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A
Sikeresen szerepelt Hajdúnánás 
a budapesti Utazás Kiállításon

Főhajtás Benderiben

z ország legnagyobb turisztikai vá-
sára, a budapesti Utazás Kiállítás a 
nyaralást idéző hangulattal és fan-

tasztikus utazási kedvezményekkel nyitja 
meg minden évben a tavaszi és a nyári 
üdülési szezont. A turisztikai kiállítást és 
a mellette párhuzamosan zajló rendezvé-
nyeket február 28-tól március 3-ig mint-
egy ötvenezer érdeklődő kereste fel. 

Hajdúnánás idén is a Magyar Turizmus 
Zrt. Észak-alföldi régiójának standján 
várta a látogatókat. A korábbi 9 m2-es 
megjelenéssel szemben az idén 30 m2-
es kiállítási területen próbáltuk felhívni 
az utazni vágyó közönség figyelmét. A 
standon – új kiadványokkal és színvo-
nalas megjelenéssel – Hajdúnánás Város 
Önkormányzata mellett, a Hajdúnánási 
Gyógyfürdő, a Bocskai Korona, a Kende-
res Kert és a Hotel Medián is képviseltette 
magát.

Standunkon minden nap zajlott az 

élet: zenés, táncos és gasztronómiai prog-
ramokkal próbáltuk városunkba csábítani 
a vendégeket. A – hagyományos pásztor-
kodást és háztáji gazdálkodást felelevení-
tő – Kenderes Kert, a közmunkaprogram 
által megtermelt helyi termékek kóstol-
tatásával valamint a hajdúsági viseletbe 
öltözött leányok és csikósfiúk bemutatko-
zásával varázsoltuk a fővárosba a hajdúság 
hangulatát. Nagy érdeklődéssel fogadta 
a közönség a város helyi pénzét, a Bocs-
kai Koronát, amely sikert aratott mind a 
látogatók, mind a szakmában dolgozók 
körében. Péntektől vasárnapig a Hajdú-
nánási Gyógyfürdő egyik masszőrje várta 
az ellazulni vágyókat, a – most épülő – 
Hotel Medián pedig koktélbemutatóval 
kedveskedett a standhoz látogatóknak. 
Szombaton a Szalmakalap Citeraegyüttes 
4 tagja szórakoztatta a nagyérdeműt, to-
vábbá egy arcfestő lány festette tigrissé 
vagy bármilyen állattá a legkisebbeket. 

1944. novemberében városunkból meg-
közelítőleg 400 lakost hurcoltak el a 
Moldvától Szibériáig, a Kaukázustól a Je-
ges-tengerig felállított táborok egyikébe, 
Benderibe. A táborba hurcolt hajdúná-
násiak közül csak tizenkilencen maradtak 
életben. 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
várhatóan 2013. májusának végén, júni-
usának elején 5 napos utat szervez a mol-
dáviai Benderibe. 

Az áldozatokra való megemlékezés 
jegyében az utazás során a Benderi kör-
nyékén elhelyezkedő egykori láger terü-
letén található tömegsírokban nyugvó 
áldozatok előtt rójuk le kegyeletünket és 
emlékezünk közösen elhurcolt honfitár-
sainkra. 

Amennyiben csatlakozni kíván az uta-
záshoz, részvételi szándékát szíveskedjen 
jelezni az utazas@hajdunanas.hu e-mail 
címen, személyesen vagy postai úton a 
Hajdúnánás Városi Önkormányzatnál 
(4080 Hajdúnánás, Köztársaság 1.), il-
letve a 381-411/133-as telefonszámon 
2013. április 26., péntek 14 óráig. 

Az előzetes igényfelmérésünket követő-
en a későbbiekben az utazás részleteiről a 
jelentkezők számára további információ-
kat nyújtunk, ezért kérjük, hogy jelentke-
zésében szíveskedjen feltüntetni a nevét, 
lakcímét és telefonos elérhetőségét.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

2013. január 1-jétől a nemzeti köznevelés-
ről szóló törvényben előírtaknak megfele-
lően – az óvodai nevelés kivételével – az 
állam gondoskodik a köznevelési alapfel-
adatok ellátásáról. Az állami fenntartásba 
kerülő iskolák fenntartói feladatait 2013. 
január elsejétől a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ látja el. A Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ területi szer-
veként működik a Hajdúnánási Tanker-
ület a járás központjában.

A Hajdúnánási Tankerülethez Hajdú-
nánás, Polgár, Görbeháza, Tiszagyulaháza, 
Újtikos települések illetékességi területén 
működő iskolák tartoznak. Az önkor-
mányzati fenntartású intézmények átadás 
– átvételével kapcsolatos megállapodásokat 
2012. december 12. napjáig aláírtuk az 
önkormányzatokkal, ennek eredménye-
képpen a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ látja el – a Hajdúnánási Tanker-
ületen keresztül – a fenntartói feladatokat 
a hajdúnánási Bocskai István Általános 
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény és Egységes Pedagógiai Szakszolgá-
latban és a polgári Vásárhelyi Pál Általá-
nos Iskolában. Fenntartói és működtetői 
feladatokat látunk el a hajdúnánási Körösi 
Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, 
Szakképző Iskola és Kollégiumban, a pol-
gári József Attila Gimnázium és Szakképző 

Iskolában, valamint a Görbeházi – Újtiko-
si – Tiszagyulaházi Általános Iskolában és 
tagintézményeiben.

A Hajdúnánási Tankerület a Hajdúná-
nási Polgármesteri Hivatal (Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 1. sz.) földszintjén talál-
ható irodában működik. Úgy gondolom, 
hogy Hajdúnánás város vezetőinek tá-
mogatásával rendelkezünk mindazokkal 
a tárgyi, illetve informatikai feltételekkel, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy szakmai 
munkánkat eredményesen végezzük.

A Hajdúnánási Tankerület 5 fős mun-
kaszervezetből áll, amelybe bele tartozik 
a tankerületi igazgató is. A törvényi elő-
írásnak megfelelően a tankerületbe átke-
rültek a Polgármesteri Hivatalokból azok 
a kollégák, akik az intézmények műkö-
désével kapcsolatos oktatásirányítási, gaz-
dálkodási feladatokat látták el. Így került 
File Gáborné oktatási referens Polgárról 
és Máró Antalné Kállai Nóra közgazdász 
Hajdúnánásról. Az Észak-hajdúsági Szak-
képzés-szervezési Társulás több mint 300 
milliós TÁMOP-os projekt pénzügyi ve-
zetőjeként dolgozott Harsányiné Reszegi 
Gabriella, aki 2013 januárjától pénzügyi 
referensként dolgozik a tankerületben.  
A jogi referensi és személyügyi feladatokat 
dr. Majoros Szabolcs jogász látja el 2013. 
január 14-től, aki a Kőrösi Csoma Sándor 

Gimnázium, Szakközép-, Szakképző Isko-
la és Kollégium középiskolai tanáraként 
került az Intézményfenntartói Központ 
személyi állományába. 

A fenntartói feladatok ellátása során arra 
törekszünk, hogy az iskolákban folyó szak-
mai munka színvonala tovább erősödjön. 
A fenntartói feladatok közül az alábbiakat 
szeretném kiemelni: a fenntartott intéz-
mény jogszerű és szakszerű működésének 
biztosítása, az általános iskolai beiratko-
zás koordinálása, az osztályok csoportok 
számának meghatározása, a maximális 
létszámtól való eltérés engedélyezése, a 
tantárgyfelosztás, továbbképzési program 
jóváhagyása, az intézményvezetői munka 
támogató segítése, a gazdálkodási folyama-
tok irányítása, és ellenőrzése.

Továbbra is az intézményvezető felel az 
intézmény szakszerű és jogszerű működé-
séért, gyakorolja – a jogviszony létesítése, 
jogviszony megszüntetése, és a fegyelmi 
eljárás megindítása kivételével – az in-
tézmény közalkalmazottaival kapcsolatos 
munkáltatói intézkedéseket.

Küldetésünk teljesítéséhez a tankerület 
nevében is kérjük valamennyi iskolaügy-
ben érintett türelmét, közreműködését és 
konstruktív együttműködését. 

