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A szülőföld hazahívó szava mindenkit
elér, különösen erőteljes ez a hívás idősebb korban. Az ember már csak így
van felépítve lelkileg. Ezt a hívást erősíti
a Hazaváró Ünnep, amelyet idén negyedik alkalommal szervezett meg a Szépen,
Emberül! Hajdúnánáson Alapítvány és
Hajdúnánás Város Önkormányzata augusztus 19–20-án. A két napos program
istentisztelettel vette kezdetét 19-én, a református templomban, ahol Főtiszteletű
dr. Hegedűs Lóránt hirdetett igét, hitről,
népről, nemzetről, magyarságról. Ezt követően a főtiszteletű úr egyik nagy és kedves témájáról tartott előadást, Ady Endre
istenhitéről, hazaszeretetéről. A komoly,
lélekbemarkoló templomi program után
délután a Tájházban kedves, beszélgetős,
cigánymuzsikás tanyázóra került sor, ahol
egy hagyományos, Hódos Anti bácsi féle,
öhön-vacsora mellett régvolt emlékeket
idéztek a vendégek. Sokan most voltak itt
először, de többen már „hazajárók”, akik
minden alkalommal eljönnek. Örülnek a
hívó szónak, és igyekeznek adni is, vagy
tényleges anyagi támogatás formájában,
vagy úgy, hogy viszik a város hírnevét,
határon belül és kívül is. Másnap, 20-án
délben egy közös ebéddel folytatódott a
program, ahol Szólláth Tibor polgármester úr röviden vázolta a vendégeknek az
elmúlt egy év történéseit, a legfőbb eredményeket, kiemelve a helyi pénz, a Bocskai Korona létrehozását. Minden résztvevő névre szóló emléklapot kapott egy 500
koronás és információs füzet kíséretében.
Ebéd után gyógyfürdői látogatás következett, majd a hazaváró ünnep zárásaként
megtekintették a Helytörténeti Gyűjtemény kiállításait.
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NYÁRBÚCSÚZTATÓ – ŐSZKÖSZÖNTŐ
ISKOLAKEZDÉS – 2012.

B

ár még ezerágra süt a nap, a naptár már őszt jelez. A szeptember,
az ősz közeledte elhozza az iskolakezdést, betereli a nebulókat és tanáraikat
a tantermekbe, lezárja a nyári nagy vakációt. Híradások szerint idén országszerte
több mint 1 300 000 kis-és nagydiák
kezdte meg a 2012/2013-as tanévet, ami

köztudottan egy újabb korszakváltást hoz
majd az iskolák életében jövő januártól.
Hajdúnánáson ebben a tanévben összesen
2604 diák kezdte el tanulmányait; általános iskolás 1471, ebből 1266 a Bocskai
István Iskolában, 205 a Református Általános Iskolában, és 1133 fő a Kőrösi Gimnáziumban. Az iskola küszöbét idén 146

apró emberke lépte át elsőként, a Bocskai
Iskolában öt elsős osztályban 120 kisdiák, a Református Általános Iskolában egy
elsős osztályban 26 kisgyermek kezdte az
ismerkedést a tudás alapjaival. A Kőrösi
Gimnáziumban 8 új osztályban 273-an
kezdték tanulmányaikat az ősi alma materben.

Fotómontázs: Borbély Máté

ARANY, GYÉMÁNT, VAS… ÉVTIZEDEK A PEDAGÓGUS PÁLYÁN
Az iskolacsengő nemcsak a diákoknak jelez,
hanem a pedagógusoknak, azoknak, akik
sok évtizede szerezték diplomájukat és egy
bizonyos időt pedagógus pályán töltöttek.
Őket így szeptember elején különböző díszoklevéllel, diplomával jutalmazza a kibocsátó alma máter. Idén városunkból is többen
megkapták arany-, gyémánt-, és vasdiplomájukat. Fájdalmunkra, Sinka György tanár úr már nem vehette át vasdiplomáját, a
könyörtelen, mindenkinek diktáló elmúlás
már kiszólította Őt a sorból.
A most kitüntetettek akkor tanítottak,
neveltek, amikor a legnehezebb időszakot
élte át az ország. Az élet egyik legszebb,
ugyanakkor legnehezebb küldetését választották egy olyan időszakban, amikor a külvilág összezavarodott értékrendjében kellett
helyt állniuk.
Csillagos ötösre vizsgáztak életükkel,
munkájukkal a pályájukon, mert minden

körülmény ellenére, bátrak és céltudatosak
voltak, hűek pedagógus fogadalmukhoz.
A szépet, a jót, az igazat képviselték egy
olyan korban, amely mindezeket az értékeket a háttérbe szorította. Hittek önmagukban, a gyerekekben, a küldetésükben,
az igazságban, és beteljesítették azt, amit a
maga korában Apáczai is küldetésként fogalmazott meg: a gyerekközpontú nevelést,
oktatást.
A Debreceni Református Hittudományi
Egyetem szeptember 8-án tartotta jubileumi diplomaosztó ünnepségét a Református
Kollégium Dísztermében. A megjelenteket
dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának
lelkészi elnöke köszöntötte áhítatával,
majd az egyetem rektora dr. Fekete Károly
mondta el ünnepi beszédét.
A megható köszöntők után a színes diplomákat adták át az 50, 60, 65, 70 és 75 éve

diplomázott pedagógusoknak és lelkészeknek, akik között a következő pedagógusok
Hajdúnánáson tanítottak:
50 éve végeztek, így aranydiplomát vehettek át (képünkön): Nagy Jánosné Csorvási Zsófia, Fekete Imréné Mikó Gizella,
Polonkai Lászlóné Oláh Margit. Gyémántdiplomát Sipos Sándorné Papp Katalin,
vasdiplomát Lente Endre, Sinka György(†)
és Oláh Miklósné Nagy Irén kaptak.
Az Egri Eszterházy Károly Főiskolán Fehér Imre és Takács Ernő vehették át gyémántdiplomájukat.
Diplomájukhoz szívből gratulálunk mindenkinek, és azoknak is, akik nem éltek
ezzel a lehetőséggel, de szorgos évtizedeket
töltöttek el ezen a pályán. Szerkesztőségünk
városunk szülötte, Vihar Béla egy prózai írásának részletével köszönti Önöket.
„Nevelőimre gondolok: az igaziakra, a
jellem és tudatformálás művészeire, akik

ajándékozó szenvedéllyel osztották szét
magukat tanítványaiknak. Igen, őket hallom ma is, a tőlük tanult egy-egy vers ritmusából, a megoldott számtani feladatokból, mert szervesen beleépültek énünkbe,
cselekvéseinkbe.
E helyütt most azokat idézem, akik an�nyi évtized múltán is a fülünkbe súgják az
eligazító törvényt, a helyes magatartás szabályait. Mert ők, a közvetítők, folytatódnak bennünk egyéniségük sugárzásával,
ők, a férfiak és nők, a halk szavúak és tüzes
izzásúak, ki aktatáskával, ki szemüvegesen: a bátorítók, a biztatók, a jóindulattal
feddők, a felemelők, a jövendő szobrászai,
amint az emberiség nagynevű jótevőinek
talán rangtalan utódaiként, szerényen ott
ülnek bensőnkben, és köröskörül az idő
katedráján.”
(Vihar Béla: Az idő katedráján-részlet)
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Szociális földprogram 2012.
Sikeres év után 2012-ben már kibővített keretek között indult a szociális
földprogram Hajdúnánáson. Ezzel kapcsolatban kerestük meg Nagyné Juhász
Krisztinát, a projektet irányító Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét, hogy tájékoztatást kérjünk a félévi
helyzetről.
 Milyen tapasztalatai voltak az elmúlt esztendei tevékenységről?
A tavalyi évben a szociális földprogram
elindításának célja a hátrányos helyzetű
családok megélhetésének produktív megsegítése volt. Több programot is megnéztem az országban, de egyik sem volt adaptálható, hiszen helyi sajátosságokra építve
kell egy támogatási rendszert kidolgozni.
Kezdetben 57 család vett részt és 90,5
%-os volt a teljesítés, az emberek elégedettek voltak, a telet a megtermelt élelemmel kényelmesen eltöltötték (30 üveg
uborkát raktak be, 30–40 kg borsót fagyasztottak le, 28 zsák krumpli termett).
 Ebben a gazdasági évben hány család részese a programnak?
A tavalyi év végén a lakosság folyamatosan érdeklődött a szociális földprogram
folytatása iránt, mivel jelentős segítséget
nyújtott a mindennapi megélhetésben,
ezért városunk vezetése 3 000 000 Ft keretet különített el a mezőgazdasági munka
mellett az állattartással kibővített program
indítására. A konyhakerti növénytermesztésben összesen 85 család vesz részt, ebből
önkormányzati földtulajdont 37 család
művel, a többiek saját kiskertjükben gazdálkodnak. Az állattartási alprogramban
összesen 180 család vesz részt, családonként 20 db előnevelt rebro, illetve farm

(tojó- és hús hibrid) fajtájú csirke került
kiosztásra. A kettős hasznúság biztosítása
miatt az állatállomány felét a támogatottaknak egy évig meg kell tartaniuk.
 A program résztvevői milyen segítséget kapnak mindennapi munkájukhoz?
A résztvevő hátrányos helyzetű családok az önkormányzattól a konyhakerti
növénytermesztés alprogramban az ingyenes földhasználaton, termesztésre gépileg
megmunkált talajon, vetőmagon, öntözési lehetőségen, az állattartási alprogramban résztvevők a csirkeállományon
kívül Szolgálatunktól családgondozásban
is részesülnek. A tavalyi évben a résztvevő családok körében nagyon jó kapcsolat alakult ki, igazi összetartó közösséggé
szerveződtek.
 Milyen képet mutatnak az ellenőrzés tapasztalatai? A remélt és várt célt
el tudják-e érni a résztvevők? Melyek a
legfontosabb teendőik a jövőben?
A növénytermesztési alprogram most
100%-os, az állattartási alprogram
97,5%-os teljesülést mutat, amely országosan is kiemelkedő eredmény. Eddigi
tapasztalataink nagyon pozitívak. Szolgálatunknál legnagyobb öröm az, ha látjuk,
hogy az emberek boldogok, a közös munkánk során elérik a kitűzött célt és ez az
anyagi jóléthez való hozzájáruláson kívül
megelégedettséggel tölti el őket. Szeretném megköszönni az önkormányzatnak,
a családoknak a program futtatása során
nyújtott együttműködését, hiszen erre
nagyon nagy szükség van ahhoz, hogy a
lehető legjobb eredményt produkáljuk.
Lejegyezte Gut István

