
szokatlan időpontban, vasár-
nap estére összehívott közmeg-
hallgatáson több, mint 200 fő 

érdeklődő foglalt helyet a Művelődé-
si Központ színháztermében. Az est 
témája városunk 2013. évi pénzügyi 
költségvetési tervezete volt.

Szólláth Tibor polgármester az önkor-
mányzati testület tagjai nevében köszön-
tötte a megjelenteket. Megnyitójában né-
hány gondolatsorban összegezte azokat a 
tényezőket, amelyek alapján összeállítás-
ra került városunk ez évi költségvetési 
tervezete. Említést tett arról, hogy nem 
volt egyszerű feladata a testületnek, mert 
alapvető változások történtek az ország 
életében úgy, mint városunk életében is. 

2013. január 1-jével Hajdúnánás köz-
igazgatási központ lett, amikortól is 
megkezdte működését a Hajdúnánási 
Járási Hivatal. Szólt arról, hogy miután 
közigazgatási központ lettünk, töreked-
nünk kell arra, hogy gazdasági központ-
tá is váljon városunk e térségben. 

Változás történt a közoktatás terén is. 
Az óvodák kivételével az iskolák, mint 
közoktatási intézmények, állami fenn-
tartásba kerültek, ám az intézmények 
működtetése itt maradt a városnál. Ter-
mészetesen az intézményekkel együtt a 
vonatkozó források is átkerültek. Szólt 
a Városi Szakorvosi Rendelőintézet fej-
lesztéséről, amely nem halasztható to-
vább. KEOP pályázat keretében újulhat 
meg az épület, új műszerek beszerzése is 
szükséges, pl. egy új, korszerű, digitális 
röntgenkészülék. Tervezik a kardiológiai 
szakrendelés beindítását. 

A 2012-es év sikeres programjai közé 
tartozott a Liget rehabilitációja, a Városi 
Sporttelep korszerűsítésének elkezdése. 
Kiemelt fontosságúnak tartja a pályá-
zatkezelő csoport létrejöttét. Sok sikeres 
pályázat született az elmúlt esztendőben, 
erről a jövőben sem szabad megfeledkez-
nünk. Kiemelte a START munkaprog-

ram elmúlt évi tevékenységét, ahol közel 
300 fő végzett értékteremtő munkát. 
Ebben az évben úgy létszámilag, mint 
alkalmazási területben, tevékenységben 
tovább bővül a program.

Elmondta azt, hogy az elmúlt évi tény-
hez képest 5%-os bevétel növekedés lett 
tervezve. Tájékoztatást adott városunk 
adósságállományának konszolidációjá-
ról. Jelen állás szerint az állam átvállalja 
Hajdúnánás adósságának 60%-át, amely 
kb. 406 millió forint. További egyeztető 
tárgyalások során ez az összeg még to-
vább növekedhet. Június 30-ig kerülhet 
pont e kérdésre. 

A tájékoztató után lehetőség volt arra, 
hogy a megjelentek véleményt mondja-
nak, kérdéseket tehessenek fel a polgár-
mester illetve a képviselő testület tagjai 
felé. Hozzászóltak: Bekő István, Gut 
István, Péntek Sándor, Nagy István, Kiss 
László, dr. Éles András, Kovács Lajos, 
Máró Antal és Oláh Imre. A hozzászó-
lások többségében a város közútjainak, 
tereinek állapotát kifogásolták, felvetet-
ték a Bocskai Korona gazdaságosságát, 
a szőlőskertek őrzési díjának összegét, 
vitatták a közmunkaprogramot. A hoz-
zászólók a tervezetet számszakilag ugyan 

nem érintették, de mégis anyagi vonza-
tuknál fogva annak szerves részeként 
fogalmazódtak meg. A felvetett problé-
mákra polgármester úr helyben megad-
ta válaszait. Ígéretet tett arra, hogy az 
írásban hozzáérkező kérdésekre írásban 
ad választ. 

A kapott válaszok sorában polgármes-
ter úr kiemelte azt, hogy sok teendőt meg 
tudunk oldani a START munkaprog-
ramban résztvevők segítségével. Egyes, 
főleg a külső körutat érintő problémát 
a Közútkezelőnek kell megoldania. El-
mondta, hogy városunk folyamatosan 
korszerűsödik, több, a közösségi közle-
kedés körülményeit javító, már elnyert 
pályázatoknak köszönhetően. Így még 
ebben az esztendőben megújul a kiskör-
út és környéke, és több buszmegálló és 
környezete. Említést tett a buszmegálló 
előtti tér átalakításáról. Ott kerül elhe-
lyezésre az 1956-os emlékmű, és azt a 
teret dr. Hegedűs Lorántról szeretnék 
elnevezni. Zárásként kérte, hogy a vá-
ros lakossága hathatósan vegyen részt a 
mindennapjaink munkájában, ezzel is 
támogatva a kitűzött céljaink teljesítését.

Gut István

Elszakadó cérna

2. oldal

„Tűzoltó leszel, s katona…”

3. oldal

Kupagyőztes csapat

8. oldal

www.hajdunanas.hu
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Meghívó

A

Hajdúnánás Városi Önkormányzat tiszte-
lettel meghívja Önöket a Kommunizmus 
Áldozatainak Emléknapja városi rendez-
vényére. 

A megemlékezés időpontja: 2013. feb-
ruár 24.
14. 30 óra Kéky Lajos VMK nagyelő-

csarnok. Kiállítás megnyitó: „Recsk 
– kényszermunkatáborok 1950–53”. 
Ünnepi beszédet mond: Dombi György 
önkormányzati képviselő.

15.00 óra Kéky Lajos VMK Színházte-
rem: Dr. Palasik Mária: „Politikai 
gyilkosságsorozat a Gyömrői járás-
ban 1945 tavaszán” című előadása.

16.00 óra – Tedej (emléktábla): Megem-
lékező beszédet mond: Apatini Ferenc 
Illés. Koszorúzás.

17.00 óra Hajdúnánás – Wass Albert em-
léktábla: Koszorúzás.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat sike-
res pályázatot nyújtott be az Észak-Alföl-
di Regionális Fejlesztési Ügynökség által 
ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0022 azonosító 
számon kiírt önkormányzati tulajdonú 
belterületi utak fejlesztésére vonatkozó-
an. A „Belterületi utak fejlesztése Haj-
dúnánáson” pályázat összköltségvetése 
253 313 549 Ft, városunk a kivitelezések 
megvalósítására 226 199 501 Ft összegű 
támogatást nyert. 

A pályázat keretében a kiskörút egy 
kilométer hosszúságú szakaszának felújí-
tása valósul meg, így a munkálatok elő-
reláthatóan márciusban megkezdődnek a 
Széchenyi körút, az Ady Endre körút és a 
Bethlen Gábor körút vonalán.

A forgalom gyorsabb és biztonságosabb 
levezetését, az Ady Endre körútról a Do-
rogi utcára történő jobbra kanyarodást 
egy, a beruházás során megépített jobbra 
kanyarodó sáv fogja szolgálni. Az Ady 
Endre körút burkolata a jelenlegi 6,00–
6,50 méterről 7,00 méterre szélesedik, va-
lamint megtörténik a buszöblök szabvány 
szerinti átépítése. Ehhez kapcsolódva az 
utasváró pavilon is megújul. 

Szintén a forgalom biztonságos le-
vezetésére szolgál az Ady Endre körút 
– Kossuth utca – Bethlen Gábor körút 
csomópontjába tervezett forgalomirá-
nyító fényjelző berendezés elhelyezése.  
A csomópontban a lekerekítő ívek átépí-
tésre kerülnek, a Kossuth utca déli ágán 
gyalogos átkelőhely létesül, így a már 
meglévő gyalogátkelőhelyekkel együtt 
biztonságosabbá válik a gyalogosok út-
testen történő átkelése. A Polgári utcá-
nál és az Iskola utcánál, valamint az Ady 
Endre körúton a Tompa Mihály utcánál 
szintén gyalogos átkelőhelyek létesülnek.  
A csapadékvíz elvezetéséhez a már meglé-

KÖZMEGHALLGATÁS – 2013. február 10.

Fotó: Borbély Máté

Megújul a kiskörút és 
környezete 2013-ban

vő víznyelő aknák átépítésére, és új aknák 
kiépítésére kerül sor. 

A fejlesztés teljes hosszán megvalósul 
a járdafelújítás, amelynek keretében 2,00 
méter széles, aszfaltburkolatú járda kerül 
kiépítésre. 

