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A

Közmeghallgatás
Közmeghallgatást tartott Hajdúnánás Vá-
rosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
július 17-én. Szólláth Tibor polgármester 
úr köszöntőjében elmondta, hogy a szo-
kásostól eltérően 4 téma is terítékre kerül.

Az első napirend bevezetőjében Bucz-
kó József képviselő, a Városfejlesztési 
Bizottság véleményét tolmácsolta; a bel-
város forgalmáról készült helyzetelem-
zésről, és annak megállapításait, amelyet 
a bizottság elfogadott. A tervezetteket 
Dankóné Téglási Barbara, a Hajdú-Via 
Útépítő és Tervező Kft képviselője vázol-
ta, mutatta be. Szó esett a zóna jellegű 
sebesség korlátozásról, a nehéz járművek 
kitiltásáról, a lakó- és pihenő körzetbeli 
fokozott sebességkorlátozásról, a további 

beltéri utak egyirányúsításának szüksé-
gességéről. Szóba került a parkolási le-
hetőségek felülvizsgálata, a kerékpáros 
közlekedés szabályozása, ellenőrzése, a 
külső körút temetői részénél gyalogos 
átkelő megvalósítása.

A második részben a településképi vé-
leményezési és településképi bejelentési 
eljárásról szóló rendeletet Kissné Barta 
Piroska Irodavezető mutatta be. Szólt az 
építkezésekkel kapcsolatos véleményezé-
si- és bejelentési eljárásokról. Felhívta a fi-
gyelmet, hogy egy-egy építkezés, átalakítás 
előtt mindenki tájékozódjon, járjon utá-
na, hogy milyen fontos teendői vannak.

Harmadik napirendként került be-
mutatásra az a rendelet tervezet, amelyet 

Dombi György képviselő, a Bűnmegelő-
zési Tanács vezetője ismertetett. Ennek 
témája a Közösségi együttélés alapvető 
szabályai volt. Mint elmondta, szük-
ség van egy ilyen szabályozásra, amely 
megfogalmaz együttélési normákat, az 
egymás és a környezetünk iránti felelős-
séget. A tervezet közzétételre kerül, ame-
lyet mindenki véleményezhet. 

Utolsó témaként a szeptember 1-jén 
induló új orvosi ügyeleti rendszerről tájé-
koztatta a résztvevőket Jancsó Zoltán, az 
üzemeltető KHT vezetője. Az új ügyeleti 
rendszerről következő lapszámunkban 
részletesen tájékoztatunk. 

Gut István

hajdúnánási Hajdú Bokréta 
Hagyományőrző Csoport és 
a Kéky Lajos Városi Művelő-
dési Központ szervezésében 

az idén is a Nyakas Farm adott otthont 
az immár ötödik alkalommal megren-
dezésre került Hagyományőrző Ara-
tók Fesztiváljának 2013. július 6-án. 

Igazi arató idő várta azt a több száz 
vendéget és versenyzőt, július 6-án, 
szombaton délelőtt, akik ismét vállal-
koztak arra, hogy megmutassák; elbírják 
még a kaszát, vágnak még olyan rendet, 
mint akárki más. A házigazda ezúttal is 
Nyakas András és felesége, Éva asszony 
voltak, fővédnöke pedig Szólláth Tibor 
polgármester. Az idei megmérettetésre 
több mint tíz „aratóbanda” vállalkozott. 

A reggeli „aratópálinkás” fogadtatás, 
polgármester úr üdvözlő szavai, és Ga-
csályi Gábor nagytiszteletű úr áldást 
kérő fohásza után az aratóbandák han-
gos énekszóval vonultak a búzaföldre, 
ahol rövidesen elfoglalták a számukra ki-
jelölt részeket és kezdetét vette a verseny. 

Az előre kimért parcellákban haladtak a 
kaszások, terítették a kötelet, szedték a 
markot az asszonyok, kötötték a kévét, 
majd rakták azokat akkurátus keresz-
tekbe.

10 óra körül már minden csapat szé-
pen feltakarította a tarlót maga után, a 
keresztek szakszerűen álltak a helyükön 

és az értékelést végző zsűri szemlézte az 
elvégzett munkát. A zsűri elnöke ezúttal 
a téglási Krizsán Mihály volt, aki maga 
is gyakorolta még ifjú korában az aratást. 

Ebédig nótaénekesek, éneklő csopor-
tok váltották egymást, sőt egy igazi ősbe-
mutatót is láthatott a nagyérdemű; Csiki 
László: A malac című parasztkomédiáját. 

A jóízű ebéd elfogyasztása után került 
sor az aratóverseny értékelésére, igencsak 
jó hangulatban. Négy különdíj született, 
amelyen a téglási Balásházy János Kert-
barát Kör, a hajdúnánási Majoros László 
és csapata, a hajdúnánási Nyugdíjas Klu-
bot képviselő Jóna Gáborné és csapata, 
valamint a szintén hajdúnánási Lente 
Lajos Nótaegyesület csapata osztozott.

A helyezések sora Hajdúdorog, Haj-
dúhadház és Téglás között dőlt el.  
A tisztes korú, nagytapasztalatú zsűri 
döntése értelmében első helyezést ért el 
a hajdúdorogi Görög Demeter Kertbarát 
Kör, második befutó lett a hajdúhadházi 
Radnóczi Ferenc Kertbarát Kör és a do-
bogó harmadik fokára ezúttal a téglási 

Beck Pál Kertbarát Kör állhatott fel. 
Ezen túlmenően a legfinomabb hagyo-
mányos arató-sütemény címért is ringbe 
szálltak a csapatok. A Gál Lajos, Hódos 
Antal, Nyakas Andrásné összetételű zsű-
ri döntése értelmében első lett Tímári 
Balázsné dübbencse, második Kecsedi 
Sándorné szilvalekváros-diós kiflije és 
harmadik helyezést Kompár Miklósné 
olcsó lepénye érdemelte ki. A résztvevők 
késő délutánig tanyáztak az árnyas fák 
alatt, ének- és zeneszó mellett mulatták 
az időt, és mint a házigazda megfogal-
mazta, szívmelengető érzés volt látni, a jó 
hangulatban éneklő, muzsikáló, beszél-
gető embereket, és már ez megérte. 

