
Valamikor az 1970-es évek közepén in-
dult útjára a „Pásztor tüzek fényénél” 
elnevezésű helytörténeti vetélkedő a 
mindenkori 5. osztályosok részére. A ve-
télkedők célja az ősi hajdú múlt, a helyi 
pásztor- és néphagyományok megismer-
tetése volt. Az elmúlt mintegy negyven év 
során nagyon sok ilyen típusú vetélkedő 
zajlott december 12-e környékén, a haj-
dútelepítésre emlékezve. A nemes hagyo-
mányt a városi könyvtár elevenítette föl 
még az 1980-as évek vége felé, és azóta 
évente szervezi a város napi rendezvény-
sorozathoz kapcsolódva.

2012. december 19-én a Móricz Pál Vá-
rosi Könyvtár adott otthont az általános is-
kolás tanulók helytörténeti vetélkedőjének. 
A versenyt Buczkó József, a könyvtár veze-
tője és egyben a verseny zsűrijének elnöke 
nyitotta meg. Bevezetőjében méltatta azt a 
tényt, hogy ez a verseny is lehetőséget adott 
arra, hogy a fiatal nemzedék tagjai mélyebb 
ismereteket tudjanak szerezni őseinkről, 
múltunkról. Hat csapat jelentkezett a ver-
senyre, de betegségek miatt „megtizedelő-
dött” a „hajdú vitézek ármádiája”, így csak 
három formáció, a Bocskaisok hadi népe, 
a Vitéz Refisek és a Sólymok mérkőzhetett 
meg egymással. Két előzetesen elkészített 
feladat után még további 14 forduló várt 
a gyerekekre. Maga a verseny színvonalas 
feladatokra épült, gördülékenyen folyt. A 
gyerekek többször is frappáns válaszaikkal 
érdemeltek ki elismerést úgy egymástól, 
mint a megjelent felnőttektől. Az izgalmas 
vetélkedő után a zsűri elnöke, Buczkó Jó-
zsef hirdette ki a végeredményt és adta át a 
díjakat. A következő helyezések születtek:
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Hajdú őseink nyomában

Áldott, békés, 
boldog új esztendőt kívánunk 
minden kedves Olvasónknak!

Gut István

3. helyezett: a Vitéz Refisek csapata.

1. helyezett: a Bocskaisok hadi népe

2. helyezett: a Sólymok csapata

zen sorok olvasásának időpontjá-
ban már javában átléptük a 2013-
as év küszöbét, s az ünnepek után 

feltöltődve állhatunk az új esztendő kihívá-
sai elé. A 2011-ben megtervezett feladatok 
zöme sok munkával és lendületes fejlődés 
keretei között valósult meg tavaly. A célok 
és feladatainak megtervezéséhez azonban 
egy pillanatra érdemes visszatekinteni a 
2012-es évre, hiszen egy új esztendő az el-
múlt év értékelésére is alkalmat ad. 

Azok az események, amelyek még nem 
történtek meg, irányíthatóak, befolyásol-
hatóak, így azzal a felelősséggel szeretnénk 
azokat formálni, amit ránk mért a teremtő 
Isten.

Elmondhatjuk, hogy egy emlékezetes 
évet zártunk, sok lakostól hallottam, hogy 
úgy érzik, felgyorsultak az események, 
korábban elképzelhetetlennek tűnő válto-
zások történtek meg: érezhetően „valami 
elkezdődött”.

A magam részéről bízom benne, hogy 
ez tényleg így van, hiszen az a sok munka, 
amit 2012-ben elvégeztünk, bizakodásra 
adhat okot. Első hallásra talán nagy sza-
vaknak tűnhetnek a fent leírt gondolatok, 
de a teljesség igénye nélkül tekintsük át az 
elmúlt időszakban elindult folyamatokat. 

Legfontosabb és állandó feladatunk a 
város gazdasági stabilitásának erősítése, a 
munkahelyek megőrzése, bővítése és az in-
tézményeinkben javuló feltételek melletti 
költséghatékony működtetés megvalósítá-
sa. A munkahelyek megtartása az emberek 
önbecsülésének visszaszerzését eredménye-
zi, és azt, hogy munkából képesek legye-
nek minél többen családjuk boldogulását 
biztosítani. Célunk, hogy a város lakossága 
magáénak érezze Hajdúnánást, és tudják 
azt, hogy ezek a döntések értük történnek. 

Az intézményrendszer átszervezésével 
a város mozgástere megnőtt, ezzel együtt 
azonban több területen kényelmetlensé-
geket is okozhattunk, amelyek orvoslásá-
ra oda kell figyelnünk. Mindezek mellett 
tagadhatatlan eredmények is születtek: 
javultak intézményeink komfort, illetve 
karbantartottsági állapota. 2012 szeptem-
berében a polgári úti iskolába járó gyere-
kek szinte egy teljesen felújított épület-

ben kezdhették a tanévet. Előreláthatóan 
2013 nyarára az óvoda Kasza úti épülete 
is hasonlóképpen megújul, s folytatódhat 
középületeink felújításának sora, hiszen 
számos további pályázatunk vár elbírálás-
ra, illetve van az előkészítés szakaszában. 
Városunk pályázati eredményessége is je-
lentősen javult, ezt tükrözi az a tény, hogy 
az elmúlt két évben több mint kétmilliárd 
forintot nyertünk pályázati úton, melynek 
egy jelentős része a helyi gazdaságot erősíti. 
Ennek is köszönhetően jelentősen csök-
kent a munkanélküliség aránya az elmúlt 
időszakban, melyhez hozzájárult a Start-
munka program bevezetése is. A 2012-es 
év közfoglalkoztatása valódi értékteremtő 
munkát jelent, és országosan is kiemelkedő 
eredményekhez juttatta Hajdúnánást. 

A helyi pénz bevezetése a múlt eszten-
dő üde színfoltja volt, melyet az országban 
harmadikként vezettük be. Az eltelt fél év 
sikerét jelenti, hogy több mint 25 millió 
forint értékű Bocskai Korona került for-
galomba, és Hajdúnánáson már közel 50 
elfogadóhellyel rendelkezik. A város gazda-
sági életében egyre nagyobb szerepet kap-
hat helyi fizetőeszközünk, hiszen közösség-
építő erejével erősítheti városunkat. 

2013 elején a magyar közigazgatási 
rendszerrel együtt az önkormányzati rend-
szer is átalakul. A rendszerszintű reformok 
közepette figyelembe kell vennünk, hogy 
az átalakításokból a város lakosságának mi-
nél több haszna legyen.

Nagyon fontos változás, hogy a járá-
si rendszer kialakítása kapcsán városunk 
korábbi közigazgatási központi szerepét 
visszanyerte. Négy évtizednyi szünet után 
egy új formában 2013. január 1-től Folyás, 
Görbeháza, Hajdúnánás, Polgár, Újtikos, 
és Tiszagyulaháza egy közös járást alkot. 
A partnerség jegyében kívánjuk ezekkel a 
településekkel szorosabbra fűzni az együtt-
működés szálait. Nem titkolt szándékunk, 
hogy Hajdúnánás a jövőben az Észak-haj-
dúság gazdasági központja legyen. A cél 
jelenleg távolinak tűnik, de semmiképpen 
sem elérhetetlen. 

Úgy vélem, a nehézségekről sem szabad 
elfeledkeznünk. Az intézményi átszervezés 
kapcsán többen megfogalmazták azt az 

igényt, hogy a gazdasági társaságaink mű-
ködését is gondoljuk újra. E területen nem 
a tervezettnek megfelelően haladtunk, 
melynek elsődleges oka, hogy lényegesen 
nagyobb a probléma, mint azt gondol-
hattuk. Ezzel együtt eltökéltek vagyunk 
a tekintetben, hogy végig kell menni az 
elkezdett úton: egy stabilan működő, a 
tulajdonosi érdekeket szolgáló működési 
struktúrát kell kialakítani, amely a város 
lakosságának teherviselő képességét figye-
lembe veszi. 

A városban járva tapasztalhatjuk, hogy 
Hajdúnánás számos ponton épül és szé-
pül, komfortosabbá válik, amiről pozitív 
és néha megható véleményeket lehet hal-
lani. A település peremén található liget és 
a szőlőskertek rendbetétele, a közterületek 
parkosítása az első érezhető lépés az infra-
struktúra és a területrendezés javulásában. 
Emlékezetes és ünnepélyes pillanatokkal 
ajándékozott meg bennünket két köztéri 
szobrunk felújítása és átadása is.

