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Város Napja 
2013. december 12.

1605. december 12. – 2013. december 12.

H ajdúvárosaink életében ma-
napság is kiemelt jelentőségű 
december 12-e, a nagy haj-

dúszabadság kezdetének napja, amelyet 
az országyűlés 1605. december 12-én, 
Korponán, az ottani katolikus templom-
ban hirdetett ki. Ezzel vette kezdetét a 
hajdúk leszállása a Bocskai fejedelem által 
adományozott településeken, puszta ré-
szeken. Az azóta eltelt több mint négyszáz 
esztendő bizony sok-sok változást hozott 
a törzsökös hajdúk, az öreg hajdúvárosok 
életében. Nagyon sok ún. kis hajdúváros 
el is vesztette hajdú nemesi jogállását. 
De a mag, a Bocskai által megnemesített 
városok lakói történelmük során foggal-
körömmel ragaszkodtak árkaikon belüli, 
hajdú mivoltuk jelentette kiváltságaikhoz. 
A nehéz, sokszor kegyetlen körülmények 
keménnyé, netán konokká tették ezeket 
az embereket. A hadakozások után, a le-
szállást követően lassan-lassan megszelí-
dültek, földműveléssel, állattartással fog-

lalkoztak. Sajátos közigazgatási, védelmi 
rendszerük egészen a 19. század második 
feléig megmaradt. Az évszázadok alatt 
vérükké vált, vérükbe ivódott az a fajta 
társadalmi – gazdasági létforma, amely 
nyomaiban még az 1960-as években is 
tettenérhető volt. Köztudott, hogy ezeken 
a településeken nem alakultak ki nagy, 
földesúri birtokok. A kezdeti közös föld-
használatnak köszönhetően sokáig meg-
őrizték ezt a gazdálkodási formát. A haj-
dúsági nagyobb települések nagy gondot 
fordítottak iskolájukra és templomukra. 
Így volt ez Hajdúnánáson is, ahol szinte 
a kezdetektől fogva működött iskola, a 
debreceni Református Kollégium parti-
kulájaként, amely később a középiskolai 
formában teljesedett ki.

Az eltelt 408 év alatt nagy változáso-
kon ment keresztül városunk. Megtépázta 
sok háború, lakói egy része odaveszett az 
első, majd a második világháborúban. De 
túlélt minden megpróbáltatást. Köszön-

hetően annak 
a – mai szóval 
élve – gene-
tikailag kó-
dolt – hajdú 
konokságnak, 
kitartásnak, 
élni akarás-
nak, kálvinis-
ta nyakasság-
nak, amely 
az évszázadok 
alatt vérükbe ivódott.

Hajdúnánás városa idén is hihetet-
lenül gazdag, közel négy héten át tartó 
rendezvénysorozattal tiszteleg Bocskai 
fejedelem és az ő hűséges hajdúi emléke 
előtt. A szervezők szeretettel várnak min-
den városlakót a programokra, amelyeket 
részleteiben Hajdúnánás város honlapján 
tekinthetnek meg. 

(HNU)

Újabb nyertes pályázatok

3. oldal

Ifjúsági néptánc találkozó

5. oldal

Szent erő a fény

5. oldal

Programok:
7:30 – „Ovis karácsonyi vásár”  
Helye: 7.sz. óvoda, Dorogi u.24.
8:30 – „Nagyanyó meséi” – Diafilmvetí-
tés, mesedélelőtt óvodásoknak. 
Helye: Tájház
10:00 – Rendhagyó történelem óra ál-
talános és középiskolásoknak. Előadó: 
Mónus József (Farkas) Helye: Ifjúsági Ház
14:00 – „Nyíllövéssel tisztelgés Bocskai 
István fejedelem és a hajdúk emléke 
előtt”. Mónus József (Farkas) többszörös 
világrekorder íjász, Bocskai korabeli jelle-
gű íjjal tart céllövő bemutatót, 160 méter 
távolságból a körforgalomban elhelyezett, 
mintegy 20 cm. nagyságú célra.
15:00 – „Ikonok moldáv és orosz orto-
dox kereszténység világából” c. kiállítás 
megnyitója. Ünnepi beszédet mond: Szil-
ágyi Mátyás, a Moldovai Köztársaság ma-
gyarországi rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövete. A kiállítást bemutatja: Petru 
Costin, a Moldovai Köztársaság Vám-
szolgálata Nemzetközi Igazgatóságának 
helyettes vezetője. Helye: Helytörténeti 
Gyűjtemény
16:00 – A „Hajdúnánás 2013” c. fotó-
pályázat kiállításának megnyitása. Helye: 
művelődési központ
17:30 – Koszorúzás és megemlékezés 
a Bocskai szobornál. Ünnepi beszédet 
mond: SzólláthTibor Hajdúnánás város 
polgármestere
18:00 – Ünnepi Képviselő-testületi 
ülés. Ünnepi beszédet mond és a Városi 
Kitüntető díjakat átadja Szólláth Tibor 
Hajdúnánás város polgármestere. Helye: 
művelődési központ színházterme
19:00 – Színes emlékek – a Czifra 
Együttes néptánc műsora. 

Mint arról már beszámoltunk a múlt-
ban, Hajdúnánás sikeres pályázat 
útján uniós forrásból 226.199.501,-
Ft összegű támogatást nyert, amely-
nek azonosító száma: ÉAOP-
3.1.2/A-11-2012-0022.

Igencsak nagyot nézne jó Bocskai Ist-
ván fejedelmünk, ha látná, hogy egyik 
kis hajdúvárosa milyen szép fejlődésen 
ment át több mint négy évszázados tör-
ténelme során. Hol vannak már a sárda-
gasztós, porfelhős utak. A város idén két 
útfelújításnak is örülhet. Mint fentebb 
említettük, a  munkálatok napjainkra, a 
terveknek megfelelően elkészültek, a for-
galomnak átadásra kerültek. A pályázat 
megvalósítása során a Széchenyi körút-
Ady Endre körút-Bethlen Gábor körút 
mintegy 1000 méter hosszú szakaszának 
felújítása, fejlesztése történt meg. Az el-

végzett munkálatok során megvalósult 
az Ady Endre körút szélesítése, az Ady és 
Dorogi utca kereszteződésében új kanya-
rodó sáv kiépítése a városközpont felé, a 
Kossuth – Ady - Bethlen utcák csomó-
pontjában jelzőlámpás forgalomirányító 
rendszer kiépítése. Az említett útszakaszo-
kon a járdák is felújításra kerültek.