(HNU)

Búza, búza, de szép tábla búza… Keresztrakás Jó ebédhez szólt a nóta  Fotó: Török Zoltán

Földtörvény
Az utóbbi idők egyik legnagyobb hord-
erejű törvénye született meg ez év júni-
usában; a 2013. évi CXXII. Törvény a 
mező- és erdőgazdasági földek forgalmá-
ról, azaz közkeletű nevén a földtörvény.

A törvény legfontosabb részeiről tartott 
sajtótájékoztatót július 4-én Szólláth Tibor 
polgármester úr. Mint mondta, a törvény 
parlamenti vitája közel egy évig tartott. Ha-
zánk uniós tagságából eredő kötelezettsége, 
hogy a hazai termőföldpiacot legkésőbb 
2014. április 30-ig meg kell nyitnia a tag-
államok földművesei előtt. Többek között 
ezért is volt szükséges – több más fontos 
szempont mellett – a törvény megalkotása.

A törvény talán legfontosabb célja a ha-
zai földvagyon védelme a spekulánsoktól 
– mondta polgármester úr. Ezt megakadá-
lyozandó számtalan olyan gátat, korlátokat 
építettek be, amely a külföldi állampolgá-
rokat egyértelműen kizárja a földszerzés-
ből. Más a helyzet a tagállami, uniós ország-
beli személyek esetében. Ők nem minősül-
nek külföldinek, ám ugyanolyan szigorú 
feltételek mellett juthatnak földhöz, akár 
bérlet, akár tulajdon formájában, mint a 
hazai földművesek.

A törvény alapján a földműves a tulaj-
donában és bármilyen jogcímen használa-
tában álló föld, önfoglalkoztatóként, illet-
ve őstermelőként legfeljebb ötven hektár, 
egyéni vállalkozóként legfeljebb háromszáz 
hektár nagyságú föld lehet.

A családi gazdálkodás alatt álló föld 
együttes mértéke az újonnan megszerzett 
földdel együtt legfeljebb ötszáz hektár le-
het. A földbérleti maximum mértéke ezer-
kétszáz hektár, e határ fölött csak különle-
ges feltételek teljesülése esetén lehetséges a 
földhasználat. Ezek pl. a vetőmagtermesz-
tését folytató nagygazdaságok, illetve a 
nagy állattartó gazdaságok.

Illetékes földbizottság vétója és a zseb-
szerződések kiszűrése

A földvásárlást megvétózhatja a helyileg 
illetékes földbizottság, amely helyben lakó 
gazdálkodókból áll. A helyi bizottságok 
ismerik az ott élőket, tudják, ki az, aki 
valóban gazdálkodó, aki életvitelszerűen 
helyben és mezőgazdálkodásból él. 

A földdel kapcsolatos szerződéseket csak 
államilag készített, sorszámozott nyomtat-
ványon lehet érvényesíteni, a jogalkotói 
szándék szerint ezzel kiszűrhetőek a zseb-
szerződések, illetve nem léphetnek hatály-
ba. A zsebszerződéseket egyébként a július-
tól hatályba lépő új Büntető törvénykönyv 
bűncselekménynek minősíti, amely egytől 
öt évig terjedő szabadságvesztéssel bünte-
tendő, és nemcsak a szerződő felek sújtha-
tók ilyen szankcióval, hanem a szerződés 
megkötésében közreműködő ügyvédek és 
közjegyzők is.

Polgármester úr elmondta még, hogy a 
törvénnyel kapcsolatban a közeljövőben 
több lakossági fórumot is szándékoznak 
szervezni, szakemberek bevonásával.

(HNU)
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Van bennük dohányElkezdődött a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara 
tagdíjbevallási időszaka!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara 2013-as évi adat-
egyeztetési és tagdíjbevallási időszaka 
elkezdődött. A Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara minden tagját levélben értesíti 
és tájékoztatja a szükséges teendőkről. 
Az adategyeztetést és önbevallást a 
kamarai bevallás honlapján elérhető 
www.bevallasnak.hu felületen kell 
elvégezni. Amennyiben Önt a kamarai 
törvény nem kötelezi a tagságra, úgy a 
fent említett felület üzenetküldőjén ke-
resztül kérheti regisztrációjának törlését, 
nem kell bevallást tennie.

Az adategyeztetés és tagdíjbevallás 
határideje: 2013. július 31.

Amennyiben nincs módja Internet 
elérésen keresztül bevallásának elkészíté-
sére, úgy keresse fel személyesen területi 
igazgatóságunkat vagy tanácsadói irodá-
inkat. A tagdíj önbevalló lapot aláírva 

a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara te-
rületi igazgatóságára is el kell juttatni.

A tagdíj befizetés határideje: 2013. 
augusztus 31.

A tagdíjbefizetés két módja:
Átutalással az alábbi számlaszámra: 

11749008-20190244.
Vagy sárga csekken, melyet a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara területi igazga-
tóságán vehet át vagy a kamarai tanács-
adójától kérheti.

Mind az átutalásnál, mind a csekk-
nél a közlemény rovatban a kamarai 
nyilvántartási számot fel kell tüntetni!

Kérdése esetén forduljon bizalom-
mal a Nemzeti Agrárgazdasági Ka-
mara területi igazgatóságához, vagy 
tanácsadói irodájához!

Köszönjük Tagjaink megtisztelő 
együttműködését!

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Miközben a trafikpá-
lyázatok elbírálása 

körüli botrány újabb 
és újabb hullámokat vet, 

július 1-jén Hajdúnánáson is megnyitot-
tak a nemzeti dohányboltok. A jellegze-
tes, barna alapon T betűs kokárdát viselő 
üzletekben az első napok tapasztalatairól 
tájékozódtam. Egy hölgy húszezressel 
szeretne fizetni a Bocskai úti boltban, de 
a fiatal eladó nem tud visszaadni, pedig 
aznap már öt órája nyitva vannak. „Amíg 
az élelmiszerboltok ki nem árusítják a 
meglévő készleteket, addig pontosan nem 
lehet felmérni a forgalmunkat” – mondja 
az üzlet tulajdonosa, aki szerint a közvéle-
kedés a trafikpályázatnak csak a negatívu-
mait tartja számon, arról senki sem beszél, 
hogy például közel harminc új munkahe-
lyet teremtettek a városban a megnyíló 
dohányboltok.

