen 
lehetséges.

■ Egy asztal foglalása díjtalan! Minden 
további asztal bérlése: 500 Ft/asztal.

Május 11–12–13. Hajdú-Bihar Megyei 
Gyermek és Ifjúsági Néptánc Fórum.  
A belépés díjtalan!


Buszkirándulás
Július 3–8. Erdély: Brassó és környéke

■ (Déva, Vajdahunyad, Nagyszeben, 
Fogaras, Brassó, Prázsmár, Törcsvár, 
Sinaia, Homoród, Segesvár, Torockó)

■ Ára: kb. 52 000 Ft/fő, amely tartal-
mazza az utazást, valamint 5 éjszaka 
szállást félpanzióval.


Sportgyűjtemény
A hajdúnánási labdarúgás 2012. július 
21-én ünnepli fennállásának 100. évfor-
dulóját, amelynek tiszteletére kiállítást 
szervezünk. Kérjük, aki rendelkezik a 
nánási labdarúgással kapcsolatos fotók-
kal, dokumentumokkal, tárgyi emlékek-
kel, kérjük juttassa el hozzánk (akár lemá-
solásra is). A sportgyűjteményünk részére 
szívesen fogadunk más sportágakkal kap-
csolatos felajánlásokat, tárgyi emlékeket, 
fotókat stb. További információk a mű-
velődési központban Szólláth Zoltántól 
kérhetőek.


Fotóarchívum
A fotóarchívumunk részére keresünk régi 
hajdúnánási fotókat a városról, a határról, 
városi rendezvényekről, régi szakmákról 
stb. A fotókat lemásoljuk és visszaadjuk 
tulajdonosának. További információk a 
művelődési központban Szólláth Zoltán-
tól kérhetőek.

az ifiház májusi 
programajánlója
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 16.
www.okmasok.hu, 06-20-919-0838

2012. május 5. szombat 19 óra Alvin és 
a mókusok 3. (Szinkronizált, amerikai 
vígjáték, 87 perc, 2011)

2012. május 12. szombat 19 óra Project 
X – A buli elszabadult (Feliratos ameri-
kai vígjáték, 2012)

2012. május 19. szombat 19 óra Ame-
rikai pite: A találkozó (Szinkronizált 
amerikai romantikus vígjáték, 114 
perc, 2012)

2012. május 26. szombat 19 óra Az erő 
krónikája (Szinkronizált angol-ameri-
kai sci-fi, 84 perc, 2012)

Kézműves foglalkozások
2012. május 4. péntek 16 óra Anyák 

napi készülődés (Jelentkezni a foglal-
kozás előtti szerdai napig lehet)

2012. május 18. péntek 16 óra 
Textilkollázs (Jelentkezni a foglalkozás 
előtti szerdai napig lehet)

Játékbarlang
2012. május 25. péntek 16.00–19.00 

(apróknak)
2012. május 26. szombat 16.00–19.00 

(nagyoknak)

a Városi 
Könyvtár 
programjai
(Bocskai u. 12–14.)

Május 7. 9 óra 
Internet-klub foglalkozása


Április 28. 10 óra 
Családi olvasóklub


Könyvtári foglalkozásokra előzetes idő-
pont egyeztetéssel várjuk az óvodák és is-
kolák csoportjait.


Továbbra is várjuk az érdeklődőket
■ „Olvasólámpa” olvasóklubba
■ az Internetes klubba
■ a Családi olvasóklub foglalkozásaira

Múzeum
állandó kiállítások
(Bocskai u. 13.)

■ Kalapkötők nyomában 
■ Kitaszítottak

Programok
Tárlatvezetés, múzeumpedagógiai foglal-
kozás, városismertető séta(n)óra előzetes 
egyeztetés után igényelhető, nem csak 
iskolásoknak.

Márciusi
rendőrségi hírek 

■ Március 8-án a 36. számú főút 10. km. 
szelvényénél egy kisteherautó teljesen 
kiégett, személyi sérülés nem történt.

