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dén április 16–17-én zajlottak a 
beíratások városunk alapfokú 
oktatási intézményeiben, azaz az 

óvodákban és az általános iskolákban. 
Köztudott, hogy a város önkormány-
zati iskolái a 2011/12-es tanévben már 
az új, összevont formában működtek. 
Beíratási körképünkben elsőként a 
Bocskai István Általános Iskola, Gim-
názium, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat igazgatóját, Tóth Imrét 
kérdeztük az első év tapasztalatairól. 
Mennyire volt zökkenőmentes a „ta-
pasztalatgyűjtés” esztendeje?

■ 2011 márciusában egy olyan ügyben 
hozott döntést a város képviselő-testülete, 
mely a gyermeklétszám csökkenése miatt 
régóta nyomasztó teherként nehezedett a 
városi oktatásügyre. Cselekedni kellett, és 
azért, hogy ne élje fel a város saját jövőjét, 
a döntés nem tűrt halasztást. Az adatok 
aggasztóak voltak: az önkormányzati ál-
talános iskolákban 2011-ben 1300 diák 
tanult, szemben a 10 évvel ezelőtti 2200-
2400 létszámmal. Ez óriási különbség: 
1000 gyerekkel kevesebb! Mindeközben 
nem változott az intézmények száma, 
ugyanúgy négy iskolában tanultak a gyere-
kek. A probléma ott volt, hogy a gyermek-
létszámmal arányosan csökkent az állami 
szerepvállalás (normatíva), és nőtt a teher 
a városi költségvetésen, hiszen a hiányzó 
részt helyi forrásokból kellett pótolni az 
oktatás finanszírozásához. Ezt a nyomást 
már nem lehetett kezelni a városi költség-
vetésben, így kényszerű lépés volt az isko-
lák összevonása. 

A városvezetés a következő elvárásokat 
fogalmazta meg felénk: a városi oktatás 
minőségének fejlesztése, a kialakult pe-
dagógiai sokszínűség megtartása, hatéko-
nyabb gazdálkodás, és nem utolsó sorban 
a pedagóguslétszám megtartása. 

E célokon túl a nevelőtestület is ki-
tűzött maga elé célt, ez pedig nem más, 
mint az egységes városi általános iskolában 
a minőségi szakmai munka megteremtése. 
A hangsúly az egységességen és a szakmai 
munkán van.

Természetesen egy ekkora átalakulás 
nem történhet meg zökkenő nélkül, gon-
dolom, ez mindenki józan belátása szerint 
elfogadható megállapítás. Az új Bocskai 
Iskola 1300 diákkal és közel 170 dolgo-
zóval működik, ebből 120 fő pedagógus. 
Az általános iskolában tanító pedagógusok 
felé támasztott elvárások jelentősen meg-

változtak. Mint minden komoly változás, 
természetszerűen okoz nehézséget, viszont 
a tantestületünk tagjai tisztesen és szorgal-
masan helytálltak ebben a változásokkal 
teli évben. 

Melyek a változás főbb területei? Egy-
részt az előző tanévig az iskolák egymás 
riválisai voltak, minden iskolának az volt 
a célja, hogy minél jobb eredményeket 
érjen el a beiskolázások alkalmával. Ez 
mostanra teljesen szükségtelenné vált, hi-
szen egyetlen önkormányzati iskolaként, 
egy tantestületként nincs más dolgunk, 
mint a szakmai párbeszéd egymás között, 
magunk között. Egyesítve szakmai tapasz-
talatainkat, erőinket a következő években 
további szakmai színvonal-növekedést tu-
dunk elérni.

Másrészt komoly változás következett 
be a tantestület létszámában, ami gyöke-
resen megváltoztatta a munkaszervezést, a 
munkafolyamatokat és az iskolairányítást. 
Mindez olyan szervezést, irányítást, olyan 
ellenőrzést és értékelést követel meg, mely-
nek nem voltak hagyományai városunk-
ban. Ennek kialakításához tavaly augusz-
tustól külső szakértői segítséget kaptunk, 
aminek eredményeként létrehoztunk egy 
olyan iskolaműködési modellt, egy olyan 
programot (Változásért Változunk Fejlesz-
tési Program), mely úgy gondolom mo-
dellértékű, követésre méltó egyrészt más 
települések számára is, ahol iskolák átszer-
vezésére kényszerülnek, másrészt az okta-
tásirányítással foglalkozó szakma számára 
is. A régi feladatok mellett új feladatok is 
megjelentek az iskola életében. A pedagó-
giai szakszolgálat létszámát és működési 
területét növeltük, így valósíthattuk meg 
azt, hogy nem bocsátottunk el pedagó-
gusokat. A hajdúnánási szakszolgálat a 
Polgári Kistérség hat településén végez fej-
lesztési feladatokat 2011. szeptember óta, 
megtartva a hajdúdorogi feladatellátást is. 

Lényeges, jövőbemutató újítás volt a 
hagyományosan jól működő művésze-
ti nevelésünkben a néptánc bevezetése 
az 1–2. évfolyamon. A város művészeti 
életében eddig is jelen volt a néptánc, a 
művészeti iskola ennek kíván stabil, szé-
les alapot biztosítani. Eredményeit már 
látjuk is, hiszen a gyerekek és a szülők is 
nagy örömmel fogadták a nemrég lezajlott 
néptáncfesztiválon az arany minősítést!

Hány első osztályos kezdi a 2012/2013-
as tanévet a Bocskai Iskolában és milyen 
programok közül választhattak a szülők?

■ Iskolánk 2013-ban 128 új elsős kis-

gyereket fogad 5 osztályban: az emeltszin-
tű nyelvi képzésben 1 osztály (20 fő), az 
informatikai képzésben 2 osztály (46 fő) 
indul, 1 osztály (31 fő) az Értékközvetí-
tő és Képességfejlesztő Program, 1 osz-
tály (31 fő) a Rugalmas Képességfejlesztő 
Program szerint tanul majd. Így biztosít-
juk a szülők által már ismert pedagógiai 
programok szerinti oktatást, valamint a 
kialakított emeltszintű képzéseket. Fontos 
feladatnak és nagy felelősségnek tartom 
a város egyetlen önkormányzati iskolá-
jaként, hogy a szülők igényeik szerint 
választhassanak gyermekeiknek a képzési 
programok között, mindemellett biztosí-
tani tudjuk számukra a tehetséggondozás 
sokszínűségét – akár tanórán kívüli foglal-
kozások formájában is. 

Az átlagos osztálylétszám: 26 diák/osz-
tály, amely optimális a minőségi oktatás 
eléréséhez, lehetővé teszi mind a tehetség-
gondozást, mind a felzárkóztatást.

A Református Általános Iskola és 
Óvoda is várta falai közé az első osztá-
lyosokat és az óvodásokat is. Szabóné 
Marth Éva Igazgató Asszonyt kérdeztük 
a 2012/2013-as tanévről, mi várható, 
hány első osztályos lesz, fel tudtak-e 
mindenkit venni.

■ A Hajdúnánási Református Általá-
nos Iskola és Óvoda iskolai intézmény-
egységében a 2012/2013-as tanévben 
egy első osztály indul, 26 első osztályos 
gyermek kezdi meg a tanévet. Az érdek-
lődés – Istennek hála – egyre nagyobb. 
A hajdúnánásiak mellett Tiszavasváriból 
is jelentkeztek hozzánk. A felvételnél 
természetesen a nánási jelentkezőket ré-
szesítettük előnyben. A 38 jelentkezőből 
többen visszamaradtak az óvodában, volt 
ahol szakvélemény, volt ahol szülői döntés 
alapján. Ennek ellenére kellett elutasítani 
jelentkezőket, illetve azt tanácsolni, hogy- 
a gyermek sajátos helyzete miatt – kisebb 
létszámú osztályt válasszanak.

Az iskola milyen mértékben tudja 
fogadni a hátrányos helyzetű gyerme-
keket?

