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Szépülő vároSunk
2 013. április 11-én megjelent lapszá-

munkban beszámoltunk arról a la-
kossági fórumról, amelynek témája a 

Belterületi utak fejlesztése Hajdúnánáson 
projekt keretében a kiskörút korszerűsíté-
se volt. A munkálatok helyzetével kapcso-
latban kértem tájékoztatást Kissné Barta 
Piroskától, az Önkormányzat Városfej-
lesztési és Gazdálkodási iroda vezetőjétől
 Hogyan áll a tervezett munkák kivite-

lezése és mikorra várható az átadás? 
Az útépítési munkák kivitelezése ki-

sebb módosításoktól eltekintve a korábbi-
akban adott tájékoztatásoknak megfelelő-

en halad. A pályaszerkezet építési munkák 
várhatóan augusztusban befejeződnek, 
a tervezetthez képest hamarabb, augusz-
tus elején megkezdődtek az aszfaltozási 
munkák az első szakaszon, míg a második 
rész az ütemezés szerint augusztus utolsó 
hetére van tervezve. Elhelyezésre kerültek 
az Ady Endre krt. – Kossuth utcai csomó-
pontban a forgalomirányítási jelzőlámpák.

Szeptemberben a befejező munkák ke-
retében a forgalomtechnikai és a növény-
telepítési munkák, illetve az utcabútorok 
elhelyezései fognak elkészülni, a projekt 
műszaki átadása szeptember végére van 
tervezve.
 A munkavégzés során milyen volt az ott 

lakók hozzáállása, együttműködése? 

2012 évben az útépítés engedélyezési 
eljárásában az érintett lakosság megismer-
hette a terveket, a műszaki beavatkozást 
a tervező ismertette, illetve a lakosság ké-
relmére a közlekedési hatóság kedvezőbb 
elbírálási szempontokat tett. 2013. márci-
us 1-i sajtóközleményben tájékoztattuk a 
lakosságot a tervezett beruházásról, majd 
a kivitelezés megkezdése előtt május végén 
lakossági fórumot tartottunk az érintettek 
közreműködésével. A kivitelezést megkez-
dését követően folyamatosan tájékoztatást 
adtunk a forgalomkorlátozásokról is, to-
vábbá azon ingatlan tulajdonosokkal, akik 
közvetlenül is érintettek voltak a bontási-
építési munkákkal, személyesen, illetve 
levélben vettük fel a kapcsolatot például a 
csapadékvíz-kivezetés átalakítása, a térbur-
kolatok visszabontása, és a kapubejárók 
átépítése során. A lakók kérdéseit a hely-
színi bejárások alkalmával külön megvizs-
gáltuk, tájékoztattuk az ingatlanuk előtt 
történő beavatkozásokról és az új forgalmi 
rendről. A kivitelező véleménye is az, hogy 
az alapos tájékoztatásnak köszönhetően, 
ellentétben a más településeken gyakran 
tapasztaltakkal, Hajdúnánás lakossága 
rendkívül toleráns a beruházással kapcso-
latos kellemetlenségekkel szemben.
 Sikerült-e biztonságosan megoldani a 

közművek kiváltásával kapcsolatos felada-
tokat?

A Perczel utcai útcsatlakozás környeze-
tében a kivitelezést végző gép kiborított 
egy elektromos oszlopot, melyet az Eon 
azonnal helyreállított, és így gazdagodha-
tott városunk egy új oszloppal is. A kivi-
telezés megkezdését akadályozó tényező 
volt még, hogy a fejlesztéshez szükséges 
meglévő 0,4 kW-os közcélú hálózat ki-
váltása átépítéséhez szükséges együttmű-
ködési megállapodás csak június 24-én 
került megkötésre az Eon Zrt-vel. Ezen 

„Robog az úthenger” az Ady Endre körúton
Fotók: Fűz László

Az első közlekedési lámpák Hajdúnánáson

Nyári diákmunkára 
nyert pályázati 
forrást Hajdúnánás

A Hajdúnánáson is működő nyári 
diákmunkáról tartott sajtótájékoz-
tatót Szólláth Tibor, Hajdúnánás 
polgármestere 2013. augusztus 8-án. 
A városvezető elmondta, hogy a Haj-
dúnánás Városi Önkormányzat a 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központja felé benyújtott 
pályázata révén 100%-os bértámoga-
tás mellett a július 15-től augusztus 
31-ig tartó időszakban összesen 39 
nappali tagozaton tanuló, 16 és 25 év 
közötti diák számára biztosít munka-
lehetőséget napi 6 órában bruttó 73 
500 forint összegű juttatással. 

2013 júliusától a Nemzetgazdasági 
Minisztérium mindez idáig 7000–7500 
nappali tagozatos diák nyári munkavál-
lalását támogatta. A „Nyári diákmunka 
elősegítése” elnevezésű munkaerő piaci 
programra július 1-jétől augusztus 31-ig 
1,5 milliárd forint támogatást biztosít 
az állam. A diákok felvétele a települé-
sen három ütemben zajlott: első körben 
augusztus 14-ig 11 embernek, második 
körben augusztus 1-től augusztus 31-ig 
16 embernek, harmadik körben augusz-
tus 6-tól augusztus 31-ig 12 embernek 
tudtunk munkát biztosítani. A tanulók 
reggel 8 órától délután 2 óráig tartó idő-
szakban, részmunkaidőben elsősorban 
kisegítő munkákat, adminisztrációs 
háttérfeladatokat végeznek a Hajdúná-
nás Városi Önkormányzatnál, illetve 
az önkormányzati fenntartású intézmé-
nyekben. A közintézmények mellett a 
Hajdúnánási Gyógyfürdőben is dolgoz-
nak diákok, akik a fürdő dolgozóinak 
munkavégzését segítik. A foglalkoztatás 
során arra törekszünk, hogy a tanulók 
olyan feladatokat kapjanak, amelyek 
tanulmányaiknak, már meglévő kom-
petenciáiknak megfelelnek. – mondta 
Szólláth Tibor.  

A nyári munkavállalás a fiatalok szá-
mára alkalmat teremt arra, hogy már di-
ákként találkozzanak a munkahelyek és 
a kollektívák hangulatával, a munkavég-
zés felelősséggel járó és együttműködési 
készséget kívánó követelményeivel. 

A diákok az itt szerzett tapasztala-
tokat a tanulmányok befejeztével ka-
matoztathatják majd a munka világába 
való bekapcsolódás során, ismereteket 
és ismeretségeket szerezhetnek és nem 
utolsósorban a családok kasszáját is 
gyarapítja a kézhez kapott közel 50 000 
forint összegű zsebpénz, amelyet a nyá-
ri szabadidős programok, valamint az 
iskolakezdéssel járó kiadások fedezésére 
fordíthatnak. 

Tóthné Varga Ildikó 

Augusztus 17-én sajtótájékoztató keretében 
ismertette Szóllth Tibor polgármester úr, 
hogy két nyertes pályázatnak köszönhető-
en újabb oktatási intézmények felújítása 
kezdődhet meg a közeljövőben. A Magyar 
utcai, volt Bocskai Iskola épületére két 
pályázat került beadásra; egy óvoda és egy 
négy osztályos, alsó tagozatos iskolai rész 
kialakítására. Az óvodai részre nyertes lett a 

pályázat, a szerződés aláírása már meg is tör-
tént, és remény van arra is, hogy az iskolai 
rész pályázata is kedvező elbírálás alá esik.

Szintén az augusztus hónap örömteli 
hírei közé tartozott, hogy a Bocskai Iskola 
Iskola úti épületére (volt Makláry Iskola) 
beadott energetikai felújítási pályázat is 
nyertes lett. Mindkét esetben közel 145 
millió forint a teljes pályázati költségvetés, 

amelyből az uniós támogatás mintegy 120 
millió forint. Hasonló módon van esély a 
Dorogi úti óvoda felújítására is. Elmondta 
még polgármester úr, hogy természetesen a 
pályázatban megjelöltek mellett más, egyéb 
felújításokat is elvégeznek saját erő bevoná-
sával. A megvalósítás várhatóan a jövő év 
nyarára fejeződik be.