Éles Béláné
tankerületi igazgató

A februári villany, gáz vagy éppen távhő 
számláján már minden család érezhette 
a rezsicsökkenést. Ismeretes azonban a 
szolgáltató cégek ellenállása, akik a kieső 
extraprofit pótlására a szolgáltatások dí-
jának emelését szerették volna, és a rövid 
bírósági eljárás után szabad utat is kap-
tak. Válaszlépésként a kormány beemelte 
az alaptörvénybe a csökkentést, illetve 
az ezzel összefüggő szabályozást. Ennek 
demonstrálására tíz héten át tartó aláírás 
gyűjtésbe kezdett a Fidesz, a rezsicsökken-
tés védelmében. Erről tartottak sajtótájé-
koztatót Hajdúböszörményben március 
21-én, Tiba István, Kiss Attila, Szólláth 
Tibor országgyűlési képviselők, a parla-
ment Fidesz frakciójának tagjai.

Az aláírás gyűjtés azóta elkezdődött vá-
rosunkban is, és mint ismeretes, immár 
lehetséges a lakásokban is az aláírás gyűj-
tés, de kizárólag munkanapokon.

Sajtótájékoztató

Bemutatkozik a Hajdúnánási Tankerület

Vasárnap néptáncbemutató és Reszeginé 
Nagy Mária kézműves bemutatóját is 
megcsodálhatták, akik városunk standjá-
nál jártak. Mindemellett egy nyeremény-
játékban is részt vehettek a játékosabb 
kedvű nézelődők. Aki helyesen kitöltötte 
a – város ismertetéséül szolgáló – kérdő-
ívet és regisztrált, megforgathatta szeren-
csekerekünket, amely a társkiállítók által 
felajánlott nyereménytárgyakat rejtette. 
Minden nap 1–1 fődíj is kisorsolásra ke-
rült az aznap regisztrálók között. 

A turisztikai szakma képviselőit az ösz-
szefogás és együttműködés, míg a látoga-
tókat Hajdúnánás sokszínűsége bűvölte 
el. A kiállításon való megjelenés sikeres-
sége vitathatatlan volt, reméljük az éves 
vendégforgalmat mutató statisztika is leg-
alább ilyen sikerekről számol majd be az 
idei év végén. 

Vargáné Gál Viktória
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A címadó szlogen a januári érmihályfalvi 
kiállítás óta él. A nánásiaknak viszont 
most, márciusban mutatkozott be a 2012 
őszén megalakult fotóklub 12 tagja. Idős 
kollégájuk, a városban szaktekintélynek 
számító Tar József méltató szavai mellett 
a megnyitón Haranginé Simon Tímea is 
föllépett. A fotósok szeretnék megmu-
tatni a bennünket körülvevő környezet 
sokszínűségét. A táj, a pici rovarok, ma-
darak, állatok megmutatása ugyanolyan 
minőségű lehet, mint egy modellfotó.  
A fotózás életmód. Idő és figyelem a té-
mára, odafordulás a legapróbb dolgok-
hoz is. A fotós gondolkodik, elképzel, 

és előre szerkeszti képét. A klub tagjai 
a fényképezést szeretnék népszerűsíteni, 
ám céljuk az is, hogy szakmailag fejlőd-
jenek. Ennek érdekében pl. olyan szá-
mítógépes programokat ismernek meg, 
amivel a felvételek kiemelését, hangu-
latát javíthatják. A klub a szakmaiságon 
kívül közösségépítő is, hiszen rendszere-
sen találkoznak személyesen vagy inter-
netes közösségi oldalon, ahol megbeszé-
lik találkozóikat, feladataikat. Mostani 
kiállításuk április közepéig tekinthető 
meg a városi galériában.

Nagy Ágnes

Február 20-án meg-
alakult a Helyi Pénzek 
Szövetsége – közölte a 
szervezet szerdai buda-
pesti létrehozását kö-

vetően az MTI-vel Varga István elnök. 
Elmondta: a tömörülést a három már 
működő rendszert irányító szervezetek 
vezetői, – Perkovátz Tamás soproni Kék-
frank, Leitold László Balatoni Korona és 
Horváth Tibor Bocskai Korona –, hozták 
létre. Az egyesület első nyilvános bemu-
tatkozását március végi, soproni szakmai 
rendezvényükön tervezik.

Varga István kiemelte: céljuk, hogy ki-
cseréljék tapasztalataikat, segítsék a saját 
és más utalványok biztonságos haszná-
latát, hatékonyságát, illetve a működési 
szabályok kidolgozását. „Minden közös-
ségnek jogában áll önmaga gyarapodá-
sát, boldogulását minden eszközzel elő-
mozdítani a hagyományok megőrzése, a 
szülőföldünk értékeinek megtartása mel-
lett. Kultúránk fenntartása és gyarapítása 
csakis erős gazdasági háttérrel lehetséges, 
melynek egyik eszköze a közösséget is 
építő saját fizetőeszköz. Az alkotók meg-
győződése, hogy az együtt élők egymás 
iránti bizalma komoly és növelhető tőke, 
melyet a körükben használt fizetőeszköz 
fokoz, növelve a saját áruk, szolgáltatások 
iránti keresletet és a közösség összetartó 
erejét. A Helyi Pénzek Szövetségének cél-
ja, hogy elősegítse a közösségek fizetőesz-
közeinek biztonságos bevezetését; sikeres 
használatát; a jó gyakorlat terjesztését; az 
újdonságból eredő félreértések csökkenté-
sét; az utalványok fedezetének közérdekű 
körültekintő kezelését, és részt vegyen az 
új fizetési módokat támogató szabályok 
megalkotásában.” – áll a szervezet alapító 
okiratában. (Részlet Magyar Hírlap online 
2013. február 20.)

Sopronban tanácskozott a Helyi 
Pénzek Szövetsége március 22-én.

A Helyi Pénzek Szövetsége alapítói és 
hazánk prominens közgazdászai – többek 
között Lóránt Károly mérnök-közgaz-
dász és dr. Boross Imre közgazdász, volt 
PHARE miniszter – március 22-én talál-
koztak a Nemzetgazdasági Minisztérium 
volt államtitkárával a Magyar Nemzeti 
Bank, jelenleg már a gazdaságstratégiáért 
és tervezésért felelős igazgatójával, Csiz-
madia Norberttel. Csizmadia Norbert a 
MNB igazgatója üdvözölte a szövetséget 
és párbeszédet ajánlott. Javasolta: a közel 
jövőben találkozni szeretne a szövetség 
képviselőivel. 

A papíralapú helyi fizetőeszközök ki-
bocsátása csak az első lépés, a következő 
az lehet, hogy például bankkártyán is 
használható legyen a már létező soproni 
Kékfrank, a Balatoni és a Bocskai Korona 
vagy létrehozandó számos társuk. Ennek 
példái már világszerte vannak, a terü-
let hazai szabályozása azonban jelenleg 
hiányzik – jelezte a témában rendezett 
pénteki soproni fórumon az egy hónap-
pal ezelőtt megalapított szövetség elnöke, 
Varga István.

Varga István szerint a különféle helyi 
szisztémák nem versenytársai egymásnak, 
ha pedig megerősödnek ezek a hálózatok, 
nagyon jelentős hatást gyakorolhatnak a 
hazai pénzrendszerre. 

A Helyi Pénzek Szövetsége március 
22-i soproni bemutatkozásán intézmé-
nyek, szervezetek és önkormányzatok 
képviselői nyilvános aláírásukkal fejez-
ték ki egyetértésüket és támogatásukat a 
megalakult szövetség törekvéseivel és cél-
jaival. A Bocskai Koronával kapcsolatos 
sajtómegjelenések teljes terjedelmükben 
megtekinthetők a www.bocskaikorona.hu 
honlapon. (HNU)

2013. március 20-án a Városháza Dísz-
termében került sor arra a lakossági fó-
rumra, amelynek témája a kiskörút – 
Széchenyi-Ady-Bethlen G. utcák építése, 
korszerűsítése volt.