Mivel a Szerencsejáték Zrt. nem akar 
több lottózót nyitni a környéken, a ciga-
retta, a szivar, a dohány mellett vevőcsa-
logatónak az üdítő, az újság, a sorsjegy 
marad, de ezek sincsenek még mindegyik 
boltban. Mivel az üzletekbe az előírás sze-
rint felragasztott átlátszatlan fóliák miatt 

nem lehet belátni, ezért a vásárlókat az 
egyedi vonások csábíthatják visszatérésre. 
Az egyik trafikban egy impozáns kávégép 
szolgálja ezt a célt, a másikban a tulajdo-
nos az eladók kedvességére alapoz, a har-
madik a hosszú nyitva tartásra esküszik. 

A bolt elhelyezkedése persze legalább 
ilyen fontos. A kilenc nánási trafik az 
egyik üzletvezető szerint szerencsésen 
van elosztva a városban. Ezzel a központi 
buszmegálló közelében megnyílt két bolt 
tulajdonosa aligha ért egyet, pechjükre 
egyikük sem tudta, „mi készül a szom-
szédban”. A munkába igyekvők, hazaté-
rők választhatnak, hogy egy fitneszterem 
mellett, vagy egy volt kocsmában szer-
zik-e be a füstölnivalót. 

„Mutatnál igazolványt?” – kérdi 
félkomolyan az eladó az egyik hölgyvásár-
lótól. „Már tízzel is elmúltam tizennyolc” 
– feleli az nevetve. A milliós bírság réme 
valószínűleg szabálykövetésre ösztönzi 
majd az üzleteket, bár mindenki látja a 
rendelkezések életidegen voltát. Ma egy 
fiatal hamarabb ülhet volán mögé, vagy 
indulhat kocsmázni, minthogy betehetné 
a lábát egy dohánytrafikba. 

Vékony Gábor

A Hajdúnánási Polgárőr Egyesület a Kép-
viselő Testület határozata alapján megnyi-
totta irodáját a Dorogi út 5 szám alatt. 
Ez alkalomból kerestem meg az egyesület 
elnökét, Ambrus Antalt kérdéseimmel.

Melyek az iroda fő funkciói?
Irodánk első sorban az irányító mun-

kát, az adminisztrációs feladatok ellátását 
szolgálja. E hely biztosítja azt a körül-
ményt, ahol tudjuk a hivatalos dolgainkat 

intézni, tudjuk akár személyesen, akár 
híreszközökön keresztül tartani a kap-
csolatot a hivatalos szervekkel, az Orszá-
gos- és a Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr 
Szövetségekkel. Emellett lehetőséget biz-
tosít egyesületünk tagjai számára a kultu-
rált körülmények közti kikapcsolódásra. 
Lehetőség van internetezésre. A jövőben 
be szeretnénk szerezni TV készüléket és 
sporteszközöket is.

Kik és milyen ügyekben kereshetik fel az 
irodát?

Bármely állampolgár, akinek valami-
lyen kérése, kérdése van a polgárőrséggel 
kapcsolatos témában, vagy bejelentést kí-
ván tenni olyan eseményről, cselekmény-
ről, ami a lakosság nyugalmát, biztonságát 
zavarja vagy veszélyezteti. Meghallgatás 
után ha szükséges, akkor továbbítjuk az 
ügyet az illetékes hatóságok felé.

Mit kell tudnunk az ügyfélfogadás rend-
jéről és az elérhetőségről?

Jelenleg minden hétköznap délelőtt tar-
tunk ügyfél fogadást Irodánkban, a Do-
rogi út 5 szám alatt. Később ezt éjszakai 
ügyeleti szolgálattal is bővíteni akarjuk.

Telefonszámunk: 06-30/621-1941
E-mail címünk: ambrus@nanaskabel.hu

Gut István

Pályázati felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegy-
zője pályázatot hirdet a Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal önkor-
mányzati és szervezési ügyintézői állás-
helyének betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtarta-
ma: 2013. szeptember 1-től kezdődő ha-
tározatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 4080 Hajdúná-

nás, Köztársaság tér 1.
A közszolgálati tisztviselők képesítési 

előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. 
rendelet alapján a munkakör betöltője ál-
tal ellátandó feladatkörök:
– képviselő-testületi és bizottsági műkö-

déshez kapcsolódó feladatok ellátása, 
– képviselő-testületi döntések, önkor-

mányzati rendeletek előkészítése,
– az óvoda fenntartásának feladatellátásá-

hoz kapcsolódó feladatok. 
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapí-

tására és a juttatásokra a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– jogász szakképzettség; 
– számítógépes felhasználói ismeret 

(Word-, Excel-, internet-használat),
– elvárt nyelvtudás: középfokú tárgya-

lóképes angol, vagy német nyelvtudás 
(C típusú államilag elismert középfokú 
nyelvvizsga)

– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefoly-

tatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent 

legalább egy év közigazgatásban eltöltött 
szakmai gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások: három hónapnál nem 
régebbi erkölcsi bizonyítvány.

iskolai végzettséget, szakképesítéseket 
igazoló dokumentumok másolata,

fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a 

2011. CXCIX. törvény 5. mellékletében 
foglalt adattartalommal.

A munkakör betölthetőségének legko-
rábbi időpontja: 2013. szeptember 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2013. augusztus 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt dr. Kiss Imre jegyző 
nyújt, az 52/381-411/104. mellék tele-
fonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Hajdúná-

nási Közös Önkormányzati Hivatal címé-
re történő megküldésével (4080 Hajdú-
nánás, Köztársaság tér 1.). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pá-
lyázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 13099-1/2013, valamint a mun-
kakör megnevezését: önkormányzati és 
szervezési ügyintéző

A pályázati eljárás, a pályázat elbírá-
lásának módja, rendje:

A pályázó(ka)t a jegyző Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat Polgármesterével 

együtt hallgatja meg. Ezt követően törté-
nik a jegyző döntése alapján – a polgár-
mester egyetértésével – az ügyintéző kine-
vezése. A kinevezési jogkör gyakorlója 6 
hónap próbaidőt köt ki. 