■ Minden hátrányos helyzetű gyerme-
ket felvettünk. Alapító okiratunk nem 
minden SNI-s tanuló felvételét teszi le-
hetővé. Fontos szempont továbbá intéz-
ményünkben az egyházi törvény érvénye-
sítése is, miszerint a felvételnél előnyben 
kell részesítenünk a keresztény- keresztyén 
gyülekezetek tagjainak kérelmét. 

Folytatás a 2. oldalon.

IsKola, IsKola – KI a csuda Jár oda? – BeíratásoK 
a 2012/2013-as taNévre

elballagtak

2012. május 4-én a Bocskai utcai, másnap a 
Baross utcai intézményegység végzősei vet-
tek búcsút a Kőrösi Csoma Sándor Gim-
názium, Szakközép-, Szakképző Iskola és 
Kollégiumtól. Az előbbiben három-három 

gimnáziumi, illetve szakközépiskolai, az 
utóbbiban egy szakközép-, és hét szakisko-
lai osztály tanulói járták be utoljára diák-
éveik színhelyeit.

Szólláth Tibor polgármester úr is kö-
szöntötte a ballagókat és az osztályfőnö-
köket, majd az ünnepi műsor következett 
igazgatói visszaemlékezéssel, szavalattal, 
egy diák búcsúszavaival, majd az arra adott 
11-es válaszbeszéddel. Kiemelkedő tanul-
mányi, közösségi vagy sporttevékenysé-
géért számos tanuló vehetett át jutalmat.  
A következő héten pedig megkezdődtek az 
érettségi, illetve a szakmai vizsgák.

V. G.

Elbúcsúzott a Bocskai István Általános Isko-
la, Gimnázium Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszol-
gálat 12. g osztálya is, az utolsó középisko-
lai osztály, amely még a Makláry Iskolában 
kezdte tanulmányait 12 évvel ezelőtt. Ez a 
ballagás így egy kicsit még szívszorítóbb volt, 
hiszen ezzel az osztállyal megszűnt a harma-
dik középiskola Hajdúnánáson. A végzős nö-
vendékek először bensőséges keretek között, 
osztálytermükben vettek személyes búcsút 
egykori tanáraiktól. A hivatalos, ünnepélyes 
búcsú már a jól ismert tornaterem falai kö-
zött zajlott. Tóth Imre igazgató úr ünnepi 
beszédében többek között arról szólt, hogy 
álmaik megvalósítása legyen az egyik legfon-
tosabb céljuk.

A végzős diákok nevében Nagy Boglárka 
vett búcsút iskolatársaiktól, nevelőiktől.

Rigó Tamásné
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Folytatás az 1. oldalról.
Mire számíthatnak az ide beiratkozott 
gyermekek és szüleik, milyen program 
mentén folyik a tanítás?

■ Az első osztályban mi az alapozást, 
az alapkészségek fejlesztését tartjuk első 
rendűnek. 2. 3. osztálytól vehetnek részt 
a gyermekek az emelt óraszámú NÍVÓ 
tehetséggondozó programban egyéni ké-
pességüknek, tehetségüknek megfelelően.

A 15 Nívó csoport mellett 7 éve adunk 
telephelyet művészeti képzésnek 1. osz-
tálytól. (Néptánc, kézműves tanszakok) 
Arany és ezüst minősítésű néptánc cso-
portjaink és nemzetközi és országos ered-
ményt elért rajzosaink vannak. Egyedülál-
ló és nagyon népszerű a cserkészcsapat és 
az országosan is elismert ReFilm Stúdió.

Második évét kezdi az óvodai egység. 
Milyen az érdeklődés a református óvo-
da iránt?

■ Az óvodai intézményegységében is 
nagyon nagy volt az érdeklődés. 17 gyer-
mek megy el iskolába és 24 gyermeket 
vettünk fel a kiscsoportba. Sajnos itt sem 
tudtunk minden jelentkező kérelmének 
helyt adni. (30-on felül volt a jelentkezés) 
Óvodánkat is elsősorban azok választják, 
akik keresztyén nevelést szeretnének gyer-
meküknek, ezért itt is előnyben részesül-
tek a gyülekezeti tagok kérelmei.

Az általános iskolai beíratásokkal 
egyidőben zajlott az óvodai beíratás 
is. Sajnos azt már tudjuk évek óta, 
hogy évről évre kevesebb kisgyermek 
kerül be az oktatási rendszerbe. Fogy 
városunk lakossága. Kovácsné Bata 
Éva intézményvezetőtől érdeklődtünk, 
hogy a Hajdúnánási Óvodában miként 
alakultak a beíratások a 2012/2013-as 
nevelési évre.

■ 2012. április 16–17-én 138 gyermek 
került beíratásra hat óvodánkba.

Sikerült-e megoldani, hogy minden 
gyermek oda kerüljön, ahová kérte a 
szülő?

■ Minden szülő két óvodai helyet jelölt 
meg. Figyelembe vettük azt, aki halmo-
zottan hátrányos helyzetű, akinek a test-
vére abba az óvodába jár, ahova a kérelem 

érkezett, amelyik óvoda a lakáshoz közel 
található vagy a szülők munkahelyéhez 
esik közel. Kilenc esetben a második hely-
re jelzett óvodát tudtuk ajánlani. Ez abból 
adódott, hogy fokozott igény jelentke-
zett az 1 számú Óvoda és az Eszterlánc 
óvodáinkba. Ezekben az óvodákban sem 
szeretnénk a Közoktatási Törvény által 
megengedett maximális 25 fős csoport-
létszám fölé engedni az új csoportokba 
felvett gyermekeket. A gyermekek, akik 
átirányításra kerültek olyan kicsik, hogy 
nekik még nem kötelező az óvodába já-
rás, illetve édesanyjuk a kisebb testvérrel 
otthon tartózkodik gyermekgondozás cél-
jából. Így nem jelent gondot, hogy esetleg 
a következő nevelési évben a választott 
intézménybe kerülhessen a gyermek. Aki 
pedig elfogadja a második helyen jelölt 
óvodát, az a gyermek már kezdhet is a 
2012/13 nevelési évben. 

Milyen kihasználtsággal fog működ-
ni az óvoda a következő tanévben? 

■ A Hajdúnánási Óvoda maximálisan 
megengedett létszáma 500 fő. Jelenlegi 
adatok szerint 501 fő a várható gyermek-
létszám a következő évben. Az óvodák-
ban folyamatos a felvétel így bizonyára 
előfordul, hogy még ezután is érkeznek 
igények. Főleg azok a szülők szoktak je-
lentkezni, akik munkába tudnak állni, 
illetve városunkba költöznek. A csoport-
létszámok 21 és 30 fő között változnak. 
A fenntartóval közösen arra törekedünk, 
hogy 20–25 fős létszámok alakuljanak ki 
20 óvodai csoportunkba.

Kérdésünkre az intézményvezető asz-
szony elmondta, hogy pályázati ered-
ményt várnak a Magyar utcára (volt 
Bocskai iskola épülete) benyújtott óvoda 
bővítésre. Dolgoznak továbbá az egészsé-
ges életmód jegyében pályázható maxi-
málisan 10 millió forint összegű TÁMOP 
keretén belül megjelent projektre, illetve 
egy másik TÁMOP pályázatot is megcé-
loztak, amelynek keretében építhető len-
ne egy tornaterem, mozgásfejlesztő eszkö-
zök vásárlása, illetve udvari játékfejlesztés.

Rigó Tamásné

Április 22-én adott koncertet a Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központ színháztermé-
ben a P. Mobil együttes. Előzenekarként a 
Radar együttes lépett föl.

