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„Megemlékezének pedig 
Jézus tanítványai…”

letének 83. évében, 2013. január 
26-án elhunyt Hegedűs Loránt 
református lelkész, teológus, a 

Dunamelléki Egyházkerület nyugal-
mazott püspöke, a Zsinat korábbi lel-
készi elnöke, Hajdúnánás díszpolgára. 

Szokásos, a hírportálok, írott és elekt-
ronikus sajtó naponta megszokott híradá-
sai. Elsötétül a képernyő, fekete keretbe 
kerül a kép, alatta két dátum; született 
– elhunyt. 

Főtiszteletű Hegedűs Loránt püspök 
úr – nekünk, hajdúnánásiaknak már csak 
így marad meg – 1930. november 1-jén 
született Hajdúnánáson – és 2013. január 
26-án, Budapesten visszaadta lelkét Te-
remtőjének. 

Tudtuk, hogy beteg, de valahogy ne-
héz elfogadni az elfogadhatatlant, amikor 
valósággá válik. Már nem tudta vállalni 
szülővárosa meghívását ez év elején, de az 
elmúlt esztendő nyarán még utoljára fel-
állt a nánási ódon templom szószékére, 
és szólt szeretetről, megélt hitről, nemze-
tünk tragikus fogyásáról. Izzó szavakkal 
biztatott; higgyünk, bízzunk, mert más-
képp elvész a nemzet. Aztán még beszélt 
nagyszámú hallgatóságának a templom 
puritán falai között élete egyik nagy és 
örök témájáról, Ady költészetéről, isten-
hitéről.

Hajdúnánás két legmagasabb városi 
díjjal tisztelte meg; 2006-ban elsőként 
kapta meg a Hajdúnánás Városáért kitün-
tető díjat, majd 2011-ben díszpolgárává 
fogadta szülővárosa. 

Sok-sok történés, élmény, tapasztalás, 
tudás van 83 év mögött. Lelkészi, egyház-
szervezői, iskolaszervezői, tudományos, 
írói munkásságáról hosszú oldalakat le-
hetne papírra vetni. Mi itt a Hajdúnánási 
Újság hasábjain lehetőségeinkhez mérten 
próbáljuk összefogni, mit is köszönhet 
neki a világ, a magyar reformátusság, a 
teológia, a filozófia, az irodalomtörténet. 

És nem utolsósorban Hajdúnánás.
Lelkipásztori, igehirdetői, tudományos 

és közéleti, egyházkormányzói tevékeny-
sége ismert idehaza és külföldön egyaránt. 
Hajdúnánáson érettségizik, a teológiát 
Budapesten végzi 1949–54 között. 1956. 
január 1-től 1958. szeptember 30-ig a bu-
dapesti Kálvin téri templomban Ravasz 
László utolsó segédlelkésze. 

É
1956-ban a teológusokkal együtt ő is az 

október 23-i felvonulás részese. A harcok 
alatt – a fegyveresek visszatartásával – sze-
mélyesen akadályozta, életét kockáztatva 
a templom hadszíntérré válását.

A forradalmi eseményekben s az egy-
házi megújulásban vállalt szerepe miatt 
nem sokkal később el kell hagynia Buda-
pestet. 1963-tól 20 éven át szolgált Hi-
dason, bukovinai székely telepesek kö-
zött. Rengeteg kétkezi munka, kőműves 
segédmunkási, fűtői, kántori, egyházfi 
tevékenységek ellátása közepette is Hi-
das az éjszakákon át tartó önépítkezés, a 
belső feltöltődés, az erőgyűjtés ideje.

Ezek után 1979-ben hívja meg a Baseli 
Egyetem Theológiai Fakultása a Magyar 
Tudományos Akadémián keresztül a hel-
sinki egyezmények szellemében félévi ku-
tatómunkára. Itt hetven nap alatt írja meg 
350 oldalas német nyelvű disszertációját 
„Az Istenkérdés szempontjai”-ról

A rendszerváltást követően került sor a 
református egyházban is az első demok-
ratikus választásokra, az általános tisztújí-
tásra. Ennek eredményeként a református 
egyház első demokratikusan megválasz-
tott püspöke Dunamelléken, olyan iro-
dalmár teológusok és teológus irodalmá-
rok utódaként, mint ifj. Szász Károly, 
Baksay Sándor, Ravasz László.

1991-ben a Magyarországi Reformá-
tus Egyház Zsinatának lelkészi elnökének 
választják. Elévülhetetlen érdemei voltak 
a református egyház megújulásában, az 
egyház demokratizálódásában, szervezetei 
átalakításában. Ugyancsak az ő irányításá-
val jöhetett létre 1991-ben – 1938 után 
először – a magyar reformátusok világta-
lálkozója. 

Hegedűs Loránt egyházának – népben-
nemzetben gondolkodó – felelős őrálló-
jaként nagy súlyt helyezett a magyarság 
súlyos sorskérdéseinek megoldására; a 
világ magyarságának egyetemes érvényű 
„lelkigondozására”, a magyarságtudat, s az 
egyházhoz való tartozás tudatának meg-
őrzésére, az anyanyelv, a magyar kultúra 
eredményeinek megmaradására, bárhol a 
világon, ahol magyar diaszpóra él. 

1996-ban a Budapest-Kálvin téri gyü-
lekezet hívja és választja meg lelkipászto-
rának. Isten akaratából visszakerül oda, 
ahonnan elindult, ahonnan „kiűzetett”. 
Ugyanebben az esztendőben a Dunamel-
léki Egyházkerület ismét megválasztja 
püspökének újabb hat esztendőre. 

Vendégprofesszorként több hazai és 
külföldi egyetem előadója, ill. díszdoktora.

Számunkra mégis egyik legnevezete-
sebb előadása Hajdúnánáson volt 1990-

ben, amikor „A 
szintézist teremtő 
Ady” címmel itt, 
a művelődési köz-
pontban hallgat-
hattuk Őt.

1990-ben így 
vall szülővárosáról. 
„Mindig vártam, 
hogy visszatérhes-
sek ide. Itt szület-
tem, itt éltek őse-
im, itt nyugszanak 
nagyszüleim, itt 
éltek szeretettől és 
tisztelettől körül-
vett szüleim. Saját lelki gyökereimet csak 
szívemmel együtt lehetne kiszakítani.”

1991-ben egy újabb interjúban szólal 
meg: „A diktatúra helyett a szabad vá-
lasztások idejének elérkezése nagy felszaba-
dulást jelent az eddigi igákból, de ennek 
az útnak még egyáltalán nem a végén va-
gyunk. Az út számunkra minden körülmé-
nyek között Krisztus. Ő vezet bennünket 
orvos feleségemmel: dr. Illés Zsuzsával és 
két leány, valamint két fiú gyermekünk-
kel, kik közül egy leány és egy fiú lelkészi, 
a másik leány és fiú az orvosi pályát vá-
lasztotta.” 

Településünkön 1995. őszén nyílt meg 
a lehetőség arra, hogy a Hajdúnánási Re-
formátus Általános Iskola megnyithassa 
kapuit. Az iskolakezdést követően nem 
sokkal ismét Hajdúnánásra látogatott, 
hogy megnézze az oktatás körülményeit. 
Ugyanilyen lelkesedéssel segítette váro-
sunkat abban, hogy a Somorjai László 
Városi Sportcsarnok első osztályú padló-
borítást kaphasson.

