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A járás, mint alsófokú közigazga-
tási hatóság 1983-as megszün-
tetéséig alapvető szereppel bírt a 

magyar társadalom életében. Története a 
13. század végéig nyúlik vissza, amikor 
is a királyi vármegyéket új típusú megyei 
intézmény, az ún. nemesi megye váltot-
ta fel. A nemesi megyével, mint a rendi 
világ középszintű közigaz-
gatási egységével szervesen 
összefonódtak a szolgabírói 
hivatal és a szolgabírói járás 
fogalmai. Történeti források 
szerint akkora volt a terüle-
tük, amelyet abban az idő-
ben a legkorszerűbb közle-
kedési eszközzel, azaz lovon 
be lehetett járni egy nap 
alatt. Számuk változó volt, 
egészen az 1983. december 
31-i megszűnésükig, ami-
kor már csak 83 járásunk 
volt. Három évtizednyi szü-
net után az Országgyűlés a 
2012. évi XCIII. Törvény 
megalkotásával döntött a 
járások újbóli kialakításáról.

A 2011. évi költségvetés 
tervezése igazolta, hogy az 
önkormányzatok a mű-
ködőképességük határán 
vannak. Az 1990. évi ön-
kormányzati rendszer kiala-
kítása óta az önkormányza-
tokhoz az állam folyama-
tosan leadta a feladatokat, 
miközben a feladatellátás 
fedezetét nem biztosította. 
A költséghatékony és szak-
szerű közigazgatás kívánalmainak nem 
feltétlenül felel meg az a rendszer, amely-
ben pl. 1040 olyan önkormányzat műkö-
dik, ahol a település lakosságszáma nem 
éri el az 500 főt, de ezeken a települése-
ken is ugyanolyan feladatokat kell ellátni 
maradéktalanul, mint a 2000–3000 fős 
községekben. Mindezek indokolják az ál-
lami és önkormányzati feladatok nagyobb 
tagolását és egy új igazgatási szint létre-
hozását. Nyilvánvalóan minden település 
törekedett arra, hogy szerepét erősítse, 
illetve maga váljon járási központtá, ezt 
Hajdúnánásnak sikerült elérnie.

A Hajdúnánási Járási Hivatal a Bocskai 
u. 12–14. sz. alatti épületben kezdi meg 
működését 2013. január 1-től. Átmene-
tileg az Okmányiroda a Városháza udvari 
épületében, a megszokott helyen műkö-

dik tovább, átköltöztetésére csak később 
kerül sor, melyről a lakosságot értesíteni 
fogják. A Hajdúnánási Járási Hivatalhoz a 
székhelyen kívül Polgár, Folyás Görbehá-
za, Újtikos és Tiszagyulaháza települések 
tartoznak.

A lakosság széles körét érintő ügyek 
közül a járási hivatalhoz kerül az okmány-

irodai és gyámhivatali teljes feladatellátás, 
a jegyzői gyámhatósági feladatok közül, 
a védelembe vétel és az iskoláztatási tá-
mogatás. A hadigondozotti ellátások, a 
szociális feladatok közül az alanyi jogon 
megállapítható ápolási díj, az alanyi és 
normatív közgyógyellátás, az egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultság megállapí-
tása, az időskorúak járadéka. Átkerül az 
érettségi vizsgák lebonyolításában való 
közreműködés, és több olyan módosításra 
is sor kerül, ahol a jegyzői hatáskör mel-
lett a járási hivatalok is kapnak hatáskört 
bizonyos esetekben, ilyen pl. a kedvtelés-
ből tartott állatokkal kapcsolatos felada-
tok, állatvédelem. Azt vélelmezzük, hogy 
a hatásköri lista még nem teljes, év végéig 
az ellátandó feladatok letisztázódnak a 
megjelenő jogszabályokban.

A Járási Hivatalban kormányab-
lakoknál folyik majd az ügyintézés.  
A kormányablakban minden igazgatási 
ügyben egy helyen indíthatunk eljárást.  
A kormányablakban dolgozó ügyintézők 
felkészítése és képzése folyamatban van. 
Fontos, hogy az új rendszerben könnyebb 
és egyszerűbb legyen az ügyintézés, és az 

mindenki számára elérhető 
is legyen. Személyi állomá-
nyának jelentős részét azok 
a köztisztviselők adják, akik 
a járás részére átadott fel-
adatokat jelenleg ellátják a 
polgármesteri hivatalokban. 
Tehát nem csak hajdúnáná-
si, hanem polgári, görbeházi 
állandó lakosú ügyintézők is 
dolgoznak majd itt. Tekin-
tettel arra, hogy az önkor-
mányzatok előreláthatólag 
nem tudják biztosítani a já-
rási hivatal feladatainak ellá-
tásához szükséges létszámot, 
így új dolgozók felvételére is 
sor kerül. 

