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Kedves Olvasó!

Tisztelettel köszöntöm Önt a 
megújult külsővel jelentke-
ző Hajdúnánási Újság első 

számának olvasásakor. 2012-től a 
Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 
kapott megbízást a lap kiadására. 
Mindenek előtt szeretném megkö-
szönni mindazoknak a munkáját, 
akik az elmúlt időszakban dolgoz-
tak az újságnál, természetesen el-
sősorban Varga Lajos főszerkesztő 
úrnak az eddigi tevékenységét.

A továbbiakban e megtisztelő 
és felelősségteljes feladat ellátását 
igyekszünk a lehetőségeink és leg-
jobb tudásunk szerint elvégezni. 
Szeretnénk, ha egy olyan újságot 
tartana a kedves Olvasó a kezében, 
amelyben megtalálja a számára meg-
felelő tartalmú, értékes írásokat. 
Természetesen kiemelt szerepet 
szánunk a hajdúnánási közéletben 
történő eseményeknek. Nagyobb 
terjedelemben foglalkozunk a he-
lyi identitás megerősítésével, a haj-
dúnánási közösség értékteremtő 
és értékmegőrző tevékenységével. 
Előzetes információkat kaphatnak 
a városban megrendezésre kerülő 
rendezvényekről valamint tudósí-
tunk a  belföldi eseményekről és a 
nagyvilág híreiről is. 

Bízom benne, hogy az újság el-
nyeri a hajdúnánási lakosság tet-
szését. E cél elérésének reményé-
ben kívánok élményekben gazdag, 
kellemes olvasgatást és Boldog Új 
Esztendőt! 

Bíró István 
ügyvezető

Sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk!

Tisztelt Olvasók!

Egy esztendővel ezelőtt 
a Hajdúnánási Újság-
ban megjelent újévi 

köszöntőmben a ránk váró 
feladatokról írtam és az Önök 
segítségét kértem ahhoz, hogy 
együttműködve, egymást segít-
ve állítsuk meg városunk vesz-
szőfutását. A sodródás helyett 
vegyük saját kezünkbe sorsunk 
irányítását, tegyük meg a szük-
séges változtatásokat azért, 
hogy új fejezetet nyithassunk 
Hajdúnánás történetében. Hi-
szen a célunk közös: mindnyá-
jan azt akarjuk, hogy – mind 
szellemi, mind anyagi érte-
lemben – jobb legyen itt élni, 
mindenki találja meg a számí-
tását, városunk nyújtson jövőt 
a hajdúnánásiaknak, és segítse 
a befektetőket.

Ha számba vesszük az el-
múlt év történéseit, láthatjuk, 
jó úton haladunk, több terüle-
ten megtörténtek az előrelépé-
sek. Máris vannak sikereink, s 
fontos, hogy a médiából köz-
vetített tömérdek negatívum 
és a napjainkban eluralkodott 
egyfajta világvége hangulat el-
lenére is tudjunk örülni ezek-
nek. Mert a sikerekért közösen 
dolgoztunk meg, együtt értük 
el, hiszen településünket év-
századok óta mindig azok az 
emberek tették sikeressé, akik 
itt éltek, és ez ma sincs más-
képp. Ezért most is szeretném 

megköszönni mindenkinek 
a helytállását, azt a kemény 
munkát, melyet a mögöttünk 
hagyott évben elvégeztünk. 

Nézzük hát – a hely szűkös-
sége miatt a teljesség igénye 
nélkül -, melyek voltak a leg-
fontosabb változások Hajdú-
nánáson, tekintsük át az előző 
esztendő eredményeit!

A tavalyi év egyik legsürge-
tőbb és legfontosabb feladata 
a város eladósodásának meg-
állítása volt, melyhez ésszerű, 
takarékos gazdálkodás kialakí-
tására volt szükség. 2011-ben 
megtörtént az oktatási intéz-
ményrendszer teljes átszer-
vezése, ma már gyermekeink 
tanítása jobb körülmények kö-
zött, magasabb szakmai szín-
vonalon folyik, és intézménye-
inket is költséghatékonyabban 
tudjuk működtetni. A múlt 
évre 426 millió forint műkö-
dési hitel felvételét terveztük a 
költségvetés egyensúlyához, de 
intézkedéseink következtében 
2011. december 31-ig jóval ke-
vesebb, 261 millió forint tény-
leges hitelfelvételre került sor. 

A városüzemeltetési felada-
tok új rendszerének kiépítése 
szintén elkezdődött az előző 
esztendőben. A szolgáltatá-
sok színvonalának emelése, 
a működés hatékonyságának 
javítása és az átlátható gazdál-
kodás biztosítása érdekében 

alapította meg az önkormány-
zat a Hajdúnánási Holding 
Zrt.-t. Az átalakítás 2012-ben 
befejeződik, kedvező hatását 
reményeink szerint már idén 
érzékelheti a lakosság. Ezen 
változások eredményeként re-
álissá válik egy egyensúlyban 
lévő költségvetés elfogadása 
2012-ben, ami azt jelenti, hogy 
a város annyit költ, amennyit 
bevételei lehetővé tesznek.

De legalább ilyen fontos 
feladatunk volt a családok bol-
dogulásának segítése és a mun-
ka becsületének visszaállítása, 
mert értékteremtő munka nél-
kül nem létezik fejlődés, csak 
ez hozhatja meg számunkra 
a kitörést. Nagyon fontos cé-
lunk, hogy minden munkaké-
pes hajdúnánási lakos becsü-
letes munkával megkeresett 
tisztességes fizetésből éljen 
meg. A tények azt igazolják, 
ezen a területen szép eredmé-
nyeket értünk el az előző év-
ben, a munkanélküliek száma 
több mint 500 fővel csökkent 
városunkban. Mindezt a mun-
kahelymegtartást és teremtést 
elősegítő intézkedéseink, a 
közfoglalkoztatás kiszélesítése 
és hatékonnyá tétele, valamint 
a szociális ellátásban része-
sülők aktivitásának növelése 
eredményezte. 

A Kézmű Nonprofit Kft. 
Hajdúnánási üzemegysé-
gében ma már több mint 

háromszázan dolgoznak. A 
közmunkaprogramba az előző 
évben közel 600 embert sike-
rült bevonni, amely természe-
tesen nem jelenthet sem szá-
mukra, sem számunkra végső 
megoldást, de azoknak, akik az 
elsődleges munkaerő-piacon 
nem jutottak munkához, átme-
netileg komoly anyagi és erköl-
csi segítséget nyújtott. Azt is 
tudni kell, hogy a közmunka-
program vonatkozásában ma 
már többnyire értékteremtő, jó 
színvonalú munkáról beszél-
hetünk, tavaly a résztvevők-
kel közösen sikerült elvégezni 
közintézményeinkben az évek 
óta elhanyagolt karbantartási 
munkálatokat, tisztán tartani, 
szépíteni és komfortosabbá 
tenni városunkat.

Hangsúlyoznom kell, hogy 
számunkra nem csak a mun-
kanélküliség csökkentése miatt 
fontosak ezek az intézkedések, 
hanem azért is, hogy Hajdú-
nánáson ne segélyből, hanem 
munkából éljenek meg az 
emberek. 

Az előző év a szociális te-
rületen is komoly változásokat 
hozott, melyek közül a legfon-
tosabb az volt, hogy a passzív 
segélyezés helyett arra töreked-
tünk, hogy a nehéz helyzetben 
lévő emberek is tegyenek saját 
boldogulásukért. Folyamato-
san keressük azokat a megol-
dásokat, melyeket alkalmazva 
ezek a családok is tevékenyen 

Szólláth Tibor
polgármester
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Hol töltötte a 
szilvesztert, és 
mit vár az új 
esztendőtől?

Cs. Lászlóné, nyugdíjas: 
Férjemmel együtt otthon 
töltöttük a szilvesztert. 

Bár sokfelé szokás, de én nem 
tettem semmiféle fogadalmat 
a múltban, akárcsak idén. Jó és 
kiegyensúlyozott évet, gazdasági 
fellendülést, kevesebb katasztró-
fát várok..., de sajnos minden-
nek az ellenkezőjéről hallani nap, 
mint nap, azaz, igen kemény lesz 
a 2012-es év. Nem minden úgy 
történik, ahogyan szeretnénk. 
Az óhaj csak óhaj marad..., mint 
mindig.

Tar József:

A szilvesztert a feleségemmel 
együtt, kettesben töltöttük ott-
hon. Szokásunk szerint megvár-
tuk az éjfélt, az Újévet, meghall-
gattuk a Himnuszt és az elnöki 
köszöntőt. A pezsgős koccintás 
számunkra ilyenkor természetes 

és emlékezetes, mert 1954 szil-
veszter este ismertük meg egy-
mást. Külön fogadalmat szoká-
somhoz híven nem tettem. A 
2012-es évet nehéznek vélem. Az 
igazi magyarság megkövetelné, 
hogy közös összefogással ren-
dezzük dolgainkat. Szűnjön meg 
ez a magyar átok: ember-ember-
nek a farkasa, a rossz szomszéd-
ság-török átok. Legyen 2012 az 
igazi változás éve. Magyarország 
lakosait ne a pesszimizmus, ha-
nem az optimizmus jellemezze.

Ádám család:

Két kis unokánkkal otthon 
szilvesztereztünk. A szokásos 
módon koccintottunk az Új-
esztendőre, majd a Himnusz el-
hangzása után meghallgattuk a 
köszöntő szavakat. Fogadalmat 
nem tettünk. Sajnos a 2012-es 
évben sok jóra nem lehet számí-
tani. Munkahelyek szűnnek meg 
(lásd MODE).Látjuk a TV-ben 
a tüntetést, olvassuk az előrejel-
zéseket, szomorú. Miniszterel-
nökünk is így vigasztalt: „Ha ezt 
az évet túléljük, akkor könnyebb 
lesz.” Ugyan halvány, de mégis-
csak vigasztaló remény. Kerül-
jenek el bennünket a bajok, a 

katasztrófák.

Lejegyezte: Gut István

Csíki Lászlóné, elmondása 
szerint élete egyik legjobb szil-
veszterét töltötte családjával a 
Bocskai Moziban.

- Hajnal ötig táncoltunk. A 
zene remek volt (Lackó+ Ban-
di), a vacsora finom és bőséges, 
a társaság ragyogó. Az idei évtől 
elsősorban egészséget várok, és 
kívánok. Ez az esztendő tovább-
ra is a munkahelyek bővítéséről 
kell, hogy szóljon, hiszen Nánás 
lakosságának életszínvonal növe-
kedését csak ez segítheti elő. Az 
anyagi kiegyensúlyozottság nagy 
hatással lehet önmagunkra, a vá-
rosra, s ez magával hozza a keres-
kedelem fellendülését is.

Nagy Imréné, a Bio-Fit 
gyógynövény szaküzlet vezetője 
férjével kettesben, otthonukban, 
a TV távirányítóját kapcsolgatva, 
kényelmes, és kellemes körülmé-
nyek közt várta az  újévet.

- A műsorokkal csak hely-
lyel-közzel voltunk megelégedve 
(a tavalyi jobb volt). A 2012-es év, 
véleményem szerint, még nem a 

fellendülés éve lesz. Nagyon vá-
rom, és bízom benne, de ennek 
hiánya rányomja bélyegét a min-
dennapokra is, az élet minden te-
rületén. Mindezek ellenére, vagy 
éppen ezért, bízom abban, hogy 
erősödni fog az emberek egy-
másra való odafigyelése, hiszen 
egy pár jó szó, egy mosoly nem 
kerül semmibe, de sokat jelent 
annak, aki kapja.

Erdei Ferenc Sólyom utcai 
lakásában az elmúlt két évben 
mindannyiszor nagyszabású há-
zibulit rendezett. Idén azonban ő 
járta végig kis családjával a bará-
tokat, és a rokonokat.

- Az igazat megvallva nem egé-
szen úgy sikerült, ahogy gondol-
tuk. Igaz, hogy csak néhány he-
lyen voltunk, de a gyerekek nem 
mindenhol találtak partnert a 
megfelelő szórakozásra. S mit vá-
rok 2012.-től? Hazánkban, még 
mindig labilis, ingadozó lábakon 
áll a munkalehetőség.  Én külföl-
dön próbálok munkát keresni, s 
bizony nem azért, mert szeretek 
kijárni. Magas a hitel, egyre ma-
gasabb a rezsi. Remélem mielőbb 
újra nánási dolgozó lehetek, aki 
itt a magyarországi keresetéből 
tud gondoskodni a családjáról.

Lejegyezte: Kócsi Imre

OSZTÁLY ALKÓD LÉTSZÁM

GIMNÁZIUMI KÉPZÉS

Négy évfolyamos emelt szintű 
angol – német nyelvi osztály

angol: 031209/11
német: 031209/12

18 fő

17 fő

Hat évfolyamos gimnázium 

matematika, biológia emelt szintű osztály

031209/13 30 fő

NÉGY ÉVFOLYAMOS SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS

Informatika szakmacsoport 031209/21 20 fő

Gépészet szakmacsoport 031209/22 35 fő

Közgazdaság szakmacsoport 031209/23 18 fő

Szociális szolgáltatások szakmacsoport 031209/24 17 fő

Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport 031209/25 15 fő

ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAM OKJ-s SZAKKÉPESÍTÉSEI

Autószerelő 15 fő

Web-mester 15 fő

Számítógéprendszer-karbantartó 15 fő

Gépgyártástechnológiai technikus 15 fő

Gazdasági informatikus 15 fő

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző 15 fő

SZAKISKOLAI KÉPZÉS 

(előrehozott, 3 éves;  illetve a 2+2 éves képzés 9-10. évfolyama)

Festő-, díszítő, mázoló és tapétázó (előrehozott, 3 éves) 031209/31 16 fő

Hegesztő (előrehozott, 3 éves) 031209/35 16 fő

Szerkezetlakatos (előrehozott, 3 éves) 031209/36 14 fő

Bútorasztalos (előrehozott, 3 éves) 031209/38 12 fő

Női szabó (előrehozott, 3 éves) 031209/40 12 fő

Zöldségtermesztő (előrehozott, 3 éves) 031209/42 12 fő

Építészet szakmacsoport (2+2 éves) 031209/51 15 fő

Faipar szakmacsoport (2+2 éves) 031209/52 15 fő

Gépészet szakmacsoport (2+2 éves) 031209/53 15 fő

Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport (2+2 éves) 031209/54 15 fő

SZAKISKOLAI SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAM OKJ-s SZAKKÉPESÍTÉSEI

(a 2+2 éves képzés 11-12. évfolyamán választható konkrét szakmák) 

Ács, állványozó 15 fő

Burkoló 15 fő

Festő-, díszítő, mázoló és tapétázó 15 fő

Kőműves 15 fő

Bútorasztalos 16 fő

Szerkezetlakatos 13 fő

Gépi forgácsoló 8 fő

Szociális gondozó és ápoló 16 fő

Panziós, falusi vendéglátó 16 fő

A Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégium 
(4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 29., Tel.: 52/570-694, 

OM: 031209) beiskolázási terve a 2012/2013-as tanévre

Felvételi követelmények: 
8. évfolyamos tanulók esetében (felvétel a szerzett pontok alapján): az 5., 6., 7. év 

végi és 8. félévi osztályzat magyar nyelv és irodalomból, történelemből, matematikából, 
fizikából, idegen nyelvből, 6. évfolyamos tanulók esetében (felvétel a szerzett pontok alap-
ján): az 5. év végi és 6. oszt. félévi osztályzat magyar nyelv és irodalomból, matematikából, 
idegen nyelvből.

Jelentkezési határidő: 2012. február 17.
Érettségire épülő képzéseinkre: 2012. március 28., 

pótjelentkezés: 2012. aug. 6. és 17. között.

részt vesznek helyzetük javítá-
sában. Így indítottuk el a szoci-
ális földprogramot, mely során 
a háztáji gazdálkodáshoz ha-
sonlóan a rászoruló családok-
nak földterületet, vetőmagot és 
szaktanácsadást biztosítottunk. 
A bevont családok 90%-a sike-
resen élt ezzel a lehetőséggel, 
ezért nagyobb földterület és 
több család bevonásával, vala-
mint kisállattartás segítésével 
tervezzük a program kiszélesí-
tését ebben az évben. Ugyanezt 
a célt szolgálja a szociális jelle-
gű fagyűjtési akció, itt a legrá-
szorultabb családok tudnak el-
lenőrzött keretek között, aktív 
munkával téli tüzelőt gyűjteni 
maguknak. 

Szintén a szociális terület-
hez köthető az előző év két új 
– ésszerű és hiánypótló – kez-
deményezése: az Adományház 
megnyitása, valamint a Tanya-
gondnoki szolgálat bevezeté-
se, mely a külterületeken élő 

emberek, családok mindennap-
jait hivatott segíteni.

Remélem, az a lendület, mely 
az elmúlt esztendőt jellemezte, 
az újévre is igaz lesz, és 2012-
ben városunkban visszatalá-
lunk a kemény munka, az ész-
szerű gazdálkodás és az egyéni 
felelősség világába. Várakozva 
tekintünk erre az évre, hiszen 
rengeteg feladat vár még ránk. 
Reményeink szerint Hajdúná-
nás járásközpont lehet, ezzel 
újra közigazgatási központtá 
válhat. Távlati célunk természe-
tesen az, hogy ne csak közigaz-
gatási, hanem gazdasági köz-
ponttá is váljunk, mert akkor 
biztosítva lesz a város jövője.

Tisztában kell lenni azzal is, 
hogy ezen célok elérése renge-
teg erőfeszítéssel és konfliktus-
sal jár, de még a legösszetartóbb 
családon belül is előfordulnak 
az olyan jószándékú viták, 
amelyek nem veszélyeztetik, 

hanem ösztönzik és megújítják 
a közösség létét és fejlődését. 
Köszönöm a képviselő-testület 
minden tagjának azt a konst-
ruktív együttműködést és érde-
mi munkát, mely lehetővé tette 
ezeket a változásokat és az elő-
ző évben elért eredményeket.

Úgy vélem, csak rajtunk mú-
lik, hogy céljainkat elérjük, és 
Hajdúnánás újra vonzó, élhető 
várossá váljon, ahonnan nem 
elmenni akarnak az emberek, 
hanem ideköltözni. Abban biz-
tos vagyok, hogy adottságunk 
megvan hozzá. Minden más 
csak akarat kérdése.

Ehhez mindannyiunknak 
kitartást, egészségben, elszánt-
ságban és alkotókedvben bővel-
kedő, eredményekben gazdag 
boldog új esztendőt kívánok!

Szólláth Tibor
polgármester
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Hirdessen Ön 
is a megújult 
Hajdúnánási 

Újságban!

Jó minőségű, színes hirdetések, megemlékezések, 
évfordulók meghirdetése kedvező áron!

Érdeklődni a Kéky Lajos Városi Művelődési Központban 

lévő Tourinform irodában, nyitvatartási időben, 

valamint a 06 30 523 6848-as telefonszámon lehet.
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Dr. Hegedűs Lórántnak mind a 
település, mind pedig országosan 
és nemzetközi viszonylatban elis-
merést szerzett lelkipásztori, ige-
hirdetői, tudományos és közéleti, 
egyházkormányzói tevékenysé-
gének elismeréseként Hajdúná-
nás Város Képviselő-testülete a 
„Hajdúnánás Város Díszpolgá-
ra” címet adományozta.

Hegedűs Lóránt Hajdúnáná-
son született 1930. november 
11-én, középiskolai tanulmányait 
követően itt szerzett érettségit. 
A teológiát Budapesten végezte 
1949-54 között. 

1956-ban a teológusokkal 
együtt ő is az október 23-i fel-
vonulás részese volt. Az ok-
tóber 25-i véres csütörtökön 
munkásokkal, diákokkal együtt, 
átállt orosz tankokon vonult ő 
is, fegyvertelenül, gépfegyverek 
kereszttüzében a Parlament elé. 
Október 28-án a harcok alatt ő 
prédikált; 31-én délután ő tartott 
istentiszteletet a Kálvin téren.

A forradalmi eseményekben s 
az egyházi megújulásban vállalt 
szerepe miatt nem sokkal később 
el kellett hagynia Budapestet. Et-
től kezdve csak vidéken lelkész-
kedhetett, több helyen segédlel-
kész volt.

A rendszerváltást követően  a 
Református Egyház első demok-
ratikusan megválasztott püspöke 
Dunamelléken. 1991. évi februári 
zsinati választásokon ő lett a Ma-
gyarországi Református Egyház 
Zsinatának lelkészi elnöke.

Az első magyar református 
egyetem, a Károly Gáspár Re-
formátus Egyetem alapítását az ő 
döntésre szólító szavára fogadta 
el az ellenkezések közt élő Zsinat, 
s közbenjárására a Parlament.

A volt egyházi ingatlanok tu-
lajdoni helyzetének rendezéséről 
szóló törvény hatályba lépését 

követően folyamatosan figyelem-
mel kísérte a hajdúnánási esemé-
nyeket. Az általános iskola egyház 
által történő visszavétele kapcsán 
többször is járt városunkban, és 
mind az önkormányzat, mind 
a pedagógusok irányába nyitott 
volt az egyeztetésekre.

Településünkön 1995 őszén 
nyílt meg a lehetőség arra, hogy 
a Hajdúnánási Református Álta-
lános Iskola megnyithassa kapuit. 
Az iskolakezdést követően nem 
sokkal ismét Hajdúnánásra láto-
gatott, hogy megnézze az oktatás 
körülményeit. 

Ugyanilyen lelkesedéssel se-
gítette városunkat abban, hogy 
a Somorjai László Városi Sport-
csarnok első osztályú padlóborí-
tást kaphasson.

Bár hivatása messzire szólí-
totta, szülővárosáról soha nem 
feledkezett meg, és amikor tehet-
te, hazalátogatott. Folyamatosan 
figyelemmel kísérte a nánási ese-
ményeket, és segítő kezét nyúj-
totta településünk számára.

Sajnos főtiszteletű püspök úr 
egészségi állapota miatt nem tu-
dott jelen lenni. A díjat testvére, 
Hegedűs Géza vette át

Főtiszteletű püspök úr bár nem 
tudott ott lenni, de levélben szólt 

híveihez és a városhoz. Üzenetét 
leánya, dr. Mészárosné Hegedűs 
Zsuzsa olvasta fel és édesapja ké-
résére egy csodálatos énekkel kö-
szöntötte a hallgatóságot.

Az alábbiakban Főtiszteletű 
Hegedűs Lóránt püspök úr Haj-
dúnánás várost köszöntő gondo-
latait idézzük.

Kedves Barátaim!
Szerelmes földrajzi kötöttsé-

gem és ragaszkodásom Hajdú-
nánás szülővárosom iránt kora 
gyermekségemtől fogva, immár 
80 éve különösen elevenné teszi 
azt az érzést, amellyel most a Pol-
gármester Úr által vezetett kép-
viselő-testület kitüntető döntését 
fogadom. Ady Endre költő vers-
címével szólva, akinek életművé-
ről szóló 1000 oldalas könyvem 
most jelenik meg, csak ezt mond-
hatom: „Köszönöm, köszönöm, 
köszönöm.”

Mind ennek jellegét és jelen-
tőségét kiemeli az a körülmény, 
hogy a XX.-XXI. századunkban 
az emberi méltányosság igen rit-
ka, s általában: „minden jótett 
elnyeri méltó büntetését” az el-
méleti, gyakorlati, erkölcsi ki-
sebbrendűségek miatt. Hiszen 
Pilátus még Jézusról is „jól tudta, 
hogy irigységből adták őt kézbe” 
(Máté 27:18).

De ahol egy felelős hatóság 
jó indulattal dönt a közjót iga-
zán munkáló életigazság elis-
merése mellett, ott új létforma 
alakul ki, boldog örömmel, mely 
önzetlenül:

„az igazság tükre mélyén

a tudóssal szembenéz;

hív erénye sziklaélén

óvja azt, ki tűrni kész;

fenn a hitnek fényes ormán

lengedeznek zászlai

s látjuk őt, a szív omoltán

angyalok közt állani.”

Az ő Istenük áldja meg Hajdú-
nánást, kinek további szolgálatára 
örömmel ajánlkozom.

Hajdúnánás, 2011. december 10.

Hegedűs Lóránt

Fehér Imrének a város 
szellemi gyarapodását segí-
tő munkásságának, valamint 
az oktatás területén végzett 
tevékenységének elismerése-
ként Hajdúnánás Város Kép-
viselő-testülete a „Hajdúná-
nás Városáért” kitüntető díjat 
adományozta.

Fehér Imre Hajdúnánáson 
született 1930-ban. Az apja laka-
tosmesterként a város kútmeste-
re volt. A négy elemit és a nyolc 
gimnáziumot itt szülővárosában 
végezte. Érettségi után laka-
tosként dolgozott a debreceni 
vagongyárban, 1953-ban bioló-
gia-rajz szakos tanári diplomát 
szerzett Egerben. Tíz év múlva 
földrajz tanári diplomát szerzett 
Nyíregyházán. 

Borsod megyében feleségével, 
Murvai Ilonával együtt – aki szin-
tén pedagógus – hét évet tanítot-
tak, ahol előbb igazgatóhelyettes, 
majd igazgató is volt. 

1956 októberében a falu meg-
választotta a munkástanács elnö-
kének. A járási munkástanácsnak 
is tagja lett, ezért 1957. március 
6-án letartóztatták, véresre ver-
ték, lelkileg meg akarták törni, ez 
hála Istennek nem sikerült. Mivel 
nem boldogultak vele, perbe fog-
ták. Egyik legnagyobb bűne az 
volt, hogy október 31-én, a refor-
máció ünnepén a református gye-
rekeket átvitte az istentiszteletre. 

10 hónapos előzetes fogság 
után a vádak alól felmentették és 
szabadlábra helyezték, de a taní-
tástól eltiltották, amit 4 hónapi 
tortúra után visszavontak. 

1962-ben költöztek haza Haj-
dúnánásra öreg szüleikhez, hogy 
családi házat építsenek. A város-
ban nem kapott állást. Az első 
tanévet a Nyiczky-réti tanyasi is-
kolában kellett ledolgoznia, bár a 
városban egyetlen rajztanár sem 
volt. 30 évet a 2. Számú Általános 
Iskolában tanított. Mivel géplaka-
tos és biológia szakos is volt, így 
több éven át a gyakorlati foglal-
kozás nevű tantárgy oktatásában 
tevékenykedett. Majd hosszú 
időn át a földrajz tanítás lett a 
fő profilja. Sok tanítványa ért el 
megyei és országos eredménye-
ket,  többen (kb. 15 fő)  földrajz 
szakos tanárok, egyetemi oktatók 

lettek. 

A dolgozók esti iskolájának 25 
évig volt városi tagozatvezetője. 
A 70-es években 13 tanulócso-
porttal és 38 nevelő segítségével 
szervezte az oktatást. 

1982-ben az Oktatásügy Kivá-
ló Dolgozója lett.

A 90-es években tag-
ja volt Hajdúnánás Városi 
Képviselő-testületének.

1993-ban bocsánatkérő levelet 
kapott az államfőtől.

Nyugdíjas tanárként még 5 
évet dolgozott, ebből három évet 
az újonnan induló Református 
Általános Iskola igazgatójaként. 
2010-ben a Hajdúnánási Refor-
mátus Oktatásért Díjat kapott.

2011-ben a Hajdúnánási Re-
formátus Egyházközség gyüleke-
zete presbiterré választotta.

Nyugdíjas évei alatt több 
helytörténeti vonatkozású 
jegyzetet, írást készített: 

- Református Elemi Iskola 
története

- Hajdúnánás város területén 
működő malmok a XIX. és XX. 
században

- Fehér Imre (1893-1983) vá-
rosi kútmester által karbantartott 
közkutak Hajdúnánás területén 
(1938-1950)

- „Kiegészítés” a hajdúnánási 
városi közgyűlés 152/3065 sz. 
határozata alapján készült, kb. 
1893-as keltezésű jegyzőkönyv-
höz (Hajdúnánás utca nevei 
1893-ban és 2005-ben)

- Hajdúnánás határtérképét (a 
régi nevekkel) készítette el 1993-
ban Draviczky Imre gyűjtőmun-
kája alapján.

- Tanúságként írta le a mai if-
júság számára az 1956-os forra-
dalom személyéhez kötődő ese-
ményeit. Összeállította a nánási 
56-osok névsorát.

A díjazottak bemutatását a 
Hajdúnánási Újság 2012. feb-
ruári számában folytatjuk.

Város Napja – Kitüntetettek 

Lapunk előző számában a december 10-én megtartott 
Város - napi ünnepi Képviselő-testületi ülésen átadott 
elismerésekről, díjazottakról tájékoztattunk. Bemuta-

tásra került a Somorjai László Testnevelési és Sport Díjat ka-
pott Molnár András valamint a Polgármesteri Elismerő Cím 
birtokosai közül: Csiszár Imre történész, Hegedűs Miklósné 
ny. védőnő,  Nagyné Kristóf  Irén a Hajdúnánási Nyugdíja-
sok Érdekvédelmi Egyesületének elnöke, Síró Jánosné nyug-
díjas és Tímári Balázs a Városi Nyugdíjas Klub vezetője.
 Az alábbiakban a Város - napi kitüntetettek sorának bemu-
tatását folytatjuk, az ünnepségen elhangzott méltatásokkal.

Hajdúnánás Város Díszpolgára
Dr. Hegedűs Lóránt püspök úr

„Hajdúnánás Városáért” 
kitüntető díjat kapott 

Fehér Imre nyugdíjas pedagógus
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Hajdúnánási Gyógyfürdő
Aranyszalma Gyógycentrum

Tájékoztatjuk kedves vendégeinket, hogy 2012. január 21-én zenés – tán-
cos mulatsággal egybekötött éjszakai fürdőzést tartunk, különböző szauna 
programokkal.

A szauna programokra korlátozott számban lehet jelentkezni a pénztárnál.
A rendezvény 20.30-tól 02.00-ig tart.

Belépő: 1100 HUF

Februári ajánlataink:
2012. február 4-én Nyílt na-
pot tartunk, napi belépő-
jegy megváltásával az orvosi 
gyógymasszázs, a súlyfürdő, 
az iszappakolás, a víz alatti 
vízsugármasszázs, a szauna, 
gőzkabin korlátlanul használ-
ható.

A városkártyás és egyéb kedvezmények igénybe vehetők!
2012. február 18-án ismét Éjszakai Fürdőzés,

az előzőhöz hasonló programokkal.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Pályázat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármestere - az önkormányzati 
vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. 
(X. 25.) Önkormányzati Rendelet 10. § (2) bb.) bekezdése alapján nyilvá-
nos pályázat útján meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező, 3262. 
hrsz-ú, 4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. szám alatti ingatlanon található 
kis tornaterem épületét, extrém sportpálya kialakítása céljából 1 év időtar-
tamra, az alábbi bérbeadási feltételekkel:

-a felek a bérleti szerződést 2012. március 01. és 2013. február 28. közötti, 1. 
éves határozott időtartamra kötik,
- a felek a bérleti szerződésben 1 hónapos felmondási időt kötnek ki,
- a megajánlható minimum bérleti díj 10.000,- Ft + ÁFA/hó,
- a pályázók a felmerülő rezsi költség megfizetését, a külön villanyóra felszerelé-
sét,  és a mellékhelyiség kérdésének megoldását vállalják,
- a pályázók közül az nyeri el a bérleti jogot, aki benyújtott ajánlatában maga-
sabb bérleti díjat ajánl,
-     a kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítsa

A pályázatok beérkezési határideje: 2012. január 30. (hétfő) 1600 óra
A pályázat zárt borítékban, személyesen vagy postai úton nyújtható be

A pályázatok benyújtásának helye: a Polgármesteri Hivatal, földszint 41-es szoba
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám Telefon: (06) 52/381-411/129

Borítékbontás ideje, helye: 2012. február 01. (szerda) 1000 óra
 Polgármesteri Hivatal „Kis tanácskozó” terme

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
Az eredményhirdetés levél útján történik.

OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a gépjármű adásvételi és üzembentartói 
szerződésének formai követelménye 2012. január 01-től megváltozott.

A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve 
üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat-
nak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges 
kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet értelmé-
ben a járműhöz tartozó okmányok átadásának, birtokbaadásának és hatálybalépé-
sének időpontján túl a kilométerszámláló műszer által jelzett értéket is rögzíteni 
kell.
A hiányos szerződések alapján a tulajdonjog vagy üzembentartói jog bejegyzését 
meg kell tagadnunk.

Kérjük Ügyfeleinket, hogy a szerződések megkötésénél a fenti követelmé-
nyeket szíveskedjenek figyelembe venni.

Pályázati felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati úton 
történő bérbeadásra meghirdeti 5 éves határozott időtartamra, az önkor-
mányzat tulajdonában lévő, Hajdúnánás, 4714/4  hrsz-ú legelő művelé-
si ágú  23.193 m2 nagyságú földterületet 5 éves határozott időtartamra az 

alábbi feltételekkel:

 - a kiinduló licitár: 2,- Ft+ ÁFA/m2/év
 - a bérleti díj az évenkénti infláció mértékével emelkedik
 - a terület kisebb egységenként is pályázható
 - a bérleti jogviszony a szerződéskötést követő hónap első napjától   
 kezdődik
 - a területet a megtekintett állapotban lehet bérbe venni, a terület egy- 
 ségek esetleges, szükség szerinti kimérettetésének költsége az önkor- 
 mányzatot anyagilag nem terheli, azt a bérlő saját költségén elvégeztet- 
 heti.

