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1849 augusztusában az osztrák minisz-
tertanács – az európai közvélekedéssel 
megegyezően – hajlott arra, hogy a ma-

gyar szabadságharc vezetőinek amnesztiát 
adjon, ám a világosi fegyverletétel után a 
bosszúvágy erősebbnek bizonyult a józan 
méltányosságnál. Haynau, osztrák hadve-
zér Magyarország teljhatalmú uraként irá-
nyította a megtorlást, a bebörtönzéseket és 
a kivégzéseket. 1849. október 6-án, a má-
sodik bécsi forradalom évfordulóján lőtték 
agyon Pesten az ország első miniszterelnö-
két, Batthyány Lajos grófot, és ekkor végez-
tek ki tizenhárom katonai vezetőt Aradon.

A magyar-örmény családból szárma-
zó Lázár Vilmost és Dessewffy Arisztidet, 
akik az osztrákok előtt tették le a fegyvert; 
a szintén örmény származású, fegyvere-
sen nem harcoló Kiss Ernőt és a hadifo-
goly osztrák tisztekkel emberségesen bánó 
Schweidel Józsefet golyó általi halálra 
ítélték. Katonához méltatlan, megalázó 
módon, az akasztófán kellett meghalnia 
Poeltenberg Ernőnek, egy bécsi jogász 
magyarul alig beszélő fiának; a Buda visz-
szafoglalásában kulcsszerepet játszó Török 

Ignácnak; a szelíd természetű miniszté-
riumi felügyelőnek, Lahner Györgynek, 
valamint Knezić Károlynak, egy horvát 
katonacsalád gyermekének. De nem kapott 

könyörületet Nagysándor József, a kiváló 
lovastiszt; a hadseregbe önként jelentkező 
német Leiningen-Westerburg Károly; a 
magyarul nem tudó, idős Aulich Lajos; a 
szabadságharc legvitézebb alakulatát veze-
tő, szerb származású Damjanich János; és 
Vécsey Károly sem, akinek az édesapja is 

tábornokként szolgált.
Hogy a szabadság ügyéért példaadóan 

cselekvő honvédtisztek halálával milyen 
felmérhetetlen veszteség érte Magyaror-
szágot, azt minden hazafi azonnal átérezte. 
A kivégzések utáni órákban a helyszínen 
tömegek mondtak imát az elhunytakért, de 
a hivatalos emlékápolás (szobrok felállításá-
val, közterületek elnevezésével) majd csak 
a kiegyezés után vehette kezdetét. 163 éve 
október hatodika a nemzeti gyász napját je-
lenti számunkra, ám ez a tragikus esemény 
egyben példája is egy nép és az azt támoga-
tó, szabadságszerető emberek megalkuvást 
nem ismerő helytállásának. Ennek korokon 
túlmutató hatását Október 6. című versé-
ben így fogalmazta meg Ady Endre: 

„Őszi napnak csendes fénye,
Tűzz reá a fényes égre.
Bús szívünknek enyhe fényed
Adjon nyugvást, békességet;
Sugáridon szellem járjon
S keressen fel küzdelminkben
Az aradi tizenhárom.”

Vékony Gábor

ŐSZI NAP FEKETE KERETBEN

„A FÖLD ALÓL, A MAGYAR FÖLD ALÓL, 
A VÉRTANÚK SZENT LELKE ÍGY DALOL”

Nemzeti Gyásznap Október 6.

„Nem néma az a kőszobor, amely ottan a 
Magyar Golgotán a halhatatlan vértanú ha-
lottak emlékének emeltetett. Énhozzám a ki-
taszított élő halotthoz, ki egykor zászlótartója 
valék Magyarország függetlenségének, melyért 
ők a lehóhérolt hősök mennyit küzdöttek, 
mártírhalált haltanak, énhozzám elhozzák 
a múltnak szellemét, a velőkig ható szózatot, 
mely annak emlékszobra, kimagasló alakjá-
nak, Hungáriának hallgatag ajkával zengi: 
„Hazádnak rendületlenül / Légy híve, óh 
Magyar!” Tisztelet, akit tisztelet illet, de híve 
Hazádnak, érted-e Magyar? Hazádnak légy.

…E szózat zengését hallom én a messze 
távolban, Hungária szobrának ajkáról. Hát 
hogyne hallanák azt a velőkig ható szóza-
tot, de ha hallják, meg is hallgatják-e? El-
viszik-e magukkal e szózat ihletét a közélet 
küzdelmeinek pálya homlokára? Elviszik-e 
házitűzhelyeikhez, hogy az ihlet csillaga vi-
lágítson előttük, a gyermekek előtt, mint az 
evangélium misztikus csillaga világítson a 
bölcsek előtt, kik az Idvezítőt keresék? A vi-

lágbírája, a történelem fog e kérdésre felelni.
…Engem, ki nem borulhatok le a Magyar 

Golgota porába, engem október hatodika tér-
deimre borulva fog hontalanságom remetela-
kában látni, amint az engem kitagada. Haza 
felé nyújtom agg karjaimat, a hála hű érzel-
meivel áldom a vértanúk szent emlékezetét 
hűségükért a Haza iránt, s a magasztos pél-
dáért, melyet az utódoknak adtanak, s buzgó 
imával kérem a Magyarok Istenét, hogy tegye 
diadalmassá a velőkig ható Szózatot, mely 
Hungária ajkáról a Magyar Nemzethez zen-
gi. Úgy legyen! Amen!” (Részlet Kossuth Lajos 
leveléből) Turin, 1890. szeptember 20.

Kossuth Lajos
Arad városa már 1867-ben létrehozott 

egy szoborbizottságot a 13 vértanú emléké-
re állítandó szobor felállításához, amelynek 
megvalósításához magánszemélyek és kü-
lönböző egyesületek adakoztak. 1877-ben 
pályázatot írtak ki, a zsűri Huszár Adolf 
tervének ítélte az első díjat. A művész halála 
azonban meghiúsította ezt a tervet, majd a 

város az Országos Magyar Képzőművészeti 
Társulattól kért tanácsot, hogy kire bízzák 
az emlékmű befejezését. A testület egyönte-
tűen a fiatal Zala Györgyöt javasolta. Zala 
1885. október 6-án, a vértanúk halálának 
napján kezdte el a munkát és a szobor ün-
nepélyes felavatására 1890. október 6-án 
került sor a Szabadság téren. Az ünnepé-
lyen részt vettek a vértanúk családtagjai 
(Damjanich Jánosné, Schweidel tábornok 
lánya, Leiningen tábornok fia), illetve a 
szabadságharc tisztjei közül Klapka György.

Ima kivégzésem előtt 1849. október 5-ről 6-ra 
virradóra: 

Mindenség ura! Hozzád fohászkodom! Te 
erősítettél engem a nőmtől való elválás borzasz-
tó óráiban, adj erőt továbbra is, hogy a kemény 
próbát: a becstelen, gyalázatos halált erősen és 
férfiasan állhassam ki. Hallgasd meg, ó, Legfőbb 
Jó, vágyteli kérésemet! Te vezettél, Atyám, a csa-
tákban és ütközetekben – Te engedted, hogy azo-
kat kiállhassam, és a Te védelmező karod segített 
némely kétes küzdelemből sértetlenül kilábolni 
– dícsértessék a Te neved mindörökké! 