Bizakodva tekinthetünk az előttünk álló 
évre, nem valami szerencsében, sokkal in-
kább az eddig elvégzett és a jövőben elvég-
zendő munkának az eredményeiben bízva. 
Ezt erősíti, hogy az előzetes tárgyalások 
alapján jelentősen bővülnek a 2013-as év 
közfoglalkoztatásának keretei és több po-
tenciális befektető is érdeklődik városunk 
iránt. Az elkezdett munkát így az eddig 
meglévő akarattal és elszántsággal folytat-
hatjuk tovább. 

A fent leírtak ne tűnjenek dicsekvésnek, 
egyszerűen csak szerettem volna nagyvona-
lakban bemutatni az elmúlt év folyamatait. 
A Hajdúnánási Újság következő lapszáma 
további lehetőséget biztosít arra, hogy, az itt 
felsoroltakat kiegészítve, átfogó képet nyújt-
hassunk az elmúlt két év eredményeiről.

Zárásként köszönöm mindenkinek azt 
a munkát, aminek eredményeként sike-
resnek ítélhetjük meg az elmúlt esztendőt, 
tudatában persze a régi bölcsességnek: 
„Soli Deo gloria. – Egyedül Istené minden 
dicsőség”.

Áldott, boldog újévet kívánok a város 
minden lakójának!

Szólláth Tibor
polgármester

Valami elkezdődött – Tisztelt hajdúnánásiak!
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Bódiné dr. Matuz 
Mária Battonyán 
született, s az oros-
házi gimnázium el-
végzése után felvé-
telt nyert a Szegedi 
Orvostudományi 
Egyetem Fogorvosi 
Karára. Diplomá-
ját 1971-ben vette 
át, majd a gyakor-
ló évet követően Hajdúnánásra került. 
1972-ben kötött házasságot Bódi Jenővel, 
aki agrárszakemberként akkor a helyi ál-
lami gazdaságban dolgozott. Két gyerme-
kük született, mindketten agrármérnö-
kök. Családjuk orientáltsága kettős: férje 
és fiai a mezőgazdaság irányába elkötele-
zettek, magam ő maga szakmáját folytatja 
hivatásszerűen.

1995 szeptemberéig fogorvosként a 
hajdúnánási rendelőintézetben dolgozott, 
azóta pedig magánorvosként praktizál.

Négy évtizedes munkásságának időtar-
tama alatt legfontosabb célkitűzése volt, 
hogy megfeleljen a szakma szabályainak, és 
a hozzá forduló betegeken legjobb tudása 
és igyekezete szerint segítsen, függetlenül 
annak anyagi hasznától és időtartamától.

Az utóbbi húsz év egyetlen, helyben 

lakó és praktizáló 
fogorvosaként is ő 
volt az, akire akár 
éjszakánként és hét-
végeken is számít-
hatott Hajdúnánás 
város lakossága. 
Empátiája, együtt-
érzése és kedvessége, 
valamint az a tu-
lajdonsága, hogy a 

hozzá fordulókban soha nem a pácienst, 
hanem mindig a segítségére szoruló em-
bert látja, megnyugtató betegei számára. 

Kérem, engedjék meg, hogy a doktor-
nő elmúlt időszakra visszatekintő szavait 
idézzem:

Jóleső érzéssel tölt el az, hogy a város-
ban, de akár a szomszédos településeken 
is érzem a betegek szeretetét, mosolyát 
és megbecsülését, különösen akiken vagy 
szeretteiken fájdalmukban segítettem. 
Megbecsültek és megbecsülnek, tisztelnek 
és szeretnek. Ez jó érzés, mely kárpótol 
minden fáradtságért. Túl az élet delelőjén 
gyakran felteszik a kérdést az emberek, 
hogy mit tenne ha újra kezdhetné?

Én ugyanazt tenném ugyanúgy, mert 
életem eddig a folyamatos segítségnyúj-
tással boldogságban és örömmel telt.

1950 karácsonyát mutatott a naptár, 
amikor tizenhat és fél évesen először me-
hettem legációba, azaz akkor lehettem a 
Debreceni Református Kollégium ün-
nepkövete Bárándon. A legáció a refor-
mátus és unitárius főiskolák, sőt egyes 
középiskolák intézménye volt, amelynek 
keretében a három nagy üdvtörténeti 
ünnepen diákjait gyülekezetekbe küldte 
prédikálni. A legátusok e tevékenységü-
kért segélyt, ún. legátumot kaptak, vala-
mint adományt a Kollégiumnak. Eredete 
a reformáció századába nyúlik, de pontos 
adatnak 1630-at tekintik, amikor Zó-
lyomi Dávid háromszéki kapitány azzal 
a feltétellel tett alapítványt a Debrece-
ni Kollégiumnak, hogy minden évben 
küldjön ünnepkövetet hozzá az azon évi 
adomány átvételére. Erdélyben 1672-ben 
Gyulafehérváron vette kezdetét az ottani 
tanintézetek diákjainak legációba járása, 
mert akkor telepítette I. Apafi Mihály fe-
jedelem a katolikus vallásra tért Báthory 
Zsófia által Sárospatakról elűzött Refor-
mátus Kollégiumot.

1950-ben a Debreceni Református 
Kollégiumból legációba mentek a teoló-
gusok, a tanárképzős egyetemi hallgatók, 
a főiskolai internátus néhány egyetemi 
hallgató lakója, a tanítóképzősök és a 
gimnazisták. Utóbbiak közül második 
osztálytól mehettek aránylag csekély 
számban. Önkéntes jelentkezés alapján, a 
vallástanár támogatásával kerülhettek arra 

érdemesek a legátusok közé. A vallástanár 
végezte a megtanult prédikációk kikérde-
zését, az ún. futtatást. 

Nekem hihetetlen lehetőségnek kí-
nálkozott a legáció. Az előző tanévet 
otthon, Hajdúnánáson töltöttem, mert 
szülővárosom gimnáziumába kitűnő bi-
zonyítványom ellenére, osztályidegennek, 
kulákcsemetének minősítésem miatt nem 
vettek fel. A Debreceni Kollégium Gim-
náziumába viszont már csupán magánta-
nulóként iratkozhattam be. Ezen a télen 
intenzív bibliaiskolát rendezett Hajdúná-
náson Balla Árpád (1910–1982) missziói 
lelkületű, újságírói gyakorlattal rendelke-
ző, bibliai színdarabokat író és színpadra 
állító lelkipásztor. Ezen a bibliaiskolán 
kerültem közel lelkileg Jézus Krisztushoz. 
Boldogan ragadtam meg minden alkal-
mat az evangélium hirdetésére, amire a 
bibliaiskolán fel is készítettek. A második 
osztályba már rendes tanulónak iratkoz-
hattam be a kollégiumi gimnáziumba. 
Egy új világ tárult elém Debrecenben. Az 
iskola ifjúsági gyülekezetében lelki ott-
honra leltem és így kaptam lehetőséget 
a legációba menésre. Akkor már tudtam, 
hogy a nánási gimnázium fura elvtársurai 
nem is sejtik, hogy milyen jót tettek ve-
lem. A bárándi legáció pedig egy életre 
meghatározónak bizonyult. A karácsonyi 
üzenetet hirdethettem templomi szószék-
ről, ami elkötelezett az ige hirdetésére.

Csohány János

VÁROSI KITÜNTETŐ DÍJASOK 2. rész

Nyakas András 1953. szeptember 24-én 
született Hajdúnánáson. Általános iskolai 
tanulmányait szülővárosában folytatta, 
majd Debrecen-Pallagon a Balásházy Já-
nos Növénytermesztő és Állattenyésztő 
Szakközépiskolában szerzett érettségit, 
szakképesítést majd technikusi képesí-
tést. Szülei gazdálkodók voltak, s már 
gyerekként megismerkedett a mezőgaz-
dasági munka szépségeivel, valamint az 
ezzel együtt járó nehézségekkel. Fiatalon 
nyilvánvalóvá vált számára, hogy a gaz-
dálkodásban keressen megélhetést. A he-
lyi mezőgazdasági üzemben helyezkedett 
el, dolgozott szülei magángazdaságában, 
majd 1981-től egyéni gazdálkodóként ba-
romfitartással próbálkozott. Állattartásba 
és ezzel párhuzamosan növénytermesz-
tésbe kezdett, s 1996-ban Zöldmezős 
beruházásként Hajdúnánás határában 
korszerű szarvasmarha telepet hozott lét-
re. Ambíciózus személyiségéből adódóan 
mindig kereste a fejlesztés lehetőségeit, 
hiszen a termelés folyamatos fenntartását, 
bővítését tűzte ki célul maga elé. A nö-
vénytermesztés és az állattartás optimális 
egyensúlyának megtalálásával a gazdaság a 
folyamatos fejlődés útjára lépett. 