A pályázat lehetőséget biztosít közle-
kedésbiztonsági táblák beszerzésére, új 
közvilágítási oszlopok és lámpatestek ki-

helyezésére és az útburkolati jelek festésé-
nek frissítésére. 

A pályázat célja, a közlekedés bizton-
ságának javítása mellett, a kiskörút kör-
nyezetének zöldebbé tétele, így a pályázat 
lehetőséget nyújt zöldterület-fejlesztésre: 
a kiskörút mentén mintegy 75 db facse-
mete ültetésére és több mint 4000 négy-
zetméter füves terület felújítására. A zöld-

terület-fejlesztést utcabútorok (padok, 
utcai hulladékgyűjtők, kerékpártárolók) 
kihelyezése egészíti ki.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, 
hogy a pályázat megvalósítása során el-
végzendő építési munkálatok kivitelezése 
kapcsán az érintettek számára lakossági 
fórumot tartunk, melynek időpontjáról a 
későbbiekben tájékoztatást nyújtunk.
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Elszakadó cérna
A textilipar évtizedes válsága 
Hajdúnánáson és vonzás-
körzetében sok család életét 
befolyásolja. A felszámolás 
alatt álló MODE 3H Tex-
tilipari Kft. helyén 2012 feb-
ruárjában indult százhetven 
fős dolgozói létszámmal a 
CM-Text Kft. varrodája. A 
cég egy évet szánt a stabili-
zálásra, amely felemás ered-
ményt hozott: az ügyvezető 
igazgató, Kaska Zoltán nem 
titkolja, hogy az állami tá-
mogatás ellenére mérlegük 
nem pozitív, bár a veszteség 
mérséklődött. Elsősorban 
német és francia piacra vál-
lalnak bérmunkákat, mert Magyarorszá-
gon még mindig luxusnak számít a var-
roda elsődleges terméke, a jó minőségű 
férfiöltöny. Precíz munkára törekednek, 
mert a korábbi cég elpártolt megrende-
lőinek bizalmát csak ezzel lehet vissza-
szerezni.

A fényárban úszó üzemben minden-
ki a feladatára koncentrál, zakatolnak a 
varrógépek, a vasalókból pára csap föl, 
bár már közeleg a munkaidő vége. Két 
dolgozóval négy óra után ülök le beszél-
getni. Kemény munkával telt ez a nap 
is, mondják. Egyikük több mint négy 
évtizede van a szakmában, és cseppet 
sem látja rózsásnak a mostani helyzetet. 
Míg korábban egy öltönytípusból 5–7 
ezer darabos megrendeléseik voltak, ma 
3–400-nak is nagyon örülnek, mert „az-
zal lehet haladni, már bennünk van a 
mozdulat”. Viszont az a gyakoribb, hogy 
pártucatos tételekre van igény, amelyek-
nek nem gazdaságos az előállításuk, teszi 
hozzá kolléganője, aki 15 éve dolgozik a 
varrodában. 

Az ügyvezető szerint a sokszor kifo-
gásolt normák nem magasabbak, mint 
régen, de az alkalmazottak egy része 
nem tudja teljesíteni azokat. „Vannak, 
akik jobban üthetnék a vasat” – ezt a két 
dolgozó sem tagadja, de ők is szóvá tet-
ték már, hogy a vezetőség vizsgálja felül a 
normákat, főleg azoknál a feladatoknál, 
ahol öt-hat ember munkája épül egymás-
ra. Több esetben történt is módosítás.

A könnyűipar legnagyobb, és Kaska 
Zoltán szerint legyőzhetetlen ellenfele 
Kína. Ott a tulajdonosok kezében össz-
pontosul az alapanyaggyártástól a gomb-
készítésig minden, így alacsonyabbak a 

költségeik, és a munkabéreken is sokat 
spórolnak. Hosszú ideig le lehetett be-
csülni az ázsiai termékeket, de ahogy az 
egyik varrónő mondja, „ma már Kína is 
minőséget gyárt”. A fizetésben viszont mi 
közelítünk hozzájuk – vetem fel. A két 
hölgy nem is tagadja, hogy a bérpapírok 
megtekintésekor sokan elégedetlenek.  
A bruttó fizetése néhány embernek meg-
haladja a minimálbért, de többségük 
ennél kevesebbet visz haza. „Nem is tu-
dom, hogyan élnek meg azok, akik egye-
dül nevelik a gyerekeiket, vagy a párjuk 
munkanélküli. Szégyellem megkérdezni 
őket” – mondja egyikük. 

Az ügyvezető szerint az állam meg-
teszi, amit ezen a területen megtehet, 
de ez nem jelent többet a válság fékezé-
sénél. A helyi munkaügyi szervek és a 
városvezetés partneri hozzáállása szintén 
fontos támasz. Heti ezer darab öltöny 
legyártása elég lenne a fennmaradáshoz, 
de az eloszlás nem egyenletes, és ha csak 
heti nyolcszáz darab készül el, már nagy 
a veszteség. A CM-Text kilenc hónapra 
vállalt foglalkoztatási kötelezettséget a 
dolgozókra, akiknek többsége alacsony 
képzettségű, illetve ötven év feletti. Ezt a 
generációt el kellene juttatni a nyugdíjig, 
mert az átképzés vagy a más városba köl-
tözés számukra nem járható út. A követ-
kező két hónapban Kaska Zoltán szerint 
kiforr, hogy szükség van-e elbocsátásra. 
Új termékek bevezetését nem tervezi a 
cég, mert a gépsorok beszerzése „irdat-
lan befektetés lenne, aminek megtérülési 
ideje öt év”. Ilyen hosszú időre pedig sen-
ki sem mer tervezni ebben az iparágban.

Vékony Gábor

A járások kialakításával kapcsolatos 
2012. évi XCIII. törvény és a Kormány-
rendeletek alapján 2013. január 1-jével 
megkezdte működését a Hajdúnánási 
Járási Hivatal. Ezzel kapcsolatban ke-
restük meg dr. Orosz Erikát, a Járási 
Hivatal vezetőjét.

Hogyan indult a Hajdúnánási Járási Hi-
vatal? Hogyan áll össze a Hivatal munka-
vállalói állománya?

Örömmel tájékoztathatjuk kedves ügy-
feleinket, hogy a Hivatal 2013. január 
1-jével két helyszínen, a Bocskai út 12–
14. szám alatt és a Köztársaság tér 1. szám 
alatt kezdte meg munkáját. Január 2-án 
már több száz ügyfelet segítettek ügyei 
intézésében mind szakigazgatási szerve-
ink, mind pedig a törzshivatal személyi 
állománya. 

A Hivatal ugyanis két alapvető egység-
re bontható. Van az ún. törzshivatalunk, 
amelyet a Hatósági és Okmányirodai 
Osztály alkot. Ezeken az osztályokon 
elsődlegesen az önkormányzatoktól hoz-
zánk kerülő, közszolgálati jogviszonyban 
lévők dolgoznak. Vannak emellett az ún. 
szakigazgatási szerveink, az Állategészség-
ügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal, a 
Gyámhivatal és a Munkaügyi Központ. 
Az ő esetükben pedig a korábban e szer-
veknél, illetve ilyen feladatot ellátó dolgo-
zók kerültek átvételre.

Milyen ügyek intézése került át a Járási 
Hivatalhoz, amelyeket a városunk lako-
sainak eddig az Önkormányzatnál és más 
szerveknél kellett intéznie? 

Az okmányirodákhoz tartozó ügye-
ket, pl. személy- és lakcímigazolvánnyal, 
mozgáskorlátozottak parkolási igazolvá-
nyával, vezetői engedéllyel, illetve vállal-
kozói engedéllyel, gépjárművel kapcsola-
tos ügyeket, továbbra is az okmány iroda 
épületében, a Köztársaság tér 1. szám 
alatt intézhetik ügyfeleink. A Hatósági 
Osztály szociális és egyéb járási hivatali 
ügyekkel foglalkozik. A korábban ön-
kormányzathoz tartozó ügyek közül töb-
bek között az alanyi és fokozott ápolási 
díjjal, az időskorúak járadékával, a köz-
gyógyigazolvánnyal, az egészségügyi szol-
gáltatással, illetve a hadi gondozottakkal 
kapcsolatos ügyek azok, amelyek a járási 
hivatalhoz kerültek. Emellett szakigaz-
gatási szerveink a korábban is hozzájuk 
tartozó ügyeket, állategészségügyi, mun-
kaügyi, gyámügyi ügyeket intézik tovább. 
Mindannyian a Bocskai úton. Lehetőség 
van népegészségügyi és járványügyi feladat 
intézésére is hivatalunkban a harmadik 
emeleten, illetve januártól állományunkba 
került a falugazdász is, aki a Bocskai úton 
az első emeleten várja ügyfeleit.