Ötödik évad
2012. szeptember 3-án – hétfőn délután az ötödik évét
nyitotta meg a Hajdúnánási
Nyugdíjasok Internetklubja,
amely 2008. november 4-én
alakult. 2008-ban ingyenes
internet tanfolyamot indított
a Teleház nyugdíjasok számára. Az első tanfolyamra 28
nyugdíjas jelentkezett. A tanfolyam kezdésekor még nem
ismertük a számítógépet, idegen volt számunkra az internet világa.
Az eltelt négy év alatt Szilágyi Erzsébet
teleházvezető irányításával egyre jobban megismerkedtünk az nettel, vannak
olyan klubtársak, akik már művészei az
internetnek. Egy jó közösség alakult ki
a klubtagokból, amelyhez hozzájárultak
az évenként megrendezett kirándulások, a közösen megrendezett öhön – és
gulyáspartik. A 2012/13. klubév programjában is szerepelnek kirándulások
– és partik megrendezése. Szerencsénkre kiváló szakácsunk van Badics János
klubtagunk személyében. Tekintettel
arra, hogy Szilágyi Erzsébet a Városi
Önkormányzathoz került, utódja Péntek

Dóra a Teleház jelenlegi vezetője segíti a
munkánkat, de továbbra is kapunk segítséget Szilágyi Erzsébettől is. Kirándulásainkhoz anyagi segítséget is kapunk
a Teleháztól. Arról is beszámolhatok,
hogy már kiléptünk a Teleház falai közül, ugyanis Klubunk eredményesen
részt vett a városi öhön főzőversenyen
és a pásztorételek főzőversenyén. Kéthetenként – hétfő – délutánonként találkozunk a Teleházban. Hívunk a klubba
minden internetet kedvelő nyugdíjast.
Kívánom, hogy az ötödik – immár jubileumi év is sikeres legyen, amit szeptember 3-án megnyitottunk.
Tar József.

2012. szeptember 20.

Comenius A - külföldi
vendégek a Bocskai Iskolában
A Bocskai István Általános Iskola kiemelkedő projektjei közé tartozik a Comenius
A és B program. Augusztus 18-án a Comenius A program keretében hat országból
érkeztek pedagógusok, gyerekek vegyesen
Lengyelországból, Romániából, Spanyolországból, Norvégiából, Litvániából, Törökországból. Első napi egy kimerítő budapesti városnézés után másnap reggel az
iskolában a Csűrdöngölő zenekar zenéje
és népviseletbe öltözött gyerekek várták
a vendégeket. Tóth Imre igazgató úr köszöntése után kulturális műsort következett. Az Aranyszalma Néptánccsoport teljesen elbűvölte a közönséget. A 3. g osztály
a Piroska és a farkas című mesét adta
elő angol nyelven, az 5. b osztály zenés,
táncos műsorral mutatta meg, milyen
játékosan tanulják az idegen nyelvet az
iskola diákjai.
Makkai Andrea
táncpedagógus
segítségével a
vendégek megismerkedtek a
régi hajdúsági
mesterségekkel,
népviseletekkel,
a magyar táncokkal. A programban szerepelt csergetés,
amely igen nagy sikert aratott. A délelőtt
folyamán a gyereksereg ILS térképet készített, míg a felnőtteknek tapasztalatokat
cseréltek.
Délután is sűrű volt a program; a Polgármesteri Hivatal látta vendégül a küldöttséget. Szólláth Tibor polgármester úr
röviden bemutatta a városunkat, múltját,
jelenét, értékeit, terveit. Megismerhették
városunk oktatási rendszerét, meglátogatták a katolikus templomot, a múzeumot,
a struccfarmot és, még egy kis strandolás
is belefért a délutánba. Az esti programok
az Aranyszalma Alkotóházban folytatódott, ahol a Szalmakalap Citeraegyüttes
adott műsort és Marika néni pedig a szalmafonást rejtelmeibe próbálta beavatni a
gyerekeket, de a felnőttek is érdeklődéssel
figyelték, hogyan válik a szalmaszálból
mindenféle érdekes minta. Vacsorára
többféle kerti menűből is válogathattak a
vendégek, amelyet Kerezsi Sándor, Szabó
Sándor, Varga Lajos, Tóth Imre és Hajdú
Antal készítettek. A finom vacsora után a
Nánási Vidám Asszonyok cigánytáncot ad-

tak elő, ami a már kissé fáradt vendégek
lábát is táncra mozdította.
Augusztus 20-án Debrecenben a világhírű virágkarnevál mindenki számára
felejthetetlen élményt adott. Ebéd után
Hortobágyra kirándultak, ahol részt vettek egy pusztabemutató szekerezésen. Ez
látványos, sokak számára igazán egzotikus
programnak számított, hiszen pl. a norvég fjordok között elég kevés pusztaság
van. A hajdúnánási tűzijáték és esti séta
jelentette a nap végét. Amint másnap elmesélték, igencsak szükségük volt alvásra
a sűrű program miatt.
Másnap a gyerekek a hajdúnánási
strandra illetve a Nyíregyházi Vadasparkba látogattak el. A búcsúvacsorának a
Diófa étterem adott helyet, ahol igazi magyaros hangulatot idézett a Csűrdöngölő
zenekar, a Bistey
házaspár tánctanítása és a kemencében sült
ételek íze és látványa. Útravalóul minden ország kapott egy
kis ajándékot és
paprikafüzérrel
a
nyakukban
térhettek vissza
a
szállásukra.
Utolsó nap a fővárosunk, főképp a budai oldal nevezetességeivel ismerkedtek
a résztvevők. A szervezők bíznak abban,
hogy a vendégek feledhetetlen napokat
töltöttek városunkban és élményekkel
gazdagodva tértek haza.
A találkozó során a diákok és a pedagógusok új készségekre tehettek szert, továbbfejleszthették a meglévőket, nemcsak
a projektmunka alapját képező tantárgyi
vagy tématerületen, hanem a csoportmunka, az együttműködést igénylő tevékenységek tervezése és megvalósítása,
valamint a kulcskompetenciák fejlesztése
terén egyaránt. A projektek keretében a
két éven át tartó folyamatos, közös munka jelenti a legnagyobb hasznot a részt
vevő pedagógusok, tanulók számára, hiszen a külföldi intézményekkel való közös munka európai tartalommal bővíti
az iskola pedagógiai programját, újszerű, színes tevékenységeket visz a tanórai
munkába, lehetőséget biztosít a tanulók
kreatív ötleteinek a megvalósítására, önálló, felelősségteljes munkájára.

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!!!

18 000 000 Ft

2012. szeptember 20.

Hajdúnánási Újság

3

Bocskai Korona Híradó 2012. szeptember
Szerződött Bocskai Korona elfogadóhelyek (2012. július 22.–szeptember 12.)
Kedvezmény

Mire?

2%

Árlista szerint

4080 Hajdúnánás, Bocskai u 9–11.,
Zrínyi u., Vörösmarty u., Attila u., Élelmiszer üzlet
Rákóczi u.

2%

Mindenre
(kivétel dohányáru, telefon
feltöltés)

Csiszer Kft. Műszaki bolt

4080 Hajdúnánás, Széchenyi u. 36. Műszaki cikkek forgalmazása

2%

Műszaki cikk vásárlására

Eco-Lánc Kft.

Non-Stop Csemege

4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 28.

Élelmiszer üzlet

3%

Mindenre
(kivéve dohányáru, telefon
feltöltés)

Esendel Kft.

Kupica Italdiszkont

4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 2–4.

Italdiszkont

2%

Mindenre

Hajdú Forma Szociális Szövetkezet Digisprint Digitális Nyomda

4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 2–4.

Nyomdai munkálatok

5%

Mindenre

Hajdúker Kft.

4080 Hajdúnánás, Hajdú u. 1.

Víz-, gáz- és fürdőszobaszerelvények, megújuló energia

2–10%

Mindenre
(terméktől függően)

Hajdúnánási Építő- és Szolgáltató Kft. Hajdúnánási Gyógyfürdő

4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.

Gyógyfürdő belépőjegy,
szolgáltatások, szállás

Árlista
szerint

Árlista szerint

Hajdúnánási Építő- és Szolgáltató Kft. Temetkezés

4080 Hajdúnánás, Köztemető

Temetkezés

10%

Mindenre

Hajdúnánási Gyermek- és
Közétkeztetési Nonprofit Kft.

Hajdúnánási Gyermek- és
Közétkeztetési Nonprofit Kft.

4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 6.

Étkeztetés

5%

Felnőtt étkeztetésre

Hajdúnánás Város
Önkormányzata-START
munkaprogram

START-Munka mintaprogram

4080 Hajdúnánás, Piac

Mezőgazdaság és állattenyésztés

20%

Mezőgazdasági projekt termékei

Oázis Kertészet

4080 Hajdúnánás, Szabadság u. 50.

Horváth Virágüzlet

4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 3.

Kertészet

3%

Mindenre

Ilyés és Társa Bt.

Ilyés és Társa Bt.

4080 Hajdúnánás, Kéky Lajos u. 5. Lakó-és középületek tervezése

5%

Mindenre

IMICA Termál Panzió Kft.