A központi telephelyén kívül kiter-
jesztette tevékenységét, s egyszerre több 
területen kezdte el a működőképes gaz-
daságok kiépítését. 2007-ben újabb nagy-
szabású fejlesztést hajtott végre, modern 
technikával felszerelt fejőházat, valamint 
tejtárolót építtetett. A jó minőségű alap-
anyag felvásárlására hazánkban és határon 
túl is biztos piacot talált. A telep megfelel 
az Európai Uniós elvárásoknak, de termé-
szetesen a munka még nem ért a végére, 
hiszen a jövőbeli fejlesztési tervek is meg-
születtek már a kitűzött célok érdekében.

A Nyakas Farm mára a környék meg-
határozó szarvasmarha telepévé nőtte ki 
magát, s termelési eredményei alapján a 
szarvasmarha tartó telepek országos szak-
mai rangsorában is előkelő helyet foglal el.

A korszerűsítésekkel párhuzamosan 
megnőtt a vállalkozás munkaerő-igénye, 
amely így egyre több alkalmazottnak je-
lent állandó munkahelyet, ennek eredmé-
nyeként pedig számos családnak biztos 
megélhetést.

A Nyakas Farm mára családi vállalko-
zásként működik, azt mondhatjuk, hogy 
szó szerint, hiszen a családtagok is tevé-
kenyen részt vettek és vesznek a korszerű 
gazdaság működtetésében.

Nyakas András szakmai tevékenységét 
a Földművelésügyi Minisztérium 1999-
ben Aranykoszorús Gazda kitüntetéssel, az 
Ipartestületek Országos Szövetsége pedig 
2008-ban az „A Magyar Kézművességért 
Díj arany fokozatával” ismerte el.

A 2009-es évben a Hajdú-Bihar Me-
gyei Önkormányzat Arany Sándor díjat 
adományozott számára.

Igazi lokálpatriótaként településünk 
számos rendezvényének, civil szervezeté-
nek támogatója és aktív szereplője a haj-
dúnánási közéleti eseményeknek. A Haj-
dúnánási Aratónapok házigazdájaként 
jelentős hagyományőrző, hagyományte-
remtő tevékenységet folytat.

Életútja során elért eredményeivel, 
munkaszeretetével, nyíltságával és em-
berségével kivívta barátai, ismerősei, szű-
kebb, és tágabb környezetének elismerését 
és megbecsülését.

Kabay János Közegészségügyi Díj –
Bódiné dr. Matuz Mária fogszakorvos

Csiha Győző Ipari, Mezőgazdasági, 
Kereskedelmi Díj – Nyakas András 
mezőgazdasági vállalkozó

Első legációm

Fotó: Fűz László

Fotó: Fűz László

Az ősi Kollégium 2012 telén. Homlokzatán a kálvini útmutatás:
Orando et laborando, azaz Imádkozzatok és dolgozzatok!
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A karácsony ünnepén megnőnek a szívek, 
a hideg és sötét ellenére meleg emberi ér-
zések kerülnek felszínre sokak lelkében. 
Ott, ahol nem a külsőségekben van az 
ünnep igazi értelme, akik nem a boltok-
ban tolongva töltik az ünnepet megelőző 
napokat, azoknál, akik nemcsak család-
jukra, hanem másokra is gondolnak a 
szeretet ünnepén, megmozdul ilyenkor 
valami, ami a karácsony legmélyebb értel-
mét jeleníti meg.

Hajdúnánáson is összefogtak az ünnep 
előtti szombaton az emberek, hogy aján-
dékcsomagokkal és egy tál meleg étel-
lel kedveskedjenek azoknak, akik nehéz 
anyagi körülmények között élnek.

A kis baráti társaság és fiatal önkéntes 
segítőik nagy lelkesedéssel rakták össze az 
előzetes felhívás eredményeképpen ösz-
szegyűlt sok-sok élelmiszert a nagy hideg 
időben: tojást, tejet, lisztet, cukrot, tésztát 
és egyéb tartós élelmiszereket, valamint 
ruhaneműket. Közben 120 főre főzték a 
gulyáslevest, amely mellé mákos kalács is 
került.

A déltől érkező családok örömmel ta-
pasztalták a kedves fogadtatást és a sátor-
ban rájuk váró 145 élelmiszercsomagot.

A sok név nélküli ajándékozó mel-
lett köszönet jár a következő segítőknek: 
Magi József és felesége, Erzsike, ifj. Sebes-
tyén László, Tóth Imre (Pizsama), Tokaji 
László, Avia Töltőállomás, Katona Zsolt, 
Ancsika, ifj. Pajkos Ferenc, Pajkos Ferenc, 
Kéky Lajos VMK dolgozói, Hajdúnáná-
si Újság, Szabó János (rádió), ELÁN-ÉP 
Kft., Boglár Élelmiszer, Margitai László, 
dr. Szabó Péter, Ménfőiné Márti, Kreiter 
Anna és a Polgári úti iskola nevelői.

Kép és szöveg:
Fekete Andrea

Országos akcióba kapcsolódott be Hajdú-
nánás is, melyet a Baptista Szeretetszolgá-
lat már 8 éve végez karácsony előtt. 2009 
óta Hegedűs András, a Baptista Szeretet-
szolgálat hajdúböszörményi munkatársá-
nak segítségével Hajdúnánáson is műkö-
dik a Cipősdoboz akció három helyi civil 
önkéntes segítő, Mirkó Bernadett össze-
kötő, az Elegáns Esküvő Esküvőszervező 
Iroda és Szalon munkatársai: Török Éva 
és Reszegi Renáta, valamint Pappné Máró 
Edit segítségével. Idén a városunkban az 
Elegáns Esküvő Esküvőszervező Iroda és 

Szalon munkatársai közreműködésével 
gyűjtötték össze a 0–14 éves korú gye-
rekek számára a felajánlott dobozokat, 
amik játékokat, édességet, iskolai szere-
ket, könyveket, stb. tartalmaztak. Ebben 
az évben közel 70 doboz, valamint több 
zsák ruha, játék és élelmiszer, gyűlt ösz-
sze, melyeket az akcióban résztvevő segí-
tők átnéztek (kivették, pótolták a hibás, 
használhatatlan játékokat, törékeny aján-
dékokat), az ömlesztett dolgokat dobo-
zolták, csomagolták, majd házhoz vitték 
a gyerekek nagy örömére. A szervezők 
és a megajándékozott gyerekek nevében 
mindenki segítségét, felajánlását megkö-
szönve reméljük a jövőben is egyre több 
gyereket tudnak majd megajándékozni!  
A Baptista Szeretetszolgálat tevékenységé-
ről bővebben tájékozódhatnak olvasóink 
az alábbi web címeken: www.ciposdoboz.
hu, www.baptistasegely.hu

Kép és szöveg:
Fekete Andrea

„Jónak lenni jó”, hirdeti a média. Ehhez 
csatlakozott más vonatkozásban a Bocs-
kai Általános Iskola, összegyűjtve a rég 
elfelejtett nyugdíjas pedagógusokat de-
cember 13-án.

Szívhez szóló műsorral és ajándékokkal 
kedveskedtek a volt tanároknak. Bizony 
jó volt látni a táncoslábú betlehemi ha-
gyományőrzőket, hallani a hangszereken 
szépen játszó diákokat, a citera kísérettel 
énekelt gyönyörű karácsonyi dalokat.

A gyerekek maguk készítette ajándé-
kokkal kedveskedtek a vendégeknek.  
A szép délután zárásaként, pogácsa és tea 
mellett beszélgethettek a rég nem látott 
kollégák egymással, és az iskola dol-
gozóival.

Köszönjük a szervezők és a műsorban 
szereplő gyerekek munkáját, szép emlék-
ként őrizzük mindezt.

Hadas Lászlóné

Az év utolsó tanítási napja a legszebb 
ünnepünk, a szeretet ünnepének a közös 
várásával telt a Bocskai István Általános 
Iskola 4 tagintézményében.

A gyerekek egymást ajándékozták meg 
azzal, amit ők a legszebben tudnak: dallal, 
tánccal, mesével, versekkel, hangszeres 
zenével.

A szeretetteljes légkörben telt délelőtt 
egyik nagy ajándéka az iskola néptánc-
csoportjainak közös Betlehemi táncjátéka 
volt, melyet a gyerekek hatalmas tapssal 
fogadtak, hiszen a hagyományos, rég-
múlt időket felidéző műsor egyben volt 
megható és humorral töltött, látványos 
és monumentális. A közel 80 kis táncos 
gyerek koordinátorai a művészeti iskola 
néptáncoktatói voltak, akik többi kollé-
gáikkal együtt részt is vettek a műsorban, 
ki-ki a saját tudásával: hangszereivel és 
énekhangjukkal. 