(HNU)

Folytatódik az oktatási intézmények felújítása

elemektől eltekintve, minden közmű-
kiváltási feladat (közvilágítás-átépítés és 
korszerűsítés, hírközlő kábelekkel és ivó-
vízhálózattal történő beavatkozások, csa-
padékcsatorna építési munkák stb.) teljes 
körűen és biztonságosan elkészültek.
 Lesz-e forgalomirányító lámpa a Doro-

gi-Ady utcák kereszteződésében?
Ebben a kereszteződésben nem lesz 

forgalomirányító lámpa, a műszaki pa-
raméterek miatt körforgalom sem volt 
tervezhető, ezért a forgalom gyorsítása 
érdekében jobbra lekanyarodó sáv került 
kialakításra. A projekt előkészítő tanul-
mánytervben vizsgáltuk a Dorogi és a 
Kossuth utcai kereszteződésben a kör-
fogalom kialakíthatóságát, valamint a 
lámpás kereszteződés szükségszerűségét 
is, de sajnos a Kossuth utcai keresztezős-
ben a közlekedési hatóság nem engedé-
lyezte, az általunk javasolt körforgalom 
kialakítását, a jelzőlámpás irányítás pe-
dig itt nem indokolt. 
 Hogyan ítéli meg a D-TRANSZ Kft-vel 

való együttműködést, együtt gondolkodást?
A kivitelező nyílt közbeszerzési eljá-

rásban került kiválasztásra, a szerződés 
kötéstől kezdve folyamatos és konstruktív 
az együttműködés a D-TRANSZ Kft-vel.  
A kivitelező az Önkormányzattal, a mű-
szaki ellenőrrel és az érintettekkel a szo-
kásos heti koordinációkon egyeztet, a fel-
vetett problémákat (műszaki, pénzügyi, 
vagy lakossági jellegű) minden esetben a 
leggyorsabban igyekszik megoldani.

Gut István
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Augusztusban az alábbi levelet juttatta 
el szerkesztőségünkbe Csontos Nándor. 
Nyílt levél Hajdúnánás Önkormányza-
tának.
Tisztelt Polgármester Úr, Jegyző Úr 

és Képviselő testület!
Már több mint negyed százada, hogy 
Hajdúnánásra jártunk nyaralni és közel 
tíz éve van az üdülőterületen, a Csóna-
kos úton víkendházunk. Ilyen állapotok, 
ami az utóbbi években és főleg most ta-
pasztalható, még nem volt. Július végén 
mentünk ebben az évben másodszor egy 
hétvégét eltölteni. Mikor rátértünk a 
Csónakos útra azt hittük, hogy rossz he-
lyen járunk, mert az út a tavaszi tókotrás 
óta szinte járhatatlan és balesetveszélyes. 
A tó helyenként a víkendházak kerítéséig 
kinn van. Az út meg van süllyedve me-
lyet a munkagépek okoztak. A szennyvíz-
akna fedőlapokon felakadnak az autók.  
A fedőlapok bebetonozott teteje szét van 
roncsolva. Az öntvény alap szét van törve. 
Ezek már balesetveszélyesek. Ezt telefo-
non közöltem a Polgármesteri hivatal Vá-
rosfejlesztési és Gazdálkodási Irodával 
ahol azt a tájékoztatást kaptam, hogy tud-
nak a problémáról, de nem tudnak vele 
mit kezdeni.

Hab a tortán hogy a belvárosban fej-
lesztik a közvilágítást (cserélik) az üdü-
lőterület egyes részein viszont nincs. Ez 
régen nem jelentett gondot, mert nyáron 
majdnem minden víkendházban voltak 
és a kültéri világítások égtek ezért nem 

hiányzott, de ma már ilyen körülmények 
miatt inkább máshová mennek a pihenni 
vágyó emberek.

Remélem, ezen levelem kapcsán va-
lamelyest az üdülő területen is történik 
valami változás.

Üdvözlettel
Csontos Nándor üdülő tulajdonos

A levelet továbbítottuk A HÉPSZOLG 
Kft. vezetéséhez, és Rozgonyi Attila ügy-
vezető igazgató úr az alábbi választ 
küldte el szerkesztőségünkbe.

Tisztelt üdülőterületi, 
Csónakos utcai lakók!

Mint korábban szóbeli tájékoztatáson 
már jeleztük, még ebben a hónapban 
elvégezzük a Csónakos u. helyreállítási 
munkálatait.

Az útalappal rendelkező területeken 
helyreállítjuk az útalapot, pótoljuk a zú-
zottkő réteget. Az útalap nélküli patkó 
forduló szakaszban útalapot építünk és 
zúzottkő réteggel zárjuk.

Pótoljuk a törött, elhajlott vízakna fe-
dőket is. Remélhetőleg a kiemelés a tó 
kiöntését is megakadályozza, ha szükséges 
kisebb gátat emelünk.

Mindezen lépésekhez forrást Hajdúná-
nás Város Önkormányzata és a Hajdúná-
nási Építő és Szolgáltató Kft. biztosít.

A helyreállítás befejezéséig kérem a 
Csónakos u. lakóinak szíves türelmét.

Tisztelettel: Rozgonyi Attila

A Református Iskola 7. osztálya 2013 
júniusának elején feledhetetlen napokat 
élt meg a nemzeti összetartozás napjához 
kapcsolódó kirándulásuk során a Parti-
umban és Erdélyben. Testvérvárosunk, 
testvérgyülekezetünk fiataljaival való 
találkozásra a „Határtalanul” program 
nyújtott lehetőséget.

A sikeres pályázat: több, mint fél mil-
lió forint, valamint a szülői, iskolai, gyü-
lekezeti támogatás egyaránt hozzájárult 
a leírhatatlanul szép három naphoz, amit 
Érmihályfalván, Szatmárnémetiben, 
Koltón, Kolozsvárott és Nagyváradon 
töltöttünk.

Buczkó József néprajzkutató és Vé-
kony Gábor tanár úr előkészítő órái, a kí-
sérő nevelők: Nagy Ágnes, Lukács Lász-

ló, Lukácsné Tompa Zsuzsa irányításával 
végzett sok előzetes munka és egy játékos 
vetélkedő után érzelmileg ráhangolva, 
kellő tudással felvértezve indultunk a 
várva várt kalandra.

A legmaradandóbb élmények az em-
beri kapcsolatok, a kedves mosolyok, a 
megkötött barátságok lettek. 

A gyerekek által legtöbbet emlegetett 
program a koltói táncház, az ottani fiata-
lokkal való együttlét lett. Koltó nyugalma, 
varázslatos légköre őket is lecsendesítette. 
Alig ismertünk rájuk! Izgultunk, fognak-e 
táncolni az iskola udvarán lévő pincében 
megrendezett táncházban? Ez nem volt 
kérdés! Este nyolctól fél tizenegyig rop-
ták! A Somfa együttes fiataljaival közösen 
széki, moldvai táncokat, csujogatásokat, 
dalokat tanultak. S ahogy illik, a helyi le-
gények haza is kísérték a lányokat. 

Hazaérkezve az értékelő órán a követ-

kezőket fogalmazták meg a gyerekek: 
„Megtapasztaltuk, hogy az ott élő gye-

rekek is pont olyanok, mint mi, hasonló 
gondolatokkal, érzésekkel, gondokkal, 
örömökkel, de nekik többet jelent az, 
hogy magyarok. Sokkal nagyobb átéléssel 
mondják a magyar költők verseit, jobban 
ápolják hagyományainkat, mert ez által 
őrzik magyarságukat.”

„Minden nagyon tetszett, de a leges-
legjobb mégis Koltón volt. Itt töltöttük a 
legtöbb időt, volt alkalom közeli beszél-
getésekre, barátkozásokra a táncházban, 
az iskolában, az áhítaton, a közös sétákon. 
Mindenki kedves volt, igazi jó házigazda! 
Hamar otthon éreztük magunkat.”