2013. november 27-én 11 órai kez-
dettel került sor a program ünnepélyes 
zárására. A megjelent vendégeket Szólláth 
Tibor polgármester úr köszöntötte. Kiss 
Erzsébet, az Észak Alfödi Regionális Fej-
lesztési Ügynökség ROP végrehajtási ve-
zetője elmondta, hogy városunk aktív pá-
lyázó. Gratulált a sikeres megvalósításhoz 
és további eredményes pályázást kívánt 
Hajdúnánásnak.

Tasó László, országgyűlési képviselő, 
Hajdú-Bihar megye miniszteri útügyi 

biztosa köszöntőjében kiemelte, hogy 
Hajdúnánás fejlődése példamutató. Sok 
sikeres pályázatot tudhatnak magukénak, 
amelyek alapján tovább épülhet és szépül-
het a város. Hangsúlyozta, hogy az utak 
az életet, a fejlődést jelentik. A kor pedig 
jó minőségű utakat követel, és a körúti 
beruházás időtálló, amely a kivitelező 
D-Transz Kft. munkáját dicséri. Komoly 
és kiemelt útszakasza szépült meg Hajdú-
nánásnak. "Öröm töltheti el az ide láto-
gatókat is."

A kiskörút mellett szintén jelentős be-
ruházás zajlott a nagykörút közel 3 km-
es szakaszán a Magyar utcától kezdve, az 
országos útfelújítási program részeként. A 
felújítás befejező munkálatai megtekintet-
te Tasó László és az ÉARFÜ munkatársai 
is. 

 Gut István

Fejlődésünk zálogai – megújuló belterületi utak

Újabb hajdúnánási 
Kölcsey-díjas

Hajdú-Bihar megye közgyűlése 2004-
ben kitüntető díjakat alapított, amelyek 
a megye társadalmi, gazdasági életében, 
önkormányzati, közigazgatási, tudomá-
nyos, irodalmi, művészeti, közoktatási, 
közművelődési és egyéb szakmai terü-
leten kimagasló érdemeket szerzett sze-
mélyeknek, szervezeteknek adható. Az 
egyik kitüntető díja a Kölcsey Ferenc díj, 
amely adományozható azoknak, akik a 

kulturális élet, az irodalom, a művésze-
tek (zene, tánc, színház, képző- és ipar-
művészet, építőművészet, népművészet, 
film- és fotóművészet) terén kiemelkedő 
művészi színvonalú alkotó tevékenysé-
get, valamint a közművelődésben hosz-
szú időn keresztül maradandó értékeket 
teremtő, kimagasló munkát végeztek. 
Ezt a díjat már nem első alkalommal 
kapta meg hajdúnánási személy, így idén 

Reszeginé Nagy Mária, népi iparművész, 
a szalmafonás, a „kalapkötís”” elhivatott 
művelője. Mint tudjuk, Marika apró 
gyermekkora óta fonja a szalmát, nagy-
mamájától tanulta el a mesterség csínját-
bínját. Egész munkás életét végigkísérte 
a szalma, ma sem tud e nélkül létezni. 
A díj odaítélésében nem kis szerepet 
játszott, hogy áldozatos munkával fel-
építette az Aranyszalma Alkotóházat, 

a helyi népi építészeti hagyományokat 
követve, és egy olyan centrumot hozott 
létre, amely immár a város és az ideláto-
gatók szellemi-lelki gyarapodását szolgál-
ja. A díjakat november 22-én, a Megye 
Napján vehette át Marika családja, és 
Szólláth Tibor polgármester úr kísére-
tében.  Gratulálunk Marikának, és a jó 
Isten tartsa még meg sokáig közöttünk. 

(HNU)
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A bölcsektől halljuk:”csak a változás 
örök” A tanulságos mondás a Bocskai Ist-
ván Általános Iskola Alapfokú Művészet-
oktatási Tagintézménye tanévkezdését is 
meghatározta.

A 2013/14-es tanévet már teljes egészé-
ben az állami teherviselést, gondoskodást 
képviselő Klebelsberg Intézményfenntar-
tó Központ helyi testületével : a hajdú-
nánási Tankerülettel karöltve kezdte az  
Alapfokú Művészetoktatás.

A változások nem kímélték a tanári 
kart sem: 3 régi kollégától búcsúztunk és 
3 új zenetanárt fogadtunk hosszú, kitar-
tó keresés eredményeként. Így a citera, a 
gitár és az ütő tanszak növendékei ismer-
kedhettek meg az előző sorrendet követve 
Kőmíves Edit, Madár Csaba és Balogh 
János zenepedagógusokkal. A zeneoktatás 
helyszínei is átalakulóban vannak, mely-
nek eredményeként az Óvoda utcai Intéz-
mény-egységbe került a legtöbb tanszak. 

A nagy múltú klasszikus zene oktatás 
mellé az elmúlt 3 évben felsorakozott a 
Képzőművészeti- és a táncművészeti ág 
néptánc tanszaka.

A közel 550 növendék tevékenysége 
napról-napra ismertté és elismertté teszi a 
művésztanárok áldásos munkáját. 

A 2013-as év vége is tartogat még egy 
immár hagyományos rendezvényt: a Ka-
rácsonyi Táncjátékot és Koncertet, ill. 
képzőművészeti kiállítást.

A 80 néptáncos növendéket színpadra 
állító és a klasszikus zenészekkel is meg-
erősített produkció december 21-én dél-
előtt (mint nyilvános főpróba) kerül a 
város diákságának színe elé, majd 12. 22-
én 16.00-kor a Kéky Lajos Városi Műve-
lődési Központ Színháztermébe szólítja a 
városlakókat Karácsony szent ünnepének 
méltó köszöntésére.