A pályázat  beérkezési határideje:  2012. január 30. (hétfő) 1600 óra
A pályázat zárt borítékban nyújtható be!
A pályázatok benyújtásának helye: a Polgármesteri Hivatal, földszint 41-es szoba
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
Telefon: (06) 52/381-411/129
A versenytárgyalás ideje: 2012. február 1. (szerda) 900 óra
A versenytárgyalás helye: a Polgármesteri Hivatal „Kis tanácskozó” terme
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

Tájékoztató Gyepmesteri 
telep működéséről 

Tájékoztatjuk a lakosságot, állatok tulajdonosait, hogy elhullott állati ere-
detű hulladékot (ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly, sertés, juh, kecs-
ke, baromfi nyúl, vágási hulladék, macska, kutya)  a Hajdúnánás, Tanya 
31. szám alatti gyepmesteri telepen (Görbeházára vezető úton a Keleti-
Főcsatorna előtti jobb oldalon lévő bekötő út végén) térítésmentesen elhe-
lyezhetik, viszont  a kiszállításról az állat tulajdonosának kell gondoskod-
nia. A gyepmesteri telepre beszállított és onnan megsemmisítésre átadott 
állati eredetű hulladékkal az önkormányzatnak tételesen el kell számolnia, 
ezért kérjük az állati hulla gyepmesteri telepre történő beszállítóit, hogy 
az átadás-átvételkor a mérlegelésben konstruktívan vegyenek részt, illetve 
a beszállításkor személyi igazolványukat a gyepmesternek mutassák be. 

Kérjük a lakosságot, hogy amennyiben a környezetükben kóbor állatot észlelnek, 
azt az 52/381-953, 06-30-4901091 telefonszámon jelezzék, illetve arra is felkérjük 
a lakosságot, továbbá az állattartókat, hogy az állataik közterületre való kijutását 
megfelelő intézkedések megtétele mellett (kerítés építéssel, javítással, az állatok 
zárt helyen történő tartásával, megkötésével) akadályozzák meg.  
Kérjük a lakosságot, hogy a közterületeken elhelyezett kóbor állat-befogóládákat 
saját testi épségük érdekében ne mozdítsák el, illetve a befogott állatokat ne etes-
sék, ne engedjék szabadon! 

A befogott és a telepre szállított ebet a tartás költségeinek megtérítését követően 
az eb igazolt tulajdonosa 14 napon belül kiválthatja. 

Az állattartó telepek és egyéni vállalkozók az önkormányzattal 2012. január 1-jét 
követően ismét szolgáltatási szerződést köthetnek állati hulla gyepmesteri telepen 
történő elhelyezésére. 

Tájékoztatásul közöljük, hogy az önkormányzat 2012. évben nem tervezi az ebrendészeti 
hozzájárulás bevezetését(„ebadó). 

A gyepmesteri telep működésével és az állattartás szabályaival kapcsola-
tos további információt a 381-411/119. telefonszámon, vagy személyesen a 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Városfejlesztési és Gazdálkodási Iro-
dáján kérhetnek. 

Válogatás a Móricz Pál Városi Könyvtár 
és Helytörténeti Gyűjtemény kulturális 
ajánlatából
Bocskai u. 12-14.
Február 02. 14.30 óra
Nemzetközi Anyanyelvi Nap – Kazinczy 
Szépkiejtési verseny

Február 03. 14 óra
„Törd a fejed!” – Rejtvényfejtő verseny alsó és 
felső tagozatos gyerekeknek
Továbbra is várjuk az érdeklődőket klubjainkba:

- „Olvasólámpa” – olvasóklub
- Internetes klub
(foglalkozás minden hónap első hétfőjén délelőtt)
- Családi olvasóklub
(következő foglalkozás: február 04. 10.30 ó)

Újra indul internet felhasználói tanfolyam 
kezdőknek.
Várjuk nyugdíjasok, felnőttek jelentkezését!
Könyvtárbemutató, könyvtárhasználati foglalkozások-
ra, órákra előzetes időpont egyeztetés után várjuk isko-
lai csoportok jelentkezését!                        Bocskai u. 13.

Februári előzetes:
-Kemencés nap a tájházban
-A toros káposzta napja

Tárlatvezetés, múzeumpedagógiai foglal-
kozás, városismertető séta/óra előzetes 
egyeztetés után igényelhető, nemcsak 
iskolásoknak.”

Önkormányzati hírek
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Fókuszban a 
szociális segítők - 
Szociális Munka 
Napja 2011

A „Szociális Munka Nap-
ja” a Szociális Munkások 
Nemzetközi Szövetsége 

nevéhez kötődik. A szervezet je-
lenleg 77 országban rendelkezik 
tagszervezetekkel, köztük van a 
Szociális Munkások Magyaror-
szági Egyesülete is. A szervezet 
1997-ben jelölte meg november 
12-ét a szociális munka napja-
ként, amely minden évben jó 
alkalommal szolgál arra, hogy 
a szakterület felhívja a közvéle-
mény figyelmét azokra, akik az 
elesettekért dolgoznak.

Idén kicsit rendhagyó módon, 
december 7-én, délután 16 órá-
tól, a Város Napi rendezvények 
programjaként került megrende-
zésre a Szociális Munka Napjá-
nak városi ünnepsége a Süss Fel 
Nap Ifjúsági Házban, ahol jelen 
voltak a szociális szféra segítői, 
és a rászorulók is képviseltették 
magukat.

A vendégeket Hajdúnánás Vá-
ros Önkormányzata Egészség-
ügyi Bizottságának elnöke, Ko-
vács Zsolt köszöntette, aki szólt 
többek között arról, hogy milyen 
munkát végeznek a szociális se-
gítők, hogy az e területen dolgo-

zók milyen lelki-fizikai megterhe-
lésnek vannak kitéve. Az elnök 
úr kérdésünkre elmondta, hogy 
sajnos városunk sem mentes az 

egyre inkább nehezedő gazdasági 
körülmények okozta nehézségek 
következményeitől. Egyre töb-
ben szorulnak támogatásra, se-
gítségre, főként az idősebbek, az 
egyedül élők és nagycsaládosok.

Hazánkban az emberek kö-
zel egyharmada küszködik olyan 
problémával, ami valamilyen szo-
ciális kezelést, gondozást igényel. 

Elég, ha csak figyelemmel kísér-
jük a híradásokat, arról hogy em-
berek milliói küzdenek szociális 
problémákkal, amelyek valamifé-
le gondozást, ellátást igényelnek. 
Elszegényedő családok, éhező 
gyermekek, elhagyott idősek, ott-
honukat, egzisztenciájukat elve-
szített emberek; ez alól városunk 
sem kivétel, még ha kisebb mér-
tékben is.

Az est első előadója a nemzet-
közi hírű szociológus, Mojzesné 
Székely Katalin volt, aki előadá-
sában arról az értékválságról be-
szélt, amely napjainkban egyre 
inkább teret nyer, és amely óriási 
veszélyeket rejt magában. Meg-
kerülhetetlen tényezőként szólt a 
család társadalomépítő szerepé-
ről, fontosságáról, a gyermekek-
ről, és az idősekről. A szegény-
ség elleni küzdelemben gyakran 
emberfeletti munkát végeznek 
az utcai szociális munkások, a 
családsegítők, a hajléktalanszál-
lók és más szociális intézmények 
munkatársai. Szociális munkás-
nak lenni jóval több, mint munka: 
szolgálat ez a szó legnemesebb ér-
telmében. Ahhoz azonban, hogy 
ezt az emberfeletti munkát nap 
mint nap teljes szívvel-lélekkel, 

szakmai tudásuk legjavát adva 
tudják végezni, nekik maguknak 
is bizonyos belső szabályok sze-
rint kell élniük és dolgozniuk, 
mert egyébként könnyen kerül-
hetnek az ún. kiégés állapotába, 
amelyről az est másik előadója, 
Alföldiné Ragyák Andrea pszi-
chológus szólt. A szociális téren 
dolgozó segítőket sokkal erőtelje-
sebben fenyegeti a kiégés, amely-
nek több stádiuma van, és amely-
re nagyon ajánlott odafigyelni 
mindenkinek, nemcsak a szociális 
segítőknek, hanem mindazoknak, 
akik emberekkel foglalkoznak. 
Az est ünnepi műsorát stílusosan 
a HaHuSzo lakói és napközisei 
adták, prezentálva azt a munkát, 
amelyet az ott dolgozó ápolók, 
gondozók, fejlesztők végeznek. 

Az ünnepség zárásaként Pol-
gármesteri Elismerő Címet vehe-
tett át Szabóné Józsi Julianna, aki 
1998 óta tevékenykedik szociális 
területen, jelenleg a Családsegí-
tő és Gyermekjóléti Szolgálatnál 
szociális segítőként dolgozik. 

Rigó Tamásné

Pályázati fotók 
a városról

Ebben az évben negyedik 
alkalommal hirdette meg 
a Kéky Lajos Városi Mű-

velődési Központ fotópályázatát, 
melynek célja Hajdúnánás rejtett 
szépségeinek bemutatása, hangu-
latok, pillanatok megörökítése, 
egy-egy év sajátos módon törté-
nő archiválása. A kiadvány a négy 
év díjazott fotóit mutatja be, a 

kiállítások teljes anyagát – a haj-
dúnánási KülönKiadás zenéjével 
– a DVD melléklet tartalmazza.

Szólláth Tibor polgármester 
úr az alábbi gondolatokkal ajánlja 
a kiadványt a város lakosságának. 
„Ez a kiadvány arra tesz kísérle-
tet, hogy városunk szimbolikus 
jelentőséggel bíró épületeiről, 
emlékműveiről, helyeiről és leg-
főképp az itt élőkről készült fo-
tók segítségével mind az egyéni, 
mind a kollektív emlékezetet 
megőrizze.

Szándékunk szerint a Hajdú-
nánásról az elmúlt években ké-
szült fotók segítségével nemcsak 
a várost nem ismerők alkothat-
nak képet otthonukról, hanem 
mi, az itt élők is felfigyelhetünk 
értékeinkre, hiszen gyakran amit 
mi nem veszünk észre, azt a fotó 
megmutatja nekünk  és megőrzi 
az örökkévalóságnak.”

 Szerk.

Csodavárás 
karácsony előtt

Betlehemi táncjátékkal kez-
dődött a város karácsony-
fája alatt és karácsonyi 

koncerttel folytatódott a művelő-
dési központ színháztermében a  
„Fel nagy örömre ma született” 
című műsor a karácsony előtti 
napokban. 

A táncjátékot a szeptember 
óta együtt táncoló Bocskai Nép-
tánccsoport mutatta be, akik elő-
ző nap a Bocskai István Általános 
Iskola három  intézményegységé-
ben is begyűjthették a tapsokat a 
karácsonyi ünnepségeken. Sza-
bad-e ide bejönnünk Betlehem-
mel? című műsorukban eredeti 
gyűjtés alapján hagyományőrző 
betlehemezést mutattak be vicce-
sen, zenésen, táncosan, énekkel 
és citerahanggal kísérve. A mű-
sor betanítója és aktív szereplője 
volt a művészeti iskola igazgatója 
Bistey Attila, aki  Makkai Andrea 
néptáncpedagógus segítségével 
hatalmas odafigyeléssel és szor-
galommal buzdította és koor-
dinálta a gyerekeket. Gyönyörű 
díszlet is készült a produkcióhoz, 
nevezetesen a nánási katolikus 
templom fából elkészített, kicsi-
nyített másolata.

A táncjáték utáni koncert  sze-
replői és előadói egyrészt a város 
művészeti iskolájának növen-
dékei és pedagógusai, másrészt 
olyan csoportok voltak, akik 

óriási örömmel készültek erre 
a koncertre, akár amatőrként is. 
Kedves hívó szóra egy pedagó-
gusokból álló kórus is összeállt, 
akik Horváthné Bózsár Irén irá-
nyításával énekelték a szép kará-
csonyi dallamokat.

A fellépő gyerekek és felnőt-
tek  nemcsak kivételes tehetsé-
güket mutathatták be a városnak, 
hanem a karácsony legszebb üze-
netét közvetíthették közönségük-
nek: az ajándékozás örömét. Hi-
szen produkcióikat ez az érzés és 
cél hatotta át: szívből adni, szere-
tettel  egymás felé fordulni.

A több órás műsor végén a 
Csűrdöngölő Népzenei Együt-
tes Csodavárás című műsora, 
majd közös ünnepköszöntő 
éneklés készítette fel a népes kö-
zönséget az ünnepvárás meghitt 
hangulatára.

    

 Fekete Andrea

Legenda
Újabb ősbemutató 
Hajdúnánáson 2012. 
január 26-án 
(csütörtökön)!

A hetedik ősbemutatójára készül a 
Naná Színház, ami egészen rendhagyó 
vállalkozásnak ígérkezik. Az előadás 
különlegessége az is, hogy nem sokkal 
az ősbemutató után a Nyíregyházi 

Móricz Zsigmond Színház színpadán 
is látható lesz az előadás egy táncszín-
házi találkozó keretében, mivel az 
előadás a Naná Színház és a Nyírség 
Tánc Egyesület közös produkciója.

Miről szól a darab, kérdez-
tük Marth P. Ildikót, az elő-
adás íróját és rendezőjét.

M.P.I. El tudod azt képzelni, 
hogy 9 évig készülsz valamire, és 
amikor már azt hiszed teljesen re-
ménytelen ez a vállalkozás, mert 
ezt itt Hajdúnánáson nem lehet 
megcsinálni, hirtelen úgy alakul, 
hogy mégis megvalósulhat a do-
log? Ez történt.

„ A hetedik te magad légy”

 – mondja József  Attila. Én is 
azt gondolom, hogy az a zenés, 
táncos szerelmi történetet, ami 
az ősmagyar mitológiából merít, 
az enyém, más nem írhatta meg.  
Ez nem értékrendet jelent, csak 
tényszerűséget.

De mélyebben, miről szól a 
darab?

M.P.I. Többek között a szere-
lemről, a hatalomról, művészet-
ről, korszakváltásról. Ha nagy 
szavakat akarok használni arról, 
hogy van-e még utunk ezen a föl-
dön?  A válságból hová tovább? 
Felveti azt az alapvető kérdést,  
van-e bennünk valami, ami szent? 
És, ha igen megmenthet-e ben-
nünket? Van-e szerelmi szentség?  
Ez csak néhány kérdés a darab-
ból, ami voltaképpen egy szerel-
mi mese, amiben néha felcsillan a 
humor is.  Kicsit más, mint amit 
tőlünk megszokott a nánási kö-
zönség, de reméljük nekik is nagy 
élmény lesz majd elkalandozni 
velünk sosem járt tájakra 2012. 
január 26-án 19 órától zenével, 
tánccal, prózával.

Sok sikert kívánunk!

Szabó Endre

Borbély Máté: Táj

Ezúton szeretnénk megkö-
szönni mindazoknak, akik 
tragikus körülmények között 
elhunyt drága fiunk – 

JÓZSI-TÓTH GERGŐ 
– temetésén megjelentek, sír-
jára koszorút, virágot helyez-
tek és a család mérhetetlen 
fájdalmát átérzik.

A Gyászoló család

„ A mélybe csak tested merült el,

Csak ő tűnt el a föld alatt,

De a lényed lényege ezer felé

Szóródva köztünk maradt.”
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Szeretetvendégség 
időseknek

A Hajdúnánási Reformá-
tus Egyházközség  a 
karácsony közeledtével 

hagyományosan minden évben 
megrendezi az idős gyülekezeti 
tagok számára azt a szeretet-
vendégséget, ahol az igehallga-
tás,  imádság és éneklés mellett 
egy közös ebédet fogyasztanak 
el a szépen terített asztalnál a 
gyülekezeti házban. Az idén ezt 

december 20-án szervezte meg 
az Egyházközség a Reformá-
tus Nőszövetséggel karöltve.  A 
vendégségre mindenki eljöhe-
tett, aki ezt előzetesen jelezte, 
vagy akiket a gyülekezeti tagok 
felírattak. Az előzetes jelentke-
zésre a terítés miatt van szük-
ség, amit minden évben külön-
leges figyelemmel készítenek 
elő a gyülekezeti munkatársak. 
Az idősek köszöntése a gyer-
mekek műsorával kezdődött. A 
Református Óvoda Bárányka 
csoportja csodálatos hópehely 

ruhákban, mint kicsi angyalkák 
jelentek meg, és  adták elő kis mű-
sorukat. Ezt követően a Refor-
mátus Iskola gyermekeinek szép 
műsora következett.  Az isten-
tisztelet igehirdetője Gacsályiné 
Balla Márta lelkipásztor volt, 
majd Gacsályi Gábor és Kocsis 
Áron lelkipásztorok úrvacsorát 
osztottak az idős gyülekezeti ta-
goknak. A szeretetvendégség fő 
szervezői Dombi Imre, a Refor-
mátus Egyházközség gondnoka 
és Síró Jánosné, a Református 
Nőszövetség titkára voltak.