Oltalmazd meg, Mindenható, az én különben 
is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől! 
Hajlítsad az uralkodó szívét kegyességre a hát-
ramaradó bajtársak iránt, és vezéreld akaratát a 
népek javára! Adj erőt, ó, Atyám, az én szegény 
Emíliámnak, hogy beválthassa nékem adott ígé-
retét: hogy sorsát hitének erejével fogja elviselni. 

Áldd meg Aradot! Áldd meg a szegény, szeren-
csétlenségbe süllyedt Magyarországot! Te isme-
red, Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem 
sem ismeretlen előtted: azok szerint ítélj fölöttem 
kegyesen, s engedj a túlvilágon kegyes elfogadást 
találnom. Ámen.

1 Aulich Lajos: Szolgáltam, szolgáltam, 
mindig csak szolgáltam. És halálommal is szol-
gálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és 
hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot. 

1 Damjanich János: Legyőztük a halált, 
mert bármikor készek voltunk elviselni azt.

1 Dessewffy Arisztid: Tegnap hősök kel-
lettek, ma mártírok… Így parancsolja ezt ha-
zám szolgálata.

1 Kiss Ernő: Istenem, az újkor ifjúsága 
egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei, vir-
rasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztu-
sé legyen a szívük és a hazáé az életük.

1 Knezić Károly: Milyen különös, hogy 
Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok. 
Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat.

1 Láhner György: Krisztus keresztje és a 
bitófa oly rokon! És az isteni áldozat mellett oly 
törpe az én áldozatom!

1 Lázár Vilmos: Ki tehet arról, hogy ilyen 
a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett 
apostollá az apostolok lelke, és bitófák tövében 
kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek.

1 Leiningen-Westerburg Károly: A világ 
feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját.

1 Nagy-Sándor József: De rettenetes volna 
most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem 
tettem volna az életemben! Alázatosan boru-
lok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó 
katonává tett.

1 Poeltenberg Ernő: Minket az ellenség 
dühös bosszúja juttatott ide.

1 Schweidel József: A mai világ a sátán 
világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért ha-
talom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új 
forradalmi embersége söpörheti el ezt az átko-
zott, meghasonlott világot.

1 Török Ignác: Nemsokára Isten legmaga-
sabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly 
csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szol-
gáltam. 

1 Vécsey Károly: Isten adta a szívet, lelket 
nekem, amely népem és hazám szolgálatáért 
lángolt.

Az aradi 
vértanúk utolsó 

mondatai

Damjanich János imája
„Arad pedig a magyar Golgota”

Az aradi Szabadság szobor avatási ünnepsége 1890. 
október 6. 
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Hajdúnánáson éppen úgy, mint megye-
szerte, a gazdák, gazdálkodók elégedet-
tek a betakarított gabona minőségével, a 
mennyiség azonban elmaradt a várako-
zástól. A szakemberek véleménye szerint 
a kalászokban rejlő szemek nem fejlődtek 
ki teljesen, ezért is termett kevesebb az 
idén búzából és árpából is. Őszi búzából 
a hektáronkénti 50 mázsa helyett átlag 
40 termett, árpából pedig a hektáronkén-
ti 45 mázsa helyett 38 lett a betakarítási 
átlag. Azonban hangsúlyt érdemel, hogy 
a minőség igazán kiváló. Kiss Zoltán, a 
Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal 
földművelésügyi igazgatója mondta: „Sej-
tettük, hogy ez az esztendő nem igazán a 
kalászosok éve lesz. Ettől függetlenül egy 
gazdálkodó mindig jobb eredményt vár. 
Ugyanakkor el lehet mondani, hogy vala-
mennyi kalászos minősége rendkívül jó. A 
felvásárlási árak is kedvezőek, hiszen meg-
haladják az 50 ezer forintot tonnánként.” 
Az elhangzottakat támasztják alá a helyi 
Agroszoltek Kft. aratási eredményei. Ők 
400 hektáron termeltek búzát, melynek 
termésátlaga 48 mázsa/ha. A minőség ná-
luk is kiváló. A kedvező időjárás, valamint 
a korszerű gépeknek köszönhetően az ara-
tási idő jócskán lerövidült. A megtermett 
gabonának megvan a piaca. Véleményük 
szerint biztosított az ország kenyere, amit 
alátámasztanak az ismertté vált országos 
átlag eredmények. Ugyanilyen vélemé-
nyeket hallhattunk a kisebb gazdáktól 
is, akik kevesebb területen gazdálkodnak. 
A betakarítási eredmények ismeretében a 
Hajdúgabona Zrt.-nél elmondták, hogy a 

kenyérgabona megfelelő mennyiségű és 
minőségű, a fogyasztást ki tudja elégíteni 
zavartalanul. A felvásárlás és a feldolgozás 
folyamatosan zajlik. A tárolási kapacitás 
maximálisan ki van használva. Lakatos 
Zoltán, a Hajdú gabona Zrt. vezérigaz-
gatója szerint, a 30 éves szakmai tapasz-
talata alapján még nem találkozott ilyen 
magas kezdő felvásárlási árral. „Pedig nem 
indult jól az idei szezon, hiszen ősszel sokan 
el se merték vetni a búzát, annyira száraz 
volt a vetőágy. Nem véletlen, hogy évek óta 
nem volt ilyen alacsony az őszi búza vetéste-
rülete megyénkben.”

Jól fohászkodhattak a gazdák, mert a 
gyenge kezdés után nem visszaesés, hanem 
biztató folytatás következett be. Akik a szá-
razság ellenére is mertek vetni, azok nyer-
tesek is. A munka azonban megállás nélkül 
megy tovább. Nehéz és sok az őszi munka 
a mezőgazdaságban: betakarítás, talaj-elő-
készítés, az ősziek vetése és így tovább. 
Reméljük, hogy az időjárás is meghálálja 
a gazdák fáradozását, akarását, munkáját.

Gut István

Mérleg – aratás után

Hajdúnánás Városi Önkormányzat ál-
tal az Új Széchenyi Terv Környezet és 
Energia Operatív Program támogatási 
rendszeréhez benyújtott KEOP-4.9.0/11-
2011–0192 számú projekt keretében el-
nyert állami támogatással befejeződött a 
Bocskai István Általános Iskola Polgári 
úti intézményegység utcafronti épületé-
nek energetikai felújítása. Szeptember 
17-én megtartották az épület műszaki 
átadását.

A felújítási munkák a kétszintes isko-
laépület elavult fa ablakainak fokozott 
légzárású, hőszigetelt üvegezésű műanyag 
nyílászárókra történő cseréjét , a homlok-
zatok és padlástéri zárófödém utólagos 
hőszigetelését, az épületfűtés és az elekt-
romos rendszer korszerűsítését, valamint 
a megújuló energiaforrások (napelem és 
pellet kazán) alkalmazását jelenti.

A pályázati és kiviteli tervdokumen-
tációt a Pallér Triász Építésziroda Kft. 
készítette szaktervezők bevonásával, a 
kivitelezés a NYAK-ÉP Kft. generál-
kivitelezésében történt beszállítók közre-
működésével.

A felújítás végén elvégzett műszaki 
átadás során ellenőrizték az építőmesteri 
és szakipari munkákat, a lakatos munká-
kat, a belső festéseket, valamint az épü-
letgépészeti munkálatokat.