A pályázati eljárás eredménytelenné 
nyilvánításának jogát fenntartjuk. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2013. augusztus 15. 

A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje: w.w.w.hajdunanas.hu – 
2013. július 19.

Hajdúnánási Újság – 2013. július 25.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpont-

ja: 2013. július 19.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemze-

ti Közigazgatási Intézet (NKI). 
A pályázati kiírás a közigazgatási szerv 

által az NKI részére megküldött adatokat 
tartalmazza, így annak tartalmáért a pá-
lyázatot kiíró szerv felel. 

Hajdúnánás, 2013. július 16.

Dr. Kiss Imre jegyző

Önkormányzati hírek

Polgárőr Iroda nyílt Hajdúnánáson
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A következő nép, amely nyomot hagyott 
a dombon, a szintén keletről bevándo-
rolt nomád szarmaták voltak a II–IV. 
században, de csak jellegzetes edényeik 
töredékeit leltük itt meg. Őket a szintén 
keleti eredetű avarok követték 567-ben, 
akiknek birodalma a 820-as évekig állott 
fenn a Kárpát-medencében. Egy földmű-
velő falusi közösségük ütött itt tanyát. Két 
kis földbe mélyített kunyhójuk nyomát 
bontottuk ki, amelyek oldalai 250–280 
cm körüliek voltak csupán, s 70–90 cm-
re süllyesztették a földbe aljukat. A mai 

dinnyéskunyhókhoz voltak hasonlatosak, 
egy–egy kis kemence volt egyik sarkuk-
ban, hogy a hidegebb téli napokra behú-
zódó gyermek- és asszonynépnek valami 
meleget szolgáltasson. A férfiak ilyenkor 
is a nádsátorban tanyáztak, ügyelve a 
karámokban lévő állatokra. A karámok 
nyomait az egész felületek észlelhető ár-
kok mutatják. Az egykor nomadizáló avar 
pásztornép külterjes gazdálkodást folyta-
tott, falvaik még őrizték a régi pusztai élet 
nyomait.

A honfoglaló magyarok valamikor 895 

után létesítettek itt temetőt. Sírjaikat 
sekélyebbre ásták, mint a szkíták, ezért 
a földhordás, erózió és a szántás sokat 
megsemmisíthetett közülük. Mindössze 
öt került elő viszonylag jó állapotban, 
háromnak csak maradványait leltük meg. 
Közrendű emberek lehettek, de voltak 
köztük fegyveresek is. Őket követően 
nem létesült itt se település, se temető, 
legelővé és szántóvá vált e határrész.

Fodor István

Románia keleti részén, az „üveghegyeken 
innen, ott, ahol a kurta farkú malac túr”, 
még Székelyföldön is túl, létezik egy kis 
híján elfeledett népcsoport, kiknek egy 
része az Árpád-korban vándorolt oda, má-
suk Dél-Magyarországról menekült hu-
sziták, más részük a Rákóczi-szabadság-
harc és 1848–49. menekültjei. Soraikat a 
határőri szolgálat, a nehéz jobbágyszolgál-
tatások és a nincstelenség elől kivándorló 
székelyek állandóan gyarapították. 

Anyanyelvükről az idők folyamán fo-
lyamatosan szokatták le őket, melyeket 
hivatalos rendeletekkel is sokszor megerő-
sítettek. A  másfél évszázados erőszakos 
beolvasztási politika megtörte a moldvai 
magyarságot: ma a 250 ezer moldvai ka-
tolikusból már csak 60 ezren beszélik őse-
ik nyelvét. Magyar iskoláik 1947–55 kö-
zött működtek, de csángó dialektusukat 
anyanyelvükkel és a román nyelvvel meg-
tűzdelve ötvözték. A szakirodalom szerint 
a kutatók többféle elnevezést adtak nekik, 
elsősorban földrajzi életterük alapján. Az 
Aranyos-Beszterce torkolatvidékén, az 
ún. Szeretterén vagy Mezőségen Bákó 
(Bacau) városa közelében lakók (kb. 30 
falu), a kutatás, egy részük erős székelyes 
jellegét megállapítva, „déli csángók”-ként 
tart számon.

A magyar nyelvet még ismerő moldvai 
közösség folyamatosan asszimilálódott, 
napjainkban ez már magától is műkö-
dik: a legtöbb családban a szülők a jobb 

érvényesülési le-
hetőségek remé-
nyében otthon 
sem anyanyelvü-
kön beszélnek a 
gye rmekekke l , 
de egyes részek 
magyarságtudata 
erősödést mutat. 
Ez köszönhető a 
szövetségeknek, 
az oktatást és a 
megélhetést segí-
tő alapítványok-
nak, akik állandó 
és figyelemre mél-

tó – legfőképpen – önkéntes segítőikkel 
azon munkálkodnak, hogy öntudatukat, 
hovatartozásukat erősítsék, sorsukat meg-
könnyítsék, s ha lehetséges segítsék, a sok-
sok év során tartó beolvadásukat megállít-
sák, s – talán – visszafordítsák.

Ennek érdekében kelt útra egy csapat 
városunkból is, hogy az előzetes gyűjté-
sekből, valamint saját forrásból származó 
adományaikat – ruhaneműt, tanszere-
ket, tartós élelmiszert, kerékpárokat – 3 
moldvai csángó településre (Máriafalva, 
Magyarfalu, Gajdár) eljuttassa.

Elhatározásukat a Csángó-Magyar Szö-
vetség erősítette, ottlétüket a magyarta-
nítást végző önkéntesek segítették, akik 
hely- és emberismeretüket latba vetve 
szállást biztosítottak számukra  helybéli 
családoknál. Megérkezésükkor Gajdár-
ban meleg vacsorával, szőlőlevélbe töltött 
csángó galuskával várták őket. Még aznap 
este egy helyi családnál „biotakarmányon 
hízlalt” „disznyót” vásároltak, melyet más-
nap a csapat egy része feldolgozott a saját 
és a falubeli emberek élelmezése céljából.