A hard rockot képviselő P. Mobil (Per-
petuum Mobile) az 1969-ben létrejövő 
Gesarol együttes „átkereszteléseként” jött 
létre. 1973-ban mutatkoztak be először 
ezen a néven. Az így számolt több mint 
40 év alatt a zenekar tagjai többször cse-
rélődtek, ám maradt az egykori zenekar 
alapító és zenekarvezető, Schuszter Lóri. 
A nánási koncerten is tapasztalható volt, 
hogy a színpadon mindent elkövetett, 

hogy a rajongókat lázba hozza. Nem volt 
nehéz dolga. A koncerten a zömmel kö-
zépkorúak alkotta pár száz fős közönség 
jól ismerte a dalokat. Nem maradhatott 
el néhány sláger nóta sem: a Vikidál Gyu-
la idejében ismertté vált Kétforintos dal, 
ezenkívül a Menj tovább és a Miskolc c. 
számok.

A „Világvége” elnevezésű turnéjuknak 
csupán egyik állomása volt városunk.  
A hazai közönség mellett Erdélyben, Dél-
vidéken és Felvidéken is fellépnek az idén.

Nagy Ágnes

2012. április 11-én Nagyvárad híres 
barokk negyedének legismertebb épü-
letsorában, a Kanonok soron, a Tibor 
Ernő Galériában nyílt meg Patai István 
festőművész kiállítása. A históriás kör-
nyezet felfokozott hatással volt mind 
az alkotóra, mind az ott jelenlevőkre. 
Mint mondja, volt már több kiállítása is 
külföldön, de itt, Ady „Pece-parti Pári-
zsában” különös jelentősége volt annak, 
hogy magyar és magyar között zajlott a 
befogadás folyamata. A hely szellemének 
hatását még tetézte a József Attilára, és a 
magyar Költészet Napjára való emléke-
zés. A jeles, dupla alkalmat a helyi érté-
kek kiváló kutatója, őrzője, S. Németh 
Katalin váradi helytörténész, tanárnő 
két József Attila vers elmondásával tette 
még emlékezetesebbé.

A kiállítást dr. Tóth Péter nyitotta 
meg, aki szakavatottan beszélt a kiál-
lított harmincegy képről, a festőről, a 
vásznain megjelenő misztikus mesevi-
lágról, a magyarság szimbólumrendsze-
réről, amelyek közül a Nap, a Hold, a 
Madár rendre megjelennek képein.

Nem minden nap jut el helyi képző-
művész Nagyváradra, egyéni kiállítás 

keretében, de szerencsére egyre több al-
kalom adódik a közös programokra. Ez a 
nap is azt bizonyította, mennyire fontos 
a Kárpát-medencében élő honfitársa-
ink közötti folyamatos kapcsolattartás.  
A helyszín és a kiállított anyag, annak 
fogadtatása élete nagyon fontos állomá-
sa – mondta Patai István. A beszélgeté-
sek folyamán további kiállítások cseré-
jéről is szó esett, így a tervek szerint az 
érmihályfalvi és a tiszadobi telep anyaga 
is bemutatásra kerül a jövőben. Gratu-
lálunk, és kívánjuk, valósuljanak meg a 
közös elképzelések Nagyvárad és Hajdú-
nánás amatőr művészei között.

Rigó Tamásné

Putnoki Alex és Lakatos 
Izabella 2011. szeptembe-
rétől a Bocskai néptánc-
együttesben táncolnak. 
2012. március 10-én Deb-
recenben, az Ifiházban, a 
Szín-Tér tehetségkutató 
versenyen vettek részt. 
Ezen a versenyen közel 150 
gyerek indult a megyéből. 
A rendezvényt a BAGE 
(Bihari Állami Gondozottak Egyesülete) 
szervezte. Az ifjú tehetségek próza, zene, 
tánc kategóriában tették próbára tudá-
sukat. A legjobbak további sikereihez a 
Vodafone Magyarország is hozzájárult. 
A rendezvény fővédnöke Halász János a 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Parla-
menti Államtitkára volt. Ezen a rendez-
vényen 11 díjat osztottak szét a szervezők 
a kiemelkedően tehetséges gyerekeknek. 

Így a Vodafone különdíját 
Alex és Iza kapta, citerázá-
suk és néptánc előadásu-
kért. Ez a díj pedig egy éves 
tandíj finanszírozása zenei 
tanulmányaik folytatásá-
hoz, és egy budapesti fellé-
pés május 1-jén a Vodafone 
majálison a nyitótáncot ők 
táncolták Jenson Button 
autóversenyző autós bemu-

tatója előtt. A Magyar Televízió M1-es 
műsora élőben közel 5 percig közvetítet-
te a produkciójukat.

A színvonalas műsorért Iza egy csokor 
virágot kapott a versenyzőtől, míg Alex-
nek egy férfias kézfogással köszönte meg 
a fellépést. Reméljük a gyerekek a jövő-
ben is hasonló sikereket érnek el.

Iványi Sándorné

Hajdúnánási kiállító 
a nagyváradi Kanonok soron

rajtuk a világ szeme

Kemény rock a „művházban”

Fotó: Borbély Máté
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Megyei szintű ünnep 
a tűzoltóknak és a rendőröknek

2012. május 2-án a Bocskai Filmszín-
házban gazdatájékoztató estet tartott 
az MVH Hajdú-Bihar Megyei Kiren-
deltség szakmai stábja. A közel 50 fős 
– sajnos létszámban kevés – érdeklődőt 
Klepács Györgyi, kirendeltség vezető kö-
szöntötte, majd bemutatta szép számban 
megjelent kollégáit, akik az est folyamán 
hozzáértő tájékoztatást adtak a követ-
kező, határidős témával kapcsolatban: 
Tájékoztató a 2012. évi egységes kérelem 
(területalapú támogatás) benyújtásáról. 
Úgy hiszem, hogy azon gazdák jártak 
jól, akik nem sajnálták a fáradtságot és 
részt vettek a szakszerű és tanácsokban 
bővelkedő esten. Sürgős tennivalókról 
volt szó, amelyek tulajdonképpen a gaz-
datársadalom pénzügyi támogatásáról 
szólt. A támogatási kérelmek leadási ha-
tárideje: 2012. május 15-e volt, de akik 
ezt a határidőt nem tartották be, azok 
még a Hivatal tájékoztatása szerint – bi-
zonyos büntetési szankció után – június 
11-ig megtehetik igénylésüket. Ha nem, 
úgy elesnek a támogatási összegtől.

Az est előadói valamennyien az idő-
pont betartására hívták fel a figyelmet. 
Rámutattak az elektronikus ügyinté-
zés praktikusságára, segítő szándékkal 
közölték azon internetes és telefonos 
elérhetőségeiket, ahol a Kirendeltség 
munkatársai hozzáértő segítséget adnak 
mindenki számára. Tájékoztatásként itt 
is jelenjenek meg a legfontosabb címek, 

ahol munkaidőben szívesen fogadják a 
tájékoztatást kérők jelentkezését:
Internet elérhetőségek: 
www.mvh.gov.hu és www.magyarorszag.hu
Telefonos elérhetőség: 06 52 814 187

Tájékoztatták a megjelenteket arról is, 
hogy melyek azok a feladatok, amelyeket 
folyamatosan naprakészen kell tartani. 

Ezek a következők:
•	 Oda kell figyelni a kölcsönös megfe-

leltetésre
•	 Be kell tartani a környezetvédelmi elő-

írásokat
•	 Az ügyfél adatok frissítése, naprakészen 

tartása (elkerülni a büntető szankció-
kat)

•	 Az összes terület bejelentése kötelező, 
helyesen megadni a hasznosítási terü-
letet, kultúrát.

•	 Tápanyag gazdálkodási terv, kaszálási 
engedély kérése kötelező

•	 Vismajor jelzése időben
•	 Blokkváltozások naprakészen tartása a 

vezetett naplókban.
A tájékoztató keretében a megjelent 

szakemberek a felvetett kérdésekre is 
szíves választ adtak és elmondták, hogy 
bármikor és bárkinek állnak rendelke-
zésre a jövőben is. A jövőben is szükség 
van hasonló tájékoztatásokra. Természe-
tesen megfelelő időpontban és aktívabb 
részvétellel.

