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G
A város napján harangszó is hívogatta a 
nánásiakat, hogy a hamisítatlan téli időjárás 
ellenére legyenek részesei a délutáni cere-
móniának. A református templom melletti 
téren a szép számú tömeg ajkáról felcsendült 
a Himnusz, majd egy trombitaszóval kísért 
katonadalt hallhattunk. A hetek óta üresen 
álló talapzat Török József újfehértói kőfara-
gó mester irányításával szépült meg, a 642 
nánási, első világháborús hősi halott neve 
betűről betűre vált szorgos kezek munkája ré-

vén újra olvashatóvá. A kétalakos, annak ide-
jén közadakozásból elkészült szobor, (Kalotay 
Kreipel Ottó munkája) 1927 ősze óta áll a 
város központjában. A megviselt, több he-
lyen szinte lyukas művet a mátészalkai Bíró 
Lajos szobrászművész hozta helyre, erősítette, 
tisztította meg, hogy december 12-én olyan 
állapotban láthassuk viszont, ahogyan talán 
még új korában sem látták a helyiek.

„Nem lehet nem megilletődve rápillan-
tani e szoborra” – mondta köszöntőjében 
Szólláth Tibor polgármester. A szitáló hó, a 
korai alkony és egy reflektor fénye valóban 
különleges hangulattal ajándékozta meg az 
odasereglőket. Ünnepi beszédében a Honvé-
delmi Minisztérium parlamenti államtitkára, 
Vargha Tamás rámutatott, hogy az 1914-
ben háborúba hívott férfiak fiatal éveiket, 
álmaikat, családjukat hagyták hátra abban a 
reményben, hogy utódaik majd boldogab-
ban élhetnek. Ezt követően Gacsályi Gábor 
református lelkipásztor és Juhász Imre római 
katolikus plébános megszentelte a munkála-
tok idején felszínre került földi maradványo-
kat, amelyeket most urnába téve az emlékmű 
mögötti parkban helyeztek örök nyugalomra. 

A szobor talapzatába az utódoknak szóló 
kordokumentumok mellett minden, a felújí-
tásra adományt felajánló személy, intézmény 
neve is bekerült. Az ünnepség alatt a Magyar 
Tartalékosok Szövetsége Hagyományőrző Ta-
gozata szolgált katonai tiszteletadással, majd 
a koszorúzások után egy hegyi tarackágyúból 
díszlövést is leadtak. Az eget rengető dörre-
nést mély csönd, majd a hóesés megerősödé-
se követte. A Szózat közös eléneklése előtt a 
trombita fújt takarodót. 

A tervek szerint 2013 májusában a má-
sodik világháborúban elesett katonák neve 
is felkerül majd a talapzatra, hogy a Hősök 
Emlékműve teljessé váljon. 

Vékony Gábor

Hősök 
Emlékművének 
újraavatási 
ünnepsége

azdag programmal zárult az 
idei város napi rendezvény-
sorozat december 12-én. 

A hagyományos ünnepi képvi-
selőtestületi ülés délután fél hat-
kor koszorúzással vette kezdetét 
a Bocskai szobornál. Dr. Juhász 
Endre alpolgármester úr emlékező 
beszédében szólt arról a nagyon 
nehéz történelmi korról, amikor 
Bocskai István megvívta győztes 
szabadságharcát az addig csak „ten-
ger-garázdáknak”, martalócoknak 
nevezett hajdúk segítségével. Az 
1605. december 12-én Korponán kihirde-
tett hajdúszabadság egyet jelentett a közel 
tízezer, hazátlan hajdúnak a letelepedéssel, 
a hittel, a törvénnyel. És hogy a letelepe-
dett hajdúk megfogadták a fejedelem szi-
gorú törvényeit, mi sem bizonyítja jobban, 
mint jelenlétünk, itt a Hajdúságban, még 
407 év után is. 

A koszorúzás után a művelődési házban 
folytatódott az ünneplés. Szólláth Tibor 
polgármester ünnepi beszédében emléke-
zett Bocskai Istvánról, arról a tiszteletről, 
értékteremtésről, amely az utódokban él a 
nagy fejedelem és életműve iránt. 

Nekünk, itt a hajdúságban élőknek 
olyan történelmi példa ő, akit második 
honalapítóként is tisztelhetünk, hiszen ki 
tudja, mi lett volna azzal a közel tízezer ha-
júval, akiket az ő szavaival élve „nagy föld 
bástyájául” tett. Két császár között, – a tö-
rök és a Habsburg birodalom halálos ölelé-
se közepette – okos politikával véghez tud-
ta vinni győztes szabadságharcát. Tudott 
olyan békét kötni, amelyben ő diktálta a 
feltételeket, amelyet azóta sem tudott senki 
megismételni a magyar történelem során. 

Hazát, házat adományozott hűséges haj-
dúinak, akik aztán rövid idő alatt tisztes 

földművelő, pásztor közösségekké váltak. 
A polgármesteri köszöntő után a már 

hagyományos városi kitüntető díjak átadá-
sa előtt Péteri Lajosné nyugalmazott közép-
iskolai tanárnőnek több évtizedes önzetlen, 
a város értékeit gyarapító munkásságát egy 
bekeretezett Bocskai korona sorozatottal 
ismerte el Szólláth Tibor polgármester úr. 

2012. év városi kitüntető díjasai
 „Hajdúnánás Város Díszpolgára” posz-

tumusz: CSIHA GYŐZŐ 
 „Hajdúnánás Városáért”: LENTE LA-

JOS nóta és népdalénekes 
 Csiha Győző Ipari, Mezőgazdasági, 

Kereskedelmi Díj: NYAKAS ANDRÁS 
mezőgazdasági vállalkozó

	„Kabay János Közegészségügyi Díj”: 
BÓDINÉ Dr. MATUZ MÁRIA fogszak-
orvos
Polgármesteri Elismerő Cím díjban 

részesültek:
Benkőné Takács Mária a Polgármesteri 

Hivatal nyugalmazott irodavezetője, Fűz 
László fotós, Ilyés Ilona néptáncoktató, 
Kéki István a zsidó temető gondnoka, Ko-
vács Imre edző, Labancz Mihály testnevelő 
tanár, Mónus József, többszörös világrekor-

der íjász, Nagy Attila szakoktató, 
Nagy László, nyugalmazott ács-
mester, Ónodi Zoltán Euroskills 
bajnok, dr. Szabó Miklós, a Fehér 
Bot Alapítvány elnöke, a Bocskai 
István Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és 
Egységes Pedagógiai Szakszolgá-
lat tantestületének, valamint az 
Egyensúly Mentálhigiénés Konzul-
tációs Alapítvány munkatársainak, 
a Változásért változunk fejlesztési 
program megalkotásáért, a Család-
segítő és Gyermekjóléti szolgálat 

munkatársainak a szociális területen vég-
zett kimagasló szakmai tevékenységükért, a 
Nefelejcs Asszonykórusnak, a népi kultúra, 
és hajdúsági hagyományink ápolásáért.

Polgármesteri Közösségi Díjat kap-
tak: Béres Miklós, az Észak-alföldi Re-
gionális Mentőszervezet Hajdúnánási 
Mentőállomása dolgozója, Csősz Krisz-
tián rendőr alezredes, a Hajdúnánás 
Rendőrkapitányság osztályvezetője, kapi-
tányságvezető helyettese, Dózsa Miklós, 
a Hajdúnánási Polgárőr Egyesület tagja, 
Nagy Sándor, a Hajdú-Bihar Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánás 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltó 
főtörzsőrmestere. 

Az elismerések átadása után Lente La-
jos magyarnóta és népdalénekes pályafu-
tásának 50. éves, jubileumi ünnepi műso-
ra következett, melyben közreműködött: 
Vállay Éva előadóművész, Tarnai Kiss 
László a Magyar Rádió vezetőszerkesztő-
műsorvezetője. A zenei kíséretet Jeremiás 
Béla és cigányzenekara, és Katona István 
szolgáltatták. A vastapssal jutalmazott 
műsort követően a vendégeket a gazda-
gon terített Város Asztala fogadta, ame-
lyet a város vállalkozói biztosítottak.

EmlékEzés és ElismErésEk

Áldott karácsonyi ünnepeket és békés, boldog, 
sikerekben gazdag új esztendőt kíván minden kedves 
honfitársunknak Hajdúnánás Város Önkormányzata.
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karácsony előtt 
a szegénység enyhítésére

„Időt kell szakítanod embertársaid-
ra, tégy valamit másokért, ha még oly 
apróságot is – valamit, amiért fizetséget 
nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, 
hogy megtetted.” (A. Schweitzer) Ma-
gyarországra 2006 óta érkezik EU élel-
miszersegély, amelyet a Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Hivatal megbízásá-
ból segélyszervezetek, köztük a Magyar 
Élelmiszerbank Egyesület oszt szét a rá-
szoruló családok között. 2012-ben 735 
településen 496 000 embernek jutott a 
segélycsomagokból. 

November végén Hajdúnánás Városi 
Önkormányzata és a Magyar Élelmiszer-
bank Egyesület együttműködési megálla-
podásának keretében az EU élelmiszerse-
gély programjaként jelentős mennyiségű 
tartós élelmiszer adomány került szétosz-
tásra városunkba a leginkább rászorulók 
részére. A 23 tonna élelmiszert (lisztet, 

cukrot, C vitamint, tésztát, kekszet) 
városunk önkormányzatának fenntar-
tásában működő Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálat 7 dolgozója a Start 
munkaprogram keretében közfoglalkoz-
tatott 6 fő segítségével osztotta. Összesen 
3035 fő részesült adományban. Az ágyhoz 
kötött, beteg, idős és a tanyasi személyek 
számára kiszállításra kerültek az adomá-
nyok. Tedejre az önkormányzat gépjár-
műve 110 személy részére szállított ado-
mányt, amely az Óvoda épületében került 
kiosztásra. Az adományosztás keretében 
nagyon sok rászorult személlyel találko-
zunk, akik nagyon hálásak az adományok 
terén. Többen csak így tudják fedezni az 
élelmezésük kiegészítését és sok esetben a 
hó végének az átvészelését. Az adomány-
osztás mindig a szegénység enyhítésének 
egyik azonnali, gyors segítsége.

Lejegyezte: Gut István

A Magyar Vöröskereszt Területi Szerveze-
te 2012. december 7-én a Városháza dísz-
termében bensőséges ünnepség keretében 
köszöntötte a város véradóit a Véradók 
Napja alkalmából. 

Ez az ünnep lehetőséget ad arra, hogy 
évente legalább egy alkalommal köszöne-
tet mondjunk azoknak, akik önzetlenül, 
nyújtják karjukat többször is, hogy segít-
senek beteg embertársaikon. Hálával és 
megbecsüléssel tartozunk nekik ezért. 

Nagy Sándor szavalata után Oláh Mik-
lós, a Magyar Vöröskereszt alelnöke, a 
Hajdúnánási Területi Vezetőség elnöke 
nyitotta meg az ünnepséget. 

Maginé dr. Csirke Erzsébet, a Hajdúná-
nási Területi Vezetőség Véradásszervezési 
felelőse ünnepi köszöntőjében hangsú-
lyozta: „a véradók erkölcsi győztesek egy 
olyan világban, ahol ma a pénz, a győze-
lem, a siker fontos”. 

Az ünnepségen Ujvárosy Andrásné, a 
Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar me-
gyei Szervezetének igazgatója és Kovács 
Zsolt, a Hajdúnánási Területi Vezetőség 
tagja, a Hajdúnánás Városi Önkormány-
zat Egészségügyi és Szociális Bizottsá-
gának elnöke kitüntető díjakat adott át 
azoknak az önkéntes véradóknak, akik 
sokszor bizonyítva segítőkészségüket, vé-
rüket adták mások, legtöbb esetben ide-
genek gyógyulásáért.

26 fő tízszeres, 16 fő húszszoros, 7–7 
fő huszonötszörös és harmincszoros, 8 
fő negyvenszeres véradásért vehette át a 

kitüntetést és az azzal járó tárgyi ajándé-
kokat.

Név szerint is megemlítjük azokat a 
véradókat, akik legalább ötvenszer, vagy 
még több alkalommal segítettek vérükkel: 

Ötvenszeres véradóink: Bózsár Zoltán 
Mihály, Csuja Sándor, Kállai Zsolt, Füz 
András, Kéki Sándorné, Lévai Zoltán, 
Nagy Lajos, Rubos Zoltán, Torma Antal, 
Ungvári Gábor, Varga Imre János. 

Hatvanszoros véradásért kapott elisme-
rést Kecskés Zoltán.

Hetvenszer vett részt önkéntes véradá-
son Kiss András.

Hetvenötszörös véradónk Dallos-Nagy 
Csaba.