„Érdekes volt számunkra a szatmárné-
meti művészeti iskolában, hogy a román 

és magyar gyerekek milyen jól megvan-
nak, együtt tanulnak, dolgoznak, nevet-
nek, békességben élnek.”

Soha el nem múló élmény marad Eni-
kő néni és Cili néni vendégszeretete, Var-
ga Károly tiszteletes bácsi reggeli áhítata, 
a koltói házias ételek, a kolozsvári nyüzs-
gés, a túra a tordai-hasadékban, a nagyvá-
radi korzózás Ferenczy Béla festővel. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni 
minden segítséget. Külön köszönjük dr. 
Császi Éva értékes könyvadományát, me-
lyet az érmihályfalvi könyvtárba vittünk 
el, az ottaniak nem kis örömére.

Tiszteletes bácsi szavaival élve, mi is 
„határtalan örömmel” gondolunk vissza 
ezekre a napokra, amikor kicsit talán jobb 
emberek, jobb magyarok lehettünk.

Lukácsné Tompa Zsuzsa 
osztályfőnök és a 7. osztály

Az összetartozás jegyében Tér-fél

Lehet, szokatlan, hogy évek múltán újból 
„megszólalok” ezen újság hasábjain. Oka 
van ennek. Számomra és mindannyiónk 
számára két fontos ügyben kérem segítsé-
güket, lokálpatrióta hozzáállásukat.

Ülök a hajdúnánási fürdő tiszta, meleg 
vizében, köröttem sok idegen arc. Keresek 
nánásit, akivel elbeszélgethetnék. Nem 
találok. Isteni szerencse, hogy sok idelá-
togató, gyógyulni, pihenni vágyóval is 
könnyű szóbaelegyedni. Véleményük igen 
hízelgő. Tiszta, olcsó, ingyenes parkolás, a 
wellnes is jobb lett, mondják ők. A nánási 
törzsközönség az 50%-os kedvezményt 
használja. Én 550 Ft-ot forintért áztatom 
fájós lábaim.

Akkor mi a baj? Tessenek jönni, pihen-
ni, gyógyulni a saját fürdőnkbe. Az már 
csak hab a tortán, hogy a masszírozásért 
nem kell a nánsiaknak fizetni! Várom a 
beszélgető nánásiakat!

Másik szívfájdalmam a Makláry 
Kórus problémája. Felkérésre írom a 
„Maradandp értékeink” sorozat követ-
kező kötetébe a kórus (1860–2010) 
másfélévszázados történetét. Kiadója 

a Magyar Népművelők Egyesülete. Az 
1976/77-es újra alapítás egyik részese 
voltam Kövecs Imre és Sebestyén Miklós 
tanár urakkal. Sok emlékezetes fellépés, 
szlovákiai, finn utak jelzik, milyen jó 
csapat voltunk. Aztán Haranginé Simon 
Tímea és Deilinger József elnök távozása 
után valahogy mára a régi dalostársak pa-
naszait hallom. Én sem tudok már éne-
kelni sajnos, de hol vannak fiatalok?

Higgyék el, jó egy csapathoz tartozni. 
A nótaéneklés is jó, de itt egy 153 éves 
múlttal rendelkező, Hajdúnánás hírét 
sokfelé elvivő csapatról van szó. Kapásból 
tudok két karnagyot helyben és sok-sok 
hölgyet és urat, akik aktívak lehetnének 
e nagyon régi, rangos kórusban. Tessék 
érdeklődni, vagy a gazdag dokumentáci-
óba beleolvasni a könyvtárba. Ne hagyjuk 
hogy újból a Vitéz Makláry Lajos utáni 
szünet következzen be. Dalra fel!

Remélem tudtam valamit picike segít-
séget adni mindkét dologban. Köszönöm, 
ha elolvasta írásom és tesz is annak érde-
kében, ne kelljen újabb levelet írnom!

Patai István

Levél a nánásiakhoz!

Az idei nyáron a Református Általános 
Iskola diákönkormányzata táborának a 
gyönyörű Dunakanyar és Visegrád vá-
rosa adott otthont. Szurkosné Major Irén 

Táborozás - történelmi utazás
DÖK vezető és Dagusztinné Keserű And-
rea hitoktató vezetésével 25 gyerek töltött 
egy gazdag hetet egy szép szálláshelyen. 
A tábori programok során meglátogatták 
a környék történelmi nevezetességeit is. 
Jártak a Fellegvárban, a Salamon-torony-
ban és a Nyári Palotában. Hajóval végig-
utazták a Dunát Esztergomig. A Bazilika 
gyönyörű épülete maradandó emléket 
hagyott a táborozókban. Természetesen a 
tábor programjai között a szabadidőben 
helye volt a játéknak, a fagylaltozásnak ,a 

hegymászásnak és a közös sétáknak a tör-
ténelmi városban. Nagy élmény volt a le-
ányfalui szép strand, de ennél is nagyobb 
élmény volt a nánási gyerekek számára, 
amikor a patakban fürödhettek. Mind-

annyian csodás élményekkel gazdagodva 
tértek haza. Jövőre új tájak felfedezésére 
indulnak. 

Szurkosné Major Irén 
Diákönkormányzat vezető
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2012. július 6-án fogadta el az Ország-
gyűlés a gyermekekről való felelős gon-
doskodás jegyében, az ahhoz kapcsoló-
dó források megteremtése, valamint a 
társadalmi szolidaritásra építve a Szent 
Erzsébet-i hagyományok újraélesztése 
érdekében megalkotott  Erzsébet-prog-
ramról szóló törvényt.

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 
2013-ban mintegy 3 milliárd forint indu-
ló keretösszeggel hirdette meg pályázatait. 
Az Erzsébet-program révén így, több mint 
135 ezer ember részesül támogatásban 
üdülési szolgáltatás formájában, ebből 
több mint 73 ezer gyermek jut pihenési 
lehetőséghez, közülük több mint 40 ez-
ren vehetnek részt az Erzsébet-táborban. 
Az Alapítvány idén összesen több mint 

50 Erzsébet-tábor pályázatot hirdetett, 
de bővült a szociális üdülésben résztvevők 
köre is. (erzsebetprogram.hu)

Ennek megfelelően a családok mel-
lett iskolák is pályázhatnak a gyerekek 
táborainak finanszírozására, tematikus 
táborokban való részvételre. A Bocskai 
iskola egyre nagyobb intenzitással vonja 
be a pedagógusok mellett a gyerekeket is 
az Erzsébet-táborokba, nemcsak nyáron, 
hanem iskolai időszakban osztálykirándu-
lások megvalósítására.

A nyári táboroztatás elsősorban a Ba-
laton vonzáskörzetében elterjedt, így a 
tavalyi év élményein és jó tapasztalata-
in felbátorodva idén nyáron közel 200 
gyereket vittek a kísérő pedagógusok 

Fonyódligetre városunkból. Az utazást 
többnyire autóbusszal oldották meg, 
melynek költségeit a gyerekek fizették, 
ezen kívül a szociális helyzet alapján ún. 
önrész befizetésével lehetett a táborban 
részt venni. Fonyódligeten 18 hektár-
nyi területen faházak fogadták az 1300 
férőhelyes tábor lakóit, ahol egy hetet 
tölthettek a gyerekek és kísérőik. A tábor 
szervezői – általában önkéntes egyetemis-
ták vagy főiskolások – egész hétre izgal-
mas programokat kínáltak a gyerekeknek: 
volt tábortűz, zászlófelvonás, kézműves 
foglalkozások, vízi- és szárazföldi ka-
landparkok, koncertek, discó, Ki-mit 
tud? Ezeken kívül a csoportok fakultatív 
szervezésben elmehettek kerékpártúrákra 
a magyar tenger kiépített hangulatos és 

biztonságos kerékpárútjain a közelben 
lévő Balatonboglárra, Balatonfenyvesre, 
vagy Fonyódra, ahol helyi nevezetessé-
gekkel ismerkedhettek. Lehetőség nyílt 
hajókázásra, a szemben lévő Badacsonyba 
lehetett átmenni, melynek hangulata és 
szépsége kihagyhatatlan. Legtöbb esetben 
az időjárás is kegyes volt az Erzsébet-tábor 
résztvevőinek, így a kellemes időtöltések 
sorát természetesen a fürdőzés és a napo-
zás vezette. A táborban szerzett élmények 
magukért mesélnek, reméljük, az idén 
itthon maradottaknak kedvet csináltak a 
fenti sorok, és jövőre ők is résztvevői lesz-
nek hazánk legnagyobb látogatottságú (és 
támogatottságú) Erzsébet-táborainak.