Bocskai Étterem

4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 4.

5%

Ételre

Kili-Keri Kereskedelmi Kft.

Kili-Keri Vegyesüzlet

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 7. Háztartási- és vegyiáru üzlet

3%

Mindenre

Magyaros Étterem

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 7–9.

Cégnév

Üzlet neve

Elfogadóhely címe

Profil/terület

Bata Tüzép Kft.

Bata Tüzép

4080.Hajdúnánás, Árpád u. 26.

Tüzelő és építőanyag kereskedés

Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2–10.

Közoktatási intézményrendszer

Boglár Élelmiszer Kft.

Boglár Élelmiszer

Csiszer Kft.

Horváth Kertészeti Árudák

Nánási-Hajdú-ker Kft.

Lac-Hús Kft.

Nagy Katalin

Vendéglátás

Vendéglátás
Lacikonyha

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 9–11.

Kati Vendégház

4080 Hajdúnánás, Baross u. 1/A

Szálláshely

Temetkezési iroda

4080 Hajdúnánás, Vörösmarty u. 44/A Temetkezés

Nábrádi József

Szerszám Birodalom Üzletház

4080 Hajdúnánás, Tiszavasvári út 2.

Szerszám kereskedelem,
MTZ-gép alkatrész és kertészet

Kéky Lajos Városi Művelődési Központ

Közművelődés

Tourinform Iroda

Turizmus

Hajdúnánási Újság

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.

Helyi Televízió

Média

Építőipar

4080 Hajdúnánás, Dorogi út 69.

Olex-97 Kft.

–

4080 Hajdúnánás, Rákóczi u. 27/A Asztalosipar

Polgári ABC

4080 Hajdúnánás, Polgári u. 87.

Menyecske ABC

4080 Hajdúnánás, Arany János u. 45/A

Bányász Üdülő és Étterem

4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 5.

Pál-Kovács Dezső

Pharma-Sano Bt.
Sebestyén Alida

10%

Szállásra

20%

Nagy Miklós által kiállított
számla összegéből.

5–20%
(terméktől
függő)

Mindenre
Belépőjegyre

10%

Média

Nyak-Ép Kft.

Orosz János Kft.

Kivéve a menü és az engedményes
napok
kivéve a napi menü

Nagy Miklós

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.

5%

Építőipar

Bolti vegyes kiskereskedelem

Ajándéktárgyakra
Hirdetésekre
Hirdetésekre

2%

Építőanyagokra

5%

Asztalosipari szolgáltatásra

10%

Napi akciós termékekből

Szálláshely és vendéglátás

Mindenre

4080 Hajdúnánás, Irányi út 14.

Sport- és szabadidő szolgáltató

Winkler Lajos Gyógyszertár

4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10.

Gyógyszertár

Ezüst Kígyó Gyógyszertár

4080 Hajdúnánás, Dorogi u.10.

Gyógyszertár

Sebestyén Cukrászda

4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 28.

Cukrászda

Mindenre
5%

OEP által nem támogatott
termékekre. Kivéve: egyéb
kedvezmények, akciók

5%

Mindenre

Sebestyén László

CBA–Házhelyi Bolt

4080 Hajdúnánás, Pacsirta u 1.

Élelmiszer üzlet

2%

Tedej Zrt.

Tedej Zrt. Vegyesboltja

4085 Hajdúnánás, Tedej Fő út 9.

Élelmiszer üzlet

5%

Naturlevekre és gyümölcsökre

Szivárvány Virág- és Ajándéküzlet

4080 Hajdúnánás, Báthori u. 48.

Anikó Virágüzlet

4080 Hajdúnánás, Mártírok u. 21.

Virág- és ajándéküzlet

10%

Mindenre

Liliom Virágüzlet

4080 Hajdúnánás, Liliom u. 2.

Trendi Divat

Trendi Divat

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. Ruházat üzlet

5%

Mindenre

Varga Margit

Margaréta Panzió

4080 Hajdúnánás, Kéky Lajos u. 5. Szálláshely

20%

Szállásra

Koffein Söröző

4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 25.

Falánka Grill Ételbár

4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 25.

Kultúr-Art Kávézó

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.

VELOÁK Kft.

Bocskai Koronához egyre többen
jutnak pl. munkáltatójuk által különböző juttatásként. Sokan vannak
azonban, akik vásárolni szeretnének,
csak nem tudják hol, milyen feltételekkel. Tájékoztatásul közöljük, hogy
Bocskai Koronát bárki vásárolhat,
a HÉPSZOLG Kft. pénztárában
(4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.)
a Tourinform Irodában (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.), illetve az
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal pénztárában
forint átváltásával, 1:1 arányban, tehát pl. 500 Ft-ért vásárolhatnak 500
Koronát. Ezzel jelen állás szerint az
alábbi elfogadóhelyeken vásárolhatnak, vagy vehetnek igénybe különböző szolgáltatásokat. A kapott, vásárolt
Koronát viszont nem tudja visszaváltani, erre csak is kizárólag az érvényes
elfogadóhelyi szerződéssel rendelkező
cégek, üzletek jogosultak.
Örömmel közöljük, hogy helyi
pénzünkről a Magyar Nemzet augusztus 9-i számában a 12. oldalon olvasható Dombi Margit írása, a Használják a Bocskai Koronát: A pénzügyi
zűrzavarban a helyi pénzek szerepe
egyre inkább felértékelődik címmel.
Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy októbertől ismét indul
a Bocskai Korona nyereményjáték,
értékes nyereményekkel! Mindenről bővebb, folyamatos tájékoztatás
kaphatnak a www.bocskaikorona.hu
weboldalról.

10%

Gyöngyszem Sport és
Szabadidőközpont

Mindenre
(kivéve a dohányáru)

Tóth 3D Kft.

Hogyan juthat
Bocska
Koronához?

Vendéglátás

10%

Mindenre

EZ ITT AZ ÖN
HIRDETÉSÉNEK
A HELYE!
Hirdessen Ön is a megújult
Hajdúnánási Újságban!
Kiváló minõségû, színes hirdetések,
megemlékezések, évfordulók
meghirdetése kedvezõ áron!
Várjuk apróhirdetéseiket is!
Hirdetés feladás: Kéky Lajos
Városi Mûvelõdési Központ
Telefon: 52/382-400,
illetve Szabó Endre hirdetésszervezõnél
a 06-30/523-6848-as telefonszámon.
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V. Ilosvai Gyermek Néptánctábor A miskolci Lévay Református
Az idén első alkalommal vettek részt is- A Magyarbődi Hagyományőrzők estéjén Gimnázium kerékpáros tábora
kolánk táncosai egy olyan táborban, ahol megláthatták az igazi múltat, hiszen a falu
tovább bővíthették tánctudásukat kassai, idős emberei felejthetetlen perceket sze- Hajdúnánáson
jászsági és nyírségi táncosokkal együtt.
A cél Várhosszúrét volt, ami Krasznahorka
tövében található. Az út igazán
látványos és izgalmas volt. A
nagy melegben
fürdőt is vehettünk, hiszen a
csoport vezetője
Bistey Attila bácsi megmutatta
az ő gyermekkori strandoló
helyét, a Hernád
folyót. Volt, aki nem bíbelődött divatos
fürdőruhájával, hanem ahogy éppen sikerült, úgy mártózott meg a hűsítő vízben.
A táborlakók délelőttönként népi gyermekjátékokkal ismerkedhettek dr. Sándor
Ildikó segítségével, aki a Hagyományok
Házából érkezett. A délutáni foglalkozásokon magyarbődi táncokat tanulhattak a
táborozók, Kupec Mihály és lánya Kupec
Zsófi irányításával. Ők az Ilosvai néptánccsoport vezető tagjai, koreográfusai.
Esténként elmaradhatatlan volt a táncház. Táncosaink kipróbálhatták az aznapi
lépéseket, sőt bátran és nagy barátsággal
közeledtek a többi tánccsoport tagjai felé.
Megtanulták, hogyan kell táncba csalogatni a legényeket, vagy hogyan lehet magukhoz inteni egy leányt.
Az késő délutáni órákban sem unatkoztak a kis táncosok, hiszen megnézhették,
sőt részt vehettek Badin Ádám meseszínházában. A Kuttyomfitty társulat előadásában megtudták, hogy élnek a betyárok.

reztek számunkra.
Természetesen nemcsak a lábukat
ügyesítették a
gyerekek, hanem a kezüket
és a képzeletüket is. Különböző természetes
anyagok (csuhé,
gyapjú, vessző)
felhasználásával
készítettek tárgyakat, sütöttek
mézeskalácsot.
A foglalkozáso
kat a Gömöri Kézművesek Társulata ve
zette.
Az első napon egy kis ízelítőt kaptak a
táncosok Magyarpalatka tánclépéseiből,
amit Fitos Dezső és Kocsis Enikő (Harangozó-díjas táncosok) mutatott be és tanított a haladó csoportoknak. A tartartalmas
szakmai program mellett jutott idő egyéb
szórakozásra is. Elmaradhatatlan volt a
zenés ébresztő, amit Attila bácsi és gitárja
szolgáltatott minden reggel. Ismerkedtünk
a táj szépségeivel, az éjszakai túra a „medvékkel és a 124 éves öregasszony házával”
örök emlék marad a gyerekek számára. Kihagyhatatlan látnivaló volt Krasznahorka
vára, amit sajnálatos tűvész ért.
Köszönjük mindkét iskola támogatását,
és természetesen jövőre ismét szeretnék
hírt adni arról, hogy a Bocskai Apródjai
Néptánccsoport, és az újonnan alakult
utánpótlás csoportok is újabb nagyszerű
táborban vettek részt.
Papp Anita