Van-e valami kérésük Hajdúnánás lako-
sai felé?

Tisztelettel kérünk minden kedves ügy-
felünket, keressenek bennünket, fordulja-
nak hozzánk bizalommal, hogy megelége-
dettségükre építhessük fel Hajdúnánáson 
a „Jó Állam” helyi struktúráját. 

Gut István

Bemutatkozik 
a Hajdúnánási Járási 
Hivatal

Hajdúnánási Járási Hivatal elérhető-
ségei és ügyfélfogadási rendje. Hivatal-
vezető: dr. Orosz Erika

Elérhetőségek
Cím: 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 12–14.
Levélcím: 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 12–14.
Telefon: (+36 52) 570-180
Fax: (+36 52) 570-187
E-mail: hajdunanas.jh@hbmkh.gov.hu

Általános ügyfélfogadás 
(Hatósági Osztály, Gyámhivatal) 
Hétfő 08.00–16.30
Kedd 08.00–16.30
Szerda 08.00–16.30
Csütörtök 08.00–16.30
Péntek 08.00–16.30

Ügyfélfogadás az Okmányirodai 
Osztályon 
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
Időpontfoglalás:
 telefonon: (+36 52) 381-159
 interneten: ugyfelkapu.magyarorszag.hu
Hétfő 08.00–12.00, 12.30–16.00
Kedd 08.00–12.00
Szerda 08.00–12.00, 12.30–17.00
Csütörtök 08.00–12.00
Péntek

Az ügyfélfogadás az Okmányirodai 
Osztályon 2013. március 1-től az aláb-
biak szerint változik:
Hétfő 08.00–13.00
Kedd 12.00–16.00
Szerda 08.00–18.00
Csütörtök 08.00–13.00
Péntek 08.00–13.00

Jeneiné Kiss Andrea falugazdász ügy-
félfogadása: 

4080 Bocskai út 12–14. I. emelet 107. 
szoba tel.: (06 70) 436-2813
Hétfő 08.00–16.00
Kedd 08.00–16.00
Szerda 08.00–16.00
Csütörtök 08.00–16.00
Péntek 08.00–12.00

A Hajdúnánási Járási Hivatal illeté-
kessége Folyás, Hajdúnánás, Polgár, Gör-
beháza, Újtikos, Tiszagyulaháza települé-
sekre terjed ki.

A járási hivatal szakigazgatási szervei

Szervezet Cím Telefon (központi) Vezető neve

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúnánási Járási 
Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 12–14. (+36 52) 383-664 Dr. Varga Miklós

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúnánási Járási 
Hivatal I. Munkaügyi Kirendeltsége 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12–14. (+36 52) 570-081

Fax: (+36 52) 570-266 Papné Lelesz Gabriella

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúnánási Járási 
Hivatal II. Munkaügyi Kirendeltsége 4090 Polgár, Barankovics tér 7. (+36 52) 573-437

Fax: (+36 52) 573-438 Pappné Lelesz Gabriella

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúnánási Járási 
Hivatal Járási Gyámhivatala 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 12–14. (+36 52) 570-182 Feketéné Dinnyés Andrea

Fotó: Fűz László

Fotó: Fűz László
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Hogyan tovább az érettségi után?
Hajdúnánás Városi Önkormányzat értesí-
ti a kedves szülőket, hogy a 2013/2014. 
nevelési évre vonatkozóan a 3. életévüket 
betöltött gyermekek óvodai beíratásá-
nak időpontja: 2013. április 3–4-én 
(szerdán és csütörtökön) 800–1800 óráig 
lesz.

Az óvodába felvehető az a gyermek is, 
aki a harmadik életévét a felvételétől szá-
mított fél éven belül betölti, feltéve, hogy 
minden, a településen lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 
hároméves és annál idősebb gyermek óvo-
dai felvételi kérelme teljesíthető.

A beíratás helye: Hajdúnánási Óvo-
da Hajdúnánás, Kasza u. 3. szám 

A beíratáshoz szükséges: 
• a gyermek születési anyakönyvi kivona-

ta, lakcímkártyája, TAJ-száma,
• a szülő (gondviselő) személyi igazolvá-

nya, lakcímkártyája. 

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy 
a gyermek abban az évben, amelyben 
az ötödik életévét betölti, a nevelési év 
kezdő napjától napi négy órát köteles 
óvodai nevelésben részt venni!

Az óvodavezető 2013. május 4-ig írás-
ban értesíti a szülőt – jogszabályban meg-
határozott módon és formában – a felvé-
teli eljárás eredményéről.

Az óvoda döntése ellen a szülő – a köz-
léstől, ennek hiányában a tudomására ju-
tásától számított tizenöt napon belül – a 
gyermek érdekében eljárást indíthat.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
jegyzője jár el és hoz másodfokú döntést:
a) a jogszabálysértésre hivatkozással be-

nyújtott kérelem, továbbá
b) az óvodai felvétellel és az óvodából való 

kizárással kapcsolatban érdeksérelemre 
hivatkozással benyújtott kérelem tekin-
tetében.

Az idei tanévben második alkalommal 
kirándultak Debrecenbe a Bocskai Álta-
lános Iskola alsós diákjai. A kirándulás 
célja színházlátogatás volt, mely új kez-
deményezésnek számít az iskola életében.

Egy projekt keretében 250 alsós kis-
gyerek számára nyílt lehetőség debre-
ceni színházak bérletes előadásain részt 
venni. Az első alkalommal a Csokonai 
színházban Weöres Sándor Holdbeli 
csónakos című mesejátékát csodálhatták 
meg a gyerekek, a második előadás a Víg 
kamaraszínházban a Kolozsvári bíró tör-
ténetét elevenítette fel.

A nem szokványos előadás meglepeté-
seket is tartogatott a nézőközönség szá-

mára, hiszen bevonták őket a szervezők 
a „nép munkájába”: a díszlet farakások 
összerendezésébe.

A békéscsabai színház vendégszereplé-
se lenyűgözte a gyerekeket, hiszen a híres 
Mátyás király monda sorai között nagy-
szerű dallamok is felcsendültek, amelye-
ket együtt dúdolhattak a színészekkel.

A program sikeres megvalósítását a 
szervező tanító néniken kívül az iskola 
Diákönkormányzata, az Uniholz Kft., 
valamint a Hajdúsági Többcélú Kistér-
ségi Társulás anyagilag is támogatta. Kö-
szönet érte!

Kép és szöveg:
Fekete Andrea

„Sokáig közgazdasági irányban akartam 
folytatni a tanulmányaimat, mert engem 
leginkább a matematika és a történelem 
érdekel, amik pont megfelelőek lettek 
volna ehhez. Aztán amikor kiderült, hogy 
nem lesz államilag támogatott hely ezen 
a képzésen, eldöntöttem, hogy váltok” – 
a Kőrösi gimnazista tanulója, Láda Ivett 
nem az egyetlen végzős, aki hasonló lépés-
re kényszerült a felsőoktatásban 2011 óta 
zajló, és az utóbbi hónapokban felgyorsu-
ló változások hatására. A diákok gyakran 
csak megkésett lépéseket tudnak tenni: 
„A matematikát nagyon szeretem, ezért 
nem is volt kérdés, hogy erre a szakra 
jelentkezem, de a felvételihez a kémia is 
szükséges. Ennek tanulásába csak félévtől 
tudtam bekapcsolódni” – mondja Ivett.

Kerékgyártó Dóra humán szakmacso-
portos diák felsőfokú szakképzésben mé-
nesgazdának akart tanulni, de a januári 
Educatio kiállításon szembesült vele, hogy 
ez a képzés megszűnt. Ezért állattenyésztő 
mérnöki szakra jelentkezik, ahol majd az 
alapképzés után szakosodhat lótenyész-
tőnek. „Ez nem az eredeti elképzelésem, 
de legalább kicsit hasonló” – nyugtázza. 
„Mindenképpen államilag finanszírozott 
szakot szeretnék választani, a költségté-
rítéses képzés csak végső megoldásként 
jöhet szóba.”