Tisztújítás, 
presbiterválasztás 
a Református 
Egyházközségben

Minden közösség éle-
tében nagy esemény, 
amikor választott kép-

viselőinek testülete megalakul, és 
az ünnepélyes eskütétel megtör-
ténik. Ilyen örömteli alkalma volt 
2012. január 8-án a Hajdúnánási 
Református Egyházközségnek 
is, amikor az újonnan megvá-
lasztott presbiterek tettek foga-
dalmat. A Magyar Református 
Egyház rendje szerint 6 évente 
történik tisztújítás. A választói 
közgyűlésre 2011. november 
27-én került sor, amikor a gyü-
lekezet tagjai megválasztották a 
gondnokot, a 20 presbitert, és az 
5 pótpresbitert.

A presbiteri tiszt eredete és 
története visszanyúlik az első 
keresztyén gyülekezetek megala-
kulásának idejére. Az apostolok 
választották ki a közösségek elöl-
járóit, akik hitben és bölcsesség-
ben vezették a gyülekezeteket. Az 
a felismerés és szándék vezette 
őket, hogy minden közösségnek 
szüksége van olyan emberekre, 
akik látásukkal, meggyőződésük-
kel és tapasztalatukkal segíteni 
tudnak a rászorulókon. Nem csak 
az anyagi nehézségekkel vagy a 
betegségekkel küzdőkkel foglal-
koztak a „vének”, a presbiterek, 

hanem azokra is odafigyeltek, 
akik valamilyen erkölcsi vagy hit-
beli mélypontra kerültek. A Biblia 
komoly követelményeket támaszt 
a presbiterek irányába, hogy ne 
váljon hiteltelenné szolgálatuk. 
Hitükben, családi életük tiszta-
ságában, életvitelükben és maga-
tartásukban arra kell törekedniük 
teljes szívvel-lélekkel, hogy mél-
tóak legyenek az őket szolgálatra 
elhívó Jézus Krisztushoz.  

A középkori katolikus egyház 
szemléletében átalakult a világiak 
szolgálatáról való elgondolás és 
fokozatosan kiszorították őket 
az egyházi szolgálatból. A bib-
liai presbiteri tiszt a reformáció 
idején kapta vissza az őt megil-
lető szerepet. Ennek egyik leg-
ékesebb példája a Kálvin János 
vezette genfi gyülekezet volt. A 
református egyház hitvallásos 
rendje és Kálvin tanítása szerint 
Isten az egyházat három feladat-
tal bízta meg: az Ige hirdetésével 
(prófétai feladat), az egyház kor-
mányzásával és a szegények gon-
dozásával. Ezt a hármas feladatot 
pedig négy hivatal által tölti be: 
lelkipásztor, tanító, presbiter és 
diakónus. A presbiterek felelős-
sége, hogy mint a nyáj pásztorai, 
gondozzák a gyülekezetet, mint 
az Isten házának szolgái, vezes-
sék a gyülekezetet, és mint a hit 
őrzői, védjék a gyülekezetet.

Hazánkban a presbiterek sze-
repének fontosságáról és egyház-
kormányzati feladatairól, a nagy 
reformátor, Szegedi Kis István 

szólt először. Hatására az 1555. 
évi erdődi zsinat már úgy beszél 
a presbiterekről, mint, akiknek 
„kötelességük, hogy a népeket 
házanként is intsék…” A török 
hódoltság időszakában a presbi-
terek szerepe különösen hang-
súlyossá vált, mert a lelkészek 
nélkül maradt falvakban, az ellen-
reformáció üldöztetése közepet-
te ők tartották egyben a gyüleke-
zeteteket. A Magyar Református 
Egyház legelső presbiteri testüle-
te, presbitériuma, 1617-ben, Pá-
pán alakult meg. 

 Az egyházi kormányzat élén 
lelkészi és világi, tehát kettős el-
nökség viszi az ügyeket. Így van  
ez a gyülekezetek szintjén is.  A 
Hajdúnánási Református Gyü-
lekezet lelkészi elnöke Nagytisz-
teletű Gacsályi Gábor és a világi 
elnöke Dombi Imre gondnok.

A gyülekezet elöljáróinak, a 
presbitereknek feladatai most 
a XXI. században is sokszínű-
ek és sokrétűek. A Presbitérium 
elsődleges felelőssége, hogy a 
gyülekezet életét, működését, 
gazdasági életét felügyelje és irá-
nyítsa. Fenntartói jogokat gyako-
rol a gyülekezet intézményeiben 
(Általános Iskola és Óvoda, Idő-
sek Otthona és Szociális Gon-
dozási Központ). A presbiterek 
részt vesznek a családlátogatá-
sokban, a gyülekezet missziós 
szolgálatában, a diakóniában, a 
szeretetszolgálatban.  

Kocsis Áron

„Hirdetés”
A Fiatal Felnőttek Alkalma olyan közösség, amely Isten Igéjének aktuális üzenetét keresi. Igyek-
szünk választ találni életünk kérdéseire a Biblia tanítása, hit-tapasztalataink és Isten iránymutatásán 
keresztül. Keressük az utat, az igazságot, az életet! Várjuk a 18-30-as korosztályba tartozó fiatal fel-
nőtteket, akiknek kérdéseik vannak, közösséget keresnek, Istennel való mélyebb kapcsolatra vágy-

nak.
Alkalmainkat vasárnap du. 17 órától a  Református Gyülekezeti Házban tartjuk (Kossuth út 2). 

Az alkalmakat Kocsis Áron beosztott lelkész vezeti.

„Én vagyok az út, az igazság és az élet; 
senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” János 14,6

Cipősdoboz akció
 

Évek óta hallani hírekben és 
különféle képes összefog-
lalókban, hogy karácsony 

közeledtével az ajándékozás örö-
me sok ember számára nemcsak 
a szeretteit és családtagjait jelenti, 
hanem azon embertársaikra is ki-
terjed figyelmük, akiknek nehéz-
ségbe ütközik az ajándékozás. 

Országosan a Baptista Sze-
retetszolgálat 8 éve kezdte el a 
„Cipősdoboz akciót” azzal az in-
díttatással, hogy ennyi ajándékra 
több nemes lelkű embernek is 
futja anyagi kereteiből.

2009 óta Hegedűs András, a 
Baptista Szeretetszolgálat hajdú-
böszörményi munkatársának se-
gítségével Hajdúnánáson is mű-
ködik az akció három helyi civil 
önkéntes segítő, Mirkó Bernadett 
összekötő, valamint Rékasiné 
Török Anita és Pappné Máró 
Edit munkájával. Az első két 
évben a Kéky Lajos Művelődési 

Központban az ott dolgozók se-
gítségével, 2011-ben Oláh Erika 
(ER-NES FOTÓ) közreműkö-
désével gyűjtötték össze a 0-14 
éves korú gyerekek számára a 
felajánlott dobozokat, amik játé-
kokat, édességet, iskolai szereket, 
könyveket, stb. tartalmaztak.

Több mint 100 doboz 
gyűlt össze.

A program segítői mindeze-
ken felül a rászoruló gyerekeknek 
házhoz  is vitték és kiosztották 
a felajánlásokat. Meghatottan 
látták és tapasztalták ezen alkal-
makkor a gyerekek örömét, hálás 
tekintetét.

Köszönet illeti a program se-
gítőit, valamint  a megajándéko-
zott gyerekek nevében mindenki 
segítségét, felajánlását abban bíz-
va, hogy a jövőben is egyre több 
gyereket tudnak ehhez hasonló 
dobozokkal megajándékozni!

Fekete Andrea

A Hajdú Forma Szociális Szövetkezet 4.000.000 Ft vissza nem térítendő 
és 4.100.000 Ft visszatérítendő támogatást nyert a 
„Mikrovállalkozások fejlesztése” című pályázati kiíráson az Új 
Széchenyi Terv keretében. Az összesen 9.000.000 Ft-os 
összköltségvetésű projekt által egy Hajdúnánás központjában lévő 
irodahelyiséget sikerült megvásárolnia a Hajdú Forma Szociális 
Szövetkezetnek, lehetővé téve így a vállalkozás versenyképességének 
javítását és foglalkoztatási képességének megőrzését.  

 
 
 
 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY  
 

Uniós támogatással valósult meg a Hajdú Forma Szociális Szövetkezet 
ingatlan beruházása Hajdúnánáson 

 
2011. december 15. 

 
A Hajdú Forma Szociális Szövetkezetet hét magánszemély hozta létre Hajdúnánáson 
2010-ben. A szövetkezet megalakításának célja egy olyan stabil, önfenntartó 
vállalkozás létrehozása és működtetése volt, amely egyszerre szolgálja a 
szövetkezeti tagok gazdasági érdekeit és elégíti ki szociális és kulturális 
szükségleteit. A szövetkezet emellett szociális érzékenységéből következően 
munkalehetőséget teremt hátrányos helyzetű álláskeresők számára.  
A szövetkezet tagjai között egyaránt megtalálhatók a piaci, vállalkozói szektor és a 
civil szféra képviselői. Ez egyfajta garanciája annak, hogy a szövetkezet betöltse 
szerepét, vagyis egyszerre legyen jövedelmező és szociálisan támogató vállalkozás. 
A szövetkezet fő tevékenysége digitális nyomda működtetése, melyet korábban egy 
Hajdúnánás központjában lévő bérelt ingatlanban folytatott, a Hajdúnánás, Bocskai 
u. 2-4. szám alatt.   
A támogatásból megvásárolt ingatlan a működés folyamatosságának biztosítását, 
hosszú távon pedig a bérleti díjak megtakarításával költségcsökkentést tesz 
lehetővé, elősegítve ezzel a szövetkezet likviditásának folyamatosságát. 
 
A „Mikrovállalkozások fejlesztése” című pályázaton elnyert vissza nem térítendő 
támogatás összege 4.000.000 Ft, melyhez a Hajdú – Bihar Megyei 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, mint közvetítő szervezet 4.100.000 Ft hitelt 
folyósított. 
 
A Hajdú Forma Szociális Szövetkezetről és a fejlesztésről további információt a 
www.hajduforma.hu oldalon olvashatnak.  
 
 
 
 
 
Hajdú Forma Szociális Szövetkezet 
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 2-4. 
Email: hajduforma@gmail.com 
www.hajduforma.hu 
www.ujszechenyiterv.gov.hu 

A BOCSKAI HORGÁSZ EGYESÜLET ezúton értesíti tagjait, hogy 
2012. évi rendes közgyűlését január 29-én, vasárnap 0900-órától tart-
ja a városi Művelődési Központban, melyre ezúton minden tagunkat 
meghívjuk és elvárjuk.

Gyermekek 
karácsonya

A Hajdúnánási Református 
Egyházközség szervezé-
sében  december 24-én - 

karácsony szentestéjén - az idén is 
a gyerekeket és a családokat vár-
ták a református templomban 16 
órakor.

A templomban felállított hatal-
mas karácsonyfa körül több száz 
gyermek örvendezett a kis Jézus 
születésének. Kocsis Áron refor-
mátus lelkipásztor igehirdetése 

után a Hajdúnánási Re-
formátus Általános Is-
kola és Óvoda 4. osztá-
lyos tanulói és az iskola 
énekkara szerepeltek. A 
gyermekek a betlehemi 
történetet mutatták be 
pompás jelmezekben. 
Angyalok, pásztorok és 
királyok szólaltak meg a 
szószéken világító bet-
lehemi csillag alatt.  Ezt 
követően a lelkipásztorok 
a Lelkészi Hivatal munka-
társaival együtt ajándéko-
kat osztottak a jelenlévő 
gyermekek számára.  
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Múzeumügy

Ezzel a címmel egy so-
rozatot kívánunk útjára 
bocsátani, hogy számot 

adhassunk arról az évszázadnyi 
időről, amelyben lépten-nyo-
mon felvetődött egy helyi mú-
zeum létrehozásának gondolata. 
A gondolat azonban többször is 
cselekedetté érlelődött, melynek 
eredményeként ebben a városban 
már a XIX. század végén komoly 
helyismereti gyűjtemény szerve-
ződött.  Csakúgy, mint a későbbi-
ek, ez is a református egyház ke-
belén belül, az általa fenntartott 
gimnáziumban. Ez az intézmény 
volt ugyanis melegágya a múze-
umszervezés gondolatának, s az 
itt tanító tudós tanárok szervező 
munkája nyomán nyílhatott meg 
például 1938-ban az úgynevezett 
Szülőföld Gyűjtemény.

A sok-sok jó szándék, adako-
zó kedv, szervező tevékenység 
ellenére még ma is csak remé-
nyeinkben él egy helyi múzeum 
létrehozása, hiszen a korábbi 
gyűjteményeket elmosta az idő, 
így ismételten csaknem elölről 
kell kezdenünk mindent. Szeren-
csére ma már rendelkezünk a leg-
fontosabb múzeumi gyűjtemény-
nyel, a XX. század elejéről való 
gyönyörű épülettel, rajta egykori 

rendeltetésére utaló szimbó-
lumokkal, a méhecskékkel. Ez 
volt ugyanis címere az egykoron  
benne tevékenykedő takarékszö-
vetkezetnek, s ezt választottuk 
mi is múzeumszervező munkánk 
jelképéül. Ez az állatka ugyanis a 
szorgalom, a szorgosság megtes-
tesítője. Ezeket a szavakat tűztük 
mi is zászlónkra, ezzel a lelke-
sedéssel látunk hozzá az újabb 
gyűjtési munkához. Szerencsé-
re nem kell mindent a nulláról 
kezdenünk, hiszen rendelkezünk 
már képzőművészeti-, illetve 
formálódó néprajzi és helyisme-
reti anyaggal, ám ez korántsem 
elegendő. Gyűjtenünk, mente-
nünk kell mindent, ami elődeink 
életével kapcsolatos, hiszen ezek 
megőrzésével, kiállításon törté-
nő bemutatásával utódainknak is 
üzenünk.

„Ugyan kicsoda nem kíváncsi ar-
ra, hogy szülei, nagyszülei, általában 
ősei hogyan éltek, mit csináltak s mi 
maradt utánuk? … Minden írás, 
bútor, eszköz stb. egy darab történet, 
egy darab kultúrának az emléke. Ha-
gyományt menteni a legnehezebb dolog, 
mert hit kell hozzá és nagy szakérte-
lem. Hinni, hogy amit teszek jó, fontos 
és pótolhatatlan.”

Molnár József  egykori gimná-
ziumi tanár szavai ezek, melyek-
kel 1938-ban fordult Hajdúnánás 

város közönségéhez. Őt szólal-
tatjuk meg a mi erősítésünkre, 
mert a hit bennünk is töretlen, 
hiszen éppen az Ő szakmai út-
mutatásai szerint kívánunk dol-
gozni. Úgy hisszük, elégséges 
szakértelemmel is bírunk, hiszen 
a formálódó intézményben két 
muzeológus is dolgozik.

Most, amikor e város társadal-
mából lassan az utolsó öregjeink 
is elköltöznek egy másik világba, 

az utódokra maradnak azok a 
tárgyak, melyek az ő életük nél-
külözhetetlen kellékei voltak, 
s amelyek éppen napjainkban 
ügyeskedők, seftelők kezére, 
vagy éppen mint használhatatlan-
nak vélt lomok, a szeméttelepre 
kerülnek. Hogy ez ne így legyen, 

kérünk minden jóérzésű, város-
áért tenni akaró embert, elsőként 
a helyi múzeumot értesítse, ha 
meg akar a régi dolgoktól szaba-
dulni. Ezeknek ugyanis elsősor-
ban is itt, ebben a városban van a 
helyük, a mi  gyűjteményünkben.

Hogy mi mindenre van még 
szükségünk? Mindenek előtt a 
régi faragott faoszlopos kapuk-
ra, hogy felállíthassunk belőlük 
néhányat a múzeum udvarán. 

Ezek java részét is lecserélték 
már tulajdonosaik, de hátha akad 
még belőlük valami félredobva, 
vagy egy fásszínben? De gyűjte-
ni szeretnénk a parasztházak régi 
bútorzatát a különféle vallásos és 
történelmi faliképekkel, a  tex-
tilneműkkel együtt. Ugyancsak 

múzeumban már a helye ez egy-
kori mezőgazdasági eszközöknek 
a Nagy Imre -féle ekegarnitúrától 
és kapagéptől a különféle szecs-
kavágókig, morzsolókig, stb. 
Ugyancsak mostanság kerülnek 
szomorú sorsra az idősek után 
hátramaradó családi fényképek. 
Ezek múzeumba kívánkozó do-
kumentumok, hiszen a régi arcok 
a múltunk emlékeztetői.