Száz alkalommal segített véradással Fa-
ragó János és Pénzes Sándor.

Köszönjük.
A Véradók Napja azokról szól, akik 

tesznek valamit a vérre váró betegek 
gyógyulásáért, de ez az ünnepség sem 
múlhatott el anélkül, hogy néhány prob-
léma a felszínre ne kerüljön. A legégetőbb 
ma az utánpótlás kérdése, a fiatalok kö-
zött egyre kevesebben döntenek úgy, hogy 
véradók lesznek. A Magyar Vöröskereszt 
továbbra is várja az önkéntes véradókat 
a városi véradó napokon. Az ünnepség 
meghívójának mottója is ezt az üzenetet 
közvetíti a város lakói felé: „Légy különle-
ges, légy Te is véradó!”

Szabó Anett
területi vezető

Véradókat köszöntöttünk

Nem kisebb elismerést, mint az Év Ci-
vil Szervezete-díjat vehette át 2012. 
november 22-én dr. Szabó Miklós, a 
Kiemelten Közhasznú Fehér Bot Ala-
pítvány vezetője Hajdúhadházon a 
Hajdú-Bihar Megye Napja alkalmából 
rendezett ünnepi megyei közgyűlésen. 
Az elismerő címet a szervezet vezetőjének 
Bodó Sándor a közgyűlés elnöke adta át.

„Hajdú-Bihar Megye Önkormányza-
tának az Év Civil Szervezete díja” azon 
kiemelkedő tevékenységet végző Hajdú-

Bihar megyei szerve-
zeteknek adományoz-
ható, amelyek az adott 
évben – tevékenységi 
területüktől függet-
lenül – támogatták a 
helyi civil társadalom 
épülését, továbbá szer-
vezetileg és működé-
sükben is a pártoktól 
függetlenek, önálló 
jogi személyiséggel 
rendelkeznek, vala-
mint az önkéntesség 
elve alapján szerveződ-
nek, és bírósági nyil-
vántartásba vételük 
szerint Hajdú-Bihar 

megyében rendelkeznek székhellyel.
Az ülésen részt vett Csige Tamás Haj-

dúdorog város polgármestere is, mint a 
megyei közgyűlés tagja, aki az alkalmat 
megragadva a helyszínen köszöntötte Sza-
bó Miklóst, tolmácsolta gratulációját, jó 
kívánságait, valamint kifejezte reményét, 
hogy városvezetőként a továbbiakban is 
segítheti a szervezetet közreműködésével. 

Mosolygó Marietta 
Hajdúdorog Polgármesteri Hivatal 

sajtóreferense

A Holstein-Fríz Tenyésztők Egyesülete 
a közelmúltban két szakmai elismerést 
is adományozott Nyakas András mező-
gazdasági vállalkozónak. A telep elnyerte 
a Törzskönyvezett Holstein-Fríz állomány 
– Minősített tenyészállat előállító üzem cí-
met, továbbá a telep egyik kiváló tehene, 
Aranytörzskönyv minősítést kapott.

A Nyakas farm ma már fogalom, nem-
csak Hajdúnánáson, hanem nyugod tan 
állíthatjuk országosan is. Október 24-én 
Nyakas András szarvasmarhatelepe be-
járatánál elhelyezésre került a Holstein-
fríz Tenyésztők Egyesületének minősítő 
táblája, amely már messziről tudatja az 
ide érkezőnek, itt magas szintű tenyész-
tés, tejtermelés folyik. Az egyesület 
szakmai vezetői, tenyésztők, beszállítók, 
farmerek voltak hivatalosak az elisme-
rés ünnepélyes átadására. Mint Bognár 
László az egyesület ügyvezető igazgatója 
elmondta, a Holstein-Fríz uralkodó faj-
ta hazánkban, s hogy a magyarországi 
tenyészetek világelsők és ebben nem kis 
szerepük van a magyar tenyésztőknek, a 
hazai természeti és tartási viszonyoknak.

A minősítő tábla mellett a telep egyik 
kiválósága, a 12 éves Titok igen megtisz-
telő elismerésben részesült, bekerült az 

Egyesület Aranytörzskönyvébe, mert-
hogy élete eddigi során, nyolc laktáció 
alatt éppen 100 ezer kg tejhozamot ért el.

A Nyakas farmról származó kiváló 
minőségű tejet nemcsak a hazai tejfel-
dolgozók, forgalmazók veszik szívesen, 
az egyik legnagyobb romániai tejipari 
cég, az Albalact is több tízezer liter tejet 
szállít nap-mint nap. A házigazda másfél 
évtizede folyamatosan fejleszt, az elmúlt 
évben egy korszerű istálló épült a fejőste-
henek számára. 

Hajdúnánás lakóinak mindig is az 
agrá rium biztosította megélhetése na-
gyobb felét. Növénytermesztés, állatte-
nyésztés. Jó érzés volt egy ilyen gazda-
ságot látni, ahol nem a folyamatos gon-
dokról, problémákról esett szó, hanem 
az látszott, hogy van egy jól működő 
gazdaság, egy előrelátó, szakmailag hoz-
záértő gazda, ahol évről évre növekvő 
értéket állítanak elő, ahol hitel nélkül 
gazdálkodnak, és ahol közel 100 család 
megélhetését biztosítják. 

Országos szakmai elismerés 
a Nyakas farmnak

A kitüntettek – középen fehér bottal, sötét szemüvegben dr. Szabó Miklós, 
tőle jobbra Máró Gábor

kitüntették 
a Fehér Bot Alapítványt

Kiváló minõségû, színes hirdetések, megemlékezések, évfordulók 
meghirdetése kedvezõ áron! Várjuk apróhirdetéseiket is!

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 hirdEtésénEK 
a hELyE!
Hirdessen Ön is a megújult Hajdúnánási Újságban!
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Vidám hangulatú és egyben tanulságos 
délutánt töltöttek együtt a Bocskai iskola 
2. osztályos tanulói november 29-én, csü-
törtökön. Tanító nénijük segítségével év 
elején arra a feladatra vállalkoztak, hogy 
egy nagy sikerű, számukra közkedvelt 
gyermekirodalmi művet közösen feldol-
goznak és ismereteiket kicserélik az évfo-
lyamtársaikkal időközönként találkozva 
– egy tanévben 4 alkalommal. A kiválasz-
tott mű Tersánszky Józsi Jenő Misi mókus 
kalandjai című tréfás gyermekregénye, 
melyet minden korosztály szívesen olvas.

A mostani alkalommal 
az író életének főbb állo-
másait ismertették a részt-
vevő gyerekek – az 5 máso-
dikos osztály 6–6 tanulója.

Az életrajzi áttekintés 
után minden csoport más-
más szempont alapján mu-
tatta be a meseregényt: a 
szereplők, a helyszínek, az 
időpontok, a szituációk és 
az író által használt sajá-
tos nyelvezet magyarázatai 
alapján.

A gyerekek nagy odafi-
gyeléssel hallgatták egymás beszámolóit, 
hiszen ez a fajta műelemzés szokatlan még 
számukra, ha figyelembe vesszük, hogy ők 
tavaly ilyenkor még a betűkkel és az össze-
olvasással ismerkedtek.

A regény „gyermeknyelven” való bon-
colgatása közben egy kis mókuscsemege 
(dió és mogyoró) is csillapította éhségüket, 
s az ismertetőjükért járó jutalom is termé-
szetesen „mókusos” volt: gesztenyét kaptak 
a csoportok a feladatismertetőikért.

Szöveg és fotó: 
Fekete Andrea

misi mókus kalandjai: 
kötelező irodalom kicsit másképp

Óvodánk a 7. sz. Óvoda, Hajdúnánás. 
Dorogi u. 24. városunk legnagyobb óvo-
dája, 6 csoportban közel 150 gyereket 
nevelünk. Az intézmény 36 éves kora elle-
nére, mivel óvodának épült, mai viszony-
latban is modern, korszerűnek mondható.

Óvodai nevelésünk célja: az óvodáskorú 
gyerekek sokoldalú harmonikus fejlődésé-
nek segítése. 

Két udvarrészünk tágas, melyek lehető-
séget nyújtanak a szabad mozgás feltétele-
inek biztosítására. Sajnos udvari játékaink 
minősége és mennyisége nem felel meg a 
törvényi feltételeknek. Mivel a fenntartó 
évek óta nem tudja biztosítani ezen felté-
teleket, így magunk keressük és kerestük 
azokat a lehetőségeket, (pályázatok, társa-
dalmi munka, alapítvány, adó 1%, ado-
mányok, stb.) melyekkel javítani tudjuk 
körülményeinket. 

A 7. sz. Óvodában közel 20 éve sikeres 
alapítványt működtetünk „Gyermekkert 
Alapítvány” néven, melynek célja: a neve-
lés, oktatás feltételeinek javítása. Évek óta 
az alapítvány segítségével fejlesztjük tárgyi 
feltételeinket.

A szülők, a mai nehéz helyzetben, fon-

Példátlan összefogás 
Hajdúnánás 7. sz. Óvodájában

EMOST™ – Egészség MOST!
Új elvű orvosi gyógymód

Az EMOST™ Saját Jel terápia egyedülálló
sága a pontosság, a mellékhatás mentesség 
és tartósság. Jellemzője, hogy krónikus vagy 
nehezen gyó gyuló panaszokat is képes kevés 
kezelés számmal gyógyítani, enyhíteni.
Panaszonként 4–5 kezelés jellemzően elég
séges a holtponton átbillenni: pszichés túlterheltség, gyakori depresszió érzet, 
migrén, reflux, krónikus arcüreg gyulladás, szívpanasz, menstru ációs zavar stb. 
esetekben.

Segítse a szervezetét önmagát helyreállítani!
Erre a technológia már létrejött!

www.biolabor.hu  Újfehértó Debreceni út 3.
Bejelentkezés: 06 20 501 4646

BORBÉLY MÁTÉ
www.borbelymate.hu

30/451-4000

Esküvő & RendezvényFo
tó

s Fo
tó

s

Fotó: Fűz László

tosnak tartják nevelőmunkánk segítését, 
és partnerek céljaink megvalósításában, 
együttműködésük, odafigyelésük példa-
értékű.

Alapítványunk sikeres működésének és 
türelmének köszönhetően, egy nagyobb 
összeg gyűlt össze, de még mindig nem 
volt elég egy többfunkciós udvari játék 
vásárlásához, amelyet már rég szerettünk 
volna. A Szülői Közösség felhívást tett 
közé az óvodába járók gyermekek szülei 
felé, hogy lehetőségük szerint, anyagi hoz-
zájárulásukkal támogassák játékfejlesztésé-
re irányuló törekvéseinket. 

A felhívás rövid idő belül sikeres volt s 
egy hónap leforgása alatt az ötlet valósággá 
vált. 2012. november 6-án megvásároltuk, 
és beépítésre került az óvoda udvarán az 
EU szabványnak és az életkori sajátossá-
goknak megfelelő, biztonságos, korszerű, 
Kéttornyos vár görgős híddal. A gyerekek, 
a Szülői Közösség, a Gyermekkert Alapít-
vány kuratóriuma és a nevelőtestület vala-
mennyi tagja nevében, hálásan köszönjük 
a szülőknek, vállalkozásoknak, akik hoz-
zájárultak, és segítették a megvalósítást. 

Kívánunk minden családnak jó együtt-
működést, sok örömet gyermekeikben, és 
nagyon jó egészséget. 

Köszönjük a START munkaprogram 
segítségét a helyszín előkésztéséhez.

Köszönettel: a 7. sz.Óvoda nevelőtestü-
lete, és a Gyermekkert Alapítvány kurató-
riuma nevében

Vargáné Fehér Erzsébet 
intézményvezető és Mirkó Lászlóné 

a kuratórium elnöke
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Hajdúnánás Város Díszpolgára - 
posztumusz Csiha Győző
Hajdúnánás Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete a Csiha Malom 
megalapítása és működtetése révén Haj-
dúnánás városának fejlődését elősegítő, 
országosan és nemzetközi szinten is ki-
emelkedően jelentős munkásságának el-
ismeréseként posztumusz „Hajdúnánás 
Város Díszpolgára” címet adományozta 
Csiha Győzőnek 

Csiha Győző 1887. február 25-én 
született Hajdúnánáson. Édesapja Csiha 
Elek, édesanyja a nemesi származású 
Négyessy Katalin. Elemi iskoláit Hajdú-
nánáson végezte, a középiskolai tanulmá-
nyait a hajdúnánási Református Főreál 
Gimnáziumban kezdte, majd Keszthelyre 
került a premontreiekhez. Egyetemi ta-
nulmányait a tudományegyetem jogi ka-
rán kezdte, de hamarosan átiratkozott a 
budapesti műegyetemre. Gépészmérnöki 
oklevelét 1911-ben vehette át. Gyakor-
ló gépészmérnökként dolgozott a berli-
ni Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 
(AEG), majd a Siemens-cégnél. 1913 vé-
gén tért haza. Az I. világháború kitörése-
kor tüzérhadnagyként vonult be és üteg-
parancsnok lett. 1915 elején orosz hadi-
fogságba esett, s több mint három évig 
volt hadifogolytáborban. 1918 tavaszán 
megszökött és hazatért Hajdúnánásra.