A szülők sincsenek könnyű helyzetben, 
ha gyermekük tőlük vár tanácsot, irány-

mutatást. Ahogy egy végzős diák édes-
anyja a fiatalok érettségit követő helyze-
téről megfogalmazta: „ha okos a gyerek, 
ha nem okos, most mindenkinek nehéz 
döntenie”.

Az új rendelkezéseket kérésünkre 
Skopkó Istvánné, a Kőrösi gimnázium 
megbízott vezetője foglalta össze: „Idén 
a felvételi tájékoztató csak online jelent 
meg a felvi.hu weboldalon. A felvételhez 
szükséges minimum pontszám 240, ami 
nőhet, ha egy intézménybe a szak kapa-
citásszámánál többen jelentkeznek. Nem 
változott az 500 pontos rendszer. Emelt 
szintű érettségiért maximum 100 pont 
jár, ha legalább 45%-os az eredménye 
(korábban 30% is elég volt). Többletpont 
jár egyebek mellett nyelvvizsgáért, hátrá-
nyos helyzetért és versenyeredményekért. 
Egyre több szakon (pl. építészet, nyelvek, 
pszichológia, jog) elvárás egy tárgyból az 
emelt szintű érettségi, viszont az orvosi, 
az állatorvosi és a gyógyszerész szakra két 
tárgy az előírás. Újdonság, hogy a közis-
mereti tanárképzés kétszakos, osztatlan 
formában is indul, ahol a hallgatók ki-
emelt ösztöndíjra számíthatnak. Március 
1-jéig kell beküldeni a jelentkezési lapo-
kat, döntés július 24-én várható.” 

Vékony Gábor

„Most komolyan elkezdtem foglalkozni 
azzal, hogy katona legyek. Gépésznek ta-
nulok, és a honvédségnél biztosan szükség 
van műszaki végzettségű szakemberekre, 
nem igaz?!” – meséli lelkesen Kun Ger-
gő, a hajdúnánási Kőrösi Csoma Sándor 
Gimnázium és Szakközépiskola tanulója. 
A fiatalember egyike volt azoknak a diá-
koknak, akik részt vettek a Debrecenben 
működő 2. Katonai Igazgatási Központ 
toborzó munkatársainak tájékoztatóján. 

A tájékoztató aktuális volt, hiszen a kö-
zépfokú tanulmányaikat az idén befejező 
diákoknak március 1-jéig kell eldönteni, 
hogy a jövőben hol tervezik folytatni ta-
nulmányaikat, illetve hol szeretnének 
munkát vállalni. Gergőnek kiváló lehető-
ség a honvédség – tájékoztatta lapunkat 
Nagy Zoltán mérnök alezredes, a debre-
ceni Központ parancsnoka, hiszen ha a fi-
atalember megfelel a szigorú alkalmassági 
feltételeknek, a gépész végzettségével jó 
alapokat szerez a katonai szolgálat válla-
lásához. 

„Én már eldöntöttem, az Altiszti Akadé-
miára fogok jelentkezni és katona leszek.” 
– jelenti ki korát meghazudtoló határo-
zottsággal a 19 éves Pénzes Dániel. Ehhez 
azonban hosszú út vezet. Az altisztképzés-
re nagyon szigorú bemeneti követelmé-
nyek vannak. Tóth Imre százados, a deb-

receni toborzó részleg vezetője a 
siker érdekében jó tanulmányi 
eredményeket és államilag el-
ismert alapfokú nyelvvizsgát 
javasolt Dánielnek. Mindezek 
mellett keményen kell edzenie 
a fizikai alkalmassági vizsgálat-
ra, és az orvosi és a pszichológiai 
vizsgálatokon is meg kell felelni.  
A százados azt is hangsúlyozta, 
hogy a katonai pálya a kevésbé 
jómódú diákoknak is továbbta-
nulási lehetőséget nyújt, hiszen a 
tiszt és altisztjelöltek ösztöndíjat 
kapnak, tanulmányi előmenetel-

től függően. Ezen kívül a tanulmányok 
ideje alatt teljes ellátást kapnak, sem a 
szállásért, sem az étkezésért nem kell fi-
zetniük.

„Aki nem a katonai pályára készül, azok 
számára is lehetőséget jelent az önkéntes 
tartalékos szolgálat” – veszi át a szót újra 
Nagy Zoltán alezredes. Ez a katonai szol-
gálat egy olyan formája, mely lehetőséget 
kínál mindazoknak, akik részt kívánnak 
ugyan venni a Magyar Honvédség éle-
tében, de munkájuknak, szakmájuknak 
nem a katonaságot választják. 

Dallos-Nagy Csaba idén fejezi be a 
középiskolát. „Rekreációszervezés és egész-
ségfejlesztés vagy sportszervező szakra fogok 
jelentkezni az Eszterházy Károly Főiskolára 
Egerbe. Mindig is érdekelt a katonaság, a 
haverokkal már többször beszéltünk arról, 
hogy a felsőfokú tanulmányok mellett vál-
lalhatnánk műveleti tartalékos szolgálatot. 
Egy nagy kalandként fogom fel, és mellesleg 
még fizetés is jár érte.” Az előadók hang-
súlyozták: a rendszer nyitott, bárki jelent-
kezhet, aki elkötelezett a honvédség iránt.

Bővebb felvilágosítást a Debrecen, 
Péterfia út. 58/A alatt található toborzó 
irodában, vagy az 52/314-200 telefonszá-
mon és a www.hadkiegészites.hu honla-
pon kaphatnak az érdeklődők.

Bocskaisok a Víg Kamaraszínházban

Óvodai beíratás

„Tűzoltó leszel, s katona…”
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PÁLyÁZATi fELHíVÁS
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012 
márciusában sikeres pályázatot nyújtott 
be a Belügyminisztériumhoz Az önkor-
mányzati feladatellátást szolgáló fejlesz-
tésekhez kapcsolódó támogatások igény-
bevételének részletes szabályairól szóló 
4/2012. (III. 1.) BM rendelet „Iskolai és 
utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesz-
tés, felújítás” területére vonatkozóan. 

A pályázat keretein belül a Somorjai 
László Városi Sportcsarnok kerül fel-
újításra, a pályázat összköltségvetése  
25 000 000 Ft, melyből a megítélt tá-
mogatás összege 20 000 000 Ft. 

A Városi Sportcsarnok Irányi utca felőli 
épületrészt érintő munkálatai az építmény 
hideg időjárás következtében megrongá-
lódott külső homlokzatának rendbetéte-
lével kezdődnek. A rossz állapotban lévő 
vakolat szükséges javítását követően a 

külső falszerkezet hőszigetelést, üvegszö-
vet-háló beágyazást, és színezést kap, azaz 
dryvit rendszerrel kerül ellátásra. A külső 
falakon túl a beázott tetőszerkezet javítása 
is megvalósul, melynek keretében meg-
történik a födém hőszigetelés, továbbá a 
tetőfedés és a bádogos szerkezetek cseréje. 

Az épület külső homlokzatán található 
nagyon rossz állapotú üvegfal, illetve a 
szociális épületrész korhadt állapotú nyí-
lászáróinak cseréjére a pályázat keretein 
belül szintén lehetőség nyílik.

A kivitelezési munkálatok várhatóan 
2013. március 1-jén kezdődnek és a kora 
nyári időszakban fejeződnek be.

A felújítás eredményeként egy moder-
nebb, biztonságosabb körülmények kö-
zött működő sportcsarnokban mozoghat-
nak a sportolni vágyók. 