A csapat másik fele a Gajdártól nem 
messze fekvő Magyarfaluba látogatott, 
ahol az előző évben voltak az ideihez ha-
sonló elhatározásukat teljesíteni. A helybe-
liek nagy szeretettel várták őket, hálás szív-
vel köszönték meg a nánásiak ajándékait.

Visszatérve bázishelyükre az Aranyszal-
ma néptáncegyüttes egy része csatlakozott 
hozzájuk, s az este közös programmal 

folytatódott. A gajdári és a nánási gyere-
kek kedvenc játékaikra és dalaikra tanítot-
ták egymást az ottani iskola udvarán.

Harmadnap Máriafalvára, a Gajdártól 
– légvonalban – 4 km-re lévő falucskába 
szekerezett a csapat a nánási gyerekekkel 
együtt. Innen a gyerekek télben-hóban 
gyalog teszik meg az utat nap mint nap, 
mivel az iskolájuk közös. A festői szép-
ségű erdők-hegyek övezte falu lakói, az 
alpolgármester és a Csángó Szövetség 
megbízottja is tárt karokkal fogadta őket, 
ahol csapatunk disznótoros ebédet főzött-
sütött, valamint közben egy játszóteret is 
felépített a gyerekek óriási örömére.

Ottlétük utolsó napján Gajdárban is 
felépítették az itthonról szállított alap-
anyagból készült játszóteret, melyet a 
gyerekek hatalmas lelkesedéssel vették 
birtokukba.

Viseletüket, dialektusukat, népdalaikat 
a velük élő önkéntes tanító (aki a tanítá-
si időszakban naponta foglalkozik velük, 
tanítja őket anyanyelvükre a mesék, a ver-
sek, hagyományaik, történelmük megis-
merése által) kezdeményezésére mutatták 
be a nánásiaknak.

A csapat ottlétéről meséltek a fentebb 
leírt szavak. Hazajöttük, a szívekben ha-
gyott érzések ellentmondóak- szívszorító-
an felemelőek, örömtelien szomorkásak. 
Mosolyt vittek magukkal, de vajon ebből 
maradt-e ott? A gyerekek, akik még soha 
nem ültek hintán, biciklin, akiknek nem 
volt saját iskolatáskájuk, tolltartójuk, lab-
dájuk, vajon mennyi ideig lesznek képesek 
megőrizni ezt az emléket, melyet a nánási 
csapat tagjai soha nem felejtenek el.

Bízva abban, hogy ők sem, a gyönyö-
rű csángó kislány szavaival megerősítést 
nyert ottlétük: „Ugye, jöttök még?”

Útjuk, céljuk természetesen nem va-
lósulhatott volna meg a rengeteg segítő 
szándékú felajánló nélkül, akik a teljesség 
igénye nélkül a következők:

Avia Töltőállomás, Református Egyház-
község, Prónay Sándor, Szerszámbiroda-
lom, Bocskai István Általános Iskola, Cseh 
József, valamint a sok-sok magánember.

Fekete Andrea

„Csángó magyart el ne veszítsd…”

Régi népek nyomai a Verestengerjáráson 2. rész

Kállai Sanyi 
(1961.május 8.–2013. július 5.

Életének 53. évében elhunyt Kállai 
Sándor. Családja, rokonsága mellett 
utolsó útjára kísérték őt 2013. július 
16-án szomszédai, barátai, munkatár-
sai, mindazok, akik ismerték őt életé-
ben. Nyolcgyermekes család tagjaként, 
szeretetben nevelkedett fel az életútra. 
Általános iskolai tanulmányai után a 
mechanikai műszerész szakma fogásait 
sajátította el, miután következtek a te-
vékeny munkásévek. Előbb az Egyesült 
Izzóban dolgozott. Közben letöltötte 
sorkatonai szolgálatát is. Környezete, 
személyében egy sokoldalú embert 
ismerhetett meg. Sok mindennel pró-
bálkozott, mígnem egyéni vállalkozó 
lett. Ő hozta létre a sokunk által ismert 
Dekorinfo reklám irodát, ahol azután 
mindvégig dolgozott. Közben szeretet-
tel övezte megszületett két gyermekét, 
nevelkedésük útját. Részt vállalt váro-
sunk közéletéből is. Több évig elnöke 
volt a Mi Érted Élünk Egyesületnek. 
Közéleti alkalmakat rendezett és szer-
vezett. 2006-tól a városi képviselő-tes-
tület tagja volt. A tevékeny, segítőkész 
ember tele volt jövőbeni tervekkel, 
elképzelésekkel, amikor szervezetében 
végzetes erők kezdtek munkálni. Saj-
nos egészségi állapota mintegy 3 éven 
át egyre romlott. Oly annyira, hogy 
már a nagy orvostudomány sem tudta 
megmenteni őt. A kegyetlen halál 2013. 
július 5-én kioltotta eddig lángoló élet-
mécsesét. Gut István

Búcsú

Fotó: Fekete Andrea

A Hajdúnánási Fürdőben 
a megújult 

házias ízekkel, családias 
hangulattal, olcsó árakkal 

várja kedves vendégeit 
a terasz új üzemeltetője 
a Hajdúnánási Gyermek- 

és Közétkeztetési 
Nonprofit Kft.

„PÁLMA
TERASZON”

Ez itt az Ön hirdEtésénEk a hElyE! Hirdessen Ön is a megújult Hajdúnánási Újságban!
Hirdetés feladás: kéky lajos Városi Mûvelõdési központ Telefon: 52/382-400, illetve Szabó Endre hirdetésszervezőnél a 06-30/523-6848-as telefonszámon.
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Mint ismeretes, a Nánás Pro 
Cultura Nonprofit Kft. „Hajdú-
nánás a kreatív kultúrák zászlós-
hajója „ című uniós pályázata sok 
kreatív kis csoport működtetését 
teszi lehetővé a Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központban, többek 
között két színjátszó csoportét is.

A pályázat segítségével a nemré-
giben alakult gyermek, – Mese cso-
port – és az ifjúsági színjátszó csa-
patnak sikerült eljutnia a Balatonra 
egy öt napos szakmai felkészítő 
táborba. Marth P. Ildikó, néhány 

tanár és szülő vezetésével 19 gyerek 
pattant fel a buszra, s szinte meg 
sem álltak Balatonlelléig.