Legyen most elég ennyi a 
felsorolásból. Ebből is látható, 
menteni szeretnénk mindazt,  
amit még lehet. Ehhez azonban 
szükség van az áldozatos lelkek-
re, akik ugyancsak Molnár  Jó-
zsefet idézve „hoznak és adnak”, 
segítenek gyűjteni azt a megma-
radt keveset, amit a múló idő még 
meghagyott számunkra. Nevüket 
pedig meghagyjuk ebben az új-
ságban, amint azt  1937-38-ban 
is tették.

Szerző: Buczkó József

Megváltozott 
utcaneveink 1. rész

A közelmúltban történt 
utcanévváltozások után 
közbeszéd tárgya lett, 

hogy miért volt erre szükség? Új-
ságunk most induló sorozatában 
bemutatja a régi és új utcanevek 
névadóit, a mögöttük lévő tartal-
makat. Ítélje meg az olvasó a régi 
és az új utcanevek mögött lévő 
értékeket. -szerk.

Marx Károly út helyett Dr. 
Nikodémusz István út

Marx Károly (Karl Marx ) 
német filozófus, közgazdász, a 
szocialista munkásmozgalom 
szószólója, a marxizmus név-
adója. Elméleti munkásságával 
és közvetlen részvételével több 
európai munkásszervezetben fej-
tett ki forradalmi tevékenységet. 
A tanításait saját céljaikra felhasz-
náló XX. századi kommunista 

rendszerek  ( Pl. Szovjetunió, 
Kambodzsa, Kína..stb.) körülbe-
lül 100 millió ember halálát okoz-
ták világszerte. 

Dr. Nikodémusz István 
Hajdúszoboszlón született 1892-
ben, és Hajdúnánáson halt meg 
1955-ben. 1915-ben szerzett 
orvosi diplomát. Részt vett az 
első világháborúban, ahol ge-
rincsérülést szenvedett. 1921-
ben telepedett le Hajdúnánáson. 
A második világháború idején a 
miskolci katonai kórházban telje-
sített szolgálatot, majd amikor a 
német csapatok fegyverrel kény-
szerítették a kórház személyzetét 
az evakuálására megszökött majd 
hosszas bujkálás után visszatért 
Hajdúnánásra.  

Lakása a Kisfaludy utcán, ren-
delőjük pedig a volt Marx Károly 
utcán kapott helyet.  

Feleségével együtt nem töre-
kedtek a vagyonszerzésre. Jöve-
delmüket korszerű orvosi felsze-
relések és eszközök beszerzésére 
fordították. Rendelőjük felsze-
reltsége magasan az akkori kö-
vetelmények felett állt. Ő volt az, 

aki a mai Tüdőgondozó épületét 
Csohány Jenő gyógyszerésztől el-
kérte, hogy az állami egészségügy 
keretében gyógyíthassa a tüdőbe-
tegeket. Az ő irányításával orszá-
gosan az elsők között kezdte meg 
az akkor népbetegségnek számí-
tó TBC gyógyítását.  Még ma is 
sokan emlegetik, hogy a szegény 
sokgyermekes családok tagjait 
magánorvosként ingyen gyógyí-
totta. Szakorvosként 39 évet töl-
tött el Hajdúnánáson a betegek 
gyógyításával.

1985-ben merült fel először 
hogy áldozatos, a tüdőbetegsé-
gek gyógyításában végzett mun-
kájáért Hajdúnánáson nevét utca, 
vagy középület viselje, de erre 
egészen 2011-ig nem került sor.

Forrás: Nánási Kalendárium 2005

Péteri Lajosné: Nánáson, Nánásért 
éltek és dolgoztak 

Szabó Endre

Az élet olyan, 
mint egy jó kávé…

Számtalan frappáns történet-
tel találkozhatunk, amelyek 
az interneten keringenek. 

Ezeket elküldjük másoknak, 
majd visszakapjuk.

Szilveszterkor az alábbi érke-
zett, amely megtetszett és továb-
bítottam, később jobban bele-
gondoltam. Egy csoport sikeres 
ember, karrierjük csúcsán meg-
látogatták hajdani egyetemi pro-
fesszorukat. Beszélgetésük egyre 
inkább a mindennapi, stresszel 
teli, fárasztó életre terelődött.

A professzor kávéval kínálta 
őket. A forró ital mellett sokféle 
csésze sorakozott. Volt köztük 
finom porcelánból, üvegből, sőt 
műanyagból készült is. Egysze-
rű alakú és díszítésű, de finoman 

megmunkált, még aranyberaká-
sos is. A prof  megkérte látogató-
it, szolgálják ki magukat. Amikor 
mindannyian kortyolgatták a ká-
vét, a professzor így szólt: 

ha észrevették, mindenki drá-
ga és értékes csészébe öntött 
magának, az egyszerű és olcsó 
csészék az asztalon maradtak. Ez 
természetes, hiszen az életben is 
a legjobbat szeretnénk. Ám épp 
ez a stressz forrása. A kávé íze 
ugyanaz mindegyik csészében. 
Az ÉLET maga a kávé, a csésze 
pedig a munkahelyünk, a pén-
zünk, a karrierünk, az autónk, a 
házunk, a ruhánk, stb. Utóbbiak 
csupán segítenek élni az életet.

Néha akkora fontosságot tu-
lajdonítunk a csészének, hogy 
elfelejtjük a kávé ízét élvezni. A 
kávét élvezzék, ne a csészét!  

Eddig a történet. Mindenki 

érti, mi a lényeg. Bennem azon-
ban marad egy kérdőjel: vajon 
tényleg mindegy, milyen az a csé-
sze? A tárgyaknak is van lelkük. 
Életünket csak ízléses, „lelkes” 
tárgyak és „lelkes”- lelkiismeretes 
- emberek segíthetik. 

Ezzel a gondolattal kiegé-
szítve továbbítom a történetet 
– nem csak 2012-re. 

Nagy Ágnes

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik sze-
retett halottunk Szabó 
József  temetésén megje-
lentek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek. Bána-
tunkban osztoztak.

A gyászoló család 

Megemlékezés
Szántó István, volt Hajdú-
nánás Arany János út. 21. 
sz. alatti lakos halálának 8. 
évfordulójára.

„Hihetetlen, hogy elmentél
egy perc alatt.

Számunkra csak a döbbenet 
és

a fájdalom maradt.
A ki nem mondott búcsúszó

elmaradt,
De szívünkben örökre 

megmaradsz ”
Szerető feleséged és fiaid.

Fájdalommal tudatjuk, 
hogy Tóth Sándor volt Hn. 
Attila u. 8 sz alatti lakos 2011. 
december 13-án elhunyt. 

Kedves halottunk temeté-
sére, hamvasztás után, Mikepér-
csen szűk családi körben került 
sor.

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik 2011. 
december 30-án felejthetet-
len halottunk Kanda Imréné 
( Hajdúnánás Wesselényi u. 
34. sz. alatti lakos) gyászszer-
tartásán megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, 
és bánatunkban részvéttel 
osztoztak.

A gyászoló család 

INGYENES
MENÜ HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
680Ft/adag

Előrendeléshez ebédhordó 
szükséges.
A és B menüválaszték!
HÁZIAS ÍZEKKEL!
(műanyag edény 50Ft/db)

Rendelés: 
06-52/ 570-770, 06-70/378-0817
Cím: BLACK MAN CLUB
4080 Hajdúnánás, Nikodémusz István 
(a volt Marx Károly) u. 24 sz.

1886-ban épült deszka kerítés az Árpád u. 7. sz. alatt (rajz: Buczkó József  1989)
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Zsíroskenyér 
és 
lilahagyma

Tanyázó a városi 
könyvtárban

Hajdan volt téli esték han-
gulatát idézi évről évre 
a Hajdúnánási Szellemi 

Műhely és a városi könyvtár kö-
zös programja, a Tanyázó, a Vá-
ros Napi rendezvények sorában. 
Nem véletlen a név választása, 
hiszen a szervezők szándékaik 
szerint szeretnének valamit visz-
szahozni azokból az időkből, 
amikor még fontosak voltak az 
emberi kapcsolatok, megtalálták 
egymást a rokonok, jó szomszé-
dok, komák, akik a hosszú, hideg 
téli estéken a kemencepadkán, 
és körülötte ülve idéztek meg 
egykori érdekes nánási, vagy 
környékbeli embereket, babonás 
történeteket, vagy csak az elmúlt 
év fontosabb eseményeit. A kul-
turális civil szervezet és a könyv-
tár kapcsolata a kezdetektől fog-
va együttműködő, példaértékű, 
melyet több mit tíz éve fémjelez 
a Nánási kalendárium megjelen-
tetése, s amelynek tizenegyedik 
kötetét december 9-én mutatták 
be a Móricz Pál Városi Könyv-
tárban. A közvetlen baráti han-
gulatú találkozón a megjelenteket 
az intézmény vezetője, Buczkó 
József  köszöntötte, majd Sza-
bóné Marth Éva, a Hajdúnánási 
Szellemi Műhely elnöke szólt az 
eddig megjelent kötetekről, mél-
tatva azt a folyamatot, amelyet a 
kalendárium jelent a helyi érték-
mentés, értékteremtés terén. 

Néhány érdekes adat a kalen-
dárium eddigi történetéből: az 
azonos küllemű, mintegy hatezer 
példányszámban közel négyezer 
oldalon több mint hatszáz írást 
hagytunk eddig az utókorra. A 
fotókat nem számoltuk, de ösz-
szességében azok száma is eléri 
az ezret.

Lapozzunk bele az idei évre 

szóló kalendáriumba; milyen ol-
vasnivalót talál az érdeklődő a 
mintegy 300 oldal terjedelmű 
kötetben.

A szokásos naptári rész, városi 
kitüntető díjazottak, önkormány-
zati rendeletek, a várost érintő 
legfontosabb statisztikai adatok 
után egy terjedelmesebb fejezet 
szól Bocskai Istvánról, születé-

sének 455. évfordulója kapcsán, 
illetve azon okból kifolyólag, 
hogy 2011. április 19-én Hajdú-
Bihar Megye Önkormányzatának 
Bocskai Emlékbizottsága, vala-
mint a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem és Kolozsvár 
városa összefogásával emléktáb-
lát helyeztek el a fejedelem szülő-
házának falán. 

Péteri Lajosné - a tőle már 
megszokott alapossággal - ezúttal 
a helyi posta történetét tekintette 
át, sok érdekes, izgalmas régi fotó 
segítségével.

Érdekes témákat dolgozott fel 
Szólláth Zoltán, aki több írással 
is szerepel a kalendáriumban. 
Ezek közül a monarchiabeli, bol-
dog békeidőket idézi a Nánásiak 
fürdőkön c. dolgozata, amelyből 
sokat megtudhatunk a 19. szá-
zadvégi és 20. század eleji nánási 
üdülési, pihenési szokásokról, a 
fürdőre járásokról. Más korba, 
más területre vezet egy másik írá-
sa, a nánási labdarúgás első 100 
évének rövid summázata. Aktu-
alitását az adja, hogy 1912-ben 
alakult meg a Hajdúnánási Sport-
egylet a labdarúgás népszerűsí-
tésére. A történeti áttekintés sok 

érdekes, ritka, helyi sporttörté-
neti szempontból is fontos fotót 
közöl.

Ez évi kalendáriumunkban 
folytattuk Bacskai Antal él-
ményszerű visszaemlékezéseit az 
1940/50-es évek hajdúnánási tör-
ténéseiről, a nánási gazdálkodók, 
„kulákok” megnyomorításáról, 
családjuk történetének tükrében. 
Megindító a sajátos családtörté-
net, az Istenáldotta élet, vagy az 
önön ifjúkori kálváriájáról szóló 
Az X-es című írása. Élvezetes, 
szarkasztikus stílusban szól azok-
ról az eseményekről, amelyek bi-
zony nem sok vidámságra adtak 
okot azokban az időkben, így pl. 
a Terv gazdálkodtunk opuszában 
is.

Városunk közismerten a Hor-
tobágy szélén, „mellyíkin” fek-
szik; eleink foglalkozását alap-
vetően meghatározta a táj adta 
megélhetési lehetőség, azaz a 
pásztorkodás és a földművelés. 
A Hortobágy sokféle arcát mu-
tatja, s mi már általában a turis-
tacsalogató, nádas, vadmadaras, 
lovas, pásztoros romantikus arcát 
ismerjük, de sajnos van egy má-
sik arc is, amelyet a közvélemény 
a közelmúltban ismerhetett meg 
alaposabban; a kitelepítettek kál-
váriáját. Ezt az arcot a kérlelhe-
tetlen osztályharc szellemében 
alakították ki a Rákosi-érában, 
a kényszermunkatáborok létre-
hozásával. Ehhez kapcsolódik 
az az írás, amely a Helytörténe-
ti Gyűjtemény Kitaszítottak c. 
újabb állandó kiállítását mutatja 
be röviden. 

Érdekes adalékokat olvasha-
tunk Szívós István: Szemelvé-
nyek egy molnár család életéből 
c. írásában a nánási Szívós-féle 
malomról, a családról.

Terjedelmesebb összeállítás-
ban számoltunk be a 2010-es és 
2011-es Hazaváró Ünnepről, sok 
fotóval illusztrálva.

Nábrádi Benedek már nem 
első alkalommal tudósít európai 
kirándulásairól, ezúttal svájci em-
lékeit osztja meg a kalendárium 
olvasóival, sok fotóval, így pl. kö-
zelről láthatjuk a Reformátorok 

falát, ahol a mi Bocskai Istvá-
nunk áll a reformáció nagy alakjai 
mellett.

Szintén egy nagyobb fejezetet 
szenteltünk Csuja Imre színmű-
vésznek, aki 2010-ben nagysikerű 
Ady-esten vendégszerepelt szü-
lővárosában. A blokk összeállítá-
sát az is motiválta, hogy szintén 
2010-ben megkapta a Magyar 
Köztársaság Érdemes Művésze 
c. kitüntetést. Csuja Imre, mint 
az írásokból is kiderül, az egyik 
legtöbbet foglalkoztatott magyar 
színész, sok nagyszerű színpa-
di- és filmszerep megformálója 
mindvégig megőrizte hajdú iden-
titását, s ha ideje engedi, szívesen 
jön haza a Dobó István utcai 
szülőházba. 

Az idei kalendárium archív 
fényképeit leszámítva, az összes 
fotót Fűz László készítette, a 
kötet végén pedig egy válogatást 
láthatnak munkáiból Egy kiállítás 
képei címmel.

A 2011. évi Tanyázó stílsze-
rűen zsíroskenyeres-lilahagymás, 
szeretetteljes vendéglátással és 
baráti beszélgetéssel ért véget. 

A kalendárium megjelenését 
támogatták: főtámogató Hajdú-
nánás Város Önkormányzata, 
további támogatók: Hajdúnáná-
son, Szépen Emberül Alapítvány, 
Hajdúnánási Református Egy-
házközség, Szólláth Tibor, Haj-
dúnánási Béke Mezőgazdasági 
Szövetkezet.

Kedves Kalendáriumolvasónk 
és leendő olvasónk! Forgassák 
ezt a 11. kötetet is olyan szere-
tettel, nyitott szívvel és lélekkel, 
mint ahogy eddig tették, s mint 
ahogy az alkotók, a szerkesztők 
közelednek városunk múltjához, 
átadva szellemi örökségüket. 
Mert, mint ahogy Molnár József  
írja: ”Nem általánosságban akar-
ja ennek az országnak földrajzát, 
növényvilágát, állattanát, irodal-
mát megismerni, hanem saját vá-
rosának, falujának hagyományait 
összegyűjteni, s teljes képet akar 
alkotni annak az embercsoport-
nak múltjáról és jelenéről.”

Rigó Tamásné

Kézben a legújabb, 2012-es 
kalendárium

I. Hajdúnánási  
Pedagógiai Napok
 

2011. december 8-9-én ren-
dezte meg a Bocskai Iskola 
az első Hajdúnánási Peda-

gógiai Napokat „Tehetséggondo-
zás az óvodától a középiskoláig” 
címmel. A programra – mely a 
Hajdúnánás Város Napi ren-
dezvénysorozat részeként került 
megrendezésre – a hajdúnáná-
siakon kívül meghívást kaptak a 
környező települések polgármes-
terei, jegyzői, oktatási vezetői, 
pedagógusai is.

December 8-án a Kéky La-
jos Városi Művelődési Központ 
előcsarnokában az Apáczai Ki-
adó, valamint az EDUCATIO 
Nonprofit Kft. tankönyv- és 
taneszközbemutatóit tekinthet-
ték meg az érdeklődők.

