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ottó: „Két ember vándorol a si-
vatagban. Az egyiknek kenyere 
van a másiknak vize. Akinek 

kenyere van, a fele kenyerét eladja a má-
siknak. Akinek vize van, fele vizét eladja 
a kenyeres embernek. Mindketten ha-
zatértek és életben maradtak. Mindket-
tőnek ugyanannyi pénze maradt, mint 
előtte!”

Ez a példa nagyon jól kifejezi azt az 
élethelyzetet, ami egyre több közössé-
get késztet arra, hogy valamilyen mó-
don, Münchausen-báró 
módjára saját hajuknál 
fogva húzzák ki magu-
kat az egyre nehezülő, 
ellehetetlenülő globá-
lis gazdasági-pénzügyi 
válságból. Erre világ-
szerte egy jó megoldás-
nak tűnik az ún. helyi 
pénzek bevezetése. A 
már működő Soproni 
Kékfrank és a Balatoni Korona mel-
lett július 21-én Hajdúnánáson is � ze-
tőeszközzé válik a helyi pénz, a Bocs-
kai Korona. A Korona használatával 
kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról 
is kérdeztük dr. Horváth Tibort, a 
Korona kibocsátásával és forgalmazá-
sával megbízott Hajdúnánási Holding 
Zrt. igazgatósági tagját.

Miért éppen a Holding vállalkozott 
arra, – karöltve az önkormányzattal, 
hogy megpróbálkoznak egy helyi 
pénz kibocsátásával?

■ Több praktikus oka is volt annak, 
hogy a képviselő testület a Holding mel-
lett tette le a voksát.

Adott, egy az önkormányzat kizáróla-
gos tulajdonában lévő vállalkozás, amely 
tiszta átlátható és ellenőrzött módon 
működik. Az átláthatóság mellett, fontos 
tényező volt az is hogy így nem kellett 
létrehozni egy újabb szervezetet, appará-
tust és infrastruktúrát, tehát költségha-
tékonyan indulhatott a bevezetés. Nem 
hagyható � gyelmen kívül az sem, hogy a 
Holding tagjaként hivatalosan is a város 
nevében indulhattam el a helyi pénzünk 
megteremtésének útján.

Ma Magyarországon számtalan utal-
vány van forgalomban, szolgáltatók, be-
vásárlóközpontok, üzlethálózatok és bol-
tok vezettek be ilyet. Vásárlási utalványt 
szinte bárki kibocsáthat, de � zetésre 
csak a törvényes � zetőeszközt kell min-
denkinek elfogadni. Ezen túl azonban 
bármilyen � zetési módban megállapod-

hatunk, a csereeszköz formája változhat 
megegyezés alapján a felek között

Sokan vélekednek úgy, mit kezd egy 
ilyen kis település saját „árkain belül” 
a saját pénzével?

■ Ma egy kisvárosnak alapvető problé-
mája, a városból történő tőkekiáramlás, 
a helyi vállalkozók versenyhátránya, a 
folyamatosan lassuló pénzáram ezzel 
együtt a munkanélküliség fokozódása. 
Mit tehet egy vidéki kisváros, ha nincs 
elég pénze, de boldogulni fejlődni akar?

Egy dolgot – ami lassan kiveszni lát-
szik az életünkből – azt, hogy a tagjai 
megbíznak egymásban és elindulnak az 
öngondoskodás útján, azaz helyi összefo-
gással létrehozzák a fenti problémákat ke-
zelni és javítani tudó kereskedelmi, vagy 
vásárlási utalványt, azaz a „helyi pénzt”. 
A város lakosságszáma az ide látogató 
fürdővendégekkel, turistákkal elegendő, 
ahhoz hogy elinduljunk a bevezetéssel, 
hiszen itt már keletkezik akkora kész-
pénzforgalom, ami kézzel fogható ered-
ményeket hozhat. Fontos újra megemlí-
teni az összefogást, a város lakóinak kell 
megállapodniuk a helyi pénz használa-
tában, mellé kell állniuk, a Holdingnak 
pedig megteremti ennek a hátterét, létre-
hoz egy biztonságos és a maga nemében 
egyedülálló saját csereeszközt, ami csak 
a városé.

Hogyan lesz ennek a pénznek fede-
zete?

■ A Bocskai Korona fedezete 100% fo-
rint, amely elhelyezésre kerül egy elkülö-
nített bankszámlán. Ezen túl a Holding 
egész vagyona is ott áll, amely többszö-
röse a kibocsátásra kerülő Bocskai Ko-
ronának. Mondhatjuk, hogy tízszeresen 
fedezett a Korona. Ez nagyon fontos és 
elsődleges dolog, hiszen csak így hihet-
nek benne a felhasználók.

Miért éri meg az egyszerű nánási 
embernek Koronát venni?

■ A helyi pénz rendszerének célja és 
szerepe, hogy a helyi fogyasztást össze-
kösse a helyi termeléssel, arra ösztönöz-

zön mindenkit, hogy helyben költsön. 
Ha az emberek használják a Koronát és 
akarnak vele � zetni, akkor az elfogadó-
helyek is erősödnek, illetve meg fogják 
keresni a módját, hogy helyben költsék 
el a megkapott Koronát. A fentieken túl 
azonnal kézzel fogható is lesz a lakosság-
nak is, hiszen az elfogadó hálózat tagjai-
nak 5–15%-os kedvezményt kell adniuk 
azoknak, akik Bocskai Koronával � zet-
nek. Úgy kell ezt elképzelni, mintha a 
Bocskai Koronát használók 5–15%-os 

� zetésemelést kaptak vol-
na. Csak rajtuk áll, hogy 
igénybe veszik-e.

Miért éri meg a vállal-
kozónak, őstermelőnek 
elfogadóhellyé válnia?

■ Vállalkozások érdek-
köre is jól kimutatható, 
mivel a helyben működő 
kereskedő, szolgáltató és 
termelő vállalkozások, 

őstermelők vagy gazdák számára biztos 
keresleti oldalt jelent – hiszen az ez-
zel rendelkező vásárlók nem tudják azt 
máshol elkölteni, csak helyben, náluk. 
Mindez arra készteti a lakosokat, hogy 
a helyben gyártott termékeket, ill. helyi 
szolgáltatásokat vásárolják. Végtelen a 
sor, most csak a leginkább kézzel fogha-
tókat emeltem ki.

Kik válhatnak elfogadóhellyé?
■ A Hajdúnánási Holding Zártkö-

rűen Működő Részvénytársaság Igaz-
gatósága dönt az elfogadóhellyé válásról. 
A döntés alapja, hogy az adott elfoga-
dóhely összhangban legyen a Bocskai 
Korona céljával, azaz Hajdúnánás kö-
zösségének gyarapodását, boldogulását 
szolgálja.

Bekerülhetnek-e ebbe a rendszerbe 
az ún. multi cégek? 

■ Ha helyben nyújtja szolgáltatásait és 
csak helyben előállított terméket forgal-
maz, továbbá Hajdúnánás közösségének 
gyarapodását, boldogulását szolgálja bi-
zonyára eséllyel indulhat, de ilyet nem 
ismerek egyenlőre.

A visszaváltása hol és milyen formá-
ban történik?

■ Az utalvány visszaváltására kizárólag 
a Hajdúnánási Holding Zrt. és a vele ér-
vényes Elfogadóhelyi szerződéssel rendel-
kező partnerek jogosultak. Mindenki más 
vásárolni tud vele. Hasonlóan, mint más 
étkezési, vagy vásárlási utalvánnyal.

BOCSKAI KORONA – KÉZZELFOGHATÓ KEDVEZMÉNY

Gyermeknap és 
Guinness rekord
Hajdúnánáson
Városunkban a május 26-án megrendezett 
Gyermeknapon egy igazi Guinness rekord 
kísérlettel várták az érdeklődőket.

A cél az volt, hogy a híres alföldi pásztor-
ételből, – melyet slambuc, illetve öhön néven 
is ismernek – 2000 adagot (1 adag 25 dkg) 
készítsenek el egyetlen, 900 literes edényben. 

A Fürdő út kemping előtti területen ké-
szülő grandiózus slambuchoz 100 kg száraz-
tésztát, 225 kg burgonyát, 60 kg szalonnát, 
25 kg hagymát, 10 kg lecsót, 5 kg paprikát, 
3 kg sót, 10 kg zsírt és 180 liter vizet hasz-
náltak fel. A forgatását hosszú, falapátokkal 
oldották meg.

A főzésben részt vettek: idős és i� abb Hó-
dos Antal, Gál Miklós, valamint a Magyar 
Szikvízkészítők Jedlik Ányos Lovagrendjének 
tagjai, akik ezen felül egy 230 literes üveg-

pohárban készült, jégbe hűtött málnalével 
várták a szomjazókat. 

A délelőtt 9 órakor kezdődő főzés folya-
matát Sebestyén István, a Guinness rekordok 
magyarországi hitelesítője felügyelte.

Gál Lajos a rekordkísérlet főszakácsa, la-
punknak elmondta, hogy mivel ilyen hatal-
mas adagot még sosem készítettek, ezért a 
főzés folyamata különleges oda� gyelést igé-
nyelt. Elmondta, hogy a főzés a lehető legko-
molyabb szabályok szerint zajlott. Sebestyén 
István a főzés egész folyamatát felügyelte és 
egy kanál sót, egy liter vizet is csak úgy lehe-
tett hozzáadni, ha ő előtte jóváhagyta. 

Amíg a világrekord a kondérban rotyo-
gott, a szervezők sokszínű gyereknapi prog-
ramokkal várták az érdeklődőket, úgy mint 
a Sárkányhajó Verseny, mászó fal, kötélhúzó 
verseny, utcarajz és sok más elfoglaltság. 

Ahogy az illatok már előre elárulták a 
slambuc délután egy óra előtt készült el. Az 
ünnepélyes bejelentés után megkezdődött 
a kóstoló. Bár sokan tartottak tőle, hogy a 
„nagy adag miatt elvész az íze”, kellemesen 
csalódtak, mert „krumplis tészta” helyett 
igazi magyar különlegességet kóstolhattak. 
Többen meg is jegyezték, hogy „mintha csak 
otthoni kisbográcsban készült volna.” Azt hi-
szem ez a vélemény – a készítőkre nézve – na-
gyobb dicsőség bármilyen nagydíjnál.

A Nemzetközi Guinness Rekord Bizottság 
2 hónap múlva dönt a rekord ügyben, de 
minden esély meg van arra, hogy a Sebestyén 
István által dokumentált étel – amely minden 
eddigi magyar rekordot megdöntött, – hama-
rosan világrekorddá váljon.

Szabó Endre

Fotó: Borbély Máté

Folytatása a 2. oldalon
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Folytatás az 1. oldalról.
Honnan fogják tudni az érintettek, 

hogy hol vásárolhatnak koronával? 
■ Hamarosan elkészül a Bocskai Koro-

na WEB oldala, készül továbbá telefonos 
alkalmazás is ahol folyamatosan közöljük 
az elfogadó helyek listáját. Folyamatosan 
látható lesz ez a lista az újságban, TV-ben 
de minden elfogadóhely kapni fog egy 
matricát, ami mutatja hogy itt Bocskai 
Koronával is lehet � zetni. A város lakos-
ságának fontos feladata, hogy keresse a 
koronát az üzletekben, szolgáltatóknál, 
termelőknél, mert akkor azok is elfogadó-
hellyé akarnak majd válni.

Várhatóan mikor érkezik meg és mi-
kor kerül forgalomba?

■ A gyártási folyamat elindult, terve-
ink szerint július elején érkezhet meg. 
Júniusban szerettük volna bevezetni, de 
az esztétikai tényezők mellett kiemelt 
� gyelmet fordítottam a biztonságra is. 
Ezért hosszabb a gyártási fázis, hiszen 
egy értékpapír gyártással foglalkozó 
speciális nyomda állítja elő, szigorúan 
ellenőrzött keretek között, zárt techno-
lógiával. A címletek rendkívül biztonsá-
gosak, vegyi védelemmel ellátott, vízjeles 
biztonsági papírra nyomtatják, melyet 
értékpapírok előállítására használnak, 
szigorúan ellenőrzött keretek között. 
A címletek: 20 000, 10 000, 5000, 2000, 
1000, illetve 500 Korona.

Hogyan működik a gyakorlatban?
■ Talán nézzük meg ezt egy példán ke-

resztül.

„Nánási bolt” vállalkozó elfogadóhely-
lyé válik, mondjuk egy élelmiszer üzlet. 
Kiragasztja az elfogadóhely matricát, így 
mindenki tudja, hogy nála lehet Koroná-
val � zetni. Az elfogadóhelyi szerződésben 
vállal bizonyos kedvezményt, amely köz-
zétételre kerül, illetve Ő is kiteszi azt az 
üzletében. Érdemes egyébként ilyenkor 
néhány kezdő címletsorozatot jegyeznie 
a vállalkozónak is, hiszen a váltásokhoz, 
legalább az elején ezt fogja használni. 
Ezt követően, a betérő vásárló, ha Bocs-
kai Koronával � zet, kedvezményt kap. 
Amennyiben visszajáró keletkezik azt 
500-as címletig Koronában 500-nál ki-
sebb címletben pedig már forintban adja 
vissza az eladó, hiszen a Korona váltópén-
ze 500 címlet alatt a forint. Tehát példá-
ul ha a megvásárolt áru összértéke 5800 
Korona, akkor a vásárló � zethet akár egy 
10 000 Koronával is, hiszen az eladó visz-
szaadhat 2 db 2000 Koronát és 200 Ft-ot. 
Azonban a vásárló � zethet egy 5000-es és 
egy 500-as Koronával is és megtoldva azt 
300 Ft-al.

Beszélgetésünk végén Horváth Tibor 
hozzátette: „Ha mindenki kockázatmente-
sen segítheti Hajdúnánást abban, hogy egy 
tőkeerős virágzó fürdővárossá váljon, ráadá-
sul még adni sem kell ehhez, hanem rögtön 
nyer is vele, nem tudom elképzelni, hogy ne 
akarja ezt minden nánási lakos, ily módon 
biztosítva a város, azaz a közösség gyorsabb 
fejlődését, negatív külső hatásokkal szembe-
ni ellenálló képességét.”

Lejegyezte: Rigó Tamásné

A volt Leányiskola – 1962-ben végzett 8. A osztály diákjai 50. éves osztálytalálko-
zót szerveznek. A mellékelt képen a ballagó osztály tanulói láthatók. Osztályfőnökük 
dr. Nagy G. Ferencné Rózsa néni volt. A találkozót szervezik: Baráz Klára, elérhe-
tősége: 52/382-424, Kalapos Éva, elérhetősége 06/20/312-5807. A szervezők kérik, 
hogy aki részt szeretne venni ezen a találkozón egyeztetés céljából, jelentkezzen a fenti 
telefonszámokon 2012. július 15-ig. Továbbá bárki, aki tud valamit az időközben a 
városból elköltözött volt osztálytársakról, elérhetőségükről, szintén jelezzék. 

Sajtótájékoztatóra várta a helyi média 
képviselőit Szabóné Marth Éva képvi-
selő asszony, Hajdúnánás Város Önkor-
mányzata MOISB elnöke, 2012. május 
23-án, a Bocskai István Általános Isko-
la Polgári utcai intézményegységében. 

Örvendetes jó hírt osztott meg a he-
lyi sajtóval és rajtuk keresztül a város 
lakosságával; Hajdúnánás Város Ön-
kormányzata 81 800 000 Ft értékű, 
vissza nem térítendő támogatást nyert 
a KEOP-4.9.0/11 sz. Épületenergeti-
kai fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva pályáza-
ton a Polgári úti intézményegység épü-
letenergetikai felújítására. A támogatás 
85%-os intenzitású, azaz 69 530 000 
Ft a támogatás, míg a város önereje 
12 270 000 Ft.

A felújítás során korszerű hőszigetelt 
nyílászárók kerülnek az iskolaépületre, 
hőszigetelik a falakat és a padlásteret, a 
fűtésrendszert is lecserélik, pellet-kazán 
szolgáltatja a hőt, és a fűtőtestek is egye-
dileg szabályozhatók lesznek. A tetőre 
napelemek kerülnek, amellyel energiát 
állítanak elő. Mint a képviselő asszony 
elmondta, gyorsan kell dolgoznia a kivite-
lezőnek. Szeptemberre el kell készülnie a 
belső munkálatoknak, október 31-re pe-
dig a külső munkálatokkal is végezni kell.

Szabóné Marth Éva részben reagált a 
MSZP-HTFE május 14-i sajtótájékozta-
tóján elhangzottakra; elmondta, az okta-
tási intézményekben jelentős felújítások 
zajlottak az elmúlt két esztendő során 
a GEI irányítása alatt álló karbantartó 
egység és a közcélú munkások segítségé-
vel. A GEI részéről már jelenleg is készen 
van a nyári karbantartási terv. A város 
vezetése igenis a jó gazda módjára törő-
dik az épület-vagyonnal.

A volt Bocskai iskola épületével kap-

csolatban elmondta, hogy jelenleg is ér-
vényes az az önkormányzati határozat, 
mely szerint ott egy óvodai és iskolai 
egységet alakítanak ki, ahogy a pályá-
zati lehetőségek adottak lesznek. Az 
óvodára már beadták a pályázatot, az 
iskolaira még várják a pályázati kiírást. 
A konyhai eszközök és a hiányzó fény-
csövek részben felhasználásra kerültek, 
részben gondosan raktározva vannak. 
Abban igaza volt Oláh Miklós képvise-
lő úrnak, hogy károsodott a parketta, 
és a radiátorok, azon okból kifolyólag, 
hogy – egy karbantartó hibájából – nem 
megfelelően lett leengedve a fűtési rend-
szerből a víz, és így történhetett meg a 
szétfagyás, és a víz elfolyása. A képviselő 
asszony kifejtette, hogy ez egy kiürített, 
oktatási célra jelenleg nem használt épü-
let, nem úgy, mint pl. azok az épületek, 
amelyeket 2010-ben a szakértő bemuta-
tott a város lakosságának: Helytörténeti 
Gyűjtemény leszakadt plafonnal, ahol 
a gyerekek tornáztak, Pedagógiai Szak-
szolgálat méltatlan körülmények között, 
Óvodák intézményegységeinek lerom-
lott épületei, Makláry Iskola épülete, 
Bocskai Iskola, Barcsa Iskola épülete. 
A volt Bocskai Iskola Magyar utcai épü-
lete most is úgy néz ki, mint a 2010-ben 
a megbízott szakértő által bemutatott 
épületek. Akkor majdnem minden ok-
tatási intézmény elé oda lehetett volna 
állni és sajtótájékoztatót lehetett volna 
tartani az épület állapotáról.

A képviselő asszony végezetül bejelen-
tette, hogy ez a jelenlegi nyertes pályázat 
egy pályázati folyamat első állomása, 
amely során fokozatosan felújításra ke-
rülnek majd a nevelési-oktatási célt szol-
gáló épületek: a volt Makláry Iskola, a 
Kasza utcai Óvoda, a Dorogi utcai Óvo-
da és a volt Bocskai Iskola épületei is.

17. alkalommal rendezték meg a Polgári 
úti Intézményegységben a 4. osztályo-
soknak szóló tanulmányi versenyt 2012. 
május 10-én délután.

A versenyre 27 tanuló érkezett: Haj-
dúdorogról, Hajdúböszörményből, Tég-
lásról és Hajdúnánásról a Református 
Iskolából és az egységes Bocskai István 
Általános Iskolából.

A gyerekek 4 területen mérhették 
össze a tudásukat: szövegértésből, ma-
tematikából, környezetismeretből és 
nyelvtan-helyesírásból. A verseny kezde-
tén regisztrációs lapokat töltöttek ki, me-
lyeket borítékba zártak, így a feladatok 
javításáig egy-egy számmal szerepeltek a 
versenyzők.

A feladatlapok kitöltésére és a felada-
tok megoldására 2x60 perc állt rendel-

kezésükre. A feladatokat az alsós tanító 
nénik állították össze annak tükrében, 
hogy a tanult ismereteket a legmagasabb 
fokon mutathassák meg a résztvevő gye-
rekek.

Az összteljesítményben legtöbb pont-
számot elérő 3 tanulót jutalomkönyvvel 
díjazták, a többi versenyző emléklapot 
kapott.

A verseny eredménye a következő:
I. Tóth Klaudia Hajdúböszörmény, 

Bocskai István Általános Iskola és Városi 
Sportiskola

II. Nagy Csilla Hajdúböszörmény, 
Bocskai István Általános Iskola és Városi 
Sportiskola

III. Szabó Norbert Téglás, II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola .

Fekete Andrea

FELHÍVÁS 50 éves osztálytalálkozó szervezésére!

Alsós területi komplex tanulmányi verseny

Megújul a Polgári úti iskola épülete
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Második alkalommal rendezik meg az 
Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud-ot Hé-
vízen. A számos elődöntők közül (Győr, 
Szeged, Békéscsaba Veszprém stb.) váro-
sunk nyugdíjasainak egy csoportja, a kis-
várdai helyszínen mérettette meg magát, s 
az öt szám, amivel indultak – szólóének, 
vers, egyéb színpadi produkció – mind-
egyike bejutott a középdöntőbe. Mi sem 
bizonyítja jobban a nagyszámú érdekelt-
séget, hogy csak középdöntőből 13 került 
megrendezésre márciustól május elejéig. 
A mieink a hetediken vettek részt április 
16–19-ig. Hévíz nagyon szép város, s a 
szervező, a Hontravel Kft. mindent meg-
tett, hogy maradandó élményt nyújtson 
a versenyzőknek. A szállás a gyönyörű 
Aqumarin Hotelben volt kedvezményes 
áron, s mindennap színes programokkal 
próbáltak kedveskedni, (Cserszegtomaj 
kirándulás, Várszínház, borkóstolás) a 
mindvégig remek hangulatú csoportok-
nak. Az öröki� ú nyugdíjasoknak azon-
ban az esti ismerkedési est hozta meg az 
igazi önfeledt szórakozást, ahol hajnalig 
nótáztak. Másnap Sármelléken (ahol a 
Tüskevár c. � lmet forgatták) került sor az 
éjszakába nyúló versenyre, ahol Csegöldi 
Lászlóné 150 (maximális pont) Pomázi 

László 132, és Papp Mátyás 130 pont-
tal bejutott a június elején, Keszthelyen 
megrendezésre kerülő döntőbe. Köszön-
jük a Polgármesteri Hivatal, illetve nánási 
vállalkozók támogatását, és további sok 
sikert kívánunk a fellépőknek.

Kócsi Imre

Nyugdíjas 
Ki-Mit-Tud Hévízen

Vöröskeresztes 
versenyek
Immár hagyománnyá vált, hogy a Vörös-
kereszt hajdúnánási és tiszavasvári területi 
szervezetei együtt rendezik meg területi 
elsősegélynyújtó versenyüket, amely része 
a felmenő rendszerű országos versenynek. 
Az ilyen versengés előnye az, hogy a csa-
patok nagyobb mezőnyben mérettettek 
meg és barátságok is szövődhettek a két 
megye i� ú vöröskeresztesei között. Idén 
áprilisban a Tiszavasvári Találkozások 
Házában rendezték meg az elméleti- és 
gyakorlati részekből álló versenyt. A haj-
dúnánási területi szervezet csapatai közül 
a megyei megmérettetésre a hajdúdorogi 
Móra Ferenc Általános Iskola és a Hajdú-
nánási Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium 
csapatai jutottak tovább. A rendezvény 
vendégei voltak: dr. Fülöp Erik Tiszavas-
vári polgármestere, Szólláth Tibor Hajdú-
nánás polgármestere, Takács Pálné Szor-
galmatos polgármestere, a Vöröskereszt 
két megyei szervezetének igazgatói: Szar-
káné Kövi Márta és Ujvárosy Andrásné. 
Az időközben lezajlott megyei versenyen 
az általános iskolások 2. helyezést, míg a 
gimnazisták 4. helyezést értek el.

A Magyar Vöröskereszt megyei- és 
hajdúnánási területi szervezete közös 

szervezésében került sor a szintén ha-
gyományos csecsemőgondozási verseny-
re általános- és középiskolás korosztály 
részére. A résztvevő 13 általános iskolai 
és 5 középiskolai csapatok május 8-án 
Hajdúnánáson, a Református Általános 
Iskola és Óvoda épületében mérték össze 
tudásukat. A verseny során gyakorlatban 
és elméletben is bemutatták, hogyan 
kell megfelelően ellátni a csecsemőket. 
A színvonalas és jól szervezett megyei 
versenyen az általános iskolás csapatok 
közül a Hajdúnánási Református Iskola 
és Óvoda csapata lett az első helyezett. 
A középiskolások versenyében induló 2 
csapatunk 4. és 5. helyezett lett.

Gut István

Fotó: Krasznai Emese HTV

info nanasfurdo.hu@
www.nanasfurdo.hu

Információk:
Tel.: +36-52/381-806

Strandfürdő • Gyógyászat • Camping- és Vendégházak

Fergeteges Nyárköszöntő Party 2012. június 16 – án

az 50 éves Hajdúnánási Gyógyfürdőben!

Napközbeni programok

Habparty éjféltől 02.30-ig

15.00
16.00
7 0
7 0

1 .0
1 3

Folk - Fusion Gyermekkoncert
K-roly Népszerű slágerek előadója
Everdance Táncszínház műsora
Zumba Kiss Évával és lányaival

Mediterrán szaunaprogram
Kocsis Ibolya szaunamesterrel
a Termálfürdő szaunájában
Részvétel programonként külön
karszalag vásárlásával! 22.0

23.0

0

0

24.00

Illóolajos felöntés

Mentás bőrradír

Narancshabos pakolás
A programok ára: 300 Ft/alkalom
Programonként max. 25 fő részvételével!

Szeretettel várjuk

stra
ndprogramjainkon!

a fedett fürdő nagy gyógymedencéjében

.

a külső gyógyvizes medencékben
Retro disco: Dj Sütő

Egész napos kombinált
belépő: 1.500 Ft
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Éjszakai fürdőzés 21.00-tól

Belépőjegy árak: 1.000 Ft

Úszóoktató: Arnócz Imre
Elérhetőség: +36-30/489-1786

Felnőtt kezdő:

Felnőtt haladó (animáció):

Gyerek kezdő:

Gyerek haladó:

Hétfő, Szerda, Péntek 06.00-tól

Kedd-Csütörtök 06.00-tól

Hétfő, Szerda, Péntek 07.00-tól

Kedd- Csütörtök 07.00-tól

Kezdő: 6.500 Ft/ fő/ 10 alkalom
Haladó: 4.000 Ft/ fő/ 10 alkalom

Úszótanfolyam, edzés:
2012. június 18-tól

Június 4-től újra reggeli úszás

06.00-tól 08.00-ig.
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KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY

„A Máró József Emlékalapítvány köszöne-
tét fejezik ki Várkonyi Józsefné, Hajdúná-
nás, Bocskai 32 szám alatti lakosnak, amiért 
nagylelkű adományával hozzájárult az itt élő 
emberek mentőellátásának javításához.”

Köszönettel: a Kuratórium

■ Június 7-től tekinthető meg a Hajdú-
nánási Búvár Club Sportegyesület Vörös-
tengeri búvártúrájáról készült fotókiállítás a 
művelődési központ előcsarnokában.

■ Június 16. 9 óra a hajdúnánási Lente 
Lajos Nótaklub valamint a 

Méliusz Juhász Péter Megyei Művelődési 
Központ magyarnóta éneklési versenye.

■ Június 17. 11.30 óra Simonyi Napok 
Megemlékezés a Simonyi emléktáblánál az 
erődfalnál.

■ Június 23.
11 óra a X. Aranyszalma Kárpát-meden-

cei Szálasanyagfonó Pályázat kiállításának 
megnyitója

15 óra VI. Öhönfőző verseny a Művelő-
dési Központ parkolójában. Nevezni a hely-
színen 14 és 15 óra között lehet. Nevezési díj 
nincs. Tüzelőről a szervezők gondoskodnak. 

Az öhönfőzés bográcsban a helyszínen, a 
megadott időintervallum alatt (15–19 órá-
ig) történik. 

Az öhön bármilyen különleges ízesítése 
elfogadott. 

A versenyzést és a főzés „végeredményét” 
zsűri értékeli. 

18 óra V. Kárpát-medencei I� úsági 
Néptánc Találkozó a főtéren. Fellépnek 
Erdélyből, a Partiumból, Felvidékről és az 
Észak-Alföldi régióból érkező i� úsági nép-
tánccsoportok.

FOTÓARCHÍVUM

A fotóarchívumunk részére keresünk régi 
hajdúnánási fotókat a városról, a határról, 
városi rendezvényekről, régi szakmákról stb. 
A fotókat lemásoljuk és visszaadjuk tulajdo-
nosának. További információk a művelődési 
központban Szólláth Zoltántól kérhetők.

Programajánló Kéky Lajos 
Városi Művelődési 
Központ

Kántor Pálné Rákosi V. u. 14.sz. alatti kedves 
olvasónknak. Örömmel vettük kedves levelét, és 
egy pici türelmét kérjük, valószínű már a követke-
ző számban ismét közöljük az új utcaneveket, olyan 
szerkesztésben, hogy elöl szerepel a régi és utána az 
új, majd fordítva. Térképet nem valószínű, hogy tu-

dunk közölni, ennek ugyanis pénzügyi vonzata van, 
közléséért szerzői jogdíjat kell � zetni. Mindenesetre 
igyekszünk minden tőlünk telhetőt megtenni a tájé-
kozódás megkönnyítése érdekébe. 

Üdvözlettel: Rigó Tamásné főszerkesztő

Szerkesztőségi válasz

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is meg-
szervezzük olvasótáborainkat.

Várjuk a jelentkezők érdeklődését az 
alábbi elérhetőségeinken, telefon: 381-981, 
e-mail cím: konyvtarhnanas@freemail.hu.

Az Ünnepi Könyvhét alkalmából szeretet-
tel várunk minden érdeklődőt június 8-án 18 
órától a Polgári olvasókör következő rendez-
vényén.

Az est programja: Móricz Pál: A boglya-
kemence mellett (részlet).

Felolvassa: Harsányi Zsolt főiskolai hallgató
Móricz Pál emlékezete – Előadó: dr. 

Bakó Endre újságíró, irodalomtörténész. 
Közreműködik a Szalmakalap Citeraegyüttes 
Szalmaszálak Gyermekcsoportja.

Május 29-től könyvtárunk előterében régi 
könyveinkből kiárusítást tartunk (100 Ft/db)

Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, 
hogy intézményünk június 25-től július 
23-ig leltár miatt zárva tart!

2012. június 23.: Múzeumok éjszakája
Helye: Helytörténeti Gyűjtemény

PROGRAM

■ 22.00 „Császár és Katonaképek” fotók és 
relikviák az I. világháború idejéből – kiállítás 
megnyitó.

Megnyitja: Buczkó József intézményvezető.
■ 22.30 Gyertyafényes tárlatvezetés az ál-

landó kiállításokban.
■ Információ: 52/381-911, 70/375-6659.

Programajánló:
Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti 

Gyűjtemény

A Nánás Pro Cultura Nonpro� t Kft. és a 
Hajdúnánási Ipartestület rendezésében

A főzőverseny helyszíne: Művelődési 
Központ parkolója. Hajdúnánás, Köztársa-
ság tér. Időpontja: 2012. június 23. (szom-
bat) 15.00–19.00-ig.

Nevezés a helyszínen 14 és 15 óra között.
Nevezési díj nincs. Tüzelőről a szerve-

zők gondoskodnak. Kérjük a jelentkezőket, 
hogy a tűzrakáshoz – a térburkolat megóvá-
sa érdekében – gondoskodjanak alátétről.

A verseny feltételei: Öhönfőzés bogrács-
ban a helyszínen, a megadott időinterval-
lum alatt (15–19-ig).

Az öhön bármilyen különleges ízesítése 
elfogadott. 

A versenyzést és a főzés „végeredményét” 
zsűri értékeli. A zsűri a helyezések megálla-
pításánál � gyelembe veszi a főzés körülmé-
nyeit, az étel íz harmóniáját, a hagyomá-
nyosságot, az öltözködést és a tálalást is.

A helyezettek értékes jutalomban része-
sülnek. (I. II. és III. helyezett, különdíj)

Felhívjuk a jelentkezők � gyelmét, hogy a 
főzés során olyan mennyiséggel készüljenek, 
hogy kóstolási lehetőséget biztosítsanak az 
érdeklődők számára.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 143/2012. (III. 29.) számú 
Képviselő-testületi Határozatában döntött 
arról, hogy a Mezei Őrszolgálat (4080 Haj-
dúnánás Kisfaludy u. 15. szám) keretében 
foglalkoztatott munkavállalók létszámát 2 
fővel bővíti. A fenti határozatot � gyelembe 
véve a szolgálat vezetőjeként a Mezei Őrszol-
gálat területi beosztását a következőképpen 
módosítom:

1-es körzet
Határai: északon Hajdú-Bihar és Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyék határa, keleten a 
Tiszavasvári közút, délen a Polgári-útfél, és 
az autópálya nyomvonala, nyugaton a Hor-
tobágy-folyó.

Mezőőr: Mecsei István elérhetősége: 
06-30-492-5250

2-es körzet
Határai: északon.: Hajdú-Bihar és Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyék határa, keleten.: Haj-
dúnánás-Hajdúdorog közigazgatási határa, 
délen: az autópálya nyomvonala, nyugaton: 
a Tiszavasvári közút.

Mezőőr: Vajas Miklós elérhetősége: 
06-30-492-6177

3-as körzet
Külterületi termőföldek, és a Csepűsszőlő.
Határai: északon az autópálya nyomvona la, 
keleten Hajdúnánás-Hajdúdorog közigazga-
tási határa, délen a Hajdúnánás-Hajdúdorog-
közút és a Polgári-útfél, nyugaton Hajdúná-
nás belterületi határa, és a Keleti-főcsatorna.

A Csepűsszőlő határai: északon a Nyír-
egyházi-út, keleten Hajdúnánás külterületi 
szántóföldjei (Szőlő-megi rész), délen a Do-
rogi-út, nyugaton az Móricz Pál utca, Liget 
utca, Magyar utca.

Mezőőr: Vajas Imre elérhetősége: 
06-30-401-9015

4-es körzet
Határai: északon Hajdúnánás belterületi ha-
tára és a Hajdúnánás-Hajdúdorog közút, ke-

leten Hajdúnánás-Hajdúdorog közigazgatási 
határa, délen Hajdúnánás-Hajdúböszörmény 
közigazgatási határa, nyugaton a Keleti-fő-
csatorna.

Mezőőr: Szabó Tamás elérhetősége: 
06-30-492-4474

5-ös körzet
Határai: északon a Csegei-útfél, keleten a 
Keleti-főcsatorna, délen Hajdúnánás-Hajdú-
böszörmény közigazgatási határa, nyugaton 
Hajdúnánás-Görbeháza közigazgatási határa.

Mezőőr: Kállai László elérhetősége: 
06-30-492-2764

6-os körzet
Határai: északon a Polgári –útfél, keleten a 
Keleti-főcsatorna, délen a Csegei-útfél, nyu-
gaton a Hortobágy-folyó.

Mezőőr: Magi Antal elérhetősége: 
06-30-492-3853

7-es körzet
Határai: északon a Hajdú-Bihar és Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyék határa, keleten a 
Hortobágy-folyó, délen Hajdúnánás-Görbe-
háza közigazgatási határa, nyugaton a Hajdú-
nánás-Görbeháza, valamint Hajdúnánás-Pol-
gár települések közigazgatási határa.

Mezőőr: Máró Zoltán elérhetősége: 
06-30-492-5324

8-as körzet
Külterületi termőföldek, és az Újszőlő.
Határai: északon a Polgári-útfél, keleten Haj-
dúnánás belterületi határa, délen a Csegei-út-
fél, nyugaton a Keleti-főcsatorna.

Az Újszőlő határai: északon, és nyugaton 
a Gohér utca, keleten Szabadság utca, délen 
a Vásártér.

Mezőőr: Balogh Imre elérhetősége: 
06-30-401-8026

Hajdúnánás, 2012. május 29. 
Török Róbert, mezei őrszolgálat vezető.

PROGRAM
10.00 Himnusz
10.05 Ünnepélyes megnyitó 
A rendezvényt megnyitja: Szólláth Tibor, 

Hajdúnánás város polgármestere
Köszöntőt mond: Tóth Attila, a Hajdú-

Bihar Megyei Polgárőr Szövetség elnöke
Beszédet mond: Bodó Sándor, a Hajdú-

Bihar Megyei Közgyűlés elnöke, Dr. Fekete 
Csaba dandártábornok, Hajdú-Bihar Me-
gyei rendőrfőkapitány, Dr. Túrós András, az 
Országos Polgárőr Szövetség elnöke.

10.45 Kitüntetések és tárgyjutalmak át-
adása

11.10 Kommandós bemutató
11.30 Sport, ügyességi és játékos vetél-

kedők
12.00 Ebéd 
Hajdúnánási Citera Zenekar
KÓCSIKI Du ó
13.00 Hajdúnánási tánccsoportok elő-

adásai (Nána Táncstúdió, Gimnasztráda 
csoport, Phoneix Fusion Hip-Hop csoport)

14.30 Desperado együttes koncertje
15.00 Ajala humorista műsora
15.30 Tombolasorsolás
16.00 Külön Kiadás együttes koncertje
A rendezvény helyszínén reggel 8 órá-

tól várjuk a véradókat.
Minden érdeklődőt sok szeretettel vár a 

Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség és a 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat!

A következő lapszámtól, folyamatosan, 
sávos rendszerben, az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B. §-a 
alapján az önkormányzati adóhatóság he-
lyi adó és gépjárműadó vonatkozásában 
adótartozással rendelkező adózók nevét, 
címét és az adótartozás összegét a Hajdú-
nánási Újságban, mint helyben szokásos 
módon közzéteszi.

Július 21-től jön 
a helyi adótartozók listája!

Hajdúnánáson 1912-ben alakult meg az 
első labdarúgó egyesület. Az évek során a 
csapat több osztályban is megfordult, a me-
gyei II. osztálytól egészen a nemzeti bajnok-
ság II. vonaláig. Az eltelt 100 év megünnep-
lésére június 30-án készül a Góliát-Bútor 
Hajdúnánás Futball Klubbal egy egész 
napos sportrendezvény megszervezésével. 
A délelőtt folyamán 8 csapatos kispályás lab-
darúgó torna és a Nánási Focisuli bemutatói 
zajlanak, a délután első fele pedig az öreg� -
úké, ahol a hajdúnánásiakon kívül a DVSC 
és a Bükkábrány senior játékosai, valamint 
a Parlament válogatottja szerepel. 17 órától 
a 2011/2012-es labdarúgó idény magyar 
bajnoka, a DVSC-TEVA labdarúgócsapata 
szerepel a Hajdúnánás GBFK ellen egy gála-
mérkőzés keretében.

Fotók, dokumentumok segítségével sze-
retnénk feleleveníteni az elmúlt 100 év haj-
dúnánási futballjának történéseit, amihez 
mindenkinek a segítségét szeretnénk kérni, 
aki rendelkezik fotókkal, relikviákkal az egy-
kori hajdúnánási csapatokról, játékosokról. 
Kérjük, juttassák be ezeket az anyagokat a 
művelődési központba Szólláth Zoltánhoz.

100 ÉVES A NÁNÁSI FOCI

ÖHÖNFŐZŐ VERSENY
2012. június 23. (szombat)

XX. Megyei Polgárőr Nap 
2012. június 9.
Helyszín: Városi Sporttelep, Fürdő u.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Mezei Őrszolgálatának körzetei
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Május 11–13. között rendezték meg 
Hajdúnánáson a Hajdú-Bihar Megyei 
Gyermek és I� úsági Néptáncfórumot 
az Észak-Alföldi Regionális Gyermek és 
I� úsági Néptáncfesztivállal egybekötve a 
Kéky Lajos Művelődési Központban.

A találkozó nagy hagyományokra te-
kint vissza, 1968 óta kerül megrendezés-
re, Hajdúnánáson ez a 4. alkalom, me-
lyen a bemutatkozásokon kívül megmé-
rettetésre és minősítésekre is sor került 
szakmai zsűri által. Az értékelés kiterjedt 
a csoport képességeit legoptimálisabban 
tükröző anyagválasztásra, a koreográ-
� ára, az előadás színvonalára, érthető 
szövegmondásra, az öltözködésre, a táj-
egységnek megfelelő viseletre.

Az 5 tagú szakmai zsűri a harmadik 

nap végén értékelte a csoportok teljesít-
ményét, valamint vezetőikkel szakmai 
értekezést és elemzést is tartott.

A találkozón 50 csoport közel 1500 
résztvevője 72 koreográ� ával kápráztatta 
el a közönséget nagyszerű kísérő zeneka-
rokkal (Szeredás, Sugalló, Zagyva ban-
da, Csürdöngölő, Bürkös, Szikes, Csimi 
Handa Banda). A zenekarok együtt is 
játszottak „időkitöltő” feladatként a kö-
zönség nem kis lelkesedésére óriási han-
gulatot varázsolva a színházteremben.

Örömmel töltött el minden városunk-
beli résztvevőt, hogy hajdúnánási csopor-
tok is szép számmal mutatták meg magu-
kat, így a Református Iskola, a Bocskai 
Iskola, a Művelődési Központ minden 
csoportja, valamint egy második osztályo-
sokból összeállított csapat is megmutatta 
tehetségét, a néptánc iránti lelkesedését. 
Köszönet és elismerés illeti a kiváló nép-
tánc pedagógusokat,akik a műsort beta-
nították: Bistey Attila, Makkay Andrea, 
Márton Attila, Illyés Ilona.

A néptáncfórumon a résztvevők tánc-
házon, lovasszekerezésen, kézműves fog-
lalkozásokon is részt vehettek a három 
nap alatt.

Fekete Andrea

Sajtótájékoztató keretében ismertette 
Szólláth Tibor polgármester úr és Bíró 
István a Nánás Pro Cultura ügyvezetője a 
város nyári kulturális kínálatát. A tíz hé-
ten átívelő rendezvénysorozat – a Nánási 
Vigasságok – egyaránt kínálatot nyújt 
a komolyabb és a szórakoztató műfajok 
kedvelőinek egyaránt. Polgármester úr 
kifejtette, hogy az elmúlt évben elindult 
egy szemléletváltás, amely megpróbálja a 
Város Napja körül csúcsosodó rendezvény 
dömpinget inkább a nyári hónapokra te-
ríteni, szem előtt tartva a célt: Hajdúnánás 

kedvelt turista, idegenforgalmi célpont 
legyen, építve elsősorban a gyógyvízre. 
E köré kell szervezni a lehetőség szerin-
ti minden korosztály igényeit kielégítő 
programokat. Bíró István bejelentette, 
hogy rövidesen napvilágot lát egy prog-
ramfüzet, amelyből mindenki választhat 
magának kedvére valót hétvégenként. 
A nagyszabású rendezvénysorozat anyagi 
alapjait egyrészt a helyi idegenforgalmi 
adóból, valamint pályázati támogatásból 
tudják biztosítani.

Rigó Tamásné

Egy nyáron át – kulturális, szórakoztató,
szabadidős programok júniustól augusztusig

Regionális és megyei 
néptáncfórum HajdúnánásonFejezetek

a hajdúnánási fürdőkultúra 
történetéből 6.
Tisztasági fürdő és az első 
szabadtéri medencék
A mélyből feltörő hévíz hasznosítására 
előbb kádas fürdő létrehozásáról döntött 
a város vezetése. Erre a célra 1959-ben 
megépült egy úgynevezett tisztasági épü-
let 9 káddal és ugyanennyi zuhannyal. 
„A kádas fürdőben a kiszolgálással, tisz-
tasággal minden alkalommal meg voltam 
elégedve a legmesszebb menőkig, ezért 
kérem a vezetőséget, hogy dicséretben ré-
szesítse az itt dolgozókat” – írta az egyik 
vendég.

1961-ben járunk már. A további mun-
kálatok folytatására azonban a tanács 
átadta a kút és a fürdő üzemeltetését az 
általa létrehozott Községgazdálkodási Vál-
lalatnak.

A nánási fürdő 15 és fél hektár terü-
letéből egyébként ebben az időben 1,7 
hektárt tett ki a csónakázó tó, 5,3 hektárt 
egy szép erdős-fás övezet és volt még egy 
1,3 hektárnyi mocsaras, vizes terület is. 
A fennmaradó 7 hektáron valósult meg 
azután a medencék építése és a parkosítás.

Az igények és a kor követelményei 
csakhamar túlhaladták a kádas fürdők 
által nyújtott szolgáltatásokat. Így hát 
még 1961-ben elkezdődött három sza-
badtéri medence építése is. A termálvizet 
egyébként a kútfejről egy 2x2,5 méteres 
vaslemez tárolóba vezették, melyet 5 mé-
ter magasságban helyeztek el. Innen aztán 
három vezetéken át távozott a meleg víz: 

egyrészt a strand, illetve a kádas fürdők-
höz, másrészt a kertészethez és a mosodá-
hoz, harmadsorban pedig a fürdő melletti 
árokba hasznosítatlanul.

Hogy melyek voltak az első medencék? 
Előbb a gyermek medence épült meg, 
majd a gyógymedence és az úszó. Ez volt 
a legnagyobb, az úgynevezett versenyme-
dence 1100 négyzetméteres vízfelülettel. 
Az építkezésekkel egy időben kezdetét 
vette a társadalmi munkavégzések kor-
szaka, melynek fő szervezője L. Ambrus 
Márton, a fürdővé formálódó intézmény 
vezetője lett.

Mindezzel pedig elérkeztünk az 1962. 
évbe, a városi fürdő hivatalos megnyitá-
sának idejére. Erről bővebben következő 
számunkban írunk.

(Forrás: Hajdúnánás története, 1973., 
helyi emlékezet.)

Buczkó József
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Nagy megtiszteltetés érte városunk egyik 
ismert képzőművészét, Bertalan Feren-
cet, önálló kiállítási lehetőséget kapott 
Budapesten, az OTP Bank Galériájában. 
A tipikus hajdúsági tájakat, embereket, 
hangulatokat megörökítő realista stílus-
ban alkotó tárlatát március 12-én dr. Kun 
Edit festőművész nyitotta meg. A kiállí-
tást Pistyúr Imre, Munkácsy-díjas szob-
rászművész méltatta. A tárlat létrejötte 
üzenet az Alföld „porából”, innen, ebből 
a kisvárosból, amely sok alkotó művész 
szülőföldje, befogadó, tápláló, inspiráló 
közege volt az elmúlt évtizedek során. 
Ezeket az értékeket hivatott tovább vinni, 
az a nemzetközi művésztelep, amely közel 
húsz évnyi szünet után Bertalan Ferenc 
ügyszeretetének köszönhetően újra indul-
hatott 2006-ban. A kiállítás egy hónapig 
volt látható, amelyet a Törö-Kép-Arty 
Kft. rendezett.

Hajdúsági tájak és emberek
az OTP Bank Galériájában

Üvegfestő kiállítása 
a Kéky Lajos Művelődési 
Központban

Május 3-án – csütörtökön – délután 17 
órakor nem mindennapi kiállításra került 
sor a művelődési központ galériájában.

A városunkból elszármazott Oláh-
né Nábrádi Julianna Budapestről hozta 
haza szülővárosába – Hajdúnánásra gyö-
nyörű üvegfestményeit. 

A kiállítás a Szalmakalap Citera Együt-
tes Szalmaszálak citeracsoportja műsorá-
val vette kezdetét. A gyermekekből álló 
együttes hangulatos műsora után Szólláth 
Zoltán művelődésszervező tartott meg-
nyitó beszédet. Megnyitójában elmondta, 
hogy a kiállító Oláhné Nábrádi Julianna 
Hajdúnánáson töltötte a gyermekkorát. 
Budapestre kerülve megismerkedett az 
üvegfestés technikájával.

Az eltelt évek során igazi „amatőr 
üvegfestő művésszé” vált. Ezt bizonyít-
ják a galéria falán elhelyezett szebbnél-
szebb üvegfestmények.

Tárlatok

Tar József
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Minőség · Megbízhatóság · Szakértelem
Ingyenes árajánlat készítés, szaktanácsadás.

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

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

Nyak-Ép K� .

Szaküzlet: Hajdúnánás, Mártírok u 18. (a piaci üzletsoron.) • Telefon: 52/390-777 • Weblapunk: www.okulaoptika.hu

SZEMÜVEG!  Mi is a szemüveg?
A legfontosabb funkciója az hogy tisztán lásson rajta keresztül viselője.
És mi még?  Megjelenést kölcsönöz viselőjének. 

• Amikor találkoznak egy szemüveges emberrel, akkor mi az amit elsőnek meglátnak raj-
ta? Hát persze, hogy a szemüvege, hiszen az arcán van, lelkének tükre előtt, hamarabb 
észrevesszük, mint akár a ruháját vagy cipőjét.

• Mit gondolunk arról az emberről, aki kopottas, félrecsúszott, esetleg törött szemüveget 
visel, pedig új frizurával csinos, elegáns ruhában, cipőben látjuk? Pedig egy jól kiválasz-
tott és karbantartott szemüveg mindenképpen elegáns, kölcsönözhet tekintélyt, vagy 
lehet szexi.

• Egy baj van vele azt mondják drága!? Tényleg? Pedig csak napi 25–45 forint átlagban 
azért az eszközért ami tiszta látáshoz segít minket. és kb. két éven keresztül naponta 
meghatározza megjelenésünket.

• Mi a szakértelmünkkel, világszínvonalú Visioffi ce berendezésünkkel szívesen segítünk 
az önnek legelőnyösebb szemüveg kiválasztásában. És egyúttal a szemvizsgálatát is 
elvégezzük. És most, amennyiben behozza ezt a cikket hozzánk akkor ajándékba adunk 
önnek egy pár kiváló minőségű szemüveg lencsét, a kiválasztott keret mellé.*
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Allegra 120g 30x 1800 Ft
Fenistil gél 30g 990 Ft
Panadol Extra 24x 1105 Ft

www.szimpatika.hu

Korona Patika

*(az ajánlat pontos részleteiről üzletünkben kaphat felvilágosítást, ajándék lencsét sph +-6.00 
cyl 2 dioptriában tudunk kiszolgálni. Az akció 2012 június 1-től 31-ig tart)

Bank, egészségpénztári valamint szép (szabadidő) kártyáját elfogadjuk. 
Fizethet továbbá üdülési csekkel és kamatmentes hitelt is tudunk intézni önnek.
Okula Optika szaküzlet 15 éve Hajdúnánás lakóinak tisztán látása kedvéért.
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Friss ellenörzött termelői tej 
ELADÓ! 
kb. 180 l 

Érd.: 06/30-953-0764

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

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

Öt féle menüből választhat, amelyek leírását 
honlapunkon megtalálhatja: 

www.lalipapi.hu

Kéne egy jó pizza? Kívül ropogós, belül puha?
AKKOR GYERE BE A MOZIBA!!

MEGNYILT!
ENERGY LIFE

Tartós és reform 
élelmiszerek boltja.

SCITEC
termékek széles 

választéka.

Hajdúnánás, 
Bocskai út 24.

Hajdúnánás, Bocskai és Reviczky utcák sarkán 
épülő társasházban üzlethelyiségek

(61 m2 és 63 m2) és lakások 
(55 m2; 57 m2; 63 m2; 65 m2) eladók.

Érdeklődni lehet: 30/382-4643 vagy 
geomen@nanaskabel.hu.

Hajdúnánási tömő üzemébe
(Polgári útra) 

várja a KÉZMŰ Nonprofi t Kft. 
megváltozott munkaképességűek 

jelentkezését 
az alábbi e-mail címen: 

paloczi.judit@kezmu.hu 
illetve 06-20/494-12-14-es 

telefonszámon.

TELJES KÖRÛ

KERTÉSZETI SZOLGÁLTATÁS
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Mesfém K� .
Autóalkatrészek
a legjobb árakon! 

HAJDÚNÁNÁS 
Dorogi u. 7. 
Tel.: 52/570-575

HAJDÚDOROG 
Böszörményi u. 79. 
Tel.: 52/232-292

Magyaros ízek mellett igaz ételkülönlegességekkel várjuk kedves vendégeinket, 
mint a magyar tarkából vagy mangalicából készült ételeink. Kényelemmel, udvarias 

kiszolgálással, családias hangulattal biztosítjuk ön számára a kikapcsolódást.
•

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 9–11
Tel.: 52/570-679 • 06-30/349-1083

www.magyaros-etterem.hu
E- mail: info@magyaros-etterem.hu

•
Nyitva tartás: H-Sz: 11.30–22.00 V: 11.00– 2.00

Elfogadunk: Erzsébet- utalvány, Otp, Mkb és K&H Széchenyi pihenőkártya, 
Posta paletta, Chéqe Déjeuner, Ticket Express, Sodexho

Magyaros
Étterem
és Lacikonyha

Hajdúnánás, Toldi u. 25. sz.
Édesapánknak 75.

születésnapján hosszú 
életet és jó egészséget 

kíván a családja! 

Kéki István

Még lehet jelentkezni 
a számítógépes gépíró 

tanfolyamra.

Érd.: 
Kéki Éva 30/608-7351
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KócsiSztori 
A szelíd vadgalamb

Nagyot változott a világ az állatok védel-
me, megbecsülése tisztelete iránt. Nagy-
apáink gyerekkorukban madárfészek 
kirablósdit játszottak, s nagyanyámat se 
tudtam volna elképzelni, hogy lány ko-
rában egy kiskutyával az ölében megy a 
piacra krumplit venni.

Ma már azt is megbüntetik, aki nem 
szabályos láncon tartja a kutyáját, s ha 
kínoz, vagy megöl egy állatot, börtönbe 
is kerülhet. Ez véleményem szerint jól is 
van így. Az én történetem azonban szelí-
debb jószágról szól, s remélem nem tarja 
senki kicsit frivolnak, tiszteletlennek a 
sztorit.

Pár hete észrevettem, hogy reggel 
mikor megyek az állatokat etetni, egy 
vadgalamb (Streptopelia decaocto) min-
dig ott ül az egyik almafámon, s ahogy 
kiszórom a drága 6000 forintos tengerit, 
már száll is le a tyúkok közé, s vígan reg-
gelizik velük. Annyira elszemtelenedett 
már, hogy szinte két méterre is engedi 
megközelíteni magát, s a hessegetésem-
re se nagyon ijed meg. Jeleztem is egyik 
reggel kávézás közben a teraszon a ne-
jemnek, hogy megugrasztom valahogy 
azt a galambot. Ne én velem kukoricáz-
zon, hiszen több nagygazda is van a kör-
nyéken, ott még búzát is kaphat.

Hozzá ne nyúlj! – adta ki a parancsot 
kedvesem csak úgy egykedvűen – hiszen 
ő anyukám.

Kikerekedett szememet látva elma-
gyarázta, hogy az én drága anyósom ha-
lála előtt azt mondta neki, hogy vadga-
lamb képében fog visszatérni, s úgy fog 
rá vigyázni.

Természetesen másnap már sokkal 
tisztelettudóbb voltam, hiszen mindig 
imádtam anyósomat.

‒ Csókolom anyuka! Még egy kis ten-
gerit?

És valóban. Egy szombati bográcsozás 
után oda ült a diófánkra, – ami alatt a 
család ebédelt –, s onnan � gyelte hogyan 
eszünk, pontosabban hogyan eszek, mi-
vel végig csak engem � gyelt. Le nem vet-
te a szemét rólam. Pár nap múlva, mikor 
kertásás után engedtem magamnak egy 
hosszúlépést, a szóda hangjára hangos 
turbékolásba kezdett.

‒ Jól van! Csak ezzel az egy pohárral 
anyuka! – replikáztam vissza.

Abból, hogy az ember az ilyen dolgok-
ban hisz, vagy hinni akar, nem történhet 
semmi baj, s talán a nehezebb dolgokat, 
problémákat is könnyebb elviselni, fel-
dolgozni.

Én mindenesetre legutóbb nejem kér-
désére, hogy adtam e már a tyúkoknak, 
csak ennyit válaszoltam rezignáltan:

‒ Igen adtam, sőt, édesanyádnak is 
vitten egy fél száraz pogácsát.

Kócsi Imre

Napok óta minden alapot nélkülöző 
rémhír járja be Hajdúnánást. Témája: 
hátrányos helyzetű családok letelepítése 
Hajdúnánáson. Először csak 30 család-
ról szólt a hír, majd Hajdúböszörmény-
ből érkező 300 emberről, ezt követően 
500 – Debrecenből áttelepülő - személy-
ről lehetett hallani. Eleinte nem tulajdo-
nítottam nagy jelentőséget ennek, hisz 
időről-időre találkozunk ilyen rosszindu-
latú hangulatkeltéssel a város életében és 
a politikában is. Mostanra azonban oly 
mértékben elburjánzott ez a szóbeszéd, 
komoly nyugtalanságot keltve városunk 
lakói között, hogy mindenképpen szeret-
nék reagálni rá.

Azt már megszoktam, hogy személye-
met gyalázó, minden alapot nélkülöző 
támadások érnek, de a mostani, a város 
nyugalmát megzavaró rosszindulatú 
rágalmat visszautasítom, hiszen ez már 
nem csak engem, hanem közel 18 000 
embert érint. Ezért nyomatékosan kije-
lentem: Hajdúnánás jelenlegi vezetése 
egyetlen település vezetésével sem folyta-
tott tárgyalásokat és nem egyezett meg 
semmilyen közösség városunkba történő 
betelepítéséről!

A helyi politikáért valaha is felelős-
séggel tevő emberek, a mindenkori kép-
viselő-testület és a városvezetése célja 
eddig is az élhető város megteremtése 

Nyugalmat és józanságot kérek
Tisztelt Hajdúnánásiak!

„A mezőny 
legerőteljesebb fi lmje”
„A mezőny legerőteljesebb � lmje”–
értékelt az Emmy-díjas rendező, Var-
sányi Ferenc. – Újabb országos sikert 
aratott a ReFilm.

2012.május 19-én rendezték meg Bu-
dapesten az I. Ökumenikus Diák� lm-
szemlét, melynek a Sapientia Szerzetesi 
Főiskola Auditorium Maximum terme 
adott otthont. Harminc iskola hatvan 
� lmjéből válogatta ki az előzsűri azt 
a húsz alkotást, melyet bemutattak a 
szemlén.

A ReFilm álarcok témában készített 
„Farsang 2013” c. produkcióját az első 
blokkban, az általános iskolák � lmjei kö-
zött vetítették. Az öttagú szakmai zsűri 
minden � lmet segítőszándékú kritikával 
elemzett és értékelt. 

A � lmszemlére készített bemutatkozó 
füzetbe leírtuk, hogy � lmjeinket átszövi 
a humor, általában gegekre épülnek, ám 

mostani alkotásunk eltér az eddigiektől. 
A megadott téma egy súlyos mondaniva-
lóval bíró, provokatív jellegű � lm készí-
tésére inspirált bennünket.

A neves szaktekintélyekből álló zsűri 
elismeréssel szólt munkánkról, kiemelte 
� lmünk kitűnő ritmikáját, szerkezetét, 
feszültségkeltő hatását,  s a folytatásra 
biztatva adta át nekünk az ünnepélyes 
eredményhirdetésen az első díjat: egy 
100 ezer forint értékű videokamerát. 
Nagy volt az öröm… Olyan érzésünk 
volt, mintha legalábbis Emmy-díjat 
vennénk át. A közönség is elismerően 
tapsolt, közösen örültünk egymás sike-
reinek.

Sok-sok élménnyel, tapasztalattal, 
egy szuper kamerával és értékes szakmai 
kapcsolatokkal, barátságokkal érkez-
tünk haza Budapestről.

Lukácsné Tompa Zsuzsa 

és fenntartása volt. Ezt a célt szem előtt 
tartva hozzuk meg ma is és a jövőben 
is döntéseinket. Ennek eredményeként 
Hajdúnánáson a bizalomra épülő, kö-
zösségi összetartozást erősítő szemlélet 
uralkodik és kiegyensúlyozottság jellem-
zi településünket. Mindez jó alapot te-
remt azoknak a pozitív folyamatoknak, 
amelyek a város társadalmi és gazdasági 
fejlődését segítik. 

Ettől függetlenül, vagy éppen ezért? 
valakiknek ma Hajdúnánáson az az ér-

dekük, hogy a várost jelenleg jellemző 
harmóniát és nyugalmat mindenféle 
etikátlan eszközt felhasználva felborítsák 
és nyugtalanságot szítsanak a lakosság 
körében. Arra kérem Önöket, az ilyen és 
ehhez hasonló rémhírek által ne hagyják 
magukat provokálni, félrevezetni! Min-
denkitől nyugalmat és józanságot kérek!

Maradok városunk szolgálatában, 
tisztelettel

Szólláth Tibor
Hajdúnánás város polgármestere.


