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KereSzténySég, államiSág, nép, nemzet, 
hagyományoK

Városrész 
tanácskozás 

tedejen

A ugusztus 20. az egyik legősibb 
magyar ünnep. Szent István 
királyunk ünnepének, a ke-

resztény magyar államalapításnak 
emléknapja. Első nagy királyunkra 
való emlékezésnek ugyan ezeréves 
hagyománya van, azonban augusztus 
20. mint állami ünnep viszonylag rö-
vid múltra tekint vissza, és több évti-
zedes másfajta megemlékezések után 
1991-től államalapító Szent István 
napjaként ismét hivatalos állami és 
egyházi ünnep lett.

Az augusztus 20-i hosszú hétvégén 
Hajdúnánás gazdag programsorozat-
tal várta a városlakókat és az ideérkező 
vendégeket az idei Szent István napi ün-
nepségre. A hagyományokhoz híven az 
ünneplés már 19-én, vasárnap kezdetét 
vette, a főtéren két könnyűzenei kon-
certtel, amelyet a hagyományos utcabál 
követett. 

Másnap, 20-án délelőtt 10 órakor 
ünnepi istentisztelettel és szentmisével 
vette kezdetét a városi ünnepség, majd 
harangok zengő szava hívott mindenkit 
a templomkertbe, a bástyafal előtti térre.

A Himnusz hangjai után ünnepi be-
szédet ezúttal Tiba István országgyűlési 
képviselő, Balmazújváros polgármestere 
mondott. Beszédében megidézte állam-
alapító Szent István királyunk alakját, 
kiemelte uralkodói nagyságát, zseniális 
gondolkodásmódját, előrelátását, elgon-
dolásait népről, nemzetről, törvényekről, 
a folytatók, nemzedékünk felelősségéről. 

Az ünnepi beszédre rímelve klasszikus 
és kortárs költőinktől irodalmi összeállí-
tást hallhattunk „A haza bennünk van” 
címmel Dánielfy Zsolt, a debreceni Cso-
konai Színház művészének előadásában.

2010. június 4-e óta a Nemzeti Ösz-
szetartozás törvénye lehetővé teszi 
határontúli honfitársainknak a magyar 

„Esküszöm, hogy Magyarországot hazámnak tekintem… Isten engem úgy segéljen.”

Ünneplők a templomkertben

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2012. szeptember 8-án 
11.00 órai kezdettel a 4085 Hajdúnánás-
Tedej, Előháti u. 1. szám alatt található 
Hétszínvirág Óvodában városrész tanács-
kozást tart a hajdúnánás-tedeji lakosság 
számára

Tedeji ŐszköszönTŐ
időpont: 2012. szeptember 8. 
 (szombat)
Helyszín: Hajdúnánás-Tedej 
 a volt iskola udvara

Programok
10.00 Ünnepélyes megnyitó
Megnyitja: Szólláth Tibor polgármester
10.05–10.30 Főzőversenyen részt-

vevők regisztrációja
11.00 Városrész tanácskozás, Elő-

háti utca 1., Hétszínvirág Óvoda
11.00–17.00 A START Mintaprog-

ram kertészetének bemutatkozása, 
kóstoltatás. A Családsegítő és Gyermek-
jóléti Szolgálat által végzett állapotfel-
mérés – vércukorszint-, húgysav- és 
koleszterinszint mérés, testsúly, test-
zsír-, testtömeg- és vérnyomásmérés

Zöld Sátor – helyi természeti értékek 
megismertetése, játszóház természetes 
anyagokból készült játékokkal, fenn-
tarthatósági totó nyereményekkel

Hagyományos faszerkezetű, kézzel 
hajtható körhinta, kézműves foglalko-
zások, népi játékok játékmesterekkel, 
Lufi bohóc, filmvetítés

13.00 Bózsár Kati és Sarkadi László 
nótaműsora

14.00: Családi sportvetélkedő
15.00: A Hétszínvirág Óvoda óvo-

dásainak műsora
15.30 A Bocskai István Általános 

Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat, valamint a Hajdúnánási 
Református Általános Iskola és Óvoda 
néptánccsoportjainak előadása

16.00 Táncház
17.00 Eredményhirdetések



Minden érdeklődőt 
sok szeretettel vár 

a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat!

A két napos ünnepet a hagyományos tűzijá-
ték zárta. Fotók: Fűz László

Tiba István ünnepi beszédet mond

állampolgárság felvételét. Azóta nem 
múlt el állami, nemzeti, vagy városi ün-
nep, hogy nem került volna sor állam-
polgársági eskü letételre. Ezúttal 18-an 
választották városunkat hűségesküjük 
kimondásának színhelyéül. 

A Nefelejcs Kórus népdalcsokorral 
színesítette az ünnepi perceket, amely 
egyúttal át is vezette az ünnepséget a 
kenyérszentelés szertartásához. Az új 
kenyér felett áldást mondott Gacsályi 
Gábor nagytiszteletű úr és megszentelte 
Kerekes László római katolikus káplán 
atya. A megáldott, megszentelt új ke-
nyeret elsőként megszegte Dombi Imre, 
a református egyházközség gondnoka, 
majd Buczkó József, a római katolikus 
egyház világi elnöke. Az ünnepség a ha-
gyományos kenyérosztással ért véget.

Délután három órától vidám, szóra-
koztató programokkal folytatódott a 
Szent István napi ünnepség, amelynek 
megkoronázása kétségtelenül az esti 
órákban kezdődő Legenda c. zenés-tán-
cos álomjáték volt, a NaNá Színház és 
a Nyírség Táncegyüttes előadásában.  
A szabadtéri környezet sejtelmes, külön-
leges hatást kölcsönzött, az ősi magyar 
hitvilág elemeit felhasználó, a hit, a hű-
ség, a szeretet, az élet nagy kérdéseit bon-
colgató különleges darabnak.
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2012. július 31-én 
lejárt a Kőrösi Cso-
ma Sándor Gimná-
zium, Szakközép-, 
Szakképző Iskola és 
Kollégium igazgató-
jának, Gömöri Jó-
zsefnek a kinevezése. 
Kérdéseink a vezető-

ként eltöltött öt évére vonatkoztak, illetve 
arra is kitértünk, miért nem nyújtotta be 
pályázatát a következő időszakra.

