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A Bocskai István által letelepített 
hajdúk városaiban évszázadok 
óta ünnepi esemény december 

12-e, ama jeles napnak emléke, amikor 
1605-ben e napon hirdette ki Korponán 
Bocskai István a hajdúk közös nemessé-
gét. Passuth László Sárkányfog c. regé-
nyéből idézve emlékezünk a 407. évvel 
ezelőtt történtekre, azokra a pillanatok-
ra, amelyek a hajdúk és Bocskai kapcso-
latában meghatározóak voltak.

„‒ Örvéndi Pál, hajdúk kapitánya: 
akarsz-e magad ura lenni? Szép, gazdag 
föld túrója lenni? Minden hajdúnéped 
örök birtokával, falukkal, jószágokkal, 
házzal, asszonnyal?

Így félszáz esztendeje nem beszélt nagy-
ságos úr földönfutó szegény hajdúnép-
pel. Örvéndi Pál állja a sarat…. Vár, mit 
kíván ezért a nagy igéretért István úr….
Bocskai útjáról beszél. Nem néz a hajdú 
szemébe, lehajtja fejét. Ahogy mondja: 
szegény Erdély, ebek országútja, vallonok 
pecértanyája, hóhérok zsibvására. Mond-
ja az enyedi asszony történetét, azt, hogy 
kimértek emberhúst a piacon, sütöttek 
hónapszám makkból kenyeret…Feláll 
Bocskai, megint mint a szálfa, a rátörő 
szelekben, kiegyenesedett.
 Örvéndi Pál, nem titkoltam előtted 

semmit. Szólal-e benned szavamra ma-
gyar szó? Érezed-e, mit kell most felelned, 
hajdúhadnagy?

Megkapaszkodik az asztal peremében. 
Ki ez az Örvéndi Pál…miféle évek tapad-
tak életéhez? Hol járt? Hol pusztított, hol 
kergették, hol űzték…kit prédált, kit kín-
zott…miért választották épp őt vezérük-
nek a kölesériek? Halkan szól, lehajtott 
fejjel. Ő sem néz Bocskai szemébe.
 Magunk nemzetünk hóhérai mi sem 

akarunk lenni!
…Hajdúk szava árad a falukban: ez 

éleszti a szegénységet. Bocskai neve jól 
cseng az urak között. Egy életet töltött 
oszlopos császárhűségben. Ha most egye-
nesedett ki István úr dereka, ő tudja, mi-
ért történt.

…1605. április. Bocskai Istvánt válasz-
tották ország fejedelmévé Szerencsen, die 

20. április 1605…Mindenestül bír most 
huszonkét vármegyét…Bocskai sátrában 
tollba mondja leveleit a diáknak. Minden-
ütt panasz a hajdúkra, tenger keserűség… 
A diák bölcs ember, leteszi a pennát.
 Mire kész nagyságod, hajdúk dolgában?
 Nagy föld bástyájául tenni őket…
Tenger garázdák: miféle házbanlakók, 

armálisták, birtokos urak lesznek? Ameny-
nyi kóbor kancellista, címerpingáló, most 
mind bent ül Szerencsen. Naphosszat fes-
tegetik, egy darabig kardon török fejet, 
azután olyanféle oroszlánt, mint a fejede-
lem címerében….

Elhagyott, leperzselt faluk között por-
tyáznak. Beköti lovát egy fedéltelen istál-
lóba. Mondja a hajdú: „enyém”. Nevettek? 
Nem hisztek a fejedelemnek: enyém…

… Mielőtt indul a nehéz útra, hogy 

eleget tegyen Lala Mohamed nagyvezér 
hívásának, aki pesti táborába invitálja, a 
hajdúk dolgát is el kell rendeznie Bocs-
kainak. Két elmeztelenedett, szomorú 
megyére engedte őket. Ne marjátok egy-
mást, ne marjátok a parasztot, ne legye-
tek magatok keselyűi. Illésházy leveléből 

körmével húzogatja alá a nehéz soro-
kat:…Nincsen-é előttünk, hogy két nagy 
császár birodalma között vagyunk. Az tö-
rök – természet szerént – mind hitünknek, 
mind magunknak ellensége, szép szót ád-é 
most, segít is, de bizony megveszi idővel az 
árát… nem köllene ez kevés maradékját 
hazánknak ilyen nyilvánvaló veszedelmére 
hozni… ki vállalhatná, hogy az ártatlan 
körösztyének vérontásának, pogánnyá téte-
lének lenne az oka…

…Az magyar nemzetségnek örökösen 
való megegyenesedése…ezt mindenik csá-
szár bánni fogja, de minekünk ez a fun-
damentuma megmaradásunknak: hogy 
egyik magyart a másikkal ne rágassák, ne 
étessék…Két császárral nem akarunk ma-
darászni, hogy meg ne sújthasson az madár 
az szárnyával…”

A HAJDÚSZABADSÁG ÜNNEPE ELÉ

„A szociális munkások hivatása az, hogy 
a lemaradók, a botladozók hátrányait és 
szenvedéseit csökkentsék. Ésszel és szívvel.” 
2012. november 22-én zsúfolásig megtelt 
a Kéki Lajos Városi Művelődési Központ 
színházterme. Hajdúnánás Város Ön-
kormányzata és a Hajdú-Bihar Megyei 
Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház 
közös rendezvényére került sor. A helyi 
szociális munkások mellett itt voltak me-
gyénk városainak és községeinek képviselői 
is. Az ünnepi rendezvény vendégei voltak 
többek között: Soltész Miklós, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma szociális, csa-
ládi- és ifjúságügyért felelős államtitkára, 
Verdó György, a Hajdú-Bihar Megyei In-
tézményfenntartó Központ vezetője, Kiss 
Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhi-
vatal Szociális és Gyámhivatalának vezetője, 

Magyari László, a Debreceni Javítóintézet 
igazgatója, Szakáli Tímea, a Hajdú-Bihar 
Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes 
Ház irodavezetője

1997 óta, minden év november 12-
én emlékeznek meg világszerte a szociális 
munkásokról. Szólláth Tibor polgármester 
köszöntőjében többek között szólt a város-
unkban folyó szociális tevékenységi formák-
ról. Beszélt a Szociális földmunka-program-
ról és a START mintaprogramról, kiemelve 
azt, hogy támogatással az embereknek is 
tenniük kell saját sorsuk jobbra fordításáért. 
„Legnagyobb tisztelet illeti önöket, akiknek a 
munkája szolgálat, hivatás és alázatosság.”

Verdó György is kiemelte köszöntő sza-
vaiban azt, hogy csak az elismerés hangján 
szólhatunk a gyermekvédelem és a szociá-
lis munka területén dolgozókról. Ebben a 
munkában megyénk országos szinten ki-
emelkedő eredményt mutat. 

Soltész Miklós államtitkár köszöntő 
beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy 
„sok emberrel meg kell ismertetni a szociá-
lis munka szépségét, a másik ember iránti 
tenni-akarást. Az a lelki erő, amit egy szoci-
ális munkás ad, elismerésre méltó. A jelenleg 
is folyó társadalmi változások a jobb ellátás 
érdekében történnek.” Három fő területet je-
lölt meg feladatként, mégpedig a gazdaság 
hatékonyságát, átalakítását, a pályázatok 
adta lehetőségek kihasználását, valamint 
az intézmény-rendszer átalakítását. „Min-
denkinek a munkájáért köszönet. Csak így 
tovább a nemes célok érdekében.”

SZOCIÁLIS MUNKA 
NAPJA

A HAJDÚK LESZÁLLÁSA
Ezek a szavak rendre visszatérnek az eleink 
történetével foglalkozó írásokban, s most 
ott olvasható a tűzoltóság kerítésfalán elhe-
lyezett emléktáblán  is, az artézi kút mellett.

Nagyon is beszédes, régi kifejezésünk ez, 
amely arról tájékoztat, hogy a Bocskai által 
letelepített hajdú vitézek döntő többsége 
lovas katona volt, s letelepítésük a lóról 
való leszállásukat jelentette, amely az 1605. 
december 12-én adományozott föld bir-
tokba vételével vette kezdetét. 

Buczkó József

Magyari László igazgató előadásában 
hangsúlyozta, hogy sok embernek van 
szüksége segítségre. Történelmi visszatekin-
tésében, az ókortól napjainkig, átfogó be-
tekintést adott a fejlődő szociális tevékeny-
ségről, annak alakulásáról. „A fejlődés nem 
állt meg, folyamatos. A siker pedig azokhoz 
pártol, akik a munkát végzik.”

Az ünnepség következő részében kitün-
tető elismerések átadására került sor. A szo-
ciális munkában kiemelkedő tevékenységet 
végzők közül Polgármesteri Elismerő Okle-
vél kitüntetést kapott Hajdúnánásról: Bu-

davári Györgyné, Holba Andrea, Máró 
Ferencné és Tóth Sándorné.

A Hajdú-Bihar Megyei Család, Esélyte-
remtési és Önkéntes Ház Oklevelét kapta 9 
fő a szociális munkáért és 6 fő a gyermekvé-
delemben végzett munkáért.

Befejezésként kulturális műsor köszöntöt-
te a megjelenteket, amelyben közreműköd-
tek: a Bocskai István Általános iskola, alap-
fokú Művészetoktatási Intézmény Szivárvány 
Néptáncegyüttese, a Bocskai Apródjai Nép-
táncegyüttes és Jantek Viktória versmondó.

Gut István

Soltész Miklós államtitkár úr  Fotó: Csiki L. Péter
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Megint tanultunk valamit
Negyven csihás és kőrösis diák négy ta-
nár kíséretében október 16-án ismét 
fölkerekedett, hogy felkeresse szép fővá-
rosunkat. A zuhogó eső sem riasztott el 
bennünket attól, hogy újra meglátogas-
suk a HOVENTA Nemzetközi szálloda-, 
vendéglátóipari és gasztrotechnikai szak-
kiállítást, majd később eltöltsünk egy órát 
a Parlament épületében.

Az idegenforgalmi-, illetve virágkötő 
ismereteket tanuló diákok szakmai be-
mutatókon láthatták, kóstolhatták, pró-
bálhatták ki a vendéglátó- és szállodaipar 
legújabb szolgáltatásait, termékeit. Krea-
tív konyhastúdiókban tanították a látoga-
tókat a legújabb főzéstechnikai fogásokra, 
a modern konyhai eszközök használatára. 
Interaktív bemutatón marhahúst bon-
tottak a színpadon, melyet később elké-
szítve meg is kóstolhattak az érdeklődők.  
A baristák által elkészített zöld (pisztáci-
ás), fehér csokis kávékülönlegességek íze, 
a fahéjjal, gyömbérrel, mézzel fűszerezett 
forró teák illata várta a gyerekeket. Meg-
kóstolhattuk a bivaly- és a szürkemarha 
szalámik széles választékát, valamint meg-
ismerhettük a vulkáni talajon termett 
menta gyógyító hatását. Kipróbálhattuk a 
wellness szállodák kényeztető eszközeit is.

Délután fél háromra vártak bennünket 
a Steindl Imre által tervezett gyönyörű 
Országházba. Kevés volt az itt eltöltött 

egy óra (ennyit engedélyeztek számunk-
ra), de ez alatt az idő alatt is érezhettük 
egy kicsit a hely tekintélyét, az épület va-
rázslatos szépségét. A színes ablakok, az 
aranyozott oszlopok, a széles márványlép-
csők, a koronázási ékszerek áhítattal töltik 
el az idelátogatót. Néhány történelmi adat 
mellett megismerhettük az épület külön-
leges fűtés- és hűtéstechnikáját, valamint 
a számozott szivartartók rejtélyét is.  
A régmúlt titkait idézik ezek az ablakmé-
lyedésekben ottfelejtett hamuzók, me-
lyeken hajdan az ország nagyjai hagyták 
sokszor drága kubai szivarjaikat, s egy 
jól sikerült tanácskozás után elégedetten 
nyugtázták: „Ez megért egy Havannát”. 
Úgy vélem, mi is hasonló érzésekkel bú-
csúztathattuk ezt a napot.

Horváth Tamara
(kísérőtanár)

Ennek a szólásnak ma már csak a legidő-
sebb nánásiak ismerik valódi tartalmát. 
Még a XVIII. század második felében 
települt a városba egy Jarabin nevű katoli-
kus család, amely aztán másfél évszázadon 
át kiváló építő, tervező és ácsmestereket 
adott ennek a városnak. Mai polgári la-
kóházaink java része és a környékünkön 
egy-egy templom is az Ő kezük munkája. 

Az egyik kőműves Jarabin mesterrel 
kapcsolatban született a fenti szólás, aki-

nek egy alkalommal a frissen felrakott ké-
ményét úgy szétmosta a hirtelen jött nyári 
eső, hogy az előbb megdőlt, majd néhány 
nap múltán összerogyott. Bár nem volt 
hibás a mester, műve mégis nagy szégyen-
nek számított. A helyi népnyelv pedig 
szájára kapta az esetet, s minden rosszul 
sikerült, elrontott, ferdén álló munká-
ra csak ennyit mondott: „olyan, mint a 
Jarabi kímínye”. 

Buczkó József

„Olyan, mint a Jarabi kímínye!”

A Bocskai István Általános Iskola, AMI 
és EPSZ Polgári úti intézményegységében 
8. évfolyamon a TÁMOP 3.1.4. pályázat 
fenntartása érdekében témahetet szervez-
tek „Pályaválasztás- Életpálya-építés” cím-
mel 2012. november 5–9. között.

A tanítványok sikeres pályaorientá-
ciójának segítése mellett a célok között 
szerepelt, hogy bővüljön a diákok szak-
mákkal kapcsolatos ismerete, a külső 
helyszíneken részletes betekintést nyerje-
nek a munka világába, ismerkedhessenek 
a munkahelyek légkörével, s a témahét vé-
gén a szakmákról szerzett információkat, 
tapasztalatokat közönség előtt prezentál-
ják. Fontos e munka során a közös cél-
kitűzés, a felelősségteljes együttműködés, 
valamint a feladatok pontos végrehajtása. 

A diákok 10 csoportot alkotva látogat-
tak el a város 10 különböző munkahelyé-
re, ahol megismerkedhettek a szakmák 
jellemzőivel, munkafolyamataival, a mun-
kakörülményekkel, a szükséges tárgyi és 
szakmai feltételekkel. Helyszínek voltak: 
a Sebestyén cukrászda, a Korona Patika, 
a Bocz-N Kft., dr. Gócs Viktor gyermek-

orvos, Rendőrség, Tűzoltóság, Ventifilt 
Légtechnikai Zrt., Kiskereskedők, Nyakas 
Farm, Fodrászat- Kozmetika).

A Bocskai Iskola összes nyolcadikos 
diákja részt vett Alföldiné Ragyák Andrea 
szakpszichológus pályaválasztással kap-
csolatos előadásán és a témahét zárásán. 
Itt mutatták be a csoportok az elkészített 
plakátokat és prezentációjukat.

Az összképet tekintve a résztvevők 
egyetértettek abban, hogy nagyon hasz-
nosan telt ez a hét a pályaválasztás előtt 
állók számára a motiváltság, az ismeret-
szerzés és a kompetenciafejlesztés szem-
pontjából egyaránt. 

Minden évben az a tapasztalat a részt-
vevő pedagógusok véleménye szerint, 
hogy a cégek és munkahelyek vezetői, 
munkatársai nagyon szívesen és készsége-
sen fogadják a gyerekeket, időt szánnak 
rájuk, példaértékű együttműködésükért 
mindenképp köszönet jár nekik. 

A témahét fő szervezője Madainé Nótin 
Mónika, valamint az érintett osztályfő-
nökök is bíznak abban, hogy e program 
megvalósításával sikerült hozzájárulniuk 
tanulóik sikeresebb életpálya-építéséhez, 
tudatosabb szakmaválasztásához. 

Programjukat segítette a november 
6-án a Művelődési Központ színházter-
mében megtartott Pályaválasztási szülői 
értekezlet, ahol 6 környékbeli középiskola 
mutatta be képzési rendszerét az ebben a 
tanítási évben általános iskolai tanulmá-
nyait befejező tanulóknak és szüleiknek.

Szöveg és kép:
Fekete Andrea

Témahét a Bocskai Iskolában
Mint közismert november hónapban 
országjárásba kezdett a kormány-
zó FIDESZ-KDNP frakciószövetség, 
amelyben kormánypárti parlamenti 
képviselők, a kabinet és a párt elnöksé-
gének tagjai, valamint politikai állam-
titkárok vesznek részt. A rendezvénye-
ken részt vevő politikusok értékelik a 
kialakult politikai helyzetet és az elvég-
zett kormányzati munkát.

November 22-én, a Szociális Munka 
Napjának ünnepe alkalmából városunkba 
látogatott Soltész Miklós úr, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma szociális, csa-
lád- és ifjúságügyért felelős államtitkára. 
Az ünnepség után sajtótájékoztatót tar-
tott a városházán a helyi és környékbeli 
sajtó munkatársai részére. Az államtitkár 
úr a nap jellegéből adódóan elsősorban 
a szociális ellátás szerteágazó területét 
érintő kormányzati intézkedésekről, ter-
vekről szólt. A sajtótájékoztatón részt vett 
Szólláth Tibor polgármester úr és Tiba 
István a 6.sz. országgyűlési választókerület 
elnöke, Balmazújváros polgármestere is.

Soltész államtitkár úr tájékoztatójá-
nak első részében az ország és a lakosság 
nagymérvű eladósodottságáról szólt, il-
letve arról, hogy a kormányzó pártok 
az elmúlt időszak alatt mely területeken 
fogtak hozzá ennek kezeléséhez. Elsőként 
is minden lehetséges módon igyekez-
nek csökkenteni az államadósságot, ami 
egyébként még így is óriási terheket ró 

az országra. Az elmúlt évben határoztak 
a lakosság devizahiteleinek több lépésben 
történő kezeléséről. A devizahitel még ma 
is sok családnak jelent nagyon-nagy prob-
lémát, főként a lakásépítések területén, 
hiszen sokan vannak, akik nem feleltek 
meg a banki feltételeknek. Ezzel kap-
csolatban államtitkár úr hangsúlyozta az 
előző szocialista-szabad demokrata kor-
mány felelősségét, amiért nem hívták fel 
kellőképpen a lakosság figyelmét e hitel 
veszélyeire, pl. azért, mert megszüntették 
a kedvezményes lakáshiteleket. 

Harmadik lépésként pedig éppen nap-
jainkban határoztak arról, hogy az önkor-
mányzatokat mentesítik a mozgásterüket 
nagyban korlátozó banki és hitelintézeti 
adósságaitól. Az ötezer lélekszámú telepü-
léseken teljes egészében, azon felül pedig 
40–70%-ban, település nagyságától füg-
gően. Mint ismeretes a szociális segélyezés 
területén is új elv, gyakorlat lépett életbe 
az elmúlt két esztendő alatt. 

Államtitkár úr elismeréssel szólt a vá-
rosunk szociális földprogramjáról, a Start-
munka mintaprogramról, illetve a Kézmű 
Nonprofit Kft-nél történő fejlesztésekről. 
Kérdésünkre elmondta, hogy mintegy há-
rom hete járja az országot, és összességé-
ben az a tapasztalata, hogy a vidék lakos-
sága mindent megtesz azért, hogy helyben 
boldoguljon, és ezt az irányt kell erősíteni; 
azaz, a helyi emberek elsősorban helyben 
boldoguljanak. (HNU)

Sajtótájékoztató

Egyik legdekoratívabb dézsás növényünk a nyáron virágesőbe burkolózó angyaltrombita – vagy trombita-
virág (Brugmansia). Nevét méretes, trombita formájú, bókoló virágairól kapta, amelyek fehér, csontszín, 
sárga, rózsaszín, narancssárga vagy vörös árnyalatokban virítanak. Ez a példány  Varga Gábor Szérűskert 
utcai kertében virágzott újra december elején.  Fotó: Fűz László
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Hamarosan befejeződik 
a Hősök szobrának restaurálása
November 28-án Szólláth Tibor pol-
gármester úr, Buczkó József, a Város-
fejlesztési Bizottság elnöke, Tóth Imre 
önkormányzati képviselő, valamint a 
Hajdúnánási Televízió stábja látoga-
tást tett Mátészalkán Bíró Lajos szob-
rászművész műtermében. 

A tájékozódás célja a Hősök szob-
rának szemrevételezése volt. Vala-

mennyien megelégedéssel állapították 
meg, hogy a műalkotás restaurálása 
70–80%-os készültséget mutat. 

A még elvégzendő munkák decem-
ber 12-ig megvalósulnak, így nincs 
semmi akadálya annak, hogy a szobor 
újraavatása a Város Napján megtör-
ténjen.

Buczkó József

Cs. Nagy Miklós
volt hajdúnánási, Tiszavasvári út 42. alatti lakos

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk 
köszönetet mindazoknak, 
akik szeretett halottunk

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek 
és bánatunkban részvéttel osztoztak. A gyászoló család.

A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése TÁMOP 
5.5.1.B-11/2-2011-0313 

MÁS-KÉP a családi közösségekért

2012. december havi Programajánlónk:
2012. december 8. 9:00 Mikulás Ünnepség 

és Bábszínházi előadás 
Kalamajka Bábszínház: A három kismalac (Hajdúdorog, Mozi)

2012. december 21. 14:00 Karácsonyi Ünnepség 
és Koncert 
Fellépnek: a MOZAIK Kultúrcsoport, 
valamint a Kiss Ákos – Szabó- Nagy Attila Duó (Hajdúdorog, Mozi)

Továbbra is várjuk a jelentkezőket a Hajdúdorogon és Hajdúnánáson működő 
Klubjainkba, Dráma – és Színjátszó Körünkbe, illetve a 2013-ban induló tréning-
jeinkre (kommunikációs és személyiségfejlesztő tréning; konfliktuskezelési és 
együttműködést kialakító tréning; állás keresési technikák oktatása; állásinterjúra 
felkészítő foglalkozás)!

Szolgáltatásainkat a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegséggel, illetve 
fogyatékossággal élő személyek és családtagjaik térítésmentesen vehetik igénybe.
Mindenkit szeretettel várunk rendezvényeinken, melyekről folyamatosan tájékoztatást 
adunk, illetve munkanapokon irodánkban is elérhetőek vagyunk!

Elérhetőségeink:
Fehér Bot Alapítvány

4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 5.
Tel.: 06-52/351-753 maskep@feherbot.hu

Szakál Julianna – koordinátor Szabó Krisztina – koordinátor
 Tel.: 06-30/473-91-81 Tel.: 06-30/825-30-37

Fehér Bot Alapítvány
TÁMOP 5.5.1.B-11/2-2011-0313
MÁS-KÉP a családi közösségekért
E- mail: maskep@feherbot.hu
Web: www.feherbot.hu

ELADÓ
Hajdúnánás, 

Csokonai u. 16. 2/10 szám 
alatti lakás.

Részben felújított!
Egyedi mérés minden 

energia fajtának.
Alacsony rezsi! 

Érd.: 06 30 525-9676
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Egy szép program 
a szeretet hídján 2. rész

Munkatársunk Csillikné Szólláth Júliát 
kérdezte az iskolában folyó szórvány-
programról, amelynek első részét előző 
lapszámunkban olvashatták.

Ebben az évben szeretnénk segíteni 
Poklostelek településének, ahol sikerült 
felújítani a művelődési házukat, de már 
bútorzatra nincs pénz. Jó lenne, ha leg-
alább székekkel tudnánk segíteni! Ez az 
a település, ahol van esély gyakori talál-
kozások, együttlétek kapcsán bővíteni 
a kulturális életet, az elkerült fiatalokat 
visszacsábítani, ha lesz hol találkozzanak. 
Les és Poklostelek a legnagyobb kihívás!
 Van-e valamilyen rendszer (tematika) 

az oktatásban? Hogyan és miképpen készül-
nek fel a pedagógusok erre? 
 Igen van. Az előző tanévben a hó-

napok ünnepköreire építettünk, ez évben, 
ahogyan már mondtam „A magyarság 
eredete, történelme” meséken, regéken, 
mondákon keresztül. Ha terveink szerint 
tudunk haladni, akkor A csodaszarvas 
eredetmondánktól a Hunyadiak korával 
bezáróan gazdagítjuk a tudásukat a 2012-
2013-as tanévben a szórványban élő gye-
rekeknek és családtagjaiknak. Ezekre a 
témákra közösen kiutazásunk előtt 4 hé-
tig készülünk, majd mindent összeállítva, 
előkészítve kelünk útra. Minden települé-
sen ugyanaz a feladat történik, természe-
tesen a körülményekre tekintettel, hiszen 
minden településnek meg van a maga 
nehézsége. A helyszínt mindig az egyház 
biztosítja, de volt példa, hogy román 
nyelvű általános iskolában kellett tarta-
nunk a foglalkozásokat. Ettől az évtől ez 
is megoldódott, mindannyiunk örömére.

 Hogyan lehetne néhány szóban össze-
foglalni ennek a feladatnak a szépségeit?
 Erről nem elég beszélni, ezt meg kell 

élni! Az a szeretet, ölelés, köszönöm, amit 
kint kapunk, az teljesen más, mint itthon. 
Egyszerű, tiszta, gyógyító! Lélekemelő 
minden alkalom. Bárhol is vagyunk ma-
gyarok, ugyan arra a napra kelünk és kell, 
hogy értékeink határon erről és arról is 
kezdjenek egyformán teljes fényében ra-
gyogni! Szükségünk van egymásra. 
 Mik a tervek a folytatásra vonatko-

zóan?
 Nagyon fontos lenne az érintett tele-

püléseken a fiatalokat, szüleiket, nagyszü-
leiket is bevonni a találkozókra. Ebben az 
évben már viszünk diákokat is mind a 4 
intézményegységünkből, akiknek felada-
tuk iskolagyűlésen beszámolni a látottak-
ról, tapasztalataikról. Kezdeményeztem 
egy „Barátot keresek” című levelezési 
lehetőséget nánási és szórványban élő di-
ákok között. A tavalyi indítót és a Diósze-
gen megtartott Barátságnapot, ahol közel 
120-an voltak együtt a 4 település gyere-
kei szeretnénk megismételni, mert ezt ők 
is nagyon akarják. A fő cél ez lenne, hogy 
találkozzanak, töltsenek együtt sok időt és 
énekeljenek, játszanak, beszéljenek egyre 
szebben, egyre többen magyarul! Társa-
immal azon vagyunk, hogy ünnepnappá 
tegyük a találkozásainkat és egyre több-
ször érezzék, hogy jó magyarnak lenni!

Megköszönve az interjút mit is kíván-
hatnék a programban résztvevőknek: 
kitartást, időt, erőt- a többi szerencsére 
bennük van kívánságaim nélkül is.

Fekete Andrea

Nagyváradi művész kiállítása a művelődési központban
2012. december 16-án 11.00 órakor nyílik Ferenczy Béla nagyváradi grafikusmű-
vész kiállítása a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ galériájában. A vendégeket 
köszönti: Szólláth Tibor polgármester úr. A kiállítást megnyitja: Nagy Ágnes mű-
vésztanár Minden érdeklődő szeretettel várnak a rendezők!

Szórványprogram a Bocskai István Általános Iskolában

Tájékoztató a lakosságot 
érintő adónemekről 2. rész

Az Ön tulajdonában lévő a lakás céljára 
szolgáló építményre vonatkozóan az adó-
kötelezettség (a helyi adókról szóló 1990. 
évi C. törvény – továbbiakban: Htv. – 
11–12.§) keletkezéséről, változásáról, 
megszűnéséről annak bekövetkeztétől 
számított 15 napon belül adóbevallást 
kell tennie. Nem kell újabb adóbeval-
lást tenni mindaddig, ameddig a helyi 
adót (adókötelezettséget) érintő változás 
nem következett be. Az adókötelezettség 
az év első napján fennálló állapot szerint 
keletkezik, így a változásról legkésőbb a 
változást követő év január 15-ig lehet az 
adóbevallást benyújtani. (Art. 32. §)

Mentességek
1. Ha a magánszemély ivóvízvezeték-, 

szennyvízvezeték-, vagy útalap-építé-
si kommunális beruházást hajt végre, 
vagy ilyen beruházás céljára befizetést 

teljesít, akkor a saját beruházás szám-
lával igazolt ellenértéke a beruházás be-
fejezésének évében levonható az adott 
évben esedékessé vált helyi adóból.

2. Ha a helyi adó éves összege nem éri el 
az (1) bekezdés szerint levonható össze-
get, a levonási jog a megnyíltát követő 
négy naptári évben esedékes helyi adó-
val szemben érvényesíthető.

3. Az (1) és (2) bekezdésekben megha-
tározottaktól eltérően, ha az adóalany 
szennyvízvezeték-építési beruházás cél-
jára a Hajdúnánás-Hajdúdorog Csa-
tornamű Beruházó Víziközmű Társulat 
tagjaként teljesít befizetést, a szerződés-
ben meghatározott érdekeltségi hozzá-
járulás összegének erejéig mentesül a 
helyi adó megfizetése alól a beruházás 
befejezésének évében.

4. Ha a helyi adó éves összege nem éri el a 
(3) bekezdés szerinti mentességre jogo-

Magánszemélyek kommunális adója

sító összeget, úgy az a következő négy 
naptári évben esedékes helyi adóval 
szemben érvényesíthető.

5. A (3) és (4) bekezdésekben megha-
tározott mentesség feltétele, hogy az 
adóalany éves érdekeltségi hozzájárulás 
fizetési kötelezettségének legalább a he-
lyi adó fizetési kötelezettsége mértékéig 
eleget tegyen.

6. Mentes az adó megfizetése alól a 70. 
életévet tárgyév január 1-jéig betöltött 
személy és az a házaspár, ahol a há-

zastársak egyike a 70. életévet tárgyév 
január 1-jéig betöltötte. A mentesség 
csak egy lakás céljára szolgáló építmény 
után illeti meg az adóalanyt.

7. A rendszeres szociális segélyben, vagy 
időskorúak járadékában részesülő adó-
alany kérelmére mentesül az adó meg-
fizetése alól. 

8. Mentes az adó megfizetése alól a tanya 
lakcím-megnevezésű építmény tulajdo-
nosa. A lakás használatának szünetelte-
tése nem érinti az adókötelezettséget.

Közeledik a tél, az egyre hidegebb idő-
járás, mellyel kapcsolatban az alábbiakra 
hívjuk fel a lakosság figyelmét:

Sajnos nemcsak a hajléktalanok védte-
lenek, mivel az utóbbi években országos 
szinten megnövekedett azoknak a száma, 
akik lakásban élőként szenvedtek kihűlést.

Ők jellemzően egyedül élő, főleg idős 
emberek, akik gyakran más alap betegség-
gel is rendelkeznek, tehát egészségi állapo-
tuk nem megfelelő. 

A kihűlés oka elsősorban a fűtéshiány.
Az utóbbi években megjelent az ener-

giaszegénység fogalma, amely azt jelenti, 
hogy a háztartások nem képesek megfe-
lelően fűteni a lakásokat, illetve az ener-
giaköltségek meghaladják a háztartás jö-
vedelmének 10%-át.

Magyarországon az energiahordozók 
hozzáférhetőek, a problémát sokkal in-
kább azok megfizethetősége jelenti.

A hazai éghajlati viszonyok között alig-
ha fordulhat elő a klasszikus megfagyás 
lehetősége, bár erre is találhatunk példát 

akkor, ha valaki rosszul lesz a lakása udva-
rán, és a mínusz 10 fokos hidegben meg-
fagy. Kiváltó okként elsősorban szív- és 
érrendszeri, keringési betegségek szerepel-
nek, emellett azonban nem felejthetjük el 
az ittasságot sem.

A szociális ellátóknak nagy feladatot 
jelent a terhek csökkentése, melynek le-
hetőségei gyakran korlátozottak.

A hivatásos segítőkön kívül azonban el-
engedhetetlenül szükséges mindannyiunk 
felelősségvállalása.

Figyeljünk egymásra, és jelezzük, ha 
környezetünkben nehéz sorsú ember él, 
és tűnjön fel, ha pl. egy-két napja nem 
látjuk a szomszédot, a hó nincs elseper-
ve, tűnjön fel, ha nem füstöl a kémény!

Jelzéseiket az alábbi elérhetőségeken 
tehetik meg: Hajdúnánás Város Önkor-
mányzata: 52/381-411, Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde: 
52/381-624.

Hajdúnánás Város
Önkormányzata

Önkormányzati hírek, tájékoztatók
Figyeljünk egymásra!

Anyakönyvi hírek 

3 Prónay Ágnes és Buzás Richárd 2012. november 23.
3 Mező Irén és Kelemen Flórián 2012. november 23.
3 Nagy Mária és Nagy János 2012. november 30.

Köszöntjük Hajdúnánás Város legifjabb lakóit!
2 Dani-Oláh András Zoltán
2 Kiss Erik
2 Szabó Klára Bejke
2 Timári Márk
2 Tóth Róbert
2 Szegedi Attila

1 Bunda József
1 Csizi Endréné
1 Halmi László
1 Horváth Sándor
1 Józsi Józsefné
1 Kéki László
1 Kola Sándor
1 Kovács Jánosné

1 Mikó Lászlóné
1 Molnár András Antalné
1 Nagy Miklós
1 Papp Sándor József
1 Török Lászlóné
1 Tripsó Gyula
1 Zsiros László Sándor

Akiktől 2012. november hónapban búcsút vettünk

Gratulálunk a 2012. november hónapban Hajdúnánáson házasságot kötött 
pároknak!
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Csodálatos képes rettenetek: 
Ady est 2. Csuja Imrével Bár hamarosan itt a tél azért még néha –

néha ránk vigyorog szikrázóan a napsugár, 
időnként a vénasszonyok nyarát idézve, 
azonban az éjszakák egyre hűvösebbek, s 
hogy hamarosan eljönnek a hideg napok, 
azt nem csak az emberek, hanem – talán 
még jobban – az állatok is érzik. Ezért is 
nem csodálkoztam túlzottan, mikor egyik 
reggel amint apámhoz átmentem (aki a 
szomszédunkban lakik) csak letörten így 
köszöntött:
 Egerem van!
Kiderült, hogy valószínűleg a hideg 

miatt egy kis jószág beköltözött a műhe-
lyébe-mely lakásának kis szobája – s őt, 
aki egy léggyel sem hajlandó megoszta-
ni közös fedelét, ez borzasztóan zavarja. 
Azonban hamar megnyugtatott, hogy a 
szegény párát pillanatokon belül a kis-
rágcsálók paradicsomába küldi, hiszen 
borzasztóan érzékeny csapdája van, meg 
ismer még néhány trükköt. A következő 
napokat egyszerűbb kronológiai sorrend-
ben közölnöm.

Első nap: az egérfogó nem csapódott le, 
viszont a csalinak tett húsos szalonna eltűnt.

Második nap: az egérfogó lecsapódott, 
de se egér, se húsos szalonna.

Harmadik nap: az egérfogó lecsapó-
dott, de a húsos szalonnán, csak valami 
diódarab volt.

A negyedik napra azon gondolkozott 
apám, hogy megszórja a szalonnát egy kis 
delikáttal, vagy piros arannyal, hiszen ő is 
így szereti. Erre én poénból odavágtam, 
hogy a kis gazfickó meglehet, kicseréli va-
lamire, de nem így történt. A következő 
reggel, az öreg értetlenül ült az ágya szé-
lén, s csak ennyit mondott:
 Öngyilkos lett. Hajnalban, amint 

kimentem láttam, hogy a fogó, a csali, 
érintetlen maradt. Nem így viszont az 
asztal alatt lévő lavór. Az, sokszor ott van 
félig telt vízzel, egy hokedlin, ha kezet 
akarok mosni. Most viszont ott libegett a 
víz tetején az önkényes lakásfoglaló. Való-
színűleg megcsúszott az asztal tetején, mi-
kor kenyérre vadászott, s zsupsz be a szap-
panos vízbe. Kitanultak már ezek, mint a 
mai fiatalok. Ismerik a csíziót, azért nem 
a fogóba ment bele.

Ez utóbbin, már mindketten nevet-
tünk. Egy azonban biztos. az ezt követő 
egérmentes napok, mintha kicsit unalma-
sabbnak tűntek volna.

Kócsi Imre

Lenyűgöző és valóban csodálatos estének 
lehettünk szem és fültanúi november 12-
én este a művelődési ház színháztermében. 
„Csodálatos képes rettenetek” címmel 
immár második alkalommal került szín-
padra Ady est városunkban. A cigányprí-
más, a múzsa és a költő. E három személy 
elevenedett meg Halmy György rendező 
által szerkesztett versfantázián a trilógia 2. 
részeként. S hogy mennyire forrasztotta 
magához a közönséget a kevésbé ismert, 
korai, vagy a táltos költő jelentős nagy 
műveinek elszavalása, eléneklése, azt mi 
sem bizonyítja jobban, hogy az előadás 
végén felállva tapsolt a közel 300 érdeklő-
dő. A zsoltárszerű istenes, gyónásos, vagy 
szerelmes verseket színházszerű jelenetek 
összefonódásaként tolmácsolta Jelinek 
Bözske, Balázs Barnabás hegedűművész, 
és a hajdúnánási Jászai Mari díjas Érde-
mes művész Csuja Imre. A városunkban, 
s az országban is egyre nagyobb népszerű-
ségnek örvendő „Csujus” nem győzött az 
előadás végén fényképezkedni, autogra-
mot, vagy interjút adni, én mégis beszök-
tem az öltözőjébe néhány kérdés erejéig, 
elvégre Patai Pista bácsi mentoráltjaiként, 
már régen barátságot kötöttünk.
 Hányadik előadás volt ez, s mennyi-

ben volt más, mint a többi?
 Így ebben a felállásban az első, va-

lójában egy premier, s olyan volt, mint 
két infarktus. Előadás előtt mindig izgu-
lós vagyok, s most hogy szülőhelyemen 

játszhattam még rátett 
egy lapáttal. Mindenkép-
pen bizonyítani szeret-
tem volna, s úgy érzem 
sikerült. Az, hogy már 
másodszor hívnak le egy 
Ady műsorral, s hétköz-
nap este ennyien eljöttek, 
az sokat elmond. Min-
denképpen könnyebb, 
hogy érzi az ember a felé 
áradó szeretetet, kíváncsi-
ságot, ettől viszont a fele-
lősség még nagyobb, – ki 

ne hagyj valamit, ne hibázz, ne bakizz –.
 Nem féltél, hogy megpróbálnak 

beskatulyázni a legendás Üvegtigris- béli 
szereped miatt?
 Nagyon jó, hogy megkérdezted. 