Szöveg és kép: Fekete Andrea

Ezen a nyáron volt 15 éve, hogy létre-
jött egy civil szervezet, amelynek tagjai 
összefogtak, hogy közös erővel próbál-
ják meg sérült gyermekeik segítését. Ők 
a Mi Érted Élünk Egyesület. A 15. szü-
letésnap alkalmából munkatársunk az 
éppen leköszönő régi, és az új elnökhe-
lyettessel beszélgetett, amelynek 1. ré-
szét előző lapszámunkban olvashatták. 

Sokan bejárnak Debrecenbe főorvosi 
javaslatra, egyéni és konduktív tornára, 
masszázsra, logopédiára, mely kezelések 
régebben alapellátásnak voltak nevez-
hetők a már említett Vekerdi doktornő 
irányításával és a szülők bevállalásának 
mérlegelésével. Elmondásuk szerint azon-
ban mostanság a vidékiek rehabilitációja 
egyre inkább háttérbe szorul – sajnos, ott 
semmiféle előnyt nem jelent az egyesületi 
tagság, van, hogy szó szerint küzdeni kell 
egy-egy kezelésért a vidéki mivolt miatt. 
A debreceni Ibolya utcán a konduktív te-
rápia mellett kutyás terápiára is van lehe-
tőség, melyeket betanított labradorokkal 
végeznek, és lelkileg rendkívüli hatást 
érnek el a páciensekkel. Helyileg szakor-
vosi javaslatra a gyermekorvos kiírásával 
gyógytornára van lehetőség OEP támo-
gatással. Nagy álma az egyesület tagjainak 
egy saját Rehabilitációs Központ, amely 
sajnos rengeteg pénzbe kerülne, egy-egy 
szakirányú tanfolyam (pl. McKenzie féle 
gyógytorna, Dévény-módszer) elvégzése a 
gyógytornászoknak/gyógymasszőröknek 
több százezer forintba kerülne.

Jó úton halad a gyógyfürdői terápia, 
amelyen a gyerekek részt vehetnek, szak-
emberek bevonásával, ahol a hely adott, 
és talán a fejlesztések kapcsán a gyógy-
tornászok segítségével ez a szolgáltatás 
is bővülni fog. Keresik a pályázati lehe-
tőségeket, de a bevételi források számát 
növeli a Pet-palackok, a kupakok, a papír 

gyűjtése, melyet az egyesület tagjai gyűj-
tenek össze és szállíttatják el. Ebben nagy 
segítség volt az eddigiekben néhány iskola 
bekapcsolódása az akcióba, valamint az 
üzletek segítsége, akik a kartondobozokat 
biztosítják az egyesületnek. Ez valóban je-
lentősnek mondható segítség, hiszen ezzel 
nem a családokat terhelik, hanem olyan 
dolgokat gyűjtenek, amire valójában 
nincs szüksége senkinek, de egy kis szor-
galommal, odafigyeléssel mindenki bese-
gíthet, ha nem a szelektív gyűjtőbe szállít-
ja ezeket a hulladékokat, hanem célzottan 
az egyesületnek. (Hétfői napokon 17–18 
óráig a Batthyány utca 30. szám alá!)

Tündi és Anikó olyan lelkes beszélge-
tőpartnerek voltak, akik több órás beszél-
getésünk alatt egyszer sem érzékenyültek 
el, pedig sokszor kanyarodtunk személyes 
érintettség felé; saját lelkiállapotuk, a 
gyerekek betegségének teljes körű nyo-
mon követése, kitanulása nem kis erőt 
próbáló feladat. Boldogan mutatták meg 
az idei kirándulásukon készített fotókat, 
meséltek arról, milyen jó a gyerekeknek, 
ha „kimozdulnak” velük, új tájakat, arco-
kat, házakat látnak. Elmondásuk szerint a 
gyerekeknek sokszor az is nagy élmény, ha 
együtt elmennek bevásárolni.

Ezeknek az anyáknak nem lehet szo-
morú az arca, hiszen tudják: a gyerekeik 
az ő szemükből merítenek erőt és abban 
látják és érzik meg elsősorban, hogy min-
den rendben, hogy bátrak legyenek, hogy 
vállalják a sokszor megterhelő feladatot, a 
terápiájukra szánt időt és utat.

És mit tehetünk mi, a többség? Ismer-
jük meg őket, lássuk meg küzdelmüket, 
érezzük át érzéseiket, segítsük lehetősé-
günk szerint egyesületük munkáját, a 
megvalósítható álmaikat – hiszen ezzel a 
mi álmaink és életünk is teljesebbé válhat.

Fekete Andrea

Erzsébet-tábor 2013 Mi érted élük! 2. rész

A Református Nőszövetség karitatív és di-
akóniai tevékenysége ismert a városban. A 
havonként megtartott alkalmakon az ige 
fényében igazi szeretet-közösségként van 
jelen a Református Egyházközség kebelé-
ben. Az elmúlt évben folyamatosan növe-
kedett a tagság létszáma. Az augusztusban 
megtartott hagyományos csendesnapok 
alkalma pedig a lelki növekedésről szólt. 

A Tisza partján Tivadar községben, 
szép környezetben imádsággal, lelki be-
szélgetésekkel töltöttek el három napot a 
Nőszövetség tagjai Gacsályi Gábor gyüle-
kezeti lelkipásztor igei szolgálata mellett.

A csendesnapok programjait Síró Já-
nosné, a Nőszövetség titkára állította 
össze neves református lelkipásztorok – 
Gyökössy Endre, Cseri Kálmán, Joó Sán-
dor – igehirdetései, református imaköny-
vek, napi igék segítségével.

A titkár asszonyt – Rozettát – arról kér-
deztem, miért fontosak a csendesnapok, 
mit jelent a lelki növekedés, az élő hit?
 A csendesnapok alkalmával a ke-

resztyén testvérek egymás hite által nö-
vekednek lélekben, megsokszorozódik 
az Istentől kapott szeretet, ami erősíti a 
kapcsolatokat, az elfogadást egymás iránt. 

Második éve szervezzük úgy ezeket az 
alkalmakat, hogy nemcsak a lelkipásztor 
szolgál, hanem mindenki. Csak tiszta 
forrásból: Bibliából, imakönyvekből, ige-
hirdetésekből „táplálkozunk”. Elolvassuk, 
beszélünk róla, megosztjuk egymással 
lelki élményeinket, hogyan tapasztaltuk 
meg Isten jelenlétét életünk nehéz és bol-
dog pillanataiban. Imádkozunk egymá-
sért, egymás családjáért, a gyermekekért, 
városunkért, országunkért. 

Azok, akik nem olvassák a Bibliát, nem 
tanultak hittant, annyit tudnak a keresz-
tyénségről, amit a hívő emberek életében 

látnak. Ha nem példamutató az életünk, 
elfordulnak a vallástól, az egyháztól. Ezért 
nagy a felelőssége nemcsak a lelkipászto-
roknak, presbitereknek, hanem a gyüle-
kezet minden tagjának, hogy a világ ne 
a bűnös életünket, megcsontosodott szo-
kásainkat lássa, hanem cselekedeteinkben 
tapasztalja meg hitünket, keresztyénsé-
günket.