A Kőrösit diákként és tanárként is 
megismerhette. Az iskola milyen eré-
nyeit, erősségeit akarta megőrizni igaz-
gatóként? Mennyire érzi sikeresnek ezt 
a szándékát?

Megtiszteltetésnek éreztem, hogy an-
nak az iskolának a tanára lehetek, ahol di-
ákként kiváló tanáraimtól a tudományok 
alapjait szívhattam magamba. Igazgató-
ként szerettem volna az iskola hírnevét 
nemcsak a régióban, hanem az országban 
is megtartani. A szándékaimat csak rész-
ben tudtam megvalósítani. Amikor öt év-
vel ezelőtt beadtam a pályázatot, meg sem 
fordult a fejemben, hogy egy év elteltével 
egy összevont intézményt kell irányíta-
nom. Ez a nagy iskola nem tudott akkora 
lendülettel, elánnal működni, mint addig 
az egységei külön-külön. 

Milyen hátrányait (esetleg előnyeit) 
érezte annak, hogy korábban nem vol-
tak vezetői tapasztalatai? 

Éreztem magamban annyi erőt, akara-
tot, kitartást és tudást, hogy meg tudjam 
tanulni az iskolavezetést. Az első időkben 
mérhetetlen segítséget kaptam az iskola-
vezetéstől, valamint a leköszönő igazgató-
nőtől, Debreczeni Imrénétől, amit min-
denkinek ezúttal is, ismételten köszönök. 
Az, ami az első év, de főként a második 
év után történt, tehát a részbeni, majd 
teljes összevonás, már több volt, mint ki-
hívás. Előnyt az jelentett, hogy nem ren-
delkeztem megrögzött vezetői elvekkel és 
szokásokkal, új helyzetben új döntéseket 
tudtam hozni.

Miket tekint igazgatói munkája leg-
főbb sikereinek?

Az iskola hírnevének megtartását, az 
elmúlt évig a sikeres beiskolázást. Az idei 
alacsony beiratkozási létszám nem rajtam 
és a kollégáimon múlott. A visszajelzések 
alapján sikernek könyvelem el azt is, hogy 
nyugodt, kiegyensúlyozott körülmények 
között dolgoztak a kollégák. További si-
kerek: az Országos Szakmai Tanulmányi 
Verseny megrendezése, a Térségi Integrált 
Szakképző Központ létrehozásában és az 
ahhoz kapcsolódó pályázat sikeres végre-
hajtásában való részvétel, a nyolcosztályos 
gimnáziumok regionális versenyének le-
bonyolítása, a sok tanulói nyelvvizsga, a 
jó felvételi arányok, az eredményes szak-
mai vizsgák.

Végül miért döntött úgy, hogy nem 
pályázza meg újra az intézményvezetői 
posztot?

Nehéz döntés volt. Korábban tanár-
ként becsületes munkával járultam hoz-
zá a Kőrösi sikereihez, igazgatóként sem 
tettem ezt másként, csak közben a kö-
rülmények megváltoztak. A döntéseket a 
szakma megkérdezésével, de nem mindig 
a kapott válaszok figyelembevételével hoz-
zák. Én ezt nem tudtam megemészteni.

Az igazgatói kinevezéssel „előző éle-
te” mely területei, tevékenységei szo-
rultak háttérbe?

Egész napos tevékenység az igazgatói 
munka. Korábban szerettem kosarazni, 
úszni, médiával foglalkozni, dobolni, de 
ezekre mostanában csak nagyon ritkán, 
illetve egyáltalán nem volt lehetőségem. 
Egyetlen dologra viszont két év óta min-
dig szakítok időt: a kicsi unokámmal való 
együttlétre. Emelt fővel megyek vissza 
tanítani. Ne hangozzon nagyképűen, de 
remélem, hogy a diákok nyereségére és a 
családom megnyugvására.

Vékony Gábor

Kapcsolódó hír, hogy 2012. augusztus 1. és 
október 31. között ideiglenesen a korábbi igaz-
gatóhelyettes, Skopkó Istvánné tölti be a Kő-
rösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, 
Szakképző Iskola és Kollégium vezetői pozíci-
óját. November 1-től az újra kiírt pályázaton 
győztes személy veszi majd át az intézmény 
irányítását.

E verssorokkal 
búcsúzunk sokak 
Erzsike nénijétől, 
Nemes Gyuláné, 
született Lugosi 
Erzsébettől, aki 

generációk sorát tanította a betűvetésre, 
gyarapította tanítványai tudását a jó ta-
nító hitvallása szerint. 1932. december 
16-án született Hajdúdorogon, tanul-
mányai végeztével 1951-től a hajdúná-
nási fiúiskolában kezdte meg szépívű, 
hosszú és sikerekben gazdag pedagógu-
si pályafutását. 1953-ban ment férjhez 

Nemes Gyulához. Öt évig a tanyasi ta-
nítók nehézsorsú életét élték a fürjhalmi 
iskolában, de kárpótolta őket a csillogó 
tekintetű, a tudást szomjazó gyermekek 
ragaszkodása, szeretete. 1962-től egészen 
nyugdíjba vonulásáig, 1994-ig, a Polgári 
úti III. sz. Általános Iskolában dolgozott. 

Pedagógiai munkássága során mindig 
fontosnak tartotta, hogy a gyerekek az 
alapvető erkölcsi normák szerint visel-
kedjenek. Felkészítette őket a tisztessé-
ges, becsületes, dolgos életre, akik a mai 
napig hálás szívvel idézik fel a vele töltött 
órákat és szabadidős foglalkozásokat. 

