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M int arról korábban már tudósí-
tottunk, befejeződött a Bocskai 
István Általános Iskola Polgári 

úti intézményegységének felújítása, fűtés- és 
világításkorszerűsítése.

A szeptemberi műszaki átadást követően sor 
került az iskola ünnepélyes átadására is, október 
26-án. A meghívott vendégek közt volt a városi 
Önkormányzat képviselői mellett Rácz Róbert 
kormánymegbízott, dr. Tiba István országgyű-
lési képviselő, Balmazújváros polgármestere is.

A felújított intézményegység ünnepélyes 
átadását Szólláth Tibor polgármester köszön-
tője nyitotta meg, majd Rácz Róbert tartotta 
meg avató beszédét, melyben többek között 
örömének adott hangot, hogy Hajdúnánáson 
jó kézben vannak az intézmények, hiszen vi-
szonylag sűrűn jár a városban intézményi fel-
újítások átadási ünnepségén.

Tóth Imre, az iskola igazgatója felsorolta 
azokat, akik segítettek a munkálatokban és 
köszönetét fejezte ki a projekt gyors és korrekt 
kivitelezéséért.

Az ünnepi műsorból nem maradhattak ki 
gyerekek, akik a fő „haszonélvezői” a korszerűsí-
tésnek: a Szalmaszálak Citerazenekar és a Bocs-

kai Apródjai néptáncegyüttes színvonalas műso-
rukkal, Huszti Veronika 3. osztályos kislány egy 
szép verssel köszöntötte a megújult iskolát.

A szalag átvágása előtt Gacsályi Gábor 
református lelkész megáldotta az iskola épü-

letét, majd a vendégek nagy örömmel járták 
körbe Székely Barnabás intézményegység-
vezető kalauzolásával a korszerűen felújított 
iskolát.

Szöveg és kép: Fekete Andrea

ÜNNEPI PERCEK A BOCSKAI ISTVÁN 
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

November 3-án este a 68 évvel ezelőtt „má-
lenykij robotra” elhurcolt több száz nánási 
áldozatra emlékezett a Hajdúnánási Elhurcol-
tak Kegyeleti Emléknapján az önkormányzat, 
a családtagok, szervezetek, egyházak a temp-
lomkertben, a bástyafalnál. (HNU)

Idén november 3-a estéje hasonló volt, mint 
1944-ben. Nyirkos, hideg. Csöpörgő eső áztat-
ta a város utcáit akkor is, amikor a „felszaba-
dító” Vörös Hadsereg katonái, semmibe véve 
a háború nemzetközi szabályait, sok tízezer 

embert szedtek össze országszerte. Hajdúnáná-
son is. Főként a város központjában – civileket, 
időseket, fiatalokat, nem számított a kor, csak 
a darabszám volt fontos. Több százan vesztek 
oda, sokukról évekig azt sem tudták él-e hal-e. 
Erre, Hajdúnánás 20. századi népirtására emlé-
kezünk immár több éve, november 3-a estéjén. 
Buczkó József, a Móricz Pál Városi Könyvtár 
és Helytörténeti Gyűjtemény vezetője emlé-
kező beszédében felidézte azokat a vészterhes 
napokat, a félelmeket, a kegyetlenkedéseket. 

A 20 század soha nem látott iszonyatot zúdított 
nyakunkba. Félelem uralkodott a hajdúsági kis 
házakban, megtorlástól rettegve hallgattak az 
emberek – erről is. 

A lassan leszálló estében a Kőrösi Gimnázium 
diákjainak közreműködésével, most is nevük 
elmondásával emlékeztünk minden áldozatra, 
míg mécsesek, virágok kerültek az emlékfalra.

Az odaveszettek lelki üdvéért imádkozott Ke-
rekes László római katolikus káplán atya és mon-
dott áldást Kocsis Áron református lelkész úr.

Elhurcoltak Kegyeleti Emléknapja

 November 29. (csütörtök) 17.00: a Bocs-
kai István Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat zeneművészeti 
tanszakának növendékhangversenye.

 Helye: Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-
pont színházterme.

 November 30. (péntek) 15.00: „Őszi 
Gyermekkönyv Napok” Adventi játék 
– András naptól karácsonyig. Urbánné 
Lantos Éva és Urbán István bábművészek 
előadása a Móricz Pál Városi Könyvtár és 
Helytörténeti Gyűjtemény szervezésében.

 Helye: Bocskai Filmszínház.
 November 30.–december 1. (péntek–

szombat): Hajdúnánási Pedagógiai Napok
 November 30. 14.00: dr. Zacher Gábor fő-

orvos, toxikológus: „Ami a tankönyvekből 
kimaradt, de a gyerekek jobban tudják.”, 
Almádi Krisztina az EMKA szakmai veze-
tője: „Lehetőségek az iskolaátszervezésre 
január 1. után.” Helye: Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központ színházterme.

 December 1. 08.00: Műhelymunkák. He-
lye: Bocskai István Általános Iskola, Alapfo-
kú Művészetoktatási Intézmény és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat intézményegységei.

 December 2. (vasárnap) 15.00: Nánási 
Advent – a város karácsonyfájának feldíszí-
tése, Betlehem, karácsonyi vásár, fánksütés. 
Helye: Hajdúnánás főtere.

 December 2. (vasárnap) 18.00: Csík Ze-
nekar koncertje az advent jegyében.

 Helye: Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-
pont színházterme. Belépő: 3000 Ft vagy 
2700 Bocskai Korona (elővételben novem-
ber 30-ig 2500 Ft vagy Bocskai Korona). 
Kettő az egyben akció: belépőjegy erre 
a napra a Városi Gyógyfürdőbe és a Csík 
Zenekar koncertjére együtt 3200 Ft vagy 
Bocskai Korona.

 December 6. (csütörtök) 14.00: Városi 
Mikulás nap – a Staféta Együttes gyerme-
keknek szóló koncertje. A belépés ingye-
nes. Helye: Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ színházterme.

 December 7. (péntek) 18.00: Buczkó Jó-
zsef „A hősök vére szenteli hazává a föl-
det” című könyvének bemutatója. 

 Helye: Móricz Pál Helytörténeti Gyűjtemény.
 December 8. (szombat) 19.00: I. Hajdú-

nánási Jótékonysági Városbál.
 A Jótékonysági Városbál bevételét a Haj-

dúnánás Városi Önkormányzat a Hősök 
Emlékművének restaurálására fordítja. 

 Helye: Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-
pont színházterme.

 December 8–9. (szombat–vasárnap) és 
15–16. (szombat–vasárnap): VII. Hajdú-
városok Utánpótlás Labdarúgó Torna. 
Rendező: Nánási Focisuli Egyesület. 

 Helye: Somorjai László Városi Sportcsarnok, 
Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pe-
dagógiai Szakszolgálat Polgári utcai és Iskola 
utcai intézményegységeinek tornaterme.

 December 10. (hétfő) 17.00: Tűfestéses 
történelmi címerek és zászlók című ki-
állítás megnyitója. Válogatás a golopi ősi 
magyar címertár anyagából. Alkotó: Sza-
badiné Sinkó Ilona aranyhímzéses tűfestő. 

Helye: Móricz Pál Helytörténeti Gyűjtemény 
kiállítóterme.

 December 11. (kedd) 08.30: „Nagyanyó 
meséi” Diafilmvetítés, mesedélelőtt óvodá-
soknak.

 Helye: Tájház.
 December 12. (szerda): VÁROS NAPJA
 15.00: Hősök Emlékművének újraavatási 

ceremóniája
 16.30: Városi fotópályázat díjátadója, kiál-

lítás megnyitó
 Helye: Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-

pont kis előcsarnoka
 17.30: Bocskai szobor koszorúzása
 18.00: Ünnepi testületi ülés, a városi ki-

tüntető díjak átadása
 Helye: Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-

pont színházterme.

 19.00: Lente Lajos magyarnóta és népdal-
énekes pályafutásának 50. éves, jubileumi 
ünnepi műsora. Közreműködik: Vállay Éva, 
Tarnai Kiss László, Jeremiás Béla és cigány-
zenekara, Katona István. 

 Helye: Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-
pont színházterme.

 20.00: Város Asztala. Helye: Kéky Lajos Vá-
rosi Művelődési Központ nagy előcsarnoka.

 December 14. (péntek) 14.00: V. Vihar 
Béla városi versmondó verseny általános 
iskolás gyerekeknek. Helye: Móricz Pál Vá-
rosi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény.

 December 19. (szerda) 14.00: Helytörté-
neti vetélkedő az általános iskolák 5. és 6. 
osztályos tanulói számára. 

 Helye: Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytör-
téneti Gyűjtemény.

 December 22. (szombat) 16.00: Betlehe-
mes táncjáték a város karácsonyfája alatt.

 A műsorban közreműködnek a Bocskai Ist-
ván Általános Iskola, Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat művészeti csoportjai.

 17.00: a Bocskai István Általános Iskola, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat karácso-
nyi koncertje és a karácsonyi rajzpályázatá-
nak eredményhirdetése. 

 Helye: Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-
pont színházterme.

 December 23. (vasárnap) 17.00: Szabó 
Dávid (zongora) és Simon Sejla (cselló) 
karácsonyi koncertje J. S. Bach, Brahms, 
Shostakovich és Popper műveiből. 

 Helye: Református templom.

ÜNNEPI HÍVOGATÓ
VÁROSI PROGRAMOK
NOVEMBER 29. – DECEMBER 23.

Ünnepélyes szalagátvágás
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Kereskedelmi és Iparkamarai 
választások Hajdú-Bihar megyében

Huszonnégy liter víz

Örökzöld mesedarabot adott elő a váro-
sunkban közkedvelt színtársulat, a Mandala 
Dalszínház november 7-én délelőtt a Kéky 
Lajos Városi Művelődési Központban.

Tanulságos és egyben kedves kis törté-
netet adtak elő a színészek, mely egyaránt 
szólt felnőttnek és gyereknek. Szeretet, oda-
figyelés, kölcsönös segítségnyújtás, a gyá-
moltalanok felkarolása kimeríthetetlenül 
aktuális téma, nevelési hatása vitathatatlan.

Az erdőben élő barátok szavalóversenyét 
nevetve végigizguló közönség kedves kis 
gyermekdalokat is dúdolgathatott a szerep-
lőkkel.

Lázár Ervin mesejátéka elvarázsolta a 
gyerekeket, akik zsúfolásig megtöltötték a 
színháztermet és boldogan tapsolták végig 
az előadást.

Fekete Andrea

1927 október derekán nagy volt az öröme 
az akkori nánásiaknak. Azért, mert ezek-
ben a napokban érkezett meg Budapestről 
a közadakozásból készült Hősök Szobra. 
De azért is, mert éppen az aradi 13 ki-
végzésének napján, a hajnali órákban 180 
méter mélyről, a gimnázium melletti Sze-
les téren kiváló minőségű ivóvízre találtak. 
„Percenként 24 liter, színtelen, szagtalan, 
gyöngén sós, 17,5 fokos víz tört elő” – írta 

a helyi újság. Ez volt Hajdúnánás első ar-
tézi kútja, amely Jóna László kútmester és 
Aszalós József gépkezelő érdeme.

A kiváló minőségű ivóvíz korszakos 
jelentőségű volt a város életében. Addig 
ugyanis főként ásott és fúrott kutakból 
nyerték az ivóvizet az első talajvíz réteg-
ből, melynek igencsak változó volt a mi-
nősége.

Erről a kútról aztán dézsákban, ved-
rekben, kannákkal hordta a nép a vizet, s 
hordja még ma is, hiszen most is csordo-
gál. Generációk nőttek fel tehát rajta. Ép-
pen ezért megbecsülendő, már csak azért 
is, mert ez az egy maradt meg működő 
állapotában. Egyidős a Hősök Emlékmű-
vével, azaz éppen 85 éve folydogál, mely-
re ezentúl egy emléktábla is emlékezteti 
majd mindazokat, akik frissítő, gyógyító 
vizét fogyasztják.