‒ Szakmailag sikerült lezárnunk 
egy féléves munkát - mesélte a ren-
dezőasszony – melyről nemsokára 
bizonyságot adunk majd. Minden-
nap délelőtt foglalkozások voltak. 
Összeállítottuk a műsorunkat mely 
nagyon hangulatosra, humoros-
ra sikeredett. A kurzus fő célja, 
hogy összekovácsolódjon a csapat, 
s nyilván a mindennapi szakmai 
program, az intenzív próbák, egyé-

ni foglalkozások nagyobb hatással 
voltak a gyerekekre, mint a heti 
egyszeri találkozás. A délutánokat 
a pancsolások, a vízilabdázások és a 
nagy nevetések jellemezték. Utolsó 
nap késő estig énekeltünk a hatal-
mas tábortűz mellett. Reméljük 
27-én sikerül megmutatniuk a gye-
rekeknek, hogy mire képesek, mit 
tanultak. Természetesen a 18 óra-
kor kezdődő előadásra mindenkit 
szeretettel várunk.

Kócsi Imre

Görögország, Serges… Ez volt az uticélja 
a Hajdúnánási Gimnasztráda Csoport-
nak és az Aranyszalma Ifjúsági Néptánc-
csoportnak. 20 órás buszozás után meg 
is érkeztek ide. A 2013. június 27-től 
július 2-ig tartó XI. Nemzetközi Ifjúsági 
Táncfesztiválon főként néptánccsoportok 
vettek részt. A modern táncot egyedül a 
hajdúnánásiak képviselték Ukrajna, Szer-
bia, India, Litvánia, Magyarország és a 
házigazda Görögország fiataljai közül. 

Sergesen kívül minden nap más-más 
városban kápráztatták el a közönséget a 
fesztivál fellépői. Az ottani melegebb ég-
hajlat miatt az előadások csak este 10 kö-
rül kezdődtek, s bizony, hajnali 2 óra táj-
ban pihenhettek le a csoportok tagjai. A 
fesztiválon való részvétel ötlete egy utazási 
iroda ajánlásával indult. Aztán összefogtak 
a szülők, a gyerekek fellépéseket vállaltak, 
hogy összegyűjtsék az útra valót, no és 
természetesen a város is jelentősen támo-
gatta a kiutazást. Márton Attila és Márton 
Lászlóné néptánc pedagógusok valamint 
Rozgonyi Melitta, a gimnasztrádások ve-
zetője sok időt fordítottak a szervezésre, 

de a legfontosabbra, a felkészülésre is. 
Mindkét tánccsoport aktívan részt vesz 
a város különböző kulturális megmoz-
dulásain, ezenkívül a másfél éve működő 
néptánccsoport már aranyminősítést szer-
zett a Megyei Fórumon. A gimnasztráda 
csoport 8 éve kitartóan végzi munkáját és 
vesz részt különféle megmérettetéseken, 
sikerrel. Ez a görögországi fesztiválon való 
részvétel egyfajta jutalom is, de sokkal 
több annál. Fiataljaink erőt meríthettek 
más népek kultúrájából, az ott kötött ba-
rátságokból, az utazás összes élményéből. 

A további munka folytatásához kellő 
motivációt jelent számukra a fesztiválhan-
gulat megtapasztalása. Hazaérkezve máris 
edzőtáborokban, gálaesteken néptánc ta-
lálkozókon vesznek részt a fiatalok, ki-ki a 
maga műfajában. 

A görögországi fesztiválon a két cso-
port két különböző területet képviselt, 
mégis együtt igazán méltón képviselték 
Hajdúnánást és Magyarországot. Büszkék 
lehetünk rájuk. 

Nagy Ágnes

Lehetőségem adódott az öt napos szín-
játszótáborba elkísérni a gyerekeket Ba-
latonlellére, amolyan férfi felügyelőként a 
srácokra, és segítőként a délelőtti foglal-
kozásokon. Este 11 után érkeztünk meg, 
s boldogan foglaltuk el a 3 személyes 4. 
emeleti szobákat. Egy gyors cicamosdás 
után kimerülten huppantunk ágyainkba, 
s perceken belül mély álomba zuhantunk. 
Reggel az ébredéskor miközben szemem 
dörzsölgettem, s a gyorsan elillanó álom-
képekből próbáltam emlékeket összerak-
ni, hatalmas oroszlánok tűntek fel miköz-
ben engem kergetnek ordítva a Balaton 
parton. Bizonyára a fáradtság, meg az 
utazás konstatáltam s pár perc múlva már 
boldogan futottunk le reggelizni. Követ-
kező éjszaka viszont már tisztán hallottam 
a vadállatokat üvölteni, a harmadik nap 
hajnalán pedig megállapítottam, hogy 
„Valódi oroszlánbőgés” amit hallok im-
már az erkélyről, utalva a Keménykalap 
és krumpliorr című nagy sikerű film első 
részének címére. Ráadásul nem is egy, 

hanem kettő vagy három hangja szállt fé-
lelmetesen a csillagfényes éjszakában. No, 
jól nézünk ki! Állatkert csak Veszprém-
ben van legközelebb, az meg elég messze 
van, onnan nem hallatszik ide. Mégis igaz 
lenne a hír, hogy a Balcsi elsivatagosodik 
s ennek első jele, hogy megjelentek az 
oroszlánok? Nem elég, hogy arra ügyeljek, 
hogy a lurkók ne menjenek be a vízben a 
bólyáig, még a parton is figyeljek, ha jön-
nek a vadak. Fegyverzetünk maximum 
három vizipisztoly, de azt meg úgysem 
adják nekem ide a gyerekek. Ráadásul 
meg élethű krokodil meg elefánt maszkba 
bújt emberek mászkáltak a parton valami 
vidámparkot reklámozva, s néha a frászt 
hozva rám. De egyszer csak megoldódott 
a probléma. Kis teherautó hatalmas hang-
szórójából üvöltve hirdette, hogy itt az 
utazó nagycirkusz sztárvendégeivel a ha-
talmas fehér oroszlánokkal. No, ezeknek 
nincs hát más dolguk éjszaka, minthogy 
előadás után ijesztgetik az alföldi embert.