Városunk egyes közszol-
gáltatások terén eddig is 
körzetközponti szerepet 
töltött be. Ilyen a rendőr-
kapitányság, katasztrófa-
védelem, járóbeteg ellátás, 
népegészségügy, munkaügyi 
központ és még sorolhat-
nánk. A járások kialakulá-
sával ez a szerepkör tovább 
bővül, ehhez járulhat még 
például gazdasági, kulturális 
szerep erősödése. Ugyanúgy 

bővül az ügyeknek a köre is, amelyek 
helyben elintézhetőek lesznek, így nem 
kell majd esetenként Hajdúböszörmény-
be, vagy Debrecenbe utazni emiatt.

Október 31-én a Hajdú-Bihar megyei 
kormányhivatal Csokonai termében Rácz 
Róbert kormánymegbízott és nyolc járás-
központot képviselő polgármester – köz-
tük Szólláth Tibor – ünnepélyes keretek 
között, aláírásukkal szentesítették azokat 
az átadás-átvételi megállapodásokat, ame-
lyek a járási hivatalok működéséhez szük-
séges helyiségek, eszközök és humánerő-
források átadásáról szóltak.

Ezzel a megállapodással immár végle-
gessé vált, hogy városunk tényleges járási 
központ, hivatalosan is létezik a hajdúná-
nási járás, előre vetítve a további fejlődési, 
fejlesztési lehetőségeket.

Mint ismeretes, Hajdúnánás Város Ön-
kormányzatának Képviselőtestülete au-
gusztus 15-i, rendkívüli ülésén tárgyalta 
a Hajdúnánási Holding Zrt. tagvállalata, 
a Hépszolg. Kft. csődközeli helyzetét.  
A Holding ez év elején vette át tényle-
gesen a tagvállalatokat és kezdte meg az 
átvilágító, ellenőrző munkát. Ez a mód-
szeres feltérképezés nagyon sok hiányos-
ságra, szakmai hibára derített fényt. Mind 
a Holding vezetése, mind a tulajdonos 
ennek során szembesült a Kft. tényleges 
helyzetével. A működési-, foglalkoztatá-
si- és vezetési problémák, a követelések 
kezelésének elmaradása azt eredményezte, 
hogy önkormányzati kölcsön nélkül ez év 
tavaszára a Hépszolg. Kft. fizetésképtelen 
lett volna! A gyógyászati részleg átgondo-
latlan beruházásával 300 M Ft hitel terhe-
it vállalta fel a Kft. úgy, hogy ennek finan-
szírozására sem elképzelés, sem intézkedés 
nem történt!

 A tisztánlátást nehezítette, hogy a cég 
könyvelése a mindenkori vezetés igényei-
nek megfelelően osztotta fel a költségeket 
az ágazatok között, így azok valós állapota 
és eredményessége nem volt megállapít-
ható! Az átvilágítást követően egy radi-
kális intézkedési terv készült, amelyet az 
október 18-i ülésre prezentált a Holding 
Igazgatóságának elnöke. A Holding veze-
tése a cég stabilizálása érdekében az alábbi 
nagyon fontos intézkedéseket hozta: 

A februárban lemondott ügyvezető 
feladatait a Kft. főmérnöke vette át, de 
a vezető váltás nem hozott változást sem 
szemléletben, sem szakmailag így a cég 
helyzetében sem! Augusztusban a Hol-
ding Igazgatósága ezért visszavonta az 
ügyvezetői megbízást és egyúttal a meg-
újulás érdekében a munkaviszonyát is 
megszüntette az ügyvezetőnek. A meg-
üresedett ügyvezetői igazgatói teendők 
ideiglenes ellátásával Juhász Istvánt bízta 
meg, aki azóta pályázat keretében végleges 
kinevezésre került.

Meghirdetésre került egy Holding ope-
ratív igazgatói állás is, azonban ezt nem si-
került betölteni, így a következő lépésben 
megyei, országos körben hirdették meg 
újra a posztot.

A döntésekhez szükséges informáci-
ók biztosítása érdekében külsős szakértő 
végzi a kontrolleri feladatokat, amelyre a 
folyamatos és hiteles szakmai-pénzügyi-
gazdasági információk begyűjtése miatt 
volt szükség. Mint Sebő László, a Hol-
ding elnöke elmondta, korábban általá-
nos volt, hogy az előző tulajdonos, az ön-
kormányzat, meglehetősen hiányos illetve 
nem a tényleges helyzetet tükröző gazda-
sági-pénzügyi információkat kapott, így a 
pénzügyi tervek sem lehettek reálisak, és 
a tulajdonos részéről a gazdasági folyama-
tokba történő beavatkozás is kivitelezhe-
tetlen volt.