Kimagasló szakmai munkáját 1975-ben 
miniszteri dicsérettel ismerték el. A kö-
nyörtelen idő és betegség megakadályoz-
ta abban, hogy személyesen vehesse át az 
idei Pedagógus Napon a Polgármesteri 
Elismerő Címet. Már nem maradt idő, 
csöngetett az égi pedellus, és 2012. júni-
us 10-én elment egy másik világba, ahol 
már nem fáj semmi, ahol örök béke ho-
nol, de a maradottakban, tanítványok-
ban, kollégákban, még sokáig fáklyaként 
villan fel emléke.

Hátrányos helyzetű gyermekek kirán-
dultak augusztus elején a Zempléni-
hegységbe a Vöröskereszt Hajdúnánási 
Területi Szervezetének szervezésében.

Megismerhette a szép és nevezetes he-
lyeket – Tokajtól Hollóházáig – az a 31 
hátrányos helyzetű gyermek augusztus 
7-én és 8-án azon a kiránduláson, amelyet 
26 éve minden esztendőben megrendez a 
Vöröskereszt Hajdúnánási Területi Szer-
vezete. E gyerekek többségének nincs esé-
lye arra, hogy nyáron a szüleivel kimoz-
duljanak, nyaraljanak, elhagyják a falu, a 
település határát. 

A csoport megmászta a Tokaji-hegyet, 
megnézte a Sárospataki várat, a Füzér-
radványi kastélyt, kisvasúton Kőkapura 

utazott, majd Kishutára gyalogtúrázott.  
A kirándulás élményei; a tábortűz, a já-
ték, a Bodrog-parti séta, és a tokaji sütizés 
sem maradt el a sok látni- és tudnivaló 
mellett. Mindezeken túl nagyon tetszett a 
gyerekeknek az elsősegély bemutató, amit 
a szállásukon, Bózsván tartottak a szerve-
zők. A gyerekeket nagyon érdekelte, ho-
gyan menthetnek életet, s kipróbálták az 
újraélesztést a gyakorló Ambu-babán. 

Az, hogy idén is lehetett kirándulás a 
Vöröskereszt Hajdúnánás Területén mű-
ködő önkormányzatok és a versenyszférá-
nak kitett vállalkozók és egy nagyáruház 
támogatásának köszönhető.

Gut István

„emelt fővel megyek vissza tanítani.”
interjú gömöri József leköszönő iskolaigazgatóval

Gratulálunk a 2012. július hónapban Hajdúnánáson házasságot kötött 
pároknak!
3 Kovács Andrea és Drén Sándor 2012. július 07.
3 Magyar Viktória és Simicsku Csaba 2012. július 07.
3 Csécsi Mónika és Kovács Lajos 2012. július 12.
3 Veronyák Viktória Ilona és Vecsernyés John 2012. július 16.
3 Lőrincz Krisztina Magdolna és Szálkai Levente 2012. július 21.
3 Reszelő Julianna és Cséki Elemér 2012. július 21.
3 Timári Éva és Csontos Gyula 2012. július 28.

Köszöntjük Hajdúnánás város 
legifjabb lakóit!
2 Balázs Lara
2 Balogh Eszter
2 Lukács Linda Nóra
2 Nagy Áron Imre
2 Pataki Máté
2 Porkoláb Balázs Áron
2 Pók Attila Mihály
2 Smid Joakim Benett
2 Szabó Enikő

anyakönyvi hírek 

Akiktől 2012. július 1–július 31. 
között búcsút vettünk:
1 Ádám Miklós
1 Csengeri László
1 Fehér Gábor Imre
1 File Lászlóné
1 Gál Lajos Andrásné
1 Girus László
1 Horváth László
1 Jámbor Zoltán
1 Majoros Istvánné
1 Molnár János Csaba
1 Stefánovich Elemér Imre
1 Szalóczi Gábor
1 Szilágyi Ferencné
1 Szincsák Gáborné
1 Tóth Lajos László
1 Váradi Jánosné

huszonhatodik alkalommal 
kirándultak a gyerekek

in memoriam nemes gyuláné 
1932. december 16.–2012. június 10.Nemcsak olvasni – oly szűkös a szó,

nem írni csak – az írás elmosódik –,
tanítani a lét maradandó
örömeit, a dolog dáridóit,
a töltekező szellem bő vigalmát,
a lélek beleélő örömét,
megőrizni a gyermeki szabadság
önfeledtségét, az idő sötét
borúban bátran bontakozó kedv
csörgő fegyvereit, ki nem fogyó
kíváncsisággal merülni a fölvert 
vizek alá - ilyen útravaló
volt tarsolyomban, míg elébük álltam.
Látom szemükben ma is azt a fényt.
S nem tudom, bennük – elúsztak az árban 
– felvillanok-e olykor – fáklyaként!

Kónya Lajos: Fáklyaként
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állatorvosi ügyelet hajdúnánáson

Időpont Ügyeletes orvos Elérhetőség

2012. 09. 08–09. Dr. Adorján Nándor 06-30/5252-995

2012. 09. 15–16. Dr. Kiss József 06-30/4645-021

2012. 09. 22–23. Dr. Oláh Miklós 06-30/2504-410

2012. 09. 29–30. Dr. Tóth István 06-70/3761-174

2012. 10. 06–07. Dr. Kiss Márton 06-70/9328-567

2012. június 4-én 15 óra körüli időpont-
ban Hajdúnánás területén K. L. hajdú-
nánási lakos udvarán feltalálásra került 
egy férfi vázas, 28-as, szürke színű, fehér 
üléssel rendelkező kerékpár. K. L. a rend-
őri intézkedés során elismerte, hogy a 
kerékpárt 2012. június 1-én napközben 
Hajdúnánás Köztársaság téren tulajdo-
nította el. Az ügyben a sértett feltalálása 
érdekében rendőrségi felhívást tetettünk 

közzé, melynek során a kerékpár tulaj-
donosa látván a felhívást a Hajdúnánási 
Újságban, jelentkezett a rendőrségen.  
A Rendőrkapitányságon a kerékpárját 
felismerte, majd az eljárási cselekmények 
lefolytatását követően az átadtuk részére. 
A fentieket figyelembe véve, kérjük a fel-
hívás megszüntetést.