Buczkó József

Október 15-én ült össze a Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamara Megyei Tisztújító 
Közgyűlése. A küldöttek megválasztá-
sa szeptemberben volt településenként. 
Miklóssy Ferenc, a kamara megyei elnöke 
beszámolójában elmondta: „Elismerésre 
méltó négy évet hagyott maga mögött a 
megyei kamara. Köszönet illeti azon vál-
lalkozások képviselőit, akik aktívan részt 
vettek a kamarai munkában, segítve, tá-
mogatva ezzel is a megye vállalkozásait.” 
Elismerően szólt a kamara ügyintézői 
szervezetéről. A szervezet gazdálkodása 
stabil tudott maradni. „Pályázati és más 
forrásokat használunk a vállalkozásoknak 
nyújtott szolgáltatások fejlesztésére. Az 
elmúlt időszakban a kamara mintegy 20 
pályázaton szerepelt sikerrel, 90–95 szá-
zalékos támogatással összesen 1,2 milliárd 
forint forráshoz jutva.” Elmondása szerint 
jelentős eredményeket értek el a szakkép-
zés terén, amelyet a várható szakemberhi-
ány miatt tovább kell erősíteni, fejleszte-
ni. Mint mondta: „A szakmunkásképzés, 
a szakképzés kitörési pont lehet a magyar 
vállalkozások számára is, hiszen nem az a 
cél, hogy a szakképzett munkaerő elhagy-
ja az országot, hanem az, hogy a munka 
idejöjjön.” A megyei kamara továbbra is 

fő feladatának tartja a vállalkozások támo-
gatását, olyan szolgáltatások biztosítását, 
amelyek segítik a fejlődést, a versenyké-
pességet. Ugyancsak a fontos célok közé 
sorolta a vidéki, területi szervezetek erősí-
tését. „Csak egy jól működő kamara tudja 
minőségi szolgáltatásokkal, információk-
kal támogatni a vállalkozásokat.”

Dr. Parragh László, a kamara országos 
elnöke hozzászólásában elmondta, hogy 
„végre a kormányzat is, a vállalkozó réteg 
is megértette, hogy egy jól működő gaz-
daság nem jöhet létre egy jól működő ka-
mara nélkül.” Kiemelte a kötelező kama-
rai regisztráció fontosságát. A szakképzés 
fejlesztésével kapcsolatban kiemelte, hogy 
a helyes törekvés az, amely a gyakorlati 
képzésre helyezi a hangsúlyt Fontosnak 
tartja a felnőttképzés hatékonnyá tételét, 
amely csaknem 1 millió embert érinthet. 
Elismeréssel szólt a HBm-i területi kama-
rák munkájáról is.

A Közgyűlés küldöttei 25 fős elnöksé-
get választottak meg. A kamara megyei 
elnöke Miklóssy Ferenc lett, vidéki al-
elnökének Török Istvánt választották.  
A megyei elnökség tagja lett Pók Antal is 
Hajdúnánásról.

Gut István

Négyszögletű kerekerdő

Új vezetés a Magyar Vöröskereszt élén

A Magyar Vöröskereszt 2012. október 
19–20-án tartotta meg Hajdúszoboszlón 
a XIII. Kongresszusát. A második nap 
legfontosabb eseménye a tisztújítás és az 
elnökválasztás volt A leköszönő elnök, 
Habsburg György két cikluson át vezette 
e humanitárius szervezetet. A kongresz-
szusi küldöttek új elnökséget választot-
tak. A titkos szavazás eredményeként dr. 
Göndöcs Zsigmondot választották meg a 
Magyar Vöröskereszt elnökének. Az új el-
nök a SOTE Általános Orvostudományi 

Karán végzett. Programjának egyik fontos 
elemeként említette meg a „nyitást”, szin-
te minden területen. Elmondta, hogy „a 
fejlődésnek és a továbblépésnek ez lehet a 
kulcsa.” Az elnökválasztással együtt meg-
újult a teljes vezetés. A Hajdú-Bihar Me-
gyei Szervezet vezetőségi tagjai közül hár-
man is rangos funkciót kaptak az országos 
vezetőségben. Közöttük köszönthetjük 
Hajdúnánás képviseletében Oláh Mik-
lóst, aki a Magyar Vöröskereszt alelnöki 
tisztségének betöltésére kapott megbízást 
a kongresszusi küldöttektől.

A hajdúnánási lakosok nevében kí-
vánhatjuk, hogy az új vezetés – közöttük 
Oláh Miklós – tudják megvalósítani azo-
kat a célkitűzéseket, amelyet a kongresz-
szuson elhatároztak. Nekünk, olvasóknak 
pedig kötelességünk, hogy továbbra is ad-
junk meg minden tőlünk telhető segítsé-
get a helyi szervezeten keresztül, hogy si-
keres legyen a Vöröskereszt tevékenysége.

Gut István

Oláh Miklós, Göndöcs Zsigmond, Bobrovics Árpád

Soha nem voltam még ekkora tömegben. 
Néhány napja kiáltottak utánam az utcán.
 Jössz velünk? 
 Miért ne mennék!
A Széna téren szálltunk le a kisbuszról, 

kb. húszan, s én azonnal a látvány hatá-
sa alá kerültem. Balra egy áruház mellett 
a füvön egy férfi szavalt, ‒ több százan 
vették körül – hatalmas tapsot kapott, 
viszont nem kísérte semmilyen ováció, 
vagy bekiabálás. Ez a nyugalom, mond-
hatni csend egész nap elkísért bennünket. 
Aztán szép lassan megtelt az utca, a tér, 
s a menet békésen elindult. A transzpa-
rensek erdejében, ha megpillantottuk egy 
ismerős település nevét, azonnal a hozzá-
kapcsolódó emlékek kezdtek kavarogni 
a fejünkben. Így lehetett ez másokkal is, 
mert egyre-másra jöttek oda hozzánk is-
meretlenek, kedvesen mosolyogva a Haj-
dúnánás táblánkra mutogatva. Egyikük 
büszkén mondta, hogy itt született, egy 
másik, hogy sokáig lakott Nánáson. Egy 
ősz hajú 60-as férfi, neveket sorolt, hogy 
ismerjük-e ezt vagy azt.
 Én dorogi voltam ‒ hangoztatta egy 

fiatalabb, ‒ de sokat jártam Nánásra.
 Mi biztos, hogy jövőre is megyünk, 

olyan jó ott a strand – erősködött egy kö-
zépkorú hölgy.

Mit szépítsem? Jó volt nánásinak lenni 
a pesti utcákon.

Az ablakokból rengetegen integettek, 
kisebb nagyobb zászlókat lobogtattak 
felénk. Egy idős nénike az egyik első 
emeleti balkonról viszont a menetet látva 
gyorsan beszaladt. Néhány pillanat múl-

va azonban ismét megjelent kissé gyűrött 
köntösében, s egy vékonyka fél méteres 
nemzeti színű szalaggal kezdett vidáman 
integetni az alatta elvonuló tömegnek. 
Hatalmas derültség és taps jutalmazta az 
igyekezetét. A Nyugati téri felüljárónál vi-
szont már elébünk lógatott egy pár provo-
káló, hangzatos mondatokat tartalmazó 
lepedőt néhány unott arcú fiatal, de mivel 
szinte senki nem reagált rá, mire odaér-
tünk szépen bevonták.

A Kossuth térre még épp hogy befér-
tünk, de hiába forgattuk a fejünket, se az 
elejét, se a végét nem láttuk a menetnek. 
Számomra a legérdekesebb az volt, hogy 
senkitől nem hallottam szidni, vagy kriti-
zálni más pártokat, politikusokat, embe-
reket, pedig az ország különböző régióiból 
érkezettekkel, sőt a határon túli magya-
rokkal is gyakran szóba elegyedtünk. Va-
lóban békemenet volt, s az nem erről szól.  
„A lélekazonosság szavak nélkül megérte-
ti egymással azokat, akik egymás mellett 
sétálnak.”

Kócsi Imre

Nánásiak a békemenetben

Kiváló minõségû, színes hirdetések, megemlékezések, évfordulók 
meghirdetése kedvezõ áron! Várjuk apróhirdetéseiket is!

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

EZ ITT AZ ÖN HIRDETÉSÉNEK A HELYE!
Hirdessen Ön is a megújult Hajdúnánási Újságban!
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Múzeumok Őszi fesztiválja - 
„Játszva tanulni és tanulva 
játszani”
Idén első alkalommal csatlakozott a Mú-
zeumok Őszi Fesztiválja országos ren-
dezvénysorozathoz a Móricz Pál Városi 
Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény. 
A program keretében több szakmai és 
múzeumpedagógiai rendezvényre került 
sor. Így az intézmény és a Múzeumi Ok-
tatási és Képzési Központ szervezésében 
október 2-án első alkalommal került 
megrendezésre a Múzeumpedagógiai In-
formációs Nap.

A rendezvény meghívott résztvevői a 
helyi oktatási intézmények vezetői és pe-
dagógusai, valamint a régió múzeumai-
nak munkatársai voltak. Az információs 
nap célkitűzései között szerepelt az, hogy 
a résztvevők megismerjék a múzeumok 
programajánlatait és azok oktatás vilá-
gába való beilleszthetőségét. A múzeum-
pedagógia a szórakoztatva tanulás és a 
tanulva szórakozás módszerével közelíti 
a diákokat egy-egy kiállítás anyagához. 

A program megnyitóján Buczkó József 
intézményvezető köszöntőt mondott és 
felvázolta az intézmény elképzeléseit, jö-
vőbeni terveit és a helyi oktatási intézmé-
nyekkel, más települések múzeumaival 
való együttműködés lehetőségeit. 

A délután további részében a hajdúbö-
szörményi, berettyóújfalui, létavértesi és 

az újfehértói múzeumok, gyűjtemények 
koordinátorai tartottak előadásokat. 

A Helytörténeti Gyűjtemény állandó 
és időszaki kiállításaival jelenleg is segíti 
a pedagógusok munkáját. Az intézmény-
nek három állandó kiállítása van. A Ka-
lapkötők nyomában c. néprajzi kiállítás 
Hajdúnánás szalmaiparát ábrázolja a 
kezdetektől egészen napjainkig, ezért a 
rajzórák mellett a hon- és népismereti, 
illetve a történelemórák tananyagához 
kapcsolható. A Kitaszítottak c. kiállítás 
az 1940-es, 1950-es évek történelmét, a 
deportálások és a kommunista diktatúra 
kiépülésének legfontosabb állomásait, a 
termelőszövetkezeti rendszer létrehozá-
sát mutatja be multimédiás eszközök be-
vonásával, ezért a történelemórák szerves 
részét képezheti.

A Hajdú Ház és Kovácsműhelybe lépve a 
tanulók a XX. századi módos paraszti élet-
mód kultúrájával ismerkedhetnek meg.

Az állandó kiállításokon túl október 
13-án a Múzeumok Őszi Fesztiválja ren-
dezvény kapcsán megnyílt a Sírjeleink 
művészete c. időszaki kiállítás, míg mú-
zeum udvarán elhelyezett fejfák állandó 
kiállításként reprezentálják városunk és a 
Hajdúság temetkezési szokásait. 

Varga Ildikó

YÓGYFÜRDO
AJDÚNÁNÁSIH
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Egy szép program 
a szeretet hídján 1. rész

Középiskolások határon túli 
vendégségben
Idén két al-
kalommal is 
külföldi kirán-
dulás résztve-
vői voltak a 
Kőrösi Csoma 
Sándor Gim-
názium, Szak-
közép-, Szak-
képző Iskola 
és Kollégium 
diákjai. Június 
9. és 11. között az akkor még 7-es osz-
tály a „Határtalanul” program keretében 
háromnapos erdélyi utazáson vett részt. 
Nagy Zoltánné osztályfőnök vezetésével 
Nagyszalontán felkeresték a Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány Szent Antal Gyermek-
védelmi Központját, és átadták a kőrösis 
tanulók ajándékát, könyveket, élelmiszert 
és tisztítószereket. Az Arany János Em-
lékmúzeum megtekintése után Bocskai 
István szobra előtt emlékeztek a fejede-
lemre. Délután Szent László városával, 
Nagyváraddal ismerkedtek meg. A má-
sodik napon a Tordai-hasadékban tettek 
túrát, majd Torockón megcsodálták a 
Székelykő-hegyet és a település házait. A 
nagyenyedi kollégiumban az emléktáblák 
és a szobrok előtt megállva emlékeztek a 
kollégium híres diákjaira, többek között 
a nánási gimnázium névadójára, Kőrö-
si Csoma Sándorra. A harmadik napon 
Kolozsváron barangoltak, a botanikus 
kertben megemlékeztek az egykori nánási 
diákról, a kert egyik fejlesztőjéről, Újvá-
rosi Miklósról. A Szent Mihály-templom 
és a Mátyás-szobor megtekintése után 
következett az utolsó állomás, Körösfő. 
Itt megnézték a kalotaszegi hímzés csodá-
latos darabjait és a templom híres kazet-
tás mennyezetét. A diákok, elmondásuk 
szerint rengeteg élménnyel gazdagodva 
érkeztek haza, és ha lesz lehetőségük, biz-
tosan visszatérnek még Erdélybe.