Folytatás a 2. oldalon

Kapun belül

Hajdúnánási járás: született 2012.
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A környezetvédelemi nevelés, gondos-
kodás a növényekről, az állatokról, már 
gyermek korban kiemelt jelentőségű. 
Fontos hogy megmutassuk a természet 
szépségét. Vegyék észre milyen szépek a 
nyíló virágok, a zöld fű, tudjanak örül-
ni a napsütésnek a színes pillangónak. 
Tanulják meg, hogy vigyázni kell a kör-
nyezetünkben élő növényekre. Ennek 
jegyében szerveztük okt. 19-én óvodánk 
udvarán a faültetést. Előkerültek a kis 
lapátok, a kis locsolók, kivonultunk az 
előkészített „munkaterületre” és elkezdő-
dött a tevékenység. Először a legkisebbek, 
a Gesztenyések, majd a Micimackósok és 
a Katicások ültették el a fájukat. Lapá-

tolták a földet, kis locsolóikkal öntözték 
a facsemeték gyökerét, majd az apró lá-
bacskák jól megtaposták a földet, hogy 
tudjon kapaszkodni a gyökér. Kis táblákat 
helyeztünk a fák mellé, melyek jelzik me-
lyik csoport ültette. Közös volt az öröm, 
verseket mondtunk, dalokat énekeltünk 
a fák körül, s megbeszéltük hogyan kell 
gondozni őket. A munka végeztével fel-
csendülő zenére, kézen fogva, boldogan 
jártuk körbe a kis facsemetéket s délután 
büszkén mutatták a szülőknek a csoport-
juk fáját. A faültetésben nagy segítséget 
kaptunk a Start-munka mintaprogram 
dolgozóitól melyet ezúton is köszönünk.

Ádámi Károlyné

Faültetés a Napsugár Óvodában 

Városi megemlékezés az 1956-os forradalom 
és szabadságharc ünnepén
Nemzeti ünnepünk napjának délutánján em-
lékezett meg városunk lakossága az 1956-os 
forradalom és szabadságharc eseményeire a 
városi Művelődési Központ színháztermében.

Az ünnepségen köszöntő beszédet mon-
dott Pálffy István országgyűlési képviselő, aki 
szoros párhuzamra utalt a mai állapotok, va-
lamint az 56 éve történtekkel kapcsolatban. 
Beszéde után a Bocskai István Általános Is-
kola diákjainak műsora következett „Mert egy 

nép azt mondta: Elég volt” címmel. A gyerekek 
által „újrajátszott” történelem elevenedett 
meg a színpadon korabeli filmbejátszásokkal 
és zenei aláfestésekkel megtűzdelve. A műsort 
Löfcsikné Rékasi Ilona tanította be, a díszle-
tet az iskola pedagógusai készítették.

A műsort követően az ‘56-os kopjafánál 
helyezték el koszorúikat a város intézményei 
és szervezetei.

Fekete Andrea

Kapun belül
A Holding összesítette a tagvállalatok 
anyag-, energia- és egyéb igényeit, jelen-
leg a tagvállalatok egységes beszerzéseinek 
megszervezése zajlik, ezáltal a cégcsoport  
hatékonyabban és gazdaságosabban tud 
működni.

Nagy feladat volt a Hépszolg. szerkezeti 
átalakításának megoldása. A transzparen-
cia – az átláthatóság – megvalósulása le-
hetővé tette, hogy önálló elszámolási egy-
ségeket alakítsanak ki, melyek eredménye 
valós adatokon alapul.

A fürdő élére nagy tapasztalatokkal 
rendelkező új vezető érkezett, akinek 
egyik kiemelt feladata, hogy a nem szezo-
nális időben megfelelő legyen a fürdő ki-
használtsága. Mint Szólláth Tibor polgár-
mester úr elmondta, a gyógyászati részleg 
jelenlegi kihasználtsága mintegy 20%, ez 
nem megengedhető, mivel a hitelből tör-
ténő beruházás terheit ki kell termelni!

A távhő szolgáltatás esetében a tárgyi 
feltételek többé-kevésbé rendben vannak, 
a szolgáltatás zökkenőmentesen műkö-
dik. A vezető váltás után viszont kiderült, 
hogy az Energia Hivatal felé történő kö-
telező adatszolgáltatások közel egyéves 
időtartamra nem lettek elküldve! A tá-
mogatás igénylések hiányosak, a MÁK-al 
történő elszámolás nem történt meg.

Ezért a Debreceni Hőszolgáltató egyik 
energetikai munkatársával megbízási szer-
ződést kellett kötni, mely alapján a hiá-
nyosságok napjainkra meg lettek szüntetve!