Bár hivatása messzire szólította, szü-
lővárosáról soha nem feledkezett meg, 
és amikor tehette, hazalátogatott. Fo-
lyamatosan figyelemmel kísérte a nánási 
eseményeket, és segítő kezét nyújtotta 
településünk számára. 2011-ben Díszpol-
gári Oklevelét betegsége miatt nem tudta 
személyesen átvenni, a hajdúnánásiakhoz 
írt levelét leánya, Hegedűs Zsuzsanna tol-
mácsolta:

Kedves Barátaim!
Szerelmes földrajzi kötöttségem és ragasz-
kodásom Hajdúnánás szülővárosom iránt 
kora gyermekségemtől fogva, immár 80 
éve különösen elevenné teszi azt az érzést, 
amellyel most a Polgármester Úr által ve-
zetett képviselő-testület kitüntető döntését 
fogadom. Ady Endre költő verscímével 
szólva, akinek életművéről szóló 1000 ol-
dalas könyvem most jelenik meg, csak ezt 

mondhatom: „Köszönöm, köszönöm, kö-
szönöm.”

Mind ennek jellegét és jelentőségét kieme-
li az a körülmény, hogy a XX–XXI. száza-
dunkban az emberi méltányosság igen rit-
ka, s általában: „minden jótett elnyeri méltó 
büntetését” az elméleti, gyakorlati, erkölcsi 
kisebbrendűségek miatt. Hiszen Pilátus még 
Jézusról is „jól tudta, hogy irigységből adták 
őt kézbe” (Máté 27:18).

De ahol egy felelős hatóság jó indulattal 
dönt a közjót igazán munkáló életigazság 
elismerése mellett, ott új létforma alakul 
ki, boldog örömmel, mely önzetlenül: „az 
igazság tükre mélyén a tudóssal szembenéz; 
hív erénye sziklaélén óvja azt, ki tűrni kész; 
fenn a hitnek fényes ormán lengedeznek 
zászlai s látjuk őt, a szív omoltán angyalok 
közt állani.”

Az ő Istenük áldja meg Hajdúnánást, 
kinek további szolgálatára örömmel ajánl-
kozom.

Hajdúnánás, 2011. december 10.
Hegedűs Lóránt

„Ceterum censeo: Hungariam esse sal-
vandam”: Egyébként azt tanácsolom: Ma-
gyarországot meg kell menteni!

Felhívás!
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy 
Főtiszteletű püspök úr temetése 2013. 
február 16-án, Budapesten lesz, a Fiumei 
úti nemzeti sírkertben, 13 órakor. Kegye-
letet leróni 12 órától lehet.

Hajdúnánás Város Önkormányzata 
ingyenesen buszt kíván indítani febru-
ár 16-án, amely előreláthatóan reggel 8 
órakor indulna a művelődési ház parko-
lójából. Jelentkezni lehet a Polgármesteri 
Hivatalban Borók Tamásnénál 06-52-
381-411-es telefonszám 101-es mellékén, 
vagy e-mailben a polghiv@hajdunanas.
hu e-mail címen 2013. február 12-én 16 
óráig jelentkezni.

2011. nyarán a II. Hazaváró Ünnepen atyafiai körében. Fotó: Fűz László
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Sajtótájékoztató
Sajtótájékoztatót tartott 2013. január 
30-án Hajdúböszörményben Kiss Atti-
la Hajdúböszörmény, és Szólláth Tibor 
Hajdúnánás polgármestere, valamint 
Czeglédi János Hajdúböszörmény Város 
Önkormányzata Népjóléti Bizottságának 
elnöke.

A sajtótájékoztató témája az az MSZP-s 
kampány volt, amely minden téren igyek-
szik a jelenlegi kormányt lejáratni. Mint 
ismertes a közelmúltban óriásplakátokon 
Matolcsy György gazdasági miniszter és 
Hoffmann Rózsa oktatásügyi államtitkár 
kerültek célkeresztbe. 

Kiss Attila polgármester úr köszöntője 
után reagált ezekre az állításokra, mond-
ván, hogy éppen az elmúlt napokban 
egyezett meg Balog Zoltán miniszter úr 
(Emberi Erőforrások Minisztériuma) a 
tüntető felsőoktatási hallgatók legitim 
képviselőjével, a HÖOK elnökével, és a 
sztrájkra készülődő pedagógus szakszer-
vezetek nagytöbbségével is egyezségre 
jutottak.

Mint mondta, Matolcsy György va-
lóban nem szokványos gazdaságpolitikát 
folytatott az elmúlt 2 és fél év során, de 
ez a politika meghozta az eredményt. 
Utalt arra, hogy pl. a közelmúltban egy 
cseh szociáldemokrata képviselő méltatta 
a kormány nyugdíjpénztári konstrukció-
ját. Kiemelte, hogy Magyarország gazda-
sági rendszerváltást hajtott végre 2010 és 
2012 között.

Szólláth Tibor polgármester úr többek 

között szólt arról, hogy a kormány telje-
sen új alapokra, a fenntartható működés-
re helyezte a hangsúlyt. Az alapozás után 
most az építkezés időszaka következik. 

Az MSZP honi és külföldi kampánya 
során a külföldi befektetőknek, bankok-
nak jelentős kedvezményeket ígér, de azt 
nem mondja meg, hogy az így kieső bevé-
teleket honnan pótolná.

Erős, független Magyarországra van 
szükségünk, ahol úgy anyagiakban, mint 
lélekszámban gyarapodunk, amire min-
den reményünk meg van. Szólt arról is, 
hogy egy hatalmas, rendszerszintű át-
szervezésnél óhatatlan, hogy hibákat ne 
követnének el, de ezeket menetközben 
korrigálni lehet, mint ahogy példa volt 
a médiatörvénnyel kapcsolatban, vagy 
bírák nyugdíjazása esetében stb. Remény 
van arra, hogy ez év tavaszán megszüntet-
heti az EU hazánk ellen a túlzott deficit 
eljárást, ami 2004 óta soha nem sikerült. 
Nőtt a foglalkoztatottság, a közfoglalkoz-
tatás rendszerében a Start-munka minta-
program mindkét városban sikertörténet, 
amely ebben az évben is folytatódik, lé-
nyegesen nagyobb létszámmal.

A kormány adósságrendezési program-
jának köszönhetően úgy Hajdúböször-
mény, mint Hajdúnánás városa hosszú 
évek óta először működési hitel felvétele 
nélkül tervezheti ez évi költségvetését. 

A sajtótájékoztató résztvevői egyetér-
tettek abban, hogy nyugodt, békés idő-
szakra van szükség az elkövetkezőkben.

Mindannyian tudjuk, hogy a mezőgaz-
daságban dolgozók számára soha nem 
áll meg az idő. A munka dandárja nem 
csak a földeken, hanem a műhelyekben 
és ügyintéző irodákban is zajlik. Főleg a 
téli időszakban. A tavasznyitásra készü-
lődve kerestem meg Kiss Zoltán urat, a 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Földművelésügyi igazgatóját, aki kész-
séggel állt lapunk rendelkezésére. 

