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közelmúltban nagyszabású köz-
munkaprogram indult Hajdú-
nánáson a startmunka program 

keretén belül. Az ezzel kapcsolatban ter-
jengő szóbeszéd, rosszmájú megjegyzé-
sek, tévhitek eloszlatása érdekében Tóth 
Imrétől, a projekt vezetőjétől kértem 
részletes tájékoztatást.

Nagy reményekkel, és hatalmas len-
dülettel vágtunk bele – kezdi a beszél-
getést Tóth Imre. A Belügyminisztérium 
által támogatott alapból lehetősége nyílt 
városunknak közel 300 főt alkalmaz-
ni. Hajdúnánás 4 projektben pályázott. 
Egyik a mezőgazdasági kertészet, másik 
a mezőgazdasági földutak, belvízelvezető 
rendszerek rendbetétele, illetve az illegá-
lis szemétlerakó helyek megszüntetése.

Február végén már elkezdődött 22 
fővel, a hulladéklerakó helyek megszün-
tetése. Az első cél, a Magyar utcán lévő 
hajdani Liget kitakarítása, s eredeti álla-
potába való visszaállítása. A nád kivágása, 
a kőtörmelék elhordása folyamatban van. 
Szeretnénk egy kis tavat is kialakítani itt, 
tervünk egy szabadidős centrum létreho-
zása, mely a családok hétvégi kikapcsoló-
dásának egyik helyszíne lehet a jövőben.

Március elsején 100 emberrel megkez-
dődtek a kertészeti munkálatok a Fürdő 
utca végén, az önkormányzat által bérelt 
20 hektáron. Itt elsősorban konyhakerti 
növények termesztésével foglalkozunk. 
A borsótól kezdve a sárgarépán át a pa-
radicsomig szinte mindent ki akarunk 
próbálni, s terményeink nagy részét sze-
retnénk helyben értékesíteni, s a jó mi-

nőséggel arra törekszünk, hogy egy-két 
éven belül önellátóak legyünk. Van még 
2 hektár általunk megművelt terület a 
Nyúl utcán, illetve a Nemzeti Földalap-
kezelő Szervezettől is sikerült visszaigé-
nyelni 4 hektárt, így elég nagy területen 
tudunk gazdálkodni. A program lehe-
tőséget ad arra, hogy a segédmunkások 
mellett szakmunkásokat is alkalmaz-
zunk – nyilván magasabb bérért –, s így 
traktorosok, mezőgazdasági gépszerelők, 
növénytermesztők stb. is munkalehe-
tőséghez jutottak a programon belül. 
Jelenleg a fóliasátrak felállítása van fo-
lyamatban, ahol a palánták magról ne-
velése történik. A földek megművelésén 
túl vagyunk, a vetések is elkezdődtek, a 
vetőmagok beszerzése folyamatos. A Pol-
gármesteri Hivataltól megkaptuk a volt 
Fülemüle óvodát irodaközpontnak. Itt a 
felújítási munkálatok után 6 fős appará-
tus látja el a projekt adminisztrációs te-
endőit, ugyanis nagyon szoros és szigorú 
elszámolási kötelezettségünk van a Bel-
ügyminisztérium felé. Heti elszámolás 
van, a dolgozók ez alapján kapják meg a 
fizetésüket, tehát minden héten utaljuk 
a béreket. Idén szeretnénk megalapozni 
a projekten belül az állattenyésztést is. A 
munkavállalók beiskolázása már elkez-
dődött. A képzés keretén belül heti 6 órá-
ban elméleti, illetve heti 30 órában gya-
korlati foglalkozások lesznek. A 4 hektár 
területre már olyan takarmányfélesége-
ket vetünk, melyek az állattenyésztést 
segítik. Terveink szerint kecskét, nyulat, 
sertést, baromfit tartunk majd. Most az 

előkészítés fázisában vagyunk, amely 
nem egyszerű, hiszen szigorú állategész-
ségügyi előírásoknak kell megfelelnünk, 
de munkánkat olyan szakemberek segí-
tik, hogy bízhatunk a sikeres jövőben. 

A város belterületén lévő árkok és víz-
elvezető csatornák tisztításával, rekonst-
ruálásával foglalkozik a másik csoport. 
Ahol benőtte a nád vagy cserje az árko-
kat, egyéb akadály került a víz útjába, az 
átereszekbe, ezek tisztítását, átépítését 
végzik. Terveink között szerepel, hogy 
a projekten belül egy betonelem gyárat 
is beindítunk az Arany János utcai telep-
helyen. Így nem kell megvásárolnunk az 
árkok rehabilitálásához szükséges beton-
lapokat, sőt az itt gyártott betonelemeket 
lehetőség szerint forgalmaznánk is, és ez 
újabb bevételt eredményezne. Ezen a te-
rületen is arra törekszünk, hogy olyan 
termelőegységet hozzunk létre, amely 
hosszú távon önállóan is működni tud, 
profitot termel.

A mezőgazdasági földutak tisztítása, a 
határban lévő dűlőutak karbantartása a 
projekt során beszerzésre került speciális 
gépekkel, útgyaluval történik. Szeret-
nénk, ha a gazdák könnyebben jutnának 
be a területükre, illetve az ott lévő csa-
tornák kitisztítását, s a belvízelvezetést is 
szeretnénk megoldani.

Nem könnyű a feladatunk, de ezzel a 
projekttel közel 300 nánási ember kap le-
hetőséget arra, hogy bebizonyítsa, dolgoz-
ni akar, és munkával szerzett jövedelemből 
biztosítsa saját és családja megélhetését.

Kócsi Imre

A tavaszi nagy karbantartások végeztével, 
fél hónapos szünet után, április 27-én 
nyitotta meg újra kapuit a nagyközönség 
előtt a hajdúnánási strandfürdő. 

A szezonnyitó programra április 29-én 
vasárnap került sor. A meleg, kora nyári 
napon a fürdőben teltház volt. Sokan jöt-
tek városunkból és más településekről is, 
hogy a fürdőzés örömei mellett a szóra-
koztató programokon is részt vehessenek. 
A hosszú hétvégén a négy nap vendégfor-
galma mintegy 6000 fő volt. A programo-
kat szívesen fogadták a fürdővendégek. 
Jól vizsgázott a gyógymedencék melletti 
színpad és kiválóan működött a fürdő 
először munkába állított saját hangosító 
rendszere, mely ezután már külön költség 
nélkül alkalmas lesz akár kisebb zeneka-
rok kiszolgálására is!

A rendezvény – de nem a fürdőzés – zá-
rásaként a nézők a mostanában hódító la-
tin eredetű testedzés-táncból a zumbából 
láthattak egy kis ízelítőt Kiss Éva és lányai 
közreműködésével. Május 12-én azon-
ban már nemcsak napközben lesznek 
programok, hanem éjszakai fürdőzésben, 
habpartyban és speciális szauna program-
ban is részt vehetnek az érdeklődők.

Szabó Endre

NöVéNytermeSztéS, állatteNyéSztéS = 300 muNkaHely
kIStérSéGI StartmuNka mINtaproGram HajdúNáNáSoN

strand-
szezon

Április 29-én, a Tánc Világnapját ünnepel-
ték a Hajdúnánási Kéky Lajos Művelődési 
Központ színháztermében.

A több mint 3 órás, két felvonásos műsor-
ban a város amatőr tánccsoportjai és tanárai 
adtak számot táncbéli tudásukról.

Óvodáskortól felnőtt korig, modern tánc-
tól a néptáncig – széles skála mutatta meg a 
tánc sokszínűségét, szépségét, népszerűségét.