■ Hajdúnánás és Hajdúdorog között 
egy személygépkocsi oldalára borult, 
az úton teljes útzár volt, a személygép-
jármű vezetője könnyű sérülést szenve-
dett.

■ Március 15-én a Fürdő út végén egy 
szeméttároló gyulladt ki. 

■ Március 16-án Pród külterületén kb. 
300 nagybálás széna, szalma égett.  
A tűz teljes eloltása több mint 18 órát 
vett igénybe.

■ Március 26-án Hajdúnánás és Balmaz-
újváros között egy fa az úttestre borult, 
akadályozta a forgalmat.

■ Március 27-én Tiszavasváriban egy la-
kóház gázkazánja felrobbant, a robba-
nás következtében a lakás is kigyulladt. 
A tűz eloltásában a tiszavasvári önkor-
mányzati tűzoltók is közreműködtek, 
személyi sérülés nem történt.

A rendkívüli szárazság miatt március 
hónapban 78 alkalommal kellett száraz 
fű, nádas, avar illetve legelő tűzhöz vonul-
ni a nánási tűzoltóknak.

13 esetben a környező tűzoltóságoknak 
nyújtottunk segítséget káreset felszámolá-
sában.

3 alkalommal a tűzjelzés tévesnek bi-
zonyult. 

a Katasztrófa-védelmi Kirendeltség 
márciusi hírei

Kéky lajos Városi Művelődési
Központ programjai 04. 25–05. 13.

Mozimusor

Meghívó

Eladó vagy kiadó 
52 m2-es légkondicionált, 

részben felújított panelház 
az Ady Endre Krt-on. 
Irányár: 8 000 000 Ft.

 

Eladó tégla építésű 
egyedi fűtéses 67 m2-es 

társasházi lakás a piaccal 
szembeni rózsaszín házban.

Irányár: 12 000 000 Ft.
Érd.: 06 70 52 42 201

Hirdetés feladás: Kéky Lajos Városi Mûvelõdési Központ
 Telefon: 52/382-400, illetve Szabó Endre hirdetésszervezõnél a 06-30/523-6848-as telefonszámon.

Strandfürdő • Gyógyászat • Camping- és Vendégházak

Információk:

info@nanasfurdo.hu

Tel: 52/381-858 www.nanasfurdo.hu

Hajdúnánási Gyógyfürdő
Strandnyitás

14.00 – 14.30

14.30  - 15.00

15.00 – 16.00

16.00 – 16.30

A püspökladányi
Lolita Mozgásstúdió
műsora

VV Béci és Gigi
műsora dedikálással

Zumba mindenkinek
Kiss Évával és lányaival

Miki Family Party
Zenés-Táncos
Családi Animáció
-Mókás koreográfiák
-Játékok korhatár nélkül
-Nyeremények

Szezonnyitó program

Éjszakai fürdőzés

2012. május 12-én 21.00 – 02.00!
Fürdőzés és habparty

Belépő jegyár: 1200 Ft

Szaunaprogram
a Termálfürdő szaunájában

Részvétel programonként külön karszalag vásárlásával!

21.00
22.00
23.00

Sörös felöntés
Joghurtos peeling
Mézes-olajos bőrfiatalítás

április 29-én 14.00 – tól:

A programok ára: 300 Ft/alkalom

2012. április 27-én 9.00

Találkozzunk a fürdőben
programjainkon!

a strand gyógymedencéiben
DJ: Vass Belépődíj: 1500 Ft

A fürdőzésen maximálisan 2000 fő részvételére számítunk!

Maximálisan 25 fő részvételével!Szezonáraink 2012. június 1-től:

1300 Ft
1000 FtKedvezményes:

Teljesárú:

Hajduker 
Megújuló energia

Gazdaságos fűtési 
rendszerek.

Napkollektor – 
meleg víz ingyen! 

Napelem – 
Ingyen energia a naptól!

Hajdú u. 1.