A megjelent érdeklődőket Szólláth 
Tibor polgármester úr köszöntötte. Be-
vezetőjében elmondta, hogy a munká-
latok megkezdődtek és a tervek szerint 
szeptemberre be is fejeződnek. Az építés, 
kivitelezés költsége valamivel több, mint 
250 millió forint, amelyből városunk 
200 millió forintot pályázaton nyert 
el. A bevezető gondolatok után Pinczés 
Tibor, a D-TRANSZ Kft. műszaki igaz-
gatója adott tájékoztatást a munkálatok 
tervezett üteméről. Hangsúlyozta, hogy 
a munkálatok során mindvégig bizto-
sítva lesz a félpályás közúti közlekedés.  
A munka kezdeteként 28 fát kell kivág-
niuk az építési területen, majd később 
4000 négyzetméter füvesített terület 
kerül kialakításra. A munkálatok a jár-
dák felújításával folytatódnak, amelyek 2 
m. szélesek lesznek. A járdaépítés során 
érintett lakókkal 5 nappal előtte egyez-
tetnek az ott lakókkal (ki- és bejárás). 
A járdaépítéssel párhuzamosan folyik 
a közművek kiváltása, korszerűsítése. 

Megújulnak az Ady utcai buszmegál-
lók, megépülnek az új útszegélyek és 
kialakítják magát az útfelületet, amely 
minimum 6 m. széles lesz, de lesznek 
olyan szakaszok, ahol 6,5–7 m. Közleke-
dési lámpákat építenek, amelyek segítik 
a közlekedés rugalmasságát. A kivite-
lezők tervei szerint a munka látványos 
befejezésére augusztusban kerülhet sor, 
amikor is az út meg fogja kapni az asz-
falt burkolatot. A felvetett kérdésekre 
adott válaszokban elhangzott, hogy az 
üzletek áruszállítása megoldható, a Szé-
chenyi utca mindkét oldala járdás lesz és 
a becsatlakoztatás is kivitelezésre kerül. 
A Bethlen utcai csapadék- és belvíz elve-
zetése később oldható meg, mivel vízjogi 
engedélyezést kell beszerezni, hogy ez a 
gond is megoldódjon. Természetesen az 
előforduló problémák esetén az Önkor-
mányzat segíteni fog. Befejezésként arra 
kérték a területen élőket, hogy az időköz-
ben felmerülő problémáikkal azonnal 
keressék a Hivatalt, hogy időben segíteni 
tudjanak. A fórum befejezése után min-
denki betekintést nyerhetett a kivitele-
zési tervekbe, kérdéseket tehettek fel a 
szakember, a kivitelező cég felé.

Gut István

A fenti üzenet jegyében találkoztak 2013. 
március 17-én a Hajdúvidéki Református 
Egyházmegye észak-keleti gyülekezeteinek 
presbiterei kisköri alkalmon. Mintegy 10 
gyülekezet 70 presbitere vett részt a ta-
lálkozón, mely nem csak a testvéri talál-
kozás, hanem a tanulás alkalma is volt.  
A vasárnapi istentiszteleten Szabadi Ár-
pád esperes szolgált Nehémiás 2. része 
alapján. Igehirdetésében az újjáépítés és az 
odaszánás fontosságát emelte ki. Szólláth 
Tibor polgármester, presbiter Hajdúnánás 
múltjáról és jelenéről tartott előadást. Sza-
bóné Marth Éva igazgató asszony a helyi 
református oktatás jelen helyzetéről tájé-
koztatott. Suszter Szabolcs (Hajdúhad-
ház, iskolalelkész) Pál apostol életébe és 
szolgálatába nyújtott betekintést. A közös 
ebéd után Lovász Krisztián tiszteletes úr 
(Hajdúsámson) tartott előadást a 2013. 
szeptember 1-től induló hit-és erkölcstan 
oktatás jelenlegi szervezési feladatairól. 

Az induló 1. és 5. osztályosok számára 
választható lesz a kötelező etikaoktatás 
helyett, a felekezeti hit-és erkölcstan.  
A hajdúsági református gyülekezetek is 
részt vállalnak az induló hitoktatásban, lel-
kipásztorok és vallástanárok szolgálatával. 
A kisköri alkalmat, a vendéglátó gyüleke-
zet lelkipásztora, Gacsályi Gábor tisztele-
tes úr igei szolgálata zárta, melyben a re-
ménység és a bátorítás üzenetét emelte ki 
Isten Igéjének segítségével. A nyári újabb 
találkozás reménységével vehettek búcsút 
egymástól a presbiterek azzal a bizonyos-
sággal, hogy jó az atyafiaknak közösségé-
ben növekedni hitben és ismeretben.

Kocsis Áron

Bocskai Korona híradó
Megalakult a Helyi Pénzek Szövetsége

Növekedjetek az ismeretben!
(2Péter 3,18)

Lakossági fórum

Akiknek csak a fény számít: 
Nánás Fotó Club (NFC)

Fotó: NFC
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Két műsorral is megajándékozta város-
unk néptánc-szeretőit a Honvéd Tánc-
színház március 1-jén, pénteken. Délután 
a gyerekeknek szóló Tündérmesét adták 
elő, melyben a Papucsszaggató királykis-
asszonyok mellett a tréfás Aranylúddal 
keveredett kalandba a népmesék hőse, 
Jánoska.

A gyönyörű ruhában hintázó Tündér 
vezette végig a táncos-mesés történeten 
a közönség apraját-nagyját, akik lenyű-
gözve szurkoltak a kis királykisasszony 
legdaliásabb kérőinek és a sok ismerős 
népmesehősnek. Természetesen a boszor-
kány sem maradhatott ki a történetből, 
aki próbált a maga fondormányaival 
és varázslataival a helyes út elé állni, de 
ebben a táncjátékban még rá sem tudott 
haragudni igazán a nézőközönség, hiszen 
tánctudása mindenkit levett a lábáról a 
többi nagyszerű szereplővel egyetemben.

Az esti előadást maga a nagyszerű 
koreográfus, a Honvéd Együttes és a 
Honvéd Táncszínház művészeti vezető-
je Zsuráfszky Zoltán, Harangozó-dí-
jas, Érdemes és Kiváló Művész nyitotta 
meg, aki örömének adott hangot az 
előadás megszervezésével kapcsolatban. 

Együttese az ország legrégebbi – 1949-
ben alakult művészegyüttese. Szerepük 
a mai kultúrában sokoldalú: nemcsak a 
Kárpát-medence tájegységeinek táncát, 
de a hagyományaikat, történelmü(n)ket, 
viseletüket, életmódjukat is a színpadra 
varázsolják virtuózan dinamikus tánctu-
dásukkal.

Szatmár című előadásuk a harmadik 
darabja annak a sorozatnak, amellyel 
Martin György (1932–1983) néprajzku-
tató táncfilm rendezéseinek útvonalát 
mutatják be, felelevenítve e tájegység 
táncát, és majdnem feledésbe merülő 
kultúráját.

Fekete Andrea

Tavaszi szél vizet áraszt… tavaszi hangulat, 
vidám arcok, kedves mosolyok, zene, tánc, 
kellemes dallamok – mi más is kellene 
még egy olyan kiállításhoz, amelynek gon-
dolata a jótékonyság jegyében született.

M. Demeter Imre festőművész kiállí-
tott képei is nyugalmat sugároznak, azt 
az alázatot, amellyel a festő az ember és a 
világ harmóniáját ábrázolja.

A kiállított képeknek a gyönyörködte-
tés mellett más rendeltetése is volt a már-
cius 4-i megnyitón: a képek árát a festő 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat által 
támogatott és a Bocskai István Általá-
nos Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szak-
szolgálat által szervezett „Szórványprog-
ram” segítésére ajánlotta fel. A képekből 

befolyt összeggel a 
Poklostelken nem-
rég felújított szinte 
teljesen üres Közös-
ségi Házat szeretnék 
segíteni székek vá-
sárlásával.