Gut István

Sokszor mondták már nekem hogy „Ne 
habozz!”, de ezt elég nehéz volt betartani 
a Hajdúnánási Fürdő május 12-én ren-
dezett éjszakai fürdőzéssel egybekötött 
habpartiján. 

A délutáni programon fellépett az 
Everdance táncszínház nemzetközi is-
meretségű táncosai, majd őket követték 
Nyíregyháza, Debrecen és Hajdúnánás 
ifjú tehetségeiből álló néptánccsoportjai. 
A rendezvényt Zumba tánc zárta. 

A késő délutánon érkező hidegfront 
sem szegte kedvét az éjszakai fürdőzésre 

szaunázásra és habpartira érkező vendé-
geknek. A fedett fürdőben tartott habpar-
ti mellett a szauna különleges, egzotikus 
felöntésekkel várta az izzadni vágyókat.

A jövőben a szervezők fotó- és videó 
archívum létrehozását tervezik, amely le-
hetőséget teremt az éjszakai fürdőzések és 
baráti társaságoknak címezve a létesítmény 
zártkörű kibérlésének népszerűsítéséhez.

A fürdő következő éjszakai programot, 
új szórakoztató elemek bevonásával 2012. 
június 16-ára tervezi. 

Szabó Endre

A rendőrök Szent György-napi és a 
tűzoltók Szent Flórián-napi együttes 
megünneplése zajlott 2012. május 3-án 
városunkban. A megyei szintű közös ál-
lománygyűlés először került együttes 
megrendezésre, és először Hajdúnánáson.  
A házigazda a város önkormányzata volt.

A megyei és városi vezetők mellett 
Debrecen testvérvárosi kapcsolatinak 
köszönhetően külföldi vendégek is részt 
vettek ezen az ünnepségen. A romániai 
Bihor Megyei rendőr felügyelőség veze-
tője, a Bihor Megyei Sürgősségi Felügye-
lőség tábornoka, a lengyel Lublin Megyei 
Tűzoltóság vezetője és az ukrán Lvivi Ka-
tasztrófavédelmi Igazgató helyettese.

Ünnepi köszöntőt mondott Szólláth 
Tibor polgármester. Beszédében kiemel-
te, hogy az egyenruhás szervezetek, ill. az 
önkormányzat munkájának értékmérője 
a lakosság közmegelégedése. Dr. Fekete 
Csaba rendőr dandártábornok hangsú-
lyozta, hogy a tűzoltóság és a rendőrség 
kart karba öltve kell, hogy végezze mun-
káját. Kovács Ferenc tűzoltó ezredes sze-

rint a szolgálók a modern kor Flóriánjai 
és Szent Györgyei. Jutalmak, elismerések, 
előléptetések átadására is sor került.

Az állománygyűlés hivatalos része után 
zenés, táncos ünnepi műsor következett.

Az igazi látványosság a Köztársaság té-
ren zajlott. Először kommandós bemuta-
tót láthattak.

Ezután egy kerékpáros és egy autós bal-
esetét, ill. annak mentési körülményeit 
mutatták be a mentők, a rendőrség és a 
tűzoltóság együttműködésével.

A nagy „riadalmat” okozó autóstüzet 
pillanatok alatt eloltották a gyakorlott 
tűzoltók.

A gyerekek nagyon örültek a kutyás 
engedelmességi bemutatónak. A kutyá-
kat kényszerítő helyzetben vetik be. Az 
együttes ünneplés erősítette az egy nagy 
szervezethez való tartozást.

A magas színvonalú rendezvény nem-
csak a megyei vezetőknek, hanem a 
Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség vezetőjének és munkatársainak is 
köszönhető. Nagy Ágnes

•	 Ismeretlen tettes 2012. május 2-án 
00:30 és 01:00 közötti időben 4080 
Hajdúnánás, Királydombon az egyik 
tanyára dolog elleni erőszakkal beha-
tolt, az épületekben kutatott, és kézi 
szerszámokat tulajdonított el. A bűn-
cselekménnyel okozott kár: 70 000 Ft, 
rongálással: 5000 Ft.

•	 Ismeretlen tettes 2012. április 29-én 
virradóra Hajdúnánáson egy családi 
ház kertjében parkoló gépkocsit az ut-
cára tolta, és a kormánymű alatt lévő 
kábeleket oly módon megrongálta, 
hogy a személygépkocsi működéskép-
telenné vált. A gépjárműből egy mp3 
lejátszót is eltulajdonított az ismeretlen 
elkövető, melynek értéke 10 000 Ft.  
A gépjárműben keletkezett rongálási 
kár kb. 100 000 Ft. 

•	 Ismeretlen tettes 2012. április 27. és 
2012. április 30. közötti időben Haj-
dúnánáson egy családi ház melléképü-
letéből egy Csepel Schwinn Budapest 

típusú kerékpárt, tulajdonított el.  
A lopással okozott kár kb. 40 000 Ft.

•	 Ismeretlen elkövető 2012. május 5-én 
virradóra Hajdúnánáson egy családi 
ház nyitott garázsából eltulajdonított 
egy személygépkocsit a benne hagyott 
kulcsával, melyet később nem messze 
egy árokban találtak meg összetörve.

•	 Ismeretlen tettes 2012. május 4-én 
16:00 óra és 2012. május 6-án 10:00 
óra közötti időben Hajdúnánáson egy 
családi ház udvarán álló nyitott állapot-
ban hagyott két személygépkocsi indí-
tókulcsait eltulajdonította. A bűncse-
lekménnyel okozott kár: 150 000 Ft.

•	 Állampolgári bejelentés alapján indult 
nyomozás Sz. F. hajdúnánási lakos és 
társa ellen, akik 2012. május 14 napon 
00:00 időpontban 4080 Hajdúnánás, 
Fürdő utcán egy kézikocsin nagyobb 
mennyiségű vashulladékot toltak, 
melynek származásáról hitelt érdemlő-
en nem tudtak nyilatkozni.

rendőrségi hírek

Gazdatájékoztató

éjszakai fürdőzés

Információk:
info nanasfurdo.hu
Tel.: 52 381-806

@
www.nanasfurdo.hu

Minden szerdán és szombaton este
18.30 – tól zumba!

Szeretettel várjuk strandolni
és gyógyulni vágyó vendégeinket!

Minden hétvégén amatőr együttesek
szórakoztatják Önöket!

Rendszeres éjszakai fürdőzések!

2012. június 16-án!
Következő esti rendezvényünk:

Szervezze meg fürdőkomplexumunkban céges tréningjét
élményfürdőzéssel, szaunaprogrammal, habpartival, vendéglátással.

Oros István fürdővezetőnél • Tel.: 30/641-3945További információk:

Strandfürdő • Gyógyászat • Camping- és Vendégházak

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!

Hirdetés feladás: kéky lajos Városi Mûvelõdési központ 
 Telefon: 52/382-400, illetve Szabó Endre hirdetésszervezõnél a 06-30/523-6848-as telefonszámon.
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FelHívás Pályázat

Az Új Széchenyi Terv Észak-Alföldi 
Operatív Program támogatási rendszeré-
hez benyújtott „Esélyegyenlőségi Ház 
létesítése és működtetése egészségká-
rosodott személyek számára” című, 
ÉAOP-5.1.3-11-2011-0001 jelű pályáza-
tunkat, az NFÜ Regionális Fejlesztési 
Programok Irányító Hatóságának veze-
tője bruttó 52 631 578 Ft elszámolható 
összköltség mellett, a projektre vonatkozó 
95%-os átlagos támogatási intenzitással 
ítélte meg.

A beruházást, az alapítvány tulajdonát 
képező, Hajdúdorog, Fogadó u. 3–5. sz. 
alatti ingatlanon valósítjuk meg.

A projekt, az Európai Unió támogatásával 
valósulhat meg.