A külső járda kijavítása és a térkő 
burkolat is elkészült időre, megújultak 
a tantermek parkettaburkolatai. Korsze-
rű, a cserépfedésre elhelyezett modulok 
napenergiát hasznosítanak elektromos 
árammá történő átalakítással, mely auto-
matikus működésű lesz, külső beavatko-
zást nem fog igényelni.

Az ellenőrzés során a szakértők min-
dent rendben találtak, az iskolaépület 
felújítása a tervek szerint megtörtént.

Szeptemberben zökkenőmentesen el-
indult az iskolaépületben a tanítás, a 
gyerekek és az iskola dolgozói örömmel 
vették birtokukba a gyönyörűen felújí-
tott tantermeket.

Fekete Andrea

Befejeződött a Bocskai István 
Általános Iskola Polgári úti 
intézményegységének felújítása

Szeptember második hétvégéjén rendezték 
meg a több, mint 10 éve hagyománynak 
számító szüreti felvonulást városunkban a 
Kéky Lajos Művelődési Központ szervezé-
sében.

Bár a zord őszi idő megtizedelte mind a 
felvonulókat, mind az érdeklődőket, még-
iscsak sokan voltak kíváncsiak az ilyenkor 
megszokott sokadalomra, a díszes sze-
kerekre- a rajtuk ülőkre, a csergetőkre, a 
mézédes mustra és a kulturális műsorokra.

A rendezvény elsődleges célja a hagyo-
mányőrzés volt, hiszen maga a szüret már 
nem számít olyan nagy ünnepnek, mint a 
régmúlt időkben, de a hangulatát, a szoká-
sait remekül fel lehet eleveníteni és be lehet 
mutatni a felnövekvő generációnak.

A rendezvényt a város polgármeste-
re Szólláth Tibor nyitotta meg, majd a 
díszes szekerek felvonulása következett, 
akik nemcsak a főtéren, hanem minden 
nagyobb kereszteződésben megmutatták 
magukat és a rajtuk szekerező hagyomány-
őrzőket, néptánccsoportokat a város lako-
sainak.

A délutáni műsorban fellépett Molnár 
Orsi gyermek és nosztalgia műsorával, a 
mezőtúri Lókötők Citeraegyüttes, akik 
virtuóz játékukkal elvarázsolták a közönsé-
get, majd Soltész Rezső énekelte slágereit a 
színpadon. A csepergő esőben sok legény 
bizonyíthatta csergető tudományát, amely-
ben a mennyiség és a minőség is számított.

Az estét a hagyományos Szüreti Bál zár-
ta, ahol Tordai Zoltán és cigányzenekara 
húzta a talpalávalót.

Fekete Andrea

Összehozni a nánási és a tedeji embere-
ket, együtt eltölteni egy kellemes napot, 
élményt nyújtani a gyerekeknek. Többek 
között ezek voltak céljai a Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat által szervezett 
Őszköszöntő című egész napos program-
nak melyet szeptember 8-án rendeztek 
meg Tedejen, immár 3. alkalommal.

Délelőtt 9 órakor már teljes felszerelt-
séggel várta a kedves érdeklődőket a he-
lyi volt iskola udvara. A hagyományőrző 
íjászok jókedvűen várták a Tell Vilmos 
utódokat, akik bátran kipróbálhatták a 
fegyvereket, célba lőhettek velük sárkány-
ra, ördögre. A hagyományos faszerkeze-
tű kézzel hajtható körhintán vidáman 
csüngtek a gyerekek, mint Petőfi édes-
anyja ajkán (bár nem éppen szótlanul). 
A főzőversenyen résztvevők táborában 
egymás után lobbantak lángra a tüzek, 
pirultak a szalonnák, fonnyadtak a hagy-
mák. Nagy sikere volt a START Minta-
program kertészetének bemutatkozása, 
különösen a primőr áruk kóstolása sült 
kolbásszal. Kisebb csoportosulás állt a 
nemezelők standja előtt, s talán még na-

gyobb a népi játékok bemutatására, és ki-
próbálására felállított faszerkezetek előtt, 
a gyorskezű lufibohócról nem is beszélve. 
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
által végzett ingyenes állapotfelmérésen 
(vércukorszint, koleszterin, testsúly test-
zsír testtömeg és vérnyomásmérés) – dol-
gozók sem unatkozhattak. Meglepően 
sokan érdeklődtek egészségük hogyléte 
felől. Délután megkezdődtek a progra-
mok. Bózsár Kati és Sarkadi László nóta-
műsorán sikerült a közönséget is megéne-
keltetni. A Hétszínvirág Óvoda műsora, 
a Bocskai István Iskola néptánccsoportja, 
és az azt követő táncház is remek szórako-
zást nyújtott az időközben megsokasodott 
vendégeknek. Ettől függetlenül reméljük 
jövőre még többen érkeznek majd e re-
mek, felhőtlen szórakozást nyújtó szép 
kora őszi napra.

Kócsi Imre

Szüreti sokadalom Hajdúnánáson
Városrész 
tanácskozás és 
Őszköszöntő 
Tedejen

Fotók: Borbély Máté

Fotó: Draviczky Gyöngyi

Fotó: Fűz László
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HAJDÚNÁNÁS, KERTVÁROSBAN 
A TÉGLÁSKERT ÚTON, 

OSZTHATÓ TELEK ELADÓ!

Érd.: 06/70-342-9489

1. HÉT
Hétfő Karfiolleves
A: Marhapörkölt galuskával
B: Barackos csirkemell rizzsel
C: Csirkemell saláta

Kedd Csirkeragu leves
A: Mákos guba
B: Káposztás kocka
C: Párolt citromos hal
 burgonyapürével 

Szerda Burgonyaleves
A: Hekk sült burgonyával
B: Hentes sertés szelet tésztával
C: Tejszínes csirketokány
 durumtésztával

Csütörtök Tárkonyos leves
A: Kacsaszárnytő paprikás krumplival
B: Sajttal sonkával töltött karaj
 burgonyakrokettel
C: Cézár saláta

Péntek Csontleves
A: Töltött káposzta
B: Szezámmagos csirkefalatok 
 tojásos rizzsel (KÍNAI)
C: Dubarry csirkemell párolt rizzsel

Szombat-vasárnap: ÁLLANDÓ MENÜ

2. HÉT
Hétfő Karalábéleves
A: Pacal pörkölt főtt burgonyával
B: Mandulás csirkemell petrezselymes
 burgonyával
C. Grillezett csirkemell káposzta salátával

Kedd Frankfurti leves
A: Krumplis tészta
B: Somlói kocka
C: Sült hekk nyári salátával

Szerda Tarhonyaleves
A: Holstein szelet finomfőzelékkel
B: Brassói
C: Gombás csirkemell durumtésztával 

Csütörtök Zellerkrémleves
A: Sült csirkecomb tepsis burgonyával
B: Debreceni szelet tésztával
C: Mozzarellás csirkemell rizi-bizivel

Péntek Májgombócleves
A: rántott hal zöldséges rizzsel
B: Bolonyai spagetti
C: Szezámmagos halfalatok párolt
 zöldséggel

Szombat-vasárnap: ÁLLANDÓ MENÜ

A vagy B menü: 850 Ft. Heti rendelés esetén: 750 Ft / Külön rendelhető: C menü: 700 Ft
Főétel (A vagy B): 600 Ft / Leves: 280 Ft / Csomagolás: 100 Ft.