A Kultúrák Közötti Kommunikáció a 
Kárpát-medencében elnevezésű, ötnapos 

n e m z e t k ö z i 
diáktáborban 
október 15. és 
20. között a 
Kőrösi Baross 
utcai intéz-
ményegységé-
nek négy tanu-
lója vett részt 
Csuka László 
v e z e t é s é v e l . 
2003-ban csat-

lakozott az akkor még Csiha Győző Szak-
középiskola a projekthez, melyben hat or-
szág nyolc iskolája évente két alkalommal 
(egy őszi tanulmányi héttel és egy nyári 
táborozással) erősíti a Kárpát-medencei 
oktatási intézmények közötti kapcsolato-
kat. A helyszín és a téma változik, idén a 
szlovákiai Füleken a kisebbség kérdéséről 
mondhatta el véleményét összesen har-
minckét diák, akik között kárpátaljai, 
vajdasági, erdélyi, szlovéniai és persze 
felvidéki középiskolások mellett három 
magyarországi intézmény, egy miskolci, 
egy budaörsi és a nánási képviseltette ma-
gát. Az osztályfőnökök ajánlása alapján 
városunkból két 10-es lány, és két 11-es 
fiú utazott, őket családoknál szállásolták 
el. A csapatépítő játékok után az otthon 
készített prezentációkat mutatták be a 
résztvevők. Másnap Madách, Mikszáth 
és Balassi nyomában jártak, többek kö-
zött Szklabonyán és a kékkői várnál. A 
következő napon minden iskola a saját 
tájegységére jellemző ételkülönlegességet 
készített (a nánásiak lecsót), majd kézmű-
ves foglalkozások után a füleki várat és a 
múzeumot járták be. Az ipolytarnóci ős-
maradványok és Hollókő megnézésére is 
jutott idő, aztán a diákok beszámolókban 
foglalták össze a hét eseményei közben 
szerzett tapasztalataikat. Végül népzenei 
előadással fűszerezett búcsúest zárta a 
rendezvényt, melynek nyári folytatását 
bizonyára minden résztvevő nagyon várja. 

V. G.

„Aki nem hisz abban, hogy mennyi 
jó ember van, az kezdjen el valami jót 
tenni, és meglátja, milyen sokan oda 
állnak mellé!”

Böjte Csaba szép gondolatai jutottak 
eszembe, amikor e cikk megírására készü-
lődtem. A rohanó hétköznapokban, a ne-
héz anyagi körülmények között, a híradó 
„fekete hírei” után üdítően hat, amikor 
olyasmiről is hallunk, amikor valaki JÓT 
tesz, azaz érdek nélkül ad olyan értéket, 
ami valakinek, valahonnan hiányzik. 
Nem kell ehhez jómódúnak lenni, sem 

„időmilliomosnak” – egyszerűen csak rá 
kell érezni nemes lélekkel a helyre, ahol 
szükség van ránk, mégpedig nagyon.

2012. januárjában városunk pedagó-
gusai bekapcsolódtak egy szép feladat-
ba: az érmelléki szórványtelepüléseken 
élő gyerekek magyar nyelvű oktatásába. 
Azóta szervezetten havonta egyszer 4 te-
lepülésre (Jankafalva, Poklostelek, Les és 
Bihardiószeg) utaznak a hosszú utat válla-
ló pedagógusok.

A feladat irányítója Csillikné Szólláth 
Júlia, a Bocskai István Általános Iskola 
szabadidő szervezője, az ő segítségével 
mutatjuk be ezt a tevékenységet lapunk 
olvasóinak.
 Hogyan kapcsolódott be városunk a 

szórványtelepüléseken élők oktatásába?
 Szeretném javítani, itt nem oktatás 

történik, hanem programjainkon, talál-
kozásainkon szép anyanyelvünkön keresz-
tül játék, kézműves foglalkozások, illetve 
hagyományaink és ebben az évben ma-
gyarságunk eredetének és történelmének 
megismertetése. 2011-ben a Nagyváradi 
Református Egyházkerület és városunk 
vezetősége találkozóikon egyre többször 
merült fel a szórványságban élők, kiemel-
ten a gyerekek anyanyelvi, történelmi hiá-
nyosságai, illetve identitási zavaruk. „Oko-
san, bölcsen kell óvni a nyelvet, mert akkor 
szolgálja igazán a társadalmat, nemzetet.” 
Halász Péter gondolatai irányadóakká 
váltak, iskolánk vezetősége és pedagógusai 
nyitottak lettek e nemes feladatra, illetve 
ahogyan én hívom: szolgálatra. Elindulá-
sunkban nagy segítség volt, hogy megis-

merhettük a Benkei Ildikó által alapított 
Vasárnapi Iskola tevékenységét. Fórumot 
szerveztem, ahol hozzánk ellátogatva az 
alapítvány tagjai megértették velünk a 
lényeget: Szeretni kell őket és azt adni, 
amire ők vágynak, mindezt rendszeresen!
 Miért ezekre a településekre esett a 

választás?
 Ezeket a településeket nem mi válasz-

tottuk, hanem előzetes igény felméréskor 
ezek a falvak jelentkeztek a püspökségen. 
Kiemelten nehéz helyzetben van Les tele-
pülése, hiszen ott csak román anyanyelvű 

iskola van. A többi helyen óvodai illetve 
általános iskolai alsó vagy felső tagozat is 
van. Diószegen minden lehetőség adott, 
de mégis akartak minket! Kezdetben azt 
az információt kaptuk, hogy kb. 30 fő 
várható a 4 településen összesen, ehhez 
képest rendszerint 100 gyermek várja az 
érkezésünket.,
 Mire van a legnagyobb szüksége az 

ott élőknek? Tudna-e a város lakossága 
is segíteni az adományok felajánlásába? 
Hogyan?
 A legnagyobb szükség a szép em-

beri együttlétekben rejlik! A lelkészek, 
akik rendszerint velünk vannak, gyakran 
mondják: „– Nagyon várják magukat, 
szinte számolják a napokat”. Ebbe a prog-
ramba városunk lakossága személyesen 
is részt vehet, vagy segíthet. Szomorú-
an vettem tudomásul első alkalommal, 
hogy 3 településen könyvtár sincs. Ek-
kor született meg bennem a vágy, hogy 
könyvtárszobákat hozzunk létre. Iskolánk 
gyermekeihez, szüleikhez és kollegáimhoz 
fordultam segítségért. Mind a 4 iskolain-
tézmény szorgalommal, lelkesen gyűjtötte 
a szépirodalmi, magyar mesés könyveket 
valamint az értékeket képviselő újságokat. 
Minden alkalommal doboz számra szállí-
tottuk a könyveket. Ott még szívesen ol-
vasnak a gyermekek és felnőttek könyve-
ket! Városunk könyvtárának leselejtezett 
könyveit is begyűjtöttem és fokozatosan 
szállítjuk ki. Köszönet mindenkinek, aki 
eddig és ezután is adományoz könyvet! 

Fekete Andrea

November 10–11-én 
Székelyföldön, Gyer-
gyószentmiklóson, 
valamint Gyer gyó-
kilyénfalván mutat ták 
be Buczkó Józsefnek 
az 1916. évi székely 
menekülésről szóló 
könyvét. Az események 
felemelő részét képez-
ték az istentiszteletek, 
ugyanis a szerzőt elkísérte 
erre az útra nagytiszteletű 
Kocsis Áron református 
lelkipásztor, aki Gyergyó-
szentmiklóson hirdetett 
Igét – ahol Buczkóné Magi 

Irén presbiter a hajdúná-
nási gyülekezet nevében 
köszöntötte a híveket –, 
valamint főtisztelendő 
Juhász Imre római ka-
tolikus plébános úr is. 
Ő Kilyénfalván mu-
tatott be szentmisét 
prédikációval az itt 
is zsúfolásig megtelt 
templomban.

Az ajándékba vitt 
kötetek kivétel nél-
kül gazdára talál-
tak, s máris több 
száz kötetre jelen-
tettek be igényt. 

Székelyföldi könyvbemutatók
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Új helyen a Hajdúnánási Televízió
No azért nem messzire, csak a Kéky La-
jos Városi Művelődési Központ felső 
szintjére, a volt zeneiskola helyére. Sür-
gés-forgás, rakodó munkások zaja verte 
fel a napokban az amúgy sem csendes 
művelődési házunkat. Költözik a Nánási 
tévé. 1995-ben mikor még az első adást 
sugározták városunkban, az egész techni-
ka, a felszerelés elfért egy öreg Ladában. 
Ma már több napig tartott az új helyszín-
re való átbútorozás, nem beszélve a gyö-
nyörű stúdió berendezéséről, az irodák, 
a vágószobák kialakításáról. Mindezt Pál 
Kovács Krisztiántól tudom meg, aki szin-
te a kezdetektől oszlopos tagja a stábnak.

– Bizony sok víz lefolyt még a Keletin 
is, mióta az első adásokat magánlakások-
nál, vagy a könyvtárban szerkesztettük – 
kezdi a beszélgetést Krisztián. Nagy öröm 
volt számunkra, mikor a MODE 3H-tól 

megkaptunk két kis irodát, a Bartók Béla 
körúton. Egy falra akasztott fehér lepedő 
előtt csináltuk a riportokat. 2000-ben 
nagy kiugrás volt mikor megkaptuk a 
pártház felső szintjén az irodákat, melye-
ket folyamatosan tudtunk bővíteni. Tér-
ben viszont nem tudtunk bővülni, s így 
korlátozva voltak a stúdióbeszélgetések 
– nem tudtunk, csak két-három embert 
behívni. Az új helyszínünk viszont sok 
problémát megold és rengeteg új lehető-
séget, nyújt. Lényegesen nagyobb lett a 
stúdiónk, ahol gyakorlatilag 3 beszélgető 
helyszínt is ki tudunk alakítani, anélkül 
hogy át kellene pakolnunk a kamerákat, 
díszleteket. Van külön szerkesztőségi, 
és külön vágószobánk, amire már régen 
vágytunk. Van archívumos helyiség, ahol 
tárolhatjuk az 1995 óta elkészült anyago-
kat, kazettákat, CD-ket. Nagy előny, hogy 

Folytatjuk nyereményjátékunkat, a kérdések változatlanul ugyanazok, mint előzőleg.  
A megfejtéseket kérjük legkésőbb november 30-ig eljuttatni a Tourinform Irodába, 
Köztársaság tér 6. sz. A fődíj sorsolásának pontos időpontjáról következő lapszámunk-
ban tájékoztatunk.

Előző játékunk nyertese: Tatár Istvánné, Hajdúnánás, Béke u. 52. szám alatti lakos! 
Gratulálunk, nyereményét átveheti a Tourinform Irodában.

Október utolsó vasárnap-
ján városunk adott otthon 
annak a szűkkörű tanács-
kozásnak, amelyen a sopro-
ni Kékfrankot, a Balatoni 
Koronát és a Bocskai Koro-
nát működtető szervezetek 
képviselői fektették le egy, a közeljö-
vőben megalakítandó helyi pénzek 
szövetségének alapelveit, működésé-
nek irányvonalát.