A klasszikus – és népzene tanszak taná-
rai pedig már próbálják tanítványaikkal, 

kollégáikkal a Karácsonyi Koncert darab-
jait, mely a 2. félidejét jelenti a vasárnapi 
ünnepi estének. Meglepetés művekben 
sem lesz hiány!

A város képzőművészetekben jártas, 
alkotni vágyó gyermekei számára kiírt 
pályázat is ekkor éri el fénypontját, mi-
szerint a város elismert szakembereiből 
álló grémium a Táncjáték előtti ünnepi 
percekben adja át díjait az arra érdemes 
fiatal tehetségeknek. a pályázatra még le-
het jelentkezni a városban kifüggesztett 
plakátjaink szerint.

Ezen cikk megjelenésének idején már 
javában zajlik a nyílt művészeti órák hete 
a Bocskaiban, mely minden kedves érdek-
lődőt hív és vár a csoportos, vagy egyéni 
zeneórák látogatására a szaktantermekbe.

Befejezésül ez az írás remek alkalmat 
jelent a Bocskai AMI aktuális hirdetésé-
nek közzétételére is az alábbiak szerint: a 
kedves szülők, gondviselők az első félév 

végéhez közeledve már látják, hogy jól 
mérték-e föl gyermekük iskolai elfoglalt-
ságainak terheit, örömeit.

A művészetoktatás egyik sajátos le-
hetősége, hogy tanév közben is fogad-
hat új, érdeklődő tanítványokat. Őket 
rendszerint a 2. félév kezdetén fogadjuk 
és szorgalmas munkájukat értékelni is 
tudjuk a tanév végén. Hirdetjük tehát a 
zeneművészeti ág citera, gitár, trombita 
és ütő tanszakát, ahol még néhány ráter-
mett, zenélni vágyó tanítványnak helyet 
tudunk biztosítani. 

A részletekkel kapcsolatban –kérjük-
keressék meg a megcélzott tanszak taná-
rait az ismert szaktantermeikben, vagy 
Bistey Attila tagintézmény-vezetőt, ezen 
sorok szerzőjét, aki ezúton is köszöni a 
művészetoktatásban résztvevő, azt támo-
gató családok együttműködését.

Bistey Attila

Hírek a művészetoktatás háza tájáról

Ha Debrecenből elindul egy ötlet….
Az elmúlt napok-
ban bejelentett 
2013. Január 
1-től életbelépő 
diplomás GYED 
–el kapcsolatban 
sok kérdés látott 
napvilágot.  A 
tervezet kidolgo-
zója, városunk 
szülötte Csiszár 

Imre – aki 2012 óta tölti be a Doktoran-
duszok Országos Szövetségének elnöki 
posztját - lapunknak elmondta, hogy az 
egyetemi-doktori képzés a nőknek arra 
az életkorra esik – 23-30 éves kor - ami a 

gyermekvállalás szempontjából a legfon-
tosabb időszak lenne egy fiatal életében. 
Sokan vannak akik „majd a diploma/
doktori után” akarnak gyereket, ami 
abban a korban már nem biztos, hogy 
olyan egyszerű. 

A diplomás GYED ebben segít; 
ugyanis az a hallgató, vagy frissen dip-
lomázott szülő lesz jogosult rá, aki a 
szülést megelőző két éven belül felsőfokú 
képzés nappali tagozatán két aktív fél-
évet meghaladó hallgatói jogviszonnyal 
rendelkezik, és a nappali tagozatos hall-
gatói jogviszony fennállása alatt ad életet 
gyermekének, akit saját háztartásában 
nevel. Erre eddig nem volt lehetőség és 

remélik, hogy ez a könnyítés meghozza 
a fiatalok kedvét a gyermekvállaláshoz. 
A diplomás GYED –en kívül jelenleg 
két további tervezet van tárgyalás alatt. 
A doktoranduszi időszak beszámítása a 
nyugdíjjogosultság megállapítása során, 
valamint a kollégiumi elhelyezés kérdése. 

A doktoranduszi időszak beszámítá-
sának lényege az, hogy mivel a nyugdíj-
jogosultság eléréshez viszonylag hosszú 
időn keresztül fennálló munkaviszony 
szükséges, azt a nappali képzést folytató 
hallgatók nem tudnak teljesíteni. Ezért 
tervek szerint a jövőben a nappali tagoza-
tos doktori képzés évei beszámítva lesz-
nek a nyugdíjjogosultság megállításánál. 

A Kollégiumi elhelyezéssel pedig arra 
lenne lehetőség, hogy házas és gyermeket 
nevelő doktoranduszok elhelyezést igé-
nyelhetnek egy – megfelelő komfortfo-
kozatú - kollégiumban vagy diák-apart-
manban, amely megfelelő környezetet 
biztosíthat a gyermekneveléshez. 

Csiszár Imre végezetül elmondta, 
hogy reméli hamarosan a most tárgyalt 
két új tervezet is megvalósításra kerül hi-
szen „Azt pedig lassan mindenki tudja az 
országban: ”Ha Debrecenből elindul egy 
ötlet, az előbb-utóbb valósággá válik!” 

Szabó Endre

Ékszerek műköröm alapanyagokból 
– átadták az idei minőségi termék díjakat 

Helyi kistermelők portékáit, valamint 
receptverseny győzteseit díjazta a Haj-
dú-Bihar Megyei Minőségi Termék 
Társaság november 7-én a Megyeháza 
Bocskai termében. A díjakat és jutal-
makat Bodó Sándor, a megyei köz-
gyűlés és egyben a Minőségi Termék 
Társaság elnöke adta át, köztük két 
hajdúnánási pályázónak; kézműves ka-
tegóriában Kissné Palágyi Andreának 

és a receptverseny kategóriában Bohács 
Andreának.

Idén éppen tizedik alkalommal került 
sor a Hajdú-Bihar Megyei Minőségi Ter-
mék Társaság által meghirdetett Minőségi 
termékdíjak átadására. A kézműves, kéz-
műipari termék, illetve a mezőgazdasági-, 
élelmiszeripari termék kategóriában ösz-
szesen tizenöt pályázat érkezett a felhí-
vásra. A díjakat Bodó Sándor, a megyei 

közgyűlés elnöke adta 
át, aki köszöntőjében is 
elmondta, hogy a beér-
kező munkák elég szi-
gorú megmérettetésen 
mennek át évről-évre, 
így idén is.