A Konferencia előadói vol-
tak. Dr. Főző Attila László, az 
Educatio Nonprofit Kft. Digi-
tális Pedagógiai Főosztályának 

irodavezetője,  az ELTE Peda-
gógiai és Pszichológiai Karának  
tanára, Bíróné Marsi Andrea, a 
Világ-Virága Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény igazgatója, 
Dr. Varga Zoltán, a Nemzeti Erő-
forrás Minisztérium Oktatási Ál-
lamtitkárság Közoktatás Fejlesz-
tési Főosztály főosztályvezetője, 
Tóth Józsefné, a hejőkeresztúri 
IV. Béla Körzeti Általános Is-
kola igazgatóhelyettese, Buczkó 
József, etnográfus, a Móricz Pál 
Városi Könyvtár és Helytörténeti 
Gyűjtemény intézményvezetője, 

Szabó Győzőné pszichológus, 
Bugyik Lászlóné, az Oktador 
Pedagógiai Szolgáltató Intézet 
IPR tanácsadója, Pappné Gyulai 
Katalin - Debrecen Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatalának 
osztályvezetője és Dr. habil Dá-
vid Imre - a Debreceni Egyetem 
Pszichológiai Intézet Pedagógiai 
Pszichológiai Tanszékének egye-
temi adjunktusa.

Forrás: www.bocskai.net

Az Esendel Kft. 3.419.870 Ft uniós vissza nem térítendő és 
ugyanekkora összegű visszatérítendő támogatást nyert a 
„Mikrovállalkozások fejlesztése” című pályázati kiíráson az Új 
Széchenyi Terv keretében. Az összesen 7.599.740 Ft-os 
összköltségvetésű projekt keretén belül mindkét helyszínen 
eszközbeszerzéssel, a Hajdúdorogi kiskereskedelmi egységben pedig 
építési beruházással korszerűsítette üzlethelyiségeit a Kft. 
 

 
 
 
 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY  
 
 

Uniós támogatással valósult meg az ESENDEL Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. italdiszkontjainak fejlesztése Hajdúdorogon és 
Hajdúnánáson 

 
2011. december 28. 

 
Az Esendel Kft. 2009 óta működteti a cég székhelyén, Hajdúdorogon, illetve 
telephelyén, Hajdúnánáson ital kiskereskedelmi üzleteit. Üzleti koncepciójuk 
legfontosabb eleme, hogy a termékválasztékkal, az árakkal, a szolgáltatással olyan 
jó „kondícióban” maradjon a vevő, amely hosszú távon garantálja 
versenyképességük megőrzését, vállalkozásuk működését. 
Magas színvonalon, a fogyasztók, mennyiségi, minőségi kifogása nélkül kívánják a 
vállalkozást üzemeltetni, annak érdekében, hogy a folyamatos magas minőségű 
szolgáltatás biztosításával piacrészesedésüket növeljék.  
Ahhoz, hogy a cég a terveknek megfelelően tudja növelni a forgalmát, nem csak 
versenyképes termékekkel és megnyerő árakkal kell jelen lennie, hanem még jobb 
és színvonalasabb szolgáltatást kell nyújtania, melyhez elengedhetetlen volt 
támogatásból megvalósított üzlethelyiségek bővítése, korszerűsítése.  
A Hajdúdorogi üzletben végrehajtott infrastrukturális beruházás, valamint a 
korszerű, energiatakarékos hűtőgépek és az adminisztrációt megkönnyítő 
számítógépek beszerzése hozzájárul a vevők magas színvonalon, minőségi kifogás 
nélküli hosszú távú zavartalan ellátásához, a vállalkozás jövedelmezőségi mutatóinak 
javításához. 
 
A „Mikrovállalkozások fejlesztése” című pályázaton elnyert vissza nem térítendő 
támogatás összege 3.419.870 Ft, melyhez a Hajdú – Bihar Megyei 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, mint közvetítő szervezet 3.419.870 Ft hitelt 
folyósított. 
 
 
Esendel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
4087 Hajdúdorog, Vasvári Pál tér 8. 
Tel: 06306356210 
Email: cbasebestyen@gmail.com 
www.ujszechenyiterv.gov.hu 
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Pszichológus 
vagy pszichiáter? 
Nem mindegy?

Nem, bár munkájuk gyak-
ran egybefonódik. Ha 
erről a két hivatásról 

beszélünk, általában nagy a ka-
varodás a fejekben. Na, de lás-
sunk hozzá a két szakterület 
letisztázásához.

A pszichiátert magyarul elme-
orvosnak vagy elmegyógyásznak 
nevezzük. Már elnevezéséből is 
kitűnik, hogy orvosi végzettség-
gel rendelkezik. A pszichiáter 
nagyobb rálátással bír a testi be-
tegségekre.  A  gyakorlatban ez 
azt jelenti, hogy a mentális beteg-
ségek diagnosztizálása folyamán 
képes kiszűrni azokat az állapo-
tokat, amikor már nem csak lelki, 
hanem testi eredetű a probléma. 

Vele ellentétben a pszicholó-
gus bölcsészeti tanulmányokat 
végez, és kizárólag a lelki folya-
matok felkutatásával és esetleges 
zavaraival foglalkozik. Ha szük-
ségesnek látja, kérheti a pszichi-
áter segítségét a diagnózisok fel-
állításában. Speciális képzettsége 

miatt a pszichológus feladata a 
pszichológiai tesztek elvégzése 
és értékelése, ez által egy bővebb 
képet biztosítva az alany szemé-
lyiségéről. A pszichiáter - orvosi 
végzettségének köszönhetően 
-  gyógyszeres kezelést írhat elő a 
testi tünetekre, a pszichológus pe-
dig pszichoterápiás üléseken segí-
ti a lelki folyamatok gyógyulását.  

A most induló pszichológi-
ai rovat elsődleges célja bete-
kintést nyújtani az olvasónak a 
pszichológia szerteágazó vilá-
gába,  továbbá kísérletet tenni a 
sztereotipikus gondolkodás meg-
változtatására, és egy egészséges, 
megelőző (preventív) gondolko-
dás kialakítására. Rovatunkban 
több olyan témakört érintünk, 
melyekkel a hétköznapok folya-
mán gyakran szembesülünk. 

A legaktuálisabb témákat kör-
bejárva, korosztálytól függetlenül 
kívánjuk felkelteni olvasóinkban 
a kíváncsiság élményét.

Bertalan Tímea
pszichológus

Könyvajánló:

„ - Kiskoromban egyszer falun 
voltam a nagymamámnál. Egyik 
délelőtt megálltam az utcán, le-
hajoltam, s a lábam között vé-
gignéztem a tájon. Mindent for-
dítva láttam: a házakat, az utcát, 
a templomtornyot… És akkor…
nem tudom, miért…hirtelen na-
gyon boldog lettem! ”  (Müller 
Péter)

Nap, mint nap, embertár-
saink, ismerőseink, ba-
rátaink felteszik nekünk 

az ismétlődő kérdést: Hogy érzed 
magad? Általában azt válaszoljuk, 
hogy: Köszönöm jól... még akkor 
is, ha nem érezzük magunkat a 
legjobban. De kevesen vannak 
azok, akik folytatnák a kérdés-
feltevést: Mondd, és, hogy sze-
retnéd magad érezni? Érkezhet a 
válasz valahonnan lelkünk mélyé-
ről…: Boldogabbnak!

Müller Péter, életműsorozatá-
nak egyik könyvcíme:  „Boldog-
ság”. Ajánlom figyelmébe mind-
azon olvasóknak, akik csatlakozni 
szeretnének a tudatos boldogság 
kereséséhez. 

Müller Péter (2004): Boldog-
ság, Édesvíz kiadó, Budapest

Bertalan Tímea

LELKI  
EGÉSZSÉGÜNK

A testi egészség és a szel-
lemi frissesség  mellett  
a lelki egészség teszi tel-

jessé az életünket, sőt néha még 
helyettesítheti is a testi és szellemi 
frissességet a lelki egészség. 

Ezt a rovatot hosszú éve-
kig írtam a Polgári  Kör 
újságjában. Ott én voltam 

az egyszemélyes szerző. Most 
-  a felkérésnek eleget téve – az 
új Hajdúnánási Újságban is válla-
lom a rovat gondozását. Csak a 
rovat gondozását vállalom.  Nem 
én fogom írni, de segítek megta-
lálni a rovat szerzőit. Igyekszem 
felkutatni azokat a szerzőket, 
akik írásaikkal lelki épülésünket 
szolgálják.

Ebben a rovatban az „optimis-
ták klubját” fogjuk megszervezni. 
Jó hírekről, örömhírekről, sok 
szép és jó dolgokról fogunk írni.  

Kíváncsiak vagyunk a kis 
és nagy közösségek örömeire, 
kedves történeteire. Örömmel 
fogadjuk a városi jó híreket, a 
családok  boldog pillanatait, de 
örömmel fogadjuk egy-egy em-
ber személyes vallomását is életé-
nek örömteli pillanatairól. 

Várjuk a Lelki egészségünk ro-
vat szerzőit!  A mi eljövendő kö-
zösségünk - a leendő szerzők - a 
város  jobb közérzetét segíthetik. 
Legyen áldott, békés, boldog új 
esztendő a 2012. év is.

Tisztelettel és szeretettel:

                                                                                                                     
Szabóné Marth Éva 

Kulcs: a szeretet 
közvetítése és a 
megbocsátás

Az egészséges idegrend-
szer fejlődésének felté-
tele az érintés. Egyszer 

ikrek születtek, azonban az egyik 
gyerek életképtelennek bizonyult. 
Sehogy se tudták életre kelteni, 
nem jött az első felsírás, de hála 
Istennek volt egy nagyszívű ápo-
lónő, aki úgy gondolta, hogy ezt 
a pici babát odateszi a másik mel-
lé. Hajnalra a gyermek, akit sor-
sára hagytak megmenekült, mert 
ikertestvérének az érintése olyan 
hatásokat közvetített biológiailag, 
hogy a méhen belülinek a folyta-
tásaként olyanfajta életadó hatás 
érte, hogy a gyermek életben 

maradt. 

Ekkora a jelentősége annak, 
hogy „meg vagy érintve”, vagy 
van kit érintened. Fizikailag a bőr 
találkozik a bőrfelülettel. Lelkileg 
ez ennél több: a lélek találkozik a 
lélekkel és visszatükrözi, megerő-
síti a másikat. 

Karácsony után vagyunk. 
Ajándékokat adtunk egymásnak. 
Ugye, milyen jó érzés volt? Lát-
tuk a másik örömét. Az öröm 
visszacsillogott ránk és minket 
hozott jobb lelkiállapotba.

A reklám világa azt üzeni, 
vásárolj, hogy jó legyen neked! 
Megérdemled...

De hát mi a jó az egyik ember-
nek? A jó közérzet feltétele, hogy 
te a másik ember szemében visz-
szacsillogni lásd az arcodat, a má-
sik ember örömét lásd, ha tudtál 
adni valamit, ami kedves, fontos 
volt számára. Lehet, hogy csak 
a figyelmességed, a kedvességed 
volt fontos és nem feltétlenül a 
megvásárolt ajándék.

Valóban áldott a karácsony, 
mert lehetőséget biztosít szá-
munkra adni, hogy az öröm for-
rásává válhassunk.

A költő József  Attila is arra 
figyelmeztet, hogy ha lelkiállapo-
tunkban hordozzuk a sérelmet, a 
haragot, az „Magad emésztő..”  
“s még jó, ha az ember haragja 
nem az embert magát harapja,”  

 Ha sérelmet, haragot hordo-
zunk, van bennünk egy pusztító 
feszültség.  Ez egy mérges, mér-
gezett állapot. Például a szívnek 
a harag olyan ellensége, hogy a 
szívinfarktust előidéző tényezők 
között tizenhárom oki ténye-
zőből, maga a méreg, a harag, 
az indulat, a legnagyobb faktor-
súlyú. A méreg, a harag, amit 
hordozunk, a szívkoszorú ereit 
összehúzza.

 Ha még él valaki, aki ellen va-
lami rosszat tettünk, azt üzeni a 
pszichológia, hogy kérjünk bo-
csánatot, mérgeket távolítunk el 
azzal, hogy pszichológiai utakra 
tereljük a megbocsátást.

Belegondoltunk-e, hogy mi-
lyen jelentősége van annak, ha 
elmondhatják a hívő emberek, 
hogy “bocsásd meg a mi vétke-
inket, miképpen mi is megbocsá-
tunk az ellenünk vétkezőknek”. 
Milyen nagy dolog a bűnbánati 
hét, az Úrvacsora, az Áldozás le-
hetősége az Ő életükben!

A lényeg az, hogy amikor mi  
megbocsátunk, akkor magunkat 
is jobb állapotba helyezzük.

 Peterson és Bossio nevű szer-
zőpárosnak jutott eszébe sok-sok 
évvel ezelőtt egy kísérlet, hogy a 
Harvard összes hallgatóját meg-
vizsgálják, hogy pesszimista, vagy 
optimista. A hipotézis az volt, 
hogy talán az optimista ember 
egészségesebben él és kevésbé 
betegszik meg. Mindenkit követ-
tek és ötévente újból megvizs-
gálták őket és megnézték, hogy 
milyen az indítószinthez képest 
az egészségi állapotuk testileg, 
lelkileg és kapcsolatilag. Elérkez-
tek huszonöt, harminc, harminc-
öt, negyven évig és ott föl akarták 
adni, mert nem volt különbség.  
De elérünk a „csúcsra” és akkor 
mi történik? Az ifjúságnak azok 
az erői, amik addig mindenen ke-
resztülvittek, úgy hogy nem volt 
károsodás, egyszer csak lankadni 
kezdenek. A negyvenöt éves ko-
ri vizsgálatban kinyílt az olló és 
azok, akik pesszimisták voltak 
betegekké váltak.

Szív- és keringési zavarok, 
daganatos betegségek, alkoho-
lizmus, drog és a depresszió tá-
madta meg őket és sokan már 
meghaltak.  Ennek a kísérleti 
eredménynek az az üzenete, hogy 
a reménységet kell  feltámaszta-
ni magunkban, optimistának kell 
lenni.

Ne mulasszuk el kifejezni a 
szeretetünket, mert ha azt akar-
juk, hogy egészségesek legyünk 
- pusztán önző okból is –, ad-
junk másoknak egy szeretetkap-
csolatbeli ölelést, adjunk jó szót, 
adjunk mosolyt, adjunk kedves-
séget, figyelmességet, érzelmeket 
bátran.

 Így lehetünk egyre többen az 
optimisták klubjában, és így lesz 
áldott és békés az új esztendőnk.

 Felhasználtam Dr. Bagdy Emőke  
a Református félóra 2011.december 
28-i műsorának szövegét – Sz.M.É.

Boldog új évet kíván a Nyak-Ép Kft!
Cégünk 2012-ben is jó minőségű tüzelő és építőanyaggal áll a vásárlók szolgálatára. 

 

  

Időpont: 2012. február 11. 18.00 óra
Helye: a Református Általános Iskola tornaterme
Jegy ára: 4.500 Ft
Jegyek válthatók 2012. január 30-tól az 
iskolatitkári irodában 8 órától 16 óráig.
Telefon: 52/570-597

Vendégek Erdélyből: a magyarlapádi 
Pirospántlikás Zenekar 
A zenét szolgáltatják: Herperger Imre és Gábor István
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A Hajdúnánási 
Rendőrség hírei

2011.12.18-án virradóra Haj-
dúnánáson egy családi ház mel-
léképületébe ajtó kifeszítés mód-
szerével behatoltak és onnan  
1.000 Ft készpénzt, valamint 20 
liter gázolajat tulajdonítottak el, 
összesen 12.000 Ft értékben.

2011.12.26-án Hajdúnánáson 
egy családi ház ablakát kifeszítve 
az épületbe betörtek és onnan 
735 Eurot, valamint 300.000 Ft 
készpénzt eltulajdonítottak.

2011.12.30-án Hajdúnánás 
külterületén egy tanyáról 2 db 
mangalica sertést tulajdonítottak 
el. A bűncselekménnyel okozott 
kár 100.000 Ft.

2011.12.30-án 18:00 óra körüli 
időben Hajdúnánás belterületén 
az Ady E. utcán a kerékpárját to-
ló sértettet egy ismeretlen elköve-
tő hátulról megtámadva a földre 
lökte, a kerékpárján lévő táskáját 
elvette, majd a táskát az abban 
lévő kb. 200.000 Ft készpénzzel, 
egy Nokia telefonnal és szemé-
lyes iratokkal eltulajdonította és 
elmenekült.

Kérjük, hogy aki a bűncse-
lekményről információval ren-
delkezik, jelentkezzen a Hajdú-
nánási Rendőrkapitányságon 
személyesen vagy az 52/570-050 
telefonon.