A kiállítást Csil-
likné Szólláth Juli-
anna a Szórvány-
program megbízott 
szervezője nyitotta 
meg, aki egyben ér-
tékelte is a program 
elmúlt egy évét, 
megköszönve a segí-

tők lelkes és önkéntes munkáját. Szép 
szavait, biztató gondolatait élő illuszt-
ráció kísérte: a Bocskai István Alapfokú 
Művészeti Iskola 4 hangszeres tehetsége 
és az Aranyszalma Néptáncegyüttes kis 
táncosai. Aki részt vett ezen a megnyitón 
minden bizonnyal elégedetten távozott: 
olyan nemes tettekkel és gondolatokkal 
találkozott itt, mely elgondolkodtató a 
mai világban. A lényegét felvázolni nem 
lehet, álljon itt néhány be nem fejezett 
mondat elgondolkodtatásul, okulásképp: 
„Adni és adakozni egyszerűnek és levegőnek 
tűnhet, de annak adni, akinek ez a levegő 
jelenti az életet...akinek nincs és mégis ad, 
aki kap, mert az nincs neki, amit más észre 
sem vesz…”

Fekete Andrea

Az első világháborút követően a nemzeti 
ünneppé előlépett Hősök Emléknapján 
hajthattak fejet a hátramaradottak hősi ha-
lott fiaik emléke előtt. Ezek az események 
a szép május utolsó vasárnapján zajlottak.

Az új világháború azonban újabb áldo-
zatokat, újabb hősöket követelt, s amíg 
lehetett, róluk is megemlékeztek. 

Az első ilyen eseményre 1942-ben, a 
háború harmadik évében került sor. Egy 
korabeli híradás erről így tudósított: „A 
Hősök Kertjében reggel 8 órakor kis ünne-
pély volt, amely alkalomból az új hősi ha-
lottak emléktábláját avatták fel és virággal 
koszorúzták leventéink a jelképes fejfákat. 
A tizenegy óra után kezdődött városi ün-
nepélyen a Hősök Szobra előtt pedig város-
unk nagyszámú és lelkes közönsége adta 
meg a kijáró tiszteletet a magyar hősöknek.  
A tizenöt éve fennálló Hősi Emlékszoborra 
most négy új név került: Fehér László, Sebes-
tyén Gábor, Kola Antal és Nyakas Sándor, 
akik az új háborúban hullatták drága hajdú 
vérüket ezért a hazáért.” (Hajdúnánási Új-
ság 1942. június 5.)

Az új hősök nevét is zománctáblákra ír-
ták tehát, s a Hősök Ligetében helyezték el 
a 642 első világháborús hős névsora mel-
lé. De felvésték nevüket a Hősi Emlékmű 
északi oldalára is.

Minderre még 1938-ban kormányren-
delet született, de arra is, hogy az új ne-
veket a régiektől jól elkülönítve kell fel-
tüntetni. Ez azonban a háborús viszonyok 
miatt végül nem valósult meg, így egészen 
a közelmúltig azt hihettük, ők négyen is 
első világháborús áldozatok. A kutatás so-
rán előbukkant korabeli újságcikk végre 
magyarázatot adott egy eddig nem ismert, 
félig megvalósított megoldásra. Az 1942-
ben kőbevésett négy áldozat névsorának 
folytatásaként, most zajlik annak az öt-
százhetven névnek a megörökítése, akik 
emléke előtt a szocializmus idején nem 
hajthattak fejet az utódok, akiknek a nevét 
nem olvashatták a Hősök Emlékművének 
talapzatán. 

1216 hősi halott neve, apáké és fiaiké 
mostantól az emlékművön szintén arany-
nyal csillog majd, érvényt szerezve az 
1938. évi kormányrendeletnek, amely 
azt is kimondta, hogy az új hősök azonos 
tiszteletet érdemelnek az elődökével, s ne-
vüket az övékével együtt a már felállított 
Hősi Emlékművökön kell megörökíteni.

Hajdúnánás Város Képviselőtestülete 
hazafiúi érzésétől vezérelve, döntésével 
önzetlenül is érvényt szerzett ennek meg-
valósítására. 

Buczkó József

A Hősök Ünnepe elé

Napjainkban sokakat negatívan érint a 
deviza alapú hitelek törlesztő részletei-
nek emelkedése. Hajdúnánás Városi Ön-
kormányzat fel kívánja mérni a település 
lakosságának érintettségét, ezért arra 
kérjük azon lakosokat, akik deviza ala-
pú hiteltartozással rendelkeznek, hogy 
önkéntesen, akár anonim módon a devi-
zahitel@hajdunanas.hu e-mail címre szí-
veskedjenek információkat szolgáltatni a 
következők szerint:

A hitelösszeg felvételének időpontjá-
ról, nagyságáról, céljáról, törlesztésének 
futamidejéről, továbbá a szerződés jelen-
legi helyzetéről, a hiteltartozás mértéké-
ről, stb.

Az adatszolgáltatás önkéntes, a beér-
kező adatokat bizalmasan kezeljük, azok 
kizárólag statisztikai célra kerülnek fel-
használásra.

Devizahitelesek figyelem!

Honvéd Táncegyüttes

Fotók: Fűz László

Összefogás

Fotó: Fekete Andrea

GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ
UNICAL kondenzációs gázkészülékek, faelgázosítók és 
vegyes tüzelésű kazáncsaládok teljes körű forgalma-
zása, készülékek hivatalos cseréje szállítással, komp-
lett ügyintézéssel, üzembe helyezéssel.

MÁRKASZERVIZ
UNICAL kondenzációs gázkazánok előnyei:
 takarékos fogyasztás, kedvező gázszámla 
 biztonságos üzemmód
 nagy teljesítmény tartomány 
 országos szervízhálózat

Győződjön meg róla: www.unical.hu

CZIFRA IMRE
4080 Hajdúnánás
Hunyadi u. 79.
Telefon: 
06-20/978-1284
06-20/474-5737

Családi lakások és közületi épületek fűtésére, használati meleg víz ellá-
tásra, illetve egyedi fűtés leválasztásra. 2012. szeptember 1-től kötelező 
érvényű gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgálat végzése, dokumentá-
lása, csak a fogyasztó megrendelésre!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Az uniós csatlakozást követő években a 
termelők piac nélkül maradtak. A tele-
pülések piac nélkül maradtak. Az embe-
rek piac nélkül maradtak.

Miért?
Mert az uniós előírások kritika nélküli 

átvétele a nagy áruházaknak kedveztek. 
Ennek következményeként a nagy nem-
zetközi láncok és a külföldről érkező 
élelmiszerek vehették át a vezető szerepet 
Magyarország élelmiszerellátásában.

Naponta tapasztaljuk ennek életünkre 
gyakorolt hatását: rovarirtóval szennye-
zett gyümölcsök, lejárt szavatosságú, át-
csomagolt élelmiszerek, adalékanyagok, 
zacskós leves, tartós tej.

Rászoktunk a „szuper-hiper-profi-me-
ga-marketekre”. 

Mindeközben hazánk 3300 települése 
közül mindössze 340 településén élték 
túl a helyi piacok a 2002–2010 közötti 
felszámolási hullámot és a „szuper-hiper-
profi-mega-marketekbe” járásunkat.

Mára azonban új (divat) szelek fújnak: 
a hazai nagyvárosokban sorra nyílnak a 
piacok, nők, asszonyok ezrei ragadnak 
szombatonként kiskaskát, kosarat. A 
statisztikai adatok szerint leginkább a 
magas iskolai végzettségű városi lakosok 
körében örvend ez – a számukra új te-
vékenység – nagy népszerűségnek, főleg 

a közép-magyarországi régióban és Bu-
dapesten. 

Ma már ott is divat piacra járni.
Ma már ott is divat piacra járni, ahol 

eddig nem tették, sőt, korábban ők ma-
guk sorvasztották el vásárlói szokásaik-
kal az egyszer már kiépült piacukat. Az 
újdonság erejével hat az új, divatRA jött 
közönség számára az az életérzés, amikor 
kimegy a piacra, találkozik szomszédasz-
szonyával, rég látott rokonával, jól ismert 
árusával, hétről hétre üdvözlik egymást, 
elbeszélgetnek, és biztosak lehetnek ab-
ban, hogy friss, jó minőségű, hazai ter-
méket kapnak, melyet helyben meg is 
kóstolhatnak. Valódi kincsesbánya ez!