Amikor ez év július 22-én hivatalosan 
forgalomba került a Bocskai Korona, már 
megszületett a gondolat: szükséges egy 
szövetség megalakítása, hiszen többen, 
többen vagyunk. E gondolat továbbvite-
lére került sor október 28-án, amikor a 
gyakorlati megvalósításról tanácskoztak 
a három helyi fizetőeszköz képviselői. 
A meghívott vendégek sorában ott volt 
Varga István közgazdász is, aki közismer-
ten a helyi pénzek elkötelezettje. A neves 
szakember többek között elmondta, ez 
a szövetség elsőrenden az összetartozás 
erősítését hivatott szolgálni. Ha már nyil-
vánvalóvá vált ez a gondolat, megértik az 
adott település, térség polgárai, hogy ez-
által csak erősödhet a közösség, és akkor 
egyre kevésbé lesz kiszolgáltatott a labilis 
gazdasági-politikai viszonyoknak. A helyi 
pénzek szerepével, közösségépítő küldeté-
sükkel ismerkedniük kell az embereknek, 
mondta, hiszen az elmúlt több mint két 
évtized e téren is nagy hiányosságokat ha-
gyott maga után.

A szövetség szükségességét hangsúlyoz-

ták a résztvevő szakemberek, 
arra az alap igazságra hivat-
kozva, hogy többen, többen 
vagyunk, eredményesebben 
tudunk működni, egységes 
álláspontot tudunk képviselni 
vitatott esetekben. Igaz, hogy 

még csak három a helyi pénzek száma, de 
egyre több település, térség gondolkodik 
bevezetésén. Már csak ezért is szükséges a 
szövetség, hiszen a „kiszenvedett” tapasz-
talatokat meg tudják osztani a most indu-
lókkal. A három helyi fizetőeszköz más-
más konstrukcióban működik, a soproni 
Kék Frank már határon túl is létesített 
elfogadóhelyeket, az egykori őrvidéken.  
A Balatoni Korona viszonylag nagy terü-
leten forgalmaz, amely egyben előny is, de 
sokkal több feladatot ró a működtetőre.

A mi Bocskai Koronánk éppen csak, 
hogy kinőtt az újszülött korból, az elfo-
gadóhelyek száma, a forgalmazott korona 
mennyisége biztató, de továbbra is sok 
még a tennivaló, mondta dr. Horváth 
Tibor. Az elfogadóhelyek mellett együtt-
működő partnerekre is nagy szükség van, 
olyanokra, akik valamilyen formában 
juttatásként adják a Bocskai koronát. Eb-
ben Hajdúnánás Város Önkormányzata 
oroszlánrészt vállalt, de több vállalkozó is 
csatlakozott partnerként.

A tanácskozás során meghatározták a 
szövetség küldetését és célját. Megfogal-
mazásra kerültek a rövid és középtávú fel-
adatok, s várhatóan még ebben az évben 
nyilvánosságra lép. 

Bocskai Korona híradó
„Többen, többen vagyunk” Alakulóban a helyi pénzek szövetsége

Nyereményjáték! itt vagyunk egy lépésre a színházteremtől. 
Nem kell órákig pakolni, szerelni egy-egy 
előadás, vagy műsor felvételére. Úgy lett 
kialakítva, és vezetékelve a rendszer, hogy 
egyszerre két helyszínen is tudunk akár 
élő adást is közvetíteni. Mindenképpen 
nagy előrelépés ez a tévénk életében. Idén 
nyertünk egy pályázaton a Média Ható-
ságnál egy kamerát és egy vágó berende-
zést melyre már égető szükségünk volt.  
A modernkor szükségleteit kielégítve 
ezek már nem szalagra, hanem kártyára 

rögzítenek. Fejlődik a technika, s az új, 
tágasabb, szebb, kényelmesebb helyszí-
nen remélem mi is, tökéletesedünk, hogy 
a hajdúnánási nézőket kedvükre valóan 
szórakoztassuk és informáljuk városunk 
életéről.

Az új címünk, ahová a nézői leveleket 
és megkereséseiket várjuk: 
 Hajdúnánási Televízió, 4080 Haj-

dúnánás, Köztársaság tér 6. 
 Telefonszámunk: 06/70 375 6653.

Kócsi Imre

A képen az idei békéscsabai Kolbász Fesztiválon sikeresen szereplő nánási csapat, 
akik Külön-díjat nyertek a tájjellegű kolbásszal. Elmúlt lapszámunkból sajnos hely hiánya 

miatt kimaradt a csapatról készült fotó, most pótoljuk. (Szerk.) 
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Anyakönyvi hírek 
Gratulálunk a 2012. október hónapban Hajdúnánáson házasságot kötött párok-
nak!
3 Daróczi Nikoletta és Kovács Csaba Imre 2012. október 12.
3 Bózsár Anita és Nyiri Krisztián 2012. október 19.
3 Erdei Zsuzsa Janka és Kompár Miklós 2012. október 20.
3 Póta Erzsébet és Balogh Imre 2012. október 20.
3 Andrásdi Edina és Bögre Gábor 2012. október 25.

Köszöntjük Hajdúnánás város 
legifjabb lakóit!

2 Reszegi Zsombor László
2 Nagy László

Akiktől 2012. október 1.–október 31. 
között búcsút vettünk:

1 Balogh Miklós Jánosné
1 Borsi Gáborné
1 Dózsa István
1 Gömze Sándorné
1 Kállai Józsefné
1 Korpás Imréné

1 Mecsei István
1 Mezei Antalné
1 Nagy Miklós
1 Ötvös Miklós
1 Reszegi Imréné
1 Seres László
1 Szebenyi Gáborné
1 Vincze Lajosné
1 Víg Imre

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatala – feladatellátásából 
adódóan – évente tízezernél több iratot 
kézbesít ügyfeleinek. Azaz, sok esetben 
csak kézbesítene. A postázott iratok gyak-
ran érkeznek vissza a Hivatalba „nem ke-
reste”, „ismeretlen helyre költözött”, vagy 
„az átvételt megtagadta” jelzéssel. 

Ügyfeleink egy része a hatósági iratok 
elől elzárkózik, és nem veszi át azokat. 
Valószínűleg abban bízik, hogy ha a le-
vél tartalmát nem ismeri, kötelezettségtől 
mentesül, vagy jogait nem érinti a dön-
tésünk. Pedig a közigazgatási hatósági el-
járás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai 
szerint ez nem igaz. 

Joghatás azokhoz a hivatalos levelek-
hez fűződik, amelyeket az eljárási szabá-
lyok szerint kézbesítettnek kell tekinteni. 
A kézbesítés, mint fogalom azonban nem 
feltétlenül azonos a küldemény fizikai 
kézhezvételével. A kézbesítési cselekmé-
nyek jelentős részénél beáll a kézbesítési 
vélelem. Az alábbiakban a legfontosabb 
kézbesítési szabályokról szólunk.
1. A kézbesítést akkor is megtörténtnek 

kell tekinteni, ha a hivatalos irat át-
vételét a címzett vagy meghatalmazott 
megtagadja. A kézbesítési vélelem az 
ilyen tartalmú nyilatkozat megtételének 
napjával beáll, függetlenül attól, hogy 
a címzett vagy meghatalmazottja tudta 
vagy sejtette-e, hogy melyik hatóságtól, 
milyen jellegű küldeményt kapott.

2. Ha az irat a hatósághoz „nem keres-
te” jelzéssel érkezik vissza, az iratot 
– az ellenkező bizonyításig – a postai 
kézbesítés második megkísérlésének 
napját követő ötödik munkanapon 
kézbesítettnek kell tekinteni. Ilyen 
esetekben az ügyfél küldemény-átvéte-
li szándékától függetlenül áll be a kéz-
besítési vélelem és kezdődik az ahhoz 
kapcsolódó határidő. Előfordulhat, 
hogy az ügyfél várja a hivatalos levelet, 
de objektív akadálya van az átvételnek. 
Lehet ez egy hosszabb nyaralás, lakó-
helytől távoli munkavégzés, családlá-
togatás, kórházi kezelés. Erre tekintet-
tel a kézbesítési vélelem utólag megfe-
lelő bizonyítékokkal megdönthető és 
az ügyféli jogok érvényesíthetők.

3. A jogszabály lehetőséget ad a hatóság 
részére, hogy egyes esetekben hirdet-
ményi úton kézbesítse az iratot. Erre 
akkor kerülhet sor, ha például nagy-
számú, vagy ismeretlen helyen tartóz-
kodó ügyfél részére szükséges a levél 
kézbesítése. A hirdetményt a Hivatal 
hirdetőtábláján és a www.hajdunanas.
hu honlapon egyidőben kell közzéten-
ni. A hirdetményi kézbesítés esetén a 
kifüggesztést követő 15. napon az 
iratot kézbesítettnek kell tekinteni.

4. Speciális kézbesítési lehetőség a kéz-
besítési ügygondnok intézménye.  
A kézbesítési ügygondnokot a hatóság 

A Katasztrófavédelmi Kirendeltség októberi hírei
�� 2012. október 5-én Görbeháza külterületén 40 

db csutka bála és a tarló égett. A tűz eloltásában a 
hajdúnánási és a tiszaújvárosi tűzoltók vettek részt. 
A tűzeset felszámolása több mint három órán ke-
resztül tartott.

�� Október 24-én Tiszagyulaházán egy családi ház-
ban gázrobbanás történt. A lakásban tartózkodó 
férfit égési sérülésekkel kórházba szállították.  

A lakás lakhatatlanná vált.
�� Október hónapban 4 helyről kellett veszélyes fákat 

eltávolítani.
11 alkalommal kárérték nélküli tarló, szemét ill. 

avar égett.
A nánási tűzoltóknak egy esetben a tiszaújvárosi 

kollégáiknak nyújtottak segítséget káreset felszámo-
lásában.

Önkormányzati hírek, felhívások, 
tájékoztatók

jelöli ki. Feladata utánajárással, tuda-
kolással kideríteni, hogy az ügyfél hol 
érhető el, hová kézbesíthető számára 
az a döntés, ami alapvető jogát von-
ja el vagy alapvető jogait korlátozza.  
A postásnak nem kötelessége az efféle 
nyomozás. Ha a kézbesítési ügygond-
nok eljárása nem járt sikerrel, a dön-
tést azon a napon kell kézbesítettnek 
tekinteni, amikor a kézbesítés sikerte-
lenségét a kézbesítési ügygondnok az 
őt kirendelő hatóságnak bejelenti, de 
legkésőbb a kirendeléstől számított 
tizenötödik napon.

5. A szabálytalan kézbesítésre abból, 
hogy a tértivevényen nem a címzett 
aláírása szerepel, önmagában nem le-
het következtetni. A hivatalos iratot 
ugyanis a postai szolgáltató az ún. 
helyettes átvevő útján is kézbesítheti 
a természetes személy ügyfél számára. 
Helyettes átvevő lehet a címzett 14. 
életévét betöltött, Ptk. 685. §-ának 
b) pontja szerinti közeli hozzátarto-
zója vagy élettársa. Az írni nem tudó, 
latin betűket nem ismerő, vak vagy 
egyéb okból írásképességében gátolt 
személynek érkezett könyvelt külde-
ményt a postai szolgáltató tanú je-
lenlétében kézbesíti. Ilyen esetben a 
kézbesítési okiratot a tanú írja alá, e 
minőségének megjelölése mellett.
A Polgármesteri Hivatal elsődleges 

célja minden esetben a kézbesítés sikeres-
sége. A jogszabály egyes kézbesítési esetek 
alkalmazását egyébként is szigorú feltéte-
lek együttes fennálláshoz köti. 

Arra tekintettel azonban, hogy a kéz-
besítés valamely formájának alkalmazá-
sával a hatóság a jogkövetkezményeket 
végül mégis alkalmazni tudja, célsze-
rűbbnek tűnik a küldemény átvétele, így 
legalább van lehetőség élni az adott ügy-
féli jogainkkal. A döntés ellen kérhetünk 
jogorvoslatot, vagy például adó esetében 
kérhetnek az ügyfelek fizetési haladékot, 
vagy részletfizetést. Jelezhetjük, ha az idé-
zés időpontja nem megfelelő, érdeklőd-
hetünk további jogainkról és kötelezettsé-
geinkről. 

Kérjük tehát ügyfeleinket, hogy a pos-
tásoktól és hivatali kézbesítőktől vegyék 
át a kézbesítésre szánt küldeményeket. 
Akik félnek, bizonytalanok a számukra 
idegenekkel kapcsolatosan, kérjék a kéz-
besítőktől az azonosító igazolványukat, 
amelyen feltüntettük nevüket, valamint 
tartalmaz hivatali aláírást és bélyegzőt is!

Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Lakosság!

A képviselő-testület által megalkotott 
39/2012. (X. 19.) Önkormányzati Ren-
delet szerint tájékoztatjuk a lakosságot a 
2012. december 1. napjáról érvényes vá-
rakozóhelyek igénybevételének díjáról.

Tájékoztató a hivatalos iratok kézbesítéséről

1. Parkolási díjtételek: (ÁFA-val együtt értendők)
2. Parkolási díj

I. díjzóna: 
1. Kossuth utca 2805/3. hrsz-ú szakaszán kialakított közterületi parkolók (39 db + 1 

db mozgássérült parkolóhely).
2. A 13. hrsz-ú orvos rendelő szervizútja mellett lévő parkolók a szombati munkarend 

szerinti napokon.

Jármű típusa
Díj

hétfő, kedd, szerda 13 óra után, 
csütörtök, péntek szerda 13 óráig és szombaton

Személygépkocsi, motorkerékpár 200 Ft/óra 300 Ft/óra

Autóbusz (12 személyig), 
tehergépkocsi (3,5 tonna össztömegig) 200 Ft/óra 300 Ft/óra

II. díjzóna:
1. A Mártírok úti pályatest mellett, a haladási irány jobb oldalán, az úttesttel párhuza-

mosan az Ady E. krt. kereszteződés és a Dorogi úti kereszteződés között felfestéssel 
kialakított várakozóhelyek. 

2. Az Ady E. krt. – Mártírok u. – Ady E. krt. 7–9–11. számú lakótömb szervizútja 
által határolt, 2891. hrsz-ú területen leburkolt terület felfestéssel kialakított vára-
kozóhelyek. 

3. A Mártírok úti pályatest mindkét oldalán kiépített, a helyi közútra merőleges vára-
kozóhelyek. 

Jármű típusa Díj

Személygépkocsi, motorkerékpár 200 Ft/óra

Autóbusz (12 személyig), 
tehergépkocsi (3,5 tonna össztömegig) 200 Ft/óra

Tisztelt Lakosság!
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete felhívja azon ingatlanok 
tulajdonosait, akiknek, az utcanév válto-
zások illetve elnevezések által a lakásuk 
házszáma megváltozott, melyről a pol-
gármesteri hivatal határozatban értesítet-
te, hogy az új házszámtáblákat szíveskedje-
nek átvenni ügyfélfogadási időben a pol-
gármesteri hivatal fszt. 36. irodájában!

Helyesbítés
A Hajdúnánási Újság előző lapszámban 
az Önkormányzati hírek – Adóslistában 
tévesen szerepelt – a  2012. október 26-ai 
fizetési határidő miatt – Cserepes László 
4080 Hajdúnánás, Tizedes u. 35. szám 
alatti adózó. Nevezett adózó fizetési kö-
telezettségének 2012. október 27. napján 
eleget tett.
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Tájékoztató a lakosságot érintő 
adónemekről 1. rész / Építményadó
Az Ön tulajdonában lévő építményre vo-
natkozóan az adókötelezettség (a helyi 
adókról szóló 1990. évi C. törvény – to-
vábbiakban: Htv. – 11–12.§) keletke-
zéséről, változásáról, megszűnéséről 
annak bekövetkeztétől számított 15 
napon belül adóbevallást kell ten-
nie. Nem kell újabb adóbevallást tenni 
mindaddig, ameddig a helyi adót (adó-
kötelezettséget) érintő változás nem követ-
kezett be. Az adókötelezettség az év első 
napján fennálló állapot szerint keletkezik, 
így a változásról legkésőbb a változást kö-
vető év január 15-ig lehet az adóbevallást 
benyújtani. (Art. 32. §)

Mentes az adó alól:
a) szükséglakás
b) a kizárólag az önálló orvosi tevékeny-

ségről szóló törvény szerinti háziorvos 
által nyújtott egészségügyi ellátás cél-
jára szolgáló helyiség,

h) az ingatlan-nyilvántartási állapot sze-
rint állattartásra vagy növénytermesz-
tésre szolgáló épület vagy az állattartás-
hoz, növénytermesztéshez kapcsolódó 
tároló épület (pl. istálló, üvegház, ter-
ménytároló, magtár, műtrágyatároló), 
feltéve, hogy az épületet az adóalany 
rendeltetésszerűen állattartási, nö-
vénytermesztési tevékenységéhez kap-
csolódóan használja.

Továbbá mentes az adó alól 
•� A magánszemély tulajdonát képező 

lakás céljára szolgáló építmény, mellék-
épület és garázs, kivéve a vállalkozási 
tevékenység céljára szolgáló építményt.

•� A magánszemély tulajdonát képező la-
kásnak nem minősülő üdülésre, pihe-
nésre alkalmas épület alábbi kiegészítő 
helyiségei:

a) nyitott terasz,
b) erkély,
c) loggia,
d) WC,
e) fürdőszoba,
f ) zuhanyzó,
g) tüzelőtároló,
h) szárító és
i) szerszámkamra.

•� A magánszemély tulajdonát képező 
lakásnak nem minősülő üdülésre, pi-
henésre alkalmas épület utáni adókö-
telezettség esetén, ha a magánszemély 
szennyvízvezeték-, vagy útalap-építési 
kommunális beruházást hajt végre, 
vagy ilyen beruházás céljára befizetést 
teljesít, akkor a saját beruházás szám-
lával igazolt ellenértéke a beruházás be-
fejezésének évében levonható az adott 
évben esedékesség vált helyi adóból. 
Amennyiben a helyi adó éves összege 
nem éri el a fentiek szerint levonható 
összeget, a levonási jog a megnyíltát kö-
vető négy naptári évben esedékes helyi 
adóval szemben érvényesíthető.

Az építmény használatának szünetelte-
tése az adókötelezettséget nem érinti.

A versek kedvelői két, országosan is elis-
mert művészt köszönthettek Hajdúnáná-
son november 2-án este, ugyanis Falcsik 
Mari költőnő és 
Ráckevei Anna szí-
nésznő volt az iro-
dalmi teaház ven-
dége. A közel öt-
venfős közönség, 
melynek harmada 
diákokból állt, ér-
deklődve hallgatta 
az irodalmár hatá-
rozott és önérzetes 
válaszait, melye-
ket Rigó Tamásné 
kérdéseire adott. 
A művésznő első 
kötetének megje-
lenésekor már kö-
zel ötvenéves volt, 
de ezt nem tekinti megkésett pályakez-
désnek, mert szerinte így „megspórolta 
a közönségnek a rossz verseket”. Állítása 
szerint a látszat ellenére („nekem sem az: 
neked miért is lenne könnyű énvelem” 
– szól Feminin című versének zárósora) 
nem önmagát vagy a nőket képviseli, ha-
nem azt a tehetséget és látásmódot, ame-
lyet örökbe kapott. 2007 óta játsszák szín-
padon a verseiből készült zenés estet Rác-

kevei Anna főszereplésével. A hat éve a 
debreceni Csokonai Színházban dolgozó 
színésznő néhány vers felolvasásával hozta 

közelebb a nézőkhöz Falcsik költészetét. 
A hagyományos versritmust és rímelést 
őrző, az élet egy-egy sorsfordító pillanatát 
egy kis elvontsággal megidéző műveket 
hallhattunk („libbenő pillanat a szépség 
kitépett naptárlapokon”), melyeket nagy 
taps fogadott. A bő egyórás program köz-
ben – hála néhány néző kedvességének − 
teát és pogácsát fogyaszthattunk.

Vékony Gábor

A német diákok repülővel érkeztek Ma-
gyarországra 2012. október 20-án, szom-
baton. Budapesten megnézték a város 
néhány nevezetességét, aztán busszal el-
indultak Hajdúnánásra. Körülbelül 22 
órakor érkeztek meg a Kőrösi Gimná-
zium parkolójához. Összesen 12 ember 
jött, 10 tanuló és 2 tanár. 21-én, vasárnap 
úgynevezett szabad program volt a fogadó 
családokkal. A családok különféle progra-
mokat csináltak, valaki Sátoraljaújhelyre 
ment bobozni, de voltak olyanok is, akik 
kézilabda, illetve futballmeccsre mentek. 
Hétfőn utaztunk Tokajba, a borvidékre. 
Meglátogattunk egy borospincét, finom 
borokat kóstolgattunk. Aztán megnéz-
tük a várost és hajókáztunk a Tiszán. 
Hazafele menet megálltunk Polgáron, az 
Archeoparkban, majd este a szülők finom 
vacsorával várták az egész csapatot Haj-
dúdorogon. Kedden délelőtt ismét sza-
badprogram volt, azt csinált mindenki, 
amit akart. Délután Hajdúnánás néhány 
nevezetességét néztük meg, mint pl. a 
Református templomot, emlékműveket.  
A nevezetességeknél beszámolók hang-
zottak el a magyar diákok illetve tanárok 
által. Ezután a Szalmafonó házba men-
tünk el, megnéztük a szalmából készült 
tárgyakat. 18.30-kor pedig kezdődött a 
squash és a bowling, ahol mindenki na-
gyon jól szórakozott. Szerdán, a német 
diákok megnézhették iskolánkat. Az ’56-
os emlékműsor meghallgatása után, szak-
tanárok segítségével mutattuk be nekik 
a fizika és biológia szertár berendezéseit, 
különlegességeit, találkozhattak iskolánk 

diákjaival is. A felgyülemlett energia le-
vezetésében segítséget kaptunk Sinka 
Györgyné tanárnőtől, aki igazán élvezetes 
sorversenyt állított össze. Majd szabad 
sportprogram következett, mikor minden 
tanuló az általa választott labdajátékot űz-
hette. A délután folyamán ellátogattunk a 
Struccfarmra, ahol a vendégdiákok meg-
ismerhették ennek a városi „nevezetesség-
nek” a történetét. Miután mindenki ki-
gyönyörködte magát a futómadarakban, 
átsétáltunk a helyi Gyógyfürdőbe, ahol 
egészen záróráig élvezhettük a termálvíz 
jótékony hatásait. Csütörtökön kora reg-
gel indultunk aznapi úti célunk felé, első-
ként Hortobágyra. A Kilenclyukú Híd, a 
Pásztormúzeum és a helyi Vadpark láto-
gatását követte a debreceni Nagytemplom 
és Kollégium. Bár a pusztán meglehető-
sen fújt a szél, a látvány mindenért kár-
pótolt minket. Sajnos nem jutott elég idő 
a Nagytemplom tornyának „megmászásá-
ra”, de a külhoni cserediákokat így is le-
nyűgözte az építmény nagysága és szépsé-
ge. A pár órás szabadprogramot követően 
visszaindultunk a nánási gimnáziumba, 
ahol a szülők már előkészítették a búcsú-
vacsorát. Pénteken, október 26-án, reggel 
8 órakor indult a német delegáció két kis-
busszal a fővárosba, majd vissza Berlinbe. 
Több tanuló is könnyes búcsút vett az egy 
hétre fogadott „testvérétől”.

Harangi Péter 
és Kállai Márton

Helyszín: Főtér
14.00 Város karácsonyfájának feldíszítése 
Adventi fánk sütése, forró tea, forralt bor. 
Betlehemes játék, karácsonyi vásár

18.00 Csík koncert az Advent jegyében.
Helyszín: Kéky Lajos VMK. 
Belépő: elővételben (november 30-ig) 
2500 Ft vagy Bocskai korona, helyszí-

nen 2700 Bocskai korona vagy 3000 Ft 
KETTŐ az EGYBEN AKCIÓ! No-
vember 15-től december 2-ig 3200 Ft-
ért a Csík koncert mellé fürdőbelépőt 
kap, amellyel aznap fürdőzhet és szau-
názhat a koncert kezdetéig .

Jegyek a művelődési központban 
válthatók!