Tel.: 06 20 984-2318  06 20 446-8810  Az ételkiszállítás ingyenes!

Kis Kacsa Ételfutár
Minden év szeptember második 
vasárnapja a Magyar Dal Napja. 
Az idén ez szeptember 9. volt. Az 
ünnep nem is olyan régi, hiszen 
2008-ban rendezték meg először 
egy könnyűzenei szaktekintély, 
Presser Gábor ötlete nyomán. Ér-
dekes is ez, hiszen a jazz- pop-rock 
világ nem feltétlenül nyugszik ma-
gyar alapokon a zenei gyökereit 
tekintve. Ettől függetlenül létezik 
és működik immár 5 éve. Ország-
szerte egyre többen kapcsolódnak 
ehhez. Hajdúnánáson az Országos 
Nótaszövetség támogatásával és 
segítségével szervezte meg a Haj-
dúnánási Lente Lajos Magyarnóta 
Egyesület a városi szintű progra-
mot, amelyet az önkormányzat 
és a művelődési központ is támo-
gatott. M. Balogh Sándor szerint 
nehéz és fáradtságos munkával jött 
létre az egész napos rendezvény, 
amely délelőtt a főtéren zajlott. 
A Bocskai Iskola kórusa mellett 
a Makláry Lajos Városi Énekkar 
lépett fel, ill. a Nefelejcs Kórus is-
mert dalokat adott elő. Az Arany-
szalma Néptáncegyüttes fellépése 
csak színesítette a palettát. Dél-
után a Kéky Lajos Városi Művelő-
dési Központ színházterme adott 
otthont a további rendezvénynek, 
ahol a magyar nóta és az operett 
kapott főszerepet. Klubok, népze-
nei együttesek, hivatásos énekesek 
és lelkes amatőrök léptek színpad-
ra. A magyar nóta egyik legismer-
tebb képviselője, Madarász Kata-
lin pedig egyenesen elkápráztatta 
a közönséget. 

László Mária dalszöveg író sze-
rint a mostohagyerekként kezelt 
magyarnótának fontos helye van 
a nemzeti kultúrában. A hajdúná-
nási rendezvényt színvonalasnak 
ítélte, amely segíti emelni a műfaj 
rangját. A Magyar Nótaszerzők- és 
Énekesek Országos Egyesületének 
elnöke Nógrádi Tóth István is je-
lentősnek tartotta, hogy ez a ren-
dezvény létre jött, hiszen a műfaj 
200 éve él, sőt még 50–100 évvel 
ezelőtt a nemzet zenéjének is ne-
vezték a magyarnótát. 

A siker a nézők és az előadók 
elégedettsége. A vastaps igazi fok-
mérő. 

Nagy Ágnes

A Magyar Dal Napja

Fotó: Fűz László

YÓGYFÜRDO
AJDÚNÁNÁSIH

G

0-226 19 21

Étkezési utalványt, SZÉP-kártyát elfogadunk!
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Tájékoztató
Tájékoztatjuk a város lakosságát, hogy 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képvi-
selő-testületének a települési szilárd hulla-
dékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló, többször módo-
sított 12/2005. (III. 15.) Önkományzati 
Rendelet módosítására és egységes szer-
kezetbe foglalására megalkotott 13/2010. 
(IV. 26.) Önkormányzati Rendelet 2012. 
október 1-jén hatályba lépő 1. § (7) be-
kezdése szerint: „A közszolgáltatási díjat 
a természetes személyek a Polgármeste-
ri Hivatal által rendelkezésre bocsátott 
számla alapján készpénz-átutalási megbí-
záson, vagy az önkormányzat pénztárában 
„Bocskai Korona” utalvánnyal kötelesek 
megfizetni a tárgyi negyedévet követő hó-
nap 30. napjáig. „Bocskai Korona” utal-
vánnyal történő fizetés esetén az önkor-
mányzat 5% díjkedvezményt biztosít.”

Polgármesteri Hivatal

Gratulálunk a 2012. szeptember 
hónapban Hajdúnánáson házasságot 

kötött pároknak!

3 Szanics Katalin és Gyulai Tibor 
 2012. szeptember 1.
3 Dr. Juhász Márta Judit és 
 Dr. Bárándi László Viktor 
 2012. szeptember 2.
3 Ambrus Erzsébet és Nagy Imre
 Tibor 2012. szeptember 8.
3 Kéki Ildikó és Gencsi Gyula 
 2012. szeptember 15.
3 Bodrogi Anett és Sebestyén László 
 2012. szeptember 27.
3 Varga Valéria és Vandróczki
 Zoltán 2012. szeptember 28.

Akiktől 2012. szeptember 1–szeptem-
ber 30. között búcsút vettünk:

1 Dombi Imréné
1 Harsányi Sándor
1 Iványi Sándorné
1 Kányási Péter
1 Miheller Imre
1 Murvai Sándor Gábor
1 Nagy Lajos
1 Pál Imre
1 Sebestyén Lajos
1 Sinka György
1 Siró János
1 Szabó László
1 Tóth István
1 Tuncsik Gábor
1 Varga Imréné
1 Varga Lajos Mihály

Köszöntjük Hajdúnánás
legifjabb lakóit!

2 Borsi Sándor Imre
2 Cséki Bálint
2 Dancs Lívia Lilla
2 Fejér Anna
2 Fekete Dorián Bence
2 Kozák Kincső
2 Pálóczi Szofia
2 Török Panna

A képviselő-testület márciusi ülésén 
tájékoztatást kapott az önkormányza-
ti adóhatóság által kezelt adók aktuális 
hátralékairól. Tekintettel az értékvesztés 
elszámolása nélkül 163 millió Ft összegű 
2011. december 31-i hátralékra, a kép-
viselő-testület szorgalmazta a behajtási 
munka hatékonyságának növelését.

Az önkormányzati adóhatóság évente 
több alkalommal felszólítja a hátraléko-
sokat, inkasszót bocsájt ki a hátralékosok 
bankszámláira, bírósági végrehajtónak 
átadja behajtásra az adótartozásokat, 
gépjárműadó tartozás esetén intézkedik 
a gépjármű forgalomból való kivonásról. 
A hátralékos adózók, illetve hátralékuk 
havonta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
részére átjelentésre kerül, melynek során 
a visszaigényelhető adót az állami adó-
hatóság visszatartja, s ezen összegeket az 
önkormányzat által megjelölt számlára 
utalja.

2012. június 15. napjától 2012. au-
gusztus 31. napjáig a tartózkodás utáni 
idegenforgalmi adóban folyamatosan 
helyszíni ellenőrzéseket végzett az adó-
hatóság ennek eredményeként javuló 
tendenciát mutatnak ebben az adónem-
ben a bevételek.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény 55/B. §-a jogalapot te-
remtett arra, hogy az önkormányzati 
adóhatóság helyi adó és gépjárműadó vo-
natkozásában a tízezer – magánszemélyek 
esetében az ezer – forintot elérő adótarto-
zással rendelkező adózó nevét, címét és az 
adótartozás összegét az esedékességet kö-
vető 10. nap 0 órától a helyben szokásos 
módon közzéteheti. Az esedékes áprilisi 
fizetési felszólítások kapcsán tájékoztattuk 
a lakosságot ezen intézkedésekről, s 2012. 
júniusában leválogatásra kerültek a 100 
000 Ft-ot meghaladó adótartozások, s a 
hátralékosok névsora megjelent a Hajdú-
nánási Újságban. 2012. szeptemberében 
már az 50 000 Ft-ot meghaladó adótarto-
zások kerültek közzétételre.