Számukra!
Mi ezt minden héten megtapasztaljuk.
Még az is lehet, hétről hétre kijárunk 

a piacra, és tudatában sem vagyunk 
annak: valódi kincsesbánya ez. Haj-
dúnánás azon kevés városok közül egy, 
ahol évtizedek óta él a helyi piac. Nem 
másnak, magunknak köszönhetjük ezt, 
hiszen a mi vásárlói szokásaink tartották 
életben. Hajdúnánás lakói mindenkor 
hűségesek maradtak a piacukhoz. Eddig 
is kosarat ragadtunk, eztán is azt fogunk.

Divatok jönnek, mennek – a mi kosa-
runk marad. A MI PIACUNK marad.

HTP

Tisztelt Lakosság!
Nyilvántartásunk alapján 2013. évben 
Hajdúnánáson 880 adózó kötelezett 
talajterhelési díj megfizetésére. Az egy-
ségdíj 10-szeresére történő emelkedése 
miatt Hajdúnánás Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete – a mentességek 
szélesebb körben történő megadása 
kapcsán – új rendeletet alkotott, azzal 
a szándékkal, hogy könnyítse a lakos-
ságra nehezedő terheket. Amennyiben 
valaki 2012. évben a lentebb részletezett 
kedvezmények valamelyikére jogosult 
volt, és egy nyomtatványt kitöltve kéri a 
talajterhelési díj megfizetése alóli men-
tességet, a kérelmet eljuttatja a Közös 
Önkormányzati Hivatal Közgazdasági 
Irodájának Adócsoportjához úgy men-
tesülhet a díj megfizetése alól. 

A kérelem beszerezhető a Közös Ön-
kormányzati Hivatal Közgazdasági Iro-
dájának Adócsoportjánál és letölthető a 
www.hajdunanas.hu oldalról is.

A környezet és természet védelme, ter-
helésének mérséklése, a környezethaszná-
lóknak a környezet és természet megóvását 
szolgáló tevékenységre való ösztönzése, 
valamint a környezet- és természetvéde-
lem költségvetési forrásainak biztosítása 
érdekében az Országgyűlés megalkotta a 
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvényt.

A törvény célja, hogy elősegítse a kör-
nyezetbe történő anyag- vagy energia kibo-
csátás csökkentését, a környezet és termé-
szet megóvása érdekében a leghatékonyabb 
megoldások alkalmazását, valamint az 
állam és a környezethasználók közötti ará-
nyos teherviselést.

2012. február 1. napjától a korábbi 
120 Ft/m3 helyett 1200 Ft/m3 összegben 
került meghatározásra a talajterhelési díj 
egységdíjának mértéke. Hajdúnánás „ér-
zékeny” besorolású terület, így a fizetendő 
összeg 1,5-ös szorzóval számítandó. Ez azt 
jelenti, hogy egy köbméter ivóvíz-fogyasz-
tás után 1800 forint talajterhelési díjat 
kell megfizetni.

A talajterhelési díjfizetési kötelezett-
ség azt a kibocsátót terheli, aki a műsza-
kilag rendelkezésre álló közcsatornára 
nem köt rá és helyi vízgazdálkodási 
hatósági, illetve vízjogi engedélyezés ha-
tálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, 
ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót 
is, alkalmaz.

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, 
vagy egyedi vízbeszerzés esetében a mérés-
sel igazolt felhasznált, illetve mérési lehető-
ség hiányában az átalány alapján meghatá-
rozott víz mennyisége, csökkentve a külön 
jogszabály szerinti locsolási célú felhaszná-
lásra figyelembe vett víz mennyiségével.

A talajterhelési díj alapja csökkenthető 
azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, 
amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójá-
ból, olyan arra feljogosított szervezettel 
szállíttat el, amely a folyékony hulladék 
jogszabályi előírások szerinti elhelyezését 
igazolja.

A helyi vízgazdálkodási hatósági jog-
körbe tartozó szennyvízelhelyezéshez 

kapcsolódó talajterhelési díjat a kibo-
csátónak kell megállapítania, bevallania 
és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet 
követő év március 31-ig.

A helyi vízgazdálkodási hatósági jog-
körbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kap-
csolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos 
megállapítási, bevallási, befizetési, ellenőr-
zési, adatszolgáltatási, eljárási szabályokat, 
valamint a díjkedvezmények, mentességek 
eseteit a települési önkormányzat – a fővá-
rosban a kerületi önkormányzat- rendelet-
ben állapítja meg. 

Hajdúnánás Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete – a mentességek szé-
lesebb körben történő megadása kap-
csán – megalkotta a talajterhelési díjról 
szóló 12/2013. (III. 29.) Önkormányza-
ti Rendeletet.

E rendelet alapján:
A rendszeres szociális segélyben, vagy 

időskorúak járadékában tárgyév január 
1-jén részesülők kérelemre mentesülnek a 
talajterhelési díj megfizetése alól.

Mentesül kérelemre a talajterhelési díj 
megfizetése alól a 70. életévét tárgyév janu-
ár 1-jéig betöltött egyedül élő személy. A 
mentesség csak egy ingatlan után illeti meg 
a magánszemélyt.

Az előző kettő mentesség a tárgyévi díj-
bevallásnál akkor érvényesíthető, ha az a 
díjfizetési időszak (naptári év) teljes egészé-
ben fennállt.

A lakásfenntartási támogatásban, vagy 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
tárgyév folyamán részesülők kérelemre men-
tesülnek a talajterhelési díj megfizetése alól.

A kérelemre a talajterhelési díj 80% 
ának megfizetése alól mentesül az a la-
kossági kibocsátó, aki számára ingatlaná-
nak a rendelkezésre álló csatornába való 
bekötése aránytalanul nagy költséggel 
járna. Aránytalanul nagy költségnek a  
200 000 Ft feletti költség minősül. (ez 
nem vonatkozik a Hajdúnánás-Hajdúdo-
rog Beruházó Víziközmű Társulat részére 
új csatlakozás esetén fizetendő 346 000 Ft 
összegű hozzájárulásra.) 

A jegyző fizetési halasztást és részletfize-
tést engedélyezhet a talajterhelési díj fizeté-
sére kötelezett számára, ha a fizetési nehéz-
ség átmeneti jellegű, tehát a talajterhelési 
díj későbbi megfizetése valószínűsíthető, és 
a díj megfizetése a kérelmező és vele közös 
háztartásban lakók létfenntartását veszé-
lyezteti.

A díj megfizetése akkor veszélyezteti a 
kérelmező és vele közös háztatásban lakók 
létfenntartását, ha a fizetendő díj összege a 
közös háztartásban lakók havi összjövedel-
mének legalább 50%-át meghaladja. 

Amennyiben további információra van 
szükségük, készséggel állunk rendelkezé-
sükre.

Telefonszám: 52/381-411/147, 148, 
149, 123 mellék

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00–12.00, 12.30–16.00
Szerda-Péntek: 8.00–12.00
Kedden nincs ügyfélfogadás.

Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal

Az óvodás gyermek életében legfonto-
sabb tevékenység a játék. Meghatározó 
számukra az a fejlesztő közeg, amelyben 
élnek, kedvükre játszhatnak, önálló-
an választhatnak a sokféle játékeszköz 
között. A nevelőtestület és szülők ösz-
szefogása segíti, hogy óvodánk játékesz-
köz állománya folyamatosan bővüljön. 
Idén március 8-án egy sikeres LEGO 
pályázat révén újabb hatalmas kész-

lettel gyarapodtunk.  
A LEGO az egyik olyan 
játék, amely számtalan 
módon fejleszti a képes-
ségüket – gondolkodás, 
fantázia, kézügyesség, 
térlátás, mindig más for-
ma megalkotása, fejleszti 
kitartásukat, türelmü-
ket. Az alkotás közben 
átélik a siker örömét, az 
együtt építés során bará-
ti kötődések alakulnak. 
Ezért készült a pályázat a 

LEGO nyíregyházi képviseletéhez, ahol 
pozitívan értékelték a kérést. Hálásan 
köszönjük az adományozónak a LEGO 
Manufacturing Kft-nek, Bacsó Zina 
szüleinek, akik figyelmünkbe ajánlották 
a lehetőséget, a pályázat íróknak Kele-
men Juditnak és Sebő Laurának vala-
mint Kovács Ádám szüleinek az óvodába 
szállítást. 