E szép Betlehemi műsort másnap a 
Kéky Lajos Művelődési Központ színház-
termében is előadták, ahol az iskola zene-
művészeti képzésben résztvevő diákjai és 
tanárai adtak közös koncertet.

Kép és szöveg: Fekete Andrea

Hangos gyermekzsivaj, örömteli arcok 
jelezték, hogy 2012. december 20-án 15 
órakor valami készülődik a Bocskai Ál-
talános Iskola Baross utcai ebédlőjében. 
Hirtelen síri csend lett, mert megérkezett 
a Mikulás, teli zsákjait cipelve. Az ünnep-
séget Szabó Anett nyitotta meg, aki a Haj-
dúnánási Területi Szervezet vezetőjeként 
üdvözölte azt a több, mint 50 „bocskais 
gyermeket”, akik meghívást kaptak a ha-
gyományos ajándékosztó ünnepségre. Az 
üdvözlő szavak után furulyás gyerekek 

szólaltattak meg az alkalomhoz illő zene-
számokat. Őket követte a gyermekek által 
várt ajándékosztás. A Vöröskereszt Terü-
leti vezetője egy-egy csomagot adott át a 
gyerekeknek, míg a nagyszakállú Mikulás 
zsákjából egy-egy plüss figurát választhat-
tak maguknak. Szabó Anett, kérésünkre, 
elmondta, hogy a dobozokba mi is került 
bele. Mindenki kapott társasjátékot, édes-
séget (cukor, csoki, sütemény). Öröm volt 
látni azt az izgalmat, amikor a gyerekek 
kibontották csomagjaikat. A rendezvény 
zárásaként a gyermekeket süteménnyel 
és hűsítő itallal látta vendégül a Vörös-
kereszt. A Területi Szervezet ismét tenni 
tudott valamit a rászoruló gyermekekért. 
Úgy hiszem, hogy mindőnk kötelessége, 
hogy a szervezetet támogassuk ezirányú 
tevékenységében is. A résztvevő gyerme-
kek karácsonya valamivel boldogabb lett. 
Köszönet illeti a szervezőket.

Kép és szöveg: Gut István

ÍGY VÁRTUK AZ ÜNNEPEKET

Adventi gyertyagyújtás a Református Óvodában a 
szülők, gyermekek közösségében

Ajándék ételcsomag 
és gulyásleves karácsony előtt

Egy cipősdoboznyi szeretet 

Jónak lenni jó

Vöröskeresztes Gyermekkarácsony

Karácsonyvárás

A Református Egyháznak és intézményeinek sok szép programja volt 
az adventi és karácsonyi időszakban. 

Az alábbi képek két ilyen alkalommal készültek.

Szeretetvendégség idős gyülekezeti tagok részére a 
református gyülekezeti házban

JANUÁRI ÁllATORVOSI ÜGYElET / www.nanasiallatorvos.hu
Január 5–6. dr. TóTh IsTván 06-70/376-1174 
Január 12–13. dr. KIss MárTon 06-70/932-8567
Január 19–20. dr. szabó PéTer 06-30/262-3893
Január 26–27. dr. adorján nándor 06-30/5252-995
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tájékoztató a lakosságot érintő helyi adókról 4. rész

Gépjárműadó
Mentes az adó alól:
a) a költségvetési szerv,
b) az egyesület, az alapítvány a tulajdoná-

ban lévő gépjármű után, feltéve, ha a 
tárgyévet megelőző évben társasági adó-
fizetési kötelezettsége nem keletkezett,

c) az autóbusz, ha az adóalany a tárgy-
évet megelőző évben elért számviteli 
törvény szerinti nettó árbevételének 
legalább 75%-a helyi és helyközi me-
netrendszerinti közúti tömegközleke-
dés folytatásából származott. A feltétel 
teljesüléséről az adóalanynak nyilat-
koznia kell,

d) az egyház tulajdonában lévő gépjármű,
e) a létesítményi tűzoltóságot fenntar-

tó gazdasági szervezetek azon tűzoltó 
szerkocsinak minősülő gépjárművei, 
melyek riasztás esetén részt vesznek a 
tűz elleni védekezésben, illetve a mű-
szaki mentésben,

f ) a súlyos mozgáskorlátozott személy, a 
súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a 
cselekvőképességet korlátozó (kizáró) 
gondnokság alatt álló súlyos mozgás-
korlátozott nagykorú személyt rend-
szeresen szállító, vele közös háztar-
tásban élő szülő – ideértve a nevelő-, 
mostoha- vagy örökbefogadó szülőt 
is – (a továbbiakban együtt: mentes-
ségre jogosult adóalany) egy darab, 
100 kW teljesítményt el nem érő, nem 
személytaxiként üzemelő személygép-
kocsija után legfeljebb 13 000 forint 
erejéig. Ha a mentességre jogosult adó-
alany adóalanyisága és adókötelezettsé-
ge az adóévben több személygépkocsi 
után is fenn áll, akkor a mentesség ki-
zárólag egy, a legkisebb teljesítményű 
személygépkocsi után jár,

g) a kizárólag elektromos hajtómotorral 
ellátott személygépkocsi,

j) az a gépjármű, amelynek adómen-
tességét nemzetközi egyezmény vagy 
viszonosság biztosítja. A viszonosság 
tekintetében az adópolitikáért felelős 
miniszter állásfoglalása az irányadó,

k) az Észak-atlanti Szerződés Szerveze-
te, az Észak-atlanti Szerződés alapján 
felállított nemzetközi katonai parancs-
nokságok, továbbá az Észak-atlanti 
Szerződés tagállamainak és a Béke-
partnerség más részt vevő államainak 
Magyarországon tartózkodó fegyveres 
erői, és e fegyveres erők és parancsnok-
ságok személyi állományába tartozó 
vagy alkalmazásában álló nem magyar 
állampolgárságú, katonai szolgálatban 
lévő és polgári állományú személyek 
tulajdonában lévő gépjármű.

A 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet 
7. § (3) bekezdés a) pontja szerint súlyos 
mozgáskorlátozott személy 2012. már-
cius 30-át követően – beálló vagy beállt 
egészségromlás következtében vagy ko-
rábbi időponttól fennálló egészségromlás 
szakhatóság általi megállapításának 2012. 

március 30-át követő kezdeményezése 
esetén – az, aki 
– a fogyatékos személyek jogairól és esély-

egyenlőségük biztosításáról szóló 1998. 
évi XXVI. törvény (továbbiakban: Fot) 
23. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
mozgásszervi fogyatékosnak minősül, 
vagy f ) pontja alapján halmozottan 
fogyatékosnak minősül és halmozott 
fogyatékosságai közül legalább az egyik 
mozgásszervi fogyatékosság,

– a 18. életévét be nem töltött, a maga-
sabb összegű családi pótlékra jogosító 
betegségekről és fogyatékosságról szó-
ló 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet 
(továbbiakban: Mr.) 1. számú mellék-
letének L) pontjában meghatározott 
mozgásszervi fogyatékosságban szen-
vedő személy vagy aki a P) pontban 
meghatározott többszörös és összetett 
betegségben szenved, amennyiben 
többszörös és összetett betegségei kö-
zül legalább az egyik mozgásszervi ere-
detű fogyatékosság, 

– a Korm. rendelet 8/A § szerinti mi-
nősítési rendszer szerint a közlekedő-
képességében súlyosan akadályozott 
személy, amennyiben ez az állapota 
várhatóan legalább 3 éven át fennáll.

A súlyos mozgáskorlátozottság ténye 
– a gépjárműadó-mentesség megállapí-
tásához kapcsolódóan – 2012. március 
30-át követően indult szakhatósági el-
járás során kiállított: 
– elsődlegesen a Nemzeti Rehabilitációs 

és Szociális Hivatal (szakértői szerv) 
átal a közlekedőképesség minősítésé-
ről kiadott szakvélemény-másolattal 
(mely a közlekedőképesség súlyos aka-
dályozottságának fennállást legalább 3 
éves időtartamra megállapítja), míg

– másodlagosan a Fot. szerinti fogyaté-
kossági támogatás (MÁK általi) meg-
állapításáról szóló hatósági határozat, 
vagy a megállapítása alapjául szolgáló 
hatályos szakhatósági állásfoglalás, 
szakvélemény másolattal (a Fot. alap-
ján az e) vagy az f ) pont szerint meg-
határozott mozgásszervi fogyatékosság 
esetén)

– az Mr. 3. számú mellékletében megha-
tározott igazolás-másolattal igazolható 
(emelt összegű családi pótlékról szóló 
igazolás, melynél a betűjel L vagy P).