Csak az élő hit által vagyunk képesek 
arra, hogy a Biblia tanításai megelevened-
jenek életünkben, cselekedeteinkben.

Szabóné Marth Éva

Növekedés lélekben - Nőszövetségi csendesnapok

Mi megy a moziban…?
Az Utódok című amerikai vígdrámát ve-
títik a helyi moziban augusztus 31-én. A 
Kerülőutakért forgatókönyvírói Oscar-dí-
jat nyert Alexander Payne rendező ezúttal 
is íróként kapta meg az aranyszobrocskát. 
A Hawaiin játszódó történetben Matt 

King (George Clooney) felesége kórházba 
kerül egy hajóbaleset miatt, így a sótlan 
apa kénytelen problémás lányaival megol-
dást találni pénzügyi gondjaira. A film el-
gondolkodtató karakterdráma, nem hiába 
övezi remek kritikai visszhang. 

Murvai Péter
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TedeJi ŐszKöszönTŐ
Szeretettel vár minden kedves érdeklő-
dőt Hajdúnánás Város Önkormányzata 
és a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. a 
TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0072 azono-
sítószámú „Óvodafejlesztés Hajdúnáná-
son”, valamint az Okkal-Más-Okkal Ifjú-
sági Egyesület a LEADER „Hajdúk Ma-
gyarországa” térségi rendezvények támo-
gatása keretében megvalósuló programra.
Időpontja: 2013. augusztus 31.
Helyszíne: Hajdúnánás – Tedej
 14 óra Szólláth Tibor polgármester úr 

köszöntő beszéde
 14 óra településrészi tanácskozás
 14–19 óra népi játékok
 14–19 óra játszóház helyi óvónők veze-

tésével
 14–15 óra öhönfőzés bográcsban és 

családi vetélkedő
 14–19 óra kézműves foglalkozások: ne-

mezelés, kötélverés, kosárfonás, henná-
zás, termésképek, zsákbamacska készí-
tés, sportvetélkedők: pingpong verseny, 
goldsprint.

 15 óra az Ákom-Bákom bábcsoport 
műsora

 16 óra a Nyírség Táncegyüttes műsora 
és táncház

 16.45 Kó-Csi-Ki Duó – nánási humor
 17.30 a Malaga Quintet koncertje
 18.15 a Funky Donots zenekar koncertje
 19 óra öhön kóstolás, eredményhirde-

tés, díjkiosztás
 20 óra NaNá Színház: Kukás guru c. 

előadása
 21.30–24 óra Nosztalgia disco

2
 A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 

2013. szeptember 14-én (szombaton) 
szervezi meg a hagyományos Szüreti 
Sokadalmat, ahová a szüreti menetbe 
szekeresek, lovasok jelentkezést várja. 
Jelentkezni: szeptember 6-án (pénte-
ken) 16 óráig lehet. A megadott ha-
táridőn túl jelentkező felvonulóknak 
nem tudunk ebédet és a szüreti bálra 
vacsorát biztosítani. Kérjük, hogy aki a 
csergetőversenyen szeretne részt venni, 
szintúgy szeptember 6. 16 óráig legyen 
szíves a művelődési központban jelent-
kezni. (52/382-400, 70/372-1494)  
A Szüreti Sokadalom helyszíne ez év-
ben a Liget (Magyar u.) lesz!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket 
néhány fontosabb aktualitásról:

Elindult a kertészeti géptámogatás!
A támogatás célja a kertészeti ágazat 

technológiai színvonalának javítása kör-
nyezetbarát (energiatakarékos) gépek és 
technológiai berendezések beszerzése révén.

A támogatás keretösszege, jellege, 
mértéke: A kertészeti géptámogatás 2013. 
évi keretösszege legfeljebb 24 milliárd fo-
rint azzal a kitétellel, hogy a mindenkori 
keretösszeg 33%-a kisértékű (5 millió fo-
rint támogatási összeget meg nem haladó) 
beruházásokra fordítandó.

A támogatás mértéke az elszámolható 
kiadások 35%-a, azonban az elszámolható 
kiadások nem haladhatják meg az MVH 
kertészeti gépkatalógusban szereplő refe-
renciaárat. A támogatás összege ügyfelen-
ként legfeljebb 50 millió forint lehet.

A támogatás igénybevételének fel-
tételei: A kertészeti géptámogatás abban 
az esetben vehető igénybe, amennyiben 
az ügyfél mezőgazdasági termelőként a 
TEÁOR‚ 08 szerinti 01.1–01.3. és 01.5. 
tevékenységek valamelyikét végzi; a beszer-
zéssel érintett mezőgazdasági üzem mére-
te meghaladja a 4 EUME-t; a támogatási 
kérelem elbírálása során a 2013. évben be-
nyújtott egységes területalapú támogatás-
hoz kapcsolódó hasznosítási kódok-, vagy 
az ügyfél nyilatkozata-, vagy helyszíni el-
lenőrzés alapján megállapításra kerül, hogy 
kertészeti tevékenységet végez.

Induló vállalkozás 5 millió forintot 
meghaladó támogatási igényű beruházás-
ra támogatási kérelmet nem nyújthat be.

A beruházást legkésőbb 2014. decem-
ber 31-ig kell megvalósítani.

A 2013. évi kertészeti géptámoga-
tás igénybevétele esetén az első kifizetési 
kérelmet – amelyben a támogatási hatá-
rozatban jóváhagyott támogatási összeg 
legalább 10%-ával el kell számolni – a 
támogatási határozat jogerőre emelkedé-
sét követő 6 hónapon belül-, az utolsó 
kifizetési kérelmet a művelet megvalósítá-
sát követő 3 hónapon belül, de legkésőbb 
2015. január 31-ig kell benyújtani.

A pályázat benyújtása: A kérelmet 
2013. augusztus 15-től forráskimerülé-
sig, de legkésőbb 2013. október 18-ig 
lehet benyújtani elektronikusan.

Várhatóan augusztus második felétől 
indul az adategyeztetés. 

Minden olyan gazdálkodó, aki ebben 
érintett (levelet kap az MVH-tól, mely-
ben adategyeztetésre szólítja fel), az keres-
se kamarai tanácsadóját, hogy az adatait 
pontosítsa. Aki ezt nem teszi meg a határ-
időn belül, annak a területe kerül az adott 
túligényléssel csökkentésre. 

Meghosszabbította kamarai tagdíjbe-
vallás határidejét a NAK 2013. augusztus 
31-ig meghosszabbította az adategyezte-
tés és tagdíjbevallás határidejét a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara (NAK). A közhi-
teles adatbázisból időközben érkező ada-
tok alapján további kamara által regiszt-
rált tagok kapnak majd levelet a NAK-tól 
augusztusban, amely a bevalláshoz szük-
séges jelszót és minden nélkülözhetetlen 
információt tartalmaz majd.

Kérdéseikkel, észrevételeikkel fordulja-
nak bizalommal hozzánk!

Kerékgyártóné Mislovics Anita és 
Pogácsás Antal ÚMVP tanácsadó

Tisztelt gazdálkodók! Programajánló,
Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központ

A Fehér Bot Alapítvány TÁMOP 
5.5.1.B-11/2-2011-0313 azonosítószá-
mú MÁS-KÉP a családi közösségekért 
című projektjének „Családi nap a sport 
jegyében” című programja, 2013. au-
gusztus 3-án volt megrendezve Hajdú-
dorogon, a Gólyavár udvarán az Óvoda 
u. 5. szám alatt.

A program 10 órakor kezdődött, me-
lyet az Alapítvány elnöke dr. Szabó Miklós 
nyitott meg egy rövid köszöntővel. Ezután 

A Start-munka mintaprogram során leg-
többet a mezőgazdasági projektről esik 
szó, pedig a betonelemeket gyártó Arany 
János utcai üzemben is igen fontos mun-
ka folyik. Főként mostantól nő meg az 
ázsiójuk, hiszen a közelmúltban egy nagy-
teljesítményű, betonelemgyártó gépet 
sikerült beszerezniük. Augusztus 17-én 
polgármester úr meghívására megláto-
gattuk a telephelyet, ahol többek között 
megtudtuk azt is, hogy ezen az új gépen 
naponta 5–6 köbméter nyersanyagból 
60–70 db. árokbélelő elemet tudnak ké-
szíteni. Így fokozatosan tudják saját ter-
mék felhasználásával a város vízelvezető 
árkait kibélelni.