Egyik kezdeményezője a Bajtársak Jó-
léti Bizottsága nevű szervezet létrehozá-
sának, melynek később elnöki posztját 
is betölti. Célja a hadiözvegyek, árvák, 
rokkantak és elszegényedett katonák segé-
lyezése volt. Munkássága nyomán számos 
rászoruló jutott ruhaneműhöz és kisebb 
pénzösszegekhez. 

A Tanácsköztársaság idején nem vállalt 
közszereplést, viszont a román megszállás 
kezdetén a Szociális Termelési Népbiztos-
ság vidéki osztályának volt a vezetője.

A Tanácsköztársaság bukása után Er-

délybe szökött és csak 1923-ban tért visz-
sza szülővárosába. Hazatérve bérlőként 
átvette az édesapja által 1885-ben alapí-
tott hajdúnánási malom üzemeltetését, 
melyet két évtizedes munkával az ország 
legkorszerűbb malmává fejlesztett. Az 
1930-as évektől bekapcsolódott a város 
társadalmi életébe. Betöltötte a Hajdú 
Vármegyei Malomszövetség elnöki poszt-
ját, majd 1939-ig az Országos Malomszö-
vetség ügyvezető elnöke.

Malomtelepén rozsőrlő malom, csírát-
lanító, olajütő is volt. 1942-re elkészült az 
új, négy emeletes malomépület, mely ké-
pes volt ellátni Hajdú, Szabolcs és Borsod 
vármegyéket. A II. világháború idejére 
több mint 100 embert foglalkoztatott az 
ország akkor legmodernebb műmalma. 

Kiemelt hangsúlyt fektetett a munka-
védelemre. Szociális érzékenysége a se-
gítség különböző formáinak bevezetésére 
sarkallta. Dolgozóiról lelkiismeretesen 
gondoskodott, számukra fizetésükön túl 
lisztet, kenyeret és húst biztosított. In-
gyenes legényszállást létesített, igyekezett 
dolgozóit mentesíttetni a katonai szol-
gálat alól, s a hadbavonulók családját is 
gyakran segítette. 

Saját biztonságát is kockára tette, ami-
kor először letagadta a németek előtt óri-
ási lisztkészleteit, majd 1944 októberében 
néhány munkása segítségével megakadá-
lyozta, hogy a visszavonuló német csapa-
tok az aláaknázott malmot felrobbantsák. 

A malmot 1948. március 25-én álla-
mosították. Ezt követően visszavonultan 
élt, tervezőmérnökként tevékenykedett, 
s 1950-től nyugdíjazásáig Budapesten a 
Malomipari Országos Központban dol-
gozott.

1962. december 27-én hunyt el Buda-
pesten. Munkásságával kivívta a nánási 
emberek szeretetét, becsületét és tiszteletét.

VÁrOsi kiTÜNTETŐ DÍJAsOk

Hajdúnánás Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete a város hírnevét 
öregbítő, fél évszázados értékteremtő 
magyarnóta és népdalénekesi tevékeny-
ségének elismeréseként a „Hajdúnánás 
Városáért” kitüntető díjat adományozta 
Lente Lajosnak.

Lente Lajos 1935. március 9-én szüle-
tett Hajdúnánáson. Gyermekéveit város-
unkban töltötte, ahol a családi események 
alkalmával tanult édesapjától, nagybátyjá-
tól népdalokat, magyar nótát. Énektudá-
sát az iskolában, a Makláry Lajos vezette 
énekkarban csiszolta, fejlesztette. Édes-
apja gyönyörű hangját örökölve vágyott 
arra, hogy – nyilatkozata szerint – „valami 
különlegeset tudjon nyújtani az emberek-
nek, amitől jókedvűek lesznek és elfelejtik 
az élet nehézségeit.” 

Erre a kiteljesedésre Debrecenbe ke-
rülése után került sor, amikor 1959-
ben házasságkötését követően a megye-
székhelyen telepedett le feleségével, a 
hajdúdorogi születésű Oláh Máriával.

Egy tehetségkutató verseny 3. helye-
zése, valamint felesége bíztatása alapján 
1962-ben, felnőtt fejjel kezdett tanulni 
a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakkö-
zépiskolában. Magán ének szakos diák-
ként ekkor kezdett szólót énekelni. 

Munkája a Magyar Államvasutakhoz 
kötötte, ahol felelős beosztásokat töltött 
be, hiszen szakmailag ott is képezte ma-
gát. Felhasználva a szolgálatmentes napo-
kat, az énekesi tanulmányokat az Orszá-

gos Szórakoztató Zenei Központ Stúdió-
jában folytatta tovább. 

1968-ban kapta meg előadóművészi 
oklevelét népzene és magyar nóta minő-
sítésben, valamint kitartó munkájának, 
felkészültségének köszönhetően 1971-
ben operett és magyar nóta minősítésben 
is előadóművészi oklevelet szerzett.

A MÁV Járműjavító Bocskai Tánc-
együttesben szóló énekesként szerzett 
tapasztalatok, hazai és külföldi szereplé-
sek segítették az első rádiós, majd az első 
televíziós felvételekhez, s később gyakran 
szerepelt különböző nótaműsorokban.

Hazai sikeres fellépései között szinte 
évente látogatott el szülővárosába, hogy 
egykori barátai, cimborái körében töltsön 
el néhány nótával teli órát. Elmondása 
szerint „itthon mindig többet, különbet 
akart nyújtani az igényes nánásiaknak.”

Énekesi pályafutását jó néhány külföl-
di szereplés is színesítette. A 90-es évek-
ben a környező országokon túl Svédor-
szágban, az USA-ban, valamint Kanada 
több nagy városában vendégszerepelt.  
A kint élő magyarságnak fontos az óhaza 
zenéje, így fellépése sikerének köszönhe-
tően 1994-ben újabb meghívást kapott a 
tengeren túlra. Hazatérése után folytató-
dott a fellépések sora. Repertoárjában a 
népdalokon túl operett és egyházi éne-
kek is szerepelnek. Munkásságának el-
ismeréseként, a népzenei hagyományok 
ápolása terén több évtizeden keresztül 
végzett kiemelkedő színvonalú, eredmé-
nyes tevékenységéért az alábbi kitünteté-
sekben részesült:

	2005 – Bocskai István 
  Emlékplakett
	2006 – Életmű Díj
	2007 – Kölcsey Díj

Pályafutása során alkalma volt éneke-
si karrierjének 30, 40 éves évfordulóját 
nagyszabású nótaesteken megünnepelni, 
ahol a pályatársai és a közönség legna-
gyobb elismerésével, vastapssal jutalmaz-
ta a művészt.

Nyilatkozataiból mindig kicseng, 
hogy pályáján a szakmai segítőkön kívül 
sokat köszönhet feleségének, fiának, ké-
sőbb unokáinak. 

Igényesen összeállított műsoraiban ki-
fejeződik a hallgató nóták szomorúsága 
éppúgy, mint a csárdások könnyed, sze-
retet-dús, vérbeli magyar hangvétele.

Hajdúnánás Városáért 
kitüntető Díj – lente lajos

Fotó: Fűz László

„A nyáj elé áll, és legelteti az Úr hatalmával, az Úristen fenséges nevével. 
Akkor nyugodtan élnek, mert hatalma kiterjed a föld határáig.”

(Mikéás 5,3)

A Hajdúnánási Református Egyházközség 
Adventi, karácsonyi alkalmai

	December 20. 10.00 Szeretetvendégség idős gyülekezeti tagok részére 
 Helyszín: gyülekezeti ház
	December 18–22. 17.30 Bűnbánati istentiszteletek 
 Helyszín: gyülekezeti ház
	December 23. 10.00 ADVENT 4. vasárnapja – Kocsis Áron beosztott lelkipásztor
 Helyszín: gyülekezeti ház
	December 24. 16.00 Gyermekek karácsonya – Kocsis Áron beosztott lelkipásztor
 Helyszín: református templom
	December 25. 10.00 Karácsony első napja – Gacsályi Gábor lelkipásztor
 Úrvacsoraosztás
 Helyszín: református templom
	December 26. 10.00 Karácsony második napja – Porcs Mária legátus 
 Keresztelés
 Helyszín: gyülekezeti ház

Kiváló minõségû, színes hirdetések, megemlékezések, évfordulók 
meghirdetése kedvezõ áron! Várjuk apróhirdetéseiket is!

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 hirdEtésénEK a hELyE!
Hirdessen Ön is a megújult Hajdúnánási Újságban!
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Függő játszmák

Az ország legismertebb toxikológusa, 
Zacher Gábor a Hajdúnánási Pedagógiai 
Napok keretében november 30-án tartott 
előadást a művelődési központ színházter-
mében. Az Ami a tankönyvekből kimaradt, 
de a gyerekek jobban tudják című, kivetí-
téssel kísért másfél órás program bevezető-
jében a szakember kifejtette, hogy a dro-
gokkal kapcsolatban a szülők és a tanárok 
ugyanolyan hátrányban vannak a tinédzse-
rekkel szemben, mint a számítástechnikai 
eszközök használatában. Ezeken a terü-
leteken a felnőttek csak betelepülteknek 

tekinthetők, az őslakosok a diákok, akiket 
foglalkoztat a kérdés, ezért sok szempont-
ból tájékozottabbak az idősebbeknél. Még 
a témában jártas orvosoknak, rendőröknek 
is nehéz naprakésznek maradniuk, hiszen 
csak az utóbbi néhány évben háromszáz új 
kábítószer jelent meg az Európai Unióban. 

A felnőttek tiltó és feddő kijelentései 
– mivel ők maguk sem mentesek a füg-
gőségektől (kávé, alkohol, cigaretta), és 
magatartásuk sem mindenben szabálykö-
vető – hamar hitelüket vesztik. A drogok 
megváltoztatnak, és erre a változásra egy 
idő után már semmilyen befolyása sincs 
a szerhasználónak, Zacher szerint ezt kell 
tudatosítani a fiatalokban. Hogy a drogok 
kérdése hogyan hozható szóba a tanítási 
órákon, arra a toxikológus számos ötlettel 
szolgált. Szerinte nemcsak a közismerten 
függő költők, írók, zenészek élete és mű-
vei kapcsán tárgyalható a téma, hanem 
olyan gazdasági összefüggések mentén is, 
hogy pl. Afganisztánban a máktermelés 
milliók számára a megélhetés egyetlen 
forrása, ezért nem megoldás a termőterüle-
tek lepermetezése. A közönség élvezetes és 
szemnyitogató előadásnak lehetett tanúja, 
melyet a szakszerűség mellett a humor is 
jellemzett. Amin mosolygunk, az pozitív 
emléknyomokat hagy a memóriában, ezért 
jobban fogunk rá emlékezni – árulta el a 
szakember.

Vékony Gábor

Tisztelt Gazdálkodók!
Ezúton szeretnénk a gazdálkodókat tájé-
koztatni néhány aktualitásról:
 A genetikai erőforrások megőrzése in-

tézkedés keretében a növényi genetikai 
erőforrások és mikroorganizmusok „ex 
situ” megőrzéséhez nyújtandó támoga-
tás 2. éves kifizetési kérelmeinek kifi-
zetése december 10-én megkezdődött, 
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal (MVH) 28 ügyfél részére 260 
millió forintot folyósít. 

 Ezzel egy időben a Hivatal megkezdte 
az EMVA agrár-környezetgazdálkodási 
támogatások 2012-es évben benyújtott 
kérelmeinek kifizetését. A kérelmezők 
közel 65%-nak, 8 348 ügyfélnek 22,6 
milliárd forint támogatás indult el.

 A kifizetéskor elsőbbséget élveznek a 
korábban beadott, hibátlan kérelmek, 
melyhez a gazdálkodási naplót is be-
nyújtották a termelők. A támogatások 
folyósítása decemberben kezdődött és 
várhatóan 2013. április 30-ig fejeződ-
nek be.

 December 12-től fizeti a Mezőgazda-
sági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 
a tejtermelők megemelt támogatását.  
A napokban megjelent rendelet módo-
sítás értelmében történelmi bázis jogo-
sultságonként az eddigi 4 forint helyett 
4,60 forint fizethető ki, ami összességé-
ben 1 100 millió forintos többlettámo-
gatást jelent 5 155 ügyfélnek.