A segítő közreműködésüket köszönjük.
Örülünk, hogy segíthettünk! (szerk.)

rendőrségi eljárás megszüntetése - jelentkezett 
az ellopott kerékpár gazdája 

•	 Ismeretlen tettes 2012. július 1-jén 
19.00 és 20.00 közötti időben Haj-
dúnánáson egy szórakozó helyen, az 
asztalon őrizetlenül hagyott övtáská-
ból eltulajdonított egy Sony Ericsson 
Xperia X8 típusú mobiltelefont kb. 60 
000 Ft értékben.

•	 Ismeretlen tettes 2012. július 8. napon 
3 óra 00 perc és 4 óra közötti időben 
Hajdúnánáson egy családi ház ablakán 
a szúnyoghálót kiégette és az így ke-
letkezett résen benyúlt majd az ablak 
mögötti széken lévő női táskákat kivet-
te és a benne lévő 6000 Ft-ot eltulaj-
donította.

•	 Ismeretlen tettes 2012. július 8-án vir-
radóra Hajdúnánáson egy gazdasági 
társaság telephelyéről egy Honda tí-
pusú lapvibrátort tulajdonított el, kb.  
250 000 Ft értékben.

•	 Ismeretlen tettes 2012. július 12-én 
virradóra Hajdúnánáson egy családi 
ház záratlan melléképületéből eltu-
lajdonított egy Schwinn Csepel típu-
sú női vázas kerékpárt valamint egy 
SKILL típusú elektromos láncfűrészt, 
kb. 62 000 Ft értékben.

•	 2012. július 14-én 22 óra 50 perckor 
Hajdúnánáson a rendőrjárőr intézke-
dés alá vonta O. A. hajdúnánási lakost, 
akinél feszítővasat, szövet kesztyűt, 
zseblámpát, és egy maszkot találtak. 
A nála lévő csomagból előkerült 2 db 
benzines láncfűrész, 2 db pisztolyfúró, 

2 db akkus fúró, 1 db elektromos gya-
lugép, 1 db sarokcsiszoló, 1 db sarok-
csiszoló és különböző más szerszámok. 
Nevezett elismerte, hogy a tárgyakat 
egy közeli garázsból tulajdonította el. 
A lopással okozott és megtérült kár kb. 
200 000 Ft.

•	 Ismeretlen tettes 2012. július 16-ára 
virradóra Hajdúnánás külterületén egy 
tanyából eltulajdonított a tanya mellett 
kikötött üszőborjút, kb. 80 000 Ft ér-
tékben.

•	 Ismeretlen tettes 2012. július 18-án 
virradóra Hajdúnánáson egy családi 
házba szúnyogháló letépés módsze-
rével behatolt és onnan eltulajdonított 
483 000 Ft készpénzt, bankkártyákat, 
mobiltelefont és más tárgyakat, össze-
sen kb. 500 000 Ft értékben.

•	 Ismeretlen tettes 2012. július 4-én 
22.00 óra körüli időben Hajdúnánás, 
Magyar utcán lévő gördeszka pálya 
mellett letett hátizsákból eltulajdoní-
tott egy Nokia Lumia 610 típusú mo-
biltelefont 62 000 Ft értékben.

•	 Ismeretlen tettes 2012. július 17-én 
virradóra Hajdúnánás külterületén egy 
tanyából 9 db anyajuhot tulajdonított 
el kb. 170 000 Ft értékben.

•	 Ismeretlen tettes 2012. július 29-én 
3.00 körüli időben Hajdúnánáson az 
egyik szórakozó hely elől eltulajdoní-
totta egy lezáratlanul elhelyezett ke-
rékpárt, kb. 120 000 Ft értékben.

rendőrségi hírek 2012. július 

A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése
TÁMOP 5.5.1.B-11/2-2011-0313 MÁS-KÉP a családi közösségekért

A Fehér Bot Alapítvány 2012. június 1 – 2013. október 31. között valósítja meg a TÁMOP 
5.5.1.B-11/2-2011-0313 azonosítószámú, MÁS-KÉP a családi közösségekért című projektjét.

Célunk a családhoz, a gyermekekhez, a gyermekvállaláshoz kapcsolódó társadalmi vi-
szonyulás javítása, a családi élettel kapcsolatos negatív jelenségekkel szembeni prevenció.

Szolgáltatásainkat a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegséggel, illetve 
fogyatékossággal élő személyek és családtagjaik vehetik igénybe.

Az alábbi szolgáltatásokkal várjuk ügyfeleinket:
	gyermekfelügyelet
	jogi, pszichológiai, szociális szakemberek tanácsadása
	információ szolgáltatása ellátásokkal, oktatással kapcsolatos kérdésekben
	előadások: logopédus, dietetikus, gasztroenterológus, pszichológus, genetikus, szociá-

lis szakemberek, helyi civil szervezetek közreműködésével
	internet hozzáférés biztosítása
	állásinterjúra felkészítő foglalkozás
	kommunikációs és személyiségfejlesztő; konfliktuskezelési és együttműködést kialakí-

tó; álláskeresési tréningek
	családi életre nevelést segítő tréning, házasságra való felkészítés
	közösségépítő programok: önsegítő csoportok, dráma- és színjátszó klub
	szabadidős programok: színház, koncert, kirándulás, családi nap, sport nap, farsang, 

gyermeknap 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A szolgáltatások igénybe vétele térítésmentes!