Az előzőekben nevesített okiratok 
egyikével sem rendelkező ügyfél a köz-
lekedőképesség minősítését elősegítő, 
rendelkezésre álló orvosi dokumen-
tációval és egyéb iratokkal a lakóhe-
lye szerinti körzetközponti jegyzőnél 
(okmányirodánál) kérelmezheti súlyos 
mozgáskorlátozottságának megálla-
pítását. E kérelemmel az okmányiroda 
megkeresi a szakértői szervet a közleke-
dőképesség minősítése érdekében. Ekkor 
a szakértői szerv által kiadott szakvéle-
mény-másolat – feltéve, hogy az a közle-

kedőképesség súlyos akadályozottságának 
fennállását legalább 3 éves időtartamra 
megállapítja – szolgál alapul a gépjármű-
adó alóli mentesség megállapításához.

A Korm. rendelet átmeneti rendel-
kezései alapján a 2012. március 30-át 
megelőzően kiadott szakvélemény, 
szakhatósági állásfoglalás a hatályossági 
idején belül, de legkésőbb 2012. szep-
tember 15-ig használható fel. A 2011. 
július 1-ig kiadott orvosi szakvélemény 
(„7 pontos igazolás”) 2012. december 
31-ig használható fel az adómentesség 
érvényesítéséhez.

A fenti jogszabályváltozásokból eredő-
en tehát 2013. évtől az ún. „7 pontos iga-
zolással” illetőleg a 2012. március 30-át 
megelőzően kiadott szakvéleménnyel ren-
delkező személyek a korábbi igazolások 
alapján nem tekinthetők súlyos mozgás-
korlátozottnak, így gépjárműadó mentes-
ségre nem jogosultak. Ahhoz, hogy ezen 
személyek – függetlenül attól, hogy egész-
ségügyi állapotuk évek, esetleg évtizedek 
óta véglegesnek tekintendő – továbbra is 
jogosultak legyenek az adómentességre, 
a szakértői szervnél (2012. év végéig) a 
közlekedőképességük minősítése céljából 
vizsgálaton kell részt venniük és annak 
eredményeként súlyos mozgáskorláto-
zottságukat megállapító új igazolással 
kell rendelkezniük. Ha a „régi igazolás-
sal” rendelkező személy a felülvizsgálaton 
csak 2012. december 31-ét követően vesz 
részt, akkor az adómentesség az új igazo-
lás kiállítását követő hónap 1 napjától jár.

Termőföld bérbeadásról 
származó jövedelem

Mentes az adó alól a termőföld-bérbe-
adásból származó bevétel, ha a termőföld 
haszonbérbe adása alapjául szolgáló, hatá-
rozott időre kötött megállapodás (szerző-
dés) alapján a haszonbérleti időtartama az 
5 évet (az adómentesség feltételéül szabott 
időtartam) eléri.

Szemétszállítási díj
Mentesül a szemétszállítási díj megfizeté-
se alól a tanya lakcím-megnevezésű épít-
mény tulajdonosa.

A rendszeres szociális segélyben, vagy 
időskorúak járadékában részesülők ké-
relemre mentesülnek a közszolgáltatás 
díjának megfizetése alól, a kérelemnek a 
Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iro-
dáján történő benyújtását követő hónap 
elsejétől.

Mentesül kérelemre, a kérelemnek a 
Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iro-
dáján történő benyújtást követő hónap 
elsejétől, a közszolgáltatás díjának meg-
fizetése alól a 70. életévet tárgyév janu-
ár 1-jéig betöltött egyedül élő személy.  
A mentesség csak egy lakás céljára szolgáló 
ingatlan után illeti meg a magánszemélyt.

Szüneteltethető a közszolgáltatás igény-
bevétele azokon a lakás céljára szolgáló 
ingatlanokon, amelyeken folyamatosan 

legalább 90 napig senki sem tartózkodik 
és emiatt hulladék sem keletkezik.

A mentesítésre és a szüneteltetésre vo-
natkozó igényt az ingatlantulajdonos írás-
ban köteles bejelenteni a Polgármesteri 
Hivatal Közgazdasági Irodáján. A szüne-
telés az igény benyújtását követő hónap 
elsejétől érvényes.

Mezőőri járulék
A mezőőri járulék fizetési kötelezettségé-
nek megállapítása
a) az érdekelt földhasználatra vonatkozó 

nyilatkozata, és
b) az ingatlan nyilvántartás adatai alapján 

történik.
A mezőőri járulék kivetésénél a mező-

őri szolgálat felállításkori, azt követően a 
tárgyév január hó 1-jei állapot az irányadó.

A mezőőri járulék kivetését, illetve an-
nak mértékét befolyásoló eseményeket 
– a termőföld használati vagy tulajdon-
jogában történt változást, a módosult tér-
mértéket, megváltozott művelési ágat, az 
ezt igazoló okirat bemutatása mellett – 15 
napon belül köteles az érdekelt bejelente-
ni a fenntartónak.

A mezőőri járulékot évente egy alka-
lommal – minden év július 31-ig kell 
megfizetni.

Az Önkormányzat mentességet biztosít 
annak a befizetésre kötelezett földhaszná-
lónak (tulajdonosnak) – szociális rászo-
rultságtól függetlenül – akinek az adott 
tárgyévre fizetendő mezőőri járuléka nem 
éri el a 500 Ft/év összeget.

Tájékoztató dohánybolt 
nyitásáról

December 15-én megjelent a dohánytermé-
kek kiskereskedelmére vonatkozó pályázati 
kiírás.

A pályázatok beadási határideje: 2013. 
február 13. 

Díja: 25 ezer forint plusz áfa.
A pályázatokat ezután 30 napon belül bí-

rálja el a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
által létrehozott bizottság. A pályázati kiírás 
beszerezhető a Széchenyi programirodákban – 
pl. Debrecenben a Faraktár u. 2. sz. alatt) és le-
tölthető a www.nemzetidohany.hu honlapról.

Aki megnyeri az engedélyt, az 20 évig 
árusíthat dohánytermékeket a „Nemzeti Do-
hánybolt” feliratú, más üzlettől elválasztott 
helyiségében. A boltban csak dohányterméke-
ket és kiegészítőket lehet forgalmazni, illetve 
ha a tulajdonosnak van szerződése a Szeren-
csejáték Zrt.-vel, akkor bizonyos szerencsejá-
ték termékeket is.

Az értékesítési jogot az államtól kell meg-
vásárolni. A 2000 fő alatti településen évente 
nettó 100 ezer forint, a 2000 és 10 000 fő kö-
zötti településen 160 ezer forint, a 100 ezer 
fő feletti településeken 200 ezer forint lesz a 
koncessziós díj.

A pályázat díja 25 ezer forint, ezen kívül 
pedig 100 ezer forintot is letétbe kell helyezni, 
amelyet a pályázó visszakap. Részletes tájékoz-
tatás a www.nemzetidohany.hu honlapon.
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Megújult formák – korszerű 
közösségi szolgáltatások: 
Integrált Közösségi Szolgáltató 
Tér Tedejen

A Helytörténeti Gyűjteményben decem-
ber 10-én nyílt kiállítás Tűfestéses törté-
nelmi címerek és zászlók címmel. A golopi 
Ősi Magyar Címertár intézményvezetője, 
Angelovics Helga mutatta be az általa ösz-
szeállított tárlatot. A hatszáz lelkes Borsod 
megyei községben, Golopon található a 
Vay-kastély, amelynek állandó kiállítása 
közel kétezer magyar címernek és törté-
nelmi zászlónak ad otthont. Ebből húsz 
jutott el most Hajdúnánásra; egyházi, 
vármegyei és történelmi címerek mellett 
a Kossuth-, illetve a Vay-család jelképe is 
megtekinthető. 

A Vay-kastély tárlata 2008 óta vár-
ja látogatóit, akár iskolai osztályokat is 
rendhagyó történelemóra keretében. Az 
ott található zászlók és címerek mind-
egyikét Szabadiné Sinkó Ilona készítette, 

aki még kamaszkorában tanulta meg az 
aranyszállal készített, ún. aranyhímzést, 
illetve a festett kép hatását keltő tűfestéses 
hímzésmódot. Egy-egy zászló vagy címer 
kihímzése akár tízezer öltéssel is jár, és az 
ezüst- vagy az aranyfonál is meglehetősen 
drága, így nem meglepő, hogy a most 88 
esztendős hölgynek, bár alkotásairól min-
denki csak az elismerés hangján beszél, 
nem akadtak tanítványai, követői. 