Mint arról már korábban tudósítot-
tunk, a Start-munka program során nem-
csak munkát biztosítanak az embereknek, 
hanem különféle gépbeszerzésekre is lehe-
tőség van, amelyek a város tulajdonában 
maradnak, így ez a nagyteljesítményű 
korszerű gép is. Az üzemben többféle be-
tonelemet gyártanak, amelyeket az utcák, 
az intézmények tereinek burkolásánál 
használnak majd fel. 

Polgármester elmondta még, hogy nem 
akarnak megjelenni a nyílt piacon, a meg-
termelt többletet a járás önkormányza-
taival csereüzlet keretében szándékoznak 
értékesíteni.

(HNU)

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2013. augusztus 31-én 
du. 14.00 órai kezdettel a 4085 Hajdú-
nánás-Tedej, Előháti u. 1. szám alatt ta-
lálható Hétszínvirág Óvodában városrész 
tanácskozást tart a hajdúnánás-tedeji la-
kosság számára.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az 
„Őszi lomtalanítási akció”

Hajdúnánáson 2013. szeptember 7-én, 
szombaton történik és ekkor szállítják el 
a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. 
járművei a lomnak minősülő hulladékot.

Az ingatlanon összegyűlt, feleslegessé 
vált, kisebb terjedelmű bútordarabokat, 
berendezési tárgyakat valamint rongyot, 
ruhát, falevelet, virágmaradványokat, 
egyéb kommunális hulladékot zsákba 
vagy gyűjtőedénybe – melynek súlya 
darabonként nem haladja meg a 30 kg-
ot – tegyék ki a megszokott helyre a 
közterületen.

Kérünk minden érintettet, hogy a lom-
talanítási akció napján legkésőbb reggel 
6 óráig helyezzék ki az elszállítani kívánt 
hulladékot.

Hajdúsági 
Hulladékgazdálkodási Kft.

Őszi
lomtalanítás

Városrész 
tanácskozás Tedejen

Családi nap a sport jegyében 

Újabb gépbeszer-
zés a Start-munka 
mintaprogram 
betonüzemében

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

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

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

Oroszné Erdei Gabriella gyógytestnevelő 
tartott bemelegítő tornát. 10 óra 30 perc-
től a hajdúnánási zumbások egy félórás 
bemutatót tartottak, melybe a résztve-
vők is bekapcsolódhattak. Ezt követően 
egy rövid pihenő után, sorversenyek kö-
vetkeztek. A verseny 5 feladatból állt, 4 
csapatot szerveztünk. Minden csapatban 
6 fő vett részt a játékos sportfeladatokban. 
Az első feladat „Labda szlalomba vezeté-
se”, a második „Bújj a karikába és fuss”, a 
harmadik, „Futás váltóbottal”, a negyedik 
„Add tovább és fuss”, az utolsó „Labdate-
relés” volt. 

Minden résztvevő emléklapot és egy, 
egy jelképes ajándékot kapott. Délben 
egy finom babgulyást fogyasztottunk el 
közösen.

A rendezvény résztvevői jól érezték ma-
gukat, kellemesen elfáradtak.

Szabó Krisztina
koordinátor
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A Hajdúnánási Nemzetközi Képzőművé-
szeti Alkotótábor immár 8. alkalommal 
került megrendezésre. 2013. július 22–
30. között soha nem látott létszámmal és 
soha ilyen távolról nem jöttek még alko-
tók. A július 22-i nyitó kiállításon több 
mint 50 művész töltötte meg a Galériát, 
közöttük a japán Toyamából és az indiai 
Goából, de szokásosan Érmihályfalváról, 
ill. Ustronból egy 10 fős csoport is itt 
volt a hazai alkotók mellett. Az idei tá-
bort szakmailag Szutor Katalin, a Magyar 
Nemzeti Galéria főrestaurátora vezette.  
A közös alkotói helyszínt a Jókai úti 
Aranyszalma Alkotóház biztosította, 
amely minden résztvevő tetszését elnyer-
te. Az árnyas udvar, a hűvös parasztház 
kiváló lehetőséget nyújtott a nyugodt al-
kotáshoz, ugyanakkor különleges módon 
inspirálták egymást maguk a művészek is, 

akik bármikor megnézhették társuk alko-
tását, mintegy követhették egymás alko-
tói folyamatát. Ha voltak is nyelvi nehéz-
ségek, a másik megértése, a kapcsolatok 
építése nem ütközött akadályba. 

A témát Hajdúnánás építészete, kör-
nyezete adta. Olaj, akril, grafika, pasztell, 
selyemfestés, tűzzománc, üvegfestés, fotó, 
szobrászat, fafaragás… ezek a technikák 
tették változatossá a kifejezést. 

A komoly munkát sokszor váltották fel 
a vidám beszélgetések, a spontán szerve-
ződő megvendégelések. A művésztábor 
munkáját előadások tették még tartalma-

sabbá. Szemadám György Munkácsy-dí-
jas festőművész, a Magyar Művészeti Aka-
démia képzőművész tagozatának vezetője 
„Helyzetképek és Pillanatképek” címmel 
mondta el gondolatait a művészetről, an-
nak mai helyzetéről. A Madarat tolláról c. 
ismeretterjesztő sorozat Gemenci részét is 
levetítette, amelynek forgatókönyv írója 
és szereplője volt dr. Horváth Csaba Lajos 
festő-restaurátorművész, aki művészeti 
középiskolai oktatásról tartott előadást. 
Babusa János budapesti szobrászművész 
saját munkásságát mutatta be. 

Augusztus 29-én összeállt a zárókiállítás 
anyaga. A zsűri minden alkotótól váloga-
tott egy-egy művet, amelyet a városnak 
ajánlottak fel. A záró kiállításon Szutor 
Katalin és Szemadam György értékeltek. 
Utóbbi kifejtette, az alkotótáborokban 
valószínűleg nem életük főművét hozzák 
létre a művészek, mégis fontos az együtt-
lét. A kiállítás anyaga bizonyítja, hogy 
nemzetközi kultúrák lenyomata. A kiállí-
tás szeptember 15-ig tekinthető meg. 

Nagy Ágnes 

Jó hangulatú nemzetközi 
alkotótábor

Várunk mindenkit szeretettel, aki olcsó, 
de jó állapotban lévő kismama-, baba- és 
gyerekruhákat, babakocsit, babakelen-
gyét, játékokat, könyveket, kiegészítőket, 
és sok más kinőtt, vagy megunt „kincset” 
keres és/vagy kínál. 

A belépés és az árusítás ingyenes, de az 
árusításhoz 2013. szeptember 6-ig (pén-
tekig) asztalt kell foglalni. Asztalfoglalás 
szeptember 2-től hétköznapokon 9–17 
óráig személyesen, vagy a 381-620-as és a 
06-20/919-0838-as telefonszámon lehet-
séges. A börzét kizárólag magánszemélyek 
számára rendezzük, ezért kereskedők je-
lentkezését nem fogadjuk!

2013. augusztus 17-én a termelői piacon 
a helyi gazdák kóstolással egybekötött pi-
acnapot tartottak. A Nánási Portéka véd-
jegyhasználói 14 pavilonban kínálták és 
kóstoltatták a finomabbnál – finomabb 
termékeiket. A termelők nagy lelkesedéssel 
készültek erre a napra. Nagy volt a felho-
zatal a gazdák kitettek magukért, volt ott 
minden mi szem-szájnak ingere. Egy helyi 
termelő kemencében sütött kenyérrel is 
kedveskedett vásárlóinak Nagy örömünk-
re szolgált, hogy ilyen sokan keresték fel a 
termelői piacot ezen a szép nyári napon. 
Reméljük, hogy a későbbiekben is számít-
hatunk a vásárlók bizalmára. Bízunk ab-
ban, hogy a város lakossága a jó minőségű 
és helyi termékeket részesíti előnyben, és 
ebből adódóan a Nánási Portékát választja.