A pillanatnyi helyzettel kapcsolatban 
elmondta, hogy az időjárás alakulása ked-
vezően hat a mezőgazdaságra. A lehullott 
és folyamatosan elolvadó csapadék „szép 
csendesen” beszivárog a talajba, hiszen 
„szomjas a föld”. A növénytermesztéssel 
kapcsolatban elmondta, hogy Hajdú-
nánáson a termelésszerkezet hasonlóan 
alakul a múlt évihez. A fő termelvények: 
kukorica, búza, árpa és napraforgó, ter-
mészetesen egyebek mellett. Napjaink 
legfontosabb teendőivel kapcsolatban 
említette meg azt, hogy „Fel kell alaposan 
készülni a tavaszi munkákra. Időben be 
kell szerezni a minőségi vetőmagvakat, a 
műtrágyát és a vegyszereket. Gondoskod-
ni kell arról, hogy a gépi eszközök kar-
bantartása, javítása időben elkészüljön. 
Nagyon fontos, hogy mindenki felelős-
ségtudattal teljesítse adminisztrációs kö-

telezettségeit, tegyen eleget a földhivatali 
elvárásoknak. Ez utóbbit úgy is kívánjuk 
segíteni, hogy munkatársaimmal együtt 
sorra igyekszünk feljárni megyénk tele-
püléseit, hogy előadásainkkal és személyes 
beszélgetésekkel segítsük a gazdákat.” Fel-
hívta a figyelmet arra, hogy a gazdák és 
a gazdálkodók folyamatosan tájékozódja-
nak a megváltozott jogszabályokról. Pél-
dának említette a földhasználati nyilván-
tartási eljárást. Ez év január 1-jével ez is 
megváltozott. Kötelező adatszolgáltatást 
ír elő a már földhasználati nyilvántartás-
ba vett fölhasználók számára. Magánsze-
mélyeknek személyi azonosítót (személyi 
számot), állampolgárságot, a gazdálkodó 
szervezeteknek statisztikai azonosítót 
(törzsszám) kell bejelenteni az ingatlan-
ügyi hatóság felé. Az adatszolgáltatási 
kötelezettségnek 2013. március 30-ig kell 
eleget tenni, amelyet azonosító adatlapon 
kell benyújtani a Járási Földhivatalhoz. Az 
adatlap a www.foldhivatal.hu „nyomtat-
ványok” menüpontból, internetről tölt-
hetők le. Ugyancsak formanyomtatvány 
használata kötelező, ha a földhasználat-
ban változás következik be, illetve a hasz-
nálat megszűnésének bejelentésekor is. Az 
adatszolgáltatás elmulasztása, a határidő 
be nem tartása bírsággal jár. A gazdák és 
a gazdálkodó szervezetek a Járási Hivatal-
ban működő Földhivatalhoz fordulhat-
nak kérdéseikkel és problémáikkal. Egyéb 
megváltozott jogszabályokról is ott lehet 
érdeklődni. „Jó azt tudni, hogy valaminek 
a nem ismerése nem mentesít a felelősség 
alól.” Tehát, érdemes mindennek utána-
járni.

Gut István

Bü s z k e s é g g e l 
tölti el a Hajdú-
nánási Nyugdí-
jas Klubot, hogy 
vezetője; Tímári 
Balázs, aki a 
H a j d ú - B i h a r 
Megye és Deb-
recen Nyugdíjas 

Szervezeteinek Szövetsége elnökségi tagja, 
2012. december 12-én átvehette Debre-
cenben a Nyugdíjasok Országos Szövet-
sége  Díszoklevelét az idősekért végzett 
sokoldalú munkájáért. Példamutató tevé-
kenysége, a közösségek kulturális életének 
szervezésében elért megyei és országos 
díjak elismeréseképpen elért eredményei 
példaértékűek. 

Tímári Balázs több, mint négy évtizedes 
közösségi munkával a háta mögött 1999-
ben csatlakozott a Hajdúnánási Nyugdíjas 
Klubhoz, s immár tíz éve a klub elnöke. 
Kezdetben harmonika játékával járult 
hozzá a különböző rendezvények, kirán-
dulások hangulatának javításához. Ké-
sőbb a szervező munkából is többet vál-
lalt, majd 2003-ban a tagság megtisztelő 
bizalmát élvezve a klub elnöki funkcióját 
is elvállalta a hetven-nyolcvan fős tagság 
teljes megelégedésére. Vezérlő elve, hogy a 
tagság értelmesen, hasznosan, kellemesen 
töltse el a nyugdíjazásával megnövekedett 
szabad időt. Vezetése alatt egyre sikeresebb 

lett a klub, s megyei szinten és a megye 
határain túl is ismerik, elismerik a hajdú-
nánásiak tevékenységét. A citera együttes, 
az éneklő csoport, a versmondók, a szó-
lóénekesek megyei, regionális és országos 
döntőkön is dobogós helyezéseket érnek 
el. Ezek bizonyítékai a vitrinben sorako-
zó serlegek, kupák, különdíjak elismerő 
ajándékai, a szuper díj, az oklevelek, a 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, a 
Honvédelmi Minisztérium díja, s még 
sorolhatnánk tovább. A felsoroltakon túl 
számtalan CD, DVD őrzi a fellépések si-
kereinek emlékét az utókor számára.

Tímári Balázs az elnöki feladatok ellátá-
sa mellett aktív szerepet vállal a közösségi 
munkában, tagja az éneklő csoportnak, a 
citera együttes alapító tagja, több kiállítá-
son is bemutatta már saját készítésű gobe-
lin képeit. A klubszinten elért eredmények 
alapján beválasztották a megyei elnökség 
tagjai sorába. Nagy tapasztalatával, fel-
készültségével, eredményesen járul hozzá 
megyei szinten is a nyugdíjasokért végzett 
munkához. Azt vallja, hogy a kapott Dísz-
oklevél a klub közös sikerének elismerése, 
mert csak jó csapattal lehet elérni szép si-
kereket. Tímári Balázsnak a klub tagsága 
nevében gratulálunk a kitüntetéshez, szá-
mítunk a jövőben is aktív vezetői munká-
jára, s további szép eredményeket, erőt, jó 
egészséget kívánunk!

Csegöldi Lászlóné

A megérdemelt jutalom

A Tedej Vállalatcsoport egy évtizeddel 
ezelőtt úttörőként kezdett bele az alma-
termesztésbe Hajdúnánás térségében. Az 
alapvetően szántóföldi növénytermesztés-
sel és állattenyésztéssel foglalkozó vállalat-
csoport a térségbeli foglalkoztatás növelé-
sét felvállalta a kertészeti tevékenységgel.

A legszámottevőbb kertészeti kultúra az 
alma. A fajtaösszetétel során a Tedej Zrt. 
szakemberei gondosan ügyeltek arra, hogy 
a betakarítás szakaszosan kivitelezhető le-
gyen. A szüret augusztus elején indult a 
nyári almákkal (Earlygold, Summerred), 
melyet 5,2 hektár területen termesztenek. 
Ezen kívül jelentős területet foglalnak el a 
Gala Must, a Golden Rainders, az Idared, 
a Braeburn fajták, de megtalálható még a 
Jonagold, a Mutsu és a Topas is az ültet-
vényben.

A csapadék viszonyok viszonylag szűkö-
sek és bizonytalanok. Az öntözés az egész 
gyümölcsös területén megoldott csepeg-
tető öntözés formájában. Az öntözővizet 
a Keleti Főcsatornából nyerik. A sorközök 
füvesítettek, a társaságnál integrált nö-
vényvédelmet folytatnak.

Tedejen sikeresen pályáztak az iskolagyü-
mölcs programban, mely által a 2009–10-es 

tanévtől kezdődően megszakítás nélkül fo-
lyamatosan látják el a környékbeli iskolák 
tanulóit friss, egészséges tedeji gyümölccsel.

2012-ben az almatermesztés sikerén fel-
buzdulva újabb 11,5 hektár intenzív alma-
ültetvény került telepítésre. Ez az ültetvény 
minden modern szakmai követelmények-
nek megfelel. A jéghálós támrendszer alatt 
a termesztés biztonságos, az ültetvény véd-
ve van a jégesőtől és a nagyobb viharoktól, 
lehetőséget adva a minőségi almatermesz-
tésnek. 