2011.12.31-én Hajdúnánáson 
egy családi ház melléképületébe 
betörtek és onnan szeszesitalokat 
és fagyasztott húsárukat tulajdo-
nítottak el kb. 18.000 Ft értékben.

2012.01.01-jén virradóra Haj-
dúnánáson egy családi ház ga-
rázsából eltulajdonítottak egy 
személygépkocsit a benne ha-
gyott kulcs segítségével. A gép-
kocsit másnap 2012.01.02-án 
állampolgári bejelentés alapján 
megtalálták.

2012.01.01-jén Hajdúnánás 
külterületén egy telephelyről 
2db Holsten Freez bikaborjút 
tulajdonítottak el kb. 200.000 Ft 
értékben.

Felhívjuk a lakosság fi-
gyelmét, hogy fordítsanak 
nagyobb figyelmet értékeik 
védelmére, mert csak így előz-
hetők meg a bűncselekmények 
! Az értékeiket ne hagyják őri-
zetlenül! A gépkocsiban még 
rövid időre sem hagyjanak 

értékes tárgyakat ! A szúnyog-
háló nem biztonságtechnikai 
eszköz !

Kérjük, hogy amennyiben 
lakókörnyezetében bármi-
lyen bűncselekményt vagy 
gyanús körülményt észlel, te-
gyen bejelentést a  Hajdúná-
nási Rendőrkapitányságon az 
52/570-050 vagy a 107-es se-
gélyhívó telefonszámon. Csak 
így tudjuk közösen megelőzni 
a bűncselekményeket vagy el-
fogni az elkövetőket!

A Hajdúnánási Rendőrka-
pitányság tájékoztatja a tisztelt 
lakosokat, hogy a rendőrkapi-
tányság a nap 24 órájában elekt-
ronikusan is tudja fogadni közér-
dekű illetve egyéb bejelentéseiket 
az alábbi  e-mail címen: 

ugyelet.hajdunanasrk@hajdu.
police.hu

Hajdúnánás, 2012. január 06.

Tisztelettel:
Szabó Gábor 

r.alezredes
 bűnügyi osztályvezető

Tűzoltóság hírei
(2011.12.12.-2011.12.31.)

2011. december 12-én Hajdúnánás és Hajdúdorog között egy te-
hergépkocsi az úttestről lesodródott és felborult, a jármű vezetője 
beszorult. A sofőr könnyű sérülést szenvedett, rajta  kívül más nem 
utazott a teherautóban.     

December 18-án Hajdúnánás, Nefelejcs út 1. szám alatti lakóház 
konyhájában egy ágy kiégett. A lakásban lakó idős hölgy elhunyt. A 
tűz az ágyon kívül nem terjedt tovább, magától kialudt. 

December 26-án az M3 autópálya hajdúnánási lehajtójánál kettő 
személygépkocsi ütközött. A gépkocsikból 3 főt kellett kimenteni.  3 
fő súlyos, 5 fő könnyű sérülést szenvedett.

Egy alkalommal a tűzoltóságra érkező tűzjelzés téves jelzés-
nek bizonyult.

A nyír-
egyházi 

tűzol-
tóknak 1 
alkalom-

mal nyúj-
tottunk 

segítséget 
káreset 

felszámo-
lásában.

Új gabonatároló 
épült

Péter Imrét, az Agroszoltek 
Kft. illetékes vezetőjét 
kérdeztem az új tárolóval 

kapcsolatban: 

Az FVM által 2009-ben meg-
hirdetett Nemzeti Diverzifikációs 
Program keretében pályázni lehe-
tett állami illetve Európai Uniós 
támogatás elnyerésére mezőgaz-
dasági üzemek korszerűsítéséhez. 
Az Agroszoltek KFT is élt ezzel 
a lehetősséggel és sikeres pályázat 
eredményeként a beruházáshoz 

40%-os támogatást nyert.  A 
fennmaradt 60%-os értéket saját 
erőből biztosítottuk. 

Már a pályázatban be kellett 
mutatni a lehetséges kivitelezőt, 
valamint referencia munkáira is 
utalni kellett.Prónai Sándor épí-
tési vállalkozót bíztuk meg a kivi-
telezéssel. A megvalósulás teljes 
ideje alatt napi kapcsolatban vol-
tunk, így észrevételünket, kifo-
gásainkat jeleztük, lehetőség volt 
azok orvoslására. A kivitelezés 
minősége megfelel az előírások-
nak. Az átvétel során az illetékes 
hatóságok nem emeltek kifogást. 
A tároló kihasználása biztosított. 
Elsősorban saját terményünk 

biztonságos tárolását tervezzük, 
de emellett az integrált termelő-
ink termését is igyekszünk elhe-
lyezni. Az elmúlt években meg-
valósított beruházásaink szinte 
minden esetben sikeres pályázat 
segítségével valósultak meg. 

Újévbe léptünk, következik a 
számvetés a 2011-es évről. Majd 
a pontos számok ismeretében 
döntünk a megvalósítható beru-
házásokról, természetesen figyel-
jük a pályázati lehetőségeket.

A Kft.  évek óta folytatja  ter-
melésszervező – integrátori – 
tevékenységét. Várjuk azokat 
a termelőket, akik zöldborsó, 

csemegekukorica termelésbe sze-
retnének bekapcsolódni. A jövő 
évtől kezdődően újból lehetőség 

lesz cukorrépát is termelni.

Gut István

Szellemes 
szerelem

Péter már régóta szerelmes 
Jutkába, de két nagy aka-
dály áll a szerelmük útjába. 

Az egyik az, hogy mindketten 
szellemek, a másik pedig az, hogy 
bár mindketten ugyanabban a te-
metőben kísértenek, de sajnos 
különböző időpontokban. 

S z e g é n y 
Péter min-
den éjszaka 
megpróbálja 
megva l lan i 
lángoló sze-
relmét, de mire 
elkezdené, hogy 
„ Hát, tudod  Jutka…” 
mindig eltűnik, mert lejár a kísér-
tési idő.

Jutka így mindig csak any-
nyit hall belőle, hogy „Há…” és 

persze nagyon zavarja, hogy év-
ezredeken át minden este valami 
hülye egyfolytában há-há-há –zik 
neki. Ezért aztán, amikor jön a 
feltámadás, odamegy Péterhez 
és jól felpofozza. Péter nagyon 
elszomorodik, hogy szerelme vi-
szonzatlan maradt és legszíveseb-
ben meghalna, de azt nem lehet, 
mert éppen fel- t á m a d á s 
van. 

A tanulság: „A szerelem olyan, 
mint egy medve, amikor alszik, 
nincs fölkelve.” – Besenyő M. Ist-
ván elismert szerelemkutató. 

Szabó Endre

KÓCSI SZTORIK
Kántáló Katika

- Szabad az Istent dicsérni? 

- Szabad - Hangzott, és hang-
zik a válasz a mai napon is, ha 
karácsonykor kántálni mennek a 
gyerekek a rokonokhoz, szom-
szédokhoz, ismerősökhöz.

Reméljük, sohasem sem lesz 
idejemúlt ez a szokás, s hogy a 
tradíciót felelevenítsük, nánási 
gyerekek lelkes néptáncos cso-
portja tartott remek ízelítőt a vá-
ros karácsonyfája előtt az ünne-
peken – fogcsikorgató hidegben 
- e szokásról, a betlehemezésről.

Hallottam azonban egy törté-
netet a napokban, amely mosolyt 
csalhatott volna a didergő srácok, 
s az őket büszkén fényképező 
szülők, járókelők s bámészkodók 
arcára is.

Az eset 1967-ben történt. A 
hősnő Katika -  akkor 8 éves kis-
lány-, egy szegény család hete-
dik, legkisebb gyermeke. Korán 
elveszítette édesanyját, azonban 
apukájának hamar a kedvence 
lett, s mindenhová magával ci-
pelte. Legtöbbször a kocsmába 

- ha megállt előtte a lovas sze-
kér, ha nem - hazafelé. A papa 
„kisdrágája” különleges bánás-
módban részesült. Neki kedves-
kedett legtöbbször, és főleg min-
dig neki énekelt.

Aztán egyszer eljött a kará-
csony s a nővérek úgy döntöttek, 
hogy idén Katikát is elviszik kán-
tálni. Házról házra jártak, s olyan 
gyönyörűen énekelték a „Menny-
ből az angyalt”, olyan meghatóan 
szavaltak Noé bárkájáról, hogy 

bizony szem nem maradt szára-
zon. Persze ilyenkor az emberek 
is adakozóbbak voltak, teltek a 
zsebek, kosárkák süteménnyel, 
kaláccsal. 

Az egyik háznál a „családi 
vállalkozás” azonban úgy dön-
tött, hogy a legkisebbnek is ideje 

kivenni a részét az éneklésből - 
elvégre épp rokonhoz érkeztek 
-, ellenkező esetben, kevesebb 
arányban kap majd a finomsá-
gokból. Katikának sem kellett 
több. A kopogtatásra kinyílt ajtó 
mögül kikukucskáló nagynéninek 
diadalittasan kiáltotta szinte az 
arcába:

- Szabad-e Istent dicsérni?

- Szabad lelkem – hangzott el-
halóan a válasz a rátarti csöppség 
láttán.

Ekkor Katika teli tüdőből, 
érzelemittas tekintettel, csillogó 
szemekkel rázendített:

- „Van két lovam, mind a kettő 
deres, 

Mind a kettő a kocsmára 
keres..”

Próbálták a testvérek men-
teni a helyzetet gyorsan bekia-
bált karácsonyi rigmusokkal, de 
nem kellett. A nagynéni köny-
nyes szemmel, a nevetéstől ful-
dokolva ölelte magához agyon 
csókolgatva a még mindig éneklő 
kicsi lányt. Családi körben még 
mai nap is ez a legemlékezete-
sebb karácsony, amikor Katika  
az apja kedvenc nótájával indult 
betlehemezni.

Humor
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augusztus 24- 
szeptember 23.

IN MEMORIAM 
JUHÁSZ ZOLTÁNNÉ 

(PAPP ÉVA): 

1942-2011

„A völgyet nézni állj meg a 
hegytetőn,

    Az életet tanuld a temetőn…
Mindegy mi voltam, voltam az 

ami.
Egy hang voltam a világ énekében

 És kár lett volna el nem 
hangzani.”

                                                                                                                             
( Nagy László: A völgyet nézni…)

A síri csend sokszorozódott 
2011. december 13-án a temető-
kertben. A gyászoló család tagjai 
mellett sokan kísértük el utolsó 
útján Évát: kollégák, volt tanít-
ványok sokasága, ismerősök, ba-
rátok, mindazok, akik átéreztük 
a vesztés fájdalmát. Súlyos, em-
bert gyötrő, de nagy türelemmel 
viselt betegsége után hagyott itt 
bennünket az az asszony, az az 
EMBER, akit valamennyien tisz-
teltünk, becsültünk, szerettünk 
életében. Mintha Róla fogalmaz-
ta volna a költő gondolatait: „Ha 
valaki a jóságnak és a szeretetnek 

egy morzsáját, az igazságnak és a 
fénynek csak egy sugarát hozta e 
világra, már nem élt hiába: életé-
nek megvolt az értelme.”  Ki is 
volt Ő? A Papp család Éva nevű 
gyermekeként látta meg a napvi-
lágot Nyíradonyban 1942. június 
9-én. Két éves volt, amikor a 2. 
világháború édesapját kiszakítot-
ta az élők sorából. A gyermek-
évek színes, ám sokszor nehéz 
világát átélve kezdhette meg 
tanulmányait. Szülővárosában 
előbb általános iskolai tanulmá-
nyait fejezte be, majd ugyanott, 
a Báthori István Gimnáziumban 
tett sikeres érettségi vizsgát 1960-
ban. Matematika- ábrázoló-geo-
metriai szakos tanári diplomáját 
1965-ben Debrecenben, a Kos-
suth Lajos Tudományegyetemen 
vehette át.

1964-től 2004-ig -40 éven át- 
a Hajdúnánási Kőrösi Csoma 
Sándor Gimnázium és Szakkö-
zép iskola tanára volt. A szintén 
középiskolai tanár Juhász Zol-
tánnal 1964. szeptember 29-én 

kötött házasságot. Meleg családi 
otthont teremtettek, ahol igaz 
szülői szeretettel fogadták és 
nevelték megszületett két fiukat: 
Zoltánt és Tamást. A fiúk szor-
galmas tanulással szintén tanári 
pályára érkeztek el. Napjaink-
ban már saját családi életüket 
élik. Tamásékkal együtt örülve 
fogadhatta Petra nevű unokáját 
is. Közben szorgalmasan ellát-
ta iskolai feladatait. Becsülettel 
végzett munkája után érdemelte 
ki a Kiváló Munkáért kitüntető 
jelvényt, majd 1992-ben megkap-
ta elismerésként a Soós Gábor 
Alapítvány díjat. Közben 2003-
ban nagy csapás érte családjukat, 
hiszen örök búcsút kellett venni 
szeretett férjétől. Utolsó éveiben 
a gyermekei jelentették számára a 
féltő szeretet kiteljesülését. Hű-
ségesen gondozta, ápolta otthon 
betegeskedő édesanyját is. Sajnos, 
de az idő múlásával az ő szerve-
zetében is egyre súlyosabb belső 
erők kezdtek munkálni. A csa-
lád gondoskodó szeretete mel-
lett már az orvostudományra is 

szükség volt. Mindennek ellenére 
betegsége elhatalmasodott, gyó-
gyíthatatlannak bizonyult. 2011. 
december 3-án szíve utolsót dob-
bant, magával ragadta a kegyetlen 
halál. Abban a pillanatban talán 
kimondatlanul is ott voltak a 
gondolatok: 

„Csak az lesz tied, amit odaadtál, 
Csak az, mi minden kincsnél többet 
ér. A tett, a szó, mit szeretetből adtál, 
Véled marad, s örökre elkísér.”

Munkásságát megköszönve 
hajtottunk fejet emléke, 40 éves 
tanári munkája, emberi nagysá-
ga előtt. Elvesztésének tudatával 
fejünkben mi magunk is csak az 
őszinte együttérzés kifejezésével 
enyhíthetjük családja fájdalmát.

Sorainkból kiléptél, de nem 
léphetsz ki emlékeinkből, mert 
számunkra megtisztelő kitünte-
tés, életajándék volt, hogy ismer-
hettünk. Nyugodj békében!

Gut István

 



















































































 


 















































































































































































HAJDÚNÁNÁS VÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT 

A SZAKKÉPZÉSBEN 

TANULÓK 

TÁMOGATÁSÁRA 

A 2011/2012. TANÉV II. 

FÉLÉVÉRE 

ÖNKORMÁNYZATI 

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT 

HIRDET

Az ösztöndíjpályázatot 
azok a tanulók nyújt-
hatják be, akik az ön-

kormányzat területén állandó 
lakóhellyel rendelkeznek, az 
önkormányzat által fenntartott 
középfokú intézményben (Kő-
rösi Csoma Sándor Gimnázium, 
Szakközép-, Szakképző Iskola és 
Kollégium) 11. évfolyam I. fél-
évére (szakiskola), 13. évfolyam 
I. félévére, érettségire épülő is-
kolarendszerű nappali tagozatos 
szakképzésben vesznek részt.

 Az ösztöndíj időtartama: 5 
hónap 

Az ösztöndíj tervezett mérté-
ke: minimum 4.000,-Ft /hó

A pályázatot a Polgármesteri 
Hivatalnál írásban, a hivatalban 
hozzáférhető pályázati űrla-
pon, amely a www.hajdunanas.
hu internetes oldalon is letölt-
hető, a pályázó által aláírva, egy 

példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határide-
je: 2012. január 31.

A pályázat kötelező mellékletei:

- a középfokú intézmény ál-
tal kitöltött eredeti tanulói 
jogviszony-igazolás

- másolat a tanuló 2011/2012. 
tanév félévi osztályzatá-
ról, az intézmény eredeti   
hitelesítésével 

A pályázati űrlap csak a pá-
lyázati kiírásban meghatározott 
mellékletekkel együttesen érvé-
nyes. Valamely melléklet hiányá-
ban a pályázat formai hibásnak 
minősül.

A határidőn túl benyújtott, 
vagy formailag nem megfelelő 
pályázatokat az önkormányzat a 
bírálatból kizárja. 

 Az ösztöndíj odaítéléséről 
Hajdúnánás Városi Önkormány-
zat Képviselő-testülete a Műve-
lődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport 
Bizottságának javaslata alapján 
dönt a 2012. februári képviselő-
testületi ülésén. 

Az ösztöndíj elbírálása kizá-
rólag a pályázó tanulmányi ered-
ménye alapján, a magatartás és 
szorgalom jegyek figyelembe vé-
telével történik.