„Sérelmek a pszichiátrián
Ha Önnel vagy ismerősével, hozzátartozójával pszichiátriai kezelése során visz-
szaélést követtek el, illetve ha tudomása van ilyen esetről (jogtalan beszállítás, 
szexuális zaklatás, bántalmazás, gyógyszer túladagolás stb.), írja meg panaszát a 
következő címre, vagy hívja az alábbi telefonszámot: Állampolgári Bizottság az 
Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf. 182  Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06 (70) 330-5384
E-mail: info@cchr.hu  Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a 
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intéz-
mény magasabb vezetői(álláshely) be-
osztás ellátására
 A közalkalmazotti jogviszony idő-

tartama: határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony 
 Foglalkoztatás jellege: Teljes mun-

kaidő
 A vezetői megbízás időtartama:  

A magasabb vezetői megbízás határozott 
időre, 2013. április 1-től 2018. március 
31-ig szól.
 A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar 

megye, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság 
tér 6. szám
 A beosztáshoz tartozó, illetve a ve-

zetői megbízással járó lényeges felada-
tok: Az irányadó jogszabályokban megha-
tározott feladatok ellátása, az intézmény 
törvényes működtetése, takarékos gazdál-
kodás, munkáltatói jogok gyakorlása.
 Illetmény és egyéb juttatások a köz-

alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény szerint.
 Pályázati feltételek: 

– felsőfokú szakirányú végzettség: egye-
temi vagy főiskolai szintű közgazdasági 
felsőoktatásban szerzett szakképzettség,

– könyvviteli szolgáltatás végzésére való jo-
gosultság államháztartási szakterületen,

– legalább öt év gazdálkodási területen 
szerzett szakmai gyakorlat,

– számítógépes felhasználói ismeret 
(Word-, Excel-, internet-használat),

– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefoly-
tatása,

– magyar állampolgárság, vagy külön 
jogszabály szerint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkező, illetve 
bevándorolt vagy letelepedett személy,

– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet és
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati 

anyagban foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 A pályázathoz csatolni kell:

– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget és szakképzettséget igazoló 

okirat hiteles másolatát,
– az intézményvezetésére vonatkozó prog-

ramot a szakmai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel,

– három hónapnál nem régebbi hatósági 
erkölcsi bizonyítványt.
 A pályázat benyújtásának módja: 
A pályázatot írásban, egy eredeti és 

egy másolati példányban kell benyújtani 
postai úton, Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat polgármestere, Szólláth Tibor 
nevére, az alábbi címre: 4080 Hajdúná-
nás, Köztársaság tér 1. szám.

Kérjük a borítékon feltüntetni a beosz-
tás megnevezését: gazdasági ellátó maga-
sabb vezető.
 A pályázatok benyújtásának ha-

tárideje: 2013. március 15. (közigálláson 
történő közzétételtől számított 30 nap)
 A pályázat elbírálásának határide-

je: 2013. március 28.
Bővebb felvilágosítás: az 52/382-010 

telefonszámon kérhető.
A pályázati felhívás további közzététe-

lének helye, ideje: 
– www. hajdunanas.hu – 2013. február 15.
– Hajdúnánási Újság – 2013. február 21.

Hajdúnánáson 2011 júliusától működik 
tanyagondnoki szolgálat a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde 
intézményén belül. 

A külterületeken élő lakosok számára a 
tanyagondnoki szolgáltatás célja, hogy a 
tanyák lakosai számára az intézményi ellá-
tottságból eredő hátrányosságokat enyhít-
se. A szolgálat alapfeladatai közé tartozik 
az étkeztetésben, a házi segítségnyújtás-
ban, a közösségi és szociális információk 
szolgáltatásában történő közreműködés, 
továbbá az egészségügyi ellátásokhoz való 
hozzájutás biztosítása. 

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
pályázatot nyújtott be a Vidékfejlesztési 
Minisztérium Tanyafejlesztési Programjá-
nak az alföldi tanyák, valamint tanyás tér-
ségek megőrzése és fejlesztése érdekében 
a települési és térségi fejlesztések támo-
gatására szóló kiírására a tanyagondnoki 
szolgálat tevékenységének fejlesztésének 
érdekében.

A döntés értelmében a Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde 
intézménynél működő tanyagondnoki 
szolgálat fejlesztésére 5 142 586 Ft össz-
költségvetésű, 4 628 327 Ft támogatási 
összegű támogatást nyert.

A pályázati támogatásból beszerzés-
re kerülő bútoroknak, berendezéseknek 
köszönhetően a tanyagondnoki szolgálat 
irodája alkalmassá válik a szolgáltatást 
igénybe vevők elszigeteltségének enyhítése 
érdekében megrendezésre kerülő, közös-
ségi célú rendezvények lebonyolítására is.

A korszerű informatikai eszközök, iro-
daszerek, egészségügyi szűrővizsgálatok 
elvégzéséhez szükséges tesztcsíkok be-
szerzésére nyújtott támogatáson felül a 
pályázat a tanyán élők számára nélkülöz-
hetetlen eszközök, termékek házhoz szál-
lítására, valamint az idős, beteg személyek 
városba utaztatására alkalmas gépjármű 
megvásárlására is lehetőséget biztosít.

A tárgyi eszközök beszerzése jelenleg 
folyamatban van, a fejlesztés teljes meg-
valósításának várható befejezése 2013. 
árpilis 1.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
sikeres pályázatot nyújtott be a Vidék-
fejlesztési Minisztérium által kiírt Ta-
nyafejlesztési Program elnevezésű, TP-
1-2012 kódszámú pályázatra.

A „Tanyai termelők a hajdúnánási 
pia con” című pályázat összköltségvetése  
41 108 503 Ft melyből a megítélt támo-
gatás összege 36 997 652 Ft.

A pályázat célja a tanyai termékek 
piacra jutásának elősegítése; a tanyán 
élő termelők árutermelésének, és a meg-
termelt áruk értékesítésének elősegítése 
a piacon kialakításra kerülő tanyai ter-
mékek piacával.

A tanyai termékek piacra juttatásá-
nak elősegítése érdekében a pályázat 
célja a tanyai termékek város-vidék 
együttműködésének erősítése, a helyi 
tanyai termékek feltárása, védjegy- és 
minőségi tanúsítási rendszerek beveze-
tése. A tanyagazdák számára a piacra 
jutást, a termelést és helyi feldolgozást, 
a közvetlen értékesítést segítő szolgálta-
tások nyújtása képzés és szaktanácsadás 
formájában.

A pályázat keretein belül piactér 
mintegy 500 négyzetméteres nagyságú 

területe újulhat meg, a víztorony, a var-
roda és a piac fedett árusító helye által 
körülhatárolt területen.

A fejlesztés során első lépésként a 
meglévő avult aszfalt- és téglabur-
kolat elbontása után új aszfalt- és 
térkőburkolat kialakítására kerül sor.

Az árusítás jellegét szimbolizáló ke-
rítéselemekkel történik a terület leha-
tárolása a meglévő piactértől, a közmű-
vesítés keretében pedig kiépítésre kerül 
a terület víz- és áramellátása, valamint 
a csapadék- és szennyvízelvezetés is. A 
terület térvilágítását új lámpatestekkel, 
a vízellátást falikutak elhelyezésével 
biztosítjuk. Mosogatás és fertőtlenítés 
céljából külön helyiség kerül kialakí-
tásra a jelenleg érvényes egészségügyi 
szabványok szerint.

A felújított terület 420 négyzetmé-
terén előre gyártott elárusító faházak 
elhelyezésével zöldség- és gyümölcs 
árusítására, a fennmaradó 80 négy-
zetméteren pedig élő állat, jellemzően 
szárnyasok és nyúl értékesítésére nyílik 
lehetőség, kulturált körülmények kö-
zött. A pályázatba bevont területen a 
munkálatok eredményeként korszerű és 

fejlesztések a piactér területén

Megújul a Városi Sportcsarnok 

Pályázatos fejlesztések 
a tanyagondnoki szolgálatnál

kényelmes árusítási-, vásárlási környe-
zetet kívánunk biztosítani a piacosok 
számára.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a fent említett pályázat megvalósí-

tása, az építési munkálatok kivitelezése 
várhatóan 2013. március 16-tól kezdő-
dik, és 2013. április 30-ig zajlik.

Minden kedves piaci vásárló és árus 
megértését és türelmét előre is köszönjük!
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Az ENSZ Közgyűlése 2005-ben a legna-
gyobb második világháborús megsem-
misítő tábor, az auschwitzi felszabadí-
tásának napját a Holocaust Nemzetközi 
Emléknapjává nyilvánította.