A pályázók termékei 
igen széles skálán mo-
zogtak; élelmiszer, vise-
let, ékszer, fazekas ter-
mékek, levárok, mézek, 
kecsketejes szappanok 
és hasonlók. A díjak, 

a védjegy használat odaítélésénél több 
szempontnak kell megfelelniük az egyes 
termékeknek, legfőképpen helyben ter-
melt, helyben előállított termékeket vár-
nak mindig erre a versenyre.

Hajdúnánást a kézműves kategóriá-
ban Kissné Palágyi Andrea képviselte, 
aki különleges ékszereivel, kézzel festett 
fatárgyaival szerepelt a mustrán. A szigorú 
megmérettetésen jól szerepelt Andrea, aki 

különleges alapanyagokból készíti míves 
ékszereit, s aki szintén jogosult ezentúl a 
minőségi termékdíj védjegy használatá-
ra. Mint elmesélte, öt éve műkörmös, és 
három éve készít ékszereket a műkörö-
mépítéshez használt anyagokból. Egyedi, 
különleges darabok kerülnek ki keze alól. 

Idén bővült a pályázat, mégpedig táj-
egységünkre jellemző, hagyományos re-
ceptek alapján készült ételekkel. Ebben a 
kategóriában sok-sok finomság érkezett, 
és a süteményeket a gyakorlatban is tesz-
telhette nemcsak a zsűri, hanem a vendé-
gek is.

Számtalan különleges, már-már elfe-
ledett egyszerű, népi ételek sorakoztak 
a díjazottak listáján, köztük a Tedej Zrt. 
versenyzője, Bohács Andrea által készített 
hajdúsági töltöttkáposzta is. 

A díjazott termékek készítői visszavo-
násig használhatják az elnyert védjegyet. 

(HNU)
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Közel 1 éve működik  Tedejen az Integ-
rált Közösségi és Szolgáltató Tér , mely-
nek kialakulásáról, szolgáltatásairól, 
jövőbeli terveiről Madai Tamás koordi-
nátort  kérdeztem.

A Hajdúsági Vidék és Területfejlesztési 
Szövetség 2009. október 8-án nyerte el az 
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (rövi-
den: IKSZT) címet, és még ebben az évben 
pályázatot nyújtott be „Integrált Közösségi 
és Szolgáltató Tér kialakítása és működteté-
se” jogcímre.

Az IKSZT helyszínéül a Hajdúnánás-Te-
deji volt általános iskola főépülete szolgál. 
Az épület több éve üresen állt, korábban hat 
tantermében biztosította a tedeji ifjúság ne-
velését. A felújítási munkálatok 2012 végén 
fejeződtek be. A megfelelő működés és a he-
lyi igényekhez igazítottan beszerzésre kerül-
tek az előírt eszközök, berendezések, majd a 
többfunkciós közösségi és szolgáltató épület 
2013 tavaszán kezdte meg hivatalos műkö-
dését 475 négyzetméteren.

Az IKSZT indulása óta számos, a helyi 
lakosság igényéhez igazított szolgáltatás 
nyújtásában segédkezünk: közösségfejlesz-
tési folyamatok generálása, helyszín bizto-
sítása civil szervezetek számára, egészség-
fejlesztési programok megvalósítása, postai 
szolgáltatások nyújtása, közösségi internet 
hozzáférés, könyvtári programok, gyerme-
kek foglalkoztatását, óvodai felkészítését 
célzó szabadidős fejlesztő programok meg-
valósítása, edzési lehetőség biztosítása, stb. 
Az iskolai szünetek ideje alatt gyermek-
megőrzőt üzemeltettünk, mely nagy nép-
szerűségnek örvend.

A helyi gyermekek számára felzárkózta-
tó foglalkoztatásokat tartunk, oktatásokat 
szervezünk a logopédia, sport, képességfej-
lesztés, angol nyelvtanulás különböző terü-
letein. Felnőtt csoportjaink számára hiány-
pótló nyelvi és számítástechnikai ismerete-
ket nyújtó tanfolyamokat indítottunk illetve 
az olvasás népszerűsítése is folyik.

Szolgáltatásaink megkönnyítik a helyi 
lakosság mindennapjait, programjaink vál-

tozatosságot, színt visznek a tedeji közösség 
életébe.

Az IKSZT-hez kapcsolódóan két fejlesz-
tés is történt Tedejen az elmúlt időszakban. 
Tavaly nyáron megépült egy 630 nm alap-
területű multifunkcionális sportpálya, mely 
speciális burkolatának és a pályavonalak 
kialakításának köszönhetően alkalmas te-
nisz, kispályás foci, röplabda és kosárlabda 
pályának is. A nyár folyamán a hajdúná-
nási kézilabdázók több turnusban egy-egy 
hétig edzőtáboroztak Tedejen, kihasználva 
a sportpálya és az IKSZT épület nyújtotta 
lehetőségeket.

A közelmúltban elkészült egy kalandpark 
mely óvódás és kisiskolás gyerekeknek nyújt 
remek szórakozási, kirándulási lehetőséget. 
A kialakított akadályrendszer megfelelő vé-
dőfelszerelésben, felügyelet mellett használ-
va fejleszti a gyermekek részképességeit, ext-
ra élményt nyújt számukra, egyszersmind a 
prevenciót, a mozgás-szeretetre és egészséges 
életmódra való nevelést is szolgálja. Egy-egy 
csoport már kipróbálhatta ügyességét a ka-
landpályán, reméljük a jó idő visszatértével 
még többen tesznek látogatást Tedejen.

Az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján 
elmondható, hogy Tedej lakossága meg-
ismerte és megkedvelte az IKSZT-t, egyre 
többen kapcsolódnak be programjainkba, 
veszik igénybe szolgáltatásainkat, melyek 
hiánypótló jellegűek.