A megtett intézkedések hatására au-
gusztus 31-re 152 millió Ft-ra csökkent 
a hátralék összege, úgy hogy közben az 
első félévre 198 millió Ft került előírásra.

A helyi adók befizetése minden vá-
roslakó érdeke, hiszen az önkormányzat 
ebből közfeladatokat finanszíroz, többek 
között iskolát, óvodát üzemeltet, vala-
mint kommunális feladatokat lát el. Aki 
helyi adó fizetési kötelezettségének nem 
tesz eleget időben az a fegyelmezetten 
fizető többség terheit növeli!

Polgármesteri Hivatal

 1. A veszettség gyógyíthatatlan, ember-
nél, állatnál egyaránt halálos kimene-
telű betegség.

 2. A betegség legfőbb terjesztője a 
RÓKA.

 3. A védekezés leghatékonyabb, legkor-
szerűbb módszerét – a rókák veszett-
ség elleni vakcinázását – Európában 
évek óta sikerrel alkalmazzák. 1992 
októberében hazánkban is megkez-
dődött a rókák vakcinázása. Első 
alkalommal a nyugati határövezetek-
ben, az osztrák határtól számított kb. 
25–30 km-es sávban került kihelye-
zésre a csalétek-vakcina.

 4. A vakcinát tartalmazó fólia kapszulát 
az ember számára bűzös, de a rókák 
által kedvelt ízű és szagú csalétek-
be rejtik, amely szürkésbarna színű.  
A róka, miközben megeszi a csalét-
ket, szétrágja a kapszulát is, így a vak-
cina bejut a szervezetébe.

 5. A csalétek kihelyezése kis magasság-
ból, repülőgépről történik.

 6. A csalétekbe helyezett vakcina em-
berre, állatra ártalmatlan, VESZÉLYT 
NEM JELENT. A kihelyezett csalétek-
hez ennek ellenére NEM SZABAD 
HOZZÁNYÚLNI! Semmi esetre sem 
szabad felvágni vagy széttörni, mert a 
vakcina vírus a bőrbe, szájba, szembe, 
orrba, sebbe kerülhet. Amennyiben ez 
mégis megtörténik, az alábbi biztonsá-
gi előírásokat kell alkalmazni:
• Ha a vakcina ép bőrfelületre 

kerül, elegendő a jódtartalmú 
fertőtlenítőszerrel vagy ennek 
hiányában 70%-os alkohollal 
történő lemosás. Mindkettő be-

szerezhető a gyógyszertárakban. 
A jódtartalmú fertőtlenítőszer 
használata során keletkezett bar-
nás folt szappanos lemosással eltá-
volítható. Ilyen jellegű érintkezés 
esetén védőoltásra nincs szükség.

 • Ha az oltóanyag friss sebbe vagy 
nyálkahártyára kerül, haladékta-
lanul ORVOSHOZ KELL FOR-
DULNI!

 7. A helyi vakcinázási kampány meg-
kezdésétől számított tizennégy 
napig az ebeket megkötve, vagy 
zárva kell tartani (ebzárlat), és csak 
pórázon szabad közterületre vinni.  
A jelzett időszak alatt a kezelt terü-
leten TILOS A LEGELTETÉS! Ezek 
a korlátozó intézkedések elsősorban a 
vakcinázás hatékonyságát segítik az-
zal, hogy a kóborló ebek vagy legelő 
állatok ne vehessék fel a róka számára 
kihelyezett csalétkeket.

 8. Aki vakcinázott területen elhullott 
vadon élő, vagy háziállatot talál, a 
tetemet hagyja érintetlenül, és hala-
déktalanul ÉRTESÍTSE A LEGKÖ-
ZELEBBI ÁLLATORVOST, A HE-
LYI ÖNKORMÁNYZATOT VAGY 
VADÁSZTÁRSASÁGOT.

 9. Kérjük, a fentiekről gyermekét is tá-
jékoztassa!

10. További felvilágosítással az Önök 
körzetében élő állatorvosok és orvo-
sok szolgálnak.
A helyi vakcinázás időpontja: 

2011. október 4–9.

Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal

FELHÍVÁS VESZETTSÉG ELLENI 
VÉDEKEZÉSRE!

FELHÍVÁS VESZETTSÉG ELLENI 
VÉDEKEZÉSRE!

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK 
HAJDÚNÁNÁSI PROGRAMJAI:

Október 5. (péntek) 10–12 óráig
 Figyeljünk magunkra! Időskorban is egész-

ségesen
◆ Ingyenes vércukor- és vérnyomásmérés társ-

szervező: Városi Szakorvosi Rendelőintézet
„Aktívan az egészségért” – Simon Istvánné 
gyógytestnevelő előadása

Október 5. (péntek) 14.30 óra: 
◆ „Csak mi ketten… – Nagyszüleink játékai” 

– unokák és nagyik kézműves foglalkozása
Október 7. (vasárnap) 9–13 óra: 

Könyves vasárnap. Rendkívüli nyitva tar-
tással, ingyenes beiratkozási lehetőséggel 
várjuk látogatóinkat.
Ezen a napon késedelmi díj megfizetése nél-
kül hozhatják  vissza a könyveket.

Október 19. (péntek) 17 órától: 
 Polgári Olvasókör – helyszín: Városi Könyvtár
 Buczkó József: „A hősök vére szenteli ha-

zává a földet”
◆ A Nánási füzetek 20. számában megjelenésre 

kerülő, a hajdúnánási Hősi Temető-, Hősi 
Emlékmű- és a Hősök ligetének történetét 
feldolgozó könyv ünnepélyes bemutatója.  
A könyvet ismerteti a szerző.

◆ Múzeumok Őszi Fesztiválja

Október 12. (péntek) 9–16 óráig 
Helyszín: Hajdú Ház és Kovácsműhely

Őszi munkák a házban 
 A nap folyamán a gyerekek a hagyományos 

paraszti gazdálkodás néhány ősszel végzett 
feladatával ismerkednek meg. A részvételhez 
előzetes egyeztetés szükséges.

Október 13. (szombat) 17 órától
Helyszíne: Helytörténeti Gyűjtemény

 Temetőink emlékezete I. 
 ◆ A szabadtéri fejfa kiállítás megnyitója – 

a gyűjtemény udvarán kialakított, az alsó 
és felső temetőben megtalálható jellegzetes 
református fejfa típusokat bemutató állandó 
kiállítás megnyitása

 ◆ Sírjeleink művészete – fotó kiállítás meg-
nyitása az időszaki térben

 ◆ Temetőkertek – előadás a nánási temetők-
ben található sírjelekről, a temetési szokások 
változásáról

Október 14. (vasárnap) 15 órától
Helyszíne: a város temetői

 Temetőink emlékezete II.
 Hajdúnánás temetőinek és jellegzetes hal-

mainak megtekintése, az előző napi előadá-
son elhangzott információk bemutatása

 ◆ az alsó és felső temető, a Síró kripta,
 ◆ a zsidó temető,
 ◆ a testhalom és néhány kunhalom bejárása.