Nagy falat a városüzemeltetés: piac, 
parkolás, temető, kegyeleti szolgáltatások, 
önkormányzati lakóingatlanok üzemel-
tetése. Itt nagyfokú munka átszervezésre 
kerül sor. A lakóingatlanok esetében a 
közös költséget mostmár teljes egészében 
a bérlők fizetik, az így keletkezett plusz 
forrást a lakások környezetének (főleg a 
lépcsőházak) karbantartására fordítják. 

A piac tekintetében egyfajta „arculat 
frissítést” terveznek. Ennek első lépése-
ként a fősor két oldalán az eddigi szedett-
vedett elárusító asztalok helyett egységes 
pavilonok készülnek a Start-munkaprog-
ram szakembereinek bevonásával. Követ-
kező lépésként a többi elárusító asztal is 
felújításra és egyben egységesítésre kerül 
és az egész piaci környezet megújul.

Problematikus volt az építőipari ága-
zat. Az előzetes elgondolással ellentétben 
nem szüntetik meg a tevékenységet, de a 
jelenleg 13 foglalkoztatott helyett egy 6 
főből álló építőipari-karbantartó csapatot 
alakítanak ki.

A korábban húzó ágazatnak számító 
víz-szennyvíz ágazat jelenleg veszteséges, 
augusztusban 18 M Ft-os bírságot kapott 
a szennyvíz ágazat határérték túllépései 
miatt. Ezen kívül kárenyhítésként több 
mint 4 M Ft-ot kellett kifizetnie egy egy-
szeri működési probléma következménye-
ként. Így talán már nem is jelent akkora 
veszteséget az, hogy 2013 januártól az 
ágazat működtetését a Hépszolg. Kft-től 
egy regionális Társulás veszi át.

Sebő László végül a cég mintegy 50 
milliós kintlévőségének kezelésére vonat-
kozó terveket ismertette. Ennek egy részét 
a fentebb ismertetett vízmű ágazat átadá-
sa csökkentheti, a megmaradó követelés 
behajtására egy külsős adósságbehajtásra 
szakosodott céget bíztak meg. 

A testület a tervet megismerve egyön-
tetű elismerését fejezte ki, és reményének 
adott hangot, hogy végre sikerült a „ka-
pun belülre” jutni, azaz korrekt infor-
mációkat kaptak. Többen megköszönték 
a Holding Igazgatóságának az átvilágítás 
során végzett rengeteg munkát, valamint 
a kidolgozott stabilizáló programot. Ez-
zel az intézkedési tervvel tiszta víz került 
a pohárba, és innen kell, lehet elindulni 
a stabilizálás felé. Szinte minden képvi-
selő hozzászólt, elismerve azt, hogy bár 
néhány ember elveszíti munkáját, de a 
cég ezáltal megerősödik és 90 embernek 
továbbra is munkalehetőséget biztosít. 
Többen is jelezték, az nem járható út, 
hogy nagyon sokan nem fizetik a lakbért, 
a közüzemi költségeket. Aki szolgálta-
tást vesz igénybe, annak ára van. Aki ezt 
nem tudja megfizetni, annak kezelésére a 
szociális támogatás lehet a megoldás, de 
nem az, hogy évek hosszú során át nem 
fizetnek. Ez a sok tízmillió a város kasszá-
jából hiányzik. Feladatok hosszú, és egy-
általán nem egyszerű sora áll a Holding 
előtt, hiszen pl. a szociális bérlakásokban 
élők mintegy 11 milliós tartozását nem 
lesz egyszerű kezelni, de az is igaz, hogy 
egy gazdasági társaságnak nagyobb tér és 
lehetőség áll rendelkezésére, mint egy te-
lepülési önkormányzatnak.

Az intézkedési tervben leírt lépések 
nehezek, fájdalmasak, de elkerülhetet-
lenek! Ezek végrehajtásával stabilizálni 
kell a Kft. helyzetét és az anomáliák meg-
szüntetése után egy új működési pályára 
állított, hatékony, gazdaságosan működő 
és önmagát finanszírozni képes cég fogja 
ellátni a mindannyiunknak fontos közfel-
adatokat.