Számos civil szervezettel sikerült jó part-
neri viszonyt kialakítani: a helyi polgárőrség 
és a nyugdíjas egyesület rendszeresen bonyo-
lítja épületünkben rendezvényeit, taggyűlé-
seit, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgá-
lat hetente tart fogadóórákat az IKSZT-ben, 
szakmai szervezetek havi rendszerességgel 
adnak elő különböző témákban, segítjük a 
helyi fiatalok egyesületének újraszerveződé-
sét.

Rendszeres programjainkról a hajdú-
nánási televízió képújságjában, az IKSZT 
facebook oldalán, valamint az épület faliúj-
ságain tájékozódhatnak.

Fekete Andrea

Integrált közösségi tér Tedejen

Újabb két nyertes pályázatról számolt be 
Szólláth Tibor polgármester úr novem-
ber 22-i sajtótájékoztatóján. A Tanya-
fejlesztés program keretében több mint 
kilenc millió forintot nyert városunk a 
földutak karbantartására, míg a jövő évi 
Szociális Földprogram megvalósítását 
közel egymillió forint, vissza nem térí-
tendő támogatásban részesítette az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma.

Mint tudjuk a közlekedés, az utak 
megléte a fejlődés egyik alapvető feltétele. 
Nem elég azonban csak a városok, telepü-
lések szilárd útburkolataira gondolni, a ta-
nyákon élőknek is szüksége van a járható 

utakra. Régente ez nem jelentett gondot, 
hiszen a gazdáknak ez létszükséglete volt 
a viszonylag jó út, karban is tartották eze-
ket. Mára kicsit más lett a helyzet; közel 
sem él annyi ember a tanyákon, sok ne-
hézségbe ütközik a dűlőutak folyamatos 
rendben tartása. A mintegy 200, jelenleg 
a tanyákon élők számára jó hír, hogy a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium Tanyafejlesz-
tési programjának keretében Hajdúnánás 
Város Önkormányzata egymillió forintos 
önrész mellett több mint kilencmillió fo-
rint támogatást nyert a földutak karban-
tartásához szükséges gépek beszerzésére. 
Erről tartott sajtótájékoztatót november 
22-én Szólláth Tibor polgármester úr.

Ezt a munkát már a tavalyi esztendő-
ben elkezdték a Startmunkaprogram dol-
gozói, és a mostani munkálatokat is ők 
fogják végezni – tájékoztatott polgármes-
ter úr. Az eredményes munkavégzéshez a 
gazdák együttműködése is elengedhetet-
len, és mint polgármester úr fogalmaz, 
van is erre törekvés.

A sajtótájékoztató másik témája a jövő 
évi Szociális Földprogram volt. A Család-

Újabb nyertes pályázatok 

BOCSKAI 
ÉTTEREM ÉS SÖRÖZŐ
4080 Hajdúnánás, Fürdő utca 4. 
Tel.: 06 30 871 5771
E-mail: termalpanzio@nanaskabel.hu
www.bocskaietterem.hu

KÖSZÖNTSE VELÜNK AZ ÚJÉVET!

SZILVESZTERI AJÁNLATUNK:
 Előétel, Főétel, Desszert                         

 Éjfélkor pezsgő és újévi falatok             
 Tombola, Játék, Móka
 Zenél: Herperger Imre        

Szenzációs ajánlat!

Ha december 20-ig lefoglalja asztalát tavalyi áron, 
6800 Ft a vacsora ára

karácsony után pedig 7300 Ft.

Jegyek már kaphatók az étteremben!
Részletekért hívjon bennünket a 06 30 871 57 71-es telefonon!

segítő és Gyermekjóléti Szolgálattal közö-
sen megvalósuló programot eddig önerő-
ből finanszírozta az önkormányzat, most 
közel egymillió forint támogatást nyertek 
az Emberi Erőforrások Minisztériumától. 

A támogatást az eddigiekhez hasonlóan 
vetőmagra, kisállat juttatásra fordítják 
majd. De az is elképzelhető, hogy a prog-
ramba bevont családok számát növelik.

(HNU)
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Szeretettel meghívjuk Önt és kedves 
családját 2013. december 9-én (hétfőn) 
17.30-ra a művelődési központ galériá-
jába a 60 éve játszott magyar - angol 
6-3 válogatott labdarúgó mérkőzés tisz-
teletére szervezett kiállításra.

Tárlatvezetést tart a gyűjtő: Szólláth 
Zoltán. A kiállítás január 15-ig tekint-
hető meg.

A Glo-Ball Sportgyűjtemény jelenleg 
több, mint 230 sportegyesület, illetve 
sportoló relikviáit tartalmazza - közel 
1300 tárgyat. A gyűjtemény elsősor-
ban a labdajátékok (futball, kézilabda, 

vízilabda, kosárlabda) területére kon-
centrál, azonban találhatóak benne a 
Forma-I-hez,  jégkoronghoz, boxhoz, 
más olimpiai sportágakhoz kapcsolódó 
emlékek.

Jelen kiállításunkban dedikált képek, 
poszterek, fotók, mezek, labdák stb. 
várják nem csak a labdarúgás, hanem 
más sportágak szerelmeseit is. A kiál-
lítás zömében az elmúlt 20 év tárgyait 
mutatja be, de néhány relikvia segít-
ségével megemlékezünk a csodálatos 
Aranycsapatról és a XX. század más 
nagyszerű sportembereiről is.

„Itt van az ősz, itt van újra.” A nyári forró, 
perzselő napsugarak egyre bágyadtabbá 
válnak. Az üde zöld színeket egyre jobban 
a sárga és barna váltja fel. A pusztában 
szára kanborz kórókat kerget a szél. Reg-
gelente a száraz kórókon fennakadt ökör-
nyálra gyöngyharmat rakódik, a tájat dér 
borítja be. Szent-Mihály nap után akár-
merről fúj a szél, hideg. Közeleg Szent-
Dömötör, Szent-Vendel, a pásztorok vé-
dőszentjének napja.

A nyárára legelőkön lévő állatokat be 
kell hajtani, téli jászolra kell kötni. Eljön 
a behajtás, a beszorulás ideje.

Évtizedekkel ezelőtt ez az esemény vá-
rosunkban is kemény munkával teli, igazi 
ünnep volt. Nagy esemény volt, amikor a 
város utcáin a szorulás napján 5-6 kolom-
poló gulya jelent meg. A pásztorok haj-
tották haza, gazdáiknak a jószágaikat. A 
számadó elszámolt a gazdának. Ez azon-
ban nálunk már csak történelem, a múlté.