Kísérőrendezvényként a helytörténeti 
gyűjtemény előterében kapott helyet né-
hány olyan emléktárgy, amely a városna-
pon újraavatott Hősök Emlékművéhez 
kapcsolódik. Az érdeklődők többek kö-
zött az 1927-es szoborállítás koszorúinak 
szalagjaira is vethetnek egy pillantást.

Vékony Gábor

Az elmúlt évti-
zedek egyik leg-
feszítőbb gondja 
hazánknak a 
vidék megtartó 
erejének csökke-
nése. Közismert 
a kiürülő fal-
vak, alvó váro-
sok, a migráció 
problematikája. 
Ezen segítendő 
hívták életre az 
Integrált Közösségi Szolgáltató Tereket. 
Ehhez jelentős uniós forrásokra lehet 
pályázni. Nyertes pályázat esetén – ki-
egészítve a magyar kormány, valamint 
a Vidékfejlesztési Minisztériummal tá-
mogatásával – felújíthatják a használa-
ton kívüli tereket, épületeket. Ezeket az 
elhagyott, sokszor gazdátlan épületeket 
a kor színvonalán álló, korszerű infor-
matikai eszközökkel ellátott közösségi 
szolgáltatásokat nyújtó komplexummá 
alakítják át.

Ilyen Integrált Közösségi Szolgáltató Te-
ret adtak át 2012. december 15-én délelőtt 
Tedejen. Még 2008-ban indult el az elő-
készítéssel ez a pályázat, melyet a Hajdú-
sági Vidék- és Területfejlesztési Szövetség 
nyújtott be és nyert el 2009-ben az egykori 
Tedeji Általános Iskola épületére, és amely 
mostanra a kivitelezésen is túl van. Több 
éve állt üresen az épület, remélhetőleg újra 
megtelik élettel, emberekkel, ahol gene-
rációk találkozhatnak, beszélgethetnek és 
szórakozhatnak, barátságok, szerelmek 
alakulhatnak.

A megnyitón Eperjesi Tamás, a Nem-
zeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vi-
dékfejlesztési Intézet főigazgató-helyettese 
elmondta, hogy az Integrált Közösségi 
Szolgáltató Tér a közszféra, a szociális szfé-
ra, az ifjúsági szféra és a vállalkozói szféra 
egyfajta találkozását jelenti, amely közössé-
geknek ad teret, gyerekeknek, fiataloknak, 
időseknek és családoknak egyaránt, ezáltal 
összetartó közösség, kapcsolat alakul ki a 
lakosok között.

Az átadó ünnepség a karácsony jegyében 
zajlott, amelyen várakozást felülmúló ado-
mányok érkeztek. Jelen voltak magánem-
berek és vállalkozók is, akik ajándékokkal 
segítették varázslatosabbá tenni azoknak 
a rászoruló gyerekeknek a karácsonyát, 
akiknek nem biztos, hogy sok ajándék ke-
rül majd a karácsonyfájuk alá. A felaján-

lásokat jelképesen 
átvette és meg-
köszönte Bögre 
Lászlóné, a Te-
deji Hétszínvirág 
Óvoda intéz-
ményegység-ve-
zetője, ezt köve-
tően az óvodások 
ünnepi műsorral 
kedveskedtek a 
jelenlévőknek. Az 
épület átadását 

jelképező szalagot Szabóné Marth Éva, 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Műve-
lődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsá-
gának elnöke vágta át, ezek után közösen 
bejárták a létesítmény helyiségeit. 

A korszerű épületkialakítás, a berende-
zés bizony a városban is irigylésre méltó. Itt 
minden megtalálható egy helyben; irodai 
szobák számítógépekkel, könyvtár, óvodá-
soknak játéksarok, főzni tanulóknak két 
berendezett konyha, sportolni vágyóknak 
az épület mellett sportpálya, bent öltöző és 
zuhanyzó, gyerekes családoknak pelenká-
zó, mozgáskorlátozott WC, amelyek eleget 
tesznek az Európai Uniós feltételeknek. 

Az ebben a pályázati konstrukcióban 
kialakított épületek napjaink legnagyobb 
magyarországi közművelődési beruházásai, 
amelyek segítik a helyben maradást, bol-
dogulást, a korszerű tájékozódást, mondta 
Eperjesi Tamás. Átlagban egy-egy épület 
felújítására 200 ezer eurós támogatás jut. 
Országszerte több mint 600 ilyen létesít-
mény kialakítására van lehetőség, ahol el-
érhető lesz a vidékfejlesztés szinte minden 
szolgáltatása. Közösségi fejlesztők, szociális 
munkások, korszerű agrárgazdasági, falu-
gazdászok fogadóórája, postai szolgáltatás, 
vállalkozók lesznek jelen, például fodrá-
szok, és a magyar nemzeti vidékfejlesz-
tési hálózat tájékoztatási pontja is, ahol 
hírekről, eseményekről, rendezvényekről, 
gazdasági fejlesztésekről kaphatnak in-
formációkat. A most átadott komplexum 
nagy segítség a tedejieknek, akiknek ezen-
túl nem kell majd a városba utazni, hi-
szen helyben is elérhetik a lehető legtöbb 
szolgáltatást. Ebben segítségükre lesz egy 
munkatárs, aki a programokat szervezi, a 
közösséget építi, végzi a könyvtári szolgál-
tatást, egy térbe vonja a közművelődést és 
a vállalkozókat. A közösségi tér naponta ig 
tart nyitva és használata

Krasznai Emese

SAJTÓKÖZLEMÉNY
TÖBB, MINT 100 GYEREK ISMERKEDHET MEG HAJDÚNÁNÁSON 
A KREATÍV IPAR KÜLÖNBÖZŐ TERÜLETEIVEL

2013 / január / 03

A hajdúnánási Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft az Új Széchenyi Terv Társadalmi 
Megújulás Operatív Program keretén belül pályázati úton 24 950 833 Ft-ot nyert.  
A projekt, amely a „Hajdúnánás, a kreatív kultúrák zászlóshajója” címet vise-
li 2013. január 1-ével indul. 13 csoportban több, mint 100 hajdúnánási gyerek 
és fiatal ismerkedhet meg a kreatív ipar különböző területeivel a hagyományos 
szalmafonáson át egészen az elektronikus újságírásig.

A TÁMOP „Építő közösségek” pályázat keretében a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 
2013. januárjától indítja el a következő kiscsoportjait, szakköreit, ahová 6–18 éves 
gyerekek, fiatalok jelentkezését várják:
– digitális fotózás (12–14 évesek) és (15–18 évesek). Foglalkozásvezető: Fűz László.
– szövés (11–18 évesek). Foglalkozásvezető: Szabó Lajosné.
– szalmafonás (8–18 évesek). Foglalkozásvezető: Reszeginé Nagy Mária.
– bábjáték (7–14 évesek). Foglalkozásvezető: Ilyés Lajosné.
– színjátszás (8–13 évesek) és (14–18 évesek). Foglalkozásvezető: Marth P. Ildikó.
– elektronikus sajtó (12–14 évesek) és (14–18 évesek). Foglalkozásvezető:  

Szabóné Tóth Judit.
– modern tánc (10–13 évesek) és (13–16 évesek). Foglalkozásvezető:  

Rozgonyi Melitta.
– néptánc (10–14 évesek) és (14–18 évesek). Foglalkozásvezető: Bistey Attila és 

Márton Attila.

A foglalkozásokon a részvétel díjtalan! További információk a művelődési központban 
Szólláth Zoltántól kérhetők (52/382-400, 70/372-1494). 

A projekt megvalósulásával a szervezők remélik, hogy a tárgyalkotó népművészet te-
rén olyan hagyományos foglalkozásokat meg lehet menteni, mint a szalmafonás vagy 
a szövés. A további kiscsoportokban (néptánc, színház, bábozás) is nagyon fontosak a 
helyi a hagyományok megjelenítése, míg az elektronikus sajtó és a fotózás jó talaj a 
városmarketing számára.

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.
Cím: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.
Telefon: +36 (52) 382-400, +36 (70) 372-1494 
E-mail: info@nanasvmk.hu 
Honlap: www.nanasvmk.hu

Hímzett történelem

Megjelent a Nánási kalendárium 2013. évi kötete

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.

Az átadás ünnepélyes pillanatai

2012. december17-én a Hajdú-
nánási Szellemi Műhely a 
Móricz Pál Városi Könyvtárban 
tartotta jubileumi közgyűlését. 
Ekkor került sor a Nánási 
kalendárium 2013. évi köte-
tének bemutatójára is. A ka-
lendárium megvásárolható a 
városi könyvtárban.

rizsu
Áthúzás
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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.