A műsorban közreműködtek a Nána 
Formáció Társastáncstúdió felnőtt, után-
pótlás és haladó csoportjai, a Hajdúnánási 
Gimnasztráda Ifi, Junior, Utánpótlás cso-
portjai, a Tipp-Topp, Kipp-Kopp, Arany-
szalma néptánccsoportok, a Phoenix Fusion 
Tánciskola, az Irisz Tánc Klub, Bocskai AMI 
Gyermek Néptáncegyüttes,valamint a Re-
formátus Általános Iskola Szivárvány Nép-
tánccsoportja és a tanáraik.

Fekete Andrea

50.

tánc, tánc,
tánc…



2 Hajdúnánási Újság 2012. május 10.

Gyár a város szélén
A VENTIFILT Légtechnikai Zrt. Ma
gyarország piacvezető ipari légtechnikai 
és környezetvédelmi berendezéseket, va
lamint egyedi hegesztett fémszerkezet
gyártó gyára. Hajdúnánásra települése 
– 1960 óta, akkor még Szellő
ző Művek – bizony több mint 
ötven év telt el. Voltak nagyon 
jó évek, de az utóbbi időszak 
nem tartozik ezek közé. A 
cég évek óta szívósan küzd a 
megmaradásért, és eddig úgy 
tűnik, ha nehezen is, de tal
pon tudtak maradni, és még 
mindig több mint száz haj
dúnánási család megélhetését 
jelenti ez a kicsi gyár. Gélák 
Pál ügyvezető igazgató úrtól 
érdeklődtünk, hogyan sikerült átvészel
ni az elmúlt évet, mit várnak 2012től. 

■ A 2011-es év az év eleji várakozások-
hoz és terveinkhez képest is szélsőséges 
piaci viszonyokat hozott. A gazdasági 
válságot követően a hazai beruházási piac 
a várakozásokkal ellentétben tovább szű-
kült. Az előző időszakban jelentős ener-
giát fektettünk az energetikai piacra, azon 
belül a biomassza erőművek légtechnikai 
és füstgáztisztítási technológiáiba. Sajnos 
az előkészítés alatt, és beruházás indítás 
előtt álló erőműépítések az új energetikai 
támogatási rendszer miatt leálltak. A hazai 
piacon a trend egész évben nem változott 
meg, ezért cégünknek is alkalmazkodnia 
kellett, a belföldi üzletágunk tevékenysé-
gét a 2012-es indulásra kisebb létszámmal 
újra kellett szervezni. 2011 első félévében 
európai partnereink is előrejelzéseik alatt 
rendeltek termékeket, így az első félév 
rendkívül nehéz helyzetet hozott. 

A tulajdonos Videoton Holdinggal 
egyetértésben úgy döntöttünk, hogy a lét-
számot – kismértékű racionalizálás mel-
lett – megőrizzük. A Holding nemzetközi 
kapcsolataival és munkatársaink kitartó 
piacépítő munkájával a nyári időszak új 
– alapvetően német – partnerekkel sike-
rült nagyobb szerződéseket kötni, így au-
gusztustól rohamosan megnőtt munkánk 
mennyisége. Szeptember 1-től sikerült 
visszaállnunk a 32 órás munkahétről a 
normál munkarendre, így munkatársa-
ink egy igazán embert próbáló időszakot 
zárhattak le életükben. Azonban a meg-
duplázott második félévi teljesítmény sem 
tudta korrigálni az első 8 hónap gyenge 
eredményét, így összességében a 2011-es 
évet veszteséggel zártuk, bár majdnem 
20%-al nőtt bevételünk 2010-hez képest.

■ Melyek a Zrt. legfontosabb feladatai a 
2012-es évben? Biztosított-e a munkalehe-
tőség és megvan-e a munkához a megfelelő 
létszámú munkás garnitúra? 

■ A 2012-es év döntő feladata, hogy az 
egyre keményebb piaci kihívások mellett 
is nyereséget termeljünk. Erős a szorítás, 
mivel mind a bel, mind a külpiacokon 
rendkívül erős az árnyomás, a konkurens 
cégek préselik lefelé az árakat, miközben 
minden költségünk folyamatosan nőtt el-
múlt időszakban. Az elmúlt hónapokban 

végzett intenzív piaci munkánk eredmé-
nyeképpen ma már több a leszerződött 
munkánk erre az évre, mint az előző év 
teljes bevétele volt. Mondhatnánk azt is, 
hogy akkor ez rendben is van, de az ár-

viszonyok miatt kiemelten dolgozunk a 
költségeink csökkentésén és fejlesztenünk 
kell a belső munkavégzésünk hatékonysá-
gát is. A termelésben közvetlenül dolgo-
zó létszám kevés, hónapok óta keresünk 
lakatos, hegesztő szakembereket, de na-
gyon nehéz jó, tapasztalatokkal rendel-
kező embert találni. Kénytelenek voltunk 
és vagyunk külső, Hajdúnánáson kívüli 
kapacitásokat is igénybe venni. Az utóbbi 
néhány évben újra beléptünk a szakmun-
kás tanuló képzésbe, de ez még egyelőre 
nem hozza a várt eredményt, de ez egy 
hosszú történet…

■ Ebben az évben hányan dolgoznak a 
cégnél és meg tudják-e oldani zavarmente-
sen a bérkompenzációt?

■ Jelenleg 154 fő dolgozik a Ventifiltnél. 
A kormány által ránk hárított bérdönté-
seket, mint minden Videoton tagvállalat, 
mi is már februárban (januári hatállyal) 
megléptük. Ez vonatkozik mind a bértar-
tásra, mind a minimálbér emelésére. Ez a 
döntés majd 10%-al növelte bérköltsége-
inket, de ezzel a dolgozók nettó keresete 
nem növekedett.

■ A gyártott termékeket hol értékesítik?
■ A termékszerkezetünk, profilunk nem 

változott, továbbra is a nagy európai lég-
technikai gyártók partnerei vagyunk. Je-
lenleg a termelésünk 90%-a export piacra 
kerül. A termékek döntő többségét szerző-
déses gyártóként állítjuk elő a részegységek 
gyártásától komplett ventilátorokig. Nagy 
részük Németországba, Ausztriába, Nagy-
Britanniába kerül. A fővállalkozó partne-
reinknek szállított gépeink idei szerződé-
seink alapján Indonéziába, Oroszországba, 
Bulgáriába is elkerülnek.

■ Melyek a jelen legfőbb feladatai és mire 
lenne szükség a zavartalan munkához?

■ Cégvezetőként a cég piaci helyzetének 
fejlesztése mellett, a cég belső fejlesztése a 
feladatom. A változó gazdasági környezet, 
a piaci kihívások folyamatos alkalmazko-
dást kívánnak meg mind a dolgozóktól, 
mind a cég szervezetétől. Hosszútávon 
célunk a stabilitásunk megőrzése, a mun-
kahelyek számának bővítése.

Mire lenne szükség a zavartalan mun-
kához? Maga a zavartalan munkavégzés. 
De olyan nemigen lesz.

Lejegyezte: Gut István

Béres csepp 40x30 ml 3090 Ft
Voltaren emulgél 1% 50 g 995 Ft
Magne B6 tabletta 50 db 1395 Ft

www.szimpatika.hu

Korona Patika
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jó gyakorlatok a református 
általános Iskolában

országos sikerek 

a kőrösiben

Gyermekszínjátszó fesztivál 
sokadik alkalommal 
városunkban

Már a korábbi években is beszámol
tunk arról, hogy a Református Ál
talános Iskola több jó gyakorlata is 
szerepelt az Oktatási Minisztérium 
honlapján. Ezek voltak: A kompeten
ciafejlesztés kidolgozott helyi prog
ramja, a pedagógus teljesítményérté
kelés és a nem szakrendszerű oktatás 
gyakorlata.