Az elmúlt években több alkalommal 
bekövetkezett tavaszi fagykár (2007, 2011, 
2012), mely ellen hagyományos módsze-
rekkel (pl. füstölés) az ültetvényeket meg-
védeni nem lehet. Az országban egyedül-
állóan az új ültetvényben megvalósításra 
került egy felső fagyvédelmi öntözési rend-
szer, mely működtetésével a tavaszi fagykár 
kiküszöbölhető.

A közel egy évtizedes almatermesztés 
tapasztalata alapján figyelembe véve a leg-
újabb piaci igényeket, a Tedej Zrt. szakem-
berei úgy döntöttek, hogy új, a piacon még 
kevésbé jelen lévő fajták termesztését és ér-
tékesítését célozzák meg ilyenek a Granny 
Smith, Red Fuji Fubrex, Golden Rainders.

Védelem jégverés és fagykár ellen is: 
Intenzív almaültetvény beruházás Tedejen
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A Nánás Fotó Club őszi megalakulását 
követően máris kiállítási lehetőséget 
kapott Érmihályfalván. Január 20-án, 
a Magyar Kultúra Napjának ottani 
ünnepségén nyílt meg az 50 képből álló 
fotótárlatuk. Nyakó János polgármester 
és Karsai Attila alpolgármester 
megkülönböztetett szeretettel köszöntötte 
a nánásiakat a teltházas kultúrotthonban, 
ahol ideiglenesen kapott helyet a 
kiállítási anyag. A testvárosi Érmellék 
2009 Fotóklub vezetője, Bíró Károly 

örömmel és elismerően nyilatkozott a 
nánásiak képeiről. Bízik abban, hogy 
építő és gyümölcsöző lesz a kialakítandó 
testvér-klub kapcsolatuk. Harangi Zsolt 
a kiállítás alkalmával röviden bemutatta a 
nánásiakat, ugyanakkor máris visszahívást 
kezdeményezett. Az új kapcsolat lendü-
letesen indul, bizonyára mindkét klub 
számára szakmailag és barátilag is ösztön-
zőleg hat majd. Üdítő a gondolat, ha 
igazzá válhat: „Csak a fény számít” 

Nagy Ágnes

„Csak a fény számít” – 
Bemutatkozott Érmihályfalván 
a Nánás Fotó Club 

A magyar kultúrának három rendez-
vénnyel adózott a város január 22-én. 
Mintegy félszázan voltak kíváncsiak a 
művelődési központ galériájában Fábi-
án Pál kovácsoltvas kapukat, kutakat, 
emblémákat ábrázoló képeire. A grafikák 
nem kész építmények alapján készültek, 
hanem tervrajzok; közös bennük, hogy 
a szecesszió stíluseszményét követve ma-
dár- és virágmotívumokat helyeznek a 
középpontba, pl. Debrecen városkapu-
jának terve a város címerében is látható 
főnixmadarat, míg Hortobágy községé a 
túzokot örökíti meg. Szólláth Tibor pol-
gármester köszöntő beszédében elárulta, 
hogy a művész Nánás főterére is szívesen 
állítana kovácsoltvas kaput. Dobos Krisz-
tinának, a művészeti iskola növendékének 
zongorajátéka után maga az alkotó kalau-
zolta körbe az érdeklődőket a teremben. 
Meglepően szűkszavúnak mutatkozott, 
bár művei különlegességét igyekezett 
hangsúlyozni. A közönség hozzáértő tag-
jai a rajzok mívességének elismerése mel-
lett hiányolták a kapuk térbeli ábrázolá-
sát, illetve szerettek volna látni valamit a 
megvalósult tervekből is.

Az újabb program, a himnuszéneklő 
verseny díjátadó ünnepsége a színházte-
remben zajlott. Szólláth Tibor köszöntő 
szavai után vehették át jutalmukat a 
díjazottak. A gyermek és ifjúsági kategória 

egyéni versenyzői 
között Sási Mária 
lett az első, a Papp 
testvérek és Gyérmán 
Valéria megosztott 
második díjat kapott, 
míg Barna Anikó 
végzett a harmadik 
helyen. A felnőtteknél 
Pomázi László nyert, 
mögötte Mészáros 
Béla és Karcagi Márta 
(megosztva), illetve 
Papp Mátyás volt a 
sorrend. A gyermek és 

ifjúsági csoportok versenyében a „Három 
a kislány” végzett az élen, a szintén a 
Polgári úti iskolából érkezett Kaláka 
Énekcsoport előtt, harmadik lett a Bocskai 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Néptánc- és Énekcsoportja. A felnőtteknél 
a Bocskai AMI művészetet oktató gárdája 
megelőzte a Lente Lajos Magyar Nóta 
Egyesületet, valamint a Hajdú Bokréta 
nevű csoportot. A díjazottak egy része elő 
is adta produkcióját, a legnagyobb tapsot 
két kislegény, Papp Zoltán és testvére, 
Levente kapta, akiktől a Székely himnuszt 
hallhattuk.

Végezetül a Vivaldi Keresztény Kama-
razenekar műsora következett, amelyről 
túlzás nélkül állítható, megkoronázta 
az estét. A meghirdetettől némileg 
eltérő, félórás program egy Vivaldi-
versenyművet és többek között Farkas 
Ferenc és Weiner Leó egy-egy zeneművét 
tartalmazta. A tizennégy fős szolnoki 
zenekart Bali József, a csoport művészeti 
vezetője dirigálta. Imponáló volt a zenekar 
hangszeres tudása, összhangja és a koncert 
tiszta hangzása, melyért a művelődési ház 
szakembereit is dicséret illeti. Ritkán 
lehetünk ilyen színvonalas komolyzenei 
programnak fültanúi Hajdúnánáson. 
Köszönet a szervezőknek!

Vékony Gábor

Programok a „Himnusz születésnapján”

Fábián Pál grafikus. Fotó: Borbély Máté
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„Minden nő értékes” 
Védőoltással 

a HP vírus ellen

2013. január 24-én délelőtt Szólláth 
Tibor polgármester úr és Kovács Zsolt, 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Egészségügyi és Szociális Bizottságának 
elnöke sajtótájékoztatót tartott a térí-
tésmentesen biztosított Humán Papillo-
mavírus (HPV) elleni védőoltás prog-
rammal kapcsolatban.

Polgármester úr elmondta, hogy a vá-
ros vezetése fontosnak tartja a hajdúná-
násiak egészségét, ezért is kezdeményez-
te az önkormányzat, hogy az érintett 
korosztály – 13–14 éves leányok – által 
igénybe vehető HPV oltás költségeit át-
vállalja, immár harmadik éve, amelyre 
mintegy 3 millió forintot. 

Kovács Zsolt felhívta a figyelmet arra, 
hogy a méhnyakrák a második leggyako-
ribb halálozási tényező, évente közel 500 
nő halálát okozza megyénkben. Az in-
gyenes védőoltás az önkormányzat kez-
deményezése, a város képviselő-testülete 
2011-ben döntött arról, hogy a Hajdú-
nánáson állandó lakóhellyel rendelkező 
hetedik és nyolcadik évfolyamos leányok 
törvényes képviselőjük hozzájárulása 
mellett térítésmentesen megkaphassák 
a HPV elleni védőoltást. Az elmúlt két 
évben több mint 200 fiatal leány kapta 
meg a védőoltást, idén ez 55 főt érint. 
Az oltás beadása három részletben törté-
nik. A nemi élet megkezdése előtt kapott 
oltássorozat közel 90%-os védettséget 
biztosít a vakcinában lévő HPV-típusok 
okozta megbetegedések ellen. A megbe-
tegedések előfordulása általában az aktív 
korúakat érinti, így a 20–30 év körüli és 
a 45 éven felüli nőket. 