Elérhetőségeink: Fehér Bot Alapítvány
4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 5. (előzetes időpont egyeztetése szükséges)
Tel.: 06-52/572-079  maskep@feherbot.hu  www.feherbot.hu

Szakál Julianna – koordinátor
06-30/473-91-81

 

Külterületi kerékpárutak építése Nyíradony és Hajdúsámson között
KÖZOP-3.2.0/b-08-2008-0006 
Záró-rendezvény

MEGHÍVÓ

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.

Tisztelettel meghívjuk a 2012. június 28-án, csütörtökön 10.00 órától tartandó 
projektzáró-rendezvényre
Helyszín: Arany János Általános Iskola és Óvoda 
(4253 Nyíradony-Aradványpuszta, Iskola u. 1.)
A projekt megvalósítási időszaka: 2011. március 21.–2012. június 30.
Kedvezményezett: Nyíradony Város Önkormányzata 
(4254 Nyíradony, Árpád tér 1.)
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 337 500 000 Ft

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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Idén, végzős osztályként már nem tervez-
tük, hogy kirándulni megyünk a sok ten-
nivaló miatt. Osztályfőnökünk azonban 
úgy gondolta, hogy egy délután keretein 
belül szervezzünk valamilyen programot, 
ami nem csak érdekes, de tanulságos is le-
het számunkra. Ezért vetette fel azt az ötle-
tet, hogy látogassunk el a Tiszalöki Orszá-
gos Büntetés-végrehajtási Intézetbe. Mon-
danom sem kell, hogy szinte mindenki 
részt kívánt venni ezen a „kiránduláson”.

Amikor eljött a várva várt nap – május 
21. – izgatottan ácsorogtunk az iskola 
parkolójában és csak találgatni tudtuk, 
mire számíthatunk majd. Megérkezvén 
még nagyobb izgalom támadt. Beenged-
tek minket, majd megjelent egy ott dol-
gozó hölgy és egy fiatalabb férfi, akikről 
kiderült, ők fognak minket kalauzolni az 
intézményben. 

A hölgytől megtudtuk, az intézmény 
alapkőletétele 2006-ban zajlott, az át-
adás 2007-ben történt. Az építést egy 
magánvállalkozó végezte, majd az állam 
bérelte ki az épületet 15 évre. Az intézet, 
amely 700 férfi rabnak ad „otthont”, há-
rom részből áll: egy fogházból, egy bör-
tönből és egy fegyházból. 

Ezt követően láthattuk, hogy szinten-
ként van egy figyelőszoba, ahol az ügye-
letes tiszt mindent szemmel tarthat. To-
vábbhaladva bemehettünk egy kétágyas 
zárkába. A fogvatartottak meglehetősen 
jó körülmények között tölthetik min-
dennapjaikat, a zárkákban van tévé és 
rádió, saját mosdóhelyiség, íróasztal. 

A folyosókon továbbsétálva a kísé-
rőink folyamatosan ismertették velünk 
az intézmény lakóinak napirendjét. Így 
megtudtuk, hogy a rabok naponta egy 
órára lemehetnek az udvarra, sportolhat-
nak, valamint kézügyességüket is meg-
csillogtathatják. Ezt követően megláto-
gattuk a könyvtárszobát, a tantermeket, 
a tornatermet és az edzőtermet.

Mindent összevetve nagyon érdekes 
túrában volt részünk. Bár én hiányol-
tam, hogy sem a fogvatartottakkal, sem 
a híres őrző-védő német juhászkutyák-
kal nem találkozhattunk. A kutyákról 
annyit azért megtudhattunk, hogy a 
gazdájuk jelenlétében kezes bárányok, 
azonban nélkülük bárkire rátámadnak, 
aki közel merészkedik hozzájuk.

Jóna Janka

•	 Szeptember 8. 9 óra: VII. Nyugdíjas 
Kórus Találkozó a Hajdú-Bihar Me-
gyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetsé-
ge, a Hajdúnánási Nyugdíjas Klub és a 
Kéky Lajos VMK szervezésében.

•	 Szeptember 9.: A Magyar Dal 
Napja a Hajdúnánási Lente Lajos 
Magyarnóta Egyesület, az Országos 
Nótaszövetség és a Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központ szervezésében. 
10 órától: szabadtéri programok a 
Köztársaság téren. 17 óra: Nótagála. 
Sztárvendég: Madarász Katalin. A ze-
nét szolgáltatja: Botos Lajos és zeneka-
ra. Belépő a délutáni programra és a 
gálára: 1200 Ft/fő.

•	 Szeptember 15. (szombaton) Szüre-
ti Sokadalom. 12–13 óráig a szüreti 
menetben résztvevők gyülekezője a 
Fürdő utcán a Camping előtt

 13.30 a szüreti menet megérkezése a 
Köztársaság térre

 13.45 polgármesteri köszöntő
 14 óra a szüreti menet indulása a Köz-

társaság térről. A felvonulás útvonala: 
Körforgalom, Kossuth u., Ady E. krt, 
Petőfi u., Attila u., Magyar u., Árpád 
u., Honfoglalás u., Baross u., Bocskai 
u. A menet a következő helyeken áll 
meg: Petőfi utca (kenyérgyár) – az 
Attila u.-Petőfi u. kereszteződése – a 
Dorogi u.-Magyar u. kereszteződé-
se – Magyar u. (temető) – Magyar u. 
(Diófa Csárda) – a Polgári u.–Árpád 
u. kereszteződése – Honfoglalás u. 
(Szikra Bolt) – a Honfoglalás u.-Rá-

kóczi u. kereszteződése – Baross u. 
(Csiha Iskola) – a Baross u.-Bocskai u. 
kereszteződése.