2012. október 31. – Ünnepi istentisztelet és fogadalomtétel a Reformáció napján

Ismét „regényes” győzelem

A hajdúnánási Jámbor család hatodszor 
vett részt az Irodalombarát családok me-
gyei vetélkedőjén, és most harmadszor 
végeztek az élen. Az október 7-én a deb-
receni megyei könyvtárban megrendezett 
versenyen tíz, előre megadott könyvből, 
többek között Örkény Macskajátékából és 
a Kisasszonyok című Louisa May Alcott-
regényből kaptak kérdéseket. „Három 
hetet kaptunk a felkészülésre. Nekünk is 
megvolt néhány könyv, a többit a nánási 
könyvtárosok szerezték be, egyet sajnos 
csak számítógépen tudtunk elolvasni” – 
mondta Jámbor Anna, aki szüleivel és két 
öccsével szerepelt a vetélkedőn. Az édes-
apa, Jámbor Mikós mentő-szakápoló, fe-

lesége, Jámborné Murvai 
Mária általános iskolai 
tanár, míg Anna másod-
éves a debreceni orvosi 
egyetemen. Kevés ideje 
jutott az olvasásra, de 
két könyvet már ismert 
korábbról, ezek mellett 
a Kisasszonyok lett még 
az „övé”. Mivel a tízből 
minden korosztálynak 
szóltak művek, így a két 
fiúgyermek, a középisko-
lás Miklós, és a hétéves 

Tamás is bekapcsolódhatott a versenybe.
A nánásiak mögött egy hajdúböszörmé-

nyi, szintén állandó szereplőnek tekint-
hető család végzett a második helyen, a 
nyolc megyei település között Hajdúbagos 
csapata lett a harmadik. A feladatok vál-
tozatosak és ötletesek voltak, pl. három 
mű mondatait kellett szétválogatni és idő-
rendbe rakni, illetve minél kevesebb in-
formációból kellett felismerni szereplőket. 
A könyvek szeretetéből, ismeretéből újra 
jelesre vizsgázó Jámbor család egy méretes 
könyvcsomagon túl színház- és koncertje-
gyeket nyert. Gratulálunk nekik!

Vékony Gábor
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A Móricz Pál Városi Könyvtár és Hely-
történeti Gyűjtemény ez évben is meg-
hirdeti a „TÖRTÉNETEK, EMBEREK, 
ARCOK” című pályázatát, melyre várja 
korhatár megkötés nélkül a város és az 
itt élők életével, történetével kapcsolatos 
írásokat, visszaemlékezéseket, dolgozato-
kat. Leadási határidő: 2012. november 
30. Bővebb felvilágosítást a 381-941, 
06/70/375-6659 telefonszámon kérhet.

Az elmúlt hónapokban a múzeum 
számára adományozott tárgyakat köszö
nettel fogadtuk az alábbi felajánlóktól:
• Csuja Sándor – fotó
• Fekete Gyula – Hősök Ligetének zo-

mánctáblái, fotó, néprajzi tárgyak 
(szolgafa, béklyó, csizmalehúzó, nádvá-
gó, szőlőkénező)

• Barabásné Dobos Katalin és Patkós
né Dobos Irén – bútorzat, lakberende-
zési tárgyak (szekrény, tükrös szekrény, 
páros ágy, ágytakaró, asztalterítő, falvé-
dő, szekrénycsík)

• Török Róbert – régi háztartási eszkö-
zök (bőrvarró, borotvatartó, krumpli-
nyomó, zsírosbödön)

• Török András – Nánási Tóth Lajos kép, 
kas, lámpa, tűzvilla, szénahúzó horog, 
marokszedő, birkanyíró, méteres rúd

• Vitéz Révész Imre – vitézi okiratok, ok-
levelek, igazolványok, zubbony, festmény

• Balogh Zsigmond – vitézi tábla
• Kovács Tamás és Ötvös Ádám – bajonett
• Fehér Imre – papírpénzek
• Jóna Gáborné – gyalu, rádió, falvédők, 

régi konyhai eszközök, edények, fotók
• Nagy László – kardmarkolat
• Both Györgyné – nyeles borotva, bo-

rotvafenő
• Fábián Antalné – házi áldás, falvédő
• Csorvássiné Szabó Erzsébet – férfi öltözet
• Máró Gábor – szalmavarrógép talp
• Hódos Sándor – malomkő
• Szalmakalap Múzeum, Kőrispatak – 

szalmakalap
• Dózsa Miklós – nyomós kútfej

•	 November 10., 18 óra a Hajdúnáná-
si Nótaklub Nótaestje „Hová repülsz 
fecskemadár” címmel. Kísér: Ifj. Berki 
László és zenekara. Belépődíj: 1000 Ft.

•	 Színházlátogatás autóbusszal: No
vember 11én 19 órától a Csokonai 
Színházban a Bolha a fülben című víg-
játékot tekintjük meg. Részvételi díj: 
2300 Ft.

•	 November 15., 13 óra Filharmóniai 
bérletes előadás – Fellép: Debreceni 
Ütőhangszeres Együttes, Wesser Patrik. 
A 3 alkalmas bérlet ára: 1200 Ft/fő,  
1 koncertre szóló jegy: 500 Ft/fő.

•	 November 16., 17.30 Barangoló Klub 
– ismerkedés távoli kultúrákkal, or-
szágokkal. Mongólia – előadó: Nádai 
László, a Baraka túravezetője. A belé-
pés díjtalan!