Gimnáziumi képzések

Négy évfolyamos emelt szintű angol – német nyelvi osztály a: 031209/10 
n: 031209/11

Négy évfolyamos általános tantervű osztály 031209/12
Hat évfolyamos gimnázium matematika, biológia emelt szintű osztály 031209/13

Szakközépiskola – 4 éves képzés
Informatika szakmacsoport 031209/20
Gépészet szakmacsoport 031209/21
Közgazdaság szakmacsoport 031209/22
Szociális szolgáltatások szakmacsoport 031209/23
Közlekedés szakmacsoport 031209/24
Vendéglátás-turisztika szakmacsoport 031209/25

Szakiskola – 3 éves szakképzés
Asztalos 031209/30
Kőműves és hidegburkoló 031209/31
Festő, mázoló, tapétázó 031209/32
Hegesztő 031209/33
Épület- és szerkezetlakatos 031209/34
Szociális gondozó és ápoló 031209/35
Női szabó 031209/36
Kerti munkás (SNI-s tanulók is) 031209/40

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 

A Hajdúnánási Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző Iskola 
és Kollégium az alábbi képzésekre várja a hatodik és nyolcadik osztályosok jelentkezését

Szeretettel várunk minden jelentkezőt.
Felvilágosítást kérhetnek az 52/570-694-es vagy a 06-70/337-6013-as telefonon.

Az iskola honlapja: www.korosi-hnanas.sulinet.hu

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik felejthetetlen halottunk 

Kelemen András
temetésén megjelentek, 

ravatalára koszorút, 
virágot helyeztek 

és bánatunkban részvéttel osztoztak.

A gyászoló család

Hirdessen Ön is a megújult 
Hajdúnánási Újságban!
Hirdetés feladás: Kéky Lajos Városi 
Mûvelõdési Központ
Telefon: 52/382-400, illetve Szabó Endre 
hirdetésszervezõnél a 06-30/523-6848-as 
telefonszámon.

Ez itt az Ön 
hirdEtésénEK a hELyE!

Coldrex tbl. 24x 1385 Ft
Mebucain mint tbl. 20x 1080 Ft
Magne B6 tbl. 50x 1395 Ft

A Neogranormon 72x törlőkendő, most fél áron 485 Ft. 

www.szimpatika.hu

Korona Patika

Boldog Új Évet kíván 
a Korona Patika!
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December hónapban kiemelt városna-
pi sport rendezvényét a Nánási Focisuli 
Egyesület szervezte. Immár hetedik alka-
lommal került megrendezésre a Hajdúvá-
rosok nemzetközi utánpótlás labdarúgó 
tornája.

Mint szervezőknek és edzőknek most is 
a legfontosabb alapelvünk volt az öröm-
futball érvényesítése. A torna színvonala 
most is garantált volt, DVTK, Csepel, 
Nyírsuli, Loki Focisuli, Eger, Borsod 
Volán, Mezőkövesd-Zsóry SE, stb. ha-
zai csapatok indulásával. A rendezvény 
színvonalát emelte, hogy román, szlovák 
és szerb csapatok is részt vettek a nívós 
versenyen. A nyolc korcsoportban 76 
csapat adta le nevezését. Mind végig ha-
talmas érdeklődés jellemezte a VII. Haj-
dúvárosok gyermek labdarúgó tornáját. 
A több korosztályt felvonultató rendez-
vényen 156 alkalommal csaptak össze az 
ifjú tehetségek Hajdúnánás Város Díjá-
ért. Jó hangulatú mérkőzéseket játszottak 
egymással, és igazán kitettek magukért 
a Nánási Focisuli Egyesület játékosai is.  
A szervezők nevében köszönöm a támo-
gatást Hajdúnánás Önkormányzatának, 
Centrum Pékség – Esat Memaj egyé-
ni vállalkozónak, Vargáné Bata Anita 

Jomasop ügyvezetőnek, Mészáros János 
Mészáros Ipker Bt.-nek, Csiki Lajos egyé-
ni vállalkozónak. Külön köszönet a köz-
reműködő játékvezetőknek, és minden 
focisulis szülőnek, akik a torna sikeres 
lebonyolításában segítettek.

Dobogós helyezések:
– 1999-es korcsoport: 1. DVTK, 2. Kin-

der Fc. (Ro), 3. Nyírsuli,… 5. HGB.
FK.

– 2000-es korcsoport: 1. Kinder FC. 
(Ro), 2. DVTK, 3. Hajdúsámson,… 6. 
HGB. FK.

– 2001-es korcsoport: 1. Nyírsuli, 2. 
DVTK, 3. Csepel, 4. HGB. FK.

– 2002-es korcsoport: 1. Nánási 
Focisuli, 2. Tiszaújváros, 3. Kinder 
FC. (Ro).

– Legjobb játékos: Bényei Ágoston Ná-
nási Focisuli.

– 2003-as korcsoport: 1. Hajdúbö-
szörmény TE. 2. Nyírsuli, 3. Nánási 
Focisuli.

– Legjobb Kapus: Urbán Gergő Nánási 
Focisuli.

– HBM Labdarúgó Szövetség külön-
díjasa, a torna legtehetségesebb játé-
kos: Varga Donát Nánási Focisuli.

– 2004-es korcsoport: 1. DVTK, 2. 
Hajdúböszörmény TE, 3. Balmazújvá-
ros,… 8. Nánási Focisuli.

– 2005-ös korcsoport: 1. DVTK, 2. Loki 
Focisuli, 3. Nánási Focisuli.

– Legjobb Kapus: Magyar Levente Ná-
nási Focisuli.

– 2006-os korcsoport: 1. Honvéd OFSE, 
2. Kinder FC (Ro), 3. Tiszavasvári,… 
10. Nánási Focisuli. 

Horváth Imre – Nfse elnök

Karácsony közeledtével mindenki 
igyekszik valami jót tenni, s aki meg-
teheti segítséget nyújt a hiányt szenve-
dőknek, azoknak, akiknek nem ada-
tik meg a gazdag Jézuska, még talán 
igazi karácsonyfára sem telik. 2012. 
december 14-én és 15-én a Tedej If-
júságáért Alapítvány szervezésében 
került megrendezésre a Mindenki ka-
rácsonya rendezvénysorozat. 

Első nap Hajdúnánáson a Városi 
Sportcsarnokban rendezték meg, ahol a 
karácsonyt sporttal kötötték össze. Má-
sodik nap Hajdúnánás-Tedej kapott fő-
szerepet, ahol már délelőtt elkezdődtek 
a programok. A Tedeji Óvodában játszó-

házzal várták a gyerekeket, rajzolhattak, 
festhettek kedvükre és elkészíthették Te-
dej karácsonyfájára a díszeket. Eközben 
a felnőttek számára pszichológiai témájú 
előadások voltak a gyermeknevelésről, 
melyet Alföldiné Ragyák Andrea szak-
pszichológus tartott. Az egykori Tedeji 
Általános Iskola tornaterme a délután 
folyamán hamar benépesült, hiszen há-
rom órától a Tedeji Hétszínvirág Óvoda 
betlehemes előadását láthatták a részt-
vevők, majd ezután került feldíszítésre 
Tedej karácsonyfája az óvodások segít-
ségével. Tompeti és barátja szórakoztató 
zenés műsorával főként a gyerekeknek 
szerettek volna kedvezni a szervezők, de 
sikerült még a felnőtteket is megnevet-
tetni kis előadásaikkal. A rendezvény 
sztárvendége Kaczor Feri volt, kinek 
slágereit minden korosztály ismerte és 
együtt énekelte. A résztvevőket forró 
teával és forralt borral kínálták a szerve-
zők. A délutáni programok közben két 
alkalommal tombolát sorsoltak, mellyel 
különböző nyereményeket lehetett haza-
vinni.

Krasznai Emese

A Hajdúnánáson 1908-ban született köl-
tőről, Vihar Béláról elnevezett versengést 
immár ötödik alkalommal rendezte meg a 
városi könyvtár. December 14-én Buczkó 
József, az intézmény vezetője a megjelent 
diákokon, tanárokon és szülőkön kívül 
a Budapestről újra városunkba látogató 
Vihar Juditot is köszöntötte. A költő ta-
nárként és műfordítóként ismert lánya az 
egyik zsűri elnökeként kapott szerepet.  
A könyvtár külső falán elhelyezett emlék-
tábla megkoszorúzása után a versenyzők 
két csoportban adták elő az általuk szaba-

don választott verset: az alsósok maradtak 
a könyvtárban, a felsősök pedig helyszűke 
miatt kénytelenek voltak átvonulni a mű-
velődési központba. 