A Hortobágyon azonban hagyományőr-
zés céljából is évente megrendezik a behaj-
tási ünnepséget. Ez évben október 26-án 
került sor a rendkívül nagy érdeklődéssel 
várt, nagy tömeg előtt lezajló ünnepségre.

A rendezvény a híres Hortobágyi 9 
lyukú hídon át a vásártérre csergetéssel 

bevágtáztak a csikósok. 
Őket követte a szekérbe 
fogott 5 nóniusz lóból 
álló, hátáról hajtott ötös 
fogat. Természetesen tel-
jes pásztor öltözetben. A 
csikósokat követték a gu-
lyások a szekérbe fogott 
magyar szürke hatökrös 
fogattal. A rendezvény 
fénypontja volt a szekér 
után kötött gyönyörű Va-
sas nevű magyar szürke 
bemutató bika. (A nézők-

kel sok száz magán fotó készült róla.) A 
gulyásokat követték a juhászok. Elől a 
szamaras talicska, utána terelték a 400 
darabból álló nagyszarvú magyar racka 
juhnyájat.

Érdekességnek számított a felvonuló 
lomha mozgású bivaly fogat. A háttérben 
a Hortobágy folyó partján legelt a 400 
darabból álló magyar szürke tehén gulya 
a nyári szaporulatával.

A felvonulók bevonulása után a műsor-
vezető beszólította és bemutatta a Horto-
bágyi 12 számadó asztalának tagjait, Hor-
tobágy örökös pásztora cím tulajdonosait. 
Majd egyesével bemutatott minden fo-
gatot, felvezetett jószágot, amíg azok egy 
tiszteletkört tettek a nagy számú közönség 
előtt. A rendezvény a csikósok látványos 
bemutatójával folytatódott (ló fektetés, 
kutya ülésbe ültetés, stb.).

Zárásként  az idős és fiatal pásztorok 
a Hortobágyi csárdában cigányzeneszó 
mellett fogyasztották el közös ebédjüket 
emlékezve a múltra, így volt ez régen is.

Végül azzal búcsúztak egymástól, hogy 
jövőre Szent-György nap tájékán a kihaj-
tási ünnepségen újra találkoznak.

Máró Gábor

Ifjúsági néptánc találkozó

November 16-án Püspökladányban 
rendezték meg a nemzetközi szabadfo-
gású birkózó versenyt. 172 versenyző 
vett részt a viadalon. A nagyarányú rész-
vétel bizonyság arra, hogy jó úton halad 
a birkózó utánpótlás nevelés. A verseny 
célja a birkózó fiatalok felkészültségének 
megmérettetése. A verseny magas szín-
vonalon, a világversenyeken alkalmazott 
nemzetközi szabályok szerint zajlott. A 
tapasztaltabb versenyzők nagyon izgalmas 
és fordulatos csatákat vívtak. A Hódos 
Imre SE-t hét versenyző képviselte.

Eredmények:
• gyermek korcsoport 

23 kg: Keserű Gyula III.
32 kg: Ambrus Gábor I.

• diák-II korcsoport  
26 kg: Kocsis Ferenc I.

• diák I korcsoport 
50 kg: Oláh Gergő II.
69 kg: Cserepes Ádám I.

• serdülő korcsoport 
46 kg: Tóth István III.

• kadett korcsoport 
69 kg: Jámbor Kristóf III.

A későbbiekben azon dolgozunk, hogy 
érmeink fényesebbek legyenek, illetve 
több résztvevővel utazhassunk versenyre. 

Tekintsék meg képekkel, videókkal 
színesített honlapunkat: 

www.hodosimrebirkozas.gportal.hu

Ambrus Alexandra

Meghívó

Tájékoztatás

Rendőrségi tájékoztatás

Néptánc-csoportok nyüzsgésétől volt 
hangos a Kéky Lajos Városi  Művelődési 
Központ színházterme november 16-án 
szombaton. 12. alkalommal rendezték 
meg az Országos Ifjúsági Néptánc Fesz-
tivált, melyre 9 Kárpát-medencei magyar 
település 10 néptánccsoportjának kiváló-
ságai érkeztek városunkba neves szakmai 
zsűri előtt megmérettetni, illetve tánctu-
dományukról számot adni. A program 
rendezője a szokásokhoz híven a Martin 
György Néptánc Szövetség volt városunk 
művelődési házával karöltve.

A szép számú fellépő vendégeket vá-
rosunk  Aranyszalma Néptáncegyüttesé-
nek tagjai fogadták és kalauzolták  annak 
rendje-módja szerint az egész napos tánc-
forgatagban.

A Bocskai AMI táncosainak produk-
ciója nyitotta meg szilágysági táncokkal 
a rendezvényt, így a közönség tapsaiból 
először ők arattak.

Óriási élményt jelentett a csoport kis 
táncosainak a közös tánc a vendég fia-
talokkal az éjszakába nyúló táncházban, 
ahol a népzene-néptánc mozgalom egyik 
„nagyágyújának” számító, az erdélyi Me-
zőségről érkezett Palatkai Banda húzta a 
talp alá valót.