•	 November 16., 18.30 Nánási Fonó – 
táncház. Zenél a Csűrdöngölő Népze-
nei együttes. A belépés díjtalan!

•	 November 25., a Néptáncszövetség 
Országos Minősítő versenye.

•	 November 27., Városi Sakkbajnokság.  
A művelődési központ városi sakkbaj-
nokságot szervez 2012. november 27-
ével kezdődően 3 korosztályban: 12 éves 
korig, 13–18 éves korig, 18 év felettiek.
A verseny hétköznap délutánonként 

lesz megtartva a művelődési központban. 
A bajnokság csak megfelelő számú jelent-
kező esetén indul el. 

Sakk-készletről a szervezők gondoskod-
nak. Nevezési díj: 500 Ft/fő. Jelentkezni 
lehet és további információk kérhetőek 
Szólláth Zoltántól a művelődési központ-
ban. Telefon (52/382-400). Jelentkezési 
határidő: november 20.

•	 December 2., 15 óra Nánási Advent – 
karácsonyi készülődés, Hajdúnánás ka-

rácsonyfájának feldíszítése, a betlehem 
felállítása, fánksütés stb. 

•	 18 óra a Csík zenekar koncertje a mű-
velődési központ színháztermében. 
Belépődíj: 3000 Ft/fő ill. 2700 Bocs-
kai Korona/fő, elővételben november 
30-ig: 2500 Ft/fő ill. 2500 Bocskai 
Korona/fő.

Kiállítások
• A Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium 

és Szakközépiskola tűzzománc szakkö-
rének kiállítása november 13-ig tekint-
hető meg.

• November 15. (csütörtök) 17 óra Ur-
gyánné Tószegi Erika festmény és tűz-
zománc kiállítása. Megtekinthető: de-
cember 2-ig.

Hajdúnánás 2012 fotópályázat
A művelődési központ fotópályázatot 
hirdet Hajdúnánás város bemutatására az 
alábbi kategóriákban:

I. A város (az épített környezet bemu-
tatása)

II. Az ember (az itt élő emberek, foglal-
kozások, rendezvények stb. bemutatása)

III. A táj (a természeti környezet bemu-
tatása)

Pályázni digitális és papíralapú képek-
kel is lehet. A fotók mindegyikének a 
2012-es esztendőben kell készülnie Haj-
dúnánás közigazgatási határán belül. 

Beküldési határidő: 2012. november 23.

Mindhárom kategóriában a legjobb 
pályamunkákat díjazzuk. A legjobb alko-
tásokból decemberben a Város Napján ki-
állítást szervezünk. További információk a 
művelődési központban Szólláth Zoltán-
tól kérhetőek.

A Móricz Pál Városi
Könyvtár és Helytörténeti
Gyűjtemény hírei

Programajánló – Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központ 

YÓGYFÜRDO
AJDÚNÁNÁSIH
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Csodálatos 
képes rettenetek:
Ady-est 2.
Kéky Lajos Művelődési Központban.
2012. november 12. hétfő, 19 óra

Szereplők: Csuja Imre, Jelinek Bözske, 
 Balázs Barnabás.
Zeneszerző: Balázs Barnabás
Szerkesztős-rendező: Halmy György

Belépő: 1000 Ft.
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Télapó 
Itt Van...!

 
Egyedi fényképes bögre

 Mikulásra!
 

990 Ft-ért!

   2.499.-

Lepd meg szeretteid!

Kispárna 

Most 1800.-ft helyett 

mindössze 

2.999 Ft helyett

06/20-941-6108
06/20-282-4455Reklámiroda

Hajdúnánás,Ady E. krt. 35.

Akció
November 12 - t l
December  6 - ig.
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Neo-citran por 14x 1760 Ft
Septofort tbl. 24x  930 Ft
Oscillococcinum 
golyócska 6x   1095 Ft

www.szimpatika.hu

Korona Patika
Tisztelt Hajdúnánási Lakosok!
Köszönjük eddigi bizalmukat!

PROGRAMAJÁNLATAINK: ÉLŐZENÉS ESTEK
November 11. MÁRTON-NAPI „LUDAS” EST
December 31. SZILVESZTERI MULATSÁG
Előzetes asztalfoglalás szükséges!

TOVÁBBRA IS VÁRJUK MEGRENDELÉSEIKET!

 Hidegtálak és igény szerinti ételek elkészítése
 A’la carte kiszolgálás minden nap
 Esküvők, családi események, osztálytalálkozók, 
	vállalati rendezvények lebonyolítása

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

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

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.