Hajdúnánás, 2012. november 25. / Kéky Lajos Városi Művelődési Központ

Rendezők: NáNás Pro Cultura NoN Profit Kft. – 
 MartiN GyörGy NoN Profit Kft. és NéPtáNCszövetséG 
10.00–12.00 óra I. BEMUTATÓ
 Bocskai Néptáncegyüttes – Hajdúböszörmény
 Szélrózsa Néptáncegyüttes – Földes
 Bodrog Néptáncegyüttes – Sárospatak 
14.15–16.45 óra II. BEMUTATÓ
 Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes – Nagyida 
 Újfigurás Táncegyüttes – Nyíregyháza
 Tabán Táncegyüttes –Békéscsaba
 Nyírség Táncegyüttes – Nyíregyháza
Közben: TÁNCHÁZ

 Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők, belépő nincs!

Költészet és tea

Német-magyar cserediák program

Néptáncosok Országos Bemutató 
Színpada Minősítő Fesztivál

Nánási Advent december 2. Fotó: Fűz László
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NBI/B férfi felnőtt kézilabda
A Hajdúnánás őszi eddigi eredményei
2012. 09. 22. 1. ford. Törökszentmiklósi KE – Hajdúnánás-Robzol 2000 KSE 25–24
2012. 09. 30. 2. ford. Hajdúnánás-Robzol 2000 KSE – Hajdúböszörményi TE 22–21
2012. 10. 06 3. ford. Primavera Mizse KC – Hajdúnánás-Robzol 2000 KSE 32–25
2012. 10. 14. 4. ford. Hajdúnánás-Robzol 2000 KSE – Gödöllői KC 22–26
2012. 10. 20. 5. ford. Balassagyarmati KSE – Hajdúnánás-Robzol 2000 KSE 37–25
2012. 10. 28. 6. ford. Hajdúnánás-Robzol 2000 KSE – SBS Eger 19–23
2012. 11. 03. 7. ford. Ózdi KC – Hajdúnánás-Robzol 2000 KSE 28–25
2012. 11. 11. 8. ford. Hajdúnánás-Robzol 2000 KSE – K.T.-Balmazújvárosi KK 22–36

A rákosi diktatúra idején számos formája 
létezett a társadalom nem kívánatos tagja-
inak eltávolítására. A szovjet gulágrendszer 
mintájára a Hortobágyon is létrehozták, 
ezen belül Tedejen is a kényszermunka tá-
borokat, ahová a fővárosból, illetve a déli 
határsávból telepítették ki a mindenüktől 
megfosztott embereket. Volt azonban a 
sorsüldözésnek egy másik formája is, még-
pedig paraszti társadalom megnyomorítása 
azáltal, hogy a fenti helyekről tízezreket 
telepítették a kulákká minősített családok-
hoz. A közelünkben ilyen büntetőhely-
lyé nyilvánították például Hajdúdorogot, 
ahová a fővárosból kitelepítettek között há-
rom éven át éldegélt az Agyag utcában egy 
nyugalmazott lovassági tábornok, Tánczos 
Gábor.

Ez a férfiú huszártiszt volt. Pályáját az 
osztrák-magyar közös hadseregben (KUK) 
kezdte. 1907-től két éven át belgrádi nagy-
követ. Az I. világháború idején, ezredesi 
rendfokozatban előbb seregtest parancs-
nok, majd athéni, illetve bukaresti katonai, 
illetve tengerészeti attasé. 1917–18-ban 
pályája még magasabbra ívelt, Károly ki-
rály szárnysegédje lett s vezérőrnaggyá is 
előléptették.

A Tanácsköztársaság idején nyugdíjaz-
ták, ám annak bukása után, 1919-ben 
ideiglenes külügyminiszter lett. Horthy 
Miklós kormányzó úr ismét katonai pályá-
ra szólította. Altábornagy, majd lovassági 
tábornokká lépett elő, s 1923-tól éveken át 
a magyar delegáció katonai szakértője volt 
a Népszövetségben, mint kormánymegbí-
zott. A magyar-csehszlovák határmegállapí-
tó bizottság tagjaként komoly szerepe volt 
abban, hogy esetenként a végleges határo-
kat Magyarország előnyére módosították.

Nos, ez a fővárosból száműzött magá-
nyos öregúr Hajdúnánáson fejezte be föl-
di pályafutását. Sztálin halála után, 1953 
nyarától felszabadították ugyan a kény-
szermunka táborokat, és a kényszerlakhe-
lyeket, ám a kitelepítettek nem térhettek 
vissza otthonaikba. Így Tánczos Gábor 
sem, aki ezt követően időnként átjárt Haj-
dúnánásra a város kádas fürdőjébe, s 1953. 
augusztus 11-én, 81 évesen korában, itt, a 
Bocskai utca elején hunyt el.

Emlékét Hajdúnánás városa, születésé-
nek 140. évfordulója alkalmából emlék-
táblán örökítette meg, amely a múzeum 
homlokzatán áll. 

Buczkó József

Egy száműzött lovassági tábornok

Szeptember 30-án a Hajdúnánási Refor-
mátus Templomban dr. Csohány János 
nyugalmazott teológiai egyetemi tanár 
tartott ünnepi istentiszteletet és könyv-
bemutatót. A valamikori hajdúnánási 
református lelkész, néhai nagytiszteletű 
Balla Árpád gyűjteményes kötetét család-
ja jelentette meg „Szorultságomban tág tért 
adtál” címmel. Balla Árpád veje nyugal-
mazott esperesként akvarell kiállításával 
a Dunántúl 351 református templomát 
mutatta be a könyv mellett.

Dr. Csohány János őszinte tisztelettel 
beszélt példaképéről. „Kristálytisztán hir-
dette Krisztus életet adó beszédét. Nagyszerű 
volt tartalmilag, formailag prédikációja. De 
ahogy elmondta! Az ő szép orgánumával!  
A szó művésze volt! De nem csak az: a mély 

meggyőződés, a megalkuvást nem tűrő elkö-
telezettség sugárzott előadásából. Micsoda 
nyereség, hogy prédikációja leírva és közü-
lük számos magnetofonszalagon az utókor 
számára megmaradt.”

Balla Árpád felesége hajdúnánási volt, 
így sodorta az élet városunkba. A II. vi-
lágháború után lelki sebeket gyógyított, 
református elemi és népfőiskolát indított, 
10–11 tanítványa lelkészi pályát válasz-
tott, főtitkára lett az Országos Reformá-
tus Lelkész Egyesületnek, konferenciákat 
szervezett, ill. más evangelizációs szolgá-
latot vállalt. A Rákosi-rendszer üldözötté 
tette. Újságírói vénával írta, kommentálta 
az átélt eseményeket, újságot alapított, 
még a Pesti Hírlap is hívta munkatársnak. 
Stílusa szép, előadásmódja sziporkázó – 
vallja a professzor. 

Tény, hogy az 50-es években 201 Le-
velet írt, ám ezek nem jelenhettek meg. 
Eszter lánya sokáig rejtegette a padláson 
őket, mígnem egyházi levéltárakba kerül-
tek. Innen kellett előkeresni Balla Árpád 
írásait. Az ún. Péntekhegyi Levelek később 
kerültek elő, Csohány professzor szerint 
hallatlanul érdekes dolgok vannak benne. 
Rövid írások ezek. Balla Árpád rajta tar-
totta ez élet pulzusán az ujját, így sokat 
megtudhatunk annak a kornak a jelen-
ségeiről. A gyűjtésben részt vett Csohány 
János és Ötvös László is, mindketten Haj-
dúnánásról, az ő kezei közül kerültek a 
lelkészi hivatásba. A szerkesztést Szabadi 
István, a Tiszántúli Egyházkerület levéltá-
ri igazgatója végezte el. A lelkész 20 évig 
szolgált Hajdúnánáson. 1970-ben nyug-
díjba vonult, 1982-ben hunyt el. 

A most megjelent kiadványt föllapozva 
valóban egy sziklaszilárd hitű ember képe 
rajzolódik ki. 

Nagy Ágnes 

„Kristálytisztán hirdette Krisztus 
életet adó beszédét”
Könyvbemutató Balla Árpádról

Fotó: Fűz László

ÁLLÁSPÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

A Nánás-Pro Cultura Nonprofit Kft. 
pályázatot hirdet megbízási jogviszony 
keretében Hajdúnánási TV szerkesz-
tői, ill. főszerkesztői munkakör betöl-
tésére.

Megbízás időtartama: 
 szerkesztő: 2012. december 1.–

2013. november 30-ig
 főszerkesztő: 2012. december 1.–

2013. május 31-ig

Munkavégzés helye: 
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.

Pályázati feltételek:
 Magyar állampolgárság
 Büntetlen előélet
 Felsőfokú szakirányú végzettség vagy 

középfokú szakmai végzettség és leg-
alább 3 éves szakmai gyakorlat

 Számítógépes alapismeret (Windows 
/NT/, Word, Excel, Internet)

 Kiváló helyismeret

Pályázat benyújtásához szükséges 
dokumentumok: 
 Önéletrajz (fénykép mellékelésével)
 Végzettségeket igazoló dokumentu-

mok fénymásolata

Pályázat benyújtásának módja 
és helye:
A borítékolt pályázatot személyesen Bíró 
Istvánnak a Nánás Pro Cultura Nonpro-
fit Kft. (4080 Hajdúnánás, Köztársaság 
tér 6.) ügyvezetőjének kell leadni. 

Pályázat benyújtásának határideje: 
2012. november 30.

ÁLLÁSPÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

A Nánás-Pro Cultura Nonprofit Kft. 
pályázatot hirdet idegenforgalmi ügy-
intéző munkakör betöltésére.

Munkaviszony időtartama:
2013. január 1.–2013. december 31-ig

Munkavégzés helye: 
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.

Pályázati feltételek:
 Magyar állampolgárság
 Büntetlen előélet
 Felsőfokú szakirányú végzettség vagy 

középfokú szakmai végzettség és leg-
alább 3 éves szakmai gyakorlat

 Legalább egy idegen nyelv (angol 
vagy német) középfokú ismerete

 Számítógépes alapismeret (Windows 
/NT/, Word, Excel, Internet)

 Kiváló helyismeret

Pályázat benyújtásához szükséges 
dokumentumok: 
 Kézzel írott önéletrajz (fénykép mel-

lékelésével)
 Végzettségeket igazoló dokumentu-

mok fénymásolata

Pályázat benyújtásának módja 
és helye:
A borítékolt pályázatot személyesen a 
Tourinform Irodában (4080 Hajdúná-
nás, Köztársaság tér 6.) kell leadni. 

Pályázat benyújtásának határideje:
2012. november 30.
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Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, 
Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollé-
gium Bocskai úti intézményegységének 
végzős tanulói október 19-én vehették 
át maturandus-szalagjukat. A hat osztály 

Szalagtűzők 
a Kőrösiben

2012. november 1-jén 14 órától Hajdú-
nánás Város Önkormányzata Halottak 
Napi megemlékezést tartott. Az ökume-
nikus istentisztelet keretében megtartott 

rendezvény keretében emlékezhettek meg 
halottjaikról a ravatalozó teremnél tartott 
ünnepségen, amelyen közreműködött a 
Református és a Római Katolikus Egyház. 