Dr. Szabó Miklós 
az alapítvány elnöke

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Bűn-
megelőzési Tanácsa, és a Hajdú-Bihar me-
gyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazga-
tóság, Bűnmegelőzési Osztálya 2012. május 
29–31-e közötti időben a Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központ nagy előcsarnokában 

„Tegyünk közösen biztonságunkért”
címmel kiállítást és lakossági tájékoztatást tart.

A megnyitóra, és a lakossági tájékoztató-
ra május 29-én 14. órai kezdettel kerül sor.  
A fórumon a rendőrség szakemberei tájé-
koztatást adnak az egyes vagyon elleni bűn-
cselekmények jellemzőiről és azok megelő-
zésének lehetőségeiről. Felhívják a figyelmet 
a trükkös lopások, a betöréses lopások és a 
rablások elkövetési módszereire, továbbá 
tanácsokkal látják el a résztvevőket, hogyan 
tehetik biztonságosabbá lakásaikat. Több 
olyan eszközt, zárakat, lakatokat, riasztó 
berendezést is bemutatnak melyek haszná-
latával sokat tehetnek lakásaik ingatlanjaik 
védelme érdekében. 

A tárlat ezt követően május 31-ig megte-
kinthető.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A városi gyermeknapot idén a Fürdő utca 
Kemping előtti területén rendezzük meg má-
jus 26-án. A rendezésben részt vesz Hajdúná-
nás Városi Önkormányzata, a Hajdúnánási 
Ipartestület, a Nánás Pro Cultura Kft. és a 
Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat.

A gyermeknapra egy nagyszabású, való-
színűleg országos érdeklődésre érdemleges 
programmal készülünk: a „legnagyobb egyet-
len edényben készült slambuc kategóriában” 
magyar rekordot kívánunk felállítani, mely 
remélhetőleg bekerül majd a Guiness rekor-
dok könyvébe is.

Már második alkalommal rendezzük meg 
a sárkányhajó versenyt, melyre a gyermeknap 
alkalmából gyerekek és szülők jelentkezését 
várjuk. A verseny egy játékos vizi vetélke-
dő, mellyel szeretnénk felkelteni a gyerekek 
érdeklődését a vizi sportok iránt, gyarapítva 
ezáltal az iskolai kajak-kenu szakosztály tag-
jainak a számát.

ProGraM

8.30 Sárkányhajó verseny gyerekeknek,
 szülőknek
9.00 Slambucfőző világrekord, 
 óriáslimonádé
10.00 Művészeti iskolánk hangszeres
 előadásai
10.30 „Ma vagyon” vetélkedő
10.30 Gyermeknapi program kezdete
11.00 Vigyázat, vadnyugat! 
 (Szegedi Miniszínház előadása)
12.00 Tánccsoportok bemutatója 
 és táncház
13.00 Művészeti iskolánk hangszeres

 előadásai
13.00 Slambucebéd, 
 diákoknak ingyen

A részletes program 
a www.bocskai.hu 

honlapon olvasható.

■ Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megszer-
vezzük olvasótáborainkat. 
Várjuk a jelentkezők érdeklődését az alábbi elér-
hetőségeinken: telefon: 381-981
e-mail cím: konyvtarhnanas@freemail.hu. 
■ Május 30-án 17 órakor a Napsugár óvoda 
gyerekeinek munkáiból nyílik kiállítás. 
A kiállítást megnyitja Buczkó József igazgató.
■ Május 29-től könyvtárunk előterében régi 
könyveinkből kiárusítást tartunk (100 Ft/db).
■ Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, hogy in-
tézményünkben az informatikai fejlesztések 
eredményeként változásokat tapasztalhatnak a 
katalógusok használatában és a kölcsönzésben.

Könyvtárunkban megszűnt a hagyományos 
papír alapú katalógus. Állományunkban helyben 
a választóterekben kihelyezett számítógépeken 
tudnak keresni. Interneten is elérhető adatbázi-
sunk a www.nanaskonyvtar.hu honlapunkról a 
katalógus, ezen belül a Hajdú-Bihar megyei közös 
könyvtári katalógus menüpont alatt.

Ez év februárjában áttértünk a számítógépes 
kölcsönzésre. Ehhez kapcsolódóan 2012. júni-

us 1-től változik a késedelmi díjak számítása és 
fizetése! A felmerülő késedelmes kölcsönzések 
esetében a számítógépes rendszer automatiku-
san számolja a késedelmi díjakat: ennek alapja 
5 Ft/nap/könyv. Ez az összeg a kölcsönzési idő 
lejártát követően kerül felszámításra, és meg-
fizetése a könyvek visszahozatalakor esedékes.  
A régebbi gyakorlat – külön felszólító lakcímre 
postázása – megszűnik.

A múzeum számára adományoztak:
Szenes Lajos – fonalgombolyító, rokka
Dózsa Miklós – katonai csizma, esőkabát
Toronyai István – pénzérmék, Hn. címere goblein
Szólláth Judit – cseréptál, facsipeszek
Zágonyi Antal – fakeretes tükör
Dózsa Lászlóné – díszpárna
Kelemen László – keretezett férfi fotók, történelmi 
olajlenyomatok, Sztálin plakát
Fehér Imre – cséphadaró, kerékpár rendszám, la-
kat, kovácsolt szegek.

KÖSZÖNJÜK

Hajdúnánási Kőrösi Csoma Sándor 
Gimnázium Szakközép-, Szakképző Iskola 
és Kollégium igazgatótanácsa a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pá-
lyázatot hirdet a Kőrösi Csoma Sándor 
Gimnázium, Szakközép-, Szakképző Iskola 
és Kollégium magasabb vezető (Kollégiumi 
Intézményegység intézményegység vezetői) 
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői 

megbízás határozott időre, 5 évre, 2012. augusz-
tus 1. napjától 2017. július 31. napjáig szól.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 
4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 29. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: az in-
tézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok 
vezetői irányítása, különös tekintettel a közokta-
tásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, a ne-
velési-oktatási intézmények működéséről szóló 
11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletben, valamint 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvényben és annak végrehajtási rendeletében 
foglaltakra.

Illetmény és juttatások: az illetmény meg-
állapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: egyetem, a közoktatás-
ról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. § (1) 
bekezdése és 18. § (1), (4) és (7) bekezdései 
szerinti végzettség és szakképzettség, – Legalább 
5 év – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 18. § (5)–(6) bekezdéseiben meghatáro-
zott – pedagógus munkakörben szerzett szakmai 
gyakorlat, – Büntetlen előélet 

Előnyt jelent: pedagógus szakvizsga kereté-
ben szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
Középiskolai kollégiumvezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások: részletes szakmai életrajz, iskolai vég-
zettséget és szakképzettséget, amennyiben van: 
tudományos fokozatot, állami nyelvvizsgát iga-
zoló okiratok másolatai, három hónapnál nem 
régebbi büntetlen előéletet igazoló hatósági er-
kölcsi bizonyítvány, nyilatkozatot arról, hogy a 
pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázatot 3 
példányban kell benyújtani 

A beosztás betöltésének időpontja: a be-
osztás legkorábban 2012. augusztus 1. napjától 
tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. 
június 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Gömöri József igazgató nyújt. 

Cím: 4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 29. 
Telefon: 06 (52) 570-694.

A pályázatok benyújtásának módja: postai 
úton – vagy zárt borítékban személyesen – a 
Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szak közép-, 
Szakképző Iskola és Kollégium igazgatójának cí-
mezve megküldeni.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a 
Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szak kö zép-, 
Szakképző Iskola és Kollégium igazgatótanácsa 
dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. 
július 15.

A pályázati kiírás további közzététe-
lének helye, ideje: Oktatási és Kulturális 
Közlöny – 2012. május 15. Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat honlapján – 2012. május 15. 
Hajdúnánási Újság – 2012. május 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 
2012. május 15. 