Bizony figyelnem kellett rá. Egyrészt sok 
más szerepet játszom. Arthur Miller: Pil-
lantás a hídról, illetve a János királyban is, 
vagy a Jónás istene, mely egy monodrá-
ma. Azért is vállalok el szívesen ilyen fel-
kéréseket, hogy elkerüljem ezt a csapdát. 
Természetesen a Csoki, meg a Bala szere-
pe óriási népszerűséget hoztak, de nem 
szeretném, hogy csak erről ismerjenek. 
Így is sokan megállítanak, – „ízirájder 
Csoki” kiáltásokkal – és sörözni, sőt csa-
jozni invitálnak.
 Most milyen szerepeken dolgozol?
 A Liliomfiban vagyok Kányai a fo-

gadós s a napokban kezdtük próbálni a 
Rosetta Tangót, mely egy habkönnyű da-
rab (itt ironikusan felnevet). Ma este még 
a szüleimnél alszom, holnap pedig indu-
lunk az Ady esttel Erdélybe. Szinkront 
már keveset vállalok, mert nincs időm.
 S végül mit csinálsz a szabadidőd-

ben?
 Kapálok a kertemben öcsém! – kiállt 

fel szinte büszkén, nagyot nevetve – s né-
ha-néha elmegyek horgászni.

Sok sikert, ragyogó szerepeket, és na-
gyon jó egészséget kívánunk!

Kócsi Imre

KócsiSztori: Az öngyilkos egér

A minap egy kedves hölgy állított meg, 
s arra kért, magyarázzam el, miért az 
elhalt és nem a meghalt szó szerepel a 
temetőben felállított faragott emlékosz-
lopon? Egyáltalán ki írta ezt, és mi a kü-
lönbség a két szó között?

Azt válaszoltam, az emlékoszlop szö-
vegének fogalmazója éppen a kérdező 
előtt áll, a két kifejezés jelentésbeli el-
térése pedig a következő. Gyönyörűsé-
ges magyar anyanyelvünk e két szóval 
a halálozás helyére, a térbeliségre utal 
ugyanis. Akinek megadatott, hogy itt-
hon, esetleg szerettei körében hunyhatta 
le szemét, aki szülőhelyén térhetett meg 
Teremtőjéhez, az  megszabadult az élet 
terhétől, tehát meghalt. Ez a szó tehát a 
történést tekintve közelítő, szemben az 

elhalt kifejezéssel, amely a szülőhelytől 
távol bekövetkezett eseményre utal. Ott 
rejlik benne a származási helytől, olykor 
életen át tartó elszakadás ténye az elha-
lással, amelynek bekövetkezte előtt a 
szándék és az esély is elhalt már a bölcső-
helyre történő visszatérésre. 

Elődeink a friss, és a múltban bekövet-
kezett haláleset között is hasonlóképpen 
tettek különbséget, éspedig az időbeliség 
síkján. Aki ugyanis napjainkban veszí-
tette el életét, arra azt mondták: most, 
vagy tegnap, esetleg tavaly stb. halt meg. 
Az évekkel korábban eltávozottra pedig 
így emlékeztek: régen elhalt, vagy eltá-
vozott már.

Buczkó József

Meghalt – elhalt A Bocskai István Általános Iskola 250 al-
sós tanulója nézte meg november hónap-
ban a Weöres Sándor meséjéből készült 
Holdbeli csónakos című előadást a deb-
receni Csokonai Színházban.

A bérletes előadásra három csoportban 
utaztak a gyerekek, november 9-én, 19-
én és 20-án délután. A gyönyörű mese 
látványos díszletei, a szépséges Pávaszem 
királykisasszony kérői elől való menekülé-
se, a viccesképű, nagybajuszú Vitéz László 
és hűséges barátai elvarázsolták a gyereke-
ket, akik nem győzték a fejüket kapkodni 
a látványos színpadi képek hatása alatt. A 
forgó színpadon számos csoda és mesebeli 
hős megjelent: repülő paripa, varázstükör, 
királyi udvar, magyar király, kínai császár, 
szerecsen fejedelem, Sólyomistennő, rep-
kedő rózsaszirmok, palacsintasütővel ve-
rekedő Vitéz László.

Az izgalmas történetet a Hajdú Tánc-
együttes táncosai teljesítették ki pattogós 
táncukkal. A több mint másfél órás elő-
adás végére aztán minden elrendeződött 
annak rendje és módja szerint, ahogyan azt 
a magyar meséktől megszoktuk:a főszerep-
lő Pávaszem királykisasszony és Medvefia 
lapp királyfi szíve egymásra talált és heted-
hét országra szóló lakodalmat csaptak.

Ebben a tanévben még egy előadást 
nézhetnek meg majd a gyerekek ezzel a 
színházi bérlettel Debrecenben, bízva ab-
ban, hogy hasonlóképp lenyűgözi majd 
őket a bemutatásra kerülő darab.

A két előadásra a bérleteket a szülők 
vásárolták meg, az utazás költségeit az 
iskola, a diákönkormányzat, az Uniholz 
Kft., és a Hajdúsági Többcélú Kistérségi 
Társulás szponzorálta.

Szöveg és kép: Fekete Andrea

Holdbéli csónakos

Fotó: Fűz László
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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

EMOST™ – Egészség MOST!
Új elvű orvosi gyógymód

Az EMOST™ Saját Jel terápia 
egyedülállósága a pontosság, 
a mellékhatás mentesség és 
tartósság. Jellemzője, hogy 
kró nikus vagy nehezen gyó
gyuló panaszokat is képes 
kevés kezelés számmal gyógyítani, enyhíteni.
Panaszonként 4–5 kezelés jellemzően elégséges 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

Ezenkívül minden Scholl papucs illetve csizma 
20% olcsóbb karácsonyig.

Egészségpénztári 
kártya elfogadó 

hely.

ELKEZDODÖTT A KARÁCSONYI 
VÁSÁR A GYÓGYÁSZATI 
SEGÉDESZKÖZ SZAKÜZLETBEN.

Óriási akciókkal várjuk vásárlóinkat, vércukormérő már 
5990 Ft-tól, vérnyomásmérő már 7990 Ft-tól,melegítő 
ágybetét már 9500 Ft-től, Shiatsu masszázsűlés 17 990 
Ft-tól kapható. Érkeztek még infralámpák, párásítók, 
szénmonoxid riasztók, mágneses ékszerek, illetve Laica 
vízszűrő kancsók.

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.

Kedves szülőK!
A Hajdúnánási Református Általános Iskola és 
Óvoda tájékoztató jellegű szülői értekezletet 
tart a leendő elsős gyerekek szüleinek az iskola 
nevelő-oktató munkájáról 2012. december 18-
án, kedden 17 órától.

Helye: Református Gyülekezeti Ház, 
 Kossuth utca 2.



Minden érdeklődő szülőt szeretettel várunk!
Az iskola vezetősége

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Hajdúnánás, Irányi u. 23.