Szólláth Tibor polgármester úr el-
mondta még, hogy a városi szakorvosi 
rendelőintézetben ebben az évben terve-
zik egy kardiológiai rendelés bevezetését, 
amelyhez mintegy 12 milliós eszközbe-
szerzés szükséges, továbbá az épület fel-
újítása is tervben van.

Pályázati felhívás

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján pályázatot hirdet a Haj-
dúnánási Óvoda óvodavezető (magasabb 
vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 

2013. augusztus 1-től 2018. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4080 Hajdúná-

nás, Kasza u. 3. szám
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői 

megbízással járó lényeges feladatok:
Az irányadó jogszabályokban megha-

tározott feladatok ellátása, az intézmény 
törvényes működtetése, takarékos gazdál-
kodás, munkáltatói jogok gyakorlása. 

Illetmény és egyéb juttatások:
Az illetmény megállapítására és a jut-

tatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint 
ennek a közoktatási intézményekben tör-
ténő végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 
8.) Korm. rendelet rendelkezései az irány-
adók. 

Pályázati feltételek:
• felsőfokú óvodapedagógus végzettség,
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefoly-

tatása,
• pedagógus-szakvizsga keretében szer-

zett intézményvezetői szakképzettség,
• legalább öt év pedagógus-munkakör-

ben szerzett szakmai gyakorlat,
• 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 pályázat elbírálásánál előnyben ré-

szesül a közoktatási vezető szakirányú 
végzettséggel, vezetői gyakorlattal rendel-
kező pályázó.

A pályázathoz csatolni kell:
• részletes szakmai önéletrajzot,
• végzettséget és szakképzettséget igazoló 

okirat hiteles másolatát,
• az intézmény vezetésére vonatkozó 

programot a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzeléssel,

• három hónapnál nem régebbi hatósági 
erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat benyújtásának módja: 
Postai úton, 6 eredeti példányban, a 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete címére történő megküldé-
sével (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 
1. szám). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
beosztás megnevezését: óvodavezető.

A pályázatok benyújtásának határide-
je: 2013. április 30.

ÖNkorMáNyzATI Hírek
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

Képviselő-testülete dönt. 
A pályázat elbírálásának határideje: 

2013. június 30.
Bővebb felvilágosítás: az 52/382-010 

telefonszámon kérhető.
A pályázati felhívás további közzététe-

lének helye, ideje:
• Oktatási és Kulturális Közlöny (megje-

lenés szerint)
• a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatalának, a hajdúná-
nási városi piacnak és Hajdúnánás-Te-
dejnek a hirdetőtábláján – 2013. janu-
ár 31.

• www. hajdunanas.hu – 2013. január 31.
• Hajdúnánási Újság – 2013. február 7.

Pályázati felhívás

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján pályázatot hirdet a Haj-
dúnánás Városi Önkormányzat Mezei 
Őrszolgálat mezei őrszolgálat vezető (ál-
láshely) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 

2013. május 1-től 2018. április 30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4080 Hajdúná-

nás, Kisfaludy u. 15. szám.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői 

megbízással járó lényeges feladatok:
Az irányadó jogszabályokban meghatá-

rozott feladatok ellátása, az intézmény egy-
ség törvényes működtetése, takarékos gaz-
dálkodás, munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és egyéb juttatások a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény szerint.

Pályázati feltételek:
• felsőfokú szakirányú végzettség: rendé-

szeti igazgatási szakon, bűnügyi igazga-
tási szakon, rendészeti vezető szakon, 
nemzetbiztonsági szakon vagy igazga-
tásszervező szakon szerzett szakképzett-
ség, vagy,

• felsőfokú végzettség és legalább három 
éves mezőőri munkakörben szerzett 
szakmai gyakorlat, valamint a jogsza-
bályban előírt vizsga letétele,

• a lőfegyvertartási engedély megszerzé-
sére vonatkozó feltételeknek való meg-
felelés,

• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefoly-
tatása,

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

• cselekvőképesség,
• az egyes rendészeti feladatokat ellátó 

személyek tevékenységéről, valamint 
egyes törvényeknek az iskolakerülés 

elleni fellépést biztosító módosításáról 
szóló 2012. évi CXX. törvény 5.§ (2)-
(3) bekezdésében meghatározott felté-
teleknek való megfelelés,

• 18. életév betöltése és
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati 

anyagban foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent 

legalább 3 év mezőőri munkakörben szer-
zett szakmai gyakorlat, sörétes lőfegyver-
vizsga, mezőőri tanfolyam megléte, mezei 
őrszolgálatra alkalmas saját gépjármű. 

A pályázathoz csatolni kell: 
• részletes szakmai önéletrajzot,
• végzettséget és szakképzettséget igazoló 

okirat hiteles másolatát, 
• az intézmény egység vezetésére vonat-

kozó programot a szakmai helyzet-
elemzésre 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 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.
Kérjük a borítékon feltüntetni a be-

osztás megnevezését: mezei őrszolgálat 
vezető.

A pályázatok benyújtásának határide-
je: 2013. február 22. (közigálláson törté-
nő közzétételtől számított 15 nap)

A pályázat elbírálásának határideje: 
2013. március 31.

Bővebb felvilágosítás: az 52/382-010 
telefonszámon kérhető.

A pályázati felhívás további közzététe-
lének helye, ideje:
• www. hajdunanas.hu – 2013. február 7.
• Hajdúnánási Újság – 2013. február 7.

Közmeghallgatás

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete értesíti a város lakos-
ságát, hogy a város 2013. évi költségve-
tési tervezetének lakossági megismerte-
tésére 2013. február 10-én (vasárnap) 
délután 18.00 órai kezdettel a Kéky La-
jos Városi Művelődési Központ (4080 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. szám) 
közmeghallgatást tart.

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy 
a 2013. évi költségvetés tervezete 2013. 
február 4-től (hétfő) a város honlapján 
(www.hajdunanas.hu) megtekinthető.

Tisztelt Lakosság!

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az önkormányzati vagyon-
ról és az arról való rendelkezési jog gya-
korlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) számú 
Önkormányzati Rendelet (2) a) pontja 
alapján úgy döntött, hogy versenytárgya-
lás keretében történő értékesítésre meg-
hirdeti Kossuth utcai-, az Irányi utcai-, a 
Kapitány utcai-, a Móricz Pál utcai-, és 
a Hunyadi-Köztársaság tér belső udvari 
játszótereken lévő játszótéri eszközöket. 

A pályázati felhívásokat az önkormányzat 
honlapján (www.hajdunanas.hu) tekint-
hetik meg.

Köszöntjük Hajdúnánás legifjabb lakóit!

Dózsa Diána
Horváth Ádám
Szabó Dávid Gábor

Akiktől 2013. január hónapban búcsút 
vettünk:

Csiki Lajos
Csuka Gáborné
Daróczi Istvánné
Erdei János Mihály
Gál Antal
Gál Miklósné
Krisfóf Sándorné
Kujbus Mihályné
Molnár Antal
Molnár Lajos

Molnár Lajos
Molnár László 
Márton
Molnár Tibor
Rab Andrásné
Reszegi Sándor
Szabó Gáborné
Szilágyi Lajos
Timári Antalné
Váradi Ferenc
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Bocskai korona Híradó
Újabb elfogadóhelyek

Vállalkozói Fórumot szervezett 2013. ja-
nuár 17-én a Kéky Lajos Városi Művelő-
dési Központban a Hajdúnánási Holding 
Zrt. Bocskai korona csapata. Helyi fize-
tőeszközünk immár fél éve került beveze-
tésre, a fórumon az eddigi tapasztalataik-
ról, észrevételeikről és a Bocskai korona 
elfogadóhelyek bővítéséről beszélgettek a 
vállalkozók.