A Móricz Pál Városi Könyvtár 
és Helytörténeti Gyűjtemény programjai

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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„A zene az életnek olyan szükséglete, 
mint a levegő…semmi mással nem pó-
tolható…” – mondta annak idején Ko-
dály Zoltán.

A világszerte híres és ismert Muzsi-
kás együttes tagjai is hasonlóképpen 
vélekednek erről. Rendhagyó énekóra 
programjuk 2005 óta több, mint 400 
iskolába, 90 ezer kis és középiskolai di-
ákhoz jutott már el. Az idén a Mol tá-
mogatásával és saját erőből 60 iskolát 
és kb 13 ezer diákot látogatnak meg 
szeptember eleje óta folytatódott prog-
ramjuk során. Szeptember 19-én Haj-

dúnánásra is eljutottak a Bocskai iskola 
alsós kisdiákjaihoz, akik nagy szeretettel 
és még nagyobb várakozással fogadták 
őket. Papp Anita, az iskola pedagógusa 
már csaknem 3 éve hívta meg őket erre a 
rendkívüli tanórára, de az együttes sűrű 
programja miatt csak most tudtak Haj-
dúnánásra érni. Az együttes tagjai olyan 
rendhagyó énekórát tartottak a gyere-
keknek, ahol bemutatták hangszereiket 
(a hegedűt, a nagybőgőt, az ütőgardont, 
a hosszú furulyát ), azok hangjait, me-
lyek a gyerekeket az élő népzene világába 
röpítették.

A közös éneklést, a hangos csujogatást, 
az élő népzenét óriási lelkesedéssel fo-
gadta a közönség a Polgári úti intézmény 
tornatermében, akik a rendezvény végén 
még egy ajándék könyvjelzőt is átvehet-
tek az együttes tagjaitól.

A Rendhagyó énekóra program segít-
ségével olyan ismeretekhez juthattak a 
gyerekek, mely szinte észrevétlenül szállt 
bele a fejükbe, a muzsika /Muzsikás- 
hangjaival és kedves előadásával.

Szöveg és fotó: Fekete Andrea

„Ki méltó látni a csodát / Az a csodát ma-
gában hordja.” írja Babits Mihály: Babo-
na, varázs című versében. Az Ars Sacra 
Alapítvány, a Szakrális Művészeti Hetek 
megálmodói, e gondolat jegyében kezdték 
el szervezni rendezvényeiket, hat évvel ez-
előtt. Végső céljuk: határok nélkül tovább-
adni a Hit által ihletett művészetekben rej-
lő Remény örömét. Mint írják, kis tüzeket 
szeretnénk gyújtani mindenfelé, melyek a 
lelket melengetik, és felhozzák annak mé-
lyéből a vágyat a szép, az igaz, és a jó iránt. 
Az alvó lelkeket szeretnénk felébreszteni a 
szakrális művészet vonzerejével.

Szeptember 21-én a Szent István Bazi-
lika Érseki Társszékesegyház és a Móricz 
Pál Helytörténeti Gyűjtemény közös ren-
dezésében a VI. Szakrális Művészetek Hete 
keretében nagyszabású kiállítás nyílt Bu-
dapesten a Szent István Bazilikában „Égi 
és földi harmónia” címmel Pituk József, 
többségében a Helytörténeti Gyűjtemény 
tulajdonát képező műveiből, amelyeket 
köztudottan Nagy József adományozott 
szülővárosának. A művész közel hetven 
alkotását láthatja a nagyközönség a Bazili-
ka Lovagtermében egy hónapon át, illetve 
mintegy „állandó kiállításként” a Szent 
Jobb Kápolnában az Árpádházi szenteket 
ábrázoló monumentális üvegablakait.

A lovagterem rusztikus falai között kü-
lönös hangulatot teremtettek a nagymé-
retű pannók, vázlatok. Nagyobbik részük 
vallási tárgyú kép vagy vázlat, templomi 
üvegablakok kartonja, színvázlatai, de 
akad köztük természetábrázoló olajkép, 
az irodalmi illusztrációk köréből grafikák. 
Pituk József életének a vallásosság, a hit 
éppúgy természetes része volt, mint a mű-
vészet. Festészetében leggyakrabban Jézus 
életének epizódjait jelenítette meg

A tárlatot – csakúgy mint a hajdúnánási 
állandó kiállítást – Benedek Katalin mű-
vészettörténész nyitotta meg, majd a Szent 
Jobb Kápolnában tartott előadásában rész-
letesen szólt a művész szakmai életútjáról, 
elemezve az egyes művek születésének kü-
lönböző fázisait. Pituk József emberi-mű-
vészi kvalitását személyes élményei alapján 
Farkas Attila érseki főtanácsos, művészet-
történész méltatta. A szervezők céljainak 

eléréséhez, hogy a művészet a benne rejlő 
szépség által segít áthidalni a távolságokat, 
közelebb hoz egymáshoz – ehhez tudott 
most hozzájárulni Hajdúnánás egy újabb 
picike „lánggal”.

A Hősök Emlékművének felújítása során a 
napokban a talapzat mellől egy teljesen el-
rozsdásodott vaskarika bukkant elő. Értékte-
len tárgynak tűnik, ám mégsem az. Nagyon 
is beszédes leletről van szó. Ez a vaskarika 
ugyanis 1896-ban, a Millennium évében 
készült Debrecenben, s annak a kovácsoltvas 
díszkerítésnek volt egy kis darabkája, amely 
nyolc évtizeden át ölelte körbe a református 
templomot. Az 1867-ben elbontott erődfal 
helyett készíttették, mert illemhely hiányá-
ban – különösen piaci és vásáros napokon 
– a templom gyakorta ki volt téve a gyaláz-
kodóknak. 

Védte tehát és ékesítette Isten házát és kör-
nyezetét, egyszersmind az egész várost ez a 
remekművű vasmunka egészen 1974. április 
18-ig. Ekkor ugyanis a Városi Tanács szorgal-
mazására elbontották. A Presbitérium éppen 
az újra festést szorgalmazta, már a mesterrel is 
megegyeztek, ám az ecset helyett lángvágóval 
felszerelt szakemberek érkeztek a Fémipari 

KTSz-ből, akik méterenként 150 forintért 
„szétmérték” az igénylők között.

A vas árát MÉH-telepi áron határozták 
meg, s a bevétel az egyházat illethette. Cse-
rében abban a „nagylelkűségben” részesül-
hettek, hogy az elbontás után a város veszi 
gondozásába a templomkertet. Remekművű 
hadicsel volt ez. Egy példája annak, miként 
lehet a szó szoros értelmében is rombolni az 
egyház tekintélyét, hogy betehesse a lábát a 
hatalom a megszentelt területre. Miként le-
het templomát kiszolgáltatottá, védtelenné 
tenni.

A vaskerítés minden darabja itt van ma is a 
városban, utcai kerítésekké átminősülve. Ám 
a nagy romboló munkában egy darab, egy 
vaskarika kihullott, elgurult s megbújt a szo-
bor tövében, ahol egészen eddig várakozott. 