Január 27-én országszerte megemléke-
zések zajlottak. Hajdúnánáson Szólláth 
Zoltán köszöntötte a megjelenteket a 
Mártírok útján elhelyezett emléktáblá-
nál. Az európai zsidóság 60%-a, hatmillió 
ember esett áldozatul a II. világháborús 
népirtásnak – idézte fel a 68 évvel ezelőtt 
történteket dr. Juhász Endre alpolgármes-
ter. A hatszázezer magyar áldozat között 
hajdúnánásiak is voltak. A helyi gettó a 
város központjában, a zsinagóga mellett 

lett kialakítva, létére a Mártírok út elne-
vezése emlékezteti a helybelieket. 1944 
júliusában az oroszok elől visszahúzódó 
rabtartók ezer zsidót indítottak a vasút-
állomás, majd nyugat felé. Ennek állít 
emléket a nánási születésű író, Csontos 
Gábor Az utolsó nyár című prózai művé-
ben. Sorait Nyakas Edit, a Kőrösi Csoma 
Sándor Gimnázium, Szakközép- Szak-
képző Iskola és Kollégium diákja olvasta 
fel. Az ünnepség az emlékezés mécsesei-
nek elhelyezésével folytatódott, végezetül 
a Kőrösi tanulója Pilinszky János Harbach 
1944 című versét szavalta el.

Bencze Andrea

Szembenézés a múlttal

• Február 22. 18 óra: „Darumadár út-
nak indul” címmel a Lente Lajos Nóta 
Egyesület 5 éves jubileumára nótaestet 
rendez. Részvételi díj: 1000 Ft. A mű-
sor után bállal folytatódik a rendez-
vény, melynek helyszíne a Nonprofit 
Kft. (volt Hajdú Étterem). A vacsora-
jegy ára: 1500 Ft, vacsorajegy váltható: 
2013. február 20-ig. További informá-
ciók: Toronyai Lászlónénál, 06 (30) 
750-0204-es telefonszámon.

• A Beszélgető Kör szervezésében Vendé-
günk a Művelődési Központban 2013. 
február 22-én 18. órától Kovács József 
metafizikai természetgyógyász. Belépő-
díj: 700 Ft.

• Március 11.: Bank Barbara 3D bemu-
tató előadása a recski táborról középis-
kolás diákoknak.

• Március 1. 14 óra: Tündérmese – a 
Honvéd Táncszínház előadása. A mesét 
színpadra írta: Vincze Zsuzsa. Zene-
szerző: Rossa László. Rendező koreo-
gráfus, művészeti vezető: Zsuráfszky 
Zoltán. Belépődíj: 700 Ft.

• Március 1. 19 óra: Élő Martin Archí-
vum: Szatmár- a Honvéd Táncszín-
ház és Zenekarának előadása. Jelmez: 
Vincze Zsuzsa. Zenei rendező: Árendás 
Péter. Rendező koreográfus, művészeti 
vezető: Zsuráfszky Zoltán. Belépődíj: 
2000 Ft, 2200 Ft.

• Március 2.: Városi gyerekfarsang. Ter-
vezett program:
– 13.45 a Gimnasztráda csoport 

(utánpótlás) műsora, Írisz Táncklub: 
Retro egyveleg

– 14 óra az általános iskolák legjobb 
jelmezeseinek felvonulása

– 16 óra a Nána Táncstúdió műsora
– 16.30 tombolasorsolás
– 17 óra eredményhirdetés
– 18–21 óra tini diszkó

• Március 4. 17 óra: Demeter Imre 
festőművész kiállítása a művelődési 
központ kis előcsarnokában. Az alko-
tásokat a Városi Nőnapon a szórvány 
magyarság támogatására elárverezik! 
Megtekinthető: március 8-ig.

• Március 5-től (kedd) tekinthető meg 
a művelődési központ galériájában 

Schott Péter bélyegkiállítása. Megte-
kinthető: március 17-ig.

• Március 8. 14 órától: Árusítások 
koz metikai bemutatók a művelődési 
központ folyosóján! Kényeztessük a 
hölgyeket! Ingyenes szolgáltatásaink: 
14 órától zumba-fitnesz vezeti: Tóth 
Marcsi
– 15. órától Jóga, vezeti: Zsuga Imréné 

Kati
– 14 órától folyamatosan 18 óráig: 

Csontkovácsolás (Kiss Attila) Talp 
masszázs (Pongor Emilia): Masszíro-
zás (Hajdúnánási Gyógyfürdő szak-
embere): Hangtálazás: Taro-életmód 
tanácsadás (Perge Tünde »A szolgál-
tatás térítés díjas!«) Cserebere sarok 
(Feleslegessé vált dolgok csereberéje).  
A szolgáltatásokat előzetes bejelent-
kezés alapján lehet igénybe venni. 
Feliratkozás telefonon: 382-400 
vagy személyesen a művelődési köz-
pontban.

– 18 órától: Bemutatjuk Hajdúnánás 
legszebb férfiját. (Demeter Imre ké-
peinek árverése). Az árverés a szór-
vány magyarság támogatásáért.

– Lári-fári …avagy a magyar operett 
királyai a nagyváradi M. M. Pódium 
Színház bemutatója. A szolgáltatá-
sok a délután folyamán ingyenesek a 
hölgyeknek!

 Az esti gála műsorra belépő hölgyek-
nek 200 Ft, férfiaknak 600 Ft.

 Ünnepeljük együtt a Tavaszt és a 
Hölgyeket! 

• Egészségmegőrző tanfolyam bioener-
giával! 
 Vezeti: Fehér Mihály spiritiszta
 Téma: egészségmegőrzés, meglévő 

betegségek kezelése, test–szellem–
lélek karbantartása. Szeretettel vár 
minden olyan embert, aki szeretné 
az egészségét megőrizni a meglévő 
betegségeit kezelni. Foglalkozások 
száma: heti egy alkalom (egyezte-
téssel). A tanfolyam díja: 3000 Ft/ 
alkalom.

 Jelentkezni lehet a Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központban folyamato-
san: 382-400.

Programajánló
Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központ

„fELHíVÁS”
A helyi múzeum számára szeretnénk ösz-
szegyűjteni az olyan fényképeket, melye-
ken szürke marhák, ökörfogatok láthatók. 
Kérjük, aki rendelkezik ilyennel, hozza be 
(Bocskai utca 15. szám alá) és mi lemásol-
juk őket. Az eredeti képeket visszaadjuk

Ugyanitt március végéig tekinthető 
meg a „Magyar szürke” kiállítás.

Van nekem egy nagynéném, aki igen 
kedves számomra. Nevezzük Marika né-
ninek. Marika néninek nagyon sok jó 
tulajdonsága van, viszont egyet már-már 
tökélyre fejlesztett, ez pedig a spórolás. 
Olyan trükköket, húzásokat, ötleteket 
fejlesztett ki nyugdíjas éveire, hogy szinte 
már a zsenialitás határát súrolja, s engem e 
„szokásaival” rendre megnevettet.

Korántse gondoljuk, hogy valami puri-
tán nénikéről van szó. Épp ellenkezőleg. 
Marika néninek van távirányítós televí-
ziója, energiatakarékos modern hűtője, 
fürdőszoba, bojler, sőt egy jó kis mobil-
telefonja is (házi telefon mellett). Mégis 
mikor a villanyszámláját megmutatja, 
könnyesre tudom magam nevetni olyan 
kevés. És itt jönnek az első trükkök. Nap-
közben, míg lát odabenn, sosem kapcsol 
villanyt. Este, ha kimegy valamelyik szo-
bából, azonnal rááll a keze a kapcsolóra. 
A tévéjét a kedvenc sorozata kezdete előtt 
10 másodperccel kapcsolja be, s mihelyt 
kijön a THE END felirat, már „nyomom 
is ki a szemit” – ahogy ő mondja. A hűtő 
csak akkor van bekapcsolva, ha van benne 
valami, télen meg minek. Többször szem-
tanúja voltam, hogy szinte két liter meleg 
vízben (kevesebb mosószer kell) kitűnő-

en elmosogatja a legnagyobb kaszrojokat 
is. Főzni csodálatos fatüzelésű kályháján 
szokott, melybe vékony dróttal szorosan 
átkötött régi újságkötegekkel s fával ve-
gyesen tüzel. Ha kihamuzik, a drótot még 
elteszi későbbre. Az alágyújtóst régi gyer-
tyadarabokkal izzítja be, hogy ne kopjon 
a gyufa. Telefonálni, csak ha nagyon fon-
tos, akkor szokott, az sms-t meg azt sem 
tudja, eszik vagy isszák. Egy biztos, Ma-
tolcsi György miniszter úr, ha ismerné, 
már régen szobrot állíttatott volna neki. 
Egyszóval minden a legnagyobb rendben, 
de a napokban, hogy beugrottam hozzá 
kicsit gondterheltnek tűnt.

Kaptam egy számlát a vizesektől – kez-
di a panaszkodást.

Mennyi az összeg? – kérdezem tettetett 
együttérzéssel.