Ádámi Károlyné

LEGO nyeremény a Napsugár Óvodában

Anyakönyvi hírek
Gratulálunk a 2013. március hónap-
ban Hajdúnánáson házasságot kötött 
párnak!

Harsányi Anett Ibolya és Nemes László

Köszöntjük Hajdúnánás
legifjabb lakóit!

Kompár Miklós, Molnár Gergő, Nagy 
Zétény, Nyiri Noémi, Reszegi Nándor 
Róbert, Szabó Szonja Lili, Tar Zsombor

Akiktől 2013. március hónapban búcsút vettünk
Áfra Antal, Borbély Lajos Bódor Andrásné, Cseresznyés Sándorné, Csuja Imre, Fehér 
István Kónya Péterné, Mezei Zsófia, Nagy Imréné, Papp Mihály, Pálóczi Lajos, Pén-
tek Miklósné, Pongor Miklósné, Soltész Istvánné, Szabó Imréné, Szabó László, Szűcs 
Gáborné, Tóth Lajosné, Török Pálné

Újra divat piacra járni
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Programajánló
Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központ

▪ Április 17. 17 óra Fejér Imre grafi-
kus-rajztanár kiállítása. Megtekint-
hető: május 12-ig.

▪ Április 21. 15 óra a Tánc Világnapja 
– a Hajdúnánáson működő tánccso-
portok bemutatkozási lehetősége. Be-
lépődíj: 700 Ft.

▪ Április 26–28. Hajdúnánáson első al-
kalommal a Magyar Kaktusz és Pozs-
gás Társaság Közhasznú Egyesület 
tagjainak segítségével kerül megren-
dezésre: Kaktuszok és egyéb pozsgás 
növények kiállítása és vására. A ki-
állítással egybekötött vásáron kedvező 
árakon számos faj közül válogathat-
nak az érdeklődők.

▪ Április 27. A Magyar Drámapedagó-
giai Társaság, a Méliusz Juhász Péter 
Megyei Könyvtár és Művelődési Köz-

pont és a Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ szervezésében zajlik a XXII. 
Weöres Sándor Országos Gyermek-
színjátszó fesztivál Hajdú-Bihar 
megyei találkozója, ahol a megye leg-
jobb diákszínjátszói mutatkoznak be.  
A belépés díjtalan!

▪ Tavaszváró Bál 2013. április 27. 
szombat 19 óra. Zenél Barna István. 
Információ a szervezőtől, Mészáros 
Sándortól kérhető a 06-70/5469-966-
os telefonszámon. Jegyek kaphatóak 
a Kéky Lajos VMK információjában. 
Helyszín: Hajdúnánási Gyermek- és 
Közétkeztetési Kht., Hajdúnánás, 
Bocskai utca 6. 

 Belépő: 2200 Ft, vagy 2000 Bocskai 
Korona, mely tartalmazza a vacsorát 
és a fogadó italt

Felhívás
A Móricz Pál Városi Könyvtár kéréssel fordul azokhoz az olvasóihoz, 
akik hosszabb idő óta nem hozták vissza a kikölcsönzött könyveket, 

szíveskedjenek teljesíteni kötelességüket.
A késedelmes visszaszolgáltatás miatt több száz kötetünk hiányzik, 

melyekre másoknak is igényük lenne.
Várunk tehát minden kedves olvasót, akik elfelejtették visszahozni 

a kikölcsönzött könyveket.
Tisztelettel: Buczkó József igazgató

Nem várt szakmai sikert könyvelt el az 
elmúlt hét végén a Bocskai István Álta-
lános Iskola Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szak-
szolgákat néptánc tanszaka. A röpke más-
fél éves működésének újabb kiemelkedő 
eredménye született meg Nyíregyházán a 
XV. Vécsey-Vásárhelyi Kamara Néptánc 
Versenyen március 1-én. A regionális ta-
lálkozón nemcsak az Észak Alföld hagyo-
mányőrző műhelyei, iskolái delegálták 
5–6 fős válogatott néptáncos palántáikat, 
hanem a főváros, sőt a dunántúli Domb-
óvár is képviseltette magát.

A 3 kategóriában (3–4–5. osztályosok, 
6–7–8. osztályosok ill. középiskolás) ki-
írt versenyen 5 percben megfogalmazott 
tájegységi táncokat, ill. táncszínházi pro-
dukciókat tekinthetett meg az érdeklődő 
közönség és a versenytársak.

A Bocskai AMI néptáncosainak 2 kö-
zössége indult az 1. kategóriában az aláb-
biak szerint:

1. Cinegelábúak csoport Makkai 
Andrea és Márton Attila néptánc peda-
gógus, csoportvezetők Hajdúsági táncok 
c. koreográfiáját táncolták Rab Réka, Síró 
Tamara, Horváth Dorina és a kemény 
fiúk: Nagy Marcell, Bohács Bence és 
Huszti Márk.

2. Bocskai Apródjai csoport Mak-
kai Andrea és Bistey Attila csoportve-
zető néptánc pedagógusok felkészítése 
nyomán Bodrogközi táncokat foglalt az 
Egyszer egy királyfi tájegységi játékdal-
lama köré Erdei Ferenc, Pálóczi Gábor, 
Papp Levente és a lányok: Jantek Dóra, 
Czipa Hanna és Lakatos Izabella tolmá-
csolásában.

A Szikes zenekar élő zenekísérete, a sok 
gyakorlás, az érett színpadi megjelenés, 
a táncok hiteles előadása a 18 versenyző 
csoport közül a Megosztott III. helyre 
repítette a boldog hajdúnánási küldött-
séget. Örömünket gyarapította Horváth 
Dorina Előadói Különdíja melyet a Haj-
dúsági táncok harmonikus eltáncolásáért 
vehetett át.

Táncosaink egyedi készítésű, díszes 
keszkenőt (a lányok) és bokrétát (a fiúk) 
kaptak az elismerő oklevél mellé. Dorina 
kalocsai mintákkal díszített tűzzománc 
fülbevalóval is gazdagabb lett.

A Bocskai AMI néptáncosai felkészü-
lésük hajrájában készülnek az újabb be-
mutatókra: a nyíregyházi Móra szóló ill. 
a megyei néptánc fórum csoportos meg-
mérettetéseire.

Bistey Attila tagintézmény-vezető
Forrás: www.bocskai.net

A Tedej Nyugdíjas Egyesület, a Haj-
dúnánási Polgárőr Egyesület Tedeji 
Tagozata és a Hajdúnánás Városi Ön-
kormányzat összefogásával 2013. már-
cius 9-én tavaszi szemétgyűjtési nap 
keretében a tedeji városrészen összegyűlt 
hulladék eltakarítását végezték a szerve-
zetek képviselői és a lakosság. A résztve-
vők három munkacsoportot alakítva a 
délelőtt folyamán Tedej egész területét 
megtisztították a felelőtlen emberek által 
szétdobált szeméttől. A részvételi arányt 
tekintve elsősorban a szervezetek képvi-
selői munkálkodtak azon, hogy tisztább 
környezetet teremtsenek a Tedejen élők 
számára. A lakosság részéről mindössze 
9 fő vett részt az akcióban, külön köszö-
net jár annak az édesanyának, aki pél-
dát mutatva gyermekeinek velük együtt 
szedte a hulladékot. 

A szemétgyűjtést követően Szólláth 
Tibor Polgármester Úr értékelte az el-
végzett munkát, amelyet hasznosnak és 
eredményesnek ítélt és egyben a Nem-

zetközi Nőnap alkalmából köszöntötte 
a hölgyeket.

Ezúton szeretnénk köszönetünket ki-
fejezni a résztvevők felé azért a lelkiisme-
retes munkáért, amit Tedej tisztaságáért 
végeztek.

Külön köszönetünket fejezzük ki a 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat felé 
Szólláth Tibor Polgármester Úrnak, Dr. 
Kiss Imre Jegyző Úrnak, valamint Tóth 
Imre Városgondnoksági Csoportveze-
tőnek, illetve a Hajdúnánási Polgárőr 
Egyesület elnöke, Ambrus Antal és társ-
elnöke, Dózsa Miklós felé azért a támo-
gatásért és munkáért, amit lakóhelyünk 
szebbé tétele érdekében végeztek. A sze-
métszedés eredményesnek bizonyult, 
hiszen amellett, hogy 90 zsák hulladék 
gyűlt össze, a jelenlévők pozitív véle-
ménnyel illették a kezdeményezést, és 
javasolták, hogy az elkövetkező időszak-
ban is szervezzünk hasonló akció

Tóth Ferenc elnök 
Tedej Nyugdíjas Egyesület

Ma már bált rendezni nem kis dolog, 
amikor bálok maradnak el érdektelen-
ség, vagy pénz hiányában.

A Focisuli bál szervezőinek nem volt 
könnyű dolga, márpedig bált rendez-
ni csak színvonalasan érdemes. Hogy 
ez mennyire így van, mutatja az a tény, 
hogy március 16.-án immár a XIII. 
Focisuli Jótékonysági bálunkon a Mű-
velődési Ház színháztermét a vendégek 
megtöltötték.

A vendégek és támogatók köszöntése 
után ismertettük a 2012/13-as év sikeres 
tornáit pl. ez év márciusában budapesti 
tornánkat, a döntőben a 2003-as kor-
csoportunk a Győri ETO legyőzésével 
első helyen végzett. A 2013–2014-es év 
sportfejlesztési programunkban szeret-
nénk minél több újabb céget bevonni, 
akik még nem éltek a TAO támogatás 
lehetőségével, hiszen ők csak nyerhetnek 
velünk.

Köszönjük SUGAR-PACK KFT és 
BOCZ N KFT cégeknek, akik a TAO-
val 2012–2013-as évben támogattak.

Külön köszöntöttük Focisulink volt 
játékosát és büszkeségét Csiszár Henriet-
tát Magyarország női válogatott felnőtt 
futballista játékosát, aki most érkezett 
haza Portugáliából, ahol részt vett az 
Algarve kupán a házigazdák Mexikó 

és Wales csapataival 
együtt. Ezután követ-
kezett a „Focisuli Ki-
váló tanuló és jó spor-
toló” díjak átadása, 
melyet Szólláth Tibor 
polgármester úr adott 
át: Győri Norbert, 
Uri Márk Sándor, 
Prepuk Martin, Pet-
rus Roland, Magyar 
Levente, Nagy Péter, 
Bohács Bence, Bé-
nyei Ágoston, Varga 

Donát, Sinan Memaj, és Altin Memaj 
játékosoknak. 

A vacsora előtt látványos báli nyitó 
táncot láthattunk, melyet a Cinegelábú-
ak (az aranylábú focisulis gyerekekkel) és 
az Aranyszalma ifjúsági néptáncegyüttes 
adott elő. A finom báli ételt a Magyaros 
étterem dolgozói szolgálták fel. A ferge-
teges jó hangulatot az est sztárvendége 
Csobot Adél, a 2012-es X-Factor 3. he-
lyezettje előadásával még fokozta.

Az est további részében hajnalig tartó 
élőzenét Toronyai Csaba és a retro zenét 
Madai Tamás szolgáltatta. Ez a bálunk 
talán legjobban sikerült bulink volt. Ez 
úton köszönjük mindazoknak, akik a 
bál sikerességét biztosították: Nyakas 
András, Tóth László, Orosz László, Esat 
Memaj, Magi Balázs vállalkozóknak, és 
minden közreműködőnek. Zárásképp 
egy idézet Csobot Adél Facebook olda-
láról: 

„Tegnap este Hajdúnánáson jár-
tam, s fergeteges buli volt, köszö-
nöm nektek!!! 

Kellemes vasárnapot! Csók!”

Mi is köszönjük a vendégek bizalmát.

Horváth Imre Nfse elnök

JÓTÉKONYSÁGI BÁL – TIZENHARMADSZORRA 

Önkéntes szemétszedési 
akció Tedejen

Nánási sikerek a XV. Vécsey-Vásárhelyi 
Néptánc Versenyen
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A Hajdúnánási
Építő és Szolgáltató Kft. műköves

részlege vállalja:
2

• komplett egyszemélyes síremlék gyártását
akciós 130 000 Ft +áfa 

áron (a betűvésést az ár nem tartalmazza)
• síremlékek helyreállítását, kiemelését • járda készítését 

• sírhely gondozását • síremlék tisztítását.
2

Bocskai Koronával történő fizetés esetén 5% kedvezmény!
2

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

Köszönetet
mondunk mindazoknak, akik 

szerettünk

Szabó Imréné
Varga Zsuzsánna

volt Hajdúnánás, Árpád u. 
27. sz. alatti lakos

temetésén megjelentek, mélységes 
bánatunkban részvéttel osztoztak.

A gyászoló család

„Elcsitult a szív, 
mely értünk dobogott,

Elpihent a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra Te sosem leszel halott.

Örökké élni fogsz 
mint a csillagok.”

Fájó szívvel
emlékezünk

Nagy Imre László
volt Hajdúnánás Polgári út 

16/A alatti lakos 

halálának első
évfordulójára.

„Napsugár és csillagok világa, 
jó szívednek örök álmát őrzik, 

Tiszta lelked fent a magas égben 
a síron túl is 

felettünk őrködik.”

Felesége, Gyermekei,
Veje, Menye és Unokái.

Köszönetnyilvánítás

Szabó László

mindazoknak, 
akik szeretett halottunk 

temetésén
megjelentek, sírjára virágot 

hoztak, elkísérték utolsó 
útjára.

A gyászoló család

MÁS-KÉP a családi közösségekért a Fehér Bot Alapítványnál

2013.02.20.

A Fehér Bot Alapítvány 2012. június 1. és 2013. október 31. közötti 
időszakban valósítja meg, a TÁMOP 5.5.1.B-11/2-2011-0313 azonosí-
tószámú, „MÁS-KÉP a családi közösségekért” című projektjét. A pro-
jekt a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében, „A családi 
közösségi kezdeményezések és programok megerősítése” című kiírás 
keretében 49 433 875 Ft összeget nyert.

A program megvalósításának célja a családhoz, a gyermekekhez, a gyermek-
vállaláshoz kapcsolódó társadalmi viszonyulás javítása, a családi élettel kap-
csolatos negatív jelenségekkel szembeni prevenció. A pályázat során a Haj-
dúböszörményi Kistérségben élő magasabb összegű családi pótlékra jogosító 
betegséggel, illetve fogyatékkal élő személyek és családtagjaik részére nyúj-
tunk szolgáltatásokat. Jelenleg 281 ügyfelet vontuk be a projektbe, számukra 
585 szolgáltatást biztosítottunk.
Az alábbi lehetőségekkel várjuk még az érdeklődőket: 
Jogi, pszichológiai, szociális szakemberek tanácsadása.
Gyermekvállalás és munkavállalás összeegyeztethetőségét segítő szolgálta-
tások és képzések: állásinterjúra felkészítő foglalkozás, kommunikációs és 
személyiségfejlesztő tréning, konfliktuskezelési és együttműködést kialakító 
tréning, álláskeresési tréning. 
Közösségépítő programok: önsegítő csoportok, dráma és színjátszó klub. Sza-
badidős programok: kirándulás, családi nap, sport nap, farsang, gyereknap. 
Előadások a célcsoportot érintő témákban. Internet hozzáférést biztosítunk. 
Ügyfeleink számára minden szolgáltatásunk térítésmentesen vehető igénybe!
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinan-
szírozásával valósul meg.

További információ:
Szakál Julianna – projektmenedzser
+36 52 572-079
www.feherbot.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Fehér Bot Alapítvány
TÁMOP 5.5.1.B-11/2-2011-0313
MÁS-KÉP a családi közösségekért
E-mail: szakal.julianna@feherbot.hu
Web: www.feherbot.hu

Köszönetet
mondunk 

mindazoknak, akik

Fehér István 
Hajdúnánás Mátyás király

út 4. sz. alatti lakos 
temetésén megjelentek,
sírjára koszorút,virágot
helyeztek,bánatunkban 

együttéreztek.
A gyászoló család

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

Telefon: 06-20/941-6108

Hőszigetelt, tetőteres 4 szoba, nagy nappali, 
melléképület, központi riasztórendszer,

parkosított udvar, tóval!
Alacsony rezsi!!!