Gellért Attila tanár úr és Gellértné Oláh
Júlia tanárnő szervezésében tartalmas és
élményteli hetet tölthettünk együtt július első hetében Hajdúnánáson, immáron
hetedik alkalommal. Kis csapatunk 14
fővel indult a Tiszai-pályaudvarról, majd
egy átszállással jutottunk el Hajdúnánásra. Az ottani Református Általános Iskola
tornatermében kaptunk szállást, valamint
a mellette lévő Idősek otthonában reggelit és vacsorát. (Legtöbbször étteremben
vagy büfében ebédeltünk.)
Még aznap el tudtunk menni a helyben lévő strandra. Másnapra a Tiszalöki
Vízierőművet tűztük ki célul, ami kicsit
távolabb volt a vártnál (kb. 50 km). Végül odaértünk, és lehetőséget kaptunk
megnézni belülről is. Szerdán egy sziesztás nap elé néztünk, hiszen Hajdúnánás
nevezetességeit tekinthettük meg: református templom, Tájház, Aranyszalma Al-

kotóház, struccfarm, majd délután ismét
strandra mentünk.
Csütörtökön Hajdúdorogon és Hajdúböszörményben nézhettük meg a látnivalókat. Böszörményben a Kálvin téri templomban részesei lehettünk a Csillagpötty
nevű református ifjúsági rendezvénynek.
Természetesen mindenhová biciklivel
mentünk, a nagy forróság és a hosszú út
ellenére is. Esténként, akinek még maradt energiája, tollasozhatott, röpizhetett,
kosarazhatott és még sok más dologgal
tölthette az időt. A napokat mindig rövid áhítattal zártuk. Pénteken a 9:45-ös
vonattal indultunk haza és egy hosszú út
során érkeztünk vissza Miskolcra.
Köszönjük ezt az alkalmat és biztatok
mindenkit, aki még nem volt, jöjjön el
jövőre, mert mi biztos ott leszünk!
Szabó Máté 8. b

A kis csapat az Aranyszalma Alkotóház udvarán

Emlékezetünkben… Pál Imre
Nagyszerű embert, kiváló mezőgazdászt vesztettünk
el személyében, akiről már csak így beszélhetünk: volt
egyszer egy EMBER…
Kótajban, egy kis szabolcsi faluban látta meg a napvilágot 1932-ben, gazdálkodó család gyermekáldásaként.
Határozott jellemét sziklaszilárd hitben élő családja
alapozta meg az ifjúnak. Oly korban élte meg felnőtté
válását, amikor a szülői földtulajdon miatt, osztályidegenként félnie kellett, hogy tanulmányait nem engedik
folytatni. Egy életre meghatározó példa volt számára
édesapja, aki öt gyermeke mellett a közeli és távoli családtagok biztos támasza volt. Imre ezt az önzetlen, segítő emberségét is örökölte. Magánemberként is jószívű,
megértő volt.
A Pallagi Mezőgazdasági Akadémián 1951-ben kapott diplomát, a pályája során állandóan tanuló, széles
látókörű, művelt ember. Gazdászként gyakorlatát Barabáson és Tedejen szerezte. Fiatalon kivívta az idősek
tiszteletét is fizikai helytállásáért, kitartásáért, pedáns
és precíz életviteléért. Házasságot kötött, amelyben két
leánygyermeket nevelt fel önfeláldozással. Ravatalánál
négy unoka is búcsúzott a szeretett és a biztonságot adó
Nagypapától.
A Hajdúnánási Új Élet Mg Szövetkezetbe 45 évvel
ezelőtt érkezett főagronómusként. Szegényes gazdaságból rövid időn belül életképes munkahelyet teremtett.

Nemcsak a termelést irányította, valójában reánehezedett
a vezetés minden terhe is. A két embert igénylő feladatot kiválóan látta el. Szigorú és következetes vezető volt.
A dolgos emberek becsülték. Jó műszaki, gépész és agronómus szakemberekké váltak a keze alatt. Családjaikkal
létbiztonságukat, boldogulásukat köszönhették neki.

Növénytermelése olyan profi gazdálkodás volt, hogy
búzatábláit, kukoricaföldjét országosan ismertették
„mintagazdaságként” bemutatva. Elnöksége alatt gesztorként, szerte az Alföldön 30 000m2 összterületű, 150
önálló baromfinevelő kisgazdaság termelését koordinálta. Felvállalta egy másik szövetkezet tagságának a
gondját is. Nem engedte át magát sem kényelemnek,
sem betegségnek. Erejét, bizakodását Istenbe vetett hitéből merítette. Tudása, szorgalma ötszáz család kenyerét adta. Szaktekintély volt nem csak városunkban, és a
megyében, de a régióban és határon túl is. Számtalan
kitüntetést kapott kiérdemelve, de több volt számára az
emberek elismerő tisztelete.
Követendő élete, a termőföld iránti szeretete és munka becsülete példaértékű marad számunkra. Köszönjük
emberségét, jóindulatú tanácsait, bátorító közvetlenségét. Nagyszerű EMBER volt! Derűs arcát, biztató mosolyát látjuk magunk előtt. A régi-míves magyarnótákat
megszólaltató kellemes hangját halljuk. Hálásak vagyunk, hogy ismerhettük. Még most is élhetne…! Emlékét kegyelettel őrizzük:
Igaz Barátai, egykori Munkatársai

Lelke Isten irgalmasságában,
békességben nyugodjon!
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/B. § alapján pályázatot hirdet
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde magasabb
vezetői beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5
évre, 2012. december 1. napjától 2017.
november 31. napjáig szól.
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar
megye, 4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 14.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A szociális alapszolgáltatások körébe tartozó családsegítés, a gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó gyermekjóléti
szolgáltatás, valamint bölcsődei ellátás integrált szervezeti formában való működtetésének irányítása, az intézmény szakszerű, jogszerű működésének biztosítása,
képviselete, az intézmény alkalmazottai
felett a munkáltatói jogkörök gyakorlása,
továbbá a képesítésének megfelelő szervezeti egység vezetése.
Illetmény és juttatások: illetmény és
egyéb juttatások a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint annak végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai szerint.
Pályázati feltételek:
 Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség
vagy meghatározott szakirányú szakképesítés és meghatározott felsőfokú iskolai végzettség az 1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendelet 3. számú mellékletének 5.
pontja, illetve a 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 2. számú mellékletének I. rész
I.1. és I.2. pontjai alapján.
 Szociális szakvizsga.
 Legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést
igénylő, a gyermekvédelem, a szociális
ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a
közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
 Büntetlen előélet, cselekvőképesség.
 Magyar állampolgárság, vagy a pályázó
külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező,
illetve bevándorolt vagy letelepedett
személy.
 A pályázó nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt.
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
 Részletes szakmai életrajz.
 Az intézmény vezetésére vonatkozó,
fejlesztési elképzeléseket is részletező
program.

 Az iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolatai.
 A szociális szakvizsgát igazoló okirat
másolata.
 A szakmai gyakorlatról szóló igazolás.
 Három hónapnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítvány.
 Nyilatkozat arról, hozzájárul-e ahhoz,
hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a személyét érintő ügy
tárgyalásakor nyilvános ülést tartson.
 Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a
pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 Nyilatkozat arról, hogy a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ának (8) bekezdésében meghatározott
kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
 Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró
gondnokság alatt.
 Nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja.
A beosztás betöltésének időpontja:
A beosztás legkorábban 2012. december 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2012. október 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajdúnánás Városi
Önkormányzat polgármestere nyújt.
Cím: Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.;
Telefon: 06 (52) 381-411/105 mellék.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselőtestülete címére történő megküldésével
(4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázott
munkakör megnevezését.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a 257/2000. (XII. 26.)
számú Korm. rendeletben meghatározott
személyekből álló bizottság véleményezi.
A pályázatokról a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2012. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Hajdúnánás Városi Önkormányzat
honlapján–2012. szeptember 30.
 Hajdúnánási Újság–2012. szeptember 28.
 Szociális Közlöny–2012. szeptember 30.
 Oktatási és Kulturális Közlöny–2012.
szeptember 30.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2012. szeptember 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet. A pályázati kiírás
a munkáltató által a Nemzeti Közigazgatási Intézet részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
Közérdekű közlemény
Értesítjük a város lakosságát, hogy a
Városi Rendőrkapitányság (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 26–28. szám) részéről
a városban 1–6. számú körzetek kerültek
kialakításra körzeti megbízott megjelölésével. Az alábbiakban közöljük a kialakított körzeteket és a megbízottak elérhetőségeit.
A megbízottak a Városi Rendőrkapitányság épületében, a fsz. 21. számú irodájában tartják a fogadóórákat. A megbízottak a fogadóórákon és a lent megadott
telefonszámokon várják a lakosság jelzéseit, bejelentéseit, észrevételeit.
Forduljanak hozzájuk bizalommal!

KÖRZETHATÁROK ÉS KÖRZETI
MEGBÍZOTTAK ELÉRHETŐSÉGEI
1. számú körzet: Bethlen G. krt.–Bartók B. krt.–Széchenyi krt.–Ady E. krt.
által határolt terület.
Körzeti megbízott: Károlyi Balázs
rendőr törzsőrmester, elérhetősége: 0670-367-1876.
Fogadóóra: a tárgyhónap második hetének szerdai napja délután 14.00–15.00
óra között.
2. számú körzet: Tiszavasvári út-Bethlen G. krt.-Hunyadi utca által határolt
terület.
Körzeti megbízott: Toronyai Miklós r.
törzsőrmester, elérhetősége: 06-70-4136932.
Fogadóóra: a tárgyhónap második hetének szerdai napja délután 14.00–15.00
óra között.
3. számú körzet: Tiszavasvári út–Ady
E. krt.–Dorogi utca által határolt terület.
Körzeti megbízott: Váncsa László
rendőr zászlós, elérhetősége: 06-30-4159318.
Fogadóóra: a tárgyhónap első hetének
szerdai napja du. 14.00–15.00 óra között.
4. számú körzet: Dorogi utca–Széchenyi krt.–Bocskai utca által határolt terület.
Körzeti megbízott: Szemes Norbert r.
őrmester, elérhetősége: 06-70-607-7266
Fogadóóra: a tárgyhónap második
hetének szerdai napja duélután 14.00–
15.00 óra között

5. számú körzet: Bocskai utca–Bartók
Béla krt.–Hunyadi utca által határolt terület.
Körzeti megbízott: Seres Vendel rendőr törzsőrmester, elérhetősége: 06-70-4230278.
Fogadóóra: a tárgyhónap első hetének
szerdai napja délután 14.00–15.00 óra
között.
6. számú körzet: Hajdúnánás-Tedej
által határolt terület.
Körzeti megbízott: Ádám Péter r. őrmester, elérhetősége: 06-70-340-6980.
Fogadóóra: a tárgyhónap első hetének
szerdai napja du. 14.00–15.00 óra között.