Legyen ez az egyetlen darab ismét jogos 
tulajdonosáé, az egyházé, hiszen erről álmo-
dozott a földben közel fél évszázadokon át.

Buczkó József

◆ Október 4., 19.00 óra: Hajmeresztő 
– Bűnügyi komédia a Mandala Dal-
színház előadásában.

 Belépődíj: 1200, 1500 Ft, illetve 1000, 
1300 Bocskai Korona

◆ Október 5., 18.30 óra: Nánási Fonó 
– táncház. Zenél a Csűrdöngölő Nép-
zenei Együttes.

◆ Október 6., 18.00 óra: Nemzeti 
Gyásznap. Hajdúnánási diákok 
gyertyás felvonulása. Megemléke-
zés a Kossuth szobornál. Emlékező 
beszédet mond Bartos Mónika or-
szággyűlési képviselő.

◆ Október 19. A Kőrösi Csoma Sándor 
Gimnázium és Szakközépiskola sza-
lagtűző ünnepsége

◆ Október 20., 20.00 óra: Rocktóber. 
Az Irredenta Zenekar, a Radar Zene-
kar, a Queen Emlékzenekar és a West 
Before (Hajdúnánás) koncertje.

◆ Október 23. Nemzeti Ünnep. Meg-
emlékezés az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 56. évfordulóján. Koszo-
rúzás az 1956-os emlékműnél, ünnepi 
műsor a művelődési központ színház-
termében.

Programajánló Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központ

Rendhagyó énekóra a Bocskai iskolában „Égi és földi harmónia”

Egy vaskarika

Fotók: Darócziné Bordás Andrea

A Szolnoki Művésztelep 
és a gasztronómia

Szeptember 20-án nyílt kiállítás a Szol-
noki Művésztelep alkotásaiból. A kiál-
lítókat Barát Fábián és Pogány Gábor 
Benő szobrászművészek képviselték. 
Utóbbi egyben a Szolnoki Művészeti 
Egyesület elnöke is. Megnyitójában szí-

vesen beszélt az idén épp 110 éves mű-
vésztelep múltjáról, nagynevű alkotóiról, 
mostani sikereiről, terveiről. Az október 
14-ig megtekinthető kiállítás alkotói kö-
zött megtalálhatunk 80 év körüli tapasz-
talt mestereket és biztos kezű, nyitott 
gondolkodású 30 év alatti fiatalokat is. 
Nem hagyhatjuk említés nélkül, hogy 
ideérkezésük nánási hobbiszakácsaink-
nak köszönhető. Hódos Antal, Török 
Zsóka, Gál Lajos és Fekete Imre a mű-
vésztelep disznótorát vezényelte le feb-
ruárban, ahol összebarátkoztak, ezután 
Nánáson megszervezték a kiállítást a 
szolnokiaknak. Így fér meg a gasztronó-
mia és a művészet egymás mellett.

Nagy Ágnes

Fotó: Fűz László



6 Hajdúnánási Újság 2012. október 4.

Tisztelt Hajdúnánási Lakosok!
Köszönjük eddigi bizalmukat!

ŐSZI RENDEZVÉNYEINK: ÉLŐZENÉS ESTEK
Október 21. HARCSA-NAPOK
November 3. VADEST
November 11. MÁRTON-NAPI „LUDAS” EST
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! Hívjanak bennünket!

BOCSKAI ÉTTEREM 
ÉS SÖRÖZŐ

4080 Hajdúnánás, Fürdő utca 4.  Tel.: 06 30 871 5771
E-mail: termalpanzio@nanaskabel.hu

Király Gold ÉKszerüzlet
4080 Hajdúnánás, Mártírok út 15.

Valutaváltás a legjobb 
napi árfolyamon!

ARANY, EZÜST FELVÁSÁRLÁS
NÉMET, OLASZ és OROSZ kezdő tanfolyamainkra 800 Ft/óra
RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNY!!!

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2012. szeptember 30.
A szinteket ingyenes szintfelmérés előzi meg!!!
Szeretettel várjuk az érdeklődőket 
NAGYNÉ JÓZSA BEÁTA a 06-30-2281-465-ös illetve 
NAGY RÓBERT a 06-30-2281-466-os telefonszámokon

Hajdúnánás, Jókai u. 64. ◆ Telefon: 351-074 

Várjuk jelentkezését 
ANGOL nyelvtanfolyamainkra kezdőtől középhaladó szintig.

A „NAGY” 
Oktatás Kft.

AQUA-KER
VÍZ-GÁZ-FŰTÉS SZAKÜZLET

FÜRDŐSZOBA, CSEMPE SZALON

Hajdúnánás, Dorogi u. 20. Tel.: 52/351-654, 30/375-45-63

 CSERÉPKÁLYHÁK,
 KAMINO KÁLYHÁK,
 VEGYES TÜZELÉSŰ KAZÁNOK

KEDVEZŐ ÁRAKON!

Minőségi burkolólapok, 
fürdőszobai, konyhai kiegészítők!

Óriási akciókkal várjuk kedves vásárlóinkat!

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.

Magyarország egyik legnagyobb netes 
Anime/manga üzlete.
Angol, magyar, japán nyelvű mangák 
széles választéka! 
Több ezer rendelhető cím! 
Figurák, artbookok, füzetek, kulcstartók, 
naptárak, poszterek és DVD-k! 

Nézzen el oldalunk a a www.animeland.hu-ra 
és egy gyors regisztráció után már vásárolhat is!
Tel.: 06-30-589-3805
Hívható: Hétfőtől-Szombatig: 12.00–19.00-ig

Gyors és megbízható házhoz szállítás!

A város 
központjában 

lévő kertes házban, 
albérlet hosszú 

távra kiadó!



Telefon:
06 30 327 5749

ELADÓ!
4080 Hajdúnánás,

Korponai u. 51.
alatti lakás eladó!

Tel.: 06-20/941-6108

Hőszigetelt, tetőteres, 
4 szoba, nagy nappali, 

melléképület, 
parkosított udvar, tóval!

Alacsony rezsi!!!

SÜRGŐSEN
ÁRON ALUL ELADÓ!
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Minőség · Megbízhatóság · Szakértelem
Ingyenes árajánlat készítés, szaktanácsadás.

Generál kivitelezés · http://www.nyakep.hu
TÜZÉP · Dorogi u. vége

Telefon: 52/570-752 vagy 30/4490-490
Építőanyagok széles választéka, hőszigetelő rend-
szerek széles választéka, csempék, szaniterek, hom-
lokzati vékonyvakolatok (DRYVIT, POLI FARBE).

Lignit szén kapható! 1090 Ft/q

Tűzifa kapható: akác, tölgy bükk.

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

Nyak-Ép Kft.

Listerine szájvíz 250 ml 795 Ft
Magne B6 tabl. 50x 1395 Ft
Ibustar tabl. 20x 995 Ft
Neogranormon babatörlő kendő most fél áron 485 Ft

www.szimpatika.hu

Korona Patika

temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot 

helyeztek,
bánatunkban osztoztak.

A gyászoló család 

Varga Lajos Mihály
volt Hajdúnánás,

Batsányi u. 15. alatti lakos

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!