Nulla forint – mutatja.
Hát akkor semmi baj – vigyorgom el 

magam.
Igen, de az alatta lévő sorban oda van 

írva, hogy 29-ig be kell fizetni.
Miközben nagylelkűen felajánlom, 

hogy majd én befizetem a restanciát, már 
mindketten harsányan nevetünk.

Kócsi Imre

Képárverés 
a jótékonyság 
jegyében
Demeter Imre városunk festőművésze 
képeiből árverezést rendeznek március 
4-én 17 órától a Városi Nőnap részeként.  
A festő ezen képeinek az árát a Szórvány- 
program segítésére ajánlotta fel. A prog-
ramban résztvevő segítők bíznak abban, 
hogy városunk nőtagjait megmozgatja ez 
a nemes gondolat, és szívükre hallgatva 
tudják támogatni az árverés sikeres meg-
valósítását.

Ezzel egy időben a festő képeiből kiál-
lítást is megtekinthetnek az érdeklődők a 
Kéky Lajos Művelődési Központ kis kiál-
lítótermében.

Február 7-én városunkba látogatott a 
Maszk Bábszínház, akik Szamárcsel című 
előadásukkal városunk apróbb gyerekeit 
örvendeztették meg.

A Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-
pont színháztermében bemutatott bábjá-
ték történelmi monda alapján készült a 
török-kori Magyarország idejében, ahol 
rendhagyó módon a kis nézők szeme 
láttára születtek meg a bábok, a történet 
résztvevői, akiket látványosan a vásári por-
tékákból alkottak meg a szereplők.

A vidám, vásári jellegű bábjátékban ki-
derült, hogyan törtek borsot a magyar vi-

KócsiSztori: A spórolás művészete

Szamárcsel

Szabó Imre családjával és négyökrű fogatával 
1925 októberében

tézek a török katonák orra alá Esztergom 
várának védelmekor.

A kinti esős idő ellenére jól szórakozott 
a közönség a zsúfolásig megtelt színházte-
remben, ahol a sok kisgyerek kedvenc gye-
rekdala elevenedett meg a szemük előtt, 
hiszen a bábjáték alcíme: „török gyerek 
elvágta, magyar gyerek gyógyítja” volt.

Kép és szöveg: Fekete Andrea
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MÁRCIUSI PROGRAMAJÁNLÓ
Akciókkal!

• Március 8. Nőnap – Élőzenés est 18 órától
 A háromfogásos vacsora árából a hölgyeknek 
 25% kedvezményt adunk!

• Március 15, 16, 17. 
 Családi ebédek és vacsorák
 A hirdetés felmutatója 2 személyre 
 vonatkozóan 25% kedvezményt kap 
 az étel árából.

Bocskai 
Étterem És söröző

4080 Hajdúnánás, Fürdő utca 4. • tel.: 06 30 871 5771
e-mail: termalpanzio@nanaskabel.hu

www.bocskaietterem.hu

CSERÉLJE LE KONVEKTORJÁT 
MIKA- 6 E PARAPETES MINI 
KAZÁNRA!

 A készülék kisebb átalakítással beszerelhető a régi konvektor 
helyére.

 Korszerű fűtés alakítható ki, mely akár 30% energia megta-
karítás.

 Helyiségek külön szabályozása szoba termosztáttal.
 A radiátorokkal szerelt központi fűtésű rendszer egyenletes 
 meleget biztosít minden helyiségben. 
 Melegvíz tároló ráköthető.
 Kis és közepes méretű lakások, házak, társasházak konvek-

toros fűtésének olcsó és gyors cseréjére, korszerűsítésére. 
 Kémény kiépítés nélkül!
 Kivitelezési idő: 2–3 nap lakás m² függően!

Katona Zsolt EV.

Telefon: 06 20 9267 770, 
E-mail:

kyanmar@nanaskabel.hu 

GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ
UNICAL kondenzációs gázkészülékek, faelgázosítók és vegyes 
tüzelésű kazáncsaládok teljes körű forgalmazása, készülékek hivatalos 
cseréje szállítással, komplett ügyintézéssel, üzembe helyezéssel.

MÁRKASZERVIZ
UNICAL kondenzációs gázkazánok előnyei:
 takarékos fogyasztás, kedvező gázszámla  biztonságos üzemmód
 nagy teljesítmény tartomány  országos szervízhálózat
 kiválóan alkalmas hagyományos fűtési rendszerekhez

Családi lakások és közületi épületek fűtésére, használati meleg víz 
ellátásra, illetve egyedi fűtés leválasztásra. 2012. szeptember 1-től 
kötelező érvényű gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgálat végzése, 
dokumentálása, csak fogyasztói megrendelésre!

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

eLaDÓ! 52 m2-es jó állapotban lévő, légkondicionált részben felújított panellakás.
Ugyanitt emeletes ágy és antik szekrény eladó. Érd: 06 70 524 2201

www.szimpatika.hu

Korona Patika

Neo Citran 14x 1996 Ft 1835 Ft
Rubophen 500 mg tabl. 20x 929 Ft 790 Ft
Béres Csepp Extra 30 ml 1370 Ft 1170 Ft

Hajdúnánás, Köztársaság tér 17–19.
nyitva: H–P: 8.00–18.00  Tel.: 52/381-092

TOvÁbbRA IS vÁRJUk:
esküvőjüket, születésnapjukat, osztálytalálkozójukat, ballagási ebédjüket, 

egyéb családi eseményeket ünneplők jelentkezését!

SZÉP-Kártyát, Bocskai Koronát, Erzsébet-utalványt és egyéb 
Cafetéria utalványt is elfogadunk!

előzetes asztalfoglalás
szükséges!
Részletek a honlapunkon!

Figyelem!
Hájas tészta és dübbencs 
március15-ére elvitelre 
rendelhető!

Megemlékezés

Takács Sándor Takács Sándorné
Varga Juliánna

volt Hajdúnánás, Munkácsy u. 8. szám alatti lakosok
 halálának halálának
 20. évfordulójára 1. évfordulójára

„Nem okoztak nekünk csak egyszer bánatot…”
Fájó szívvel emlékszik

szerető családjuk.

VirÁGBOLT (a Posta mellett)

Hajdúnánás, Kossuth u. 3. Tel.: 06-30/425-0210

Koszorú AKCIÓ!

Nálunk csak a virágot fizeti! Ingyen: koszorúalap, fenyő, zöldek!
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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 10% kedvezmény!
2

Érd.: Hajdúnánás Liliom u. 1. (temetkezési iroda), 
vagy a 06-30-319-0492-es telefonszámon.
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A fotókon leendő tanító nénik és óvónők a gyermekek között

BEISKOLÁZÁSI híREK A hAJdúNÁNÁSI REfORMÁTuS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN ÉS ÓVOdÁBAN
Szeretettel tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy a Hajdúnánási Református Általános Iskolában és Óvodában az idei nevelési évben is hamarabb 
lesz a beiratkozás, mint az állami, önkormányzati intézményekben.

Szeretettel hívunk mindenkit nyílt napjainkra!
	Március 11-én délelőtt az óvodás csoportokat várjuk. Délután 17 órától Szülői Fórumot tartunk, ahol megismerkedhetnek a leendő tanítónőkkel, 

hitoktatóval, bemutatkozó előadást hallgathatnak iskolánk tehetséggondozó programjáról, intézményünkről készült filmeket tekinthetnek meg.
	Március 12-én a szülők gyermekeikkel együtt látogathatnak tanítási órákat.

Örömmel fogadtuk az eddig benyújtott jelentkezési lapokat. Továbbra is kérjük mindazokat, akik az iskolába hozzánk szeretnék hozni gyermekü-
ket, hogy az óvodákba eljuttatott jelentkezési lapokon jelezzék szándékukat.
A jelentkezés időszakában a szülőket személyesen is fogadjuk előzetes egyeztetés alapján.
Szabóné Marth Éva igazgató 06-52/570-596; 06-30/688-3212
Csuja Beáta óvodavezető 06-52/380-562; 06-30/562-2204

Március 13-án intézményünk is részt vesz a város és a járási tankerület 
által szervezett iskolai bemutatkozáson.

A beiratkozás várhatóan 2013. március 25-én és 26-án lesz 8 órától 17 óráig.
 az óvodában az Iskola u. 10. szám alatt lévő óvodatitkári helyiségben, 
 az iskolában a Köztársaság tér 11. szám alatti iskolatitkári irodában.