HIRDETMÉNY
Értesítem a Tisztelt Lakosságot és az érintett szervezeteket, valamint érdekképviseleti szerveket, hogy Hajdúnánás-Tedej
helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének – 2012. évi módosítására
vonatkozó tervdokumentációja elkészült.
A véleményezési eljárás befejeződött.
A módosítás (a 2012. június 26-i hirdetményben megfogalmazottak szerint)
Hajdúnánás-Tedej területén a 0182;
0190; 0183/6; 0180/21 hrsz-ú ingatlanokat, jelenlegi tehenészeti telep és közvetlen környékét (szomszédos telkek) érinti.
A módosításra a tehenészeti telep korszerűsítése miatt volt szükség azért, hogy
a telep környezetre gyakorolt hatása mérséklődjön.
A módosított tervet és a területre vonatkozó helyi építési szabályzat módosítását az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
Törvény (Étv.) 9. § (6) bek. alapján.

KÖZZÉTESZEM
Az érdekeltek észrevételeiket szóban vagy
írásban, illetve elektronikus úton a közzététel ideje alatt közölhetik.
A közzététel ideje: 2012. szeptember14.–október 15-e között.
A módosított terv és helyi építési szabályzat megtekinthető a Városfejlesztési és
Gazdálkodási Irodában az ügyfélfogadás
ideje alatt.
Írásos véleményeket a város polgármesterének címzett levélben juttathatják el
postai úton vagy személyesen a közzététel
ideje alatt. Elektronikus úton epitesugy@
hajdunanas.hu e-mail címre írhatnak
szintén a közzététel ideje alatt.
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Anyakönyvi hírek
Gratulálunk a 2012. augusztus hónapban Hajdúnánáson házasságot kötött pároknak!
3 Popovics Mariann és Papp Attila Ferenc
2012. augusztus 4.
3 Tóth Annamária és Nagy László Zoltán
2012. augusztus 11.
3 Pálfi Aletta és Ádám László
2012. augusztus 11.
3 Albert Ildikó és Szabó József
2012. augusztus 16.
3 Deli Aletta Ágnes és Szabó István
2012. augusztus 18.
3 Gencsi Anikó és Tóth Árpád
2012. augusztus 18.
3 Balázs Alexandra és Kovács Péter
2012. augusztus 18.
Akiktől 2012. augusztus 1.–augusztus 31. között búcsút vettünk:
1 Bak Lajosné
1 Gál Lajosné
1 Gencsi Gyuláné
1 Ilyés Sándorné
1 Kéki Lajos
1 Molnár Lászlóné
1 Nagy Sándor
1 Oláh Antal Sándor
1 Reszegi Imréné
1 Síró László
1 Szakál Mihályné

Köszöntjük Hajdúnánás város
legifjabb lakóit!
2 Enczi Mihály
2 Molnár Norbert Imre
2 Nádudvari Nándor
2 Szincsák Ádám Márk
2 Tikász Ildikó

Programajánló Kéky Lajos Városi
Művelődési Központ
• Szeptember 29., VII. Regionális
Nyugdíjas Találkozó. Szervező: a Hajdúnánási Nyugdíjasok Érdekvédelmi
Egyesülete. Belépés csak meghívóval!
• Szeptember 30., 11.00 Székely Menekültek Emléknapja (II.), Római katolikus templom. Ünnepi Szentmise –
bemutatja: Fejér Lajos, Kilyénfalva plébánosa. Koszorúzás a templomkertben.
• Október 1., 17.00 Idősek Világnapja
– a hajdúnánási nyugdíjasok köszöntése. Polgármesterei köszöntő, Steve Taylor pánsípművész műsora.
• Október 3., 10.30 Csodamalom Bábszínház (Miskolc): Ezüstfurulya. Belépődíj: 400 Ft
• Október 4., 19.00 Mandala Dalszínház: Hajmeresztő – bűnügyi komédia. Belépődíj: 1200 Ft, 1500 Ft.
„A címből fakadóan az események egy
fodrászüzletben játszódnak, itt látjuk
a szereplőket, a régiség kereskedőt, a
kikapós szépasszonyt, akinek haját a
langyos fodrász és az életunt fodrásznő
készíti el. Ebbe csöppen bele egy vendég, akinek megvágják az arcát, és történik egy véres bűncselekmény. A darab elég lehetőséget ad a színészeknek,
hogy kijátsszák a karakterekben rejlő
komédiát, és drámát. A nyomozásba a
hadnagy bevonja a szemtanúkat, akik a
nézőtérről nem csak látják, de szóban
és írásban tett észrevételeikkel segítik
a bűncselekmény rekonstrukcióját.
Noha a második rész központi figurája
a nyomozó, de ez nem nyomja el a többiek karakterét, így igazi közös játékot
játszhat a néző és a színész. Lesz olyan
rész is, amikor a néző a színpadon lesz
részese a játéknak! Ezután már csak az
marad, hogy a nézők a nyomozóval
közösen kiderítsék ki tette és ki nem
tehette meg a bűncselekményt. Figyel-

•
•
•
•

•

•

•

•

jenek, minden részlet fontos lehet!”
(Pusztai Sándor)
Október 5.18.30 Nánási Fonó – táncház. Zenél a Csűrdöngölő Népzenei
együttes. A belépés díjtalan!
Október 6., 18.00 Nemzeti Gyásznap.
Hajdúnánási diákok gyertyás felvonulása. Megemlékezés a Kossuth szobornál.
A Szolnoki Művésztelep kiállítása október 14-ig tekinthető meg.
Október 13. Erdély – Feketetói vásár.
Ára: 5300 Ft/fő, amely összeg csak az
utazást tartalmazza. Útlevél vagy személyi igazolvány szükséges! Az utazás 14
fős mikrobusszal történik. A jelentkezés
előleg befizetésével lehetséges. További
információk Szólláth Zoltántól kérhetőek a művelődési központban.
Beszélgetőkör Várjuk az életmód, egészség, spiritualitás, ezotéria iránt érdeklődőket. Bővebb felvilágosítás a Művelődési Központban kérhető. Időpontok:
szeptember 8. 19 óra, szeptember 22. 19
óra, október 6. 18 óra, október 13. 18
óra, november 10. 18 óra, november 24.
18 óra, december 3. 18 óra, december 8.
18 óra, december 10. 18 óra.
Tanfolyam: Két napos Tarot Tanfolyamot tart Kövesi Péter. Téma a NAGY
ÁRKÁNUM. Ára: 16 000 Ft. Jelentkezni és érdeklődni lehet a Művelődési
Központban.
Meditáció és gyógyulás Kiss Attila vezeti a tanfolyamot. Alakuló tanfolyam
2012. október 6. 18 óra.
A TÁMOP „Építő közösségek” pályázat keretében 2013. januárjától indítjuk el a következő kiscsoportjainkat,
szakköreinket, ahová 6–18 éves gyerekek, fiatalok jelentkezését várjuk:
Digitális fotózás (12–14 évesek) és (15–
18 évesek). A digitális fotótechnika elsajátítása, a reprodukálás technikájának

2012. szeptember 20.

A Katasztrófavédelmi Kirendeltség
2012. július hírei
 2012. július 3-án az M3 autópálya
198-as km szelvényénél egy kamion a
szalagkorlátnak ütközött, az úttestre
gázolaj folyt. A kifolyt gázolajat felitatták, az utat lemosták a beavatkozó
egységek. 15 óra 26 perckor Tiszalökről lábon álló búzatáblán keletkezett
tüzet jeleztek. A tűz oltásában a hajdúnánási, tiszavasvári és a nyíregyházi
tűzoltók vettek részt. A 37 hektáros
búzatáblából kb. 25 hektár leégett.
 Július 4-én Tiszavasváriban szintén
búzatábla égett kb. 0,5 hektáron.
 Július 6-án városunkban az Óvoda
úton negyedik emeleti lakásba berepült denevér eltávolításához kérték
segítségünket.
 Július 18-án Görbeházán egy romos,
lakatlan épületnél lévő gázcsonkból
szivárgást észleltek. A tűzoltók biz-

tosították a helyszínt addig amíg a
TIGÁZ szakemberei a hibát elhárították. A szivárgást a vezeték elöregedése
okozta.
 A július 29-ei éjszakai vihar (villámlás)
alatt villám csapott lakóházba Hajdúnánáson az Ifjúsági úton, melynek
következtében a villanyóra gyulladt
ki. Hajdúdorogon a Petőfi úton és az
Újtemető úton is lakóház kéményébe
csapott villám. A kémények ledőltek,
a tetők megsérültek. Hajdúnánáson
az Irányi és a Vasvári Pál út kereszteződésében villanyvezeték szakadt le.
A vihar következtében személyi sérülés nem történt.
 Július 30-án Tiszalökön kazalba rakott
500 db szalma körbála égett. A tűz eloltásában a nánási tűzoltók mellett a
szabolcsi tűzoltók is részt vettek.