FÁJ A DEREKA, TÉRDE, ÍZÜLETEI? 
NEHÉZKES A MOZGÁSA?
Mindenféle problémára találunk itt helyben 
megoldást, Hajdúnánáson a Bethlen G. krt. 45. 
szám alatt lévő Gyógyászati Segédeszköz 
Szaküzletünkben, ahol receptjeit is beválthatja:
elektromos moped, kerekesszék, botok, mankók, 
pelenkák, matracok, inhalátorok, 
sztóma terápiás eszközök, harisnyák.

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

Egészség Pénztár 
elfogadó hely.
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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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Toronyai Lajos
volt Hajdúnánási lakos

halálának 1. évfordulójára.

Megemlékezés

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

Kis Kacsa Ételbár
Ebéd házhozszállítás! Napi 6 féle menüválaszték!

2012.11.05–11.11-ig.
HÉTFŐ
Hagymakrémleves 
A: Sertés pörkölt galuskával
B: Dubarry szelet rizzsel
C: Citromos hal párolt zöldséggel 

KEDD
Palócleves
A: Diós laska
B: Rizskoch
C: Barackos csirkemell rizibizivel

SZERDA
Meggyleves
A: Rakott karfiol
B: Borzas szelet, zöldséges 
gombóccal
C: Gyros tál rizzsel

CSÜTÖRTÖK
Csontleves
A: Zúzapörkölt tarhonyával
B: Töltött csirkecomb rizibizivel
C: Csirkemell saláta

PÉNTEK
Burgonyaleves
A: Ananászos csirke rizzsel (Kínai)
B: Óvári szelet tört burgonyával
C: Sonka saláta

SZOMBAT-VASÁRNAP: 
Állandó menü

2012.11.12–11.18-ig.
HÉTFŐ
Karfiolleves
A: Tejszínes gombás csirke tésztával
B: Gyros tál
C: Cézár saláta

KEDD
Tárkonyos raguleves
A: Szilvás gombóc
B: Palacsinta
C: Párizsi csirkemell rizzsel

SZERDA
Lebbencsleves
A: Rakott húsos tészta
B: Borsófőzelék tükörtojással
C: Narancsos hal párolt zöldséggel

CSÜTÖRTÖK
Zöldbab leves
A: Csikós tokány tésztával
B: Párizsi szelet petrezselymes 
burgonyával
C: Sajtos sonkás csirkemell rizzsel 

PÉNTEK
Kavart galuskaleves
A: Lecsós csirkemáj, 
tört burgonyával 
B: Ropogós omlós csirke szárny 
rizzsel
C: Tejszínes csirke durumtésztával 

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! 

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!

Szolgáltatásaink:
Temetés teljes körû 
ügyintézése, a teme-
téssel összefüggõ 
ügyiratok beszerzése
(halotti anyakönyvi 
kivonat stb)

Hajdúnánás,
Vörösmarty u. 44/A

Tel.: 52/381-601

ELFOGADÓHELY

20%   
KEDVEZMÉNY!

„Amit a porba írunk, 
elfújja a szél,

Amit a szívünkbe vésünk, 
az örökké él.”

 Vegyes tüzelésű lemez és öntvény kazánok
 Gázkazánok  Konvektorok
 Kandallók  Mobil cserépkályhák

Víz-, Gáz- és Fűtésszerelési anyagok.

KEDVEZŐ ÁRAKON!!!
Ha szép fürdőszobát akar megfizethető
áron, akkor is állunk rendelkezésére!!!
Sok féle fürdőszobai, konyhai és padlóburkoló 
lapok közül választhat ízlésének megfelelően, 

JÓ ÁRON!

További akciós termékek:
 Fürdőszoba szekrény, 
 Fürdőszobai kiegészítők
 Zuhanykabinok, Fürdőkádak, Szaniterek
 Csaptelepek, Mosogató tálcák
 Ragasztók, fugázók

500 Ft 
értékű
KUPON

A kupon 1500 forint 
feletti vásárlás esetén 

váltható be 
november 20-ig.

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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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

Október 5-én a Kőrösi Csoma Sándor 
Gimnázium, Szakközép-, Szakképző 
Iskola és Kollégium tanulói 6 arany-, 
3 ezüst- és 2 bronzéremmel tértek 
haza Nyíregyházáról. A nyolcosztályos 
gimnáziumok évente megrendezett, 
Szedlák Richárdról elnevezett területi 
sportversenyén különösen atlétikában 
remekeltek a diákok. Első lett Péter 
Bettina (7. A) távolugrásban, Mezei 
Petra (7. A) 400 m-es síkfutásban, 
Kovács Krisztina (10. A) 800 m-es 
síkfutásban és súlylökésben, valamint 
Takács Petra (12. A) 800 m-es 
síkfutásban. A 7–8.-os fiú focicsapat 

szintén felállhatott a dobogó legfelső 
fokára.