 Felhívjuk a kérődző szerkezetátalakí-

tási programban részt vevő ügyfele-
ink figyelmét, hogy a képzési, illetve 
foglalkoztatási feltételek teljesítéséhez 
szükséges állategység meghatározá-
sát segítő alkalmazást indít az MVH. 
Kérődző szerkezetátalakítási program 
– állategység lekérdező alkalmazást 
indít az MVH. A húsmarha és a juh 
ágazatokban nyújtott kérődző szerke-
zetátalakítási nemzeti program Európai 
Mezőgazdasági Garancia Alapból fi-
nanszírozott különleges támogatásának 
igénybevételéhez kapcsolódó feltételek 
megállapításáról szóló 22/2012. (III. 
9.) VM rendelet értelmében 2013-tól 
kezdődően évente február 15-ig köteles 
nyilatkozni a Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatal által rendszeresített 
és honlapján közzétett nyomtatványon 
a személyi azonosításhoz szükséges ada-
tokon túl a megelőző naptári évre vál-
lalt kötelezettség teljesítéséről és annak 
módjáról.

 Ugyanezen jogszabály értelmében, aki 
a foglalkozatás nemzeti programot 
választotta, a referencia anyatehén-, 
hízottbika- és anyajuh állományt ala-
pul véve minden 80 állategysége után 
egy fő teljes munkaidőben történő fog-
lalkoztatását, vagy naptári évente 2080 
munkaóra elismert élőmunka ráfordí-
tás biztosítását vállalta, így a nyilatko-
zat kitöltéséhez segítséget nyújthat a 
lekérdező felület használata.

Cégnév Üzlet neve Kedvezmény
Bata Tüzép Kft. Bata Tüzép 2%

Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Boglár Élelmiszer Kft. Boglár Élelmiszer 2%

Csiszer Kft. Csiszer Kft. Műszaki bolt 2%

Eco-Lánc Kft. Non-Stop Csemege 3%

Esendel Kft. Kupica Italdiszkont 2%

Göndör János Göndör János 5–15%

Hajdú Forma Szociális Szövetkezet Digisprint Digitális Nyomda 5%

Hajdúker Kft. Nánási-Hajdú-ker Kft. 2–10%

Hajdúnánási Építő- és Szolgáltató Kft. Hajdúnánási Gyógyfürdő Árlista szerint

Hajdúnánási Építő- és Szolgáltató Kft. Temetkezés 10%

Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. Hajdúnánási Gyermek - és Közétkeztetési Nonprofit Kft. 5%

Hajdúnánás Város Önkormányzata – START munkaprogram START – Munka mintaprogram 20%

Horváth Kertészeti Árudák Kft.
Oázis Kertészet

3–20%
Horváth Virágüzlet

Ilyés és Társa Bt. Ilyés és Társa Bt. 5%

IMICA Termál Panzió Kft. Bocskai Étterem 5%

Kili-Keri Kereskedelmi Kft. Kili-Keri Vegyesüzlet 3%

Lac-Hús Kft.
Magyaros Étterem

5%
Lacikonyha

Nagy Katalin Kati Vendégház 10%

Nagy Miklós Temetkezési iroda 20%

Nábrádi József Szerszám Birodalom Üzletház 5–20%
(terméktől függő)

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.

Kéky Lajos Városi Művelődési Központ

10%
Tourinform Iroda

Hajdúnánási Újság

Helyi Televízió

Nyak-Ép Kft.
Körös Sport 10%

Építőipar 2%

Olex-97 Kft. – 5%

Orosz János Kft.
Polgári ABC

10%
Menyecske ABC

Pál-Kovács Dezső
Bányász Üdülő és Étterem

10%
Gyöngyszem Sport és Szabadidőközpont

Pharma-Sano Bt.
Winkler Lajos Gyógyszertár

5%
Ezüst Kígyó Gyógyszertár

Reszegi Magdolna Katalin Róma ház 3 %

Sebestyén Alida Sebestyén Cukrászda 5%

Sebestyén László CBA - Házhelyi Bolt 2%

Tedej Zrt. Tedej Zrt. Vegyesboltja 5%

Tóth 3D Kft.

Szivárvány Virág- és Ajándéküzlet

10%Anikó Virágüzlet

Liliom Virágüzlet

Trendi Divat Trendi Divat 5%

Varga Margit Margaréta Panzió 20%

VELOÁK Kft.

Koffein Söröző

10%Falánka Grill Ételbár

Kultúr-Art Kávézó

Fél éves a 
Bocskai korona
Még éppen csak 
szűk fél éve, hogy 
a Bocskai korona, 
mint helyi fizető-
eszköz forgalomba 

került Hajdúnánáson. Sokan szurkol-
tak, hogy sikeres legyen, és persze voltak 
olyanok is, akik nem adtak volna érte 
egy „fabatkát” sem. Nos, szűk félév után 

elmondhatjuk, hogy egyre többen hasz-
nálják, főként az élelmiszerüzletekben, a 
városi fürdőben, de a gyógyszertárakban 
és más egyéb elfogadóhelyeken is. A kará-
csonyi bevásárlások előtt szívesen ajánljuk 
újra figyelmükbe az elfogadóhelyeket.

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy 
második nyereményjátékunk nyertese: 
Gulyás Csenge Éva, Magyar utcai lakos. 
Nyereményét a Tourinform Irodában ve-
het át, nyitvatartási időben.

Bocskai korona híradó

Fotó: Borbély Máté

 Amennyiben az ügyfél választott nem-
zeti programja képzés, akkor a képzé-
sen vagy képzéseken résztvevők számát 
úgy kell meghatározni, hogy a refe-
rencia anyatehén-, hízottbika-, illetve 
anyajuh állományt alapul véve minden 
megkezdett 300 állategysége után egy 
befejezett képzést kell teljesíteni.

 Az alkalmazást megnyitva, az ügyfél-
regisztrációs szám megadása után az 
MVH által megállapított állategységet 
adja eredményül a lekérdező felület. 
Jelenleg azon ügyfelek esetében szere-
pel az állategység, akik már rendelkez-
nek jogosultság kiosztásról szóló helyt 
adó, vagy részben helyt adó döntéssel. 
A lekérdező http://www.mvh.gov.hu/
portal/MVHPortal/default/mainmenu/

alkalmazasok/kerodzoprogram linken ér-
hető el (Forrás: www.mvh.gov.hu).

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Új Évet kívánunk 

minden kedves gazdálkodónknak! 
A jövőben is forduljanak 

bizalommal hozzánk!

Kerékgyártóné 
Mislovics Anita és Pogácsás Antal

ÚMVP tanácsadók
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Tájékoztató az avar és kerti hulladék 
égetésének helyi szabályozására ké-
szült Önkormányzati Rendeletről 

A képviselő-testület a novemberi ülésén 
megalkotta 43/2012. (XI. 30.) Önkor-
mányzati Rendeletét az avar és kerti hul-
ladék égetésének helyi szabályozására. A 
rendelet jelentőségét az adja, hogy a helyi 
rendelet hiányában tilos mindennemű 
nyílttéri égetés a település közigazgatási 
területén, mely komoly bírságot is von 
maga után. 

A rendelet megalkotásakor a testület 
hangsúlyozta: a növényi maradványok, 
falevelek, avar esetén továbbra sem cél az 
égetéssel történő megsemmisítés, a ker-
ti hulladék komposztálása az elsődleges 
feladat. A kívánatos az lenne, ha kizáró-
lag azt a növényi hulladékot égetnénk el, 
mely nem komposztálható bármely ok-
nál fogva (vírusos, baktériumos, gombás 
vagy egyéb fertőzött, nem lebomló).

A helyi égetés fontosabb szabályai az 
alábbiak:
 Égetni minden évben október 15 és 

április 15 között lehet. A napi égetést 
8-18 óra közötti időszakban lehet vé-
gezni. Ünnepnap égetni tilos.

 Tilos az avar és kerti hulladék égetése 
párás, ködös, esős időben, erős szél 
esetén.

 Az égetést csak 18 éven felüli cselek-
vőképes személy végezheti. 

 Az avar és kerti hulladék meggyújtá-
sához nem használható olaj, benzin, 
vagy más vegyi adalékanyag és az 
égetendő hulladék nem tartalmaz-
hat kommunális, ipari eredetű vagy 
veszélyes hulladékot, műanyagot, 
gumit, vegyszert, festéket, vagy ezek 
maradékait.

 Az avar és kerti hulladék közterületen 
történő elégetése tilos.

 Az égetést úgy kell elvégezni, hogy az 
ne zavarja indokolatlanul a környeze-
tünkben élőket, ügyelni kell a tűz kö-
rüli élő növényzetre, építményekre.  
A tűzgyújtásból eredő minden kárért 
az égető a felelős. 

 A tűz őrzéséről és veszély esetén an-
nak eloltásáról az égetést végző köte-
les gondoskodni. Érdemes az égetés 
helyszínére az oltásra alkalmas eszkö-
zöket előkészíteni. 

 Az égetés bejezésével győződjünk 
meg a tűz kihamvadásáról, a területet 
csak akkor hagyjuk el, ha a parázslást 
– vízzel, földtakarással, kéziszerszá-
mokkal – megszüntettük.

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy 
a rendelet megalkotása sem mentesít az 
országosan elrendelt tűzgyújtási tilalom 
szabályainak betartása alól.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Felhívás
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, 
hogy a téli időszak beköszöntével a helyi 
közutak kezelésének szakmai szabályairól 
szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet alap-
ján tegyenek eleget az ingatlanuk előtti 
járdaszakaszok hó- és síkosság-mentesíté-
si, tisztántartási kötelezettségünknek.

A balesetek elkerülése, és a biztonságos 
közlekedés mindannyiunk érdeke, ezért 
fokozottan ügyeljenek ezen előírások be-
tartására!

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

Tájékoztató
a lakosságot érintő helyi 

adókról. 3. rész

Idegenforgalmi adó
Adókötelezettség terheli azt a magán-
személyt, aki nem állandó lakosként az 
önkormányzat illetékességi területén leg-
alább egy vendégéjszakát eltölt.

Az idegenforgalmi adó megfizetésé-
nek kötelezettsége alól mentes:
1. a 18. életévét be nem töltött magánsze-

mély; 
2. a gyógyintézetben fekvőbeteg szakel-

látásban részesülő vagy szociális intéz-
ményben ellátott magánszemély; 

3. a közép- és felsőfokú oktatási intéz-
ménynél tanulói vagy hallgatói jog-
viszony alapján, hatóság vagy bíróság 
intézkedése folytán, a szakképzés ke-
retében, a szolgálati kötelezettség tel-
jesítése, vagy a településen székhellyel 
vagy telephellyel rendelkező vagy a 
Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti 
tevékenységet végző vállalkozó esetén 
vállalkozási tevékenység vagy ezen vál-
lalkozó munkavállalója által folytatott 
munkavégzés céljából az önkormány-
zat illetékességi területén tartózkodó 
magánszemély; továbbá 

4. aki az önkormányzat illetékességi terü-
letén lévő üdülő tulajdonosa vagy bér-
lője, valamint a használati jogosultság 
időtartamára a lakásszövetkezet tulaj-
donában álló üdülő használati jogával 
rendelkező lakásszövetkezeti tag, illető-
leg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, 
valamint a lakásszövetkezet tulajdoná-
ban álló üdülő használati jogával ren-
delkező lakásszövetkezeti tag használati 
jogosultságának időtartamára annak 
hozzátartozója. 

A magánszemélyek által eltöltött adó-
köteles vendégéjszakákról, vendégek szá-
máról, beszedett adóról, az adóbeszedésre 
kötelezett vállalkozó és magánszemély 
köteles bevallást adni a tárgy hónapot kö-
vető hónap 15. napjáig az önkormányzati 
adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresí-
tett nyomtatványon.

Az adóbeszedésre kötelezett az általa 
beszedett idegenforgalmi adót a beszedést 

Önkormányzati hírek, 
tájékoztatók

követő hó 15. napjáig köteles az önkor-
mányzati adóhatósághoz befizetni.

Az adóbeszedésre kötelezett e minősé-
gét az első adóbeszedéstől számított 15 
napon belül köteles bejelenteni az önkor-
mányzati adóhatósághoz.

Helyi Iparűzési Adó
Mentes az adó alól az adóalany abban 
az évben, amelyben a vállalkozási szintű 
adóalapja nem haladja meg a kétszázezer 
forintot.

Talajterhelési díj
Mentesül a talajterhelési díj megfizetése 
alól (2012. évre vonatkozóan):
1. a rendszeres szociális segélyben, vagy 

időskorúak járadékában tárgyév január 
1-jén részesülők kérelemre 

2. a 70. életévét tárgyév január 1-jéig be-
töltött egyedül élő személy. (A mentes-
ség csak egy ingatlan után illeti meg a 
magánszemélyt).