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati 
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Kép-
zési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a 
munkáltató által a KSZK részére megküldött 
adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a 
pályázatot kiíró szerv felel. 

Gömöri József igazgató

Hajdúnánási Kőrösi Csoma Sándor 
Gimnázium Szakközép-, Szakképző Iskola 
és Kollégium igazgatótanácsa a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján pályázatot hir-
det a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, 
Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégium 
magasabb vezető (Csiha Győző Szakképző 
Intézményegység intézményegység vezetői) 
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői 

megbízás határozott időre, 5 évre, 2012. augusz-
tus 1. napjától 2017. július 31. napjáig szól.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 
4080 Hajdúnánás, Baross utca 11.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: az in-
tézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok 
vezetői irányítása, különös tekintettel a közokta-
tásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, a ne-
velési-oktatási intézmények működéséről szóló 
11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletben, valamint 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvényben és annak végrehajtási rendeletében 
foglaltakra.

Illetmény és juttatások: az illetmény meg-
állapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: egyetem, a közoktatás-
ról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. § (1) be-
kezdése és 18. § (1), (4) és (7) bekezdései szerinti 
végzettség és szakképzettség, legalább 5 év – a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
18. § (5)–(6) bekezdéseiben meghatározott – 
pedagógus munkakörben szerzett szakmai gya-
korlat, műszaki irányú egyetemi vagy főiskolai 
végzettség, büntetlen előélet 

Előnyt jelent: pedagógus szakvizsga kereté-
ben szerzett intézményvezetői szakképzettség 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások: részletes szakmai életrajz, iskolai 
végzettséget és szakképzettséget, amennyiben 
van: tudományos fokozatot, állami nyelvvizsgát 
igazoló okiratok másolatai, három hónapnál 
nem régebbi büntetlen előéletet igazoló hatósági 
erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozatot arról, hogy 
a pályázó a pályázati anyagában foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati eljárással összefüggés-
ben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályáza-
tot 3 példányban kell benyújtani 

A beosztás betöltésének időpontja: a be-
osztás legkorábban 2012. augusztus 1. napjától 
tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2012. június 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Gömöri József igazgató nyújt. 

Cím: 4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 29. 
Telefon: 06 (52) 570-694.

A pályázatok benyújtásának módja: postai 
úton – vagy zárt borítékban személyesen – a 
Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakkö zép-, 
Szakképző Iskola és Kollégium igazgatójának cí-
mezve megküldeni.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A 
Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szak kö zép-, 
Szakképző Iskola és Kollégium igazgatótanácsa 
dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. 
július 15.

 A pályázati kiírás további közzététe-
lének helye, ideje: Oktatási és Kulturális 
Közlöny – 2012. május 15., Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat honlapján – 2012. május 15., 
Hajdúnánási Újság – 2012. május 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 
2012. május 15. 

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati 
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási 
Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a 
munkáltató által a KSZK részére megküldött 
adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a 
pályázatot kiíró szerv felel. 

Gömöri József igazgató

Gyermeknap
2012.

aktuális Hír a Fehér Bot 
alapítványnál

a Móricz Pál városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény programjai
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A Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társu-
lás 2010 őszén pályázatot nyújtott be a 
Társadalmi Megújulás Operatív Prog-
ram által kiírt Gyermekek és fiatalok 
társadalmi integrációját segítő progra-
mokon belül a Kábítószer-prevenciós 
célú programok támogatására. A pro-
jektet a bíráló bizottság, támogatásra 
érdemesnek ítélte, melynek eredmé-
nyeképpen Kiss Attila a társulás elnöke 
2012. január 11-én aláírta a támogatási 
szerződést.

A „Szervezetten szertelenül” elnevezésű 
pályázat egy komplex kistérségi program, 
melynek célja a pszichoaktív szerhaszná-
lat szempontjából veszélyeztetett fiatalok 
számára drogalternatíva jellegű, komp-
lex prevenciós szolgáltatások kialakítása. 
Ezeknek a szolgáltatásoknak olyan színte-
reket választottunk, amelyek könnyedén 
elérhető a 12–29 éves korosztály számá-
ra. A prevenció és az alternatív lehető-
ségek terén olyan hatékony és innovatív 
elemeket viszünk be a fiatalok számára, 
melyeket kitűnően tudnak hasznosítani. 
A programelemekben megtalálható az 
egyénre- és a közösségre szabott iskolán 
kívüli foglalkozások is.

2012. február 1-től a fiatalok számára 
ifjúsági klubok kezdték meg működésü-
ket, ahol a fiatalok iránymutatást kapnak 
szabadidejük eltöltésére, internetezhet-
nek, filmvetítések kerülnek megszerve-
zésre, ezen kívül beszélhetnek problé-
máikról, kérhetnek tanácsot a jelen lévő 
szakképzett klubvezetőktől. A kistérség 
szinte minden középiskolai osztályában 
– közel 107 osztályban – szakképzett 
preventorok, illetve a rendőrség munka-
társai látogatnak el. 

Ifjúsági klubok: Hajdúböszörmény: 
Dorogi utca 12. (volt Laredo épület) –
Hajdúdorog: Böszörményi út 17. (mozi 
épülete) – Hajdúnánás: Köztársaság tér 
16. (ifi ház)

A klubok nyitvatartási ideje: Kedd-
szombat: 16–20 óra között.

A projektre a Hajdúsági Többcélú Kis-
térségi Társulás (4220 Hajdúböszörmény, 
Bocskai tér 1.) 49 895 152 Ft vissza nem 
térítendő támogatást nyert, 100%-os tá-
mogatási intenzitás mellett.

A projekt az Európai Unió támogatásá-
val, az Európai Szociális Alap társfinanszí-
rozásával valósul meg.

A projekt megvalósulásának ideje: 
2012. február 1. – 2014. január 31.

Május 14-én délután 15 órakor a volt 
Bocskai István Általános Iskola épülete 
előtt – Magyar utca – tartott sajtótájé-
koztatót az MSZP helyi szervezete és a 
Hajdúnánásért Tevékenykedők Függet-
len Egyesülete, Oláh Miklós képviselő 
úr, illetve dr. Éles András elnök úr sze-
mélyében. A sajtótájékoztató fő témája 
az iskola épületének egyre romló állapo-
ta volt. Mint Oláh Miklós elmondta a 
környéken lakók kérésére – mely szerint 
hajléktalanok vertek tanyát az elhagyott 
épületben – végeztek egy épület bejárást 
május 10-én. Az ott tapasztaltak késztet-
ték őket a sajtótájékoztató megtartására. 
Tapasztalatuk szerint az önkormányzat 
nem fordít kellő gondot a karbantartás-
ra, ezt fényképekkel illusztrálták, mely 
szerint a tél folyamán elfagyott a fűtési 
rendszer, elfolyt a víz, károsodott a par-
ketta, a fűtőtestek nagyon rossz állapot-
ban vannak, a lámpatestekből elvitték 
a fénycsöveket, és a konyhai eszközök 
is teljes egészében hiányoznak, – ezeket 
valószínű elvitték oda, ahol szükséges 
a használatuk. A képviselő úr szerint el 
kellene azon gondolkodni, hogy valójá-
ban mire is fogja használni, avagy hasz-
nosítani ezt az önkormányzati épületet a 
város, hiszen az világosan látszik, hogy 
itt már iskola nem fog újra indulni. Ad-

dig is azonban meg kell oldani az épület 
folyamatos karbantartását, hiszen így 
rövid időn belül teljesen leromlik az ál-
lapota, és ez gondatlan bánásmód az ön-
kormányzati vagyonnal.

Dr. Éles András több minden mellett 
nehezményezte, hogy Szólláth Tibor 
polgármester úr a város fejlődésével, 
fejlesztésével kapcsolatban nem mond 
igazat. Erre több alkalommal felhívta a 
figyelmét, közmeghallgatásokon.