Tel.: 06 70 392 5704Megvételre keresek hajdúnánási és hajdúdorogi papírrégiségeket, 
régi hajdúnánási fotókat, régi képeslapokat (főleg 1945 előttiek), 
kártyanaptárokat, a Hajdúnánási Újság és a Nánási Szabadság 1949 
előtti példányait, helyi moziműsorokat, plakátokat valamint katonai 
sisakokat.

Szólláth zoltán – Hn. Szamos u. 13/A ■ 52/390-049
Munkahelyi: 52/382-400 (műv. központ)
E-mail: szlizo@freemail.hu

http://www.okmasok.hu
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Vannak emberek és vannak ügyek, akik, 
és amelyek mellé egyszerűen oda kell áll-
ni. Egy közösség tagjáért például, ha ki-
derül: súlyos beteg. Márkért, aki 17 éves 
és 1,5 éve derült ki: csontrákban szenved.  
A Csiha Győző intézményegység torna-
termében március 10-én Jótékonysági es-
tet rendeztek azért a Varga Márkért, aki az 
iskola 10. évfolyamos tanulója. A fellépők 
az est során zenével és tánccal fejezték ki, 
hogy segítenék gyógyulását és szeretettel 
várják vissza maguk közé. 

A szervezők Békésiné Gál Krisztina 
és lányai sok csoportot állítottak az ügy 
mellé.

Ilyés Ilona Aranyszalma néptánccso-
portját, a Phonix Fusion csoportot, a 
Hajdúnánási Gimnasztráda csoportot, a 
Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium ének-
karát, a Zafir majorett-csoportot, az Irisz 

hastánccsoportot, a humorista Kócsi Im-
rét és a Külön Kiadás Zenekart is. 

A belépőkből, a támogatójegyekből és a 
tombolaárusításból befolyt összeget Márk 
édesanyjának adták át, hogy segítse őt 
utazásában, a gyógyszerek vásárlásában, a 
kezelések költségeiben. 

Az est sikeres volt. A szervezők elmon-
dása szerint az édesanyát meglepte a jó-
tékonysági kezdeményezés, de örült neki. 
Legnagyobb örömöt azonban a gyógyulás 
hozhat. Az elküldött energiák kell, hogy 
használjanak! Márknak azt üzenik: hisz-
nek a felépülésében. 

Kérésre közzétesszük az újságunk ja-
nuári számában megjelent Varga Márk 
számlaszámát ahova a gyógyulás reményé-
ben az adományokat várja: 
11600006-00000000-18176104104 

Nagy Ágnes

Pozitív energia a beteg 
Márkért

Kócsi Sztorik
Kertásás
papóval

„Itt a tavasz, jöhetnek a tavaszi munkála-
tok!” – kiáltotta el magát egyik barátom 
a napokban, aki becsalt magához néhány 
pohár borra, (nem volt nehéz) s egy kis 
beszélgetésre.

Mindketten szeretünk a kertben ügy-
ködni tavasszal és nyáron, s kicsit szo-
morúan konstatáltuk, hogy bizony ezzel 
a mai fiatalok – tisztelet a kivételnek – 
nem igazán vannak így. Pedig milyen jó 
is mikor a saját paradicsomját karikázza 
az ember a zsíros kenyerére, vagy a saját, 
egész évben gondosan nevelt szőlőjének 
mustjától kell rohannia valahová.

Talán mi sem voltunk fiatalon ilyen 
szorgos gazdák?

Emlékszem egy esetre, mikor hu-
szonévesen elhívtak egyik rokonomhoz 
kertásásra. Csak ketten ástunk egy kb. 
50x50 méteres kertet egy idősebb bácsi-
kával, akit mindenki csak papónak hívott.  
A reggeli szíverősítő után nekikezdtünk, ő 
az egyik felét, én a másikat. No, gondol-
tam, meg vagyok én áldva ezzel az öreggel. 
Legfeljebb majd lassabban dolgozom, ne-
hogy szégyenbe hozzam a papát. Fiatalos 