Köszönetet
mondunk mindazoknak, akik

nagyszerviz
mûszaki vizsgáztatás/autószerelés

MŰSZAKI VIZSGA:
személygépkocsi, 3,5 t-ig tehergépkocsi, utánfutó.  Műszaki előtti átvizsgálás, műszaki vizsgára 

felkészítés.  Teljeskörű szerviz, autószerelés  
 Futómű javítás, műszeres beállítás.  Légkondicionáló ápolás, javítás.  Motor és egyéb 

vezérlőrendszer diagnosztika.  Gumiszerelés, kerék kiegyensúlyozás.
A környék legkedvezőbb áraival, gyors, rugalmas ügyintézéssel várjuk kedves ügyfeleinket.

Hajdúnánás, Attila u. – Petőfi u. sarok. Tel.: 06-30/9-558-627
Nyitva: H-P.: 7.00-17.00-ig. Szo.: 7.00–12.00-ig.

Sürgős esetben munkaidőn kívül is!  Szerviz, ahol 40 év tapasztalata Önnek dolgozik!

MEGNYITOTT A KÖRNYÉK ÚJ, LEGKORSZERŰBBEN FELSZERELT AUTÓSZERVIZE! SZOLGÁLTATÁSAINK:

Műszaki vizsga: Legolcsóbban, leggyorsabban!
Műszakira felkészítés

Eladó!
Bontatlan, gömb alakú, 

kerti grillező


Taposógép


Piros színű babakocsi, 
tartozékokkal


Kék színű

babahordozó


3 kerekű
gyerekbicikli

Érd.: 06 20 3570-577
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Nánási hosszútávfutók 

 Október 6-án az idei filmszezon 
legnagyobb kasszasikerét láthatjuk. A 
Bosszúállók című amerikai akciófilm ren-
dezője, Joss Whedon az utóbbi évek kép-
regény-feldolgozásainak hőseiből (Vas-
ember, Thor, Amerika Kapitány) állított 
össze világválogatottat, hogy szembeszáll-
janak a Loki nevű renegát istenséggel. A 
legjobb poénok Vasembernek jutottak, de 

a legizgalmasabb figura Hulk, akinél csak 
egyvalami erősebb – a saját nadrágja. A 
Bosszúállók remek szórakozás, akár újra-
nézve is – nemcsak fiúknak. 
 Október 13-án vetítik az Adam 

Sandler főszereplésével készült, John Mor-
ris és Sean Anders rendezte Apa ég! című 
amerikai vígjátékot. A züllött és eladóso-
dott apát játszó komikus felkeresi rég nem 

látott, nősülni készülő fiát, és beköltözik 
hozzá, hogy pótolja az elmulasztott éve-
ket. Sandler a tőle megszokott színvona-
lon hozza a mókázó, felnőni képtelen férfi 
karakterét, de mellékszerepekben két igazi 
színész is felbukkan: a jobb napokat látott 
Susan Sarandon és James Caan. Aki szere-
ti őket, az inkább nézze meg a Thelma és 
Louise-t vagy A keresztapát.

A vetítések 19 órakor kezdődnek.

Vékony Gábor

Mi megy a moziban…?

AUTÓALKATRÉSZEK A LEGJOBB ÁRAKON!
Kenőanyagok, autófelszerelés, akkumlátorok, 

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

raktárról vagy 4 órán belül több ár és minőség kategóriában!

TÖRZSVÁSÁRLÓKNAK KEDVEZMÉNYEK!
KÉRJE AJÁNLATUNKAT, NÉZZEN BE HOZZÁNK!

ÚJ!    ÚJ!   ÚJ!
MINDENFÉLE SZŰRŐ, MEZŐGAZDASÁGI, 

IPARI ÉS MUNKAGÉPEKHEZ!

Mesfém KFT.
Hajdúnánás, Dorogi u. 7.  Tel.: 52/570-575

Most már ne csak angol, hanem a világ összes márkájából felöltözhet.
Minőségi tisztított, használt ruházattal 

várjuk kedvenc vásárlóinkat!
Készüljön fel az őszre, vegyen angol, francia és olasz ruhát a Római Házban!

Nyitva tartás 9.00–17.30-ig.
Hajdúnánás, Nikodémusz István u. 1. (a volt Marx K. u.)

Augusztus 18-án a Debreceni Kilométe-
rek Sportegyesület szervezésében került 
sor egy olyan verseny megrendezésére, 
mely egyre inkább hódít hazánkban is. 
Nem egy klasszikus futóversenyről volt 
szó, hanem 8500 m-es távon 23 akadály-
lyal tarkított akadályfutásról. A megpró-
báltatásnak gyönyörű természeti környe-
zetben a Debrecen határában elterülő 
Erdőspusztai Arborétum adott helyet. 
Egyéniben és négy fős csapatokban volt 
lehetőség indulni.

Az akadályok a teljesség igénye nélkül 
a következőek voltak: a rajt után kb. 40 
méterrel a debreceni tűzoltó kollegák 
vízsugarakkal tetőtől-talpig eláztattak, 
majd következett a négy sorban elhelye-
zett körbálák átugrása, vizesárok, 2 m-es 

palánk átugrása, füsttel elárasztott épület, 
farönkök átugrása, kötélmászás a kilátóra, 
+100 m-es szintkülönbség leküzdése, mo-
csárjárás, a „pók” hálóján való áthatolás, 
szögesdrót alatti kúszás, gumiabroncsok-
ból épített akadály, 1/4-ig vízzel elárasz-
tott, kb. 10 m hosszú árokgyűrűben való 
kúszás, óriáslétra mászás, rönkhordás, 
stb. Városunkat, egy hölgy, Csuja Beáta, 
és hat fiú képviselte: Nádudvari Zsolt, 
Nagy Nándor, Nádudvari Nándor, Péter 
Tamás, Domoszlai Attila, Fazekas László

A legkiemelkedőbb eredményt Nádud-
vari Nándor érte el, aki korosztályában a 
3. helyen ért célba. 

Szeptember 9-én ismét rajthoz álltak 
maratonistáink, a 27. Nike Bp. Nemzet-
közi 1/2 maratonon. A szervezők hivata-

los jelentése szerint 54 országból érkező 
futók, 11 400-an vágtak neki a 21,0975 
km-es távnak, melyből 6700 egyéni célba 
érkező volt. A többiek párban vagy trió-
ban teljesítették a versenyt. A Városliget-

ből, kellemes 20 fokos melegben rajtolt 
a mezőny, a Hősök terén, majd az And-
rássy úton át egyenesen le a Duna partra.  
A rakparton való jókora kör megtétele 
és a Nyugati téri felüljáró „megmászása” 
után ismét a Városligetben volt a cél és a 
jól megérdemelt befutóérem.

A rajt és eredménylista alapján idén 
Hajdúnánást négyen képviselték: Nagy 
Nándor és Péter Tamás első, Tar István 
Zsolt 4. és Domoszlai Attila 39. célba ér-
kezésüket jegyezhették ezen a távon.

A folytatás okt. 7-én a 27. Spar Nem-
zetközi Maratonnal következik, de ekkor 
már a teljes 42,195 km lesz az „ellenfél”.

Szurkolunk nekik!!

Fekete Andrea

A cseppet sem „magányos hosszútávfutók”: 
álló sor: Nádudvari Zsolt,
Nagy Nándor, Nádudvari Nándor, guggolnak: 
Péter Tamás, Domoszlai Attila, Fazekas László

A British Shop átalakult Római Házzá!