megismertetése, a fotózással kapcsolatos
számítástechnikai ismeretek oktatása,
helytörténeti és helyrajzi ismeretek bővítése. A meglévő fotódokumentumok
felkutatása, reprodukciós fotózása, digitális archiválása és feldolgozása. A város
életének, jelenlegi állapotának megörökítése. A „Hajdúnánás egykor és most”
című kiadvány megjelentetése, városi
fotóarchívum létrehozása. Foglalkozásvezető: Fűz László.
• Szövés (11–18 évesek). A résztvevők
a paraszti tárgyi világ kialakulásáról,
sokrétűségéről, ezen belül a szövésről,
annak technikájáról, alapszintű elsajátításáról kapnak elméleti és gyakorlati
oktatást. Lábtörlők, szeredások, kis
szőnyegek készítése. Foglalkozásvezető:
Szabó Lajosné.
• Szalmafonás (8–18 évesek). A népi
kultúra egy jellegzetesen hajdúnánási
ágának megismertetése, oktatása. Az
élő hagyomány továbbvitele. Megismerkedés a szalmafonás történetével
és a fonási alaptechnikákkal. Különféle

fonatok, kunkorgók, díszek, táskák elkészítése. Foglalkozásvezető: Reszeginé
Nagy Mária.
• Bábjáték (7–14 évesek). A bábkészítés,
a drámajátékok és bábjáték alkalmazásával a hajdúnánási hagyományok,
népmesék, mondák, népdalok és népi
játékok megismerése. Foglalkozásvezető: Ilyés Lajosné.
• Színjátszás (8–13 évesek). Egy Hajdúnánáshoz köthető történet színpadra állítása. Beszédtechnika, színjátszás technika
és színpadi mozgás tanulása és fejlesztése. Foglalkozásvezető: Marth P. Ildikó.
• Elektronikus sajtó (12–14 évesek) és
(14–18 évesek). Az alapfokú médiaismeret és az elektronikus újságírás alapelveinek megismerésén túl a résztvevők
elsajátítják a hírszerkesztést a kamera
kezelésétől a szerkesztésig, az utómunkák
elkészítéséig – mindezt játékos formában.
Foglalkozásvezető: Szabóné Tóth Judit.
A részvétel díjtalan! További információk a művelődési központban Szólláth
Zoltántól kérhetők.

Menetelünk a cél felé
Nagy reményekkel indultunk neki a
2012/13 évi szezonnak hiszen Varga Zsolt
elnök bátran kijelentette elmúlt cikkünkben, hogy „cél a dobogó”. Nos egyelőre
úgy tűnik, hogy ő, az edző, s a fiúk is komolyan gondolják a dolgot, hiszen eddig
rendületlenül halad előre a csapat.
Hajdúnánás GBFK–Derecske 2:1
Az első mérkőzés a DEAC ellen elmaradt, (egy későbbi időpontban lesz lejátszva) s következhetett az első hazai mérkőzés a Kálló partiak ellen. Hírnevükhöz
méltóan remek támadójátékot mutattak
be a Derecskeiek, viszont a fegyelmezett,
helyenként élvezetes játékkal a mieinknek
mégis sikerült két vállra fektetni őket. Nagyon fontos győzelem volt.
Hajdúnánás GBFK–Berettyóújfalu 4:1
Régi mumusunk Újfalu, és sikerült is

hamar beköszönniük egy góllal. Sikerült
viszont ezzel az oroszlán bajszát is megráncigálniuk, hiszen a gyors egyenlítés
után még háromszor zörgettük meg a hálójukat. Kifejezetten jól játszott a csapat,
s az ellenfélnek sehogyan sem sikerült fogást találni rajtunk.
Nyíradony–Hajdúnánás GBFK 0:4
Legutóbb idén júniusban csapott ös�sze a két csapat, s 2:2-es pontosztozkodás
lett az eredmény. Most viszont az eddigi
három mérkőzésből itt játszottak legjobban a Nánásiak. Ötletesen céltudatosan,
végig motiváltan aminek meg is lett az
eredménye.
Jelenleg 9 ponttal, egy elmaradt mérkőzéssel, a 3. helyen állunk a táblázaton.
Kócsi Imre
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Tisztelgés a hősök előtt

Egy emberi csont

Édesapámtól tudtam meg, hogy hősi emlékmű az a két katonát ábrázoló szoborcsoport a hajdúnánási református templom előtt. Ugyancsak ő mondta, hogy
három Csohány rokonunk neve olvasható
a talapzatán, József, és két László. Meg is
mutatta, hogy ha majd tudok olvasni, ne
kelljen keresnem.
‒ Az egyik Csohány László bácsinak
az özvegye és kisgyerekként hátra maradt
fia a Bocskai utcán lakik a mi házunkkal
egy oldalban, csak közel az állomáshoz, a
Baross utca sarkán, ahol az a húzós városi
kút van. Erzsike néni, az özvegy a háború
után Lóska Gyuri bácsihoz ment felségül, az ő gyereke Gyurka és Lili. Az ifjú
Csohány Laci bátyád nem csak rokon,
hanem nekem jó barátom is – fejezte be
édesapám a tanítást.
1940 szeptemberében a Hajdúnánási
Református Elemi Népiskola első osztályos tanulójaként Bán Árpádné Mikó
Irénke tanító nénitől megtanultuk, hogy
ha a hősök szobra előtt megyünk el, akkor tisztelegnünk kell a szobor felé nézve,
amíg elhaladunk előtte. Ez nem a szobornak szól, hanem azoknak, akiknek hősi
emlékét megörökíti. Hálával tartozunk
nekik, mert ők hazánkért haltak hősi halál a nagy háborúban. Nem rajtuk múlt,
hogy országunkat megcsonkították. És
mi tisztelegtünk. A felsőbb osztályokban
még többet tudtunk meg a nagy háborúról, meg a nánási hősi halottakról, akiknek szépen elrendezett jelképes temetője
is volt a Stefánia Szülőotthon közelében,
a szőlőskertek előtti ligetes sávban. Kis
fejfákon sorakoztak a zománcozott táb-

2012. szeptember 6-án, amikor a felújítási munkálatok miatt a Hősök Emlékművének talapzata mellől szorgos kezek kilapátolták a földet, a nyugati oldalon egy
emberi combcsont bukkant elő. Törötten
és hiányosan. Egy elődünk testrésze volt,
aki itt élte le életét ezen a földön. És itt
temették el, azon a helyen, ahová 1927.
október 16-án a szobrot állították. Temető volt ugyanis ez a kezdetektől, hiszen a
hajdúk előtti nánásiak, s később a hajdúk
is a templom tövében, a várfallal körülzárt
helyen, a cinteremben hantolták el szeretteiket. Ezt az ősi szokást egészen Mária
Terézia koráig, a XVIII. század utolsó harmadáig meg is tartották, mígnem 1775ben a királyasszony a gyakori járványok
miatt megtiltotta a templomkertekben
való temetkezést.
Ebben az időben valamivel több mint 5
ezer lélekszáma volt már Hajdúnánásnak,
így nem csupán zsúfolttá, de az egészségre
veszélyessé is vált ez a temetőhely. Az új
temetőt a város peremén, az ólas kert és
a Csepűs szőlő határán, a Liget helyén jelölték aztán ki.

Kedves
Kedves
Kedves
Kedves

lácskák a nevekkel, katonai rangjukkal,
ha volt nekik, és elesésük helyével, dátumával. Az oroszok bejövetele után aztán
lassan elmaradt a tisztelgés, pedig a hősi
halottak száma takarosan megszaporodott, sokakkal együtt az első világháborúban árván maradt Csohány Laci bátyám
is elesett.
1915-ben egy vezérkari őrnagy vetette
fel, hogy minden helységben emlékművön kell megörökíteni az onnan elesettek
nevét. Tisza István miniszterelnök javaslatára az 1917. évi VIII. törvénycikk intézkedett a hősi emlékművek állításáról.
1924-ban a XIV. törvénycikk minden
május hónap utolsó vasárnapját a Hősök
Emléknapjává emelte és a következő évtől
istentiszteleteken, miséken, koszorúzásos
ünnepélyeken elékeztek meg a hősökről.
Hajdúnánáson is elkészült Kalotai K.
Ottó szép talapzaton álló bronz emlékműve.
A Hősök Emléknapjának évtizedekig
tartó szünetelése után a 2001. évi LXIII.
törvény ledöntötte a hallgatás falát és „a
magyar nemzet soha el nem múló hálája jeléül a ma élő és a jövő nemzedék okulására,
a hősök dicsőségére minden esztendő május
hónapjának utolsó vasárnapját a Magyar
Hősök Emlékünnepévé nyilvánította.”
Simonyi óbester emlékünnepén a hajdúnánási erődfalon lévő emléktáblája
koszorúzásakor tudtam meg Szólláth Tibor polgármester úrtól, hogy megújul és
kiegészül a hősi emlékmű, amelyre felkerülnek a második világháború hősi halottainak nevei is. Úgy legyen.
Dr. Csohány János

EZ ITT
AZ ÖN HIRDETÉSI FELÜLETE!

jaihoz, hogy 1 betű árának felajánlásával
csatlakozzanak az adományozáshoz. Református oktatási intézmény lévén, mi az
adományok begyűjtését 2012. október
31-ig, a Reformáció ünnepéig vállaltuk.
Az a javaslatunk, hogy 2012. október 23-ig, nemzeti ünnepünk dátumáig
gyűjtsék össze az adományokat az önkormányzati intézmények. Így október
hónapban összegyűjtésre kerülhetnek az
I. világháborús hősök tiszteletére állított
emlékmű felújítására a városi gyermek,
diák és pedagógus adományok. Kérjük
segítségét abban, hogy felhívásunkat
megismerhesse az Ön által vezetett intézmény munkatársi közössége és diáksága.
Egyetértő válaszukban bízva szeretettel kívánunk áldást a 2012–2013-as
tanévükre.
Szabóné Marth Éva igazgató