Szabóné Marth Éva az iskola igazga-
tója 2010-ben nemzetközi keresztyén 
konferencián tartott előadást „Minő-
ségfejlesztés a gyakorlatban” címmel a 
református oktatási hálózat vezetőinek. 
Itt kötődött szorosabb testvéri kapcsolat 
a Pécsi Református Kollégium tagintéz-
ményeivel. 2011-ben öt tagintézmény 
tantestületének tartott előadást igazgató-
nő Pécsett a hajdúnánási Református Is-
kolában lezajlott minőségfejlesztés folya-
matáról, a keresztyén légkör áldásairól.

Ennek a kapcsolatnak a folytatásaként 
döntött úgy Pécs mellett – 450 km-re in-
nen – két tantestület, hogy személyesen 
is meglátogatják a nánási iskolát. Köz-
vetlenül is találkozni akartak a testvéri 
keresztyén iskola működésének jó gya-
korlataival. Drávafok és Nagyharsány 30 
fős tantestülete busszal érkezett 2012. 
április 26–27-én. Meglátogatták az isko-
la és az óvoda épületeit, tanulmányozták 
az iskola dokumentumait, kiemelten az 

egyéni fejlesztési naplókat mind a felzár-
kóztatás, mind a tehetséggondozás te-
rületén. Részt vettek a hétzáró áhítaton 
az iskola közösségében, ahol Gacsályi 
Gábor gyülekezeti lelkipásztor is kö-
szöntötte a vendégeket, majd bemutatta 
református templomunkat.

Április 27-én az Oktador Pedagógiai 
Szolgáltató Intézet IPR-műhelyt szer-
vezett a nánási iskola jó gyakorlatának 
bemutatására. Az előadásokra meghívást 
kaptak a Bocskai Iskola IPR munkacso-
portjának tagjai is. A Református Iskola 
munkatársai közül Barta Enikő IPR ve-
zető és Buczkóné Magi Irén igazgató he-
lyettes előadásait és gyakorlati tanácsait 
hallgatták meg a résztvevők. Ezután 
Erdőháti Imréné az Oktador szakértője 
tartott előadást, majd válaszolt a felme-
rülő kérdésekre.

A vendégek egy emlékfát is hoztak 
Hajdúnánásra, hogy az Isten lelke által 
egymáshoz kötődött tantestületek közös 
gyökerű emléket is őrizzenek kapcsola-
tukról. Az emlékfa mellé állított réztáb-
lára ezt vésették:

Nagy Ágnes

A Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, 
Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollé-
gium diákjai ebben a tanévben is foly-
tatták eredményes szereplésüket a termé-
szettudományos tantárgyak versenyein. 
A 12.-es Nagy Zoltán nevéhez fűződnek 
a legnagyobb sikerek, hiszen a Kémia 
Nemzetközi Éve tiszteletére rendezett 
országos vetélkedőn első helyezést ért 
el, bejutott a legszínvonalasabb megmé-
rettetés, az OKTV döntőjébe, ahol a 27. 
helyen zárt, valamint a végzős Kalapos 
György és a 9.-es Péntek Julianna mel-
lett tagja volt az országos Dürer kémia-
versenyen 6. helyezést elért csapatnak. 
A 12. osztályos Simon Norbert teljesít-
ménye is elismerésre méltó, hiszen a dr. 
Árokszállásy Zoltán országos biológia és 
környezetvédelmi verseny 24–26. helyét 
szerezte meg. Ezen eredmények, a terüle-
ti, megyei és körzeti vetélkedéseken elért 
további dobogós helyezések, illetve a bio-
lógia OKTV második körébe jutott négy 
tanuló teljesítménye mögött Maginé 
Seres Marianna, Nagy Zoltánné és Nagy 
Katalin tanárnők felkészítő munkája áll.

V. G. 

Hajdúnánás–Drávafok–
Nagyharsány

Április 28-án gyerekcsoportoktól volt 
hangos a Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ. A debreceni Méliusz Központ 
szervezésében és vele együttműködve 
került megrendezésre a XXI. Weöres 
Sándor Gyermekszínjátszó Fesztivál 
Hajdú-Bihar megyei Találkozója Marth 
P. Ildikó koordinálásával. Az egész napos 
rendezvényen 17 színjátszó csoport lépett 
fel, ezek közül Debrecenből 5, Hajdúdo-
rogról 3 csoport jött el, de képviseltette 
magát Ebes, Balmazújváros, Kokad, 
Csökmő, Polgár, Bagamér, Kaba, Egyek 
és nem utolsósorban Hajdúnánás is. 

Az előadott darabok között előfordult 
zenés, verses bábjáték, vetítéssel össze-
kötve, megjelent az alternatív színjátszás 
is, de jellemzően mesejátékokat láthatott 
a közönség. A lelkes, tehetséges gyerekek 
és a tapasztalt pedagógusok munkáját 
elégedetten értékelte a szakmai zsűri, 
amelynek tagjai voltak: Pinczés István 
Jászai Mari-díjas rendező és Dolmány 

Mária drámatanár, a Vécsey Színpad, 
Drámapedagógiai Műhely és Közmű-
velődési Egyesület elnöke. Ők nagyon 
színvonalasnak ítélték a Hajdú-Bihar 
megyei színjátszást az általános-iskolás 
korúak körében. Ritka dolog, de minden 
fellépő minősítést kapott. Így 3 arany, 9 
ezüst és 5 bronzminősítést vihettek haza 
a fesztiválról a különböző csoportok. 
Arany minősítésben részesült a debrece-
ni Bolyai János Általános Iskola, Óvo-
da és AMI két csoportja is, valamint a 
csökmői Faluház, Könyvtár és Alapfokú 
Művészeti Iskola. A hajdúnánásiakat a 
Bocskai Iskola színjátszó csoportja kép-
viselte Ádámné Balog Erika vezetésével, 
akik „A hazudós egér” c. darabjukkal 
ezüstminősítést érdemeltek ki. 

Az évente megrendezésre kerülő feszti-
vál jövőre is folytatódik. Bizonyára a lel-
kesedés sem hagy alább a sikerek láttán. 

Nagy Ágnes
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Ügyfélfogadás: Hétfő 9–12 óráig, Szerda 14–17 óráig
 Csütörtök 12–16 óráig

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

(A Balmaz Pékség fölött)

▶ Polgári, büntető és 
családjogi ügyek.

▶ Cégalapítás  
egy nap alatt.

▶ Tanácsadás,  
okiratszerkesztés.

Perge Tünde
Angyaltanfolyamot indít 
Hajdúnánáson megfelelő 

létszám esetén.

Jelentkezni lehet a 
Művelődési Központban 

Marth P. Ildikónál.
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Április 30–május 6.
Szent György Gyógyszertár, Hajdúdorog 

Május 7–május 13.
Kabay János Gyógyszertár, Hajdúnánás

Május 14–május 20.
Winkler Lajos Gyógyszertár, Hajdúnánás 

Május 21–május 27.
Korona Gyógyszertár, Hajdúnánás 

Május 28–június 3.
Olajág Gyógyszertár, Hajdúdorog

Június 4–június 10.
Winkler Lajos Gyógyszertár, Hajdúnánás 

Június 11–június 17.
Szent György Gyógyszertár, Hajdúdorog 

Június 18–június 24.
Kabay János Gyógyszertár, Hajdúnánás 

Június 25–július 1.
Winkler Lajos Gyógyszertár, Hajdúnánás

FelHíVáS
Hajdúnánás Városi Önkormányzat – mi-
után a településrendezési eszközök tel-
jes körű felülvizsgálatáról döntött – a 
122/2012 (III. 7.) számú Képviselő-testü-
leti Határozattal jóváhagyta a város telepü-
lésfejlesztési koncepcióját, amely a http://
www.hajdunanas.hu/koncepcio.pdf link 
alatt megtekinthető.

A településfejlesztési koncepció „a fej-
lesztés összehangolt magvalósulását bizto-
sító és a településrendezést is megalapozni, 
a teljes közigazgatási területére kiterjedő, 
önkormányzati településfejlesztési dönté-
seket rendszerbe foglaló, önkormányzati 
határozattal elfogadott dokumentum, 
amely a település jövőbeni kialakulását 
tartalmazza.”

A dokumentum elfogadását követően 
megkezdődött a településrendezési eszkö-
zök közül a településszerkezeti terv ezzel 
párhuzamosan a szabályozási tervek és a 
helyi építési szabályzat felülvizsgálata.

A felülvizsgálat akkor lesz eredményes, 
ha ebben az érdekelt lakosság tevékenyen 
részt vesz, hiszen olyan döntések előkészí-
téséről van szó, melyekben – lényegileg – a 
helyi lakosság, vállalkozások, valamint a 
városban ingatlan tulajdonnal rendelkezők 
mindegyike érdekeltnek tekinthető.

Kérjük ezért, hogy folyamatosan, de 
legkésőbb 2012. május 30-ig azok az in-
gatlan-tulajdonosok, befektetők, akik a 
jelenlegi előírások módosítását kezdemé-
nyeznék, azt a Város Polgármesterének 
címzett megkeresésben, jelezni szívesked-
jenek postai úton vagy az alábbi email cí-
men – szollath@hajdunanas.hu.

A településfejlesztéssel kapcsolatos ész-
revételeket, beadványokat, véleményeiket 
köszönettel várom, és remélem, hogy a vá-
ros jövője szempontjából hasznos, a készü-
lő településrendezési eszközök készítéséhez 
konstruktív észrevételeket, javaslataikat 
megteszik.

A felhívással, kapcsolatos kérdéseikkel 
ügyfélfogadási időben a Városfejlesztési és 
Gazdálkodási Irodát, illetve Boruzs Bernát 
mb. városi főépítészt keressék fel.

Szólláth Tibor polgármester

• Hajdúnánás VárosHáza:
 06 52/381411

• KéKy Lajos Városi MűVeLődési 
 Központ: 06 52/382400

• tourinforM iroda: 06 52/382076

• Móricz páL Városi KönyVtár 
 és HeLytörténeti GyűjteMény: 
 06 52/381941

• VízMű: Méretlen víz csőtörése esetén:
 06 52/381805 (0–24 óráig)

• eLHaLáLozás bejeLentése:
 06 52/383432 napközben, 
 06 30/3190492 (0–24 óráig)

• Városi szaKorVosi rendeLőintézet:
 06 52/381811

• orVosi üGyeLet: 06 52/381598

• csaLádseGítő és GyerMeKjóLéti 
 szoLGáLat: 06 52/381624

MentőK: 104
tűzoLtósáG: 105
rendőrséG: 107

közérdekű Címek, 
teleFoNok Ideggyógyászat Hétfő, kedd: 1530–1900, csütörtök: 1600–1900

 Dr. Bedő György Beutaló szükséges!
Nőgyógyászat Hétfő: 1200–1800 Dr. Tarczali Dezső 
 Kedd: 1300–1800 Dr. Szilvási Ferenc 
 Szerda: 1400–1900 Dr. Székely Péter 
 Csütörtök: 1300–1800 Dr. Korláth Zalán 
 Péntek: 1200–1800 Dr. Demeter Miklós
Tanácsadás Kedd, csütörtök: 1200–1300

 Szerda (Hajdúdorog): 1300–1400

Szemészet Hétfő, kedd, szerda, péntek: 1300–1700

 Hétfő: Dr. Hódos Márta; kedd: Dr. Pálfi Edit
 Szerda: Dr. Katona Irén; péntek: Dr. Czakó Attila
 (időpontkérés rendelési időben az intézet telefonszámain)
Röntgen Hétfő–péntek: 900–1500 Dr. Laskay Erika
 Dr. Pirzad Farzad Beutaló szükséges!
Ultrahang (Előjegyzés alapján. Időpontkérés a röntgentől.) Beutaló szükséges!
Laboratórium Hétfő–péntek: 730–1530 Dr. Nagy Gábor Beutaló szükséges!
Belgyógyászat Hétfő, kedd, péntek: 800–1300

 Szerda, páratlan csütörtök: 1300–1900

 Páros csütörtök: nincs rendelés Dr. Borbély János Beutaló szükséges!
 (időpontkérés rendelési időben az intézet telefonszámain)
Sebészet  Hétfő–péntek: 800–1400 Dr. Major Sándor
Fülorrgége Hétfő–péntek: 730–1330 Dr. Szécsi Anna
Orthopédia  Kedd, csütörtök: 800–1500 Dr. Prodanov Vaszil Beutaló szükséges!
Fiziotherápia  Hétfő–péntek: 800–1600 Dr. Domokos Pál Beutaló szükséges!
Reumatológia  Hétfő, szerda, péntek: 800–1200 Dr. Domokos Pál Beutaló szükséges!!
 Kedd, csütörtök: 1200–1600

Urulógia Hétfő, csütörtök: 1630–2000 Dr. Benyó Mátyás, Dr. Tállai Béla
Bőrgyógyászat  Kedd, csütörtök: 900–1400 Dr. Páldeák László, Dr. Kósa Ágnes
 Péntek: 900–1230 (időpontkérés rendelési időben a 06 30/562-3291, 
 illetve az intézet telefonszámain)
Tüdőgondozó Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 800–1400 Dr. Szabó Judit
 Szerda: 1100–1700 (időpontkérés rendelési időben, tel.: 06 52/382-250)
Üzemegészségügy Vizsgálatok előkészítése: hétfő–péntek 900–1200

 (Hiv. jogosítvány, munkaköri alk., lőfegyver alk. vizsgálat)
 Orvosi Rendelési idő
 Hétfő, csütörtök: 1300–1500 Dr. Magócs Gusztáv
Gyógytorna Hétfő–péntek: 700–1700 Pók Marianna, Józsiné Gimesi Andrea
Psychiátria Dr. Takács Judit szerda 1300–1700 Beutaló szükséges!
Fogászat Dr. Horai Zsolt
 Hétfő, szerda: 1100–1700, kedd, csütörtök: 730–1330

 Péntek páros héten 1100–1700, péntek páratlan héten 730–1330

 Dr. Abafalvi Zsuzsa
 Hétfő, szerda: 1100–1700, kedd,csütörtök: 730–1330

 Péntek páros héten 1100–1700, péntek páratlan héten 730–1330

 Dr. Varga Sándor
 Hétfő, szerda: 730–1330, kedd, csütörtök: 1100–1700

 Péntek páros héten: 730–1330

 Péntek páratlan héten: 1100–1700

 Dr. Nyíri István
 Hétfő, szerda: 730–1330, kedd, csütörtök: 1100–1700

 Péntek páros héten: 730–1330, péntek páratlan héten: 1100–1700

Iskola orvosi információk
oKtatási intézMény neVe isKoLaorVos foGorVos

Kőrösi Csoma S. Gimn. és Szakközépisk. Hn., Bocskai u. 29.
7–8. évf. kivételével 9–10–11–12 évf.

