
„Követségben” a befogadó szeretet üzenetével
Március 9–10-én Gyergyóalfalu római 
katolikus egyházközségének meghívásá-
ra ismét Székelyföldön mutathatták be 
Buczkó József: Szállást adtunk hűséges ma-
gyar véreinknek című könyvét. Az 1916. 
évi székely menekültek befogadására 
emlékezve, amikor román katonai tá-
madás miatt több mint 200 ezer székely 
magyarnak kellett elhagynia szülőföldjét, 
3200-an Hajdúnánáson leltek menedé-
ket. Közülük sokan az 520 kilométerre 
lévő Alfaluból ökörszekéren, vagy áttele-
pítő vagonokkal menekültek, papjukkal, 
Salati Ferenccel együtt, aki itt is szolgál-

ta híveit, a mi római katolikus templo-
munkban, ahol vasárnaponként három-
négy szentmisét is bemutatott.

Az akkori befogadó szeretet „követei-
ként” utazott ismét a székelyek közé főt. 
Juhász Imre plébános és a könyv szerzője. 
Az esemény itt is Isten házában, a nyolc-
száz éves katolikus templomban zajlott, 
ünnepi szentmise keretében. Főt. Adorján 
Imre ottani plébános felkérésére a szent-
misét Juhász atya mutatta be, 500 főnyi 
közösség előtt, majd ezt követően a könyv 
szerzője beszélt a székely menekülés tör-
ténetéről és a hajdúnánásiak befogadó 

szeretetéről. Ennek végeztével megajándé-
kozták a vendéglátókat városunk zászlójá-
val, mint az összetartozás szimbólumával. 
Köszönetképpen az alfalviak is átadták a 
sajátjukat, melyet erre az alkalomra varr-
tak szorgos asszonykezek, s mindössze 
ez az egy példány létezik belőle, hiszen a 
településnek hivatalos jelképe még nincs.

Az esemény végén könnyeinkkel küsz-
ködve együtt énekeltük a félezernyi szé-
kely ajakról felhangzó nemzeti imánkat, 
majd a Székely Himnuszt, illetve a Bol-
dogasszony Anyánk kezdetű ősi magyar 
himnuszunkat. B. J.

elülírta a természet az idei nem-
zeti ünnep tervezett programjait 
országszerte, így Hajdúnánáson is. 

A városi ünnepség a rendkívüli időjárásra 
tekintettel a művelődési központ színház-
termében zajlott. A szervezők és a részt-
vevők dicséretére legyen mondva, szinte 
minden az eredeti forgatókönyv szