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Meghívó
Nemzeti Összetartozás Napja 2013.
június 4.
▪ 14 óra Meleg Vilmos színművészrendező, a Magyar Kultúra Lovagja
rendhagyó irodalomórája a művelő
dési
központ
színháztermében
felsőta
gozatosoknak és középiskolásoknak „Költői életérzések Trianon
után” címmel.
▪ 17 óra Városi megemlékezés és koszorúzás a Trianoni emlékműnél. Beszédet mond: Szólláth Tibor polgármester
Közreműködik: Meleg Vilmos színművész, Nefelejcs Asszonykórus
▪ 20 óra a Hungarica zenekar koncert
a művelődési központ színháztermében. Belépődíj: 1000 Ft

HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA

„Hadiösvényen”
a Bocskais cserkészek

2013. MÁJUS 30.

Az „ezereszű” Nánási Tóth Lajos

3. oldal

Sikeres szereplés Kolozsvárott
és Gyulán

5. oldal

8. oldal

„Ez mind nánási portéka!”:
Városunk első márkája

M

Tájékoztatás a „Belterületi
utak fejlesztése Hajdúnánáson”
című pályázat kivitelezési
munkálatainak ütemezéséről
Az ÉAOP-3.1.2/A–11–2012–0022 azonosító számú, „Belterületi utak fejlesztése
Hajdúnánáson” elnevezésű pályázat keretében a Széchenyi körút, az Ady Endre körút és a Bethlen Gábor körút, mint
munkaterület 2013. március 1-jén átadásra került a kivitelező D-TRANSZ Kft-nek.
Március-április hónapokban a kivitelezés előkészítő munkálatai zajlottak;
megtörtént a kivitelezést akadályozó fák
és cserjék kivágása, valamint a kivitelezés
megkezdéséhez szükséges közműnyilatkozatok megújítása, szakfelügyeletek megrendelése.
2013. május 21-én az előkészítő munkák után a Széchenyi körúton elindult a
kivitelezés a kialakításra kerülő parkolók
helyének előkészítésével, és a felújítandó
járdák folyamatos, szakaszonkénti bontásával.
Május-június hónapokban előreláthatólag a Széchenyi körúttól kezdve az Ady
Endre körúton át a Bethlen Gábor körútig
folyamatosan, szakaszonként fog megvalósulni az aszfaltozási munkák előkészítése;
bontás, aszfaltmarás, tükörkészítés, útalapés szegélykőépítés, valamint a Kossuth
utca – Ady Endre körút – Bethlen Gábor
körút csomópontjában a jelzőlámpás forgalomirányító rendszer alépítményeinek
elhelyezése, továbbá a Széchenyi körúton
a parkolók építése.
A kivitelezés ideje alatt az Ady Endre
körúton ideiglenes autóbusz megállóhely
kerül kialakításra a meglévőtől Északi
irányba kb. 50 méterre. Az ideiglenes autóbusz megállóhely kialakításáról és a kivitelezési munkák megkezdéséről a kivitelező
a VOLÁN társaságokat időben értesíti.
Július-augusztus hónapokban az előzetes ütemterv szerint befejeződnek az aszfaltozási munkák, megtörténik az Ady Endre
körúton a buszöblök szabványosítása, va-

(831. SZÁM)

Az ünnepélyes átadás

Volt nyereményjáték is

Ínycsiklandó illatok és falatok

Házilag készült savanyúság, befőtt

int előző lapszámunkban már
tudósítottunk róla, május
4-én, szombaton ünnepélyes
keretek között nyílt meg a nánási termelői
piac, ahol helyi termékeket, termelvényeket, helyi alapanyagokból felhasználásával
készült élelmiszereket, élőállatot árusítanak, azaz itt csak „Nánási Portéka” található. A fejlesztés egy elnyert, több mint
negyvenmillió forintos pályázat megvalósulása, amelyben a tanyásgazdálkodás
hagyományainak megőrzését, továbbfejlesztését vállalta a pályázó Önkormányzat. A projekt egyik eleme az, amikor a tanyákon, kiskertekben megtermelt áruk a
helyi piacra kerülnek. Hogy milyen jelentősége van a helyben megtermelt zöldségféléknek, gyümölcsöknek, élőállatnak –
ezt nem kell különösebben hangsúlyozni.
Erről már több írást is olvashattak kedves
olvasóink H.T.P. monogrammal ellátva.
Képes összeállításunkban most felidézzük
az átadás néhány pillanatát.
Fotók: Fűz László

Szociális Földprogram 2013
2012-ben 85 család vett részt sikeresen
a programban. Konyhakerti növényeket
termesztettek és baromfit tartottak, természetesen saját családi fogyasztásra. Ez
évben 114 család jelentkezését fogadta el a
munkát irányító és ellenőrző Családsegítőés Gyermekjóléti Szolgálat. Április 23-án
17 órakor Szólláth Tibor polgármester úr
köszöntötte a programban résztvevőket a
Nyúl és Eszlári út sarkán, a már megmunkált, előkészített és kimért terület mellett.
Elmondta, hogy a Városi Önkormányzat
örül annak, hogy segíthet azon rászoruló
családoknak, akik önként vállalják – természetesen saját érdekükben – a munkát. Van, aki saját kertjében, van aki az

Önkormányzattól használatra kapott kis
földterületen végezheti a tevékenységet.
Ehhez minden résztvevő családnak kiosztásra kerül 1 zsák vetőburgonya és 1 csomag vetőmag, amelyben van dughagyma,
fokhagyma, borsó, bab és egyéb zöldségnövények. Felhívta a figyelmet arra, hogy
a segítő szándék mellett mindenki vegye
természetesnek az ellenőrzést is. A Szolgálat dolgozóinak közreműködésével, névsor
szerint osztották ki a biztosított magvakat.
Rövid adminisztráció után mindenki elégedettséggel és a kapott vetőmagvakkal
térhetett haza.
Május 10-én délután 17 órakor a Szociális Földprogram Állattartási Alprog-

ramjának keretében ismét előnevelt csirkék osztására került sor. Szólláth Tibor
polgármester rövid köszöntője után a
Családsegítő Szolgálat elkezdte a START
munkaprogram által előnevelt csirkék
osztását. Tavaly 179 család számára 3580
db, az idén 200 családnak 4000 db csirkét
osztottak ki.
A Családsegítő Szolgálat havi rendszerességgel ellenőrzi az állatok tartásának
körülményeit. Azaz elvárás, hogy a csirkék
felét meg kell tartani, lehetőleg a tojókat.
A tavalyi 97%-os eredmény után a szolgálat bízik abban, hogy idén is hasonlóan
pozitív eredménnyel zárul majd a projekt.
Gut István-Szabó Endre

lamint a Kossuth utca – Ady Endre körút
– Bethlen Gábor körút csomópontjában a
jelzőlámpás forgalomirányító rendszer kialakítása.
Szeptember hónapban a fák kiültetése
és a füvesítés, valamint az utcabútorok elhelyezése valósul meg.
A kivitelező az Ady Endre körút forgalmát jelzőőrök irányításával egy sávon

felváltva, de folyamatosan fogja biztosítani
a munkálatok ideje alatt, azaz teljes útlezárásra előreláthatólag nem kell számítania
a lakosságnak. Továbbá a kivitelezés ideje
alatt az ingatlanok megközelítésének akadályoztatásáról a kivitelező az ingatlantulajdonosokat értesíteni fogja.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Széchenyi körúton, az

Ady Endre körúton és a Bethlen Gábor körúton a kivitelezés ideje alatt,
de legkésőbb 2013. szeptember 30-ig
a kivitelezés befejezéséig 30 km/h
sebességkorlátozás van érvényben,
melyre figyelmeztető jelzőtáblák kihelyezésre kerültek.
A Tisztelt Lakosság megértését és türelmét előre is köszönjük!
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Szökőkútjaink víz nélkül
Mint arról már értesülhettek kedves olvasóink, városunk szökőkútjai műszaki
meghibásodás miatt nem működnek.
A napokban megismert szakértői vélemény alapján a teljes gépészeti berendezést le kell cserélni, és ezeket vízzáró
aknákban kell elhelyezni. A szakértői
vizsgálat azt is megállapította, hogy a
meghibásodások nem az üzemeltető

2013. május 30.

Átadták a skate pályát

(HÉPSZOLG Kft.) – hibájából következtek be, hanem eleve az építés során
nem kellő szakértelemmel és gondossággal végezte el a kivitelező a munkát.
A felmérés alapján a javítási költségek mintegy 3 millió Ft-ot tesznek ki.
A munkálatokról, illetve a forrásokról a
május 30-i ülésén dönt a képviselőtestület. (HNU)

Bocskai Korona híradó
Egyre bővül a Bocskai Koronát elfogadó helyek száma. Ballagások, évzárók közeledtével szívesen ajánljuk ismét figyelmükbe a
legfrissebb elfogadóhelyi listát.

2013. május 8-án hivatalosan is birtokba
vehették a gördeszkások, -korisok és kerékpárosok a Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat Magyar utcai intézményének területén elhelyezett gördeszka-pálya
elemeket.A Hajdúnánáson élő fiatalok körében igen kedvelt sportok közé tartoznak
az extrém sportok. A gördeszkázásra, görkorcsolyázásra, biciklizésre a korszerű, modern pálya átadásáig csak a város közterei,
a bevásárlóközpontok nagy beton placcai,
a játszóterek és a közeli települések skate
pályái adtak eddig lehetőséget. A pálya elemei a Hajdúnánás Városi Önkormányzat a
76/2011 (VII.29.) VM rendelet alapján a

Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER
fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatás pályázati felhívásának
keretében a Szabadidős szolgáltatások
fejlesztése „Ép testben ép lélek” célterületre pályázatból elnyert, 3 000 000 Ft
összegű nettó támogatásból kerültek beszerzésre. A minőségtanúsítvánnyal rendelkező
„keretes pipa” (nagyedcső) és „ugródoboz”
elnevezésű elemeket a gyakorlatok elindítására, valamint a gyakorlatok közbeni ugratásokra tudják használni a fiatalok.
A pályát március 1-től szeptember 30-ig
tartó időszakban egyelőre hétfőtől vasárnapig 10 és 18 óra között használhatják az
érdeklődők.
Varga Ildikó

SZERZŐDÖTT BOCSKAI KORONA ELFOGADÓHELYEK
Cégnév

Üzlet neve

Elérhetőség

Profil

AVIA Hajdúnánás, Lajko-Investment Kft.

Avia-Benzinkút

Polgári úti ipari park 6501/2. Hrsz.

benzinkút

10%

Balla Bútor Kft.

Balla Bútor Hajdúnánás

Dorogi utca 15.

bútorbolt

3%

Mindenre

Bata Tüzép Kft.

Bata Tüzép

Árpád utca 16. Tel.: 06-52/570-714

Tüzelő és építőanyag kereskedés

2%

Árlista szerint

Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat

Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat

Óvoda u. 2–10. Tel.: 06-52/570-536

Közoktatási intézményrendszer

Boglár Élelmiszer Kft.

Boglár Élelmiszer

Zrínyi u. 46. Attila u. 44. Vörösmarty u. 67.
Rákóczi u. 49. Bocskai u. 9–11.
Bocskai u. 63–65.

Élelmiszer Üzlet

2%

Mindenre (kivétel dohányáru, telefonfeltöltés)

Csiha Sándor e.v.

Fitness Terem

Kossuth utca 22.

Fitness terem

10%

szolárium használat

Csiszer Kft.

Csiszer Kft. Műszaki bolt

Széchenyi krt. 36.

Műszaki cikkek forgalmazása

2%

Műszaki cikk vásárlására

Eco-Lánc Kft.

Non-Stop Csemege

Dorogi utca 28.

Élelmiszer Üzlet

3%

Mindenre (kivétel dohányáru, telefonfeltöltés)

Esendel Kft.

Kupica Italdiszkont

Óvoda utca 28.

Italdiszkont

2%

Mindenre

Gál Lajos e.v.

Mozi Ételbár és Palacsintázó

Köztársaság tér 16.

Vendéglátás

10%

Árlista szerint

Göndör János

Göndör János

Táncsics Mihály u. 25. Tel.: 06-30/460-8406

TV, rádió,hangtechnika, egyéb elektronika

5–15%

Eszközjavítás

Hajdú Forma Szociális Szövetkezet

Digisprint Digitális Nyomda

Bocskai utca 2–4. Tel.: 06-20/494-2016

Nyomdai munkálatok

Hajdúker Kft.

Nánási-Hajdú-ker Kft.

Hajdú u. 1.

Víz-, gáz-és fürdőszoba szerelvények,
megújuló energia

Hajdúnánási Építő- és Szolgáltató Kft.

Hajdúnánási Gyógyfürdő

Fürdő utca 7. Tel.: 06-52/381-858

Belépőjegy, szolgáltatások, szállás

Hajdúnánási Építő- és Szolgáltató Kft.

Temetkezés

Kossuth utca 22.

Temetkezés

5%

A kedvezmény önkormányzati rendeletben meghatározott
tételekre nem vonatkozik

Hajdúnánási Gyermek - és Közétkeztetési
Nonprofit Kft.

Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési
Nonprofit Kft.

Bocskai utca 6.

Étkezés

5%

Árlista szerint

Hajdúnánás Város Önkormányzata START munkaprogram

START - Munka mintaprogram

Hunyadi u. 107.

Mezőgazdaság és állattenyésztés

20%

Mezőgazdasági projekt termékei

Oázis Kertészet

Szabadság u. 50.

Horváth Kertészeti Árudák Kft.

Kertészet

Kedvezmény

5%
2–10%
Árlista szerint

3–20%

Mire?
Mosó-kozmetikai szolgáltatások, frissen főzött kávé

Mindenre
Mindenre (terméktől függően)
Árlista szerint

Terméktől függően

Horváth Virágüzlet

Kossuth utca 3.

Ilyés és Társa Bt.

Ilyés és Társa Bt.

Bartók Béla krt. 1.

Lakó- és középületek tervezése

5%

Mindenre

IMICA Termál Panzió Kft.

Bocskai Étterem

Kéky Lajos utca 11.

Vendéglátás

5%

Étel fogyasztásra

Katonka Lászlóné e.v.

Toll-Tex lakástextil

Csokonai utca 12. 3/14

Lakástextil

3%

Mindenre

Katona Zsolt e.v.

Katona Zsolt e.v.

Malom utca 7.

Gépi földmunkák végzése

10%

Mindenre

Magyaros Étterem

Köztársaság tér 9–11.

Lacikonyha

Köztársaság tér 9–11.

Vas-Edény Bolt
Dolce Vita

Lac-Hús Kft.

kivéve menü és engedményes napok

Vendéglátás

5%

Ady Endre krt. 4.

vasáru

2%

Mindenre, kivéve PB gázpalack, hengerelt és húzott áru

Kossuth utca 13.

Szórakozóhely

5%

Mindenre

Play Tenisz Iskola

Fürdő utca 7.

Tenisz oktatás

5%

Mindenre

Nagy Katalin

Kati Vendégház

Vörösmarty út 4.

Szálláshely

10%

szállás

Nagy Miklós

Temetkezési iroda

Vörösmarty út 4.

Temetkezés

20%

Kiállított számla összegéből

„Napkelet” Ajándék- és Ékszerüzlet

„Napkelet” Ajándék- és Ékszerüzlet

Kossuth u. 3.

Ajándék, ékszer

Nábrádi József

Szerszám Birodalom Üzletház

Tiszavasvári u. 2.

Szerszám Kereskedelem

Kéky Lajos Városi Művelődési Központ

Köztársaság tér 6.

Közművelődés

Tourinform Iroda

Köztársaság tér 6.

Turizmus

Hajdúnánási Újság

Köztársaság tér 6.

Média

Helyi Televízió

Köztársaság tér 6.

Média

Korona Patika

Köztársaság tér 17-19.

Gyógyszertár

5%

Major Antal e.v.
Marton Zoltán e.v.

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.

Nánási Korona Bt.
Nyak-Ép Kft.
Olex-97 Kft.
Orosz János Kft.
Pál-Kovács Dezső

5%
5–20%
(terméktől függő)

kivéve napi menü

Mindenre
Mindenre (terméktől függően)
Belépőjegyekre

10%

Ajándéktárgyakra
Hirdetésekre

Más kedvezményekkel
össze nem vonható

Hirdetésekre
OEP által nem támogatott termékekre. Más kedvezménnyel
össze nem vonható.

Körös Sport

Dorogi utca 2.

Sportruházat és eszközök

10%

Mindenre. Más kedvezménnyel össze nem vonható.

Építőipar

Dorogi utca 2.

Építőipar

2%

Építőanyagokra

Olex-97 Kft.

Rákóczi u. 24/a

Asztalosipar

5%

Asztalosipari szolgáltatásokra

Polgári ABC

Polgári u. 87.

Menyecske ABC

Polgári utca 92.

Bányász Üdülő és Étterem

Fürdő u. 3.

Szálláshely és vendéglátás

Gyöngyszem Sport és Szabadidőközpont

Irányi u. 14.

Sport-és szabadidő

Winkler Lajos Gyógyszertár

Kossuth Lajos út 10

Ezüst Kígyó Gyógyszertár

Köztársaság tér 5.

Reszegi Magdolna Katalin

Róma ház

Sebestyén Alida

Sebestyén Cukrászda

Sebestyén László

Bolti vegyes kiskereskedelm

10%
egyes termékekre
10%

Napi akciós termékekből
Mindenre
Mindenre

Gyógyszertár

5%

OEP által nem támogatott termékekre. Más kedvezménnyel
össze nem vonható.

Nikodemusz I. u. 1.

Használt ruházat

3%

Mindenre. Más kedvezménnyel össze nem vonható.

Óvoda utca 28

Cukrászda

5%

Mindenre

CBA - Házhelyi Bolt

Pacsirta u 1.

Élelmiszer Üzlet

2%

Mindenre (kivéve dohányáru)

Színvonal-Color Kft.

Színvonal-Color Kft.

Bem utca 2.

Festékáru, vegyiáru

5%

Sniezka termékekre

Tedej Zrt.

Tedej Zrt. Vegyesboltja

Tedej, Fő u. 9.

Élelmiszer Üzlet

5%

Naturlevekre és gyümölcsökre

Szivárvány Virág- és Ajándéküzlet

Báthori utca 48.

Anikó Virágüzlet

Mártírok u. 21.

Virág és Ajándék üzlet

10%

Mindenre

Liliom Virágüzlet

Liliom utca 2.

Trendi Divat

Trendi Divat

Köztársaság tér 6.

Ruházati üzlet

5%

Mindenre. Más kedvezménnyel össze nem vonható.

Varga Margit

Margaréta Panzió

Kéky Lajos utca 5

Szálláshely

20%

szállás

Koffein Söröző

Kossuth utca 25.

Falánka Grill Ételbár

Kossuth utca 25.

Vendéglátás

10%

Mindenre

Kultúr-Art Kávézó

Köztársaság tér 6.

Világos 81 Kft.

Magyar utca 50.

Tűz és munkavédelmi tanácsadás, ipari és
háztartási tisztítószer kereskedelem

2–5%

Árlista szerint

Pharma-Sano Bt.

Tóth 3D Kft.

VELOÁK Kft.

Világos 81 Kft.

100
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

4080 Hajdúnánás,
Korponai u. 51.
alatti lakás eladó!

201325
/ május / 20.
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Társadalmi5 Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez „Komplex szociális és gyermekjóléti alapellátások kialakítása Hajdúnánáson”
címmel. A projektet a bíráló bizottság, támogatásra érdemesnek ítélte
a pályázatot, melynek eredményeképpen Szólláth Tibor, Hajdúnánás
0 polgármestere 2013. május 20-án aláírta a támogatási szerzőVáros
dést.
A Családsegítő Szolgálat célja és feladata segítséget nyújtani a szociálisan rászorulók részére. A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és
eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének,
családban történő nevelkedésének elősegítését, a veszélyeztetettség megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családból kikerült
gyermek visszahelyezését. Városunkban hiába vannak meg a jogszabály által
előírt szociális alapellátást biztosító, valamint szakellátást nyújtó intézmények,
azok egymástól elkülönülten működnek. A családok szolgáltatással való ellátásának komplexitása nem valósul meg. Az egyes intézmények külön-külön
kezelik az általuk fókuszált problémát és egymástól függetlenül biztosítják a
szolgáltatásaikat, amely emiatt nem hoz kellő eredményt.
A támogatással elnyert pályázat megvalósításával a szolgáltatást nyújtók közötti együttműködés és koordináció erősödik.
A program elemei hozzájárulnak a családok társadalmi integrációjához, a jól
működő családi kapcsolatok kialakításához. Közösségfejlesztés valósul meg,
amely csökkenti a város lakosságának körében levő társadalmi szakadékot és
egyenlőtlenségeket. Alapvető cél a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások
fejlesztése, működési hatékonyságának javítása olyan szolgáltatás-koordináció
kialakításával, amely a Hajdúnánáson élő lakosság igényeire adekvát komplex
választ tud adni.
A programba bevont közvetlen célcsoportot alkotják egyrészt a Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói, továbbá az egyházi- és civil szolgáltatóknál foglalkoztatott szociális szakemberek. A szervezetfejlesztésben részesülő
szakemberek minimálisan 20 fővel vesznek részt a projekt megvalósításában.
A szolgálat dolgozói részére a projekt működtetéséhez szükséges informatikai
ismeretek elsajátítása belső képzés keretében biztosított. Ezen kívül a Szolgálat
dolgozói részére önismereti- és személyiségfejlesztő tréning valamint szupervízió megvalósítására kerül sor. A projekt másik célcsoportja a szociális szolgáltatásokat igénybevevő ellátottak köre.
A pályázat továbbá lehetőséget ad a szociális alapellátás egységes dokumentációs rendszerének kialakítására, amelynek révén egyszerűsíthető a nyilvántartási rendszer.
Kiegészítő tevékenységek keretében a Szolgálatnál alapszolgáltatások iránt érdeklődő, ügyfélforgalomban megforduló gondozott személyek és gyermekek, valamint hozzátartozóik számára a következő programok valósulnak meg:
• ápolási- és gondozási feladatok elméleti és gyakorlati megismertetése
• idős, magányos emberek részére tervezett klubfoglalkozások mozgás, gasztronómia, internet használat,
• mentális tanácsadás fogadóóra keretében
• egészségügyi szűrések heti rendszerességgel preventív jelleggel,
• élet- és háztartásvezetési tanácsadás,
• közösségfejlesztés a Szociális Földprogramban résztvevő 73 család részére,
• önsegítő tematikus csoportfoglalkozás szabálysértést elkövetett 10 gyermek
és fiatal számára,
• családi délutánok keretében óvodapedagógus együttes foglalkozások a szülők és gyermekek részére,
• mozgásfejlesztő csoportos foglalkozás, audiovizuális eszközökkel, mozgássor
gyakorlása
• iskolarendszeren kívüli felzárkóztatás.
A
–
–
–

projekt szakszemélyzete:
Szalka János projektmenedzser
Nagyné Juhász Krisztina szakmai vezető,
Berkes Anikó pénzügyi vezető

A projektre Hajdúnánás Városi Önkormányzat (4080 Hajdúnánás, Köztársaság
tér 1.) 29 266 588 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, 100%-os támogatási intenzitás mellett.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A projekt megvalósulásának ideje: 2013. május 1.–2014. október 31.
Közreműködő szervezet az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit KFT. 1134
Budapest, Váci út 45. „C” épület.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Cím: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
Tel.: +36 52/381-411
E-mail: polghiv@hajdunanas.hu
www.hajdunanas.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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Telefon: 06-20/941-6108
Hőszigetelt, tetőteres 4 szoba,
nagy nappali, melléképület,
központi riasztórendszer,
parkosított udvar, tóval! Alacsony rezsi!!!

Ár megegyezés szerint, kisebb értékű lakást beszámítok!

„Hadiösvényen” a Bocskais cserkészek
Iskolánk
idei
tanévében alakult cserkészcsapata egy kellemes hétvégét
töltött el 2013.
április 19–21.
között Szerencsen az V. Tokaj-hegyaljai
Cserkész Hadijáték és Zöld Cserkésznap
c. rendezvényen. Rövid egy órás utazás
után regisztráció és séta következett Szerencsen. A program este az Árpád-hegyen
egy számháborúval és cserkésztábortűzzel
folytatódott, ahol kb. 100 cserkész együtt
játszott, énekelt. Tanúi lehettünk még egy
cserkész avatásnak is, ami igazán hangulatosnak bizonyult a ropogó tábortűz
mellett. A szombati napot elég korán, reggel 6 órakor kezdtük. A reggelit a városi
díszünnepségen való reprezentáció és a
hivatalos cserkésznap megnyitója követte. Ezután kezdetét vette egy hatalmas
történelmi színháború a Rákóczi várkas-

tély kertjében. Itt kidolgozott haditerv
alapján versengett egymás ellen két csapat
addig, míg meg nem szerezte a másik fél
zászlaját. A csatazaj elcsitultával a Zöld
Cserkésznap vette át az irányító szerepet.
Sok-sok hasznos környezetvédelmi információval lettünk gazdagabbak a szelektív
hulladékgyűjtés és a zöldenergia terén.
Az este eljövetelével az Esztenás jóvoltából egy fergeteges táncház keretén belül
szinte megremegtek az ősi vár falai, úgy
táncoltunk. Vasárnap reggel a közös étkezés után az emlékjelvények átadásával
fejeződött be a rendezvény, majd misére
vagy istentiszteletre vonulhattak a cserkészek. Sok közös, kellemes emlékkel a
szívünkben tértünk haza Szerencsről, ahol
jó volt látni, hogy a cserkészek mindig
segítik egymást, vigyáznak saját és mások
értékeire, viselkedésükkel a „JÓ” szellemiséget közvetítik. Reméljük máskor is lesz
alkalmunk elmenni ilyen rendezvényre.
Farkas Ferenc (cserkész-foglalkozás vezetője)

„Követelek, mert szeretlek” – In memoriam

Lente Endre (1927–2013)
1927. novem
ber 5-én született Debre
cenben hajdú
nánási gazdálkodó
család
második gyermekeként. A
szülők odaadó
gondoskodással, törődéssel nevelték, „írástudó” pályára szánták. Gyermekkorát, fiatal éveit
Hajdúnánáson töltötte, az általános iskola és a gimnázium elvégzését követően a
Debreceni Református Tanítóképzőbe
vezetett útja. A kollégium szellemisége a
fiatal diákok lelki fejlődésére igen nagy
hatással bírt, emberszeretetre, sokoldalúságra, gyakorlatiasságra nevelte őt is.
A kollégium falai között összetartó közösségek formálódtak, a diákok évenkénti találkozókon erősítették és erősítik meg barátságukat. A debreceni évek
nehézségei felnőtté érlelték a kisdiákot.
Tanítói pályáját a Fehér megyei Zámolyon kezdte, majd tanyasi tanítói, iskolaigazgatói és napközis tanári feladato-

kat is ellátott. Az évek során történelem
tanári és sok más egyéb végzettséget is
megszerzett. Emlékszem, amikor soksok évvel ezelőtt egykori tanítványának
csendesen ezt mondta: „félretanítottuk a
történelmet”. Következetes, szigorú pedagógus volt, akit a városban mind a mai
napig rengeteg tanítványa tisztel. Szigorú tekintete megértő, segítő szívet takart.
„Követelek, mert szeretlek” – ez volt
pedagógusi és szülői pályájának vezérlő fonala, amely napjaink tanítóinak és
tanulóinak egyaránt üzenet értékkel bír.
Szülőként azt hisszük, hogy ha mindent megadunk a gyermeknek, nem kell
munkát végeznie, követelményeknek
megfelelnie, akkor jól neveljük és szeretjük. Ha a szülő szereti gyermekét, akkor
követelményeket állít fel a gyermekével
szemben, kijelöli azt a pályát, azokat a
határokat, amelyen belül a gyermek biztonságosan fejlődhet.
Ezüst, arany- és vasdiplomás pedagógustól búcsúzunk. Tanító bácsi, igazgató
bácsi nyugodjon békében.
Papp Gáborné
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önkormányzati hírek
A Hajdúnánási Közös Önkormányzati
Hivatal a „Közszolgálati tisztviselőkről
szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. §
(1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
a Hajdúnánási Közös Önkormányzati
Hivatal közterület-felügyelő munkakör
betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
2013. július 1-től kezdődő határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
A közszolgálati tisztviselők képesítési
előírásairól szóló 29/2012. (III. 7) Korm.
rendelet alapján a munkakör betöltője
által ellátandó feladatkörök: közterület
rendjével kapcsolatos engedélyezési és
egyéb feladatok ellátása
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
▪ a köztisztasági és a közterület rendjével
kapcsolatos feladatok ellátása,
▪ közterület-használati engedélyezési eljárások lefolytatása, közterület-használattal kapcsolatos feladatok, útlezárások
engedélyezése,
▪ városrendészeti feladatok ellátása,
▪ belterületen parlagfű mentesítéssel
kapcsolatok feladatok.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
▪ Magyar állampolgárság,
▪ Cselekvőképesség,
▪ Büntetlen előélet,
▪ rendészeti szakközépiskolai végzett
ség
vagy ezzel egyenértékű más korábbi
képzési formában szerzett végzettség; rendőr szakközépiskolai, határ
rendészképző szakiskolai végzettség;
középiskolai végzettség és rendőri szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más
korábbi szakképesítés; középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga,
▪ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
Előnyt jelent a közigazgatásban szerzett
legalább három éves szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
▪ 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

▪ iskolai végzettséget, szakképesítéseket
igazoló dokumentumok másolata,
▪ fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a
2011. évi CXCIX. tv.5. sz. mellékletében foglalt adattartalommal.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2013.
július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2013. június 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kiss Imre jegyző
nyújt, az 52/381-411/104. mellék telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 9264-1/2013, valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő. § Postai úton, a pályázatnak a Gönyű
Község Polgármesteri Hivatala címére
történő megküldésével (9071 Gönyű,
Kossuth Lajos utca 67.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 618-12/2013,
valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázó(ka)t a jegyző Hajdúnánás
Városi Önkormányzat Polgármesterével
együtt hallgatja meg. Ezt követően történik a jegyző döntése alapján – a polgármester egyetértésével – az ügyintéző kinevezése. A kinevezési jogkör gyakorlója 6
hónap próbaidőt köt ki.
A pályázati eljárás eredménytelenné
nyilvánításának jogát fenntartjuk.
A pályázat elbírálásának határideje:
2013. június 24.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: w.w.w.hajdunanas.hu
– 2013. május 30.
Hajdúnánási Újság – 2013. május 30.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. május 30.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI).
A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
által az NKI részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Kedves segíteni szándékozók!
Nagy nehézségek árán sikerült végre bankszámlát nyitni annak az idős bácsinak, Varga
Miklósnak, akinek április 25-én égett porig a háza.
A tűzben mindene oda veszett, a háza teljesen leégett, lakhatatlanná vált, benn égtek
ruhái, használati tárgyai, személyes okmányai köztük siket kártyája, pénze, mobiltelefonja… stb.
Csak romok maradtak, amelyek eltakarítására városunk polgármestere segítségül
munkásokat küldött. Nehezíti az amúgy is nehéz helyzetét, hogy nincs gyermeke és
családja aki segíthetné. Csak a jó szándékú emberekben bízik. Bár a helyszín lassan
tisztul, a legnagyobb probléma most az, Miklós bácsi szavaival élve: a „Vityilló”-ra való
előteremtése. Kérünk minden vele együtt érző, segíteni akaró embert, hogy adománnyal
segítsük őt talpra állni!
A számlaszám, amire bármekkora összeg akár külföldről is utalható: ERSTE Bank-s
számla Varga Miklós néven. HU67 11600006-00000000-63026607
MINDEN ADOMÁNYT KÖSZÖNÜNK!
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OEP ügyfélfogadás a Járási
Hivatalban
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve 2013. május 6. napjától az
egészségpénztári ügyintézés lehetőségét a
polgárokhoz még közelebb, Hajdú-Bihar
megye járási hivatalaiban is lehetővé teszi,
kihelyezett ügyfélfogadás keretében.
A járási hivatalokban intézhető,
egészségbiztosítással kapcsolatos ügytípusok:
1. A kötelező egészségbiztosítás pénzbeli
ellátásai (terhességi gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, táppénz,
baleseti táppénz), a méltányosságból
adható egészségbiztosítási pénzbeli
ellátások (méltányosságból adható
terhességi gyermekágyi segély, méltányosságból adható gyermekgondozási díj, méltányosságból adható
táppénz), továbbá az utazási költségtérítés iránti kérelmek, hiánypótlások
átvétele.
2. Méltányosságból adható egyszeri segély iránti kérelmek, hiánypótlások
átvétele.
3. Közgyógyellátási szakhatósági állásfoglalás kiadásához szükséges hiánypótlások átvétele.
4. Társadalombiztosítási Azonosító Jelre (TAJ) való jogosultság ellenőrzése,
a TAJ igazolvány kiadása, pótlása,
cseréje.
5. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról szóló igazolás kiadása, pótlása, illetve egészségügyi szolgáltatásra

6.

7.

8.
9.
10.

való jogosultságról szóló hatósági bizonyítvány iránti kérelem átvétele.
Az Európai Egészségbiztosítási Kártyával kapcsolatos teljes körű ügyintézés, valamint a szociális biztonsági koordinációra vonatkozó uniós
rendeletek (883/2004 rendelet és a
987/2009/EK rendelet) szerinti, különösen a járulékfizetési kötelezettség
tekintetében alkalmazandó jog megállapításával, illetve az Európai Unió
tagállamaiban történő munkavégzéssel kapcsolatos kérelmek átvétele.
A bejelentett személyek jogviszonyés jogosultsági adataira vonatkozó jelentések fogadása, adatszolgáltatások
teljesítése.
Foglalkoztatók és egyéb bejelentésre
kötelezettek adatainak módosítása az
érintett bejelentése alapján.
A külföldön biztosított, TAJ-jal rendelkező személyek bejelentések fogadása.
Minden egészségbiztosítási ügytípusban tájékoztatás nyújtása, nyomtatványok biztosítása.

Az ügyfélfogadás helyszíne a HajdúBihar Megyei Kormányhivatal Hajdúnánási Járási Hivatala 4080 Hajdúnánás,
Bocskai u. 12–14. III. emelet 301. szoba. Minden héten szerdán 9.00–11.30-ig
várjuk kedves ügyfeleinket.
Dr. Orosz Erika
hivatalvezető

A XVII. Hajdúdorogi Vállalkozói
Napok és Termékkiállítás
Időpont: 2013. június 7–8. (péntek–szombat)
Helyszín: a Hajdúdorogi Városi Piaccsarnok.
A vállalkozói napok időpontja és
helyszíne egybeesik a „Hajdúdorogi
Városnap” szórakoztató és kulturális
rendezvényeivel.
Várjuk azon cégek, vállalkozók jelentkezését, akik kiállítóként részt kívánnak venni a XVII. Hajdúdorogi Vállalkozói Napok és Termékkiállításon!
PROGRAMOK:
2013. június 7. (péntek)
10.00 Megnyitó ünnepség
Köszöntőt mond: Csige Tamás Hajdúdorog Város polgármestere
A kiállítást megnyitja: dr. Ábrahám
László a HBKIK általános alelnöke
A díjakat átadja: Jádi Norbert a
HBKIK Hajdúdorogi Szervezetének
elnöke
Szakmai előadások:
11.00 Energia megtakarítási lehetőségek a fűtéskorszerűsítésben
Előadó: Misinkó Sándor megújuló
energia üzletágvezető HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.

11.30 Üzleti partnerkeresés külföldön
és belföldön
Előadó: Szőllősi Nóra Adrienn
Enterprise Europe Network tanácsadó
Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara
12.00 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal aktualitásai
Előadó: Klepács Györgyi kirendeltség-vezető, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Hajdú-Bihar Megyei
Kirendeltsége
2013. június 8. (szombat)
18.30 A XVII. Hajdúdorogi Vállalkozói
Napok és Termékkiállítást ünnepélyesen bezárja Csige Tamás Hajdúdorog Város polgármestere
A kiállítás június 7-én és 8-án (pénteken és szombaton) 10.00-től 19.00 óráig
látogatható!
A kiállításról bővebb információ a
HBKIK Hajdúnánási Területi Irodájában, 4080 Hajdúnánás Kossuth utca 3.
szám alatt, a 52/351-785, és a 20/2670690-es telefonszámokon, valamint a papp.
monika@hbkik.hu e-mail címen kérhető.
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Nagyok voltak,
de a pénzfeldobás megint nem hozott szerencsét!

A Bocskai István Általános Iskola idén tavasszal már második alkalommal vett rész
az általános iskolák számára meghirdetett
ügyességi vetélkedőn Kissné Semsei Mária projektvezető irányításával.
A verseny két fordulóban zajlott, az
első, a vízi feladatok Kecskeméten zajlottak, a szárazföldi egy hétre rá Budaörsön.
A versenyszámokat előre megadták a
csapat számára – tájékoztatta lapunkat

Madai Tamás testnevelőtanár, aki a szülők
csapatát erősítette.
A nánási versenyzők a tavalyihoz hasonlóan a kék színt kapták, a melléjük beosztott „celeb” pedig a Tények című műsor vezetője, Azurák Csaba lett – a csapat
így a „Nánási Tények” néven versenyzett.
A feladatok mindkét helyszínen erőt
próbálók voltak, melyben versenyzőink
hősiesen küzdöttek, a szerencse azonban
nem nekik kedvezett, mivel két továbbjutó közül pénzfeldobással döntötték el,
ki jusson tovább. Sajnos ez a módszer az
utóbbi időben többször érintette kedvezőtlenül a hajdúnánási sportolókat. A hazajövetel ezzel magyarázhatóan csalódott
volt, ám helytállásukért és kitartásukért
minden csapattagot elismerés illet!
Fekete Andrea

Sajtótájékoztató
Sajtótájékoztatót tartott május 17-én a Hajdúnánási Polgári Összefogás képviselőcsoportja a
Kovács Zsolt képviselőt ért rágalomhadjáratra
reagálva. Még az elmúlt év decemberében indult az a lejárató kampány, amelynek célpontja
Kovács Zsolt, a helyi mentőállomás vezetője,
önkormányzati képviselő. Az ismeretlen elkövető feltörte a Máró József Emlékalapítvány
honlapját, és ott olyan tartalmú bejegyzést tett
Kovács Zsolt neve alatt, amelynek nagyon komoly következményei lehettek volna szakmai
és egzisztenciális vonatkozásban is. A bejegyzést eltávolították, a rendőrségi feljelentés megtörtént, ám sajnálatos módon ez nem hozott

semmilyen eredményt. Az ismeretlen elkövető
az elmúlt napokban ismét akcióba lépett, és
most már postai úton, hamis címről, álnéven
küldte el több helyre az előző támadás képernyőfotóját, kiegészítve újabb hazugságokkal.
Mint a tájékoztatón is elhangzott most már
az Országos Mentőszolgálat főigazgatójának
hivatalból meg kellett indítania az eljárást, de
mint a képviselő úr mondja, nagyon sokan állnak mellette, és bízik abban, hogy előbb-utóbb
kiderül az igazság. A képviselőcsoport egyértelművé tette, hogy visszautasítják a nemtelen támadásokat, és kiállnak képviselőtársuk mellett.
(HNU)

Tárlatról tárlatra – Patai István
ismét Nagyváradon
varán már több mint 15 éve aktív alkotói
élet zajlik. A szentendrei dr. Tóth Péter
és felesége Popovics Hajnal fazekas – aki
azóta már sajnos elhunyt- úgy döntöttek,
hogy megosztják barátaikkal, ismerőseikkel tiszadobi házukat egy-egy hétvégére és megpróbálnak tanulni egymástól.
Így alakult ki az az alkotótábor, amelynek művészeti vezetője Patai István. Sok
Textilmánia címmel nyílt közös kiállítása Nagy Ágnesnek és Patai Istvánnak
Nagyváradon, a Tibor Ernő Galériában
április 21-én. Az idei Festum Varadinum
rendezvénysorozat keretében megtartott
tárlatnyitón Bányai Szabados Katalin
galériavezető köszöntötte a vendégeket.
Fleisz János történész, üdvözlő beszédében többek között kiemelte; fontosak az
ilyen találkozók. A megnyitón Szabóné
Marth Éva önkormányzati képviselő
méltatta a két művész pályáját, kiemelve, hogy mindketten a Szellemi Műhely
tagjai, s mennyire fontos a civil szervezet
szerepe a helyi kulturális és közéletben.
A megnyitón közreműködött Thurzó
Sándor brácsaművész és S. Németh Katalin előadóművész.
Tiszadobról Zsámbékra
Tiszadobon, két parasztház közös ud-

téma és sok műfaj képviselteti ott magát.
Ezekből a grafikákból, festményekből,
faragásokból, kerámiákból került egy válogatás Zsámbékra a művelődési házba.
A kiállítás a Hálózat címet kapta, amely
2013. május 4-én dr. Tóth Péter tárlatvezetésével és Demeniv Mihály lenyűgöző tangóharmonika játékával nyílt meg.
A tárlatot június 4-ig tekinthetik meg az
érdeklődők.
Nagy Ágnes
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Programajánló Kéky Lajos
Városi Művelődési Központ
▪ Június 1. 18 óra a Nána Formációs
Társastánc Stúdió 20 éves gálaműsora. Fellépő csoportok: formációs,
utánpótlás, haladó, mazsorett, veterán. Belépődíj: 800 Ft
▪ Június 2. 11 óra Megyei Kórusfórum. Ünnepélyes megnyitó a Főtéren
Összkar: Verdi: Rabszolgák kórusa a
Nabucco c. operából, vezényel: Deményi Sarolta karnagy. A kórusok műsora a művelődési központ színháztermében.
▪ Június 6. Városi Pedagógus Nap
▪ Június 12. (szerda) „Madárka, ma
dárka, csácsogó madárka…” – ma
dármotivum a népi díszítőművészetben. Kollektív kiállítás a Hajdú-Bihar
megyei Népművészeti Egyesület alkotóinak munkáiból. Megtekinthető:
június 31-ig.
▪ A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.
Öhönfőző versenyt rendez, melyre tisztelettel meghív mindenkit, aki
szeretné megmérettetni főző tudományát, szeretne részt venni a versengésben, megmutatni, hogyan is készül az
igazi öhön.
▪ A főzőverseny helyszíne: Hajdúnánás, Fürdő u. (Kemping előtti
tér). Időpontja: 2013. június 15.
9.00–13.00-ig. Nevezés: 2013. június 7. 16 óráig a művelődési központban, illetve az 52/382-400,
70/372-1494 telefonszámokon, vagy

az info@nanasvmk.hu e-mail címen.
Nevezési díj nincs. A versenyzők a nevezés fejében minimum 5 adag ételt
kötelesek felajánlani, amelyet a művelődési központ a rendezvény látogatói
nak kóstolásra kiárusít.
Tüzelőről a szervezők gondoskodnak.
Kérjük a jelentkezőket, hogy a tűzrakáshoz – a térburkolat megóvása érdekében – gondoskodjanak alátétről.
A verseny feltételei:
Öhönfőzés bográcsban a helyszínen, a
megadott időintervallum alatt (9 órá
tól–13 óráig) . Az öhön bármilyen különleges ízesítése elfogadott.
A versenyzést és a főzés „végeredményét” zsűri értékeli. A zsűri a helyezések megállapításánál figyelembe veszi
a főzés körülményeit, az étel íz harmóniáját, a hagyományosságot, az öltözködést és a tálalást is. A helyezettek
értékes jutalomban részesülnek.
Felhívjuk a jelentkezők figyelmét,
hogy a főzés során olyan mennyiséggel
készüljenek, hogy kóstolási lehetőséget biztosítsunk az érdeklődők számára. Mindenki saját maga határozza
meg, hogy hány adag ételt biztosít a
kóstoláshoz (ezt a regisztrációnál kell
jelezni), az ehhez szükséges jegyeket a
rendezőség biztosítja.
Mindenkit szeretettel várunk, akár
egyéni versenyzőként, akár valamilyen
csapat tagjaként.

Az „ezereszű” Nánási Tóth Lajos
Ezzel a címmel jelent meg 1985. decem
berében egy kétoldalas cikk az akkori
Képes Újságban. A hetilap az ország
legnépszerűbb folyóirata volt akkor, de
a televízióban nem sokkal előtte sugárzott Vitray-riport nyomán Nánási Tóth
Lajos ekkor már országos népszerűségre
tett szert.
Buczkó József a Móricz Pál Városi
Könyvtár és a Helytörténeti Gyűjtemény
igazgatójának régóta dédelgetett vágya,
egy emlékkiállítás megszervezése, amely
most Lajos bácsi születésének 90. halálának 25. évfordulóján végre létre jöhetett.
A kiállítást a hajdani jó barát Sebestyén
Miklós nyugdíjas gimnáziumi tanár
nyitotta meg. A gazdag képzőművészeti
és néprajzi gyűjtését, melyet a városra
hagyott halála után sajnos széthordták,
eladták. Nánási Tóth Lajos azonban
előszeretettel ajándékozott meg barátokat, ismerősöket munkáiból, így bőven
maradt egy tárlatra való festményeiből, és kisplasztikáiból. A megnyitón
elhangzott megemlékező beszédekből
sok mindent megtudhattunk az amatőr
szobrász és festőről. Az országos és nemzetközi hírnevet Vitray Tamás „Csak ülök
és mesélek” c. műsora hozta meg számára. Ettől kezdve rengetegen keresik fel

Fotó: Fűz László

Achim András utcai otthonában, több
mint száz kiállításon mutatja be műveit
a festészettől a kisplasztikáig, illetve köztéri szobrait. 1982-ben a berlini rövidfilmfesztiválon a kompozícióiból készült
„Fúgák” című hat perces rövidfilm bronz
diplomát nyert. Rhoda Scott a világhírű amerikai jazz orgonista miután Magyarországon jár, az ő egyik képét teszi
fel a következő megjelenő nagylemezére,
mely három millió példányban kel el, és
folytathatnánk. Az emlékkiállítás egyik
nagy meglepetése volt, hogy egy rádióriport felvétele alapján hallhattuk Nánási
Tóth Lajos hangját is.
A tárlat június 18-ig tekinthető meg a
Helytörténeti Gyűjteményben.
Kócsi Imre

Hajdúnánási Újság
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Csúcsminőségű kontaktlencsék az Okula optikában!
Ha most bármilyen kiszerelésű Dailies Aqua Comfort Plus napi kontaktlencsét vásárolsz,
részt veszel egy sorsoláson, ahol megnyerheted a Sziget Fesztivál vagy a Balaton Sound
belépőjegyeinek egyikét! Az akció időtartama: 2013. június 16.!

Ráadásul most minden napszemüveg árából 20% kedvezményt kapsz!

Hajdúnánás, Piac Üzletsor Mártírok útja 18.
Telefon: 52/390-777 • Mobil: 20/334-6677 • www.okulaoptika.hu

– Ha elég elszánt vagy
– Ha szeretnél gyorsabban, hatékonyabban tanulni
– Ha igazi, készségfejlesztő tudásra vágysz
– Ha a közeljövőben nyelvvizsgázni szeretnél
Akkor szeretettel várunk

a „NAGY” Oktatás Kft.

Intenzív, nyári angol
tanfolyamain

Középhaladó és haladó szinten

800 Ft/óra

Jelentkezési határidő: 2013. június 23.
Cím: 4080 Hajdúnánás, Jókai u. 64.

Nagyné Józsa Beáta
06-30/22-81-465

Nagy Róbert

06-30/22-81-466

▶ Polgári, büntető és családjogi ügyek.
▶ Cégalapítás egy nap alatt.
▶ Tanácsadás, okiratszerkesztés.

Ügyfélfogadás: Hétfő 9–12 óráig, Szerda 14–17 óráig
		
Csütörtök 12–16 óráig

A dr. R ab Ferenc Ügyvédi Iroda új címe
4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 11.
(A Balmaz Pékség fölött)

Hajdúnánási Újság
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Korona Patik a

Ibustar tbl. 10x
595 Ft
Neogranormon kenőcs 25g 765 Ft
Lopedium kapszula 20x
1135 Ft

www.szimpatika.hu

NÁNA-DOKI KFT.
Hajdúnánás, Bocskai utca 94.

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Rendelési idő:
Hétfő-Péntek: 9.00–17.00
Szombat: 8.00–12.00

VÁS
Á

MICROCHIP BEÜLTETÉS ÉS REGISZTRÁCIÓ
TAVASZI IVARTALANÍTÁSI AKCIÓ
Időpont egyeztetése:
Dr. Simon Henrietta: 06-30/870-4239
Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk

vitéz Révész Imre
volt Svédországi lakos

(volt lakcím Hajdúnánás, Ifjúság u. 25.)

FÓGEL

RLÁ

SI U

TALV
ÁNY

KAP

HAT
Ó!

Fotó-Ajándék üzlet

H a j d ú n á n á s , M á r t í r o k u . 19. s z . (a F ó g e l O p t i k a m e l e t t )
Női-férfi pénztárcák, telefontokok, feliratos tollak, feliratos párnák, hímzett törülközők, üveg áruk, konyhai kiegészítők, cigarettagyújtók. Egyéb ajándéktárgyak nagy
választékban, szolid árakon!
VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY KAPHATÓ! IGAZOLVÁNYKÉP KÉSZÍTÉS!

Nyitva tartás: H: Zárva, K–P: 8–12.30, 14–17.30, Szo: 8–12.

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek
és bánatunkban részvéttel osztoztak.
„Búcsú nélkül hagytad itt a világot,
Elvitted magaddal a reményt, a boldogságot,
Nem vársz már bennünket ragyogó szemeddel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.”

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

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Tájékoztatunk minden kedves ügyfelünket,
hogy 2013. május 1-től
a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.
a Bocskai Korona forgalmazását
MEGSZÜNTETTE.

ELADÓ!

Hajdúnánáson a Csokonai út 16/2 alatt
részben felújított 55m2-es lakás eladó!
Alacsony rezsi, mérhető energiafajták.
Tel.: 06-30/525-9676

ELADÓ!

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

Kínálatunk fagyasztott
kutyaeledellel bővül.

Némó

Díszállat Kereskedés
Mártírok u. 19.
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Pálóczi Lászlóné
Fazekas Katalin
Köszönjük,
hogy családunk gyászában
részvéttel osztoztak
és édesanyánkat utolsó
útjára elkísérték.
Gyermekei

A továbbiakban Bocskai Korona átváltására lehetőségük
van az alábbi forgalmazó helyeken:
Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. – Tourinform Iroda – Köztársaság tér 6.,
valamint Fürdő út 7. (Június 15-től.)
Hajdúnánás Városi Önkormányzat pénztára, Köztársaság tér 1.
Az elfogadóhelyekről történő visszaváltás továbbra is a Hépszolg Kft.
pénztárában történik.

2

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!
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Nyak-Ép Tüzép
Hőszigetelő rendszer akció!

2013. május 30.

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

Hajdúnánási Ruhaipari Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 4.
www.nanaskabel.hu

SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS,
ADÓTANÁCSADÁS
Telefon: 06-52/570-160 Telefax: 06-52/570-161

Tetőfedő anyag akció!

(Lindab, Tondach, Mediterrán, Gerard egyes termékeire.)
Semmelrock tavaszi akció!
Keressen minket az akciós árainkért!
Hajdúnánás, Dorogi út vége  Tel.: 52/570-752
Mobil: +36-30/266-2824

Sikeres szereplés Kolozsvárott
és Gyulán
Ez év április 21-én 3. ízben vettek részt városunk lelkes futói a III. Kolozsvári Nemzetközi Maraton futóversenyen. Az ideális
időjárási körülmények között maratoni,
1/2 maratoni és 4x10,5 km-es váltófutásban volt lehetőség a rajthoz állni. Hajdúnánást négy tűzoltó képviselte a leghos�szabb 42,195 km távon. A rendezvénynek
a néhány éve átadott szemet gyönyörködtető kolozsvári futballstadion adott helyet.
Ott volt a rajt és minden kör végén oda érkeztek vissza a versenyzők. Így a hozzátartozók és érdeklődők minden körben nyomon követhették az egyre inkább fáradó
futókat. A résztvevők kivétel nélkül viseltek a mezükön egy gyász szalagot, a 2013.
április 15.-i Bostoni Maraton áldozatainak
emlékére. Mind a négy városukat képviselő futó sikeresen célba ért. Tar Zsolt 4.,
Péter Tamás 2., Domoszlay Attila a 39.
maratoni versenyét teljesítette. Örömteli,
hogy Nagy Nándor személyében egy új
tagja van a hajdúnánási maratont futottak
táborának.
Impresszum

Május 11.-én újból rajthoz álltak hos�szútávfutóink. Gyulán 5. alkalommal
rendezték meg a „Fuss a sérült gyerekekért”
Várfürdő 1/2 maratont és váltófutást.
A nevezési díjak az említett alapítvány
számlájára kerültek. A várkertből, különböző távokon induló mezőnynek
egy 7 km-es, a város frekventált pontjait
érintő körön, kellett a távot teljesíteni.
Domoszlay Attila, Tar Zsolt és Péter Tamás a tűzoltóknak kiírt váltófutás kategóriában indult, és csak úgy, mint tavaly
sikerült az 1. helyet elhozniuk.
A versenyen való indulást a Flórián SC,
és a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete biztosította számukra anyagi
szempontból, melyet köszönnek a versenyzők, akiknek eredményükért gratulálunk!
Kép és szöveg Fekete Andrea

Két centin is múlhat a bronzérem
Az elmúlt hetek mérkőzései azt a benyomást
tükrözték, hogy sokszor a győzni akarás
több sikert hozott egyes csapatoknál, mint
azt a tabellán elfoglalt helyükből gondolnánk. Kondora József edzővel az utóbbi
7 mérkőzés eredményeit, teljesítményeit
tekintettük át a lassan vége felé közeledő
szezonnak.
Hajdúnánás Góliát Bútor FK.–Józsa
2:1
Az eredmény nem tükrözi a mutatott
játékot. Rengeteg helyzetet elpuskáztunk,
akár lényegesen több góllal is nyerhettünk
volna. Az áhított győzelem s a visszavágó a
józsai x-ért viszont megvan.
Hosszúpályi–Hajdúnánás Góliát Bútor
FK. 2:2
A dobogóért folyt a harc, mindkét csapat
nyílt sisakkal játszott. Igazságos döntetlen
született a küzdelmes jó iramú mérkőzésen,
bár a 90. percben olyan kapufát lőttünk,
hogyha két centivel beljebb megy, akkor
most biztos harmadikok vagyunk.
Hajdúnánás Góliát Bútor FK.–Monostorpályi 1:1
Az első félidőben eldönthettük volna a
mérkőzést, azonban kihasználatlanul hagytuk helyzeteinket. Meg is lett az eredménye
mivel a második játékrészben fölénk kerekedtek a „Bónis-hegyiek”, s valljuk be önkritikusan, akár győzhettek is volna.
Hajdúsámson–Hajdúnánás Góliát Bútor FK. 2:0
Ott folytattuk ahol a Monostoriak elleni
második félidőben abbahagytuk, bár itt egy
kis szerencsétlenséggel is járt küzdelmünk,

ugyanis ha reggelig játszunk sem sikerült
volna gólt szereznünk. Egyszerűen nem sikerült semmi.
Kaba–Hajdúnánás Góliát Bútor FK. 1:2
A kiesés ellen játszó Kaba mindent feltett egy lapra. Foggal körömmel harcolt a
3 pontért, azonban az okos higgadt taktikus
játék nekünk hozta meg a győzelmet.
Hajdúnánás Góliát Bútor FK.–Hajdúdorog 1:1
A két szomszédvár várva várt találkozója,
rengeteg vendégszurkoló, talán még több
kerékpár, s igazán remek hangulat. Az első
félidő a mienk volt, a második az övék. Az
egyik pont a miénk a másik az övék, bár a
93. percben nem igazán szabadna gólt kapnunk. Okosabb, taktikusabb játékkal nem
sikerült volna felcsatolniuk a biciklikre az
egy pontot.
Nagyhegyes–Hajdúnánás Góliát Bútor
FK. 3:1
A Kabához hasonlóan mindent egy lapra
és nyílt sisakkal. Ez lehetett a jelszava a hortobágyi csapatnak. Jobban akarták a győzelmet, s ezzel fájó vereséget okoztak nekünk,
csak nehogy nagy árat fizessünk érte végső
célunk elérésében.
Hajdúnánás Góliát Bútor FK.–Polgár 2:1
Végre sikerült hazai pályán megcsípnünk,
s két vállra fektetnünk a mumust. Élvezetes
jó iramú mérkőzés volt, s a 90. percben lőtt
szép gólunkkal igazi fiesztát sikerült varázsolni. Nehéz csaták várnak a szezon végén,
de szívből reméljük; meg lesz az áhított
bronzérem.
Kócsi Imre
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