Dr. Jakab Mátyás,
Dr. Marosi Csaba Dr. Horai Zsolt

Kőrösi Csoma S. Gimn. és Szakközépisk. Hn., Bocskai u. 29.
7–8. évf. gimn. Dr. Marosi Csaba Dr. Varga Sándor

Kőrösi Csoma S. Gimn. és Szakközépisk. Hn., Iskola u. 3. SNI. Dr. Gócs Viktor Dr. Abafalvi Zsuzsanna

Kőrösi Csoma S. Gimn. és Szakközépisk. Hn., Baross u. 11. Dr. Magócs Gusztáv Dr. Varga Sándor

Református Általános Isk. Hn., Köztársaság tér 11. Dr. Kátai Ibolya Dr. Abafalvi Zsuzsanna

Bocskai Ált. Isk. Polgári u. 71. Dr. Kátai Ibolya Dr. Nyíri István

Bocskai Ált. Isk. Óvoda u. 2–10. (5–6 o.) Dr. Gócs Viktor Dr. Nyíri István

Bocskai Ált. Isk. Óvoda u. 2–10. (7–8 o.) Dr. Marosi Csaba Dr. Nyíri István

Bocskai Ált. Isk. Iskola u. 3. (1–2 o.) Dr. Marosi Csaba Dr. Abafalvi Zsuzsanna

Bocskai Ált. Isk. Iskola u. 3. (3–4 o.) Dr. Gócs Viktor Dr. Abafalvi Zsuzsanna

Bocskai Ált. Isk. Baross u. 11/A Dr. Jakab Mátyás Dr. Varga Sándor

óVodai eGyséGeK orVos neVe forGorVos

8. sz. Óvoda Hn., Kasza u. 3. Dr. Kátai Ibolya Dr. Abafalvi Zsuzsanna

Református Óvoda, Iskola u. Dr. Gócs Viktor Dr. Abafalvi Zsuzsanna

1. sz. Óvoda Hn., Nikodémusz István u. 19–21. Dr. Gócs Viktor Dr. Nyíri István

Hétszínvirág Óvoda Hn.-Tedej Előháti u. 1. Dr. Kátai Ibolya Dr. Abafalvi Zsuzsanna

7. sz. Óvoda Hn., Dorogi u. 24. Dr. Gócs Viktor Dr. Horai Zsolt

2. sz. Óvoda Hn., Perczel u. 12. Dr. Marosi Csaba Dr. Nyíri István

Napsugár Óvoda Hn., Attila u. 26. Dr. Marosi Csaba Dr. Varga Sándor

Városi Bölcsöde Hn., Nikodémusz István u. 19. Dr. Jakab Mátyás

Orvosi Ügyelet (helye: mentőállomás) hétköznap: 1600–800, hétvégén: folyamatosan
Rendelőintézet elérhetőségei: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10.
 06 52/381659; 06 52/381598; 06 52/381811

Gyógyszertári ügyeleti 
és készenléti rend

Hajdúnánás és Hajdúdorog városokban 
2012. április 30–július 1-ig.

Háziorvosi rendelések:
I. körzet: Dr. Francia Boglárka

 Hétfő, szerda, péntek: 1230–1630

 Kedd, csütörtök: 800–1230

II. körzet: Dr. Juhász Endre
 Hétfő, szerda, péntek: 1230–1700 
 Kedd, csütörtök: 730–1230

III. körzet: Dr. György Katalin
 Hétfő, szerda, péntek: 800–1230 
 Kedd, csütörtök: 1230–1630

IV. körzet: Dr. Holhós Csaba
 Hétfő, szerda, péntek: 800–1230

 Kedd, csütörtök: 1230–1630

V. körzet: Dr. Császi Éva
 Hétfő, szerda, péntek: 800–1230

 Kedd, csütörtök: 1230–1630

VI. körzet: Dr.Csákó Ilona
 Hétfő, szerda, péntek: 1230–1630 
 Kedd, csütörtök: 800–1230 
VII. körzet: Dr. Márczis Andrea
 Hétfő, szerda, péntek: 1215–1515 
 Tedej: 1100–1200

 Kedd, csütörtök: 800–1100 
 Tedej: 1200–1300

 

 Dr. Suhajda Éva
 Hétfő, kedd, péntek: 1300–1700

 Szerda, csütörtök: 800–1200

 Foglalkozás egészségügy (Ventifilt) 
 Szerda, csütörtök: 1400–1700

Gyerekgyógyászat
 Dr. Gócs Viktor
 Hétfő, szerda: 930–1230

 Kedd, csütörtök, péntek: 1300–1600

 Tanácsadás: kedd 900–1100

 Dr. Jakab Mátyás
 Hétfő, szerda: 1300–1600

 Kedd, csütörtök, péntek: 800–1100

 Tanácsadás: hétfő 900–1100

 Dr. Kátai Ibolya
 Hétfő, szerda: 800–1100

 Kedd, csütörtök, péntek: 1230–1530

 Tanácsadás: hétfő 1300–1500

 Dr. Marosi Csaba
 Hétfő, szerda: 1300–1600

 Kedd, csütörtök, péntek: 900–1200

 Tanácsadás: szerda 900–1100

2012. május 1-től érvényes rendelési idők

Szakrendelések rendelési ideje
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a római katolikus egyház 
pünkösdi ünnepi alkalmai

Hajdúnánáson 
2012. május 26án, szombaton 17 órától 

lesz az elsőáldozásra készülő gyerme-
kek és hozzátartozóik gyóntatása.

Május 27én Pünkösdvasárnap délelőtt 
11 órától lesz az ünnepi szentmise és 
az elsőáldozás.

Újfehértón 
Május 28án Pünkösdhétfőn 9–16 óráig 

a plébánia udvarán lesz az egyházköz-
ségek Családi Napja. Benne 10 órától 
szentmise, vidám sportos vetélkedő, 
lovaglás.

Juhász Imre plébános

Május 20.
1000 Konfirmációi istentisztelet,
 fogadalomtétel

Május 22–26.
815 Bűnbánati istentisztelet
700 Bűnbánati istentisztelet

Május 27. Pünkösd első napja
1000 Istentisztelet, úrvacsoravétel

Május 28. Pünkösd második napja
1000 Istentisztelet, keresztelés

A Hajdúdorogi Görög Katolikus Egyház-
megye ebben az évben ünnepli fennállásá-
nak 100. évfordulóját. A centenáriumi év 
irányvonalát a következőképpen határoz-
ták meg: Önmagunkat – Egymást – Egész 
életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk.

Az egyházmegyét Ferenc József magyar 
király és főkegyúr alapította 1912. május 
6-án, melyet egy hónap múltán X. Piusz 
pápa is jóváhagyott.

Ennek az egyházmegyének a létreho-
zásával a történelmi Magyarországon egy 
új görög katolikus egyházkormányzat jött 
létre a római pápa fennhatósága alatt, 
melynek feladata az volt, hogy összefogja 
a magyar ajkú és identitású bizánci szer-
tartású katolikus közösségeket. Eddig 
ugyanis a magyar görög katolikusok az 
ószláv liturgikus nyelvű munkácsi, eper-
jesi és más egyházmegyék joghatósága alá 
tartoztak. A magyar görög katolikusok 
már a XIX. század elejétől lépéseket tet-
tek arra, hogy liturgiájuk magyar nyelven 
hangozzék el. Vágyuk és törekvésük ép-
pen egy évszázaddal ezelőtt teljesült.

Az új egyházmegye központja a mi 

szomszéd városunk, a magyarországi gö-
rög katolikusság legnépesebb települése, 
Hajdúdorog lett. A sikerig vezető út és 
az azt követő első évek is próbatételek so-
rozatából állt. Az első püspök, Miklóssy 
István ellen 1914-ben például bomba-
merényletet követtek el debreceni szék-
helyén, aki éppen ennek következtében 
helyezte át székhelyét Nyíregyházára.

A görög katolikus vallásúak (hivatalo-
san görög szertartású római katolikusok) 
a mai Magyarország lélekszámának hoz-
závetőleg 2 százalékát teszik ki, s csaknem 
teljes egészében itt, a keleti országrészen 
élnek. Köztük a mi hajdúnánási görög ka-
tolikus testvéreink, akiknek elődei 1779-
ben tűntek fel először ezen a településen. 
Akkor 47-en voltak, s számuk a XIX. 
század végétől emelkedett látványosan. 
1900-ban 156-an, 1930-ban 286-an, az 
1950-es évek elején pedig már csaknem 
négyszázan voltak. Erejükből templom-
építésre nem telt, így kezdetektől a római 
katolikusok templomába jártak szent-
miséikre. Az 1910-es évektől havi két 
alkalommal görög szertartású miséik is 
vannak, ugyanis a hajdúnánási hívek lelki 
gondozását a hajdúdorogi parókia látja 
el. Így van ez manapság is, hiszen min-
den második héten, vasárnap délelőtt 10 
órakor görög szentmisére gyűlnek össze 
a helyi hívek, akiknek létszáma most is 
négyszáz fő körüli lehet.