Az ősök csontjai azonban nyugvóhelyükön, az egykori cinteremben maradtak,
s ott is porladoznak most is. Időnként,
amikor ásó mélyed e helyen a földbe, kiki fordul belőlük egy-egy darab. Főként
olyanok, melyeknek eredeti helyét megbolygatták már. Amint most is történt.
Ez a combcsont mostani lelőhelyére 1927
nyarán kerülhetett, amikor a szobor talapzatának ásása során a munkások egy sírhelyet találtak. A csontváz zöme a talapzat
alatt lehet, ez az egy darab azonban kívül
maradt azon, a tégla mellvéd belsejében
felhasznált töltelék földben porladozott.
Amíg kezemben tartva elsétáltam vele
a múzeumig, mindvégig egy régi nánási
elődünket láttam benne, akinek csontjai
felett 1927-ben az akkoriak oltárt emeltek
a hazaszeretetnek. Azok számára, akik életüket áldozták e hazáért, s azok sírja felett,
akik vérrel és verejtékkel tartották meg ezt
a földet századokon át.
Nem lesz belőle múzeumi tárgy. A műalkotás újraavatásakor visszaadjuk majd
annak az anyaföldnek, melyből vétetett.
Buczkó József

Ötvös László: Válogatott versek
rosától, az itt élő hajdú atyafiak mindig
is kedves rokonai ismerősei maradnak.
Nyugdíjba vonulása után itt vásárolt egy
„tusculánumot”, hogy még inkább felidézhesse a gyermek és ifjúkor, a család,
a város soha nem engedő emlékeit. Versei főtémája a szülőföld, haza, család,
vallási tanítások, példaképek és az ember
soha el nem évülő erkölcsi rendje és tartása, amely utat és erkölcsi támaszt mutat az olvasóknak ebben az egyre inkább
emberidegenné váló világban.

Skopkó Istvánné Megbízott Igazgató Asszony!
Bakó Sándor Intézményegység Vezető Úr!
Tóth Imre Igazgató Úr!
Kovácsné Bata Éva Óvodavezető Asszony!

A Hajdúnánási Református Általános
Iskola és Óvoda felnőtt és gyermek közössége az alábbi kéréssel fordul az Ön
által vezetett intézményhez.
2012. szeptember 2-án a tanévnyitó
istentisztelet alkalmával intézményünk
felnőtt és gyermek közössége egyhangúlag támogatta azt az intézményvezetői
felhívást, hogy a Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda felnőtt és
gyermek közössége adománnyal csatlakozzon az I. világháborús hősök emlékművének felújításához. 5500 betűvel van
felvésve az I. világháborúban hősi halált
halt hajdúnánási őseink neve az emlékművön. A szoborcsoport felújítása mellett ezek a betűk is felújításra kerülnek.
Egy betű felújítása: 127 Ft.
Azzal a kéréssel fordulunk az Ön által
vezetett intézmény dolgozóihoz és diák-
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Ötvös László:

Bizonyára nem bűn

Újabb válogatás-kötettel jelentkezett városunk szülötte, Ötvös László, aki közismerten nemcsak lelkész, bibliakutató,
hanem jó tollú versíró is. Az elmúlt évtizedek alatt több karcsú kis verseskötete jelent meg, legtöbbször magán-, vagy
baráti kiadásban, mint ahogy a kötet bevezető tanulmányában Madár János írja.
A válogatás a Költői arcélek sorozat 2. tagjaként látott napvilágot, amelyben sok a
szülőföld ihlette vers – azaz a nánási születésű, vagy gyermekkori emlékeket idéző poéma. Ötvös László – mint mondja
– soha nem szakadt el szeretett szülővá-

Bizonyára nem bűn,
persze nem is érdem,
hogy édesanyám
nyolcunkat ringatott
egyetlen bölcsőben
Bizonyára nem bűn,
persze nem is érdem,
hogy tenger baj közt,
kenyéren és vízen,
prédikátor lettem.
Bizonyára az bűn,
s nincs rá engedelem,
ha e nép oltárára
nem teszem legszebb
szavaim, s életem.

Hirdetés feladás
Kéky Lajos Városi Mûvelõdési Központ, telefon: 52/382-400,
illetve Szabó Endre hirdetésszervezõnél a 06-30/523-6848-as telefonszámon.
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BOCSKAI ÉTTEREM
ÉS SÖRÖZŐ
Tisztelt Hajdúnánási Lakosok!
Köszönjük eddigi bizalmukat!
Továbbra is várjuk megrendeléseiket!

Kültéri-beltéri lapok,
dekor elemek, fürdőszobai kiegészítők.


Telefon:
06 30 417 1090

RAVAK, MAPEI TERMÉKEK.
NAGY NYITÁSI AKCIÓ AZ ÜZLET
TERMÉKEIRE!

 Vállaljuk rendezvények lebonyolítását:
esküvő, leány és legénybúcsú, névnap, születésnap
osztálytalálkozó, arany- és ezüstlakodalom,
halotti tor, konferenciák, bemutatók
 A’la carte kiszolgálás minden nap
 Hidegtálak és igény szerinti ételek elkészítése

 Zala Gresline – fagyálló padlólap
 Zala – falicsempe
 Mapei – ragasztó, fugázó

Mérsékelt árak, profi személyzet,
kellemes környezet várja önöket!
SZÉP-kártyát, Étkezési utalványokat,
Bocskai Koronát is elfogadunk! Hívjanak bennünket!

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

AQUA-KER Hajdúnánás, Dorogi u. 20.

A Hajdúnánási Építő és
Szolgáltató Kft. műköves
részlege vállalja:
 komplett egyszemélyes
síremlék gyártását akciós
130 000Ft +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.

FIGYELEM!
Már több mint 30 vállalkozó csatlakozott
a Bocskai Korona elfogadóhelyi hálózatához.
Amennyiben 2012. október 1-jéig
az Ön cége is csatlakozik, belekerül a most
készülő Hajdúnánás város Bocskai Korona
elfogadóhelyi reklámtérképére.

Csatlakozzon Ön is!
Elérhetőségeink: honlap: www.bocskaikorona.hu
E-mail: info@bocskaikorona.hu illetve
a Tourinform Irodában (Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.)

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

Szemüvegre van szüksége?
Ne hagyja ki ezt a lehetőséget.
Hozza be ezt a cikket

üzletünkbe, és a másodikhoz

50%

kedvezménnyel adjuk

a keretet.*

Tudja, hogy mi az optifog? Keressen rá a neten és meg fog lepődni.
SZÉP kártyával, egészségkártyával és üdülési csekkel is fizethet.
*A második szemüvegkeret 50% opciót családtagjának, ismerőseinek is kérheti, egy időben történő megrendelés esetén.
A kettő közül mindig az alacsonyabb értékű keretből érvényes a kedvezmény. Az akció 2012. július 1-től szeptember 30-ig érvényes.
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Nyak-Ép Kft.
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 rendszerek széles választéka, csempék, szaniterek, homlokzati 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-, cserepesés síklemezek, csatornák, csatornarendszerek.

GÁZKÉSZÜLÉK
SZERVÍZ
Szolgáltatásaink:

UNICAL kondenzációs
gázkészülék, faelgázosító
és vegyes tüzelésű kazáncsalád
teljes körű forgalmazása,
készülékek cseréje szállítással
komplett ügyintézéssel,
üzembe helyezéssel.

MÁRKASZERVÍZ

Czifra Imre  4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 79.
Tel.: 06-20/978-1284, 06-20/474-5737

GÉPI RAKODÁS ÉS
FÖLDMUNKA VÉGZÉS

CZIFRA IMRE
4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 79.
Tel.: 20/9781-284
20/5456-629

Temetés teljes körû
ügyintézése, a temetéssel összefüggõ
ügyiratok beszerzése
(halotti anyakönyvi
kivonat stb)
ELFOGADÓHELY

20%
KEDVEZMÉNY!

 Árok és csatornaásás
ill. tisztítás.
 Pince kiemelés.
 Épület bontás, törmelék
rakodás.
 Trágya rakodás, Siló depózása.
 Tuskó kiszedés, terep rendezés.
 Vagonozás, rönkfa hordás,
közületek és magánszemélyek
részére.

Korona Patik a

Igény szerinti szállítással.

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

Hajdúnánás,
Vörösmarty u. 44/A
Tel.: 52/381-601

Balogh Béla

www.szimpatika.hu

PHOENIX FUSION TÁNCISKOLA • Hip-Hop és Modern táncoktatás 4-éves kortól a Bocskai

iskola, Iskola úti intézményben. • Érd.: Pallai Zsolt Szabolcs táncpedagógus • 06 20 278 3182

Kőrösi Csoma Sándor
Gimnázium nyugalmazott igazgatója
halálának 2. évfordulóján

A múltba visszanézve valami
fáj, valakit keresünk,
aki nincs már. Csak az idő
múlik, feledni nem lehet,
szívünkben örök a fájdalom
és a szeretet.
El nem múló szeretettel
emlékezünk
Szerető családod
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Folytatjuk a beszélgetést dr. Rab Ferenc ügyvéddel.