Az élő emberek sokasága november 
első napjait kiemelten a halottak tisztele-
tére, az emlékezésre szenteli. Krizantém 
csokorba öltöznek a temető kertek, és az 
estéket mécsesek és gyertyák fénye hat-
ja át. Hívő és nem hívő emberek állnak 
elhunyt szeretteik sírjánál, emlékeznek. 
Gyertyát gyújtunk, hogy az emlékláng 
pislákoló fénye elhunyt szeretteink alak-
ja köré vonja a gondolatainkat. Mert, ha 
nincs többé velünk, akit oly nagyon sze-
rettünk, szívünk bánatát nem enyhítheti 
más, csak az emlékezés. Tudom, hogy 
vannak olyan emberek is, akiknek a szíve 
csak akkor nyugszik meg, ha a síroknál 
„elbeszélgetnek” halott szeretteik kel. 
De ők nem a hideg földben vannak el-
temetve, hanem itt élnek bennünk to-
vább. Tudjuk, hogy a mi kis világunk 
is, amiben élünk, percenként szakadozik 
szét. Kapaszkodunk a tegnapokba, vagy 
a holnapokba, s nem a jelen válik igazán 
fontossá. Félő, hogy csak nagyon későn 
jövünk rá, hogy mely értékek is azok, 
amelyek múlhatatlanok, de ott a küszö-

bön, nekünk is mindent le kell majd ten-
nünk. Nem marad más, csak a szeretet, 
s a boldog pillanatok, amit majd mi is 
örökül hagyunk gyermekeink, szerette-

ink szívében. Azt mondjuk, hogy az élet 
értelme a halál pillanatában születik. S 
hogy ez a pillanat mikor jön el, azt sen-
ki sem tudhatja. Szeressük tehát azt, aki 
fontos nekünk, itt és most, addig, amíg 
lehet! S ha gyertyát gyújtunk és virággal 
emlékezünk szeretteink sírjánál, akkor 
biztosak lehetünk abban, hogy ugyan-
ilyen tiszta szeretettel fognak majd gyer-
mekeink is emlékezni ránk. A Halottak 
napi temetőlátogatás békessége erőt kell, 
hogy adjon mindőnk számára ahhoz, 
ami még hátra van. A Halottak napja 
az emlékezés jele, egymással való közös-
ségünk végső, és éppen ezért mindent 
meghatározó eseménye, hogy halandóak 
vagyunk. A múlandóság tudatában élők-
ként óvjuk egymás méltóságát, s őrizzük 
azok emlékezetét, akik által lettünk, 
akik megtanítottak bennünket beszélni, 
gondolkodni, dolgozni, szeretni. „Hi-
szen mindannyian ugyanabból a porból 
vétettünk… S bizony, jó EMBERNEK 
lenni, míg újra porrá nem leszünk.” Éle-
tünk homokja gyorsan kipereg ujjaink 
közül, de amíg élünk, itt élnek ők is szí-
vünkben, s ez így is marad. Halottaink-
nak békés nyugalmat!

Gut István

Halottainkra emlékeztünk

Fotó: Fűz László

Egy jubileumi kiállítás ünnepi alkalom. 
A Kőrösi Gimnázium tűzzománc szak-
köre épp 10 éve kezdte el működését. 
Urgyánné Tószegi Erika vezetésével. Eb-
ből az alkalomból október 25-én a mű-
velődési központ Galériájában nyitotta 
meg tárlatukat Komiszár János, Holló 
László-díjas festőművész. A művészeti 
szakkörben a rajzpedagógus és a tehetsé-
ges tanítványok önmegvalósítása zajlik. 
Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az a 
65 zománckép, amely a falakat megtölti. 
A mostani kiállítás a régi alapító tagok ill. 
a nagyobb diákok munkáiból állt össze. 
Komiszár János 3 éve találkozott a szak-
kör tagjaival és munkájukkal, amikor ő 
maga is részt vett, sőt művészeti vezetője 
volt a hajdúnánási nemzetközi képzőmű-
vészeti alkotótábornak. Szerinte nemhogy 

a 10 év, de 3 év alatt is sok változás tapasz-
talható a fiatalok munkáiban. Sokan el-
érték a szakmában való jártasságot, s ami 
ennél is fontosabb: többen művészi szintű 
alkotásokat is készítenek. Komiszár János 
szerint a művészet 99% tehetség, 99% 
munka és 99% fegyelem. Ezt a szakkörö-
sök tudják és bizonyítják. Megyei és ré-
giós díjakat tudhatnak maguk mögött, de 
a szakkörvezető arra a legbüszkébb, hogy 
még mindig léteznek. Terveik szerint a 
következő 10 év sem múlna el tétlenül és 
újító szándék nélkül. A kiállítás megnyitó 
zárógondolata: „Egy jó alkotás egyenlő 
egy jó cselekedettel. Alkotni annyi, mint 
a holnapot legyőzni a holnaputánnal.”

A tűzzománcosok kiállítását november 
12-ig láthatják az érdeklődők. 

Nagy Ágnes

99% tehetség, 99% munka és 99% 
fegyelem: 10 éves a Körösi Gimnázium 
tűzzománc szakköre

SAJTÓKÖZLEMÉNY

MEGTÖRTÉNT AZ UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULÓ BOCSKAI ISTVÁN 
ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZ-
MÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT INTÉZMÉNYÉNEK ÉPÜ-
LETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA 

KEOP-4.9.0/11-2011-0192

2012/október/26.

Sikeresen befejeződött a Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszol-
gálat Polgári út 71. szám alatti intézményegységének épületenergetikai 
felújítása. A felújítás magában foglalta az épületek nyílászáróinak cseréjét, 
a homlokzatok hőszigetelését, a fűtés- és elektromos rendszer korszerű-
sítést megújuló energiaforrás bevonásával, napelem és pellet kazán alkal-
mazásával.

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat által az Új Széchenyi Terv Környezet 
és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott, KEOP-
4.9.0/11 – 2011–0192 azonosítószámú projekt keretében elnyert állami 
támogatással valósult meg a Bocskai István Általános Iskola Polgári úti 
intézményegység utcafronti épületének energetikai felújítása. 
Az elvégzett munkálatok a kétszintes iskolaépület elavult fa nyílászáró 
szerkezeteinek fokozott légzárású, hőszigetelt üvegezésű műanyag nyílás-
zárókra történő cseréjét, a homlokzatok és padlástéri zárófödém utólagos 
hőszigetelését, az épületfűtés és az elektromos rendszer korszerűsítését, 
valamint a megújuló energiaforrások, napelem és pellet kazán alkalmazá-
sát jelentik. 
A meglévő cserépfedésre elhelyezett napelem modulok napenergiát hasz-
nosítanak, melynek során az elektromos áram átadásra kerül a szolgáltató 
felé. A rendszer automatikus működésű, külső beavatkozást nem igényel.
Az épület műszaki átadására szeptember 17-én került sor, melynek során 
ellenőrizték az építési munkanemek szakszerű elkészítését: az építőmes-
teri, szakipari munkákat, a lakatos munkákat, a belső festéseket, valamint 
az épületgépészeti munkálatokat. A szakértők mindent rendben találtak, 
az iskolaépület felújítása a tervek szerint megtörtént. 
Szeptemberben zökkenőmentesen elindult az épületben a tanítás, a gyere-
kek és az iskola dolgozói örömmel vették birtokukba a megújult épületet.
Az ünnepélyes átadására 2012. október 26-án került sor.

A projekt neve: Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézmé-
nyének épületenergetikai felújítása
A pályázat azonosító száma: KEOP-4.9.0/11-2011-0192
A projekt összköltsége: 81 800 000 Ft
A támogatás összege: 69 530 000 Ft
A projekt időtartama: 2012. 07. 02. – 2012. 10. 31

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Cím: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
Telefon: +36 (52) 381 411, +36 (52) 381-087

E-mail:polghiv@hajdunanas.hu
Honlap: www.hajdunanas.hu

diákjai változatos formában mutatták 
meg tehetségüket: az elmaradhatatlan 
táncok és osztályénekek mellett ezúttal 
színdarabnak, hangszeres produkciók-
nak és rendhagyó mazsorettnek is tap-
solhatott a közönség. A rendezvény haj-
nalig tartó bállal zárult. November 9-én 
a Baross utcai intézményegység négy 
osztályának tanulói kapták meg az isko-
lakezdés, illetve a végzés évével ellátott 
szalagjukat. A nézők retro discót, a lábak 
csúsztatásán alapuló, elektronikus tánc-
zenére járható shuffle dance-t és standard 
egyveleget is láthattak az osztályéneke-
ken és a mazsoretten túl.

V. G. 
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AQUA-KER
VÍZ-GÁZ-FŰTÉS SZAKÜZLET

FÜRDŐSZOBA-CSEMPE SZALON

Hajdúnánás, Dorogi u. 20. Tel.: 52/351-654, 30/375-4563

Nyitva: H–P: 7–17; Szo: 7–12 óráig

 Mobil cserépkályhák 
többféle méretben, 
színben!

 Most egy cserépkályha 
vásárlása esetén 1q fa 
brikettet adunk 
ajándékba!

 Akciós fali és padló burkolólapok, ragasztók, fugázók, 
szilikonok, kiegészítők!

Tisztelt Hajdúnánási Lakosok!
Köszönjük eddigi bizalmukat!

PROGRAMAJÁNLATUNK
Névnapi, családi ebédek, vacsorák
Évzáró, vállalati rendezvények
Szilveszteri mulatság az emeleti rendezvénytermünkben
(Szilveszterkor a kisterem baráti társaságnak kiadó)

TOVÁBBRA IS VÁRJUK MEGRENDELÉSEIKET!

� Hidegtálak és igény szerinti ételek készítése 
� Napi ajánlat minden nap!
� Ünnepi ételek elvitelre december 22-én és 23-án 
 (Megrendelés: december 17-ig)

SZÉP-kártyát, Étkezési utalványokat,
Bocskai Koronát is elfogadunk!

BOCSKAI 
ÉTTEREM ÉS SÖRÖZŐ

Hívjanak bennünket!
4080 Hajdúnánás, Fürdő utca 4. � Tel.: 06 30 871 5771

E-mail: termalpanzio@nanaskabel.hu

Vitamindús bogyós termésűek 
nagy választékban
(sárga málna!, áfonya, kökény, szedermálna, 
fekete-, pirosribizli, pirosköszméte!, 
naspolya, életbogyó!, homoktövis, szeder, 
folytontermő málna, stb.)

Csodasövény 
csak Nálunk!

Nyitva: minden nap!
Egyszeri vásárlásnál 1 db kupon 
váltható be!

500 Ft 
értékű
KUPON

A kupon 1500 forint 
feletti vásárlás esetén 

váltható be 
december 2-ig.

Szabó József volt Hajdúnánási lakos 
halálának 1. évfordulójára.

Úgy mentél el ahogy éltél, csendesen és szerényen,
Drága lelked nyugodjék békében! Csak az hal meg akit elfelednek,

Örökké él akit igazán szeretnek.
Fájó szívvel emlékezik, felesége, két fia, menye, unokái és dédunokái.

Megemlékezés

Kis Kacsa Ételbár
Ebéd házhozszállítás! Napi 6 féle menüválaszték!

2012.11.26.–2012.12.02-ig.
HÉTFŐ
Paradicsomleves
A: Párizsi szelet rizzsel
B: Rántott hal burgonyával
C: Barackos csirkemell saláta

KEDD
Frankfurti leves
A: Mákos guba
B: Rizses hús
C: Sonka saláta

SZERDA
Sárgaborsó krémleves
A: Marhapörkölt galuskával
B: Lasagne
C: Csirkemell saláta

CSÜTÖRTÖK
Csontleves
A: Tejfölös karaj tésztával
B: Paradicsomos húsgombóc

burgonyapürével
C: Mozzarellás csirkemell rizzsel

PÉNTEK
Hamis gulyásleves
A: Brassói
B: Hortobágyi palacsinta 

francia salátával
C: Citromos hal párolt zöldségekkel

SZOMBAT–VASÁRNAP:
Állandó menü

2012.12.03.–2012.12.09-ig.
HÉTFŐ
Burgonyaleves
A: Tarhonyás hús
B: Lecsós szelet rizzsel
C: Tejszínes csirke durum tésztával

KEDD
Bográcsgulyás
A: Csokis gombóc
B: Káposztás tészta
C: Barackos csirkemell rizi-bizivel

SZERDA
Borsóleves
A: Milánói sertéskaraj tésztával
B: Burgonyafőzelék fasirttal
C: Fitness saláta

CSÜTÖRTÖK
Gyümölcsleves
A: Sajttal sonkával töltött 

karaj burgonyával
B: Szezámmagos halfalatok 

rizi-bizivel
C: Szezámmagos halfalatok 

rizi-bizivel

PÉNTEK
Karalábéleves
A: Töltött káposzta
B: Rántott karaj vegyes körettel
C: Paradicsomos csirkemell 

salátával

SZOMBAT–VASÁRNAP: 
Állandó menü

Állandó menü
Csontleves
Gyümölcsleves
Rántott szelet
Rántott csirkemell
Rántott sajt
Köretek: rizs, sültburgonya

Áraink:
Menü (A vagy B): 790 Ft.
Menü (A vagy B heti rendelés 
esetén): 750 Ft.
Külön rendelhető
Kalóriaszegény főétel (C): 700 Ft.
Főétel (A vagy B): 600 Ft.
Leves: 280 Ft.
Csomagolás: 100 Ft.