A rendezvény méltán talált hazára kis 
városunkban, hiszen a sok taps, a zené-
szekkel együtt éneklő, már-már táncoló 
közönség jövőre is visszavárja a fellépő 
tánccsoportokat

Kép és szöveg: Fekete Andrea

„Szent erő a fény.”
Immár hetedik alkalommal hirdette meg 
a Fehér Bot Alapítvány és a Gábor József 
Kulturális Alapítvány az általános iskola 
7-8. évfolyamának, illetve középiskolá-
soknak Versvarázs elnevezésű versmon-
dó-találkozóját. A Kőrösi Csoma Sándor 
Gimnázium dísztermében november 
15-én Karcagi Márta művelődésszervező 
köszöntötte a számos érdeklődőt, illetve a 
böszörményi, dorogi és nánási versmondó 
fiatalokat, akik a harminchat látássérült 
szerző verseit, novelláit tartalmazó Óda a 
fényhez című antológiából választhattak 
szavalati darabot.
 Gábor József, az első magyarországi lá-
tássérült gyógypedagógus 1914-ben 
született Hajdúnánáson. A mai Kőrösi 
gimnáziumban tanult, majd zeneszerző-
ként, irodalomszervezőként, költőként is 
tevékenykedett. A nevét viselő alapítvány 
nemcsak az ő emlékét hivatott ápolni, 
hanem a látássérülteknek is lehetőséget 
kíván biztosítani önmaguk, tehetségük 
megmutatására. Gábor Zoltán, Gábor 
József unokaöccse nagyszerű zongorajáté-
ka vezette be a szavalatokat, majd Rózsa 

Dezső költő köszöntötte a résztvevőket. 
Sorszámhúzás után először a kötelező, 
majd a szabadon választott verset, prózai 
művet adták elő a diákok. Míg a zsűri 
tanácskozott, négy hajdúböszörményi 
általános iskolás lány népdaléneklésének 
tapsolhattunk. Az eredményhirdetéskor 
minden induló az emléklap mellé ver-
seskötetet és csokit kapott. A zsűri a saját 
versét is elszavaló Zubor Boldizsárt találta 
a legjobbnak, az érett versmondónak te-
kinthető Csiszár Milán lett a második, a 
harmadik helyen pedig a Teréz anyától is 
idéző Petrus Kincső végzett. 

Vékony Gábor

Behajtási ünnepség Hortobágyon

A magyar szürke hatos fogata, a szekér mögött  a Vasas nevű bika

Éremeső 



6 Hajdúnánási Újság 2013. december 5.

Ajándék szemüveglencse!

Az ajánlat 2013. szeptember 26. és december 31. 
között érvényes.

A részletekről érdeklődjön üzletünkben!

Hajdúnánás, Piac Üzletsor Mártírok útja 18. 
Telefon: 52/390-777 • Mobil: 20/334-6677 • www.okulaoptika.hu
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Egy pár Varilux szemüveglencse vásárlása 
esetén egy pár ugyanolyat kap ajándékba.

ELADÓ!
Hajdúnánáson a Csokonai út 16/2. alatt részben felújított 55 m2-es 

lakás eladó! Alacsony rezsi, mérhető energiafajták. 
Tel.: 06 30 525 9676 

INGYENES EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 
Kemencében készített házias ízekkel „A” és „B” menü választékkal.

Igény szerint szombat, vasárnapra is. 720 Ft adag
Seres Erika • Tel.: 06-70/378-0817

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

vasalók kávéfőzők stb. Folytatjuk jól bevált bizományi értékesítéseinket. 
Hozza be hozzánk eladható bútorait, lakás felszerelési tárgyait, műszaki cikkeit stb.

Tel.: 06-70/636-1737 • Nikodémusz u. 2 (volt Marx K. u.)

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

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

www.szimpatika.hu

Korona Patika

Ibustar 400 mg tbl. 10x  710 Ft   635 Ft
Coldrex tbl.  24x  1695 Ft 1450 Ft
Eurovit Vitamin C 1000 mg tbl.  30x  2080 Ft 1770 Ft

Bocskai Korona elfogadóhely! 

MOST RENDKÍVÜL KEDVEZŐ ÁRON:
 ultrahangos fogkő eltávolítás, esztétikai fogtömés

 porcelán koronák
 részleges és teljes kivehető fogpótlás
 színvonalas, minőségi fogorvosi ellátás

 fájdalommentes kezelés
 rövid átfutási idő, teljes körű garancia

 részletfizetési lehetőség
 magán egészségpénztár elszámolási lehetőség

Egy mosoly mindenkinek jár! 

Dr. Varga Sándor
fog és szájbetegségek szakorvosa

Hajdúnánás, Kossuth u. 10. 
Városi rendelőintézet Időpont egyeztetés szükséges! 

Tel.: 06-30/264-3337

Vágja ki ezt a hirdetést és 5% kedvezményt kap!

ÖTVÖS IMRE

Köszönetet mondunk
mindazoknak akik

Hn. Attila u. 126. sz alatti lakos 
temetésén megjelentek. Sírjára 

koszorút, virágot helyeztek. 
Bánatunkban résztvéttel osztoztak. 

A gyászoló család:
felesége, fia, menye és 3 unokája.

FEKETE IMRE

1934. november 5 -
 2008. december 10.

Megemlékezés

„Ha lelkünkben lehull egy csillag
nyomában égő seb fakad,
de vér-rubintól fényes útja
örökre fáj a fény alatt.”

(Wass Albert)

Hajdúnánáson az Ady Endre krt 31 sz. alatt 22 m2-es nagy hálózati 
feszültséggel rendelkező üzlethelység eladó. Tel: 06 20 461 9195

nagyszerviz
mûszaki vizsgáztatás/autószerelés

SZOLGÁLTATÁSAINK: 
MŰSZAKI VIZSGA: személygépkocsi, 3,5 t-ig tehergépkocsi, utánfutó. 

Műszaki előtti átvizsgálás műszaki vizsgára felkészítés. 
 Teljes körű szerviz, autószerelés  

 Futómű javítás, műszeres beállítás. 
 Légkondicionáló ápolás, javítás. 

 Motor és egyéb vezérlőrendszer diagnosztika. 
 Gumiszerelés, kerék kiegyensúlyozás.

A környék legkedvezőbb áraival, gyors, rugalmas ügyintézéssel 
várjuk kedves ügyfeleinket.

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

Szerviz, ahol 40 év tapasztalata Önnek dolgozik!

 Műszaki vizsga
 leggyorsabban
 legolcsóbban
 Műszakira
 felkészítés.

Dekorinfo Reklámiroda
4087 Hajdúnánás, Ady E. krt. 35. sz.

Tel.: 06/20-941-6108 • E-mail: info@dekorinfo.net

korinfo Reklámiro

Minden alkalomra fényképes egyedi ajándékok!
Névnap, Születésnap, Anyák napja, Mikulás, Karácsony!!!

Ajándéktárgyakra saját egyedi fényképeket,  feliratokat készítünk!
Csak egy fotót hozz magaddal!!!