Liturgiájukban gyakorta elhangzik a 
kezdő sorokban idézett hármas fogada-
lom. Ezekből az utolsó, mint az ünnepi 
év vezérgondolata, különösen is aktuá-
lis: „Egész életünket Krisztus Istenünknek 
ajánljuk!” Ebben rejlik ugyanis az egyház 
és a hit megtartó ereje.

Buczkó József

Április 16án Harangozó Imre néprajz
kutató – tanár látogatott el városunk
ba, aki „Sokat gondolkodtam a régi 
atyákról” címmel tartott előadást az 
Ifjúsági Házban.

A rendezvényt a Szalmakalap Citera 
együttes, valamint az utánpótlás „Szalma-
szálak” csoport nyitotta meg.

Harangozó Imre Békés megyében, Új-
kígyóson él. Előadásaiban, könyveiben 
előszeretettel foglalkozik a népi hitvilág-
gal, a magyar nép ajkán élő Isten-fogal-
mainkkal, hiedelemképeinkkel, gyűjtött 

és megtapasztalt élményeit írja le és fejti 
ki beszámolóiban, előadásaiban. 

A „Sokat gondolkoztam a régi atyák-
ról” című könyve adta az ötletét és a vázát 
hajdúnánási estjének, melyben sokakat 
érintő és érdeklő kérdésekre is kereste a 
választ: merre vezet az út a teljesebb, az 
örök élethez, honnan indulnak és mer-
re vezetnek gyökereink? Kutatásai során 
moldvai és gyimesi „régi atyáinkat” fag-
gatta erről a kérdésről, de alföldi pásztora-
ink és földműves népünk hagyományaival 
is foglalkozik.

Előadói estjén könyvei közül is elho-
zott néhányat, közülük az egyik legfigye-
lemreméltóbb egy csángó pásztorasszony 
emlékezéseiről szól Vajon miért beszélt né-
kem annyi sok mindent nagyapó? címmel. 
Tankó Mónus Berta 57 évi pásztorkodá-
sát idézi fel azzal az egyszerű céllal, hogy: 
„nagyobb közösséggel megosztani amim 
van”. A könyv olvasása során annak lel-
külete lesz a legnagyobb értéke, valamint 
annak felismerése, mitől is lesz teljesebb 
életünk: a pénzen megvásárolt ideig-óráig 
tartó tárgyaktól, vagy a bennünk és körü-
löttünk lévő szépségtől, ezek észrevételé-
től, felismerésétől, életre keltésétől.

Az előadás végén a résztvevőknek alkal-
muk nyílt könyvvásárlásra is, valamint a 
Bocskai István Általános Iskola két nép-
tánc oktatója – Makkai Andrea és Márton 
Attila – segítségével és irányításával remek 
hangulatú moldvai táncokat is eljárhattak 
a színpadon.

Fekete Andrea

a hajdúnánási 
református egyházközség 
májusi, pünkösdi alkalmai

„Sokat gondolkodtam 
a régi atyákról”

Görög katolikusaink ünnepelnek

Minden héten új áruval 
várjuk kedvenc vásárló-
inkat. Pólók és rövidnad-
rágok nagy választékban 
kedvezo áron!
Nikodémusz István 1.
(a volt Marx K. u.)

British shop

Eladó vagy kiadó 
52 m2-es légkondicionált, 

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

 

Eladó tégla építésű 
egyedi fűtéses 67 m2-es 

társasházi lakás a piaccal 
szembeni rózsaszín házban.

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

Nánás Gyrosház
Bérleti joga, berendezéssel 

együtt ELADÓ!
Dorogi u. 6.

Tel.: 06 70 329 6735

30-As zsAluKő ElADó! 
480 db

Érd.: 06 30 3083 484
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Metszet a hajdúdorogi görögkatolikus temp-
lomról 1859-ből.

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

Ez itt az Ön hirdEtésénEK a hELyE!
Hirdessen Ön is a megújult Hajdúnánási Újságban!
Kiváló minõségû, színes hirdetések, megemlékezések, 
évfordulók meghirdetése kedvezõ áron! Várjuk apróhirdetéseiket is!
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Május 1jén a – hagyományos munka 
ünnepen – egy nemzeteken átívelő ren
dezvénysorozat helyszínének is helyt 
adott városunk. A „Cseresznyevirágzás 
– Második Hajdúsági Japán Kulturális 
Napok” házigazdái voltunk. A rendez
vény fő szervezői a Japán Alapítvány 
budapesti irodája, a Városi Önkor
mányzat és a Kéky Lajos Művelődési 
Központ voltak.

A 14 órakor kezdődő program megnyi-
tójára a művelődési ház előcsarnokában 
került sor. A rendezvény kezdetét Bander 
Hajnalka – a tavaszról szóló japán, majd 
magyar nyelvű – éneke jelezte. Sakae 
Fukayama a Magyar-Japán barátságról 
írt versét Jámbor József adta elő szintén 
japán, majd magyar nyelven.

Bíró István igazgató rendezvényt nyitó 
szavai után Szólláth Tibor polgármes-
ter köszöntötte az egybegyűlteket, majd 
átadta a szót Amamiya Juji-nak a Japán 
Nagykövetség tanácsosának.

A tanácsos úr beszélt a magyar és japán 
nép közti baráti kapcsolatról, valamint Ito 

Tetsuro japán nagykövet nevében kifejez-
te köszönetét a kulturális együttműködé-
sért, amelynek szép példája a hajdúnánási 
esemény. A japán vendég a polgármester 
urat – humorosan, de megtisztelve – ma-
gyar szamurájnak nevezte.

Ezután köszönetét és elismerését fejezte 
ki a város és az ország lakosságának, ami-
ért támogatták a japán népet a múlt évi 
pusztító földrengés és cunami után.

A tanácsos úr szavait Pinczés István, a 
Hajdú-Bihar megye „testvérmegyéje,” a 
japán Toyama megye, tiszteletbeli kultu-
rális nagykövete tolmácsolta a hallgatók-
nak.

A megnyitó után a város főterén színes 
magyar-japán rendezvénysorozat – szín-
házi előadás, harcművészeti bemutató, 
origami játszóház gyerekeknek, teaház, 
ikebana, kimono és japán szamuráj 
páncél, shodo ecsetírás tekercs kiállítás, 
hagyományos japán baba, és a toyamai 
fotóművészek díjnyertes alkotásainak ki-
állítása várta az érdeklődőket.

Szabó Endre

Cseresznyevirágzás 
Hajdúnánáson – II. Hajdúsági 
japán kulturális Napok

Továbbra is meglehetünk elégedve a csa-
pattal, hiszen az utóbbi 4 ellenfélből az 
első, a második, s az ötödik helyezett is 
vendégünk volt, s bátran állíthatom, 
örülhetnek, hogy nem egy kisebb zakóval 
mentek haza mindannyian. A nánásiak 
Fortuna istennője azonban úgy tűnik, 
még mindig téli álmát alussza.

Hajdúnánás Góliát FK – Hajdúsám-
son 2:3

A tabellán a második helyen tanyá-
zó Sámsoniak kedvét gyorsan elvettük, 
hiszen hamar megszórtuk őket 2 góllal.  
A játékvezető viszont egy büntetővel visz-
szahozta a reményeiket. Ezután sorra el-
puskáztuk a lehetőségeinket, ők pedig (az 
utolsó percekben) kiénekelték a sajtot a 
szánkból.

Hajdúnánás Góliát FK – Sárrétudvari 1:1
Jött a veretlen bajnok aspiráns. Szokás 

szerint mi szereztük meg a vezetést, s jó 

játékkal, ügyes passzokkal kitűnő helyze-
teket, s látványos kapufákat dolgoztunk 
ki. Ők viszont a kevés helyzetükből egyet 
értékesíteni tudtak, így egy pontot mégis 
felraktak a buszukra. 

Józsa – Hajdúnánás Góliát FK 2: 3
Egy hatalmas felhőszakadás után csak 

dagonyázni tudott a két csapat az átázott 
pályán. Ők lőttek egy gólt, mi öt perc 
múlva visszaadtuk. A vége előtt 10 perccel 
azonban sikerült fordítanunk, s az ered-
ményt a sípszóig tartanunk.

Hajdúnánás Góliát FK – Téglás 1:1
Lelkes, és igencsak hangos szurkolótá-

bor kísérte el az 5. helyezett téglásiakat. 
A mieink végig főlényben játszottak, s 
hatalmas nyomás alatt tartották az ellen-
felet. 100% ziccerből viszont – beleértve a 
kapufákat is – egy szezonra valót alkotott 
csikócsapatunk. Ők a kevés kontrájukból 
egyet értékesítettek, s a lefújás után hatal-

mas megkönnyebbüléssel indultak haza. 
„Nem nekünk állt a zászló” – jegyezte meg 
edzőjük.

Kondora József edző nagyjából min-
denki játékával megvan elégedve, de ké-
résemre most néhány nevet a jók közül 
mégis kiemel: Kiss A., Andorkó P., Da-
róczi P., Szitkó R., Kántor T., Csíszár I., 
Újvári Zs. 

HAJRÁ NÁNÁS!

már csak egy kis szerencse kéne! Május 11–12–13. Hajdú-Bihar Megyei 
Gyermek és Ifjúsági Néptánc Fórum.  
A belépés díjtalan!

Május 19. 19 óra „Május van és néked 
kék az ég is” – a Hajdú Bokréta nóta-
estje. Kísér: Tordai Zoltán és cigányze-
nekara. Sztárvendég: Koltai László nó-
taénekes. Meghívott vendégek: Gyön-
gyösi Kiss Anna, Sarkadi László, Bózsár 
Kati, Varga Antalné, Jegyár a műsorra: 
1000 Ft. Vacsora és nótázás: 1200 Ft. 
Jegyek válthatók: Kéky Lajos VMK 
(52/382-4009, Veres Sándor (30/274-
8626).

Május 25. 19–23 óra Nosztalgia és Is-
merkedési Est. Zenél az OKÉ Party 
Zenekar – Tóth Lackó és Csiki László 
(Bandi). Belépődíj: 500 Ft.

Május 26. Pünkösd, Gyereknap, „Ma 
vagyon” vetélkedő – pünkösdi király és 
királyné választás.

a kéky lajos Városi 
művelődési központ 
májusi programjai:

Hirdetés feladás
Kéky Lajos Városi Mûvelõdési Központ
Telefon: 52/382-400
Szabó Endre hirdetésszervezõnél 
a 06-30/523-6848-as telefonszámon.E
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az Orchidea Parfümériában!
Tavaszköszöntés

 

Kedves X Y! 

Legyen Önnek is HD felbontású szemüvege! 

Egy egyedülálló technológiának és a 3D szemmérésnek köszönhetően az szemüvege maximálisan személyre 
szabható az Ön keretviselési és tekintési szokásai, valamint a szemek anatómiai sajátosságai alapján.  
 
Tudta Ön, hogy 40 éves kor felett a szem fokozatosan elveszíti természetes alkalmazkodóképességét, 
az apró betűk összemosódnak és az olvasnivalót egyre távolabb kell tartanunk a szemünktől, hogy élesen 
láthassuk? Ez egy természetes folyamat, amely előbb-utóbb mindenkinél bekövetkezik és presbyopiának 
nevezzük. 
A megoldás a VARILUX multifokális (progresszív) szemüveg, melyet több mint 50 éve fejlesztett ki az azóta is 
világvezető Essilor. A VARILUX az első olyan szemüveglencse, amely látható választóvonal nélkül 
biztosít éles képet minden távolságra: közelre, munkatávolságra (számítógép előtt) és távolra 
egyaránt. 
A VARILUX lencsék már teljes mértékben személyre szabottan készíthetők. 
Egy speciális mérőberendezés segítségével megvizsgáljuk a szemüvegviselő keretviselési- és tekintési 
szokásait és ez alapján olyan lencsét készítünk, amely kifejezetten a viselő igényei szerint kerül 
kialakításra. 
Egy egyedülálló fejlesztés –az Eyecode- segítségével pedig már a két szem egymástól eltérő anatómiai 
sajátosságait is mérni tudjuk és a lencse tervezésekor figyelembe tudjuk venni. Ez a 3D mérési eljárás a 
világon egyedülálló, így a személyre szabott VARILUX lencsék a legmodernebb és legmagasabb 
szintű technológiát képviselik az iparágban.  
AZ EREDMÉNY: 5-SZÖR PRECÍZEBB, HD - NAGY FELBONTÁSÚ LÁTÁSÉLMÉNY. 
Napjainkban 400 millió VARILUX szemüvegviselő élvezi a tökéletes látás élményét egy szemüveggel minden 
távolságra. Az ő elégedettségük a mi garanciánk. 

 
Élvezze Ön is a Varilux lencsék nyújtotta HD - Nagy felbontású látásélményt. 

 
 

Optika adatai: 
 
 

Személyre szabott szemüveg 
Varilux+ eyecode 

Szuper május az okula optikában. Ez alkalomból minden szemüvegkeret és napszemüveg +30% kedvezménnyel kapható.
Tehát az üzlet egész készletéből, akár az eddig is akciós modellekből további 30% kedvezményt adunk. 

Figyelem most márkás termékekhez is hozzájuthat jóval a listaár alatt.

Szaküzletek: Debrecen, Erzsébet u. 2. fszt. 3. tel.: 52/422-117 • Debrecen, Piac u. 41. tel.: 52/415-255
Debrecen, Jókai u. 1. tel.: 52/314-592 • Debrecen, Károli Gáspár u. 53/B. tel.: 52/423-777 • Debrecen, Józsapark tel.: 52/386143
Weblapunk: www.okulaoptika.hu

A HDTV páratlan élményt nyújt a televíziózásban...

...és az Ön szemüvege?

Legyen Önnek is HD felbontású szemüvege!
Egy egyedülálló technológiának és a 3D szemmérésnek köszönhetően az szemüvege maximáli-
san személyre szabható  az Ön keretviselési és tekintési szokásai, valamint a szemek anatómiai 
sajátosságai alapján.

Tudta Ön, hogy 40 éves kor felett a szem fokozatosan elveszíti természe-
tes alkalmazkodóképességét,az apró betűk összemosódnak és az olvasni-
valót egyre távolabb kell tartanunk a szemünktől, hogy élesen láthassuk? Ez 
egy természetes folyamat, amely előbb-utóbb mindenkinél bekövetkezik és 
presbyopiának nevezzük.
A megoldás a VARILUX multifokális (progresszív) szemüveg, melyet több mint 
50 éve fejlesztett ki az azóta is világvezető Essilor. A VARILUX az első olyan 
szemüveglencse, amely látható választóvonal nélkül biztosít éles képet min-
den távolságra: közelre, munkatávolságra (számítógép előtt) és távolra egy-
aránt.
A VARILUX lencsék már teljes mértékben személyre szabottan készíthetők. 
Egy speciális mérőberendezés segítségével megvizsgáljuk a szemüvegviselő 

keretviselési- és tekintési szokásait és ez alapján olyan lencsét készítünk, amely 
kifejezetten a viselő igényei szerint kerül kialakításra.
Egy egyedülálló fejlesztés –az Eyecode- segítségével pedig már a két szem 
egymástól eltérő anatómiai sajátosságait is mérni tudjuk és a lencse tervezé-
sekor figyelembe tudjuk venni. Ez a 3D mérési eljárás a világon egyedülálló, 
így a személyre szabott VARILUX lencsék a legmodernebb és legmagasabb 
szintű technológiát képviselik az iparágban.
AZ EREDMÉNY: 5-SZÖR PRECÍZEBB, HD - NAGY FELBONTÁSÚ LÁTÁSÉL-
MÉNY.
Napjainkban 400 millió VARILUX szemüvegviselő élvezi a tökéletes látás él-
ményét egy szemüveggel minden távolságra. Az ő elégedettségük a mi ga-
ranciánk.