Kócsi Imre

Színjátszó tábor a Balatonnál

Az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesü-
let ingyenes internet-tanfolyamot indít 
nyugdíjasok számára.

 A tanfolyam helyszíne: Ifiház (Bocskai 
Filmszínház épülete)

 Kezdésének időpontja: 2013. augusz-
tus 5. (hétfő) 

 Érdeklődni és jelentkezni személyesen, 
valamint a 381-620-as telefonszámon 
lehet Szilágyi Erzsébetnél július 29-én 
és 30-án (hétfőn, kedden) 9–17 óra 
között.

 A korlátozott férőhely miatt kizáró-
lag nyugdíjasok jelentkezését tudjuk 
fogadni!

MoziMűsor

 Augusztus 1. (csütörtök) 18 óra: 
Zambézia. Színes, szinkronizált dél-af-
rikai animációs film

 Augusztus 3. (szombat) 19 óra: Az 
emlékmás. Színes, szinkronizált ame-
rikai sci-fi akciófilm

 Augusztus 10. (szombat) 19 óra: 
Rossz tanár. Színes, szinkronizált ame-
rikai filmvígjáték

 Augusztus 17. (szombat) 19 óra: Toy 
story 3. Színes, szinkronizált amerikai 
családi rajzfilm
Jegyár: 600 Ft. Jegyek az előadások he-

tében elővételben kaphatók. Pénztárnyi-
tás: 1 órával az előadások előtt.

Internet tanfolyam

Nemzetközi Ifjúsági 
Táncfesztivál hajdúnánásiakkal

55 éves érettségi találkozó

Június 29-én jubileumi érettségi találko-
zót rendeztek az 1958-ban végzett reál-
humán osztályok. Az 55 éves találkozón, 
melyet a gimnázium épületében tartot-
tak – 21-en vettek részt, ahol a régi szép 
emlékek és egymás viszontlátása mellett 
nagyon kedves fogadtatásban volt részük. 
Skopkó Istvánné megbízott igazgatónő 

a vendégek köszöntése után részletes tá-
jékoztatót tartott a több mint 350 éves 
iskola múltjáról, jelenéről, felvételi hely-
zetképéről.

A találkozó minden egyéb fontossága és 
szépsége mellett azért is volt különleges, 
mert a jubiláló osztályt egykoron tanító 
Péteri Lajosné nyugalmazott gimnáziu-
mi tanár is részt vett a nagy eseményen, 
aki ugyanabban  az évben kezdte hosszú 
és eredményekben bőséges pályafutását, 
mint a találkozót tartó egykori diákok.

A kellemes emlékek, a múlt és a jelen 
eseményeinek találkozása a résztvevők 
számára felejthetetlen élmény marad. 
Elmondásuk alapján életük legszebb 
érettségi találkozójáról úgy vettek búcsút 
egymástól, hogy még sok ilyen találkozón 
vehessenek részt együtt hasonlóan vidá-
man és egészségesen.

Fekete Andrea

Fotó: magánarchívum

KócsiSztori: Oroszlánbőgés 
a Balatonparton

Ez itt az Ön hirdEtésénEk a hElyE!
Hirdetés feladás: Kéky Lajos Városi Művelődési Központ

Telefon: 52/382-400, illetve Szabó Endre hirdetésszervezőnél 
a 06-30/523-6848-as telefonszámon.
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Hajdúnánás, Piac Üzletsor Mártírok útja 18. 
Telefon: 52/390-777 • Mobil: 20/334-6677 • www.okulaoptika.hu

Bőrét óvja a káros uv sugárzással szemben? És a szemét???
Az uv káros sugárzásának visszafordíthatatlan következményei lehetnek szemünkre nézve is!!! 

A megoldás: az Okula optika, ahol a crizal uv magas E-SPF faktorú 
szemüveglencsét most ütésálló alapanyagból, kedvezményes áron biztosítják Önnek!

Tökéletes védelem a szeme egészségéért!!!
Az akciót augusztus 8-ig biztosítjuk, további részletekről érdeklődjön üzletünkben!

A Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 
műköves részlege vállalja:

• komplett egyszemélyes síremlék gyártását akciós 
130 000 Ft +áfa 

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

• sírhely gondozását • síremlék tisztítását.
2

Bocskai Koronával történő fizetés esetén 5% kedvezmény!
2

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

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Hajdúnánás, Irányi u. 23.

Dr. Adorján Nándor
30/525-2995

nanasiallatorvos.hu

Rendelési idő:

Hétfőtől–Péntekig 16–18-ig.
Hétfő, Csütörtök, Szombat: 9–10-ig.

Egyéb időpontban telefonos egyeztetést követően.

ELADÓ!
Hajdúnánáson a Csokonai út 
16/2 alatt részben felújított 

55m2-es lakás eladó!
Alacsony rezsi, mérhető energiafajták.

Tel.: 06-30/525-9676 

ELADÓ!
52 m2-es jó állapotban lévő, 

légkondicionált részben felújított 
panellakás. Ugyanitt emeletes ágy 

és antik szekrény eladó.
Érd.: 06-70/524-2201

„Ahol a gyógykezelés kezdődik”

2013. január 15-től, Hajdúnánási lakosok számára a gyógykezelések 
teljes mértékben térítésmentesek!

Várjuk gyógyszolgáltatásainkkal 2013-ban is!

Fürdőnkben, nagy kedvezménnyel, lehetőség van Bocskai Koronával is fizetni!

www.nanasfurdo.hu  www.facebook.com/nanasfurdo
Tel.: 06-52/381-858, 381-806
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www.szimpatika.hu

Korona Patika

Advil Ultra 20x 1280 Ft 1095 Ft
Venoruton Gél 1355 Ft 1250 Ft
Nailner Körömgombásodás elleni Stiff 4935 Ft 3990 Ft

Bocskai Korona elfogadóhely! 

ELADÓ!
10 hektár szántó eladó 
a Csiszár központnál. 

Tel.: 06-30/8535-068

Molnár Lászlóné (Ibolya) 
fodrászatában 2013. május 30-tól 

a vendégek Bocskai Koronával 
is fizethetnek. Hajdúnánás, Bethlen 

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

Kérjük támogassa a Fehér Bot Alapítvány 
tevékenységét 

2013. július 1-től 2013. augusztus 31-ig. 
a

13688-as szám hívásával, 
mely a T-Com és a T-Mobil hálózatából hívható 

adományvonal.