Füz Andrásné 
termelői piac háziasszonya, 

projektfelelős

„A 44. Debreceni Virágkarneválon 10 
hajdúnánási lány vett részt a Hajdúdo-
rogi Mazsorett Együttes csapatában. Az 
óriási hőség ellenére a táncosok mosoly-
gósan, fegyelmezetten mutatták be ko-
reográfiájukat a 11 hazai és 10 külföldi 
résztvevő között, a közönség pedig tapssal 
jutalmazta produkció jukat mindenhol.”

Tanyi Gabriella, Szatmári Bianka, 
Molnár Hajnalka, Csuka Hajnalka, 
Somogyi Kinga, Csorvási Alíz, Nagy 
Evelin, Szabó Vivien, Székely Panna és 
Kovács Brigitta. 

Fekete Andrea

Bababörze - használt 
baba- és gyerekholmik 
vására
2013. szeptember 14-én 
(szombaton) 9-13 óráig az Ifiházban.

	Augusztus 31. (szombat) 19 óra: 
Utódok feliratos amerikai filmvígjáték 
(115 perc)

	Szeptember 7. (szombat) 19 óra: Min-
denki szereti a bálnákat feliratos ame-
rikai romantikus kalandfilm (107 perc)

	Szeptember 14. (szombat) 19 óra: Gru 
szinkronizált amerikai rajzfilm (95 perc)

	Jegyár: 600 Ft. Jegyek az előadások he-
tében elővételben kaphatók. Pénztár-
nyitás: 1 órával az előadások előtt.

Okkal-Más-Okkal
Ifjúsági Egyesület

Moziműsor

Kóstolónap a termelői piacon 

délibábos Hortobágy címmel 
magyar népdal, nóta és operett 
műsor a Magyar Dal Napja or-
szágos programsorozat kere-
tében 2013. szeptember 8. 13 
órától a művelődési központ-
ban. Közreműködnek a hajdúná-
nási és szomszédos települések 
csoportjai és amatőr énekesei.

18 órától gálaest – belépő: 
1500 Ft + vacsora: 1100 Ft.

Fellépnek: 
Csók Ili, Sarkadi László, Bózsár 

Kati, Veres Sándor, Kádár Zsu-
zsa, Kolostyák Gyula, Dóka Zsu-
zsa, Bősi Szabó László, Gencsi 
Mihály.

Közreműködik Tordai Zoltán 
és cigányzenekara. 

Szeretettel vár minden érdek-
lődőt a Nánási Népdal, Nóta és 
Tánckedvelők Egyesülete

     eghívó

Nánási lányoknak 
is tapsoltak 
a Virágkarneválon

Fotó: Füz László

A közelmúltban örvendetes változást ész-
lelhettek a járókelők a lakótelepek környé-
kén: a nagyméretű hulladéktároló konténe-
rek takaros, zöldre festett, zárható házikót 
kaptak. A fémből készült ketrecek a Start-
munka program keretében készültek, saját 
kivitelezésben. Nagy szükség volt ezekre, 
hiszen sokszor elviselhetetlen látványt 
nyújtott a konténerek környéke a szétszórt 
hulladéktól, a szagokról már nem beszélve. 

A változás szembetűnő; az elmosott 
konténerek csodák-csodájára még egy hét 
után is viszonylag tiszták, nyoma sincs a 
szétszóródott szemétnek, ételmaradéknak. 
Persze még ma is vannak olyanok, akiknek 
egyszerűbb a saját szemetet a más gyűjtő-
edényébe tenni, csakhogy a zárt ajtók ezt 
már megakadályozzák. Így aztán a kerítésen 
kívül landol a szemeteszsák. Változás még a 
szelektív gyűjtésben, hogy olyan konténe-
rek kerültek kihelyezésre, amelyekbe hasz-
nált ruhákat, cipőket lehet gyűjteni. 

(HNU)

Vége a kukabúvár-
kodásnak

Fotó: Füz László

Fotó: Fekete Andrea

Fotók: Eszenyi Arnold
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Július 1-én újra megnyit a megújult Kőház!!!
Pihenjen a Hajdúnánási Gyógyfürdő felújított, korszerűsített

Kőházában Az új, 11 szobás komplexum tökéletesen megfelel családi 
kirándulások, rendezvények, csapatépítő tréningek, 

baráti összejövetelek lebonyolítására.

Áraink: 6000 Ft/fő/éj + 300 Ft IFA (idegenforgalmi adó) 1500 Ft félpanziós felár.

Áraink a fürdőbelépő árát is tartalmazzák!
Nálunk minden korosztály megtalálja kikapcsolódásának legkellemesebb módját.

Egyedi kedvezményeket tudunk biztosítani rendezvények, 
csapatépítő tréningek szervezése esetén.

Jöjjenek el és pihenjenek fürdőnkben!

A Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 
műköves részlege vállalja:

• komplett egyszemélyes síremlék gyártását akciós 
130 000 Ft +áfa 

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

• sírhely gondozását • síremlék tisztítását.
2

Bocskai Koronával történő fizetés esetén 5% kedvezmény!
2

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

Cégtábla készítés, kirakat, 
gépjármű dekoráció!
Szitanyomtatás, póló, 
molinó, ponyva festés!

Hajdúnánás, Ady Endre krt. 35.
Tel.: 06-20/9-416-108
 06-20/2-824-455

Nagy formátumú nyomtatás!
A legmodernebb technológiával, 

1440x1440 DPI felbontással!

Hajdúnánás, Piac Üzletsor 
Mártírok útja 18. 

Telefon: 52/390-777
Mobil: 20/334-6677
www.okulaoptika.hu

Az akció pontos részleteiről érdeklődjön üzletünkben.

Az akció szeptember 31-ig tart.

KezdődiK lAssAn A tAnév!
ilyenkor talán még fontosabb a tisztán látás.

segítünk akcióinkkal!
Gyerekeknek:

törhetetlen alapanyagból készült, kemény felületű, könnyen tisztítható szemüveglencsék, 
műfény (neon) megvilágításhoz, és monitor előtti használatra ajánlott csillogást csökkentő (crizal) réteggel, 

most 3000 Ft kedvezménnyel kaphatóak.

tanároknak és szülőknek:
Minden távolságra tökéletes látásélményt nyújtó multifokális (Varilux Comfort) 

szemüveglencsék, most 20% kedvezménnyel kaphatóak.
És hogy még nagyobb legyen a meglepetés a fenti ajánlat összevonható 

az ingyenes tartalékszemüveg akciónkkal.
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Ügyfélfogadás: 
Hétfő 9–12 óráig, Szerda 14–16 óráig, Csütörtök 14–16 óráig

Várjuk kedves régi és új ügyfeleinket! 

dr. rab ferenc 
ügyvédi iroda

Új címÜnk: nikodémusz, istván u. 5. 
(volt marx k. u.)

Elköltöztünk!

www.szimpatika.hu

Korona Patika

Advil ultra forte 16 db tabl. 1450 Ft 1270 Ft
Béres Magnézium B6 60 db tabl. 1812 Ft 1490 Ft
AXXO vastag babatörlőkendő 795 Ft 395 Ft

Bocskai Korona elfogadóhely! 

„Ma is úgy mint régen,
Ő volna végső menedékünk,

Minden ami fáj, szívünket tépi,
Elpanaszolnánk sorra néki,
S fejünk vállára hajtanánk,
Ha élne még az édesapánk.

Könnyes szemmel állunk sírod felett,
Szomorú szívvel őrizzük emlékedet.”

Felesége, gyermekei, unokái és családjaik.