Tanulmányi átlag:  

szakiskolai tanulóknál leg-
alább 3.5 

szakközépiskolai tanulóknál 
legalább 4.0 

Az ösztöndíjból való kizáró 
tényező:

- elégséges gyakorlati jegy,
- osztályismétlés,
- tanulói jogviszony 
megszűnése,
- az intézmény vagy valamely 
hatóság által indított fegyelmi 
felelősségre vonás vagy eljárás

Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat 2012. március 10-ig 
írásban értesít minden pályázót 
a személyükre vonatkozó képvi-
selő-testületi döntésről és annak 
indokairól.

A pályázó a települési önkor-
mányzat döntése ellen fellebbe-
zéssel nem élhet.

 Hajdúnánás, 2012. 01. 03.

     Polgármesteri Hivatal

FELHÍVÁS

Szerkesztőségünk kéri a 
kedves olvasókat, hogy se-
gítsünk Varga Márk (16 éves) 
fiatalembernek, aki  Hajdú-
nánáson él, és már több, mint 
egy éve küzd a csontrák ellen 
hatalmas lelki erővel és bá-
torsággal. Fél éve folyama-
tosan kapja a kórházi keze-
léseket,  melyek sajnos lassú 
gyógyulást eredményeznek. 
Édesanyja, aki éjjel-nappal 
mellette van, egyedül neveli 
őt és testvérét. Márknak csak 
egyetlen vágya van, hogy 
egészségesen élvezze az éle-
tet, az életét úgy, mint a vele 
egykorúak.

A mielőbbi gyógyulás 
reményében a segíte-
ni szándékozók adomá-
nyait várják a következő 
számlaszámon : 11600006-
00000000-18176104 .

2012. február 11-én a 
Csiha Gálán is lehetőség lesz 
támogató jegyek vásárlására. 

 Köszönjük!

Régen őrzött titkot tud meg 
valakiről, de ne bonyolódjon 
bele a dologba és ne is éljen 
vissza vele. Fókuszáljon in-
kább családjára – bőven vannak 

Túlságosan sértődékeny 
mostanában, senki sem tud a 
kedvében járni. Folytonos elé-
gedetlenkedése sok haragost 
hozhat magával. 

Mozgalmas időszak elé néz, 
pozitív és negatív dolgokkal 
egyaránt. Emberi kapcsolatai 
különösen jól működnek, de ne 
bízza el magát!

Rengeteg problémával kell 
mostanában szembenéznie, 
melyek megoldása nem lesz 
egyszerű. Hallgasson néha az 
ösztöneire is!

Igen magas elvárásoknak kell 
az év elején megfelelnie, melyek 
jelentős kreativitást igényelnek. 
Nem sok kedve lesz hozzá, pró-
bálja meg összeszedni magát!

Karrier szempontjából új ka-
puk nyílnak meg Ön előtt, de 
könnyen feltornyosulhatnak fel-
adatai, ha még mindig ünnepi 
tempóban dolgozik!

Egy kedves ismerőse kelle-
metlen helyzetbe hozhatja. A jó 
kapcsolat érdekében tisztázza 
vele a dolgot, talán csak félreér-
tésről van szó!

A munkahelyén év elején ne-
hezen indul be az élet, család-
jában viszont sorban jönnek a 
problémák. Megoldásuk nagy 
fejtörést igényelnek.

Baráti kapcsolatai szétesni lát-
szanak. Gondolkodjon el rajta, 
hogy érdemes-e megmenteni 
őket. Talán jobb lenne új ala-
pokról kezdeni!

Jelentős pozitív változások 
jönnek, egy régi álmai is tel-
jesülhet. Ragadja meg a lehe-
tőségeket – akár előléptetés is 
lehet belőle!

Munkahelyén jelentős válto-
zások várhatóak, melyek nem 
feltétlenül negatívak. Legyen 
szemfüles, ne kerülje el semmi 
a figyelmét!

Mind magánéleti, mind 
munkahelyi szempontból iz-
galmas időszak elé néz. Fon-
tos, hogy sose cselekedjen 
meggondolatlanul!

március 21- 
április 20.

május 21-
június 21.

október 23- 
november 

november 22- 
december 20.

január 21- 
február 20.

április 21- 
május 20.

július 23-
augusztus 23.

szeptember 
24- október 22.

június 22-
július 22.

december 21- 
január 20.

február 21- 
március 20.
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FELHÍVÁS
A Kéky Lajos Városi Művelődési Központ a Magyar Kultúra Napja tiszteletére első alkalommal hirdet Him-
nusz Éneklő Versenyt. A rendezvényre olyan, minimum 10 fős gyermek és ifjúsági, valamint felnőtt cso-
portok jelentkezését várjuk, akik vállalják, hogy nemzeti imádságunkat megtanulják együtt énekelni, valamint 
az alábbi dalok közül egyet szintén előadnak.  Kötelező ének tehát: a  Himnusz.

Választható: Székely himnusz, Felvidéki himnusz, Boldog asszonyanyánk, Szent István köszöntő, 90. Zsoltár, 
Cigány himnusz, Ez itt az én hazám (Máté Péter), Ezt a földet választottam (Republik), Ha én rózsa volnék 
(Illés), A hit dala (Szörényi: Kőműves Kelemen), Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország.

A verseny időpontja: 2012. január 20. 14 óra. Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelődési Központ.

Az eredményhirdetésre és díjátadásra a Magyar Kultúra Napján, 2012. január 22-én kerül sor.

Jelentkezni lehet 2012. január 12-ig a művelődési központban személyesen, vagy a ( 52/382-400 ) ( 70/372-
1494 ) telefonszámokon.

A Kéky Lajos 
Városi  Művelődési 
Központ 
programajánlója

Január 20. (péntek)
A Himnusz Éneklő Verseny vá-
rosi döntője.

Január 21. ( szombat ) 19.00 
óra
 Lente Lajos Nótaklub nótaestje.

Január 22. ( vasárnap ) 17.00 
óra
A Magyar Kultúra Napja. 
Az ünnepségre a művelődési 
központ színháztermében kerül 
sor.
A fellépők között lesz főtisztele-
tű  Dr. Hegedűs Lóránt püspök 
úr, „Hajdúnánás Város  Díszpol-
gára” és Hegedűs Zsuzsanna 
énekművész. 
Ezen az alkalmon kerül sor a 
Himnusz Éneklő Verseny díját-
adójára.

Január 26. (csütörtök) 19.00 
óra
Legenda 
A NaNá Színház 
ősbemutatója
A Legenda (Igézés) – táncos 
álomjáték – Marth P. Ildikó 
rendezésében .
 A belépődíj 800Ft.

 Január 27 ( péntek )
A Holokauszt Nemzetközi 
Emléknapja
Reggel 8 órakor félárbocra enge-
dik a város zászlaját, majd 17.30 
–kor az Mártírok utcai áldozatok 
emléktáblájánál gyertyagyújtással 
emlékezünk az áldozatokra.

Január 28. ( szombat )
Ezen a napon kerül megrende-
zésre a Nánási Focisuli bál. A 
zenét Toronyai Csaba szolgáltat-
ja. Az esti tombola fődíja pedig 
a Füzesgyarmati Termál Hotel 
Gara Gyógy- és Wellness Szál-
lodában eltölthető 2 személyes 

hosszú hétvége.
Az est sztárvendége az X-Faktor 
szereplője.
Belépődíj: 5000 Ft.

Január 29. (vasárnap) 
15 órától a „Ma vagyon” nép-
rajzi vetélkedő – játszóház és 
táncház várja az érdeklődőket. A 
zenét a Csűrdöngölő Népze-
nei Együttes szolgáltatja, az est 
házigazdája pedig Bistey Attila 
néptáncos-vőfély lesz. A belépés 
díjtalan! 

Február 1. (szerda)
A Móricz Zsigmond Színház 
és a Burattino Bábszínház 
közös előadásában láthatjuk a 
Hókirálynő című színész- és 
bábelőadást. A délelőtt 10.30 
órakor kezdődő előadásra a je-
gyek 400Ft –ba fognak kerülni.

Február 3 (péntek) 19.00 óra
Amatőr zenekarok, tehetségku-
tató bemutatkozása. Várják a 
jelentkezését azoknak az amatőr 
zenekaroknak és formációknak, 
akik szeretnek fellépni a közön-
ség előtt. A bemutatkozás zárá-
saként sor kerül a Különkiadás 
nevű zenekar lemezbemutató 
koncertjére. A belépés díjtalan.

Február 4. (szombat)
A Mevadhal Kft. által képviselt 
Hajdúnánási Földtulajdono-
sok Közössége és Hajdúnáná-
si Természetbarát Vadásztár-
saság bálja kerül megrendezésre.

Február 10. (péntek)
17 óra A Hajdúnánási Nyugdíjas 
Klub farsangja.

Február 11.(szombat)
19 órától 23 óráig Nosztalgia 
és Ismerkedési Est. A zenét az 
OKÉ Party Zenekar, valamint 
Tóth Lackó és Csiki László szol-
gáltatja. A belépődíj 500Ft.

Február 15. (szerda)
17 –től 18 óráig kerül sor a 
Gyűjtők Cseredélutánjára. Sze-
retettel várjuk a gyűjtőket.

Bocskai Korona 
Hajdúnánáson 
2012-től

2011. december 16-án Haj-
dúnánás Város Képviselő- tes-
tülete 100% támogatás mellett 
megszavazta a Bocskai Koro-
na bevezetését. 

Dr Horváth Tiborral, a 
Hajdúnánási Holding Zrt. 
Igazgatósági tagjával, a  Bocs-
kai Korona bevezetőjével 
beszélgettünk. 

Mit jelent az, hogy  helyi 
pénz?
A világban több, mint 5000 féle 
érme,  bankjegy, illetve számla-
pénz alapú helyi pénz működik, 
aminek több mint a fele rendkí-
vül sikeres. Ma Magyarországon 
számtalan utalvány van forga-
lomban. Szolgáltatók, bevásár-
lóközpontok, üzlethálózatok és 
boltok vezettek be ilyet. Vásárlási 
utalványt szinte bárki kibocsát-
hat, de fizetésre csak a törvényes 
fizetőeszközt kell mindenkinek 
elfogadni. Ezen túl azonban bár-
milyen fizetési módban megálla-
podhatunk, a csereeszköz formá-
ja változhat megegyezés alapján a 
felek között. A „helyi pénz” jogi 
és adózási értelemben utalvány-
nak minősül. A különbség az, 
hogy az étkezési és más áruvá-
sárlási utalványokkal ellentétben 
nem csak egyszer használható 
fel, hanem fizetések sorozatát le-
het lebonyolítani vele. Ettől, válik 
„helyi pénz”-zé.

Miért jó ez egy város közös-
ségének?
Ma egy kisváros alapvető problé-
mája a városból történő tőkeki-
áramlás, a helyi vállalkozók ver-
senyhátránya. A helyzetre gyors 
és egyszerű megoldás jelenleg 
nincs, azonban helyi összefogás-
sal a fenti problémákat kezelni és 

javítani tudó megoldás létezik, a 
vásárlási vagy kereskedelmi utal-
vány. A rendszer legfontosabb 
célja, hogy a helyi fogyasztást 
összekösse a helyi termeléssel, ily 
módon biztosítsa a város gyor-
sabb fejlődését, negatív külső 
hatásokkal szembeni ellenálló ké-
pességét. 

A fentieken túl azonnal kézzel 
fogható lesz a lakosságnak is, hi-
szen az elfogadó hálózat tagjai 
tervezetten 5–15 %-os kedvez-
ményt is adnak azoknak, akik 
Bocskai Koronával fizetnek. 

Vállalkozások érdekköre is jól ki-
mutatható, mivel a helyben mű-
ködő kereskedő, szolgáltató és 
termelő vállalkozások, ősterme-
lők vagy gazdák számára biztos 
keresleti oldalt jelent, hiszen az 
ezzel rendelkező vásárlók nem 
tudják azt máshol elkölteni, csak 
helyben. Mindez arra készteti a 
lakosokat, hogy a helyben gyár-
tott termékeket ill. helyi szolgál-
tatásokat vásárolják.

A helyi vállalkozások bevételé-
nek illetve számának növekedése, 
amely a helyben jelentkező vásár-
lőerő növekedésével együtt jár, az 
önkormányzat által beszedett he-
lyi iparűzési adó bevételek emel-
kedését jelentheti. Végtelen a sor, 
most csak a leginkább kézzel fog-
hatókat emeltem ki.

Mire tudjuk költeni majd?
A Bocskai Korona olyan lesz, 
mint az eddigi étkezési, ajándék, 
internet, tűzifa utalványok. Alap-
vető különbség azonban, hogy 
nem csak egyszer használható fel, 
hanem fizetések sorozatát lehet 
lebonyolítani minden elfogadó-
helyen, korlátozás nélkül. Tehát 
nem csak élelmiszer vagy ajándék 
vásárlására, hanem gyakorlatilag 
az elfogadó hálózattól függően 
bármire felhasználható a paradi-
csomtól a távfűtésig, a fürdőbelé-
pőtől a szántásig.  

 Milyen garanciái, bizton-
sági elemei lesznek a Bocskai 
Koronának?
 A teljes kibocsátott mennyiség 
100% forint fedezettel fog ren-
delkezni a bankban, így teljesen 
garantált a beváltása. A tervezés-
nél és a gyártásnál egyrészt tö-
rekedünk arra, hogy a Hajdúság 
motívumai jelenjenek meg, erő-
sítve ezzel a gyökereket, másrészt 
pedig komoly védettségi eleme-
ket építtettünk a Koronába. Való-
jában ugyanolyan hamisítás elleni 
védelemmel látjuk el, mint ami-
lyennel a jelenleg forgalomban 
lévő utalványok rendelkeznek, 
többek között dombornyomásos 
ezüstfólia valamint vízjel is lesz 
rajta.

Hány elfogadóhelyre számí-
tanak?
Véleményem szerint minden-
képpen érvényesülni fog a „tö-
meghatás” és meg fog jelenni a 
közösségi összefogás. 2012 kö-
zepéig előreláthatóan a fürdő, a 
távhő, a közétkeztetés, a kulturá-
lis rendezvények, 15-20 bolt, 1-2 
étterem, fagyizó, az őstermelők 
és a szolgáltatók 20-30%- a fog 
csatlakozni a rendszerhez, ami 
magával fogja vonzani a többie-
ket is, ahogy tetten érhetővé válik 
a gazdasági és közösségi hatás. 

Hogyan juthatunk majd 
hozzá a Bocskai  Koronához?
Rendkívül meghatározó, hogy a 
Hajdúnánási Holding  Zrt. lesz 
a kibocsátó. Az önkormányzat, 
mint tulajdonos aktívan be fog 
szállni a bevezetésbe, segélyekkel, 
támogatásokkal, juttatásokkal. 
Nagyon fontos lesz, hogy a vál-
lalkozások is használják hason-
ló célra a Koronát. A turisztikai 
központokat, a fürdőt, a Tourin-
form irodát is be kívánjuk vonni 
a projektbe, így rajtuk keresztül a 
környéken nyaralók is hozzájut-
hatnak. Gyakorlatilag bárki, aki 
bemegy majd a bankba, vehet 
szabadon Bocskai Koronát.

Mikor fizethetünk a saját 
pénzünkkel Hajdúnánáson?
Terveink szerint 2012 közepén 
vezetjük be, de pontos dátumot 
még korai lenne mondani. En-
gedje meg, hogy megosszam a 
Bocskai Korona mottóját, célját 
az olvasókkal: 

 Ha összefogunk és szolida-
ritást vállalunk, létrehozva és 
támogatva a közösségünk sa-
ját „pénzét”, - amely tartósan 
a közösségen belül tartja a 
fogyasztást- garantálva a he-
lyi vállalkozások és az önkor-
mányzat erősödését, - ezzel 
a munkahelyek megtartását 
-  a közösség gyarapodását te-
remtjük meg. 

                                                                                                                     

Felhívás
Az utókor számára össze kívánjuk gyűjteni a helyi zsidóság 1944 

tavaszi-nyári gettósításának és elhurcolásának történetét, az ezzel 
kapcsolatos emlékeket.

Kérjük mindazokat, akiknek vannak közvetlen emlékeik vagy szü-
lőktől, nagyszülőktől származó elbeszélések, jelezzék a Móricz Pál 
Városi Könyvtárban a 381-941-es telefonon vagy személyesen az 
intézményben.

A visszaemlékezéseket várjuk lejegyezve, de elbeszélés, visszaem-
lékezés alapján mi magunk is szívesen megörökítjük a történeteket.

Kéki István és Kéki István-
né (Kéki Katalin) Hn. Toldi 
u. 25 sz. alatti lakosok nem-
rég ünnepelték 50. házassági 
évfordulójukat. 

Ez alkalomból kíván nekik 
jó egészséget szerető családjuk. 