Életükre és gyermekükről hozott döntésükre Isten áldását kérjük!
A Hajdúnánási Református Egyházközség és az intézmény vezetése
www.refiskola-nanas.hu

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk

Erdei János Mihály
volt Hajdúnánás, 

Munkások u. 67. szám alatti lakos

temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek.

,,Telhetnek a hónapok, múlhatnak 
az évek, örökké szeretünk 

nem feledünk téged!
Bennünk él egy arc, s egy végtelen 

szeretet, amit tőlünk soha senki 
el nem vehet. Örök az arcod, 

nem száll el a szavad,
minden mosolyod a lelkünkben 

marad.”
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik szeretett halottunk

Ádám Sándorné Dombi 
Erzsébet

volt Hajdúnánás, Deák Ferenc u. 3. 
szám alatti lakos 

búcsúztatásán megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot helyeztek.

A gyászoló család

„Szeretteim, én most már 
elmentem, a lelketek mélyén 

mindig ott leszek.
Küzdöttem sokat, de már nem 

lehet, az örök haza vár, 
Isten veletek.

Szeressétek egymást, 
sose felejtsetek.”
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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!

NÁLuNK VÁSÁROLT MOTOROLAJÁhOZ TíPuSTÓL fÜGGETLENÜL
AZ OLAJSZŰRŐT AJÁNDÉKBA ADJUK.

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!

felhívás

Kézilabdás sikerek

Idén az első tornánk a 2002–2003-as 
korcsoportnak január 20-án Berety-
tyóújfaluban volt. Imre bácsi pénte-
ken hirdetett csapatot. Vasárnap 8-kor 
gyülekeztünk és hóesésben indultunk a 
hosszú útra. Útközben a szülőktől annyi 
jó tanácsot szoktunk kapni, hogy azzal 
világbajnokságot is lehetne nyerni. Nem 
volt ez másképp most sem. A Pálfi Imre 
csarnokban már voltunk tavaly. Mikor 
megérkeztünk, már csak az eső esett. 
Első meccsünk a DSI ellen sima 4:0. 
Jó volt bemelegítésnek. Egy óra múlva 
– délben – a házigazdák „B” csapatát 
„faltuk fel 2:1-re”. Újabb egy óra pihe-
nő következett. Ekkor fogyasztottuk el 
a világ legfinomabb nánási, dorogi és 
vasvári szendvicseit. Új erőre kaptunk, 
és a nálunk jóval nagyobb és nehezebb 
partiumi srácok ellen pontot szereztünk. 
Sem ők, sem mi nem tudtunk gólt rúg-
ni. Az utolsó csoportmeccsen dőlt el, 
hogy Szoboszló vagy a Loki lesz ellen-
felünk a négy között. Szeghalommal is 
döntetlent játszottunk. Sinan góljára 
a lefújás előtt egy perccel válaszoltak, 

pedig Altin kiválóan védett. 
Így másodikként a másik 
csoport első helyezettjé vel 
kerültünk szembe. A fe-
hér mezes debreceni Loki 
Focisulit nem lazán, de meg-
vertük. A sok helyzetünkből 
Bence egyet berúgott, és 
ez elég volt a győzelemhez.  
A mérkőzés előtt Imre bá-
csi kijelölte a hetes rúgókat 
döntetlen esetére. Itt már 
erre is fel kellett készülni. Fél 
négykor került sor a döntőre. 
Mivel a Szeghalom ellen nem 
adtunk ki magunkból túl so-

kat, pihentebben vártuk az összecsapást, 
mint a Partium FC. Hamar kiderült, 
hogy itt ma győzhetünk. Sok helyzetet 
dolgoztunk ki, de a kaput az ellenfél 
portás igen csak jól védte. Cservák Péter 
ellen azonban ő is tehetetlen volt. A két 
„legjobb” küzdelmében a csapattársam 
győzött. A tornát viszont nem ő, hanem 
a Nánási Focisuli csapata: Urbán Gergő, 
Memaj Altin, Bohács Bence, Keserű Bá-
lint, Varga Máté, Varga Zoltán, Memaj 
Sinan, Cservák Péter, Balog Győző és én 
nyertük. A torna legjobb játékosát a mi 
csapatunkból választották a többi edzők 
javaslatára Cservák Péter érdemelte ki. 
Csapat góllövőink: Bohács (3), Cservák (3), 
Memaj Sinan (1), Balog (1) és Bényei (1).

Torna helyezések: 1. Nánási Focisu-
li, 2 Partium FC /Ro/, 3. Hajdúszobosz-
ló, 4. Loki Focisuli, 5. Debreceni SI, 6. 
Hajdúböszörmény TE, 7. Szeghalom, 8. 
Derecske, 9. Berettyó MVFC Focisuli 
„B”, 10. Berettyó MVSC Focisuli „A” 

Bényei Ágoston
NFSE játékosa

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, 
hogy a Tedeji Nyugdíjas Egyesület, a 
Hajdúnánási Polgárőr Egyesület tedeji 
tagsága, valamint a Hajdúnánási Városi 
Önkormányzat tavaszi szemétgyűjtést  
szervez Hajdúnánás-Tedejen, 2013. 
március 9-én 9 órától.

A szemétgyűjtéshez védőkesztyűt és 
szemeteszsákot biztosítunk!

Gyülekező: 8.45-től az új Közösségi 
Háznál (4085 Hajdúnánás-Tedej, Előháti 
u. 1.).

Az akcióval kapcsolatban bővebb felvi-
lágosítás kérhető: Tóth Ferenc 4085, Haj-
dúnánás-Tedej, Erdősor u. 4. sz. 

Várjuk azon önkéntesek jelentkezését, 
akik tenni szeretnének azért, hogy kör-
nyezetük tisztább lehessen!

Nemzetközi Újévi Berettyó Kupa

A Berettyó Kupa győztes csapata 

Január 24–25-én Gyöngyösön az orszá-
gos fiúkézilabda döntőn a VI. korcsopor-
tos fiaink 7. helyezést értek el.

Edzőjük Labancz Mihály büszkén 
mesélt csapatáról:

Ez a megmérettetés a VI. korcsoport-
nak a középiskolás bajnoksága volt, ahol 
a felső korhatár az 1993-as évjárat, a 
mi esetünkben azok a fiúk, akik a Kő-
rösi Gimnáziumba járnak. 12 játékos-
sal indultunk, sajnos menet közben 1 
megsérült. Az első állomás Hajdúbö-
szörményben volt tavaly novemberben, 
ahol 6 csapat versengett a megyei bajno-
ki címért. Ebből a 6-ból mi másodikok 
lettünk, így mentünk tovább az országos 

elődöntőre, melyre már január ele-
jén megkezdtük a felkészülést. Az 
elődöntőt Budakalászon rendezték 
január 6-án, ahol 4 csapat (Szent-
endre, Salgótarján, Ózd és a mi 
csapatunk) mérte össze erejét. Ott 
megvertük a Szentendrét és a Salgó-
tarján csapatát, és így bejutottunk 
az országos döntőbe, ahová 109 
csapat nevezett. Gyöngyösön a leg-
jobb 8 között 4 csapatba osztottak 
bennünket, mindegyik csapat NB 
1-es besorolású volt, ahol tisztesen 
helytálltunk, mivel mindegyik csa-
pat jóval erősebb volt nálunk – az 
ország minden pontjából válogatják 

össze a legjobb játékosokat – győzelmet 
itt sajnos nem sikerült aratnunk a 11 já-
tékosunkkal.

A 7. helyért való küzdelemben a Békés 
csapata elleni győzelemmel értük el ezt a 
szép 7. helyezést.

Két napot töltöttünk Gyöngyösön, 
egy gimnázium kollégiumában éjszakáz-
tunk, ott is étkeztünk és ott játszottuk 
le mind a négy mérkőzésünket. Külön 
megdicsérték a csapatunkat, mivel 2. 
osztályú csapat létére, nagyon szépen 
helytálltunk a legjobbak ellen is, szim-
patikus csapat benyomását keltettük a 
szervezők szemében.

Álló sor, balról: Labancz Mihály edző, Dankó József, 
Kelemen Zsolt, Zihor Ottó, Murvai Márton, 
Ménfői Michel, Hadas Sándor csapatvezető.
Guggolnak, balról: Csuzda Máté, Potóczky László, 
Reszegi Csaba, Torma Antal, Molnár Tamás, Dohos Dénes.