 14.15 Molnár Orsi zenés interaktív 
gyerekműsora

 Kb. 14.15 a mustpréselés kezdete
 15.00 a Lókötők Citeraegyüttes műsora
 16.00 csergetőverseny (Csak a műve-

lődési központ által biztosított ostorral 
versenyezhetnek a résztvevők!)

 17.15 Molnár Orsi nosztalgia showja 
és Soltész Rezső műsora

 19.30 szüreti bál a művelődési köz-
pont színháztermében

 Zenél: Tordai Zoltán és cigányzenekara
 Belépődíj: 3000 Ft/fő, amely tartal-

mazza az aperitifet és a vacsorát.
 A bálra jegyek szeptember 13. (csütör-

tök) 16 óráig válthatóak a művelődési 
központban.

•	 Szeptember 16-ig tekinthető meg a 
Hajdúnánási Nemzetközi Képzőmű-
vészeti Alkotótábor kiállítása a műve-
lődési központ galériájában.

•	 Szeptember 18. 17–18.30 Gyűjtők 
cseredélutánja

 Szeretettel várjuk a bélyeg, kártya-
naptár, telefonkártya, szalvéta, érme, 
bankjegy, Kinder-figura, képeslap, 
régiség, képregény stb. gyűjtőket és a 
különféle hobbik iránt érdeklődőket.

 A művelődési központ Barangoló 
Klubja buszkirándulást szervez 2012. 
október 13-án (szombaton) a feketetói 
vásárba Erdélybe, ahová útitársak jelent-
kezését várjuk. Az út ára: 5300 Ft/fő.

Ki gondolta volna, hogy van városunk-
ban egy ember, aki harcolt anno az Eger 
váránál zajló csatában, és ráadásul nem 
is a magyarok oldalán. A zord török, aki 
többször vérszomjas csatakiáltással rohant 
az egri vár alá megküzdeni a védőkkel, je-
lenleg a Kasza utcában lakik feleségével, 
boldogan éli nyugdíjas éveit és úgy hívják, 
hogy Ráti Gyula.

Gyula bácsit kicsit irigykedve hallga-
tom, amint mosolyogva mesél nekem az 
Egri csillagok című nagysikerű film for-
gatásáról, melyben statisztaként szerepelt 
1968-ban.
 Nagyatádon voltam katona, mikor 

jött a parancs, hogy száz embert elvisznek 
Pilisborosjenőre, filmforgatásra. Persze, 
hogy örültünk. Az ország több laktanyá-
jából toborozták az embereket, s mire 
összejöttünk, közel ötezren voltunk, s 
mindannyian törököt alakítottunk. Én 
egy gyönyörű buggyos, piros nadrágot 
kaptam – bevallom a jelmezek nagyon 
tetszettek – s következett a felvonulás a 
várhoz. A parancsnokok hangszórón ad-
ták az utasításokat, s mire megérkeztünk, 
kezdhettük elölről. A létrára nem volt sza-
bad felmásznunk. Este hatalmas vásznon 
filmvetítések voltak – ezzel szórakoztattak 
bennünket. A kaja viszont isteni volt. 
 5000 katonát hogyan lehet számon 

tartani? 

 Úgyhogy többször is sorba álltunk.  
A legjobb viszont az volt, amikor parancs-
ba adták, hogy tilos a borotválkozás. Mi-
nél zordabb töröknek kellett kinéznünk. 
Nevetséges az volt, hogy az ágyuk csak 
egy kis pukk hangot adtak nagy füsttel. 
Bezzeg a filmen szóltak akkorát, hogy 
megrettentünk. A kaszkadőrök a várfo-
káról hatalmas szivacsokra estek le, majd 
gyorsan kihúzták alóluk, s újra bekapcsol-
ták a kamerát. A nagy titok, hogy hogyan 
éghetett le az egyik fatornya a várnak? 
Íme a válasz. Annyira meleg volt, hogy 
az odakészült tűzoltókocsikból szó sze-
rint kiittuk a vizet. A jelenet végén szólt 
a Várkonyi (a film rendezője), hogy lehet 
oltani. Búgtak a motorok, de víz nem jött 
egy csepp sem. A tűzkerék is gyönyörű 
volt (körülötte a sok bábuval, amik a ha-
lott törököket helyettesítették). A „mor-
dály” is, amivel lőttünk vaktölténnyel volt 
megtöltve. Természetes, hogy poénból az 
előttünk lévő háta közepét célozgattuk.  
A színészeket sajnos csak messziről láttuk, 
őket mindennap busszal hozták ki. Egy-
szóval csodálatos másfél hónap volt. Ami-
kor visszamentünk a laktanyába, akkor ért 
bennünket a meglepetés. Szinte üres volt a 
laktanya, a társainkat kivezényelték Cseh-
szlovákiába. Ne feledjük 1968-at írtunk.

Kócsi Imre

„ott, túl a rácson…”

programajánló
Kéky lajos Városi művelődési 
Központ

Jumurdzsák katonája nánáson

Sarudon táboroztak 
a Bocskaisok
Csapatunk vasárnap 6-kor indult el a 120 
km-es biciklitúrára. Úticélunk Sarud volt. 
8 óra tekerés után érkeztünk meg a tábor-
helyünkre, ahol árnyas fák alatt vertük fel 
sátrainkat és kipihentük a hosszú út fára-
dalmait. Az elkövetkező öt nap alatt meg-
látogattuk a kiskörei víztározót és voltunk 