Egy hívás ára: 100 Ft

Minden hívással a Fehér Bot Alapítványt támogatja, 
az összeg teljes egészével. 

Köszönjük segítségét!
A program támogatója a Magyar Telekom Nyrt. 

Fehér Bot Alapítvány
4087 Hajdúdorog, Nánási u. 4.
Tel.: 52/232-313
www.feherbot.hu

MegeMlékezés

File Lászlóné szül. Török Irma
volt Hajdúnánás Jegyző Nagy Imre u 2/B alatti lakos

halálának 1 éves évfordulójára.  

„Ma is úgy mint réges-régen. 
Ő volna végső menedékünk.
Minden, mi fáj, szívünket tépi
elpanaszolnánk sorra néki.
Fejünk kebelére hajtanánk,
ha élne még az Édesanyánk. ”

Fájó szívvel emlékezünk: 
Lányai, vejei, unokái és dédunokái.

50.
Házassági Évfordulóját 
ünnepelte 
Pálóczi Gábor 
és felesége 
KéKi MarGit, 
családja körében.

Kívánunk nekik jó egészséget 
az elkövetkezendő évekre. 

„Téged elfelejteni soha nem lehet,
sajnos meg kell tanulni élni nélküled.

Csak az hal meg akit elfelejtenek,
Örökké él, akit nagyon szeretnek.
Fájó szívünk fel-fel zokog érted,

Örökké szeretünk nem feledünk Téged.”

Köszönetnyilvánítás

Mindazoknak, akik Kállai Sanyi temetésén 
megjelentek, sírjára koszorút, 

virágot helyeztek, bánatunkban osztoztak. 

Szerető édesanyád, testvéreid, 
Ancsika és a Tóth Család.
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Hajdúnánás, Dorogi út vége  Tel.: 52/570-752
Mobil: +36-30/266-2824

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

 térkövek 
 (barabás téglakő, semmelrock, frühwald)

 terasz burkolatok
 (Zalakerámia, Cersanit)

 hőszigetelő rendszerek 
 (Bachl, Rockwool, Baumit)

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

Akciós:

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

SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS, 
ADÓTANÁCSADÁS

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

HAjDúNÁNÁSI RuHAIpARI KERESKEDELMI
ÉS SZOLGÁLTATÓ KfT.

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

Rotterdami kapcsolat 
2013. június 28-án feszítő-vágó berende-
zéseket és egyéb életmentéshez szükséges 
eszközöket kapott Hajdúnánás. Baráz 
Lajos, nyugállományú tűzoltó alezredes, 
tűzoltóparancsnok részéről közel két év-
tizede fennálló barátságnak köszönhető-
en, első alkalommal fogadhattuk város-
unkban Rotterdam nyugalmazott tűzoltó 
főparancsnokát, Cor Priellet és munka-
társát, akik közel 5 millió forint értékben 
ajándékoztak műszaki berendezést Haj-
dúnánás Város Önkormányzatának és a 
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Hajdúnánási Kirendeltsége 
számára.

A vendégeket Szólláth Tibor polgármes-
ter úr fogadta, majd a műszaki mentésben 
segítséget nyújtó két darab Holmatro tí-
pusú hidraulikus feszítő-vágó berendezés 
átadására a tűzoltó laktanya udvarán, ün-
nepélyes keretek között került sor. Önkor-
mányzatunk az eszközök ingyenes hasz-
nálatát biztosítja a Hajdú-Bihar Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúná-
nási Kirendeltsége számára. A nagy érté-
kű berendezések fontos mentési eszközök 
egy-egy közúti baleset alkalmával, főként 
beszorult sérültek mentésére használják, 
de egyéb más, kárelhárítási feladatok so-
rán is alkalmazhatóak. Reméljük, hogy az 
adományként kapott felszereléseket tűzol-
tóinknak ritkán kell majd éles helyzetben 
használniuk. Helyi tűzoltóink további aján-
dékokat kaptak külföldi kollégáiktól: há-

Fotó: Fülöpné Baráz Judit

Kiadó: Nánás Pro Cultura Nonprof it Kft. 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. 
Megjelenik: havonta két alkalommal, 7000 példányban, ingyenesen Hajdúnánás és Tedej háztartásaiban
Felelős kiadó: Bíró István ügyvezető • Főszerkesztő: Rigó Tamásné • Tördelés: Dekorinfo 2005 Bt.
E-mail: hajdunanasi.ujsag@gmail.com • Tel.: 06/70-372-1517, 52-382-400
Hirdetésszervező: Szabó Endre • 06-30-523-6848 • Nyomás: Litográfia Nyomda • ISSN 1215-9689
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Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felvett személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 
megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro 
Cultura Nonprofit Kft. végzi. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, 
törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

rom darab Dräger típusú légzőkészüléket, 
és hat darab sugárcsövet hoztak számukra. 
Takács Gábor tűzoltó alezredes, kirendelt-
ség vezető úr és Szólláth Tibor polgármester 
úr is megköszönte a tűzoltó bajtársaknak a 
felajánlásokat, és mindannyian bizakodva 
tekintenek a rotterdami-hajdúnánási kap-
csolatok erősödésére. Külföldi vendégeink 
nagyon pozitívan ítélték meg településün-

ket, az önkormányzatunk által biztosított 
fogadtatást és ellátást. A hazáig tartó hosszú 
út előtt pihenésként kipróbálták a Hajdú-
nánási Gyógyfürdő nyújtotta lehetőségeket, 
annak szolgáltatásait, és a helyi ételekkel is 
megismerkedhettek. Hazatérésüket köve-
tően jelezték, hogy a jövő évben feltétlenül 
szeretnének visszatérni városunkba.

Tóthné Varga Ildikó.

Ügyfélfogadás: 
Hétfő 9–12 óráig, Szerda 14–16 óráig, Csütörtök 14–16 óráig

Várjuk kedves régi és új ügyfeleinket! 

dr. rab ferenc 
ügyvédi iroda

Új címÜnk: 
nikodémusz, istván u. 5.

Elköltöztünk!