MENÜ rendelés telefonon:  +36 20/984-2318 vagy +36 20/446-8810 Az ételkiszállítás: INGYENES!
NAPONTA RENDELHETŐ KÍNAI ÉTELEK! Szecsuáni csirke, Ananászos csirke, Szezámmagos halfalatok, Mogyorós csirke, Illatos-omlós csirke, Szezámmagos csirke,  

Zöldséges-illatos csirke. Köretek: Rizs, Pirított tészta, Tojásos rizs. Kis adag: 800 Ft (2 választható feltéttel). Nagy adag: 1200 Ft (4 választható feltéttel). Kiszállítás: 11–17 óráig. 
Vállaljuk hidegtálak elkészítését!  Étkezési utalvány és SZÉP kártya elfogadóhely! 

4080 Hajdúnánás, Tar K. u. 1.  Tel.: 06-52/381-601  06-30/953-3923  www.diofamotel.hu

Diófa Motel-CsárdaDiófa Motel-Csárda

Mindhárom kibocsájtott SZÉP kártyát elfogadjuk. 2012-ben elfogadjuk a mellékelt 
utalványokat.

December 8-án Disznótoros napot tart a Diófa Csárda!
Jöjjenek el egy jó bulira!



11Hajdúnánási Újság2012. november 22.

Coldrex tbl. 24x 1385 Ft
Mebucain mint tbl. 20x 1080 Ft
Magne B6 tbl. 50x 1395 Ft

A Neogranormon 72x törlőkendő, most fél áron 485 Ft. 

www.szimpatika.hu

Korona Patika

EMOST™ – Egészség MOST!
Új elvű orvosi gyógymód

Az EMOST™ Saját Jel terápia 
egyedülállósága a pontosság, 
a mellékhatás mentesség és 
tartósság. Jellemzője, hogy 
kró nikus vagy nehezen gyó
gyuló panaszokat is képes 
kevés kezelés számmal gyógyítani, enyhíteni.
Panaszonként 4–5 kezelés jellemzően elégséges a holtponton 
átbillenni: pszichés túlterheltség, gyakori depresszió érzet, 
migrén, reflux, krónikus arcüreg gyulladás, szívpanasz, menstru
ációs zavar stb. esetekben.

Segítse a szervezetét önmagát helyreállítani!
Erre a technológia már létrejött!

www.biolabor.hu  Újfehértó Debreceni út 3.       
Bejelentkezés: 06 20 501 4646

FÁJ A DEREKA, TÉRDE, ÍZÜLETEI? 
NEHÉZKES A MOZGÁSA?
A termékbemutatókon ajánlott Mágnes terápiás matracot 
600 000 Ft helyett vásárolja meg nálunk 169 000 Ft-ért 
helyben a Gyógyászati Segédeszköz Szaküzletünkben, 
Hajdúnánás, Bethlen G. krt. 45. szám alatt.

A mágnes terápiás matrac alkalmazható: 
reumatikus problémákra, fájdalomcsillapításra, stresszoldás-
ra, alvászavarok enyhítésére, immunrendszer támogatására, 
fizikai és szellemi teljesítményfokozásra, sebgyógyulásra, 
allergiára.

Scholl, Batz, és Josef Seibel gyógytalpbetétes lábbelik 
óriási választékban megtalálhatóak.

A Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 
műköves részlege vállalja:

 komplett egyszemélyes síremlék gyártását akciós 130 000 Ft +áfa áron 
(a betűvésést az ár nem tartalmazza)

    síremlékek helyreállítását, kiemelését  járda készítését 
 sírhely gondozását  síremlék tisztítását.

2
Bocskai Koronával történő fizetés esetén 10% kedvezmény!

2
Érd.: Hajdúnánás Liliom u. 1. (temetkezési iroda), vagy a 06-30-319-0492-es telefonszámon.

Keresztyén Bál
Időpont: 2012. november 24. 18.00 óra
Helye: a Református Általános Iskola tornaterme
Jegy ára: 4500 Ft
Jegyek válthatók 2012. november 12-től az iskolatitkári irodában 
8 órától 16 óráig. Telefon: 52/570-597

Műsor
 Nánási Ifjúsági Néptáncegyüttes és Szivárvány Néptánccsoport 
 Az intézmény pedagógus kamarakórusa
 Trázsi-Gábor Judit és Gábor Ferenc zenés műsora
 Vendégek Erdélyből: a magyarlapádi Pirospántlikás Zenekar 
 Vacsora  Tombola  Éjfélkor hidegtálak  Hajnalig tánc  Büfészolgáltatás
 A zenét szolgáltatják: Herperger Imre és Gábor István

Nincs többé párás szemüveg
Minden szemüvegviselő számára ismerős a probléma, amikor hidegből meleg 
helyiségbe lépünk, forró étel-ital fölé hajolunk vagy sportolás közben kimele-
gedünk. Ilyenkor szemüvegünk bepárásodik, akár hosszú percekre akadályoz-
va látásunkat.

Ennek mostantól vége
Az Essilor, a világ vezető szemüveglencse gyártója kifejlesztette az OPTIFOG 
szemüveglencséket, amelyek legyőzik a párát így tökéletes páramentes és 
tiszta látásélményt élvezhet minden időben, bármilyen tevékenység közben.

Az OPTIFOG lencsék olyan új generációs szemüveglencsék, amelyek egye-
dülálló páramentesítő hatású réteggel vannak ellátva. Ez a réteg megelőzi a 
párásodást, csökkenti a tükröződést és taszítja a port és ellenáll a szennyező-
déseknek, karcoknak.

Az Optifog lencsék szélesválasztékban elérhetők, fiataloknak és időseknek 
egyaránt ajánljuk. 40 év felettieknek Varilux multifokális lencsét ajánljuk! OPTIFOG 
már színezett és napszemüveglencséken is!

Az egyedülálló OPTIFOG lencséket keresse üzletünkben!

Hajdúnánás, Piac Üzletsor Mártírok útja 18. • Tel.: 52/390-777
Mobil: 20/334-6677 • www.okulaoptika.hu

Egészség Pénztár 
elfogadó hely.

Kiváló minõségû, színes hirdetések, megem-
lékezések, évfordulók meghirdetése kedvezõ 
áron! Várjuk apróhirdetéseiket is!

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

EZ ITT AZ ÖN 
HIRDETÉSÉNEK A HELYE!
Hirdessen Ön is a megújult 
Hajdúnánási Újságban!

Diófa Motel-CsárdaDiófa Motel-Csárda
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„Versvarázs” Versmondó Találkozó 
Hajdúnánáson
A Fehér Bot Alapítvány és a Gábor József 
Kulturális Alapítvány 2012. november 
9-én hatodik alkalommal szervezett vers-
mondó találkozót „Versvarázs” címmel 
a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium és 
Szakközépiskola dísztermében, középisko-
lák és általános iskolák hetedik, nyolcadik 
osztályos diákjai részére.

A rendezvényen Hajdúnánás, Hajdúdo-
rog, és Hajdúböszörmény diákjai képvisel-
tették magukat. A versmondók szabadon 
választhattak a látásról, a látásvesztésről, 
– és egy kötelező verset vak költők „Óda a 
fényhez” című antológiájából. 

A jeles eseményt Marth P. Ildikó egy 
Rózsa Dezső által írt őszi ihletettségű vers-
sel indította, „Őszi szépség” címmel, majd 
zongorajátékával, több alkalommal szí-
nesítette a rendezvényt Gábor Zoltán úr, 
idősebb Gábor József unokaöccse. 

A találkozó műsorvezetője Rózsa Dezső 
volt, aki részt vett az Óda a fényhez c. anto-
lógia szerkesztésében, amely éppen ebben 
az évben volt húsz éves. 

Nagyon felkészült, lelkes fiatalokat lát-
hatott és hallhatott a közönség. A zsűri az 
értékeléskor kiemelte a diákok pontos és 
szép kiejtését, a szerzők gondolataival való 
azonosulást az irodalmi művek értő tolmá-
csolását, a helyes szövegértést és értelme-
zést és a jó versválasztást. Dr. Makai Erzsé-

bet, a zsűri elnöke többször hangsúlyozta, 
ez a délután nem a helyezésekről, hanem 
igazi irodalomkedvelők találkozójáról 
szólt. Az édesség mellé, jutalomkönyveket 
és emléklapot kaptak a diákok, így Barna 
Júlia és Rózsa Dezső egy-egy verseskötetét 
vehették át. 

A találkozón dr. Szabó Miklós a Fehér 
Bot Alapítvány elnöke is szólt a fiatalok-
hoz. Megdicsérte a diákokat, hogy tizen-
éves létükre, milyen mély átéléssel mond-
ták el a választott műveket. Örömét fejezte 
ki, hogy immár valódi hagyományt terem-
tett a Gábor József Kulturális Alapítvány a 
„Versvarázs” versmondó találkozóval, hogy 
minél szélesebb körben megismertesse a fi-
atalokat a látássérült emberek alkotásaival. 
Említést tett arról, hogy – 70 éve érettsé-
gizett e falak között Gábor József, s így va-
kon is neve volt, maradt és a jövőben neve 
ismert marad munkásságával. Ő volt az első 
vak gyógypedagógus hazánkban. – „Sokan 
a sorstársak között szégyenlik a vakságot, pe-
dig így is lehet teljes életet élni.” Erre példa 
a saját élete, hisz dr. Szabó Miklós memo-
árjaiból megszületett első önéletrajzi kötete 
„Életem” címmel, mellyel megajándékozta 
a zsűri tagjait és a felkészítő tanárokat.

Karcagi Márta 
A Gábor József Kulturális Alapítvány 

kuratóriumának tagja

Program:
18.30 Vendégvárás
19.00 Pohárköszöntők
19.30 Hajdúnánási művészeti 
 csoportok műsora
20.00 Vacsora
23.00 Jótékonysági képárverés
24.00 Svédasztalos éjszakai menü
01.00 Tombolasorsolás

A jó hangulatról két helyszínen két 
zenekar gondoskodik.

A Jótékonysági Városbál bevételét a 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat a 
Hősök Emlékművének restaurálására 
fordítja.

Jegyek válthatók 8000 forint vagy 
7000 Bocskai Korona ellenében a Pol-
gármesteri Hivatal pénztárában, vala-
mint a Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központban.

Bővebb információ a Polgármesteri 
Hivatal 06-52-381-411/164-es telefon-
számán kérhető.

Tisztelettel és szeretettel meghívom Önt, kedves családját 
és baráti társaságát 

az I. Hajdúnánási Jótékonysági Városbálra
2012. december 8-án 19 órától 

a Kéky Lajos Városi Művelődési Központba.

Meghívó

AUTÓALKATRÉSZEK A LEGJOBB ÁRAKON!
Kenőanyagok, autófelszerelés, akkumulátorok, 

karosszériaelemek, gumiabroncsok, autóvillamosság, 
vegyi termékek, alkatrészek a legjobb árakon, raktárról 

vagy 4 órán belül több ár és minőségi kategóriában!

NAGYKERESKEDELMI KEDVEZMÉNYEK! 
EGYEDI ÁRAK!
KÉRJE AJÁNLATUNKAT, NÉZZEN BE HOZZÁNK!

HASZNÁLT AKKUMULÁTOR BESZÁMÍTÁS! 
MINDENFÉLE SZŰRŐ, MEZŐGAZDASÁGI, 

IPARI ÉS MUNKAGÉPEKHEZ!

Mesfém KFT. Hajdúnánás, Dorogi u. 7. � Tel.: 52/570-575
E-mail: mesfemnanas@freemail.hu

ÚJ!
Tüzelőanyag forgalmazása a térségben 

a legkedvezőbb árakon! 
Bükk-Tölgy
Méteres: 2100 Ft/q
Kuglis: 2300 Ft/q
Hasított: 2600 Ft/q
Akác kuglis: 2900 Ft/q
Akác hasított: 3200 Ft/q
Tüzelési utalványokat elfogadunk!

Lignit szén 1090 Ft/q áron!
Berentei kocka-darabos szén: 3250 Ft/q
Gázpalack kapható illetve cserélhető!
Kazánok, kandallók, 
füstcsövek 
széles választékban! 

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

Nyak-Ép Tüzép
Készüljön 
velünk a télre!