A mentességek a tárgyévi díjbevallásnál 
akkor érvényesíthetőek, ha azok a díjfize-
tési időszak (naptári év) teljes egészében 
fennálltak.

Továbbá mentes kérelemre a talajterhe-
lési díj 80%-ának megfizetése alól az a 
lakossági kibocsátó, aki számára ingatlaná-
nak a rendelkezésre álló csatornába való be-
kötése aránytalanul nagy költséggel járna. 
Aránytalanul nagy költségnek a 200 000 
Ft feletti költség minősül. Az ingatlan ren-
delkezésre álló csatornába való bekötésének 
költségét a szolgáltató igazolja.

2012. november 4-én Görbeházán egy 
udvaron lévő melléképület gyulladt ki.  
A melléképület nagy része megsemmi-
sült, a benne parkoló személygépkocsi 
és kettő motor kiégett. A tűzeset során 
személyi sérülés nem történt.

November 7-én Hajdúnánáson a tég-
lagyári tóból egy halott személyt kellett 
kiemelni.

November 9-én a Jókai és Baross út 
kereszteződésében 2 személygépkocsi 
ütközött, kettő fő könnyű sérülést szen-
vedett.

November 26-án Hajdúdorog Nagy 
Sándor úton egy családi lakóház pincéjé-
ben lévő kazán közelében elhelyezett ég-
hető anyagok gyulladtak meg. A tüzet a 
kiérkező tűzoltók gyorsan megfékezték, 

így az nem terjedt át a lakás többi részére. 
Személyi sérülés nem történt.

November 30-án Hajdúnánás és Kál-
mánháza között a menetrend szerint já-
ratos busz árokba csúszott. A buszt a Vo-
lán mentesítő daruja húzta ki az árokból. 
Az utasokat mentesítő busz szállította el, 
személyi sérülés nem történt.

November hónapban 3 alkalommal 
kárérték nélküli tarló, szemét ill. avar 
tűznél, 4 esetben árokba csúszott gépko-
csinál kellett beavatkozni.

4 alkalommal az ügyeletre érkezett jel-
zés tévesnek bizonyult. 

Az újság minden olvasójának békés, 
boldog ünnepeket kíván a katasztró-
favédelmi kirendeltség és hivatásos 
tűzoltóparancsnokság.

A Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
novemberi hírei

A jó Istentől áldott békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben 
gazdag új esztendőt kívánunk 

minden hajdúnánási polgártársunknak.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviselőtestülete

Szólláth Tibor polgármester

Navracsics Tibor miniszterelnök-helyet-
tes, közigazgatási és igazságügyi miniszter 
december 17-én hétfőn ünnepélyes keretek 
között kinevezte a járási hivatalok vezetőit. 
Januártól vidéken 175 járási hivatal és a fővá-
rosban 23 kerületi hivatal kezdi meg műkö-
dését a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
szervezeti egységeiként. A járási hivatalveze-
tők december 17-én tették le az ünnepélyes 
esküt Budapesten, a Millenárison.

Mint ismert, a járások kialakításáról tavaly 
szeptemberben döntött a kormány, a közigazga-
tás átfogó, a közjót szolgáló átalakításának, a Jó 
Állam kialakításának egyik fontos állomásaként. 
A cél az volt, hogy olyan modern kori járások 
jöjjenek létre, melyek hozzájárulnak a mai köz-
igazgatásnál alacsonyabb társadalmi költséggel, 
hatékonyabban és ügyfélközpontúan működő 
területi közigazgatás létrejöttéhez. A januárban 
induló járási hivatalok elsősorban okmányirodai 
feladatokat, a gyermekvédelmi és gyámügyeket, 
valamint egyes szociális, környezetvédelmi, ter-
mészetvédelmi igazgatási ügyek intézését veszik 

át a településektől. Jövő évtől a járási hivatalo-
kon belül szakigazgatási szervként fog működni 
a járási gyámhivatal, a járási állategészségügyi és 
élelmiszer-ellenőrző hivatal, a járási földhivatal, 
a járási munkaügyi kirendeltség.

A Hajdúnánási Járási Hivatal vezetője dr. 
Orosz Erika

Dr. Orosz Erika 1979-ben született Haj-
dúnánáson. 2003-ban jogászként doktorált a 
Miskolci Egyetemen, majd 2006-ban ugyanitt 
közgazdász-jogász diplomát is szerzett. 2003-tól 
a hajdúdorogi polgármesteri hivatalban dolgo-
zott titkársági ügyintézőként, majd osztályve-
zetőként és adóügyi ügyintézőként. 2007-től a 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat közgazda-
sági főosztályvezetője volt, illetve alelnöki titkári 
feladatokat is ellátott. Új feladatait GYED-ről 
visszaérkezve kezdi végezni. Egy gyermek édes-
anyja. 

A Hajdúnánási Járási Hivatal székhelye: Haj-
dúnánás. Bocskai u. 12–14. A hajdúnánási járás-
hoz tartozó települések: Folyás, Görbeháza, Haj-
dúnánás, Polgár, Tiszagyulaháza, Újtikos.

Kinevezték a járási hivatalok vezetőit
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Az idei tanítási év elején a Bocskai István 
Általános Iskola Polgári úti intézmény-
egységében nyugdíjba vonulása alkalmá-
ból jelenlegi és volt kollégái búcsúztak 
egy közkedvelt, mosolygós tanító nénitől: 
Kántorné Soltész Valériától.

1959–2012. Ezek az évszámok fon-
tos mérföldkövek voltak életútjában és 
az iskola történetében is. A sors érdekes 
párhuzama, hogy amikor 1959. szeptem-
berében megkezdődött a Polgári úti, az 

egykori 3. Sz. Általános Iskolában a taní-
tás, Valika is akkor kezdte meg általános 
iskolai tanulmányait ebben az épületben. 
2012. szeptemberében, amikor nyugdíjba 
vonult, egy gyönyörűen felújított, szép, 
modern iskolaépülettől is búcsút vett. 

Mesébe illő szakmai életút egy peda-
gógus számára, ami számára megadatott. 
Abban, és csak abban az iskolában dolgo-
zott 39 évet pedagógusként, amelyikben 
általános iskolai tanulmányait végezte. 
Általános és középiskolai tanárai meg-
határozták életútját, hiszen olyan peda-
gógusok tanították, nevelték, akiknek 
személyisége pedagógiai hitvallása, gyer-
mekszeretete arra ösztökélte, hogy ezt a 
nehéz nagyfokú elhivatottságot igénylő, 
de nemes szolgálatot, életutat válasszon. 

A Debreceni Tanítóképző elvégzése 
után 1973-ban kezdte meg tanítói pá-
lyafutását. 39 tanítással eltöltött év, mely 
megszámolhatatlan tudást szomjazó gye-
reket, vidám hangulatú tanórákat és szü-
neteket, tantestületi kirándulásokat, jóízű 
főzéseket, tanulságos továbbképzéseket 
hordozott magában számára.

Szakmai elismerésének jeléül 2010-ben 
megkapta a Barcsa-díjat, mely elsősorban 
kollégái szakmai elismerésének a jelképe 
is egyben.

Azt mondják, egy út ér véget nyugdíjba 
vonuláskor, egy olyan út, mely után újabb 
célok és gondolatok felé járhatunk. Le-
gyen ez az új út pihentető, döccenőmen-
tes, vidám és napról napra feltöltődést 
hozó, Arany János szavaival élve: „Élj soká 
és legyen élted, (Mint derűs nap, tiszta, 
víg, / Mely piros hajnalból támad,) S ismét 
abban áldozik.”

Fekete Andrea

Nagy örömmel olvastam pár héttel ezelőtt 
a megyei lapokban, hogy egy számomra 
eddig is nagyra becsült hajdúnánási lakos 
a Megyei Közgyűlés határozata alapján a 
pásztor és paraszti élet kutatásáért és leírá-
sáért „Kölcsey Ferenc díj”-ban részesült. 
A rangos díjat a közgyűlés Hajdúhadház-
ra kihelyezett ünnepségén, a nemrég fel-
újított városháza dísztermében a megyei 
közgyűlés elnöke adta át november 22-én 
Máró Gábor, nyugalmazott tűzoltó pa-
rancsnoknak.

Aki beszélgetett már valaha Gábor bá-
csival, vagy olvasta könyveit, olyan világba 
csöppent, mely a mai embernek szépséget 
és romantikát jelent, ám az ő élete ezek 
mellett az odaadó, becsületes munkával 
és a tisztességes helytállással egyenértékű.

Életszakaszairól és főbb állomásairól 
nagy lelkesedéssel mesélt lapunknak.

1940. február 26-án egy népes tősgyö-
keres hajdúnánási pásztorcsaládban szü-
lettem.

A puszták gyönyörű, de sokszor kegyet-
lenül nehéz világát nagyon hamar megis-
mertem, hiszen három hónapos voltam, 
amikor a szüleim a Tedeji legelő ezer szín-
ben pompázó mezei virágai közé kivittek. 
Ettől kezdve 17-18 éves koromig minden 
nyarat a pusztákon töltöttem, a városi is-
kola mellett ősszel és tavasszal 5 tanyasi 
iskolába jártam. Felnőtté válásomra lát-
szott, hogy az ősi családomtól örökölt 
mesterségből nem igen tudok megélni, 
a pásztor élet hanyatlásnak indult, ezért 
úgy éreztem, váltanom kell. Kerestem a 
helyem az életben, voltam erdőápoló, tég-
lagyári segédmunkás.

1960. november 14-én katonai szolgá-
latra vonultam be. Akkor nagy dolognak 
számított, hogy egy olyan alakulathoz 
kerültem, ahol az állomány 70–80%-a 
érettségizett volt. Itt döbbentem rá, hogy 
én is több akarok lenni, mert képes va-
gyok rá. 1962. november 27-i leszerelé-
sem után három nappal az iskolapadban 
találtam magam. Napi 8–10 órás munka 
mellett a Pallagi Mezőgazdasági Techni-
kum tanulója lettem.

Adódott egy lehetőség, 1967. május 
1-én a hajdúnánási Tűzoltóság állomá-
nyába kerültem. Tanulmányaim és 4 és 
fél éves munkám alapján 1970 szeptem-
berében a Tűzoltó Tiszti Akadémia bent-
lakásos tagozatára vezényeltek. Ekkor már 
családos emberként minden hétvégén a 
Mátészalkai „fekete vonattal” ingáztam a 

családom és Budapest között.
1972. júniusban tűzoltó tisztté avat-

tak. Megtaláltam a helyem az életben, egy 
csodálatosan szép élethivatásom lett, amit 
mindig nagy lelkesedéssel, fáradságot 
nem ismerve végeztem.

Munkámat egész pályafutásom alatt 
elismerték, számos szakmai elismerést, ki-

tüntetést kaptam. Kaptam azonban olyan 
kitüntetést is, ami már több volt annál, 
amikor 1986-ban megkaptam a „Gyer-
mekekért Érdemérmet”, ami nagy örömet 
jelentett számomra.

Nagy dolognak tartom, hogy 28 év tűz-
oltó szolgálat a „szamárlétrát” végigjárva 8 
évig szülővárosom, Hajdúnánás tűzoltó pa-
rancsnok helyettese, a nyugdíjazásom előtti 
12 évben pedig parancsnoka lehettem.

Életpályám legnagyobb eredményének 
tartom, hogy 28 éves szolgálat, több mint 
20 éves vezetői munka után 1995. febru-
ár 28-án bekövetkezett nyugdíjazásomkor 
kollegáimtól, idősektől és fiataloktól jó ba-
rátként búcsúztam el és ma is jó barátaim.

A nyugdíjba vonulás lelkileg megviselt, 
az élet forgatagából egyik napról a másik-
ra kiestem.

Rájöttem azonban, hogy a nyugdíjazás 
még nem az élet vége.

Már korábban is terveztem, hogy az 
életem során összegyűlt ismereteket le 
kellene írni és a jövő generációk részére 
meghagyni, akik őseik életét, munkáját 
másképp nem ismerhetik meg.

Az 1995-ben bekövetkezett nyugdíja-
zásom óta írtam 11 hosszabb-rövidebb 

terjedelmű dolgozatot, amik Hajdúná-
násról, hajdúnánási emberek életéről, 
tevékenységéről szól. Ezek közül több 
könyv alakban is megjelent.

Dolgozataimmal rendszeresen rész 
vettem a megyei és országos múzeumok 
„Helytörténeti és Honismereti gyűjtőpá-
lyázatain”.

A Debreceni Déri Múzeum megyei 
pályázatain kiemelt első, ill. első helye-
zéseket értem el évente, harmadik díjnál 
rosszabb eredményem sosem volt.

Így minden dolgozatom tovább jutott 
a Néprajzi Múzeum országos pályáza-
tára, ahol elismerő oklevelekkel jutal-
maztak, legjobb eredményem országos 
második helyezés volt (1500 pályamun-
ka közül). Főleg a pásztorkodásról írott 
könyveim eljutottak a Hortobágyi Nem-
zeti Park vezetőihez, a Pásztormúzeum 
vezetőihez. Elismerésük jeléül 2005-ben 
meghívtak a „Hortobágyi 12 számadó 
asztalának” tagjai közé. Ez azt jelentette, 
hogy 11 hatvan éven felüli hortobágyi 
és Hortobágy melléki aktív pásztor mel-
lett a 12. széket jelenleg is én foglalom 
el. Évente 5–6 alkalommal tartott ren-
dezvények egyik meghívott díszvendége 
vagyok, ahol az öreg számadók asztala 
gazdagon terített. 2007. augusztus 26-án 
díszoklevéllel megkaptam a „Hortobágy 
örökös pásztora” címet. Az elismerések 
sora nyugdíjazásom után sem zárult 
le. 2006-ban a városnapi ünnepségen a 
nagyon megtisztelő „Soós Gábor Köz-
szolgálati díjat” kaptam meg. Én úgy 
gondoltam, hogy ezzel az elismerési so-
rozatok lezárultak.

Természetesen a munkáimat tovább 
folytattam, jelenleg is pályázaton van 
bent egy munkám.

Nagy meglepetés volt számomra, ami-
kor pár héttel ezelőtt megkaptam a „Köl-
csey Ferenc díj”-at. Ilyenkor általában 
felteszik azt a kérdést, hogyan tovább, 
mik a további terveim. Azt mondhatom, 
hogy teszem a dolgom tovább, amíg 
erőm engedi, az, hogy meddig, az nem 
rajtam múlik. Igyekszem úgy élni, hogy 
az emberek érezzék, hogy még itt vagyok 
közöttük és akarok értük tenni.

Mi mást is kívánhatnánk Gábor bá-
csinak: legyen még nagyon sokáig kö-
zöttünk egészségben és legalább ilyen 
nagy alkotókedvben! Gratulálunk a szép 
kitüntetéshez!

Fekete Andrea

kölcsey-díj a nánási „örökös pásztornak”„Én iskolám, 
köszönöm most 

neked…”

Fotó: magánarchívum

A Hortobágyi 12 számadó asztalának tagjai, A Hortobágy örökös 
pásztora cím tulajdonosai: 

Dankó Imre, Sáránd, Szabó Gábor, Hortobágy, Kordás János, 
Balmazújváros, Máró Gábor, Hajdúnánás, Szkopkó Jánosné, Kar-
cag, Molnár Imre, Hortobágy, Molnár Sándor, Balmazújváros, 
Árvai Sándor, Szásztelek, Németi János, Balmazújváros, jobb szé-
len háttal: Garai Lajos, Hortobágy. A képről hiányzik: Oláh István 
Hajdúböszörmény, Tóth Gyula, Hajdúszoboszló.
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A tanévkezdés izgalmait feledtetve, a kel-
lemes őszi idő színes programok megren-
dezését tette lehetővé a 2. Sz.Óvodában 
is. Fejlődött általa a közösségi érzés, 
játékos, mozgásos, természet közeli te-
vékenységekkel ismeretekhez jutottak, 
tapasztalatokat szereztek a gyerekek.

Szeptemberben a „Magyar Dal Napja” 
alkalmából az óvodapedagógusok és a 
vállalkozó kedvű dajka nénik népdalokat 
énekeltek közösen az udvaron. A gyere-
kek spontán körénk gyűltek, és élvezettel 
hallgatták, félbehagyva az udvari játékot.  
A „kis előadásunkat” a végén megtap-
solták, és egy ideig látszott még, hogy a 
hallottak hatása alatt vannak.

Ezután következett a városunkban is 
meghirdetett „Mobilitási Nap”. Ekkor az 
úttesten már biztonsággal kerékpározni 
tudó gyermekek az óvodánk környékén 
közös biciklizésen vehettek részt. Volt 
még zenés torna és aszfaltrajz is, így min-
denkihez eljutott ennek a napnak a mon-
danivalója: Mozdulj jó irányba!

A hónap végén a szülőkkel hulladék-
gyűjtést szerveztünk, ahol papírt és mű-
anyagpalackot gyűjtöttünk. Következő 

programunk az „Állatok Vi-
lágnapja” jegyében zajlott. 
Természetes környezetben 
ismerhették meg a gyerekek 
egy magángazdaság állatait: 
lovakat, mangalica malacokat 
és más ház körül élő állatokat.

Nagy élmény volt szétnéz-
ni az istállóban, látni mit és 
miből esznek az állatok. Le-
hetett póni lovat simogatni, 
szekérre mászni.

Utolsó őszi nagy progra-
munk a „Lipem lopom a szőlőt…”nevű 
játszó délelőtt volt, ahová szülőket, ér-
deklődőket invitáltunk. Őszi dalok, 
játékok, mozgásos tevékenységek után 
közös tízóraizás volt az udvaron. Zsíros 
kenyér, tea, őszi zöldségek, gyümölcsök, 
sütőtök, a bőséges kínálatból mindenki 
kedvére válogathatott. Ezután kezdőd-
tek a különféle alkotó tevékenységek. 
Lehetett gyümölcssalátát készíteni, őszi 
termésekből pedig nagyon kreatív bábok 
készültek. Volt aki kukoricát morzsolt, 
de lehetett építkezni a morzsolt kukorica 
csutkájából is. Közben a jó hangulathoz 
csodálatos népzenékkel, gyermekdalok-
kal is hozzájárultunk. Szép napsütéses 
délelőttöt töltöttünk el így együtt. Kö-
szönet minden résztvevőnek, továbbá 
mindenkinek, aki hozzájárult bármi 
módon a színvonalas programjaink lebo-
nyolításához!

Természetesen tovább folytatódnak a 
programok, az elkövetkező évszakok is 
sok-sok élménnyel várnak kicsit és na-
gyot egyaránt.

Martinek Mária 
intézményegység vezető

Fergeteges báli hangulatot sikerült megva-
lósítani a Bocskai iskola Polgári úti torna-
termében november 24-én. Az első egy-
séges bálunk került megrendezésre ezen a 
szombaton, ahol a Baross úti és a Polgári 
úti intézményegységek szülői és pedagógu-
sai szervezték közösen a Mikulásváró bált. 
Ezen a délutánon két 45, egy 25 és egy 15 
éves osztálytalálkozó került megrendezésre.

A rendezvény sikeréhez hozzájárultak a 
színvonalas műsorok, a kiváló vacsora, a jó 
zene és a sok-sok felajánlás, ami a tombolán 
került kisorsolásra. 

 A vendégek egy gyönyörűen feldíszített 
terembe léphettek be, mely a Mikulásváró 
hangulatunkat tükrözte. A dekorációt Pusz-
tai Eszter álmodta meg. A szülők segítségé-
vel ízlésesen megterített asztalok fogadták a 
vendégeket. Az intézményegységek vezetői 
Székely Barnabás és Szabó Sándor üdvözöl-
te az est résztvevőit.

Kéki Imre és trombitásai fanfárjátéka 
nyitotta a bált a zene hangján, majd Tóth 
Imre Igazgató Úr köszöntötte a vendégeket. 
Az Alapfokú Művészetoktatási Intézményt 
képviselték Bistey Attila és Makay Andrea 
által felkészített Bocskai apródjai, akik Dal-
lamok és táncok a napfényes Itáliából című 
műsorukkal kápráztatták el a közönséget. 
Őket követte Kovács János csapata, akik 

virtuóz dobpergéssel buzdították tapsra a 
közönséget. A dobosok között szerepelt 
Wesser Patrik 8 éves kisfiú, aki tehetségét 
már több országban megmutatta. Isko-
lánkban 10 éve alakult mazsorett-csoport 
lányai itt kezdték tanulni az első lépéseket 
ebben a tornateremben. Nemrég – immár 
profiként! – a szalagtűzőjükön mutatták be 
először ezt a vidám produkciót. A műsor 
zárásaként a 2. E osztály kisdiákjai Manó 
meló című tánca segítségével betekinthet-
tünk, hogyan készül a Mikulás az ajándé-
kok kiosztására. 

Az éhes vendégeket Kerezsi Sándor és 
csapata finom és bőséges vacsorával látta el. 
Aki egy kis mozgásra vágyott azt Zelenák 
Krisztián sokszínű és változatos zenei stílu-
sok sokaságával csalogatott a táncparkettre. 
A karaoke és a retro disco a 70–80-as évek 
hangulatát idézte fel a vendégekben, melyet 
Madai Tamás állított össze.

Rengeteg értékes tombolatárgy került ki-
sorsolásra, mely a városban lévő vállalkozók-
nak és gyermekeink szüleinek köszönhető.

A bál nyeresége a Diákönkormányzat 
bevételét gyarapította. Reméljük, hogy akik 
jól érezték magukat ezen az estén, azok ezt 
a jó hangulatot a Tavaszváró bálunkon is 
folytatják!

Jeles Éva projektvezető

November-december hónapban 
a múzeum számára adományozott tárgyakat 
köszönettel fogadtuk az alábbi felajánlóktól:

Bertalan Ferenc – kis grafika
Csillikné Szólláth Júlia – női ing

Dombi György és Felesége – asztalterítők
Dózsa Miklós – oklevelek, igazolvány

Fábián Zoltán – thonett székek
File László – lőszeres láda, szőlőkénező, 

permetező hosszabbító, füles szilke
Timári Sándorné – hímzett falvédő, üvegkancsók, 

molnár bizonyítvány, fotók, pénzek
Török Andrásné – Csepel varrógép

Zágonyi Antal – keretezett fotó

2012. december első hetének szerdáján a 
Városnapi rendezvények keretében három 
emléktábla leleplezésére került sor. A kép-
viselőtestület novemberi ülésén döntött 
az emléktáblák elkészíttetéséről. 

Az egyik tábla az egykori Szeles térnek 
állít emléket, amely elnevezését szeles, 
huzatos voltáról kapta, itt állt hajdan a 
déli városkapu és ezen a téren várakoztak 
munkára a talyigások, akik az őrleni valót 
szállították a Csiha malomba. 

Ezen a téren található a város egyetlen 
működő és egyben első artézi kútja, gyó-
gyító, enyhén sós vizét sokan fogyasztják, 
ám kevesen tudják, hogy a forrás immár 
85 éve csordogál, ebből az alkalomból ál-
lított emléktáblát a város. 

A harmadik emléktábla a Móricz Pál 
Helytörténeti Gyűjtemény homlokzatán 
került elhelyezésre, mely Tánczos Gábor 
lovassági tábornok születésének 140. év-
fordulójára készült. 

2012. december 7-én egy másik jeles 
eseménynek is tanúi lehettünk: Buczkó Jó-
zsef „A hősök vére szenteli hazává a földet” 
című könyvét ismertette a nagyközönség 
előtt. Az alkotás a Nánási füzetek sorában 
immár a huszadik, a szerző ötödik műve.

Az est háziasszonya Szabóné Marth Éva 
volt, a beszélgetést Rigó Tamásné vezette, 

aki a könyvbemutató nyitá-
nyaként kérdéseket intézett 
a könyv írója felé arról, hogy 
a műben feldolgozott három 
nagy témakör miként alkot 
egy egészet.

Az író előadásának első 
felében beszélt a lassan egy 
évszázada megtörtént I. vi-
lágháborús eseményekről il-
letve a csatatéren elhalt, vagy 
hazatért katonák sorsáról.  
A háború borzalmai, illet-

ve az örökérvényű veszteségek soroza-
ta – melyek mélyen „beleégtek” mind a 
túlélők, mind szeretteik lelkébe – össze-
fogást hozott létre a városlakók között az 
emlékműállításhoz. Közadakozás, illetve 
támogatók segítségével megvalósult az I. 
világháborús emlékmű, a Hősök szobra, 
melynek végleges helyét és formáját több 
elképzelést követően (turulmadár) 1927 
szeptemberében nyerte el. A szerző a harc-
térről hazatért sebesült, beteg honvédek-
ről is szót ejtett, akik harci sérüléseik kö-
vetkeztében gyakran korán elhaláloztak, 
számukra, illetve a harcterekről hazaho-
zott hősök földi maradványainak elhan-
tolására létrehozták a Hősök temetőjét. 

Az est legérzelmesebb pillanata volt 
Holocsi Mária Anna által felolvasott le-
vélrészlet, mely egy háborúba szólított 
férfi hűséges kedvesének gondolatait tar-
talmazta bátorságról, hazafiasságról és a 
gyászról. Az asszony leveleit és a férje tá-
bori levelezőlapjait megőrizte és bársony-
fedelű kötetbe, imakönyvbe köttette.

A könyv hiánypótló alkotás Hajdúná-
nás történetében, mivel kiválóan össze-
foglalja a háborús időszak viszontagságait, 
az újjáépítést és a hősök halhatatlanságát. 

Varga Ildikó

Visszatekintő

mikulásváró bál

Emléktábla avatások 
és könyvbemutató
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A legmodernebb néptáncoktatási mód-
szerektől a népi játékokig, az ügyességi 
játékoktól a mondókákig – széles skálán 
mutatkoztak be a néptáncoktatók és – 
tanulók november hónapban a szülők és 
a nagyszülők előtt. 

Az iskola Alapfokú Művészeti Intéz-
mény lévén már második éve oktatja a 
tanórák közé beépítve a néptáncot első 
és második osztályokban heti 4 órában. 
A kezdetek kezdetén megosztotta a vé-
leményt gyermek és felnőtt körökben: 
volt, aki ellene, volt, aki mellette érvelt. 
Az azóta eltelt idő, a gyerekek lelkes arca, 
a tantárgyat tanítók elégedettsége az 
utóbbi érvelők mellé billentette a mérleg 
nyelvét.

A szülők nagy számban vettek részt 
a bemutató órákon, és örömmel tapasz-
talhatták, milyen ügyesek, talpraesettek 
gyerekeik, és mennyi új energiával töltik 
fel ezek az órák a sok esetben már elfá-
radt kisgyerekeket.

Nagyszüleinknél a tánc ismerete hoz-

zátartozott az alapintelligen-
ciához, szégyen volt, ha egy 
legény vagy egy leány nem 
tudott táncolni, táncban való 
helytállásuk elárulta valódi 
személyiségüket. Ez alapján 
választottak maguknak párt is, 
hiszen a táncban szorgoskodók 
a munkában is azok lettek.

Napjainkban a néptánc sze-
repe és jelentősége mintha új-
raébredni látszana téli álmából, 
hiszen a táncházmozgalmak, a 
táncszakkörök és az oktatásba 
bevitt néptáncórák növelték a 

tánctudók és táncszeretők számát.
Városunkban közel 600 gyerek űzi 

valamilyen szinten a néptánctanulást, 
akiknek a szülei is elégedetten tapasz-
talhatják gyermekeiken a rájuk gyako-
rolt jótékony hatását: a jó testtartást, a 
ritmusérzéket, a hagyományaink megis-
merését, az ünnepeink tiszteletét, a kö-
zösségi együttlétek iránti igényt, nemi és 
nemzeti identitásukat.

Nem szabad megfeledkeznünk a kivá-
ló szakemberekről sem, akik a gyereket 
bevezetik ebbe a világba és olyan han-
gulatot teremtenek számukra, amely él-
ményt varázsol a hétköznapokba.

Makkay Andrea, Márton Attila, Már-
ton Lászlóné Szabó Julianna, Bistey At-
tila, akiket a gyerekek nemhiába várnak 
lelkesen és mosolygós arccal, hisz ők ma-
guk is ilyenek: vidámak és lelkesek.

Erről árulkodott a nyílt tanítási órák 
hangulata is, mely élmény volt felnőtt-
nek és gyereknek egyaránt

Fekete Andrea

A Város Napja alkalmából, 2012. decem-
ber 12-én, immár ötödik alkalommal, ke-
rült sor a Művelődési Központ aulájában 
a „Hajdúnánás fotópályázat” kiállítására. 
Városunk polgármestere, Szólláth Tibor 
megnyitó beszédében egyre nagyobb elis-
mertségről szólt, arról, hogy az elkészített 
és rangos zsűri által válogatott képek mél-
tán hirdetik városunk hírnevét, mutatják 
be mindennapjainkat. A beérkezett 579 
pályamunkából 20 alkotó 71 fotóját állí-
tották ki. Ezek közül 3 kategóriában hir-
dettek eredményt, amelyek a következők:

„TÁJ” kategória: I./ Csuja Viktor: Az 
élet vize

II./ Molnár Andrásné: Menedék
III./ Harangi Zsolt: Szembe(n) a for-

gataggal
„AZ EMBER” kategóriában: I./ Török 

Zoltán: A nagy dobás
II./ Borbély Máté: Önarckép 2.
III./ Eszenyi Arnold: Eufória
Különdíjasok: Török Zoltán: Kajakra 

és Dr. Némethné Durkó Annamária: Az 
új kenyér

„A VÁROS” kategóriában: I./ Nábrádi 
Péter: Fényes múlt

II./ Fűz László: Délutáni fények
III./ Török Zoltán: Ereszalj
Különdíjasok: Fűz László: Bocskai 

utca és Szűcs Márta Klára: Csak két kerék.
A rendezvény szervezői a jövő évtől új 

formában kívánják meghirdetni a pályá-
zatot, amelyről természetesen időben tájé-
koztatást kapnak az érdeklődők. Jelen ki-
állítás 2013. január 15-ig tekinthető meg. 

Gut István

A városi stratégiai konferencián elhangzot-
tak alapján jutott eszembe az alábbi gon-
dolat. Városunk értékeiről beszélgetve egy 
kicsike értékre szeretnék utalni. A főtéren, 
a Kossuth szobor előtti egyik szép, külön-
leges formájú fáról van szó. Ez a Ginkgo 
biloba, vagy más néven páfrányfenyő.

A Ginkgo biloba őse egy igen régi nö-
vény, hiszen már a földtörténeti középkor-
tól kezdve a jégkorszakig találunk olyan kő-
zeteket, melyek tartalmazzák a páfrányfe-
nyő elődeinek leveleit. A paleobotanikusok 
20 féle ginkgo fajról számolnak be, de ezek 
közül csak egyetlen, a Ginkgo biloba élte 
túl a jégkorszakot.

Az átmenet képviselője a nyitvatermők és 
a zárvatermők között. Úgy is mondhatjuk, 
hogy a tűlevelűek és a lombos növények 
között. Kétlaki, azaz külön növényen van 
a porzós és a termős virág, de tapasztaltak 
már olyat is, hogy a nőivarú fa – mivel egye-
dülálló volt, hímivarú virágokat hozott az 
ágai végén. Kelet-Ázsiában, ahol az őshazája 
van, 3-4 ezer esztendős példányok is van-
nak, Európában ritkábban található. Hor-
vátországban 600 éves példányok is vannak, 
Magyarországra a 19. sz. közepén került.

Igen szívós növényről van szó, hiszen 
mint fentebb írtam, túlélte a jégkorszakot 
is, de földrengések, tűzvészek és egyéb ter-
mészeti katasztrófákat is. Még a nagaszaki 
atombombázást is.

Kínában régen csak a nagyon gazdag 
emberek tehették meg, hogy ennek a tör-
zséből készült zsindellyel fedjék be házuk 
tetejét. Ugyanis a városi tűzvészek idején 
nem gyulladt ki olyan könnyen, mint a 
többi ház tetőszerkezete.

A különleges fa napjainkban elsősorban 
gyógyhatásáról ismert. Sokan alkalmazzák 
agyi vérellátási zavar, szédülés, fülzúgás, il-
letve hallásgyengülés gyógyítására. A gink-
go levelei jótékonyan hatnak a visszértágu-
latra, az aranyérre és a lábfekélyre.

A vizsgálatok kimutatták, hogy a ginkgo 
a flavonoidok hatása miatt jó értágító, így 
biztosítják a bőr és az izmok jó vérellátását, 
és fokozzák az anyagcserét. Kiváló antioxi-
dáns tulajdonságú, és javítja az agyi vérel-
látást is. A kivonat javítja a szellemi teljesí-
tőképességet és koncentráló készséget. Elő-
szeretettel használják az öregkori elbutulás 
(demencia) ellen is. 

Visszatérve a mi ginkgo fánkhoz, talán 
megérdemelne egy kis táblácskát – hiszen a 
tér rendezése előtt természetvédelmi oltal-
mat jelentő tábla jelezte védettségét. Meg ta-
lán még annyit róla, hogy jelen ismereteink 
szerint a fát, több más társával együtt anno 
dr. Nagy Imre főjegyző hozatta Nánásra. 
Tudomásunk szerint egy másik példány az 
Attila utcai óvoda udvarán található.

Fehér Imre ny.
biológia szakos tanár

Hajdúnánás 2012: 
Fotópályázati kiállítás

Védett fa a köztársaság téren

Néptánc oktatás a Bocskai 
iskolában

Rangos eseménynek adott otthont a Kéky 
Lajos Művelődési Központ színházterme 
november utolsó vasárnapján. A színpa-
don egész nap néptáncos csoportok mu-
tatták meg és be magukat, a 2 évente meg-
rendezésre kerülő Néptáncosok Országos 
Bemutató Színpada elnevezésű minősítő 
fesztiválon. A rendezvény célja lehetőséget 
teremteni a néptáncegyütteseknek a mű-
vészi színvonalú bemutatkozáshoz, egymás 
megismeréséhez és a szakmai megmérette-
tésnek. Ebben az évben mintegy 50 együt-
tes jelentkezett erre a minősítő bemutatko-
zásra 3 helyszínen, Salgótarjánban, Buda-
pesten és városunkban, ahol is 7 együttes 
vállalkozott a minősítés megszerzésére: a 
Bocskai, a Szélrózsa , a Bodrog, az Ilosvai 
Selymes Péter Néptáncegyüttesek, az Újfi-
gurás, a Tabán és a Nyírség Táncegyüttesek

A bemutatkozáson az együt-
teseknek 25–30 perces produk-
ciót kellett a szakmai zsűri előtt 
bemutatniuk, melyeket 6 szem-
pont szerint értékeltek: műsor-
szerkesztés, folklorisztikai hite-
lesség, koreográfiai megformálás, 
színpadi megjelenés, ének-zenei 
előadás, és előadói színvonal.

A zsűri elnöke dr. Diószegi Lász-
ló Harangozó díjas koreográfus, a 
Martin György Néptáncszövetség 
elnöke volt, a zsűri tagjai dr. Ratkó 
Lujza néprajzkutató, a nyíregyházi 
Jósa András Múzeum munkatár-

sa, a Táncművészeti Főiskola tanára, Spisák 
Krisztina koreográfus, néptáncpedagógus, 
Széphalmi Zoltán Örökös Aranysarkantyús 
táncos, koreográfus, a Gödöllő Táncegyüttes 
művészeti vezetője és Árendás Péter népze-
nész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
tanára voltak.

A nap szervező-rendezői a Nánás Pro 
Kultúra Nonprofit Kft, a Kéky Lajos Vá-
rosi Művelődési Központ, valamint a Mar-
tin György Néptáncszövetség voltak.

A közönség hatalmas vastapssal jutal-
mazta a nap folyamán fellépő és bemu-
tatkozó jobbnál-jobb együtteseket, akik 
hatalmas önfegyelmük mellett szakmai 
tudásukat és rátermettségüket is bemutat-
ták Nánás színpadán bízva abban, hogy 
a szerzett minősítések tovább fejlesztik 
szakmai munkájukat és előrehaladásukat.

Fekete Andrea

Néptánc minősítő fesztivál 
a művelődési központban

Fotó: Fűz LászlóFotó: Fekete Andrea

Fotó: Fűz László
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GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ
UNICAL kondenzációs gázkészülékek, faelgázosítók és vegyes 
tüzelésű kazáncsaládok teljes körű forgalmazása, készülékek hivatalos 
cseréje szállítással, komplett ügyintézéssel, üzembe helyezéssel.

MÁRKASZERVÍZ
UNICAL kondenzációs gázkazánok előnyei:
 takarékos fogyasztás, kedvező gázszámla  biztonságos üzemmód
 nagy teljesítmény tartomány  országos szervízhálózat
 kiválóan alkalmas hagyományos fűtési rendszerekhez

Családi lakások és közületi épületek fűtésére, használati meleg víz 
ellátásra, illetve egyedi fűtés leválasztásra. 2012. szeptember 1-től 
kötelező érvényű gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgálat végzése, 
dokumentálása, csak fogyasztói megrendelésre!

Czifra imre
4080 Hajdúnánás
Hunyadi u. 79.
Telefon: 
06-20/978-1284
06-20/474-5737

Megemlékezés

Ráti Miklós 
Honfoglalás u. 51/a alatti lakos halálának 25 éves 

évfordulójára.

Fájó szívvel és szeretettel emlékezünk rád!
Fájdalmunkat csak az nyugtatja, hogy hozzád jövünk 

és találkozunk újra.
Testvérei, azok családjai és néhai Imre báttya családja. 