Dr. Horváth Tibor, a Hajdúnánási 
Holding Zrt. igazgatósági tagja elmond-
ta, hogy a városi vállalkozók közül immár 
több mint 30 elfogadóhely közel 50 üzle-
tével állt a kezdeményezés mögé, jelenleg 
30 milliónyi Bocskai korona van forga-
lomban. A karácsonyi bevásárlások alkal-
mával sokan fizettek Bocskai koronával, 
főleg az élelmiszerboltokban és a virágüz-
letekben. A vásárlásoknál fontos tényező, 
hogy a Bocskai korona által biztosított 
kedvezmény más, az üzletek által biztosí-
tott kedvezményekkel össze nem vonha-
tó. Emellett tájékoztatta a jelenlévőket, 
hogy több tárgyalás van folyamatban töb-
bek között a magyarországi borvidékekkel 
és a hajdúnánási benzinkutakkal. 

2013. február 1-től méltányolva a la-
kosság kérését és a fórumon elhangzott 
javaslatokat, újabb üzlettel bővült az el-

fogadóhelyek lis-
tája: a Polgári út 
végén található 
AVIA töltőállo-
más is csatlakozott az elfogadóhelyekhez. 
Az üzemanyag eladáson túl a környe-
zetbarát vegyszerekkel, kíméletes tech-
nológiával működő, kézi autómosó és 
kozmetika is a szolgáltatás részét képezi. 
A benzinkút a Bocskai koronával történő 
fizetés esetén a mosó-kozmetika, és a fris-
sen főzött kávé vásárlása esetén 10%-os 
kedvezményt biztosít. 

A lakosság kérését figyelembe véve a 
Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit 
Kft. gyermekétkeztetésre fordított költ-
ségeinek térítésekor is elfogadják helyi 
fizetőeszközünket. 

Örömmel közöljük, hogy helyi pén-
zünkről a Magyar Nemzet 2013. január 
8-án megjelent számában a 4. oldalon ta-
lálható Látó-tér rovatban megjelent Bor-
sodi Attila írása „Mind erősebbek a helyi 
pénzek” címmel. A cikk a magyarországi 
helyi fizetőeszközöket mutatja be, ezáltal 
átfogó képet kaphatunk a Soproni Frank, 
a Balatoni Korona és a Bocskai Korona 
működéséről.

Varga Ildikó

Közel félszáz ember gyülekezett január 
26-án a kora reggeli órákban a műve-
lődési központ parkolójába, hogy szemta-
núja legyen egy gyilkosságnak. Az áldozat 
7 órakor érkezett meg (hozták), s amint 
turpisz orrával megérezte a levegő a 

szokatlanul magas pálinka koncentrátum 
tartalmát, szelíden konstatálta, hogy ez 
nem az ő napja. Ezután kezdetét vette az 
I. Hagyományos Hajdúnánási Disznótor, 
melynek talán csak ő nem örült igazán.

A Kéky Lajos VMK, a Móricz Pál városi 
Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény és 
a Hajdúnánási Ipartestület ötlete, és célja 
volt, hogy teret adjanak annak a – sajnos 
már lassan veszendőbe menő – hagyo-
mánynak, szokásnak, mely ilyenkor téli-
dőben a legnépszerűbb közösségi esemény 
volt nem csak városunkban, hanem az 
egész országban. A parkoló igazi falusi 
portává lett kialakítva (konyha, kisház, 
kemence, kerti asztalok) s kezdődhetett 
a nap legiz galmasabb eseménye a fogópá-
linkák elfogyasztása, és a főszereplő leölése 
(melyet ismét fogópálinka fogyasztás 
követett). Először a szalmával történő 
perzselést mutatták be, majd átálltak a 
modernebb gázperzselésre. Szakavatott 
kezek sürögtek-forogtak a 190 kg-os hízó 
körül, mely bizony alig egy óra leforgása 
után már darabokban várt a feldolgozásra. 
Közben elkészült a reggeli – hagymás vér, és 
nyaka-pecsenye – melyre bárki válthatott 
kóstoló jegyet, s amelyből hamarosan, még 
kóstoló sem nagyon maradt. A kihelyezett 

hangszórókon érdekes történeteket hall-
hattunk a régi szokásokról, ismertetőket 
a hagyományokról a hozzájuk fűződő 
eseményekről. Ilyen volt például, hogy 
régen előfordult, hogy perzseléskor felesz-
mélt a disznó, s égő szalmával a hátán 
elindult a szalmakazal felé, vagy míg 
bementek pálinkázni az atyafiak, addig 
a szalma alól kihúzták a szomszédok 
– viccből ‒ a malacot, s egy fatalicskát 
tettek a helyére. Képzelhetjük a meglepett 
arcokat, mikor később a tűz meggyújtása 
után szinte porig égették a „fadisznót”. 
Míg a munka haladt, a művelődési 
házban a Csűrdöngölő együttes húzta 
a talpalávalót, különböző műsorok 
szórakoztatták a melegedni vágyókat. 
Kinn a kemencében pedig finom pogácsa 
sült, hatalmas bográcsban főtt az orjaleves, 
megkezdték tölteni a káposztát, gyúrták a 
hurkának és a kolbásznak valót, s közben 
előszeretettel kóstolgatták a fogyni nem 
akaró finomabbnál finomabb pálinkákat. 
Délre már hosszú sorokban várakoztak 
ebédre a látogatók, a vendégek, kiket 
a fenséges illatok, kiket a sokadalom 
csalogatott oda. Délutánra a „Nálunk 
kolbászból van a kerítés” szlogen harsant 
fel, mivel a kis udvart körbezáró kordonok 
egy részét alaposan megrakták szikkadni 
kitett kolbászokkal, s itt már a darálót, a 
hurkatöltőket tekerő férfiak ajkáról is fel-
feltört egy-egy nóta, mely pillanatokon 
belül követőkre talált. A színházteremben 
a Hajdú Bokréta előadásában megte-
kinthettük a Nánási Lakodalmas népi 
színművet, s mire besötétedett a kemen-
cében is kisült a hurka és a kolbász, a 
nótázás sem hagyott alább, s reméljük e 
hagyomány útra indításával, a kellemes 
emlékek felidézésével a jövőben még több 
vendéget fogadhatunk, s még nagyobb 
sikert könyvelhetünk el nem csak a 
Nánásiak körében.

Kócsi Imre

• Február 9. (szombat) a Kossuth Va-
dásztársaság Bálja.

• Február 13. (szerda) 17 óra Barangoló 
Klub – „Afrika ma, Afrika felülről, 
Afrika alulról” Előadás Kongóról, 
gasztronómiai bemutató. Szó lesz 
Afrika jelenlegi politikai, mindennapi 
helyzetéről, kulturális, vallási viszo-
nyairól, az afrikai életvitelről, nö-
vény- és állatvilágáról, illetve az 
Afrikáért Alapítvány elmúlt missziós 
útjainak tapasztalatairól videókban, 
élménybeszámolóban, képekben! Az 
előadást France Mutombo Tshimu-
anga, az „Afrikáért” Alapítvány elnöke 
tradícionális kongói népviseletben 
tartja. Afrikai étel kóstoló: makemba 
(sült banán) A belépés díjtalan!