Poroszlón az Ökocentrumban is. Minden 
nap fürödtünk és napoztunk a parton, 
3–4 személyes hajókba szállva indultunk 
kenutúrára és fedeztük fel a Tisza-tó nö-
vény és állatvilágát. Láttunk szürkegémet 
és megtudtuk mi a különbség a tavirózsa 
és a tündérrózsa között. 3 csoportban egy 
GPS-túrán is részt vettünk és így ismer-
hettük meg Sarud nevezetességeit. Estén-
ként éjszakába, sőt hajnalba nyúlóan ját-
szottunk, nevetgéltünk, énekeltünk. Ezt a 
felnőttek nem mindig nézték jó szemmel, 
ezért éjszakai pizsis futásban és biciklizés-
ben is részünk lehetett. Hazaindulásunk 
előtti utolsó nap vízibiciklizhettünk és 

egy 1 mázsás gömbben tehettük próbára 
állóképességünket. A csütörtökön elma-
radt éjszaki fürdőzést is bepótolhattuk 
péntek éjjel. Eleinte vonakodva léptünk a 
hideg vízbe, de hamarosan nagy sikítások 
közepette élveztük az ott töltött utolsó 
este minden percét. Reggel nagyon fárad-
tan ébredtünk, de hamar készen álltunk 
az előttünk lévő hosszú útra. Mindenki 
nagyon elcsigázva, de élményekkel tele ért 
haza. Úgy gondolom ez a hét maradan-
dó emlék lesz tanároknak és gyerekeknek 
egyaránt.

A Tisza tó partján töltött egy hetet 
nem tudtuk volna ilyen sok programmal 
megtölteni, ha nincsenek a támogatók, 
akiknek ezúton szeretnénk megköszönni 
segítségüket: Szólláth Tibor polgármester, 
Tóth Imre igazgató, Nagyné Zsíros Irén 
DÖK, Nyakas András, Török István, 
Tóth Imre, Csiszár Ferenc, Nyakas Gábor, 
Hódos Antal, Pharma Sano Bt.

Puskás Flávia
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GÁZKÉSZÜLÉK 
SZERVÍZ
UNICAL kondenzációs gázkészülék, faelgá
zosító és vegyes tüzelésű kazáncsalád 
teljes körű forgalmazása, készülékek cse
réje szállítással komplett ügyintézéssel, 
üzembe helyezéssel.

MÁRKASZERVÍZ 
Czifra Imre  4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 79.

Tel.: 0620/9781284, 0620/4745737

 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.

Igény szerinti szállítással.

CZIfRA IMRE
4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 79.
Tel.: 20/9781284
 20/5456629

GÉPI RAKODÁS ÉS 
FÖLDMUNKA VÉGZÉS

Király Gold ÉKszerüzlet
4080 Hajdúnánás, Mártírok út 15.

Valutaváltás a legjobb 
napi árfolyamon!

ArAny, ezüst felVásárlás

nagyszerviz
mûszaki vizsgáztatás/autószerelés

Műszaki vizsga:
személygépkocsi, 3,5 tig 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.: 0630/9558627
Nyitva: HP.: 7.0017.00ig. Szo.: 7.00–12.00ig.

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

NehezeN ébred reggel?
ébresztő- fali és karórák nagy választékban. Kontaktlencse 

ápolószerek és tartozékok. 
Képkidolgozás digitális adathordozókról is!

FÓGEL 
OPTIKA-FOTÓ
Hajdúnánás, Mártírok út 17.
Tel.: 06 30 9 581 449

ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓ
	TÖRÉSÁLLÓ szemüveglencsék 20–50% kedvezménnyel! 
	FÉNYRE SÖTÉTEDŐ szemüveglencsék 
 30–50% kedvezménnyel!
	20 féle tudományos számológép.

Tisztelt Hajdúnánási Lakosok!
Köszönjük eddigi bizalmukat!
Továbbra is várjuk megrendeléseiket!

 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

Mérsékelt	árak,	profi	személyzet,	
kellemes környezet várja önöket!
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

hajdúnánás kertvárosában, hadnagy 65. sz. alatt, 
csendes helyen 1224 nm telekkel egy 120 nm lakás 
cserépkályha fűtéssel eladó. A cserépkályha fűtés 

a számos gyümölcsfa, üvegház és szabadon művelhető 
kert kiválóan alkalmas akár nyugdíjas

házaspárnak akár ifjú házasoknak az önfenntartó élethez. 
A lakás 1+ nappalis + pince+garázs.

Van fúrt kút is. érdeklődni: 70/372-1502

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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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

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

Nyak-Ép Kft.

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.

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
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Kedves Szülők! 
Újra  i t t  a  l ehe tő s ég ! 
A Sziporka Családi Napközi
korlátozott számban újra várja a gyerekeket 
és szüleiket 1 éves kortól! 
Szeptember 21-én nyílt napot tartunk 10–15 óráig!
Árak: napi 8 órában 15 000 Ft/hó + étkezés, 
napi 4 órában 7500 Ft/hó + étkezés, illetve: 350 Ft/óra

Hajdúnánás, Kazinczy u. 53. • Telefon: 06/20 9198-970 • 06/70 2100-438

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.

www.szimpatika.hu

Korona Patika

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

ELADÓ!
4080 Hajdúnánás, 
Korponai u. 51.
alatti lakás eladó!

Tel.: 06-20/941-6108

Hőszigetelt, tetőteres, 
4 szoba, nagy nappali, 
melléképület, parkosí
tott udvar, tóval!

Alacsony rezsi!!!

18 000 000 Ft.

Hirdetés feladás

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

Ez itt
az Ön hirdEtési fELüLEtE!
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Autóalkatrészek a legjobb 
árakon!

Mesfém Kft.
Hajdúnánás, Dorogi u. 7. Tel.: 52/570575

Hajdúdorog, Böszörményi u. 79. Tel.: 52/232292

a hajdúnánási holding zrt. 
pályázatot hirdet az alábbi pozíció 
betöltésére: holding operatív igazgató

Hirdetés feladás

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

Ez itt az Ön hirdEtési fELüLEtE!

Ideális pályázónk felsőfokú gazdasági vég-
zettséget és kis- közepes cégnél többéves 
gazdasági felsővezetői gyakorlatot szerzett 
szakember. Holding szervezetben szerzett 
tapasztalat előnyt jelent.