A legkisebbeknél Horváth Dorina bi-
zonyult a legjobbnak, Nábrádi Amina lett 
a második, míg Daróczi Dorina végzett a 
harmadik helyen. A 3–4. évfolyamon Tö-
rök Alexa Tímea mögött Varga Laura és 
Csíszár Dorottya volt a sorrend. A felsősök 
versenyét értékelő Vihar Judit megdicsérte 
a gyerekeket, mert a klasszikus Tóth Ár-
pád- és Szabó Lőrinc-versek mellett bátran 
választottak modern, hozzájuk közel álló 
műveket is. Az 5–6.-osok körében Péter 
Anna érdemelte ki az első díjat, megelőzve 
Kovács Adélt és Varga Fruzsinát. A „leg-
idősebbeknél” Jantek Viktória, Borsó Sára 
és Ötvös Viktória állhatott fel a képzeletbe-
li dobogóra. A helyezettek könyvet kaptak 
jutalmul, de minden induló egy emléklapot 
és egy tábla csokit is hazavihetett.

Vékony Gábor

Mindenki Karácsonya Tedejen

Ebben az évben, május 10-én ünnepeljük 
az Országos Mentőszolgálat megalakulá-
sának 65. évfordulóját. Az évfordulóval 
kapcsolatban szeretnénk kérni minden-
kit, hogy aki rendelkezik mentéstörté-
neti dokumentációval, fényképpel, azok 
keressék a helyi mentőállomás vezetőjét, 
vagy munkatársait. (A 381-004 telefon-
számon történő egyeztetést követően.)

A korabeli dokumentumokból kide-
rül, hogy volt egy Lancia típusú mentő-
autó, amely a leírás alapján „haszontala-
nul” állt a tűzoltóság udvarán.

Csupán elmondásokból tudjuk, hogy 

talán egy taxit is átalakítottak mentőau-
tóvá, ill. a taxis is gyakran kisegítette a 
mentőket pótkerékkel. Keressük tehát az 
ezzel, vagy más érdekességgel, anekdo-
tákkal kapcsolatos információkat.

A rendelkezésekre bocsátott doku-
mentumokat visszaszolgáltatjuk.

Ugyancsak kérünk mindenkit, hogy 
aki más egyéb, egészségügyi, orvostör-
téneti dokumentációval rendelkezik, ke-
ressen bennünket! Segítségüket is előre 
köszönjük.

Tisztelettel:
Kovács Zsolt

Felhívás! Tisztelt hajdúnánásiak!

Vihar Béla versmondó verseny

Nagy érdeklődés kísérte 
a VII. Hajdúvárosok nemzetközi 
utánpótlás labdarúgó tornáját

December 11-én városi helyesíró versenyt 
szervezett alsó tagozatos tanulók számára 
a Bocskai István Általános iskola alsós 
munkaközössége Kovács Mónika irányí-
tásával.

Évfolyamonként 2–2 tanuló mérethet-
te meg magát a versenyen (38 kisgyerek 
18 osztályból), ahol a helyesírási feladat-
lap kitöltése mellett tollbamondott szöveg 
leírásával is bizonyíthatták helyesírási tu-
dományukat.

Helyesíró verseny
A verseny eredményét tekintve fej-fej 

mellett küzdöttek az évfolyam kis helyes-
írói, hiszen a pontokat nézve néhol a fél 
pont is sokat jelentett. 

A helyezések a következőképpen ala-
kultak:

Második évfolyam: 
I. Csiszár Anna 2.a
II. Varga Gergely 2.e
III. Pálfi Imre 2.c

Harmadik évfolyam:
I. Mirkó Anna 3.c
II. Fórizs Villő 3.f
III. Fazekas Dóra 3.d

Negyedik évfolyam:
I. Kiss Fanni 4.g
II. Varga Laura 4.f
III. Török Natasa Boglárka 4.a

Kép és szöveg: 
Fekete Andrea

Fotó: Fűz László
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Debrecen, autóbusz állomás – Hajdúnánás, 
autóbusz váró

Indul Érkezik Menetidő Közlekedik
1/ 5:45 6:41 0:56 m.szüneti napok kivételével naponta

2/ 6:15 7:25 1:10 mindennap

3/ 6:50 7:48 0:58 mindennap

4/ 7:20 8:35 1:15 munkanap

5/ 8:35 9:45 1:10 mindennap

6/ 9:30 10:40 1:10 munkanap

7/ 10:15 11:25 1:10 munkanap

8/ 11:00 12:15 1:15 munkanap

9/ 11:45 12:55 1:10 munkanap

10/ 12:30 13:40 1:10 VII.5-ig és IX.1-től munkanapokon

11/ 13:00 14:10 1:10 munkanap

12/ 13:20 14:30 1:10 iskolai előadási napokon 

13/ 13:45 14:55 1:10 mindennap

14/ 14:00 15:15 1:15 iskolai előadási napokon

15/ 14:30 15:40 1:10 mindennap

16/ 15:15 16:30 1:15 munkanap

17/ 16:00 17:15 1:15 munkanap

18/ 16:40 17:50 1:10 mindennap

19/ 17:45 18:55 1:10 munkanap

20/ 18:20 19:35 1:15 mindennap 

21/ 19:15 20:20 1:05 szabadnap kivételével naponta

22/ 20:15 21:25 1:10 mindennap

23/ 22:40 23:40 1:00 munkanap

Hajdúnánás, autóbusz váró – Debrecen, 
autóbusz állomás

Indul Érkezik Menetidő Közlekedik
1/ 4:25 5:35 1:10 mindennap

2/ 5:45 6:50 1:05 iskolai előadási napokon

3/ 6:00 7:15 1:15 iskolai előadási napokon

4/ 6:15 7:20 1:05 iskolai előadási napokon

5/ 6:45 7:50 1:05 iskolai előadási napokon

6/ 7:15 8:20 1:05 VII.5-ig és IX.1-től munkanapokon

7/ 7:30 8:45 1:15 munkanap

8/ 8:00 9:15 1:15 iskolai előadási napokon

9/ 8:33 9:40 1:07 m.szüneti napok kivételével naponta

10/ 9:50 10:57 1:07 mindennap

11/ 10:40 11:55 1:15 m.szüneti napok kivételével naponta

12/ 11:30 12:40 1:10 munkanap

13/ 12:30 13:45 1:15 mindennap

14/ 13:05 14:12 1:07 mindennap

15/ 13:45 14:55 1:10 munkanap

16/ 14:30 15:45 1:15 munkanap

17/ 15:00 16:10 1:10 munkanap

18/ 16:20 17:35 1:15 mindennap

19/ 17:10 18:17 1:07 mindennap

20/ 18:00 19:10 1:10 munkanap

21/ 19:00 20:10 1:10 munkanap

22/ 20:25 21:35 1:10 mindennap

23/ Hajdúnánás, autóbusz váróterem – Görbeháza, autóbusz váróterem

      16:25 16:50 0:25 munkanap

24/ Görbeháza, autóbusz váróterem – Debrecen, autóbusz állomás 

      17:03 18:00 0:57 mindennap

Vasúti menetrend – érvényes 2013. december 14-ig.
Hajdúnánás – Debrecen

Indulás Érkezés Menetidő Közlekedik

03:52 04:48 0:56 Hétfő-szombat

04:46 05:42 0:56 naponta

05:46 06.42 0:56 naponta

07:02 08:01 0:56 munkanapokon

07:46 08:42 0:56 naponta

09:46 10:42 0:56 naponta

11:46 12:42 0:56 naponta

13:46 14:42 0:56 naponta

15:46 16:42 0:56 naponta

17:46 18:42 0:56 naponta

19:51 20:47 0:56 naponta

Debrecen – Hajdúnánás
Indulás Érkezés Menetidő Közlekedik

04:34 05:42 1:08 naponta

05:43 06:42 0:59 munkanapokon

07:02 08:05 1:03 naponta

09:02 10:05 1:03 naponta

11:02 12:05 1:03 naponta

13:02 14:05 1:03 naponta

15:02 16:05 1:03 naponta

17:02 18:05 1:03 naponta

19:07 20:10 1:03 naponta

21:02 21:58 0:56 munkanapokon

22:38 23:34 0:56 naponta

Január Február Március Április
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V

Május Június Július Augusztus
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V

Szeptember Október November December
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V

7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 H 17 H 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27

4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
H 14 21 H

1 8 15 22
2 9 16 23
3 10 17 24

4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 H 21 H

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31

6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 H 16 23 H
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26

3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 H 20 H
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30

5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 H 15 22 H
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25

2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 H 19 H
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29

7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 H 17 H 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27

4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
H 14 H 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 H 18 H
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 H 18 H
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
H 12 H 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29

2013

Jelmagyarázat: H = Hajdúnánási Újság megjelenési nap