lendületemtől vezérelve hamar az élre ug-
rottam, úgyhogy néhány sor után megáll-
tam cigizni (akkor még szívtam én balga) 
had érjen utol a bácsika. Az öreg csak egy-
kedvűen már-már gépiesen haladt előre. 
Néhány óra múlva azonban kezdett vál-
tozni a helyzet. Én egyre többet pihentem 
a papa meg mintha duracell elemeket reg-
gelizett volna csak haladt előre (ill. hátra) 
folyamatosan. A legnagyobb tragédia ak-
kor ért, mikor egy alkalommal – homlo-
komat megtörölve – rémülten észre nem 
vettem, hogy a papó már megelőzött vagy 
két méterrel. Nagyobb sebességre kap-
csoltam, (nagyobb ásónyomokat vettem) 
s a végére fej-fej mellett végeztünk. Ekkor 
jött az igazi színjáték. El kellet játszanom, 
hogy ez nekem milyen könnyedén ment, 
– még fütyörésztem is alig hallhatóan –. 
Ma már bevallom ez nehezebb volt, mint 
maga a munka. A legnehezebb viszont 
másnap reggel az ágyból való kikászáló-
dás volt. Ma sem értem honnan vette az 
energiát az a 160 centis bácsika, közel a 
hetvenhez.

Kócsi Imre

Népes küldöttséggel képviseltük váro-
sunkat és iskolánkat március 17-én a 
TV2 által szervezett Nagy vagy! című ve-
télkedőn. Versenyzőink (6 diák 4 szülő) 
és kísérő nevelőik már előző nap elutaz-
tak Budapestre, hiszen szombat reggel 
már fél 8-kor meg kellett jelenni a ver-
seny helyszínén, a budaörsi uszodában.  
A szurkoló sereg egy külön busszal haj-
nali 4 órakor indult utánuk.

A nap során 36 csapat hat csoportban 
mérte össze az erejét, tudását, ügyessé-
gét, felkészültségét. Mi a második tur-
nusba kerültünk, így kisebb várakozás 
után elkezdődhetett a vizes versenyünk. 
Minden csapatot egy-egy nevezetes sze-
mély „celeb” erősített. A mi csapatunk 
tagja Ada lett, a Viva TV műsorvezetője. 
Az uszodai feladatokat jól teljesítettük, 
a csapat nagyot küzdött a medencében.  

A feladatok nehezek voltak, és igazán 
gyakorolni se tudtuk őket annyira, hi-
szen a mi uszodánkban nincsenek olyan 
ideális feltételek, mint más városokban. 

A vizes feladatok után a 3. helyen 
álltunk, vártuk a délutáni „szárazföldi” 
versenyeket. Nagyon sokáig vártuk … 
Ez a nap igazából egy tévéműsor felvé-
tele volt, ahol bizony szereplők voltunk, 
igazodni kellett a műsortervhez, a rende-
zőhöz. Néha egy-egy konferálást újra fel 
kellett venni, ezért a várakozás nagyon 
hosszú lett.

A két versenyszám közötti szünetben 
érkezett meg hozzánk főszurkolónk, Gá-
bor Betti, a Desperado énekesnője. Min-
den csapat feladata volt, hogy hozzon 
magával egy olyan hírességet, aki kap-
csolódik városához. Mi Bettit kértük fel 
erre a feladatra, hiszen ő Hajdúnánáson 
élt, tanult egészen felnőtt koráig. 

A délutáni feladatok sem voltak köny-
nyebbek, mint délelőtt. Sok figyelmet, 
ügyességet, erőt igényeltek. Csapatunk 
nagyot küzdött, alig maradtunk le a 
továbbjutást jelentő 3. helyről. Nagyon 
nem bánkódtunk, elhatároztuk, jövőre 
újra nekivágunk!

Tóth Imre 
Forrás: www.bocskai.net

Nagyok voltatok!

Hirdetés feladás

Kéky Lajos Városi Mûvelõdési 
Központ 
Telefon: 52/382-400, illetve Szabó Endre 
hirdetésszervezõnél 
a 06-30/523-6848-as telefonszámon.

Ez itt 
az Ön 

hirdEtési 
fELüLEtE!

mailto:hajdunanasi.ujsag@gmail.com