Mikulás napi – Karácsonyi akció! 
Bögre1000 Ft/db

Kispárna 2500 Ft/db 
Póló 2500 Ft/db áron. 

Akció 2013. dec. 5-23-ig.
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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. 

Cél: túlszárnyalva

Még most szerezze be hiányzó 
tüzelőanyagát!

Választékunk:
Bükk kuglis, hasított
Tölgy kuglis, hasított
Akác kuglis, hasított
Lignit szén 1110 Ft/q áron!

Kazánok kandallók, fűtőcsövek széles választékban!

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

Nyak-Ép Tüzép
Készüljön fel 
a télre velünk! 

Összességében kevesen gondolták rajtam, 
és a vezetőségen kívül, hogy a fél sze-
zonban a 6. helyen fog végezni a csapat 
– kezdte beszélgetésünket Daróczi Péter 
edző, majd így folytatta; Egy jó téli felké-
szülés után reméljük, megtartjuk ezt a he-
lyünket, vagy feljebb is tornászhatjuk ma-
gunkat. Köszönet minden szurkolónak, 
aki kilátogatott a mérkőzésekre, köszön-
jük a B -középnek és „Olasznak” a kiváló 

buzdítást, reméljük akkor is mellettünk 
lesznek, ha nem kedvezően alakul az ered-
mény. Köszönjük a vezetőségnek, hogy 
minden feltételt megteremtett számunkra 
és minden olyan embernek, akinek kicsit 
is szívügye a foci Hajdúnánáson. Nézzük 
most az idei év utolsó összecsapásainak 
összefoglalóit.

Derecske – Hajdúnánás Góliát Bútor 
FK. 0: 2

A csapat eddigi legjobb játékát nyúj-
totta a megye egyik legjobbja ellen. Két 
ragyogó találattal, s végig fegyelmezett, 
okos játékkal ezen a mérkőzésen szárnyal-
tuk túl azt a pontszámot, amit az egész 
őszi szezonra terveztünk.

Hajdúnánás Góliát Bútor FK. – 
Hajdúsámson 1: 3

A 2. és a 3. helyezet csapat összecsapá-
sa következett. Egy nappal a meccs előtt 

azonban Csíszár Imre részleges bokaszalag 
szakadást szenvedett, s ez nem csak őt, ha-
nem a csapatot is megviselte. Fejben nem 
tudtuk elviselni a rangadó tétjét.

Hajdúnánás Góliát Bútor FK. – 
Sárrétudvari 1: 2

Tovább szaporodtak a gondjaink. 
Kántor Tamás izomszakadást szenvedett 
így a két legjobb játékosát sikerült elvesz-
tenie (reméljük minél rövidebb időre) a 
csapatnak. Ettől függetlenül a mérkőzés 
képe alapján méltó ellenfelei voltunk az 
Udvarinak, sőt a későn jövők lemarad-
hattak az első hazai gólról, hiszen szinte 
az első percben megszereztük a vezetést 
Szilágyi Ákos remek találatával. Azonban 
bátran kijelenthetjük, hogy nem min-
dennapi bírói hibával mégis elveszítettük 
a találkozót. Így is dicséret illeti a csapat 
minden tagját.

Hajdúnánás Góliát Bútor FK. – 
Hajdúszoboszló 2: 3 Vezette: Buczkó B 
(Mészáros Cs., Búzás A. )

Hajdúnánás: László T.- Andorkó P. – 
Szilágyi Á. – Oláh Zs. – Csatári D., (Jóna 
G.) Szemán P., ( Csíszár Sz., ) Piskóti Zs., 
Tímári G., Szabó Z., (Nagy D.,)

Gól: Szemán P. Oláh Zs. Illetve 
Kálmán Z. (2) László R.

Az utolsó hazai mérkőzésen megpró-
báltunk szépen búcsúzni. A rendkívül iz-
galmas fordulón 2. 0 – ás hazai vezetésnél 
azt hittük, hogy megnyertük a meccset. A 
szoboszlóiaknak azonban sikerült megfor-
dítaniuk a mérkőzést. A legfőbb problé-
ma talán a rutintalanság volt.

Hajdúnánás a 6. helyen végzett a sze-
zonban 8 győzelem 1 döntetlen és 6 vere-
séggel, s 25 pontot sikerült megszereznie.

Kócsi Imre

Diákolimpiai bajnok Kocsis Ferenc
2013. november 23-án Budapesten Kötött-
fogású Országos Diákolimpián vett részt 
Kocsis Ferenc. Az ország több mint 20 bir-
kózó egyesületéből érkeztek versenyzők.
‒ Hány induló volt a te súlyodba? 
‒ 6-an mérlegeltünk be a 26 kg-ba
‒ Milyen érzéseid voltak a verseny előtt? 
‒ Kicsit meg voltam illetődve, hogy érez-

tem, nem vagyok esélytelen, hogy enyém 
lehet a bajnoki kupa.
‒ Milyen esélyeket adtál magadnak?
‒ Edzéseken elég keményen dolgozom, hogy 
jó eredményeket érjek el, és azt gondoltam, 
hogy így dobogóra állhatok.
‒ Hány mérkőzésed volt, ebből hány győzelem 
és mennyi vereség?

‒ Három mérkőzésem volt mind a hármat 
megnyertem: az első viadalon még nem vol-
tam eléggé bemelegedve, ezért hosszadalmas 
volt. A második ellenfelem az ország egyik 
legjobb csapatából volt, de nagy küzdelem-
mel sikerült őt legyőznöm. Az utolsó mecs-
csen már az járt a fejemben, hogy csak ez az 
egy győzelem választ el a bajnoki címtől és 

próbáltam mindent megtenni ennek érde-
kében, és sikerült is.
– Gratulálunk, nagyon büszke rád az egész 
egyesület és a hajdúnánási csapat hogy elhoz-
tad a bajnoki címet.

Ambrus Alexandra

BEKÖTÉSI AKCIÓ!
KÁBEL TV ÉS INTERNET BEKÖTÉSE FÉLÁRON!

Október 7.–November 9.
Ügyfélszolgálat: Kossuth u. 4. Tel.: 06-52/570-168

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