Élvezze Ön is a Varilux lencsék nyújtotta HD – Nagy felbontású látásélményt.
Optika adatai: Személyre szabott szemüveg, Varilux + eyecode

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

Minőség · Megbízhatóság · Szakértelem
Ingyenes árajánlat készítés, szaktanácsadás.

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

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

Nyak-Ép Kft.

BLACK 

MAN CLUB
➢ Ingyenes menü házhozszállítás

➢ 700 Ft/adag

➢ Előrendeléshez ebédhordó  
szükséges.

➢ A és B menüválaszték!

➢ Házias ízekkel!
 (Műanyag edény 50 Ft/db)

➢ A házhozszállítás szombaton  
és vasárnap is ingyenes!

Tel.:	 52/570-770	• 06-70/378-0817

HajdúnánáS
nikodémusz István 24. 
(volt Marx Károly u.)

GépíráS oktatáS Indul SzámítóGépen
Várjuk jelentkezését azoknak, akik szeretnének tíz ujjal, 

vakon megtanulni gépelni, ami a mai számítógépes világunkban 
(pl. Internetezés, munkáját meggyorsítja) nagy előnyt jelent.

Oktatási nap: megbeszélés szerint. 
részvételi díj: 29 000 Ft

(Részletfizetés is lehetséges!)

jelentkezni a tanfolyam vezetőnél kéki évánál: 
06/30-608-7351 telefonszámon!

„Sérelmek a pSzIcHIátrIán!”
Ha úgy érzi, pszichiátriai kezelése során Önnel szemben visszaélést követtek el 

(jogtalan beszállítás, szexuális zaklatás, bántalmazás, stb.), vagy írja meg panaszát 
az alábbi címre, vagy hívja az alábbi telefonszámot: 

cím: állampolgári Bizottság az emberi jogokért alapítvány
1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06 (1) 342-63-55

pSzIcHIátrIaI Szerek vISelkedéSI proBlémákra?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” 

miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott 
vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. 

Az alapítványtól  ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
állampolgári Bizottság az emberi jogokért alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06 (1) 342-63-55

minden adatot bizalmasan kezelünk! e-mail: info@cchr.hu

Hirdetés feladás
Kéky Lajos Városi Mûvelõdési Központ
Telefon: 52/382-400
Szabó Endre hirdetésszervezõnél 
a 06-30/523-6848-as telefonszámon.E
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HIáNypótláS
Előző lapszámunkban sajnálatosan le-
maradt két írásnál a szerzők neve. Most 
pótoljuk.

Az ”…adakozásból és nem közpénz-
ből”, 85 éves a Hősök emlékműve  írás 
szerzője Buczkó József, a Nyolcosztályos 
gimnáziumok területi versenye c. írás 
szerzője Dér Balázsné Dobi Inci.

Fejezetek a hajdúnánási fürdőkultúra történetéből 4.
Strandfürdő a keletin

A hadra fogható hajdúnánási férfiak java 
részét elszólította már a második világ-
égés, amikor a város nyugati határában 
1941. augusztus 8-án kezdetét vette a 
Keleti főcsatorna ásása. Még e hónap 28-
án Horthy Miklós kormányzó úr is meg-
szemlélte az első kapavágásokat. 1944-ig, 
amikorra elért bennünket is a világhábo-
rú, megépült a Balmazújvárosig terjedő 

25 km-es szakasz. Pontosabban annak 
a keleti oldala, mivel a gépek egyszerre 
csupán a meder felét mélyítették ki. 

És ezzel el is érkeztünk tulajdonkép-
peni témánkhoz, hiszen e mederszakasz-
ban felgyülemlett 3 méter mély talajvíz 
valósággal kínálta a lehetőséget a stran-
dolásra. „Az emberek nagyon ki voltak 
már éhezve a fürdőzésre” – idézi emlékeit 

idős Sinka Györgyné tanítónő. A ked-
vező lehetőséget látva, Daróczi Gábor 
levente oktató szorgalmazására még a 
háború alatt, 1942 nyarán meg is épült 
az első valódi strandfürdő. 

Ennek lényege abban állt, hogy a Cse-
gei híd közelében a nyílt vízre a város fel-
építtetett egy téglalap formátumú geren-
davázas fenyődeszka építményt, deszka 
pallós járófelülettel, korlátokkal, melyet 
egy stég szerű alkalmatosságon, deszka-
hídon lehetett megközelíteni a partról. 
Ennek a kosárnak, ahogy helyben ne-
vezték, a közepe szolgált fürdőzésre, itt 
ugyanis mellig-nyakig ért a víz. Elővi-
gyázatosságból építették ilyen formára, 
hiszen a nánásiak döntő többsége egyál-
talán nem tudott úszni. Jó úszók számára 
ott volt az építményen kívüli terület, ám 
ők is leginkább felügyelet alatt vethették 
be magukat a mély vízbe. Általában Da-
róczi Gábor, olykor-olykor Lengyel Géza 
állatorvos felügyelt a biztonságra, ám így 
is szinte minden évben történt tragédia. 
A rendkívül előítéletes szülők éppen 
ezért tiltották is a gyermekeket a fürdő-
zéstől, ám mégis ők alkották a többséget. 
Rajtuk kívül előszeretettel jártak ide az 

értelmiség tagjai és általában a fiatalok. 
„Belépődíj nem volt, csak néha-néha kel-
lett fizetni egy-egy tojással” – emlékezik 
Lantos Andrásné.

A fából készült alkotmány azonban 
szép lassan elhasználódott, balesetveszé-
lyes lett, így 1958-tól végül maga a vá-
rosvezetés tiltotta itt a strandolást. Aztán 
elbontották, így léte ma már csupán az 
emlékezetben él. 

Amint a papírt tartalmazó fürdőruháé 
is, melyet hölgyek öltöttek magukra. Ezt 
csak műgyapjúként emlegették, s az ín-
séges idők miatt a megengedett 10%-nyi 
papír adalék helyett ennek háromszo-
rosát is beleszőtte a textilipar. „Így esett 
meg aztán – meséli Nagy László –, hogy 
nyakig elmerülve, kétségbe esetten kiabál-
tak kifelé a partra a csinos hölgyek, hogy 
hozzon valaki ruhaneműt, mert pucéron 
vagyunk. Leolvadt ugyanis a víztől a für-
dőruha.” 

(Forrás: Nagy László 1924, Molnár 
József 1921, Varga Miklós 1931, Sinka 
Györgyné 1929, Lantos Andrásné 1935, 
Péteri Lajosné és mások elbeszélése.)

Buczkó József

Fortuna Üzlet 
Szeretettel várjuk vásárlóinkat.
Kapható új és használt női, férfi, 
gyermek és bébi ruházat.

Hajdúnánás, Mártírok u. 9. 
(Az alakformáló szalon mellett.)
Nyitva tartás H–P.: 8.30–17.00
 SZ.: 8–12
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