Megemlékezés
A Sz A LÓS MIK LÓS 

halálának 10. évfordulójára.

Hajdúnánáson a Csokonai u. 8. sz. alatt 
53 m2-es földszinti lakás, garázzsal együtt 

ELADÓ!
Telefon: 06-30/850-1177

AKCIÓS ÚJ MŰSZAKI TERMÉKEK GARANCIÁVAL!
Háztartási gépek, mosógépek, hűtők, porszívók, 

mikrohullámú sütők, vasalók kávéfőzők stb.
Tel.: 06-20/444 1737 Nikodémusz u. 2. (volt Marx K. u.)

ELADÓ!
Hajdúnánáson a Csokonai út 

16/2 alatt részben 
felújított 55m2-es lakás eladó!

Alacsony rezsi, 
mérhető energiafajták. 

Tel.: 06-30/525-9676 

Molnár Lászlóné
(Ibolya) fodrászatában 

2013. május 30-tól 
a vendégek Bocskai Koronával 

is fizethetnek. Hajdúnánás, 
Bethlen Gábor krt. 7–9. 
Nyitva tartás: H–P 8–18
Tel.: 06-70/324-0346

ELADÓ!
52m2-es jó állapotban lévő, 

légkondicionált részben 
felújított panellakás.

Ugyanitt emeletes ágy 
és antik szekrény eladó.

Érd.: 06-70/524-2201
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Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felvett személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 
megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro 
Cultura Nonprofit Kft. végzi. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, 
törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

Több mint kétszáz nánási általános, illetve 
középiskolás csatlakozott a 2013 január-
jában elindult „Építő közösségek” elne-
vezésű pályázat programjaihoz. A Nánás 
Pro Cultura Nonprofit Kft. szervezésében 
„Hajdúnánás, a kreatív kultúrák zászlós-
hajója” címmel tizenhárom csoportban di-
gitális fotózást, szövést, szalmafonást, báb-
játékot, színjátszást, nép-, illetve modern 
táncot tanulhattak a 6 és 18 év közötti 
fiatalok, valamint kipróbálhatták magukat 
az elektronikus újságírás területén is.

Szólláth Zoltán, a művelődési ház 
munkatársa kérdésünkre elmondta, hogy 
a pályázat elektronikai eszközök beszerzé-
sére is módot adott, de például a szövőszé-
keket is felújíthatták belőle. A csoporto-
kat vezető tapasztalt szakemberek, többek 
között Reszeginé Nagy Mária (szalma-
fonás), Fűz László (fotózás), Marth P. 
Ildikó (színjátszás) az elméleti bevezetőt 

is igyekeztek élményszerűvé, játékossá 
tenni, hogy a diákok annál lelkesebben 
kezdhessenek hozzá a gyakorlati részhez, 
majd a produktumok létrehozásához.  
A Nánási vigasságok keretében július 27-
én a táncosok, a bábosok és a színjátszók 
be is mutatták megszerzett tudásukat a 
közönségnek. 

A későbbiekben a fotócsoport egy ki-
adványt fog megjelentetni, a szalmafonók 
és a szövők kiállítással zárnak majd, a saj-
tósok pedig kisfilmeket készítenek az év 
végére. Az elkészült anyagok egy része a 
művelődési ház honlapján is elérhető lesz. 
A hagyományok továbbadása, a kreativi-
tás fejlesztése a művelődési központ terve-
iben is kiemelten szerepel; ősztől hasonló 
témában újabb csoportok indulnak, mi-
vel a program iránt a felnőttek részéről is 
nagy volt az érdeklődés. 

Vékony Gábor

Bemutatkoztak a kreatív 
fiatalok

Jócskán lesznek változások a Góliát Bútor 
Futball Klub háza táján a 2013/14 szezon-
ban. Először is talán a legfontosabb, hogy 
mint azt Kondora József edzőtől megtud-
tuk, közel 7 év kemény munka után, ha 
nem is véglegesen, de szögre akasztja az 
edzői sípot, ami nem jelenti azt, hogy vég-
leg hátat fordít a labdarúgásnak, viszont 
mindenképpen egy kis pihenésre van szük-
sége. A vezetőség a közönség kedvenc Da-
róczi Pétert, a népszerű „Pepét” az ifjúsági 
csapat edzőjét kérte fel a további munkára, 
így hát vele ültünk le beszélgetni a csapat 
jövőjéről, a változásokról, célokról.
 Nem egyszerű örökség ez – kezdi na-

gyot sóhajtva Daróczi Péter – hisz tudni 
kell, hogy a tavalyi bronzérmes csapatból 
9 ember távozott, akik nagy része – velem 
együtt - végleg abbahagyta a labdarúgást. 
Az újakkal nem kis feladat lesz egy ütőké-
pes csapatot összehoznunk, még ha olyan 
kiváló segítőm is van, mint Tóth László 
pályaedző barátom. Azt viszont minden-
képpen el kell mondanom, hogy jó úton 
haladunk, hiszen az edzéslétszám közel 
100%-os, és a fiúk hozzáállása, magatar-
tása meglepően pozitív. Igazi csikócsapat 
leszünk, hisz a játékosok átlagéletkora 
20.5 év. Megszűnt a debreceni vonal, 
költségmegtakarítás címén csak Nánás 

közeli játékosokat igazoltunk. Itt van 
mindjárt 3 hajdúdorogi srác; Szojka Ist-
ván, aki remélhetőleg nagy erőssége lesz 
a csapatnak, Szabó Zoltán aki jobboldali 
középpályás, és Oláh Zsolt. Csatári Dá-
vid és Nagy Dávid Hajdúböszörményből, 
Simon István és Piskóti Zsolt Nagyká-
lóból. Visszajött hozzánk Szemán Péter 
Bükkzsércről, aki amellett, hogy játszik a 
felnőtt csapatban az ifisek edzője is lesz. 
Remélhetőleg szintén az egyik erőssége 
lesz a csapatnak Bánfi Zsolt, akit Téglás-
ról sikerült igazolnunk. Az egyik legna-
gyobb erőségünk viszont, hogy a helyiek 
itthon maradtak. Nem ment el Csíszár 
Imre, Szilágyi Ákos, Kántor Tamás, Do-
bos Imre. Úgy érzem ez esélyt ad a közös 
munkára. Tímári Gergő, Fábián Szabolcs 
már teljes körű felnőtt tagok, Andorkó 
Palit pedig sikerült rábeszélnünk, hogy 
maradjon még. Iszonyú nehéz lesz viszont 
a szezonkezdés, mivel a pályát felújítják, 
így az első nyolc mérkőzést idegenben 
játsszuk. Az első hazai meccsünk október 
12-én lesz, és most minden mérkőzésünk 
szombaton lesz. A cél, az első lépcső, egy-
előre a 10. hely, s a biztos bennmaradás, 
ami a kemény munka, de a szurkolók biz-
tatása mellett biztosan sikerülni fog.

Kócsi Imre

Hajdúnánás, Dorogi út vége  Tel.: 52/570-752
Mobil: +36-30/266-2824

Nyak-Ép Tüzép
Készüljön a Nyak-Ép Kft.
Tüzéppel a nyárra!

 térkövek 
	 (barabás	téglakő,	semmelrock,	frühwald)

 terasz burkolatok
	 (Zalakerámia,	Cersanit)

 hőszigetelő rendszerek 
	 (Bachl,	Rockwool,	Baumit)

 Nemesvakolatok 
	 (Terranova,	Baumit,	Poli-Farbe,	Revco)

Akciós:

KÁBEL TV ÉS INTERNET SZOLGÁLTATÁS
Telefon: 06-52/570-168 Hibabejelentés: 06-40/200-835

SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS, 
ADÓTANÁCSADÁS

Telefon: 06-52/570-160 Telefax: 06-52/570-161

HAJDÚNÁNÁSI RuHAIpARI KERESKEDELMI
ÉS SZOLGÁLTATÓ KfT.

4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 4.
www.nanaskabel.hu

Változások a nánási labdarúgásban