Magántulajdon védelme miatt, egyre
több a birtokvita. A szomszédok nem szeretik, ha építkezéssel tőlük földet vesznek
el, vagy próbálnak elbirtokolni.
 Mi a ráépítés és túlépítés közötti
különbség?
A Polgári Törvénykönyv szabályozza a
ráépítés és túlépítés szabályait.
A túlépítő saját telkén kezdi meg az
építkezést és a szomszéd telkén fejezi be.
Ha komolyra fordítom azt jelenti, túlépí-

tő részben saját telkén építkezett, vagy a
szomszédos épület tulajdonosa úgy építkezik, hogy az ingatlan-nyilvántartási
térképi határon túlterjeszkedve, idegen
területre történik az építkezés.
Ez teljesen független attól, hogy jóhiszeműen „abba a hiszembe építkezik,
hogy a sajátjára építkezik” vagy rosszhiszeműen, kifejezetten pld: „telekhatár
kiegyenesítése végett” építkezik és terjeszkedik túl a saját telekhatárán.
Ráépítés a Ptk. 138. §-a szerint abból
indul ki, hogy a megépült épület nem teljes egészében a saját területén áll.
Mi a beépítés?
A beépítés azt jelenti, hogy valaki nem
a saját anyagából, hanem idegen anyaggal, saját tulajdonába, vagy használatába
álló területre épít.
A túlépítkezésnél megkülönbözteti a
törvény jóhiszemű és jóindulatú, rosszhiszemű túlépítőt.
A jóhiszemű túlépítő nem tudta és
nem is kellett azzal tisztában lennie, hogy
a saját földjének ezen térképi határain túl
építkezik.
A rosszhiszemű ennek a fordítottja, tehát kellő gondosság mellett tudnia kellett
volna, illetve ha szándékosan túlépít.

A jóhiszeműből is válhat rosszhiszemű
építő, ha a szomszéd telek tulajdonosa
időben jelzi, hogy túlépített, tehát tiltakozik az építkezés ellen, ő pedig ennek
ellenére folytatja, és nem állítja helyre az
eredeti állapotot.
 A túlépítést elszenvedő fél, mit tehet ha észleli a túlépítést?
1.) A jóhiszemű túlépítés következményeinél kérhet a túlépítő kártalanítást,
amely a terület használatáért, értékcsökkenésért jár.
2.) Kérheti a beépített rész megvásárlását, azaz átcsatolását, amennyiben szabályosan megosztható a terület. (átcsatolható)
3.) Kérheti, hogy a neki visszamaradt
terület teljes egészét vásárolja meg a túlépítő, mert ez az ő jogának, esetleg foglalkozásának a gyakorlását lehetetlenné teszi.
A rosszhiszemű túlépítőnél megfordul
a jogosultság, azaz kérheti a túlépítést elszenvedett fél, hogy a túlépítő az ő saját
területét és épületét bocsájtsa a szomszéd
tulajdonába, ez esetben elszámolás és gazdagodás mértékének megtérítése mellett.
Ez nem piaci értéken történik, hanem
műszaki bekerülési értéket vesznek figyelembe.

Második megoldás, hogy a túlépítő az
általa rosszhiszeműen megépített teljes
épületet bontsa el. Ez ritka. Feltétel, hogy
az ésszerű gazdálkodás követelményével
ne ellenkezzen a lebontás. Ilyen ügyekben
ezt a bíróság dönti el, szakértői vélemény
alapján.
Megjegyzem, hogy a bontási költséget
maga a túlépítő viseli, természetesen a saját anyaga őt illeti meg.
 Mit tanácsol azoknak a személyeknek, akik ezzel a problémával szembesülnek?
Először is a békés egymás mellett élés
szabályaira hivatkozással, próbáljanak leülni és peren kívül rendezni a közöttük
fennálló vitás helyzetet, melyet jóhiszemű
hozzáállással az ügyek fele részében rendezni is lehet.
Amennyiben olyan érdeksérelem következik be, amelyet ők peren kívül egymással vitás kérdésként lerendezni nem
tudnak, marad a bírósági eljárás. Természetesen a perköltséget az a fél viseli,
aki elveszítette a pert. Ezt megelőzően
tudom javasolni, hogy a per előtt vegyék
igénybe a jogi segítő szolgálatot, vagy
ügyvédet.
Köszönöm a beszélgetést. (X)

Gyógyfürdői buszmenetrend – hétköznap
Gyógyfürdő – Autóbusz váróterem

Autóbusz váróterem – Gyógyfürdő

Megállóhelyek

Indulási időpontok

16:35

Gyógyfürdő

11:15

13:30

14:45

17:45

13:02

16:37

Jókai u.

11:17

13:32

14:47

17:47

10:48

13:03

16:38

Gimnázium

11:18

13:33

14:48

17:48

10:50

13:05

16:40

Autóbusz váróterem

11:20

13:35

14:50

17:50

Megállóhelyek

Indulási időpontok

Autóbusz váróterem

8:43

10:45

13:00

Gimnázium

8:45

10:47

Jókai u.

8:46

Gyógyfürdő

8:48

1

Jegyvásárlásra a téli bejáratnál van lehetoség.

HAJDÚNÁNÁSI
G YÓGYFÜRDO

2
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962 01
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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!

A British Shop átalakult Római Házzá!
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.)

Kolpingosok a Tócsnifesztiválon
2012. augusztus 25-ére szervezte a nagykállói Kolping-család idei körzeti programját. A rendezvény helyszíne a Nagykállóhoz közel fekvő Biri község volt. A
római katolikus egyház mellett működő
Hajdúnánási Kolping Család Egyesület
tagjai közül négyen vettünk részt ezen a
rendezvényen. Mivel a program megengedte, családtagjaink is velünk tartottak.
A helyi oktatási intézményben nagy
szeretettel fogadtak bennünket. Örömmel találkoztunk a Nyíregyházáról, Miskolcról, Újfehértóról érkező kolpingos
testvérekkel, majd a közeli katolikus
templomban a helyi atya és Juhász Imre
atya által bemutatott szentmisén vettünk
részt. A közös ima után a csoport együtt
sétált el a tócsnifesztivál rendezvényeinek
színhelyére, ahol színvonalas műsorszámokat láthattunk. Az estéhez közeledve

Caramel és az Edda hangjaira gyülekezett
az – életkorát tekintve – egyre fiatalabb
összetételű közönség.
A nap érdekes színfoltja volt Kocsis Fülöp görög katolikus püspök atya megjelenése, aki megáldotta a kiállított gyümölcsöket és terméseket, majd pedig a fesztiválon felvonuló motorosok járműveit is.
A programok mellett a felállított sátrakban vércukor- és vérnyomás-mérésre
volt lehetőségünk, valamint gyógynövényeket vásárolhattunk. A nap folyamán
nemcsak tócsni, azaz lapcsánka sütése
zajlott, hanem ökörsütés, marhapörkölt
főzése is szerepelt a programban.
Mindannyiónk számára testi-lelki felüdülést jelentett ez a nap, hiszen sok-sok
beszélgetésre, s olykor jóízű nevetésekre
került sor a kolpingosok kis csoportjában.
Majorosné Páll Edit

Mi megy a moziban…?
Moriarty professzor nyomában jár szerte
Európában, hogy megakadályozza egy
háború kirobbanását. A film jó szórakozást ígér mindazoknak, akik vevők a pergő párbeszédekre, a látványos akciókra
és a képi trükkökre.

 Szeptember 29-én a Testcsere című
amerikai vígjáték lesz műsoron, amelyImpresszum

 Szeptember 22-én a Sherlock
Holmes 2. – Árnyjáték című amerikai filmet nézhetik meg az érdeklődők a nánási
moziban. Conan Doyle több mint 120
éves detektívtörténeteiből Guy Ritchie
2009-ben nagy sikerrel rendezett szélsebes akciófilmet, aminek most megérkezett a folytatása is. Holmes és társa,
Watson doktor ezúttal a csavaros eszű

ÚJ! ÚJ! ÚJ!

MINDENFÉLE SZŰRŐ, MEZŐGAZDASÁGI,
IPARI ÉS MUNKAGÉPEKHEZ!

Mesfém KFT.

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

Nánási lett az Év
Dalosa
Papp Mátyást úgy ismerik barátai,
ismerősei, hogy ha a közelben valamilyen
nótás dalos, vagy énekes verseny van,
szinte az elsők között regisztráltatja
magát a megmérettetésre. Van is már a
tarsolyában számtalan díj, többször állt a
képzeletbeli dobogó legfelső fokán is, de
most igazán keményfába vágta a fejszéjét,
illetve a hangszálait.
Augusztus végén került megrendezésre
Győrben a Nyugdíjas Dalosok és
Nótakedvelők XII. Országos Találkozója.
Az elődöntő pár héttel előbb történt
Debrecenben, de mivel idén olyan sok
jelentkező volt Kabán is tartottak egyet.
Pár nap múlva következett a Regionális
döntő, melyen Szolnok, Szabolcs, és
Hajdú megye legjobbjai vehettek részt.
Matyi bácsi ezt az akadályt is sikerrel
vette s egy hét múlva már robogott is
nek alapkérdése mindannyiunkban
megfogalmazódhatott már: milyen lenne másvalaki bőrében élni. A családos
ügyvéd és régi barátja, a laza, nőfaló
színész kívánsága teljesül, amikor egy
átmulatott este után a másik testében
találják magukat. A rendező, David
Dobkin az Ünneprontók ünnepével már
bizonyította érzékét a korhatáros komé-

vele a sebes vonat Győr irányába, a két
napos rendezvényre. A „Mátrai képek”
című dalos csokrát Sebestyén Miklós
tanár úr hegedűkíséretével adta elő nagy
sikerrel, s bejutott a másnapi gálára,
ahol 18 versenyző közül választotta ki
a szakmai zsűri a legjobbakat. Az esti
eredményhirdetésen büszkén vehette át
az Év Dalosa címet, értékes tárgyjutalmat,
és díszoklevelet. Elmondása szerint eddigi
70 éve alatt erre a díjra a legbüszkébb.
Ünneplésre azonban nincs idő, hiszen
pár nap múlva utazik az újabb versenyre,
egy Katona Dal Fesztiválra. Reméljük,
még sokáig fogja Hajdúnánás hírnevét
öregbíteni a nótakedvelők táborában
Kócsi Imre
diák iránt. Aki nem rökönyödik meg az
érdekes alapötlet ízléstelen poénokkal és
trágárságokkal való kibontásán, annak
ez a munkája sem fog csalódást okozni.
A vetítések 19 órakor kezdődnek.
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