Így példaként említette a HAON-on 
(Hajdú Bihar Napló online változata) 
2011. július 31-én „Hajdúnánás: gyors 
ütemben fejlődik a város” címmel megje-
lent írást, melyben egy fejezet cím így fo-
galmaz: „A város többet fejlődött ebben 
az évben, mint az elmúlt 10-ben.” Ezt 
visszautasítja, mint azt a megállapítást 
is, miszerint nem lettek volna tervek a 
fiókban a 2010-es váltáskor. Elmondása 
szerint a Városi Bölcsőde felújítása, kor-
szerűsítése az előző ciklus eredménye, a 
városi rendelőintézet felújítására készí-
tett pályázat készen volt, a volt NOM 
iskola beruházására is készen voltak a 
tervek, úgyszintén a fürdő beruházásra. 
Elmondta továbbá, hogy, az elhíresült 
és csak a Bocskai 79-ként emlegetett 
bérlakás pillanatnyilag rosszabb helyzet-
ben van, mint ahogy átvette a jelenlegi 

sajtótájékoztató

Az elmúlt napokban különleges értékkel 
gazdagodott a múzeumi gyűjtemény. Fe-
hér Imre nyugalmazott tanár úr ugyanis 
az egykori hajdúnánási Frontharcos Szö-
vetség bronzlemezből domborított jelvé-
nyét adományozta a gyűjtemény számára. 
Ezt az értékes relikviát hat évtized múltán 
most láthatta először élő szem, s története 
látlelet a letűnt évtizedek eszmeiségéről.

Lássuk csak: 1929-ben, az I. világ-
háborúban frontszolgálatot teljesített 
bajtársak érdekvédelmének gondozására 
zászlót bontott az Országos Frontharcos 
Szövetség. Természetesen Hajdúnáná-
son is létrejött ennek helyi szervezete, 
élen Csiha András tartalékos századossal, 
mint elnökkel, valamint dr. Nagy Imre 
főjegyzővel, aki szintén megjárta a had-
színtereket. E szervezet gondoskodása 
mellett kerültek hazai földbe többen is a 
világ különböző pontjain hősi halált halt 
nánási katonák. De ők kezdeményezték 
a Hősök Kertjének, a Hősök Ligetének 
létrehozását is. A bajtársi szellem ápolása 
vezérelte a tagságot akkor is, amikor egy 
olyan emlékhely létrehozásáról döntöt-
tek, amely jelképe lett a helyi Frontharcos 
Szövetségnek, melynek élén ekkor Magi 
Lajos hadirokkant tanító állt. 

Készítésére Fehér Imre kovácsmestert 
kérték fel, aki maga is végigharcolta a 
háborút. Ez az ember magasságú alkotás 
1934-ben készült, s előbb a régi refor-
mátus paróchia előtt, a templom mögött 
helyezték el. Ennek elbontása után, 1948 
táján pedig város főterén, a városházától 
déli irányban, a református gyülekezeti 

ház, az úgynevezett kis templom előtt ál-
lították fel, a járdaszegély mellé. Egyfaj-
ta halotti hirdetőhely is volt, békében és 
háborúban egyaránt, rajta a vörösrézből 
domborított Frontharcos jelvénnyel. Ez a 
kiváló vasműves tudásról tanúságot tevő 
műremek ékessége lett a főtérnek. 

1951–52 táján azonban az alkotá-
son elhelyezett frontharcos jelkép sorsa 
megpecsételődött. Útjában állt ugyanis 
a kommunista hatalomnak. A tanácsel-
nök egy alkalommal magához hívatta a 
Fehér Imre mester urat, s tudatta vele, 
hogy „ezt a nacionalista, fasiszta jelképet 
el kell tüntetni!” A kovácsoltvas szerkezet 
maradhatott, egészen az 1969-ig, amíg fel 
nem építették a négy emeletes társasházat. 
A mester úr a bronz jelképet hazavitte s 
műhelyében az ócskavasak között rejte-
gette 1983-ig, a haláláig. Ekkortól pedig 
fia őrizte tovább, s egészen május 7-ig a 
padláson pihent, amikor átadta e sorok 
írójának, hogy legyen a továbbiakban 
őrhelye a múzeum. Néhány nap múltán 
pedig a múzeumi gyűjteménybe került a 
mester által készített tervrajz is, amelynek 
alapján az egykori kovácsműves alkotás 
készült.

Szokták mondani, hogy a tárgyaknak 
is megvan a maguk története. Így hát 
beteljesülésüknek is. Csak a legnagyobb 
elismeréssel és köszönettel adózhatok a 
mester úrnak és fiának, amiért megmen-
tették az utókor számára ennek a rend-
kívül fontos műtárgynak egy darabját, a 
Frontharcos Jelvényt.

Buczkó József

Múzeumügy 4. 

„Hogy lesz 
majd múltad, ha 
átkábultad”

testület 2010-ben. Ennek az épületnek a 
felújítási tervei is készen voltak, és sajnos 
most is a fiókban porosodnak.

Az intézmény átalakítás kapcsán az 
előző polgármesternek felrótt hiányos-
ságokkal kapcsolatban elmondta, hogy 
szerinte az egyes intézmények műszaki 
állapota, folyamatos karbantartása nem 
a polgármester feladata, ez mindenkor 
az intézményvezető kompetenciája. Egy 
polgármesternek nem lehet feladata, 
hogy a meszelést ellenőrizze, ha ez így 
lenne, akkor nem polgármesternek ne-
veznék, hanem gondnoknak. A város 
költségvetésével kapcsolatban pedig em-
lékeztetett arra, hogy a jelenlegi vezetés 
két intézményt átadott az egyháznak, 
hármat pedig bezárt. (Középiskolai kol-
légiumot, a Fülemüle óvodát, és a saj-
tótájékoztató helyszínét, a volt Bocskai 
iskola épületét.) Olyan ez mondta, mint-
ha az idős ember azzal dicsekedne, jóval 
kevesebb ideig tart a kertben a fű nyírása 
mint eddig, csak azt nem tenné hozzá, 
hogy közben a kert felét már eladta.

Kifejtette, hogy 2010. októberében 
nagyon korrekt viszonyban váltak el 
Szólláth Tiborral, jól érzi magát, mint 
nyugdíjas, és nem sértődött ember, de 
mostanra betelt a pohár. Azt kérte utód-
jától, hogy legyen szerényebb a siker 
propagálásában, és tárgyilagos a múlt 
megítélésében. 

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 hirdEtési fElülEtE!
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XVI. Hajdúdorogi Vállalkozói Napok és Termékkiállítás
A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hajdúdorogi Szervezete együttműködve Hajdúdorog Város 
Önkormányzatával és a Görög Demeter Művelődési Házzal 2012-ben is megrendezi a hagyományos „Hajdúdo-
rogi Vállalkozói Napok és Termékkiállítást", ez évben immár 16. alkalommal. A rendezvény időpontja 2012. 
június 8–9. péntek-szombat, helyszíne pedig, az előző évhez hasonlóan a Hajdúdorogi Városi Strandfürdő fő-
épülete és elé állított rendezvénysátor.
A kiállítás a térség vállalkozói és vállalkozásai számára biztosít bemutatkozási lehetőséget, valamint elősegíti az új 
kapcsolatok, piacok kialakulását és erősíti a meglévő üzleti kapcsolatokat. Az esemény népszerűségét mi sem bizonyítja 
jobban, minthogy évről évre többen, és gazdagabb termékválasztékkal jelentkeznek a bemutatóra. A kiállítást minden 
évben szakmai előadások is színesítik. Az idei kiállításhoz kapcsolódó szakmai előadások tervezett témája a megújuló 
energiák hasznosítása és a hozzájuk kapcsolódó pályázati lehetőségek. Az előadásokon való részvétel ingyenes. A vál-
lalkozói napok időpontja és helyszíne egybeesik a „Hajdúdorogi Városnap” szórakoztató és kulturális rendezvényeivel. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Megnyitó: 2012. június 8-án, pénteken 10 óra
Helyszín: a Hajdúdorogi Városi Strandfürdő bejárata

Továbbá várjuk azon cégek, vállalkozók jelentkezését, akik kiállítóként részt kívánnak venni 
a XVI. Hajdúdorogi Vállalkozói Napok és Termékkiállításon!

Részvételi díj: kamarai tagok részére (rendezett tagdíj ellenében) ingyenes/stand 
 nem kamarai tagok részére: 5000 Ft/stand
 Az árak tartalmazzák a kiállítással kapcsolatos költségeket 
 (kialakított standok bérleti díját, éjszakai őrzést, takarítást, egységes cégfeliratot).

A kiállításról bővebb információ a HBKIK Hajdúnánási Területi Irodájában 4080 Hajdúnánás Kossuth 
utca 3. szám alatt, vagy 52/351-785, 20/2670-690-es telefonszámokon és a papp.monika@hbkik.hu e-mail 
címen kérhető.

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI
KERESKEDELMI ÉS
IPARKAMARA
CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF HAJDÚ-BIHAR COUNTY
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British
shop

Minden héten 
új áruval várjuk 

kedves vásárlóinkat. 
Pólók és 

rövidnadrágok 
nagy választékban 

kedvezo áron!

Nikodémusz István u. 1.
(a volt Marx K. u.)

Fiatal évjáratú jól felszerelt klímás személygépjármûvek 

kedvezõ áron bérelhetõek!

Kerékpárok, tartozékok, alkatrészek!
Szervizelés, javítás helyben!
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Allegra 120g 30x 1800 Ft
Fenistil gél 30g 990 Ft
Panadol Extra 24x 1105 Ft

www.szimpatika.hu

Korona Patika

Hajdúnánáson keleti G elől 
14.63 aranykorona kimért szántó 

eladó 45 000Ft. Koronánként.
Tel.: 36-70/234-7400

Hajdúnánáson üzlethelység kiadó 
pedikűr-manikűrös vagy 

fodrász részére.
Érd.: 06-30/313-3830

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.

MEGNYILT!
ENERGY LIFE

SCITEC
termékek széles 

választéka.

Hajdúnánás, 
Bocskai út 24.

ISP – Ifjúság Segítő Pont
„Zsé”: Pályázat, ösztöndíj, segély.

„Party szerviz”
„VV” – Van választásod

Kulturális információs pont.

Klubajánló: várjuk új és meglévő klubok jelentkezését!
Ha segítség kell csak kérned kell!

Keress minket Hajdúnánáson a Mozi épületében

Csütörtök–Péntek: 13.00–20.00 és Szombat 14.00–20.00
Telefon: 06-30/442-12-04

Ha érdekelnek a részletek keress minket a moziban, 
vagy a facebook-on.

Ifjúsági Klub

Miért is választanál 
minket?
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Fejezetek 
a hajdúnánási fürdőkultúra történetéből 5.
termálvíz 1000 méter mélyből

A geológusok már az 1930-as években 
megállapították, hogy csakúgy, mint a me-
gye más részein, a föld mélyén városunk 
alatt is gazdag hőforrás ágak rejtőznek.  
A nyilvánosság előtt azonban ismeretlenek 
voltak ezek a felfedezések egészen az 1950-
es évek végéig. Ez már a tanácsrendszer 
ideje, ám a lakosság változatlan hévvel igé-
nyelte a közigényeket kielégítő fürdőhely 
létrehozását. A témában, amint évtize-

dekkel korábban is, közvélemény kutatást 
tartottak, most már a hőforrás nyújtotta 
lehetőségeket illetően. A lakosság termé-
szetesen döntő többséggel a fürdő létreho-
zása mellett foglalt állást.

A Városi Tanács e felhatalmazással a 
zsebében, saját költségén 1958. november 
5-én végeztette el a próbafúrást azon a te-
rületen, melyet még az 1930-as években 
vásárolt a város ugyancsak fürdő céljára. 
A fúrótornyot az egykori kubikgödör, a 
jelenlegi csónakázó tó közelében állították 
fel. Az első próbálkozást azonnali siker kö-
vette. 1019 méter mélységből, percenként 
2000 liter, 66,5 C fokos kiváló gyógyhatá-
sú, jódot, konyhasót és brómot tartalmazó 
termálvíz tört a felszínre. A feltörő gyógy-
víz egy közeli árokban szabadon folyt el a 
téglagyár irányában. „Messziről látszott a 
gőzfelhő a kút közelében, Sose felejtem azt 
a kénszagot, ami a vízből áradt. Az emberek 
oda jártak bámészkodni, meg szívni a kénes 
gőzt. Jót tett a légzőszerveknek – mondják a 
szemtanuk. A siker hatására a tanács hoz-
zálátott saját erejéből egy tényleges fürdő 
kiépítéséhez, s egyúttal belekezdett az épít-
kezésnek helyet adó terület kiépítéséhez is, 
mégpedig 15.5 ha. területen.

Az első medencék átadásáig azonban 
sok termálvíznek el kellett folynia a „sem-
mibe.” Pontosabban abba a mélyedésbe, 
amely később a csónakázó tó elnevezést 
kapta. Ez a „népi dagonya” lett ugyanis 
még éveken át a szükség strandfürdő, aho-
vá előszeretettel eljártak fiatalok és idősek 
egyaránt. Hamar híre ment ugyanis, hogy 
a víz kiválóan alkalmas reumás és mozgás-
szervi panaszok gyógyítására. Akik szégyel-
lősek voltak, vagy nehezebben mozogtak 
már, azok számára kannákban hordták a 
vizet haza. A helyben fürdőzők számára 
pedig oly módon tették „komfortosab-
bá” a tó környezetét, hogy készítettek egy 
hosszú, lépcsőzetes fa ülőpadot közvetlen a 
víz szélére, ám az öltözködés számára jobb 
híján a közeli bokrok nyújtották az egyet-
len lehetőséget.

„Szép homokos partja volt a tónak – idézi 
emlékeit Kissné Fülöp Emília (1950). Tíz 
éves koromban jártam ott először. Apukám 
itt tanított meg úszni. A rendre L Ambrus 
Marci bácsi felügyelt, akinek az élete ettől 
kezdve egybe forrt a fürdővel. Ekkor még ez 
volt az egyetlen szabadtéri fürdési lehetőség a 
fürdő területén.”

Buczkó József

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

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

Június 2. 18 óra A Nána Táncstúdió 
évadzáró gálaműsora. Belépődíj: 700 Ft

Oláhné Nábrádi Julianna üvegfestmény 
kiállítása június 3-ig tekinthető meg a mű-
velődési központ galériájában.

Június 3. Trianoni megemlékezés 
10 óra Istentisztelet a református temp-

lomban
10.45 megemlékezés és koszorúzás az  

I. világháborús és a trianoni emlékműnél, 
állampolgársági eskütétel.

Június 6. 17 óra Pedagógus napi köszön-
tő. A megjelenteket köszönti: Szólláth Tibor 
polgármester – Miskolci Premier Színház 
– Pedagógusköszöntés népszerű zenével és 
versekkel.

Június 8. Az Alapfokú Művészeti iskola 
néptánc-tanszakának vizsgaelőadása és kép-
zőművészeti tanszakának kiállítása. A kiállí-
tás megtekinthető június 20-ig.

Buszkirándulás: július 3–8. (kedd–va-
sárnap) Erdély: Brassó és környéke (Déva, 
Vajdahunyad, Nagyszeben, Foga ras, Bras-
só, Prázsmár, Törcsvár, Sinaia, Homoród, 
Segesvár, Torockó). Ára: kb. 52 000 Ft/fő, 
amely tartalmazza az utazást, valamint 5 éj-
szaka szállást félpanzióval.

ProGraMaJáNló 
Kéky lajos városi 
Művelődési Központ

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.
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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 hirdEtési 

fElülEtE!