Feladatok:
	 A Holding napi operatív felügyelete és 
vezetése 
	 A vállalatcsoport üzleti tervezése és a 
megvalósítás irányítása 
	 A társaság pénzügyi kimutatásainak, 
költségvetés és éves beszámolójának 
elkészíttetése 
	 Hatékony Holding szervezet működ-
tetése
	 A Holding és a tagvállalatok számviteli 
és jelentési rendszerének hatékony mű-
ködtetése
	 A társaság tulajdonában álló tagválla-
latok operatív felügyelete, kiemelten a 
tagvállalati szervezet pénzügyi tranzak-
cióinak és beszerzéseinek egységesítése, 
tervezése és irányítása 
	 Az Igazgatóság vállaltcsoport szintű, 
stratégiai döntéseinek végrehajtása és a 
tagvállalati végrehajtás biztosítása
	 A társaság és a tagvállalatok pénzügyi 
adatainak elemzése, a szervezet telje-
sítményének és pénzügyi helyzetének 
értékelése az Igazgatóság felé
	 A Holding és a tagvállalatok pénzesz-
közeinek hatékony felhasználásának 
ellenőrzése 
	 Az Igazgatóság ellátása a stratégiai dön-
tésekhez szükséges információkkal, 
	 Szükség esetén a társaság képviselete 
hatóságok előtt

elvárások:
	 Felsőfokú szakirányú végzettség 
	 Pénzügyi vezetőként, szerzett mini-
mum 3 éves tapasztalat 
	 Önálló-, pontos munkavégzés 
	 Kiemelkedő kommunikációs képesség 
és tárgyalási készség rugalmasság, ter-
helhetőség

amit kínálunk:
	 Nagyfokú önállóság, 
	 Komoly szakmai kihívások, szakmai 
fejlődési lehetőségek 

	 Versenyképes jövedelem, béren kívüli 
juttatások 

Munkavégzés helye: Hajdúnánás

Jelentkezés módja:
Benyújtási határidő: 

2012. szeptember 15.
A benyújtás helye: 

Hajdúnánás Kossuth út 22. 
Az elbírálás határideje:

A pályázat benyújtását követő 30. nap. 
A pályázat elbírálásának rendje: a pá-

lyázatokat a Hajdúnánási Holding Zrt. 
Igazgatósága bírálja el és dönt a munka-
kör betöltéséről. 

A döntést az Igazgatóság közzéteszi a 
helyben szokásos módon. A nem nyertes 
pályázatokat a döntést követően megsem-
misítjük. 

*
A Hajdúnánási Holding Zrt. pályáza-
tot hirdet az alábbi pozíció betöltésére: 
Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 
ügyvezetői igazgatói munkakörének 
betöltésére.

Feladatok:
	 A Társaság üzleti tervének elkészítése és 
annak megvalósítása 
	 Az tulajdonos ellátása a céget érintő 
stratégiai döntésekhez szükséges infor-
mációkkal, 
	 Gondoskodik a tulajdonos által meg-
határozott célkitűzések, gazdaságpoli-
tikai döntések és Alapítói Határozatok 
operatív végrehajtásáról, valamint a 
Társaság törvények szerinti hatékony 
működtetéséről,
	 A Társaság szervezeti, vezetési, műkö-
dési feltételeinek megvalósítása,
	 A Társaság munkájának szakmai irányí-
tása,
	 Az alapító okiratban, az éves üzleti ter-
vekben, az Alapítói Határozatokban, 
rögzített feladatok ellátása
	 a Társaság eredményes működtetése, 
operatív vezetése,
	 Elkészítteti az éves beszámolót, a mér-
leget, vagyonkimutatást, és a Társaság 
működéséről szóló éves jelentést,
	 Elkészíti a tulajdonos által megfo-
galmazott heti, havi és negyedéves az 

üzleti terv megvalósulását bemutató 
jelentéseket,
	 a Társaság tulajdonosának folyamatos 
tájékoztatása, tulajdonosi döntések elő-
készítése.

Követelmények:
	 Mérnöki, közgazdászi vagy egyéb szak-
irányú felsőfokú végzettség 
	 A Társaság stratégiai ágazatának mű-
ködtetéséhez a Fürdővezetői végzettség 
előnyt jelent
	 Szakirányú vezetői gyakorlat 

a pályázatnak tartalmaznia kell:
	 A pályázó személyes motivációját, va-
lamint egy városüzemeltetési, fürdő-
fejlesztési és távhőszolgáltató társaság 
működésére vonatkozó elképzeléseit.
	 A pályázó által megvalósítani kívánt 
rövid és középtávú szakmai programot, 
megvalósítani kívánt célokat, valamint 
a megvalósítás tervezett módjait 

a pályázathoz csatolni kell:
	 Szakmai önéletrajzot 
	 Végzettséget igazoló okiratok másolatát 

	 Szakmai gyakorlat igazolását 
	 Három hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítványt 
	 Nyilatkozat a gazdasági társaságokról 
szóló 2006. évi IV. törvény 23. §-ában 
felsorolt kizáró okok fenn nem állásáról 
	 Hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy 
a pályázat teljes anyagát az elbírálásban 
részt vevők megismerhetik.

Munkavégzés helye: Hajdúnánás

Jelentkezés módja:
Benyújtási határidő: 2012. szeptember 15.
A benyújtás helye: Hajdúnánás Kos-

suth út 22. 

az elbírálás határideje:
A pályázat benyújtását követő 30. nap. 
A pályázat elbírálásának rendje: a pá-

lyázatokat a Hajdúnánási Holding Zrt. 
Igazgatósága bírálja el és dönt a munka-
kör betöltéséről. 

A döntést az Igazgatóság közzéteszi a 
helyben szokásos módon. A nem nyertes 
pályázatokat a döntést követően megsem-
misítjük.