• Február 17-ig tekinthető meg a 
művelődési központ galériájában 
Fábián Pál grafikus „Kovácsoltvas a 
művészetek világában” című kiállítása. 

• Február 18. (hétfő) 13 óra Filhar-
móniai bérletes előadás – Kodály 
Filharmonikusok Debrecen. Műsoruk 
címe: „Barokktól a Star Wars-ig”.  
1 koncertre szóló jegy: 500 Ft/fő.

• Február 21. (csütörtök) 17.00–18.30 
Gyűjtők cseredélutánja – helyi érem, 
bankjegy, telefonkártya, bélyeg, kár-
tyanaptár, szalvéta, képeslap stb. gyűj-
tők találkozási és cserelehetősége.

• Február 22. (péntek) a Lente Lajos 
Magyarnóta Egyesület 5 éves jubileu-
mi nótaestje.

Disznótor a parkolóban

Programajánló
kéky Lajos Városi 
Művelődési központ

Sajtóközlemény
munkahelyTeRemTÉS unióS TámogaTáSból hajdúnánáSon
2013. január 31.

A Greenfield Park Kft. közel 25 millió forint uniós támogatást nyert munka-
helyteremtésre az Új Széchényi Terv Foglalkoztatási Programja keretében, 
„Hímző gépek beszerzése megváltozott munkaképességű emberek foglal-
koztatása céljából” című pályázatával.

A projekt keretében a Greenfield Park Kft. beszerzett négy olyan hímző gépet, ame-
lyek megfelelnek a megváltozott munkaképességűek munkahelyi igényeinek.
A gépek megvásárlásával a cég négy megváltozott képességű munkavállaló számára 
teremtett munkahelyet, akik 2013. január 30–ától kezdődően dolgoznak a beszerzett 
gépeken. A Greenfield Park Kft. egy éves foglalkoztatási kötelezettséget vállalt az új 
munkavállalók foglalkoztatására.

A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása többletköltséget jelent a munkál-
tatók számára, ezen költségek megtérítése a foglalkoztató számára növelheti a meg-
változott munkaképességű munkavállalók iránti keresletet, és így elősegíti sikeres 
elhelyezkedésüket és munkában maradásukat. 

A pályázat támogatást nyújt a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozta-
tásához szükséges eszközök, berendezések beszerzéséhez, átalakításához, valamint 
a munkahelyek és a munkaeszközök korszerűsítéséhez.

A nyílt közbeszerzési eljárás révén, újonnan beszerzett három hímző gép közel azo-
nos kapacitással rendelkezik; a selyemanyagtól a bőrig bármilyen alapanyagra felvi-
hető a gépi hímzés. A nyolc fejes hímző gépek esetében, nyolc darab termékre kerül 
fel a hímzett minta egy időben. A hímzések kerülhetnek pólóra, kabátra, munkaru-
hára, ingre, blúzokra, sőt, akár sapkára, vagy cipőfelsőrészre; készíthető akár céges 
logóval ellátott termék is. A lézervágógép pedig kiegészíti a három hímző gépet: 
gravírozásra, illetve a hímzési minta lézeres körbevágására szolgál. A berendezések 
beszerzésére a megváltozott munkaképességű dolgozók igényeihez mérten került 
sor, a munkafolyamat betanítása szakemberek irányításával történik.

A projekt az Új Széchenyi Terv Foglalkoztatási Programja keretében kiírt, „Megválto-
zott munkaképességű emberek munkahelyeinek adaptációja a Közép-magyarországi 
régióban” című felhívásra benyújtott pályázat révén nyert támogatást. A konstrukció 
a megváltozott munkaképességű emberek foglalkozási rehabilitációját, foglalkoztat-
hatóságának javítását támogatja többek között olyan munkaeszközök beszerzésével, 
amelyek a megváltozott munkaképességű emberek munkahelyi igényeinek megfe-
lelnek. 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfi-
nanszírozásával valósult meg.

TámoP-1.1.1-11/1-2011-0005

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

Greenfield Park Rendezvényszervező és Szolgáltató Kft.
Cím: 1111 Budapest, Fehérvári út 126-128.
E-mail: greenfieldparkkft@gmail.com 
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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 10% kedvezmény!

2
Érd.: Hajdúnánás Liliom u. 1. (temetkezési iroda), vagy a 06-30-319-0492-es telefonszámon.

Megemlékezés 

Baráz Lajos
Baráz Lajosné Molnár Klára

volt Hajdúnánás, Luther u. 20. szám alatti lakosok
halálának 20. halálának 3. évfordulójára.

„Egy édesapa és édesanya volt az ti voltatok,
Akik egy életet nekünk áldoztatok

Küzdöttetek s oly sokat szenvedtetek,
Nehéz az életet élni nélkületek,
Feledni titeket soha nem lehet.”

Fájó szívvel és szeretettel emlékezünk rátok! 
Gyermekeitek: Klára, Lajos és László, hat unokátok, öt 

dédunokátok és hozzátartozóik.

Máró Sándor
és

Hadadi PiroSka

2013. január 5-én ünnepelte 
50. házassági évfordulóját, családja körében. 

Ebből az alkalomból gratulál, 
jó egészséget és további boldog éveket kíván!

Gyermekeik és családjuk.

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szeretett halottunk

Kéki Antal Miklós
volt Hajdúnánás, Dózsa György út 58. 
alatti lakos búcsúztatásán megjelentek, 

sírjára koszorút, virágot helyeztek.

„Véget ért a szenvedésed,
szívedben nyugalom.

S mieinkben, kik itt maradunk,
el nem múló fájdalom.”

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Reszegi Sándor
volt Hajdúnánás, Bartók Béla u. 18. sz.

alatti lakos búcsúztatóján megjelentek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.

„Nem nyílik a kapu, nem kattan a zár, 
nem halljuk már többé, hogy jössz drága Édesapánk.
Nem vársz bennünket ölelő kezekkel, 
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
Naponta gondolunk Rád drága Édesapánk, 
naponta köszönjük amire tanítottál.
Mindent megadtál, ami tőled telhetett,
de a legnagyobb volt a Te szereteted.
Mindent adhat az ég kétszer, márványt, kincset, palotát,
csak egyet nem adhat kétszer, olyan Édesapát, mint Te voltál.”

A gyászoló család

KöszönetnyilvánításKöszönetnyilvánítás

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. BORBÉLY MÁTÉ

www.borbelymate.hu

30/451-4000

Esküvő & RendezvényFo
tó

s Fo
tó

s

Borbély János

Megemlékezés 

„Nem az a bánat, amely fáj,
és amelytől könnyes lesz a szem,

hanem az, amit hordozunk szótlaul,
egy életen át, némán csendesen.

Úgy ment el, ahogy  élt,
Csendben és szerényen.

Drága lelke nyugodjék békében.”

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk:
Felesége, lánya, veje, fia, menye és unokái.

volt Hajdúnánás, 
Achim András u. 10. alatti lakos halálának 20. évfordulójára.

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szeretett halottunk

Kezdő Német nyelvtanfolyam indul felnőtteknek,
Hajdúnánáson a Református Általános Iskolában!