CSERÉLJE LE KONVEKTORJÁT 
MIKA- 6 E PARAPETES MINI 
KAZÁNRA!
 A készülék kisebb átalakítással beszerelhető a régi konvektor helyére.
 Korszerű fűtés alakítható ki, mely akár 30 % energia megtakarítás
 Helyiségek külön szabályozása szoba termosztáttal
 A radiátorokkal szerelt központi fűtésű rendszer egyenletes 

  meleget biztosít minden helyiségben. 
 Melegvíz tároló ráköthető.
 Kis és közepes méretű lakások, házak, társasházak konvektoros fűtésének
 olcsó és gyors cseréjére, korszerűsítésére. 
 Kémény kiépítés nélkül!
 Kivitelezési idő: 2–3 nap lakás m² függően!

Katona Zsolt EV. Telefon: 06 20 9267 770, E-mail: kyanmar@nanaskabel.hu 
Akció ideje 2012. december 31-ig, illetve a készlet erejéig!
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk 
minden kedves vásárlónknak!

FÓGEL 
OPTIKA-FOTÓ

A jánL ATunK né vnAPOKr A , ünnEPEKrE:
Ébresztő-, fali és karórák nagy választékban  digitális fényképezőgépek 

több típusban  egyéb fotócikkek, albumok, fotókeretek stb. 
 tudományos számológépek (20 féle)

	Törésálló, fényre sötétedő és multifokális szemüveglencsék,
 valamint egyes szemüvegkeretek 50%-os kedvezménnyel kaphatók!
	Elemek nagy választékban. Kontaktlencse, 
 ápolószerek és tartozékok.
	Képkidolgozás digitális adathordozókról is! 
	Hímzett feliratos törülközők érkeztek!

Hajdúnánás, Mártírok út 17. Tel.: 06 30 9 581 449

Villanyszerelő vagy műszerész szakmával rendelkező 
munkatársat keresünk, szervizes munkakör ellátására. 

Jogosítvány feltétel.  Érd.: 06/20 9781-284

Ajándékutalvány szemüvegvásárlásra kapható!

2012 évben lejárt üdülési csekkjeit nálunk még felhasználhatja.
Egészségpénztári kártyájával is fizethet.

 Szemvizsgálat
 Szemüveg
 Kontaktlencse

  A tisztánlátás kedvéért.

Boldog karácsonyt és Békés új esztendőt kívánunk

Hajdúnánás, Piac Üzletsor Mártírok útja 18. • Tel.: 52/390-777
Mobil: 20/334-6677 • www.okulaoptika.hu
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A Hajdúnánási Építő 
és Szolgáltató Kft. 
műköves részlege

vállalja:
 komplett egyszemélyes síremlék gyártását akciós 130 000 Ft +áfa áron 

(a betűvésést az ár nem tartalmazza)
			 síremlékek helyreállítását, kiemelését  járda készítését 

 sírhely gondozását  síremlék tisztítását.
2

Bocskai Koronával történő fizetés esetén 
10% kedvezmény!

2
Érd.: Hajdúnánás Liliom u. 1. (temetkezési iroda), 

vagy a 06-30-319-0492-es telefonszámon.

Sztárfellépő: 
Kökény Attila

Zenél: Szívtiproll 
(szivtiproll.hu)

Kapunyitás: 18:30
Értékes tombola nyeremények
Fődíj: Wellness hétvége
(Shiraz Hotel**** Egerszalók)
amelyet a Diófa Motel és Csárda 
(www.diofamotel.hu) ajánlott fel.
Jegyek a Kéky Lajos V. M. K. illetve 
Falánka Grill Ételbárban válthatók.
Információ: 52/382-400, 70/547-3698

Belépő: december 20-ig 7000 Ft, 
  utána 8000 Ft.

Program:
19:15 Köszöntő
19:30 Vacsora
21:15 Tánc
23:15 Kökény Attila
00:00 Himnusz
00:30 Svédasztal és tánc
01:30 Tombola
02:00 Tánc

menü:
Húsleves gazdagon
A menü: Sertéskaraj Budapest módra, 
vegyes körettel
B menü: Sajttal sonkával göngyölt natúr 
csirkemell sajtmártással, párolt rizzsel, 
zöldségekkel.
Desszert: Somlói galuska

Éjfélkor svédasztal:
Főtt füstölt csülök pecsenyelében
Lencsefőzelék

Vörös boros marhapörkölt 
tarhonyával
Hidegtál, rétesek

TámogaTók: 
Diófa Motel és Csárda 
(www.diofamotel.hu), 
Jolly Jóker, 
Active Fitness, 
Centrum Pékség

SZILVESZTER 2013 RETRO BULI
HAJDÚNÁNÁS KÉKY LAJOS VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

2012. december 31.

AQUA-KER
VÍZ-GÁZ-FŰTÉS SZAKÜZLET

FÜRDŐSZOBA-CSEMPE SZALON

Hajdúnánás, Dorogi u. 20. Tel.: 52/351-654, 30/375-4563

Nyitva: H–P: 7–17; Szo: 7–12 óráig

 Fali burkolólapok 1350 Ft-tól
 Kültéri Gres padlólapok 1490 Ft-tól
 Beltéri padlólapok 1450 Ft-tól
 Ravak csaptelepek 9900 Ft-tól
 Vegyes tüzelésű lemez kazánok 
 116 000 Ft-tól
 Hajdú forróvíztárolók 5–200 l-ig 
 (bojler) 21 900 Ft-tól
 Mobil cserépkályhák 89 000 Ft-tól
 Ariston fali kazánok 130 000 Ft-tól

ÉV VÉGI AKCIÓS TERMÉKEK!!!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet 
kívánunk minden Kedves V ásárlónknak!!!

Megemlékezés

Balázs Andrsáné sz.
Martinák Anna Isménia halálának 

5. évfordulójára.

„Egy őszi nap az élet véget ért,
Mint vihar fákat a halál tépte szét.

Az élet fájdalmas, csenddel megy tovább .
Emlékedet szívünkben őrizzük egy életen át.”

Szerető családod és mindazok akiknek emlékében élsz.

Coldrex tbl. 24x 1385 Ft
Mebucain mint tbl. 20x 1080 Ft
Magne B6 tbl. 50x 1395 Ft

A neogranormon 72x törlőkendő, most fél áron 485 Ft. 

www.szimpatika.hu

Korona Patika
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AUTÓALKATRÉSZEK A LEGJOBB ÁRAKON!
Kenőanyagok, autófelszerelés, akkumulátorok, 

karosszériaelemek, gumiabroncsok, autóvillamosság, 
vegyi termékek, alkatrészek a legjobb árakon, raktárról 

vagy 4 órán belül több ár és minőségi kategóriában!

NAGYKERESKEDELMI KEDVEZMÉNYEK! 
EGYEDI ÁRAK!
KÉRJE AJÁNLATUNKAT, NÉZZEN BE HOZZÁNK!

HASZNÁLT AKKUMULÁTOR BESZÁMÍTÁS! 
MINDENFÉLE SZŰRŐ, MEZŐGAZDASÁGI, 

IPARI ÉS MUNKAGÉPEKHEZ!

Mesfém KFT. Hajdúnánás, Dorogi u. 7.  Tel.: 52/570-575
E-mail: mesfemnanas@freemail.hu  www.mesfem.uw.hu

ÚJ!

Az utóbbi hetekben néhány mérkőzés 
erejéig hullámvölgyben tanyázott a csa-
patunk, de a szezon végére szinte parádés 
meccseknek lehettünk tanúi.

Polgár: Hajdúnánás GBFK 2:1
Tovább tartott a mélyrepülés, bár egy 

pontra mindenképpen rászolgáltak volna 
a mieink, azonban – nem kicsi – játék-
vezetői ráhatással az utolsó percekben 
kapott gól eldöntötte a tipikusan x-es 
meccset.

DEAC: Hajdúnánás GBFK 1:1
Az a bizonyos elmaradt mérkőzés, 

melyben nagyon bíztunk, sem hozta 
meg a várva várt eredményt. Az utolsó 
30 percben bár nagy fölényt alakítottunk 
ki, sőt három 100%-os helyzetet is kidol-
goztunk, a végső pillanatban mégis rossz 
döntéseket hoztunk.

Hajdúnánás GBFK: Sárrétudvari 1:3
A tavalyi bajnoknak 1:1- nél kapufát 

rúgtunk, majd egy jogos büntetőt nem 
adtak meg, melynek kontrájából ők sze-

rezték meg a vezetést. A hajrában min-
dent egy lapra téve kinyíltunk, s egy újabb 
kontra két vállra fektetett bennünket. Itt 
bizony a rutin győzött.

Téglás: Hajdúnánás GBFK 1:4
Végre megtaláltuk a góllövő cipőket 

(valószínűleg a téglási öltözőben voltak 
felakasztva). Bár a hazaiak hamar vezetést 
szereztek, de a 10. perctől kezdve jó rit-
musban ötletesen játszva végre hengerelt 
a Nánás.

Hajdúnánás GBFK: Kaba 7:2
Szeretett volna a csapat szépen búcsúz-

ni a szezontól, főleg a lelkes közönségtől, 
s bizony kétszámjegyű is lehetett volna az 
eredmény. Jól, tetszetősen, helyenként lát-
ványosan játszottunk. A mérkőzés után a 
vezetőség a Sörbárban látta vendégül egy 
finom vacsorára a fiúkat és a segítő stá-
bot. Kondora József röviden értékelte az 
őszi munkát, és kifejtette, hogy bár a cél a 
3. hely sikerült, lát még javítani, fejlődni 
valót a csapatban. Még több elszántságot, 

hozzáállást kért tavaszra, egyúttal kelle-
mes pihenést kívánt az ünnepekre, s a téli 
pihenőre.

Szertár Sportbolt megye I. 2012. őszi 
forduló dobogósainak eredménye

1. Ebes KKSE 
 15   14   1   0   76 – 14   43

2. Sárrétudvari 
 15   10   3   2   42 – 11   33

3. Hajdúnánás GBFK 
 15   9   3   3   39 – 19   30

Kócsi Imre

Alagútból a fényre

Kiváló minõségû, színes hirdetések, megemlékezések, évfordulók 
meghirdetése kedvezõ áron! Várjuk apróhirdetéseiket is!

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 hirdEtésénEK a hELyE!
Hirdessen Ön is a megújult Hajdúnánási Újságban!

Álló sor balról jobbra: Zámbó Géza in-
téző, Bagoly János, Oláh Tamás, Tímári 
Gergő, Varga Zsolt elnök, Tar Attila,  
T. Tóth Tibor társelnök, Aszalós Ádám, 
Csíszár Imre, Takács Tamás, Pénzes 
Imre elnökségi tag.

Ülő sor balról jobbra: Batári Gergő, 
Kiss Attila, Szentjobbi Roland, Andorkó 
Pál, Imrő László, Daróczi Péter, Kántor 
Tamás, Szitkó Róbert, Sánta Attila. Hiá-
nyoznak a képről: ifj. László Tibor, Varga 
Dániel, Virág Béla, Szilágyi Ákos, Pósa 
Ádám.

Fel szeretnénk hívni azon Hajdúnánási 
lakosok figyelmét akik, szívesen segítené-
nek a szerényebb anyagi körülmények kö-
zött élő családok részére, karácsony köze-
ledtével! Nem anyagi támogatást várunk! 
Ennél sokkal fontosabb az, hogy Szentes-
te az ilyen nehéz helyzetben élő családok 
asztalaira étel kerüljön.

Amire szükség van:
	tojás
	liszt
	cukor
	burgonya
	szaloncukor 
 (gondoljunk a gyerekekre is)
	megunt játékok
	amit már úgy gondolnak, hogy felesle-

ges ruhadarabok
	minden, amire már nincs szükségük, az 

másnak a legszebb örömöt adhatja!

Egy darab tojás és egy – egy kiló élelmi-
szer is nagy segítség lehet!

Ajándékot adni pedig jó dolog! Aján-
dékozzuk hát meg egymást szeretettel, 
tisztelettel, kedvességgel, figyelmességgel, 
hogy:

„Ne díszített fákon, hanem
a szívekben legyen Karácsony!”

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
Kívánunk Hajdúnánás lakosainak!

Ahova a segítséget várjuk 2012. 12. 22-
én Hajdúnánáson, a Polgári úton, az Új 
Avia benzinkúttal szemben felállított sze-
retet sátorban adhatják le! (reggel 9 órától 
14 óráig)

Kérdéseikkel kapcsolatban kérem hívja 
a 06/30-9-533-923-as telefonszámot!

Tegyük szebbé együtt 
az ünnepeket!