Ár megegyezés szerint, kisebb értékű lakást beszámítok!
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Vitanorma Kurkuma kap. 60x 2570 Ft 1890 Ft
Voltaren dolo kap. 20x 1565 Ft 1425 Ft
Coldrex tabl. 24x 1590 Ft 1440 Ft

www.szimpatika.hu

Korona Patika

NÁNA-DOKI KFT.
Hajdúnánás, Bocskai utca 94.
ÁLLATORVOSI RENDELŐ

Rendelési idő:
Hétfő-Péntek: 8.00–16.00

Szombat: 8.00–12.00

MICROCHIP BEÜLTETÉS ÉS REGISZTRÁCIÓ
TAVASZI IVARTALANÍTÁSI AKCIÓ

Időpont egyeztetése: 
Dr. Simon Henrietta: 06-30/870-4239

STRAND

Villanyszerelő vagy műszerész szakmával
rendelkező munkatársat keresünk, 

szervizes munkakör ellátására.
Jogosítvány feltétel. 

Érdeklődni: 06/20 9781-284

ELADÓ!
52m2-es jó állapotban lévő, légkondicionált részben felújított 

panellakás. Ugyanitt emeletes ágy és antik szekrény eladó.
Érd.: 06-70/524-2201

FÓGEL 
OPTIKA-FOTÓ

ELEMEK N AGY VÁ L A SZ TÉK BA N, 
KONTA K TLENC SE 
Á POLÓSZEREK É S TA RTOZÉKOK . 
K ÉPK IDOLGOZ Á S DIGITÁ LIS 
A DATHORDOZÓRÓL IS.

Hajdúnánás, Mártírok u. 17. Tel.: 06-30/9581-449

	Szuper vékonyított, fényre sötétedő és multifokális szemüveglencsék 
 50% kedvezménnyel. 
	HOYA progresszív és beltéri szemüveglencsékre -20%!
	HOYA fényre sötétedő szemüveglencse 30% kedvezménnyel! 
	2013-as OZZIE napszemüveg modellek megérkeztek!
	Ébresztő fali és karórák nagy választékban
	Digitális fényképezőgépek több típusban
	Egyéb fotócikkek, albumok, fotókeretek stb.
	Tudományos számológépek (20 féle)
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AUTÓALKATRÉSZEK A LEGJOBB ÁRAKON!
Kenőanyagok, autófelszerelés, akkumulátorok, 

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

vagy 4 órán belül több ár és minőségi kategóriában!

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

HASZNÁLT AKKUMULÁTOR BESZÁMÍTÁS! 
MINDENFÉLE SZŰRŐ, MEZŐGAZDASÁGI, 

IPARI ÉS MUNKAGÉPEKHEZ!

Mesfém KFT. Hajdúnánás, Dorogi u. 7. • Tel.: 52/570-575, 52/570-576
Mobil: 06-20/9818-920 • E-mail: mesfemnanas@freemail.hu

http://mesfem.uw.hu

ÚJ!

2013. március 14-én rangos nemzetkö-
zi junior tornát rendezett a Hajdúná-
nás Termál SC csapata. Az I. Eissmann 
kupára Ungvár, Nagybánya és a Győri 
Audi ETO KC fogadta el a meghívást, 
ami főként a hajdúnánási csapat fel-
készülését segítette. Aki kilátogatott a 
Somorjai László sportcsarnokba érdekes, 
színvonalas, és főként izgalmas mérkőzé-
seket láthatott. A mindent eldöntő utolsó 
„összecsapásig” a győri és a helyi csapat 
is biztosan hozta a kötelező győzelmeket. 
Az első helyért a Konkoly Csaba által 
irányított több junior és ifjúsági váloga-
tottal teletűzdelt kisalföldi és a hajdúná-
nási lányok csaptak össze, ami nagyon 
szoros és embert próbáló csatát hozott. 
23–22-es végeredménnyel záródó mér-

kőzés azt jelentette, hogy a hajdúnánási 
kezek emelhették magasba a győzelemért 
járó kupát. A Molnár András, Nagy At-
tila páros által irányított gárda ezzel 
idén (Mihalovce után) a második rangos 
nemzetközi tornáját nyerte meg. Külön 
öröm, hogy a torna legjobb kapusa a ha-
zaiak hálóőre, Juhász Felícia lett, a Ter-
mál SC legjobb játékosának járó díjat pe-
dig Zihor Flóra vihette haza. Reméljük, 
hogy az NBI/B junior bajnokságának 
vezető helyét is sikerül megtartani a csa-
patnak, akik közül sokan már a felnőtt 
csapatban is húzóembernek számítanak.

A torna végeredménye: 1. Hajdúná-
nás Termál S 2. Győri Audi ETO, 3. 
Nagybánya 4. Ungvár

Kócsi Imre

Újra van E-On ügyfélszolgálat Hajdúnánáson
2013 április elején az E.ON ügyfélszolgálati irodát nyitott Hajdúnánáson.

Az iroda a Széchenyi krt 5–9. szám alatt található, 
nyitva tartási ideje: hétfőn 8–12, csütörtökön 14–18 óra.

Ezúttal városunk férfi kézilabda csapata 
után érdeklődtünk. Puskás Henrik klub-
elnök Szabó Attilával karöltve osztott 
meg velünk néhány információt a csapat 
felkészüléséről, eddigi eredményeiről.

2013. január első hetében elkezdte 
a felkészülést a Hajdúnánás KSE férfi 
felnőtt csapata. A csapat gerincét alkotó 
hajdúnánási játékosok a gyöngyösi játé-
kosokkal kiegészülve heti 4–5 edzéssel 
készültek a tavaszi szezonra, ahol a biztos 
bennmaradást tűzték ki célul. A sorsolás 
szeszélye miatt az első helyezett Török-
szentmiklóssal vívták az első mérkőzésü-
ket, ahol sajnos 30–21-re vereséget szen-
vedtek. A 2. fordulóban a nagy rivális, 
Hajdúböszörmény csapatához utaztak, 
ahova a szép számú hajdúnánási szurko-
lótábor is elkísérte a csapatot. Hatalmas 

csatában, szép játékkal 25–22-es biztos 
győzelmet aratott a Hadas legénység. 
Lajosmizse ellen egy kis megtorpanás 
következett, egy már megnyert mérkő-
zést buktak el, 23–25-re. Ezután a sok 
munka meghozta a gyümölcsét, Gödöllő 
vendégeként 27–24-es győzelmet értek 
el, majd hazai pályán, közönséget szóra-
koztató, telt házas, a végsőkig izgalmas 
mérkőzésen Felföldi Róbert remek védé-
seinek, Bancsók Károly és Tatai Olivér 
gólerős játékának köszönhetően 27–25-
re győztek a nánási fiúk a Magyar Kupa 
legjobb 4 csapata közé bekerült Balas-
sagyarmat csapata ellen. A csapat erejét 
mutatja, hogy az ellenfelek már nem me-
hetnek biztosra ellenünk. További sok 
sikert a csapatnak!

Kócsi Imre

Az öt legenda című amerikai animációs 
családi filmet – a Shrek és az Így neveld a 
sárkányodat alkotóinak munkáját – lát-
hatjuk április 20-án a nánási moziban. A 
történet főszereplői a Mikulás, a Húsvéti 
Nyuszi, a Fogtündér és a Homokember, 
vagyis az őrzők. Kénytelenek összeállni 
a felelőtlen Dér Jankóval, hogy megál-
lítsák Szurkot, az önző mumust, aki ki 
akarja magának sajátítani a gyerekek hi-

tét, ezzel eltöröl-
ve az összes többi 
ünnepet. A lát-
ványos akciójele-
netekkel teletűz-
delt, fordulatos 
mese egyaránt 
szórakoztató kicsiknek és nagyoknak. 

Murvai Péter

Férfi kézilabda

I. Eissmann Kupa, nánási sikerrel

Mi megy a moziban…?

Lindab akció!
Minden hónapban cserepes és trapézlemezekre, valamint 

minden csatornára és tartozékra! 

HŐSZIGETELŐ RENDSZER AKCIÓ!
Fali és burkolólapok valamint térkövek széles választéka! 

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

Nyak-Ép Tüzép