A tanfolyam kezdete: Február eleje.
Érdeklődni a 06-30/569-4646-os telefonszámon Fórizs Józsefnénél lehet.
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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

Programajánló
• Február 14. (csütörtök) Valentin-nap 
	 Élőzenés	est
• Március	8.	(péntek)	Nőnap	Élőzenés	est
• Március15.	Nemzeti	ünnep-hosszú	hétvége	
	 Családi	ebédek,	vacsorák

BocSkai 
Étterem És söröző

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

TOVÁBBRA IS VÁLLALJUK
esküvők,	eljegyzések,	leánykiadók	születésnapok,	házassági	évfordulók

családi,	baráti	ünnepek,	névnapok	megrendezését.

SZÉP-kártyát,	Étkezési	utalványokat,	Bocskai	Koronát	is	elfogadunk!

Hívjanak bennünket!

 

Alapítva 1923 

VIRÁGBOLT (a Posta mellett)

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

Koszorú AKCIÓ!

Nálunk csak a virágot fizeti! Ingyen: koszorúalap, fenyő, zöldek!

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 

ELADÓ!
52m2-es jó állapotban lévő,

légkondicionált részben felújított panellakás.
Ugyanitt emeletes ágy és antik szekrény eladó.

Érdeklődni: 06-70/524-2201
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A városi könyvtár jelentős átalakításon 
esett át 2012 végén. A változás a köz-
igazgatás országos átszervezésével áll ösz-
szefüggésben: a járási hivatal elhelyezésére 
a Bocskai úti volt pártház tűnt megfele-
lőnek. A kezdeti elképzelések szerint az 
irodákat és a kormányablakot a kollégi-
um főtéri, jelenleg kihasználatlan (valaha 
járásbíróságként funkcionáló) épületében 
helyezték volna el. Ám a 104 éves, kívül 
felújított, belül viszont korszerűtlen el-
rendezésű egykori diákotthon helyett a 
hivatal igényeinek a Bocskai u. 12–14. 
alatti egykori MSZP székház felelt meg. 
Az épület földszinti részéből a könyvtár 
„cserébe” átköltözhetett volna a koráb-
bi kollégiumba. Köztes megoldásként 
a könyvtár maradt, viszont területének 
40%-át át kellett adni a szomszédságába 
bebútorozó járási hivatalnak. 

„A legnagyobb fejtörést a gyermek-
könyvtár elhelyezése és a közösségi terek 
megteremtése okozta” – mondta Buczkó 
József, a Móricz Pál Városi Könyvtár és 
Helytörténeti Gyűjtemény vezetője. Több 

mint 60 ezer kötetet 
kellett a könyvtár 
dolgozóinak kézzel 
megmozga tn iuk , 
ebben szerencsére 
segítségükre voltak 
a közhasznú foglal-
koztatottak közül 
melléjük kirendelt 
asszonyok is. A pol-
cok áthelyezésében, 
szét- illetve összesze-
relésében a Gazdasá-
gi Ellátó Intézmény 

(GEI) asztalosaira számíthattak. A raktár 
most már a mennyezetig van felpolcozva, 
a tárlók és az asztalok egy részét pedig át 
kellett szállítani a volt kollégiumba. 

A két hónapos átalakítás után, melynek 
felében szünetelt a kölcsönzés, egészen új 
elrendezés fogadja az olvasókat; a polcren-
geteg már a könyvátvételi pultnál elkez-
dődik. „Egy légtérbe került a gyerek- és 
a felnőtt részleg, tehát kisebb, de jobban 
használható terek születtek” – értékelte az 
átalakítás hozadékát Buczkó József. Gon-
dot okoz, hogy két rendezvény, pl. alsó-
sok és felsősök versmondó versenyének 
párhuzamos megtartására már nincs mód, 
de ilyenkor „a helytörténeti gyűjteményt 
is lehet közösségi térként használni”. Ja-
nuár 1-jétől zavartalanul működik az in-
tézmény, számításaik szerint, ha szerény 
mértékben, de idén is jut pénz új köny-
vekre, kiállításokra és rendezvényszerve-
zésre, többek között Vihar Béla, Ujvárosi 
Miklós és Soós Gábor évfordulójához 
kapcsolódóan.

Vékony Gábor

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!

könyvek társbérletben

A helyi rendőrség közleménye szerint 
(Hajdúnánási Újság, január 24.) „több 
hamis 10 000 Ft-ost találtak városunk-
ban”. Ezek felismerését megkönnyíti, 
hogy a fény felé tartva nem látható raj-
tuk „a vízjelként szereplő Mátyás király 
arcképe”. Ha a kedves olvasó ezek után 
a keze ügyébe kerülő tízezresek egyikén 
sem látta az „igazságos” uralkodót, csak 
Szent Istvánt, merem remélni, nem ro-
hant azonnal a rendőrségre. H. Mátyás 
különös ismertetőjele méretes szagló-

szerve, utolsó ismert tartózkodási helye 
az ezres bankó.

Vékony Gábor

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy 
az előző lapszámunkban a hamis tíz-
ezresekkel kapcsolatos rendőrségi fel-
hívásba tévesen került Mátyás király 
neve. Természetesen a fény felé fordítva 
vízjelként Szent István királyunk képe 
látható a tízezres bankjegyen.

(Szerk.)

Mátyás, az államalapító

II. Hajdúvidéki kálvin-kupa

2013. január 19-én a Hajdúnánási Re-
formátus Egyházközség adott otthont 
az egyházmegyei kispályás labdarúgó 
kupának. A megmérettetésre öt csapat 
nevezése érkezett be. A vendéglátók két 
csapata – gyülekezeti és volt református 
iskolások – mellett Hajdúböszörmény-
Bocskai tér, Hajdúböszörmény-Kálvin-
tér és Hajdúsámson gyülekezeteinek 
sportot szerető tagjai vettek részt a küz-
delmekben. A kupa azzal az elgondolás-
sal került megrendezésre, hogy találko-
zási lehetőséget biztosítson a labdarúgást 
kedvelő gyülekezeti tagoknak, presbite-
reknek, ifjúsági közösségeknek. Fontos 
alkalmakat jelentenek ezek a rendezvé-
nyek, hiszen a sport közösségformáló 
tapasztalata mellett van lehetőség új is-
meretségek, kapcsolatok kialakulására. 
A gyülekezetek tagjainak megerősítést 
jelenthet, ha a pályán, majd a terített asz-
tal mellett is betekintést nyerhetnek más 

egyházközségek éle-
tébe. Elmondható, 
hogy széles skáláját 
tudta befogni a kupa 
az egyházközségek 
korosztályainak, hi-
szen 15 évestől, 55 
éves korig léptek pá-
lyára a játékosok. 

Gacsályi Gábor 
tiszteletes úr meg-
nyitója után, izgal-

mas találkozók zajlottak le. A színvo-
nalas párharcokat hozó meccsek nem 
szűkölködtek szemet gyönyörködtető 
cselekben, hálószaggató gólokban. A ki-
élezett küzdelmek között is jó volt látni, 
hogy minden játékos megőrizte szelídsé-
gét és nem kellett senkit sem méltatlan 
beszéd miatt figyelmeztetnie a játékve-
zetőknek.

A találkozók eredményei alapján a III. 
helyezést az Ex Refisek érték el, II. helyen 
Hajdúsámson végzett, az aranyérmet pe-
dig a nánási gyülekezet csapata szerezte 
meg. A gólkirály címet Áfra Zsolt (Haj-
dúnánás) kapta, legjobb kapusnak Lo-
vász Krisztián lelkipásztort (Hajdúsám-
son) választották. Azzal a reménységgel 
várjuk a következő kupa megrendezését, 
hogy tudjuk milyen erőnek forrása, ha 
„atyafiak” együtt lehetnek.

Kocsis Áron
beosztott lelkipásztor