Dr. Adorján Nándor
30/525-2995

www.nanasiallatorvos.hu

Rendelési idő:

Hétfőtől–Péntekig 16–18-ig.
Hétfő, Csütörtök, Szombat: 9–10-ig.

Egyéb időpontban telefonos egyeztetést követően.

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

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 
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Köszöntse velünk az Újévet!

SZILVESZTERI AJÁNLATUNK:
 Welcome Drink, Előétel, Főétel, Desszert
 Éjfélkor pezsgő és Újévi falatok
 Belépőjegy ára: 6800 Ft/ fő
 Tombola Játék Móka
 Zenélnek: Herperger Imre és Gábor István

BOCSKAI 
ÉTTEREM ÉS SÖRÖZŐ

4080 Hajdúnánás, Fürdő utca 4.  Tel.: 06 30 871 5771
E-mail: termalpanzio@nanaskabel.hu

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

AKCIÓS TERMÉKEK:
 Fali kombi és turbós kazánok
 120 literes Vízmelegítő (bojler)
 Ravak csaptelepek
 Ravak zuhanykabinok
 Zala I. o. falicsempék
 Zala I. o. padló burkolólapok
 Mapei fugázók, ragasztók

Új cserépkályhák érkeztek!!!

JEGYEK MÁR KAPHATÓK AZ ÉTTEREMBEN!

Földszinti kistermünk 20–30 fős baráti társaságnak kiadó!
Részletekért hívjon bennünket a 06 30 871 5771-es telefonon.

Taxi: 06 30 33 88171

Diófa Motel - Csárda
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Megemlékezés

FEKETE IMRE
(1934. november 5.–2008. december 10.)

„Azt mondják, az idő gyógyít,
Hogy  feledni lehet – 

A mosolyok s könnyek mégis, most is
Kínozzák a szívemet.”

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.
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Város Napja rendezvényei
 14.30: A „Hajdúnánás 2012” fotó-

pályázat kiállításának megnyitója és 
díjátadója

 A kiállítást megnyitja és a díjakat átad-
ja Szólláth Tibor polgármester.

 A vendégeket köszönti és a pályázat 
eredményeit ismerteti Szólláth Zoltán 
művelődésszervező.

 Helye: Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ kis előcsarnoka.

 15.30: Hősök Emlékművének újra-
avatási ceremóniája és koszorúzása

 A megjelenteket köszönti: Szólláth Ti-
bor polgármester.

 Ünnepi beszédet mond: Vargha Tamás 
a Honvédelmi Minisztérium parla-
menti államtitkára.

 Az emlékművet leleplezik, a szalagot 
átvágják: Vargha Tamás államtitkár és 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének tagjai.

 Az emlékművet megáldják: Nagytisz-
teletű Gacsályi Gábor református lelki-
pásztor és Főtisztelendő Kerekes László 
római katolikus káplán.

 Koszorúzás
 Katonai tiszteletadás, bemutató, dísz-

lövés I. világháborús ágyúval a Magyar 

Tartalékosok Szövetsége Hagyomány-
őrző Tagozatának közreműködésével.

 Helye: Református templom előtti tér.
 17.30: Koszorúzás és megemlékezés 

a Bocskai szobornál
 Helye: Köztársaság tér
 18.00: Ünnepi Képviselő-testületi 

ülés
 Ünnepi beszédet mond és a kitüntető 

díjakat átadja: Szólláth Tibor polgár-
mester.

 Helye: Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ színházterme.

 19.00: Lente Lajos magyarnóta és 
népdalénekes pályafutásának 50. 
éves, jubileumi ünnepi műsora

 Közreműködnek Lente Lajos mű-
vészbarátai: Vállay Éva előadóművész 
(örökzöld dalokkal és slágerekkel) 

 Tarnai Kiss László a Magyar Rádió ve-
zetőszerkesztő-műsorvezetője.

 Zenei kíséret: Jeremiás Béla és cigányze-
nekara, valamint Katona István.

 Helye: Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ színházterme.

 20.30: A „Város Asztala”
 Helye: Kéky Lajos Városi Művelődési 

Központ aulája.

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

ÚJ!
Tüzelőanyag forgalmazása a térségben 

a legkedvezőbb árakon! 
Bükk-Tölgy
Kuglis: 2300 Ft/q
Hasított: 2600 Ft/q
Akác kuglis: 2900 Ft/q
Akác hasított: 3200 Ft/q

Tüzelési utalványokat elfogadunk!

Lignit szén 1090 Ft/q áron!
Berentei kocka-darabos szén: 3250 Ft/q
Gázpalack kapható illetve cserélhető!

Kazánok, kandallók, 
füstcsövek 
széles választékban! 

Hajdúnánás, Dorogi út vége  Tel.: 52/570-752
Mobil: 06-30/4490-490

Nyak-Ép Tüzép
Készüljön 
velünk a télre!

Színek szárnyán 
címmel a művelő-
dési központ galé-
riájában novem-
ber 15-én nyílt 
kiállítás, mely 
Urgyánné Tószegi 
Erika munkáiból 
adott válogatást. 
A tanítványai által 
készített tűzzo-

mánc képeket nemrégiben láthatta a kö-
zönség, és most a művésznő alkotásaiból is 
ízelítőt kaptunk, húsz év terméséből első-
sorban a festményekre koncentrálva. 

Az Alapfokú Művészeti Iskola növendé-
ke, Mirkó Ajnácska előadásában hallgathat-
tuk meg Schumann egyik zongoradarabját, 
majd Komiszár János festőművész nyitotta 
meg a kiállítást. A méltatás a valóságból 
táplálkozó látványfestészetnek titulálta 
Tószegi Erika alkotásait, melyek – néhány 
szimbolista-absztrakt festmény kivételével 
(pl. Törésvonalak I. és II.) – a klasszikus 
impresszionista-realista stílus jegyében fo-

gantak. A kiállító saját elmondása szerint 
már kisgyerekként is festőművész szeretett 
volna lenni, de ténylegesen csak harmadik 
gyermekének születése után szánta rá ma-
gát vágyai megvalósítására.

A nyugalmat és kifinomultságot árasztó 
képek a hagyomány ismeretét és tudatos 
vállalását mutatják. Elsősorban a vizek (Ős-
láp), a fák (Erdei út) és a virágok (Íriszek) 
varázsát örökítik meg derűvel, líraisággal, 
vibráló színekkel. Ennek ellenére, vagy épp 
ezért néhány olyan munka is megragad az 
emlékezetben, pl. az Őszi reggel, amelyre a 
visszafogott színhasználat jellemző.

Vékony Gábor

Nyugalom, derű, harmónia

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!