Péter Bettina 2. lett 60 m-es 
síkfutásban, rajta kívül Majoros Márk 
(7. A) távolugrásban és Takács Petra 
súlylökésben szerzett ezüstérmet. A tá-
volugró Bezzegh Roland (10. A) és a 
lány streetballcsapat pedig a harmadik 
helyen zárt. A diákok felkészülését 
Molnár András, Sinka Györgyné és 
Szemán István segítette. Tavasszal, a 
hagyományokhoz híven, a tanulmányi 
és művészeti versenyekkel folytatódik a 
megmérettetés.

V. G.

Tizenegy kőrösis érem

Helyreigazítás
Előző lapszámunkban a II. Székely 
mene kültek emléknapja c. rendezvény 
fotóit Borbély Máté készítette, és nem 
Fűz László. Az érintettektől elnézést 
kérünk.

 Hajdúnánás GBFK – Ebes 1:1
A bajnok aspiráns, a táblázat legerősebb 

csapata, az Ebes látogatott otthonunkba. 
Nem ijedtünk meg, sőt, mi szereztük meg 
a vezetést, s közel álltunk ahhoz, hogy itt-
hon maradjon mind a 3 pont. Jó és hasznos 
mérkőzés volt. Az ehhez hasonló meccsek 
tudnak fejlődést adni a csapatnak.
 Józsa – Hajdúnánás GBFK 2:0
Az előző forduló remek játéka miatt, 

kicsit megelégedve kezdtük a mérkőzést, s 
mire észbe kaptunk, már késő volt. Ez egy 
nem várt kínos vereség volt – az első – s 
reméltük, hogy jókor jött a pofon. 
 Hajdúnánás GBFK – Hosszúpályi 

2:0
Itt már remek támadásokat kialakítva, 

tetszetősen játszottunk, viszont nem csak 
mi, hanem az ellenfél is. A helyzeteiket 
azonban nem tudták érvényesíteni, s a 
párharcból mi jöttünk ki jobban. Hasz-
nált a múlt heti tasli.
 Monostorpályi – Hajdúnánás 

GBFK 1:6
Folytatódott a remek forma. Igaz, az 

első félidőben kicsit döcögtünk, viszont a 
másodikban már hengereltünk. Játszott a 
Nánás.
 Hajdúnánás GBFK – Hajdúsám-

son 3:2
Ez bizony minden tekintetben a szezon 

eddigi legjobb, s legérdekesebb mérkőzése 

volt. A tavaszi összecsapásunkon mi ve-
zettünk 2:0-ra, s ők győztek 3:2-re. Most 
viszont idehaza ők húztak el két góllal, s 
mi fordítottunk lendületes, remek, és fő-
leg lelkes játékkal. Kísérteties hasonlóság. 
A szünetben a vezetőség köszöntötte a 90 
éves Dombrádi Laci bácsit, aki hosszú 
éveken át, játszott és később lelkiismeretes 
vezetője volt a nánási labdarúgásnak
 Hajdúdorog – Hajdúnánás GBFK 

1:2
Sok hazai szurkoló érkezett a szomszéd-

várba, az örökrangadóra. Hamar vezetést 
szereztünk, s bár sikerült kiegyenlítenie 
a Dorognak, a küzdelmes mérkőzésről 
mégis megnyugtatóan sikerült megszerez-
ni a három pontot.
 Hajdúnánás GBFK – Nagyhegyes 

1:1
A sereghajtóval játszottunk itthon. 

Bizonyára mindenki nyugodt, gólarányt 
javító mérkőzésre számított. „A kötelező 
szokott a legnehezebb lenni” hangoztat-
tuk a meccs elején szinte fagyoskodva az 
időjárás miatt. A Nagyhegyesiek azonban 
mindent egy lapra téve, lelkesen, sőt tet-
szetősen játszottak, s végül örülhettünk az 
egy pontnak. Reméljük újra lökést, hoz a 
fiúknak az eredmény, bár (egy mérkőzés-
sel elmaradva) biztosan tanyázunk a do-
bogó 3. helyén.

Kócsi Imre

Játszik a Nánás

ÚJ!Készüljön velünk a télre!
Tüzelőanyag forgalmazása a térségben  

a legkedvezőbb árakon! 
Bükk-Tölgy
Méteres: 2100 Ft/q
Kuglis: 2300 Ft/q
Hasított: 2500 Ft/q
Tüzelési utalványokat elfogadunk!

Lignit szén 1090 Ft/q áron!
Gázpalack kapható illetve cserélhető!
Kazánok, kandallók, 
füstcsövek 
széles választékban! 

Hajdúnánás, Dorogi út vége  Tel.: 52/570-752

Nyak-Ép Tüzép

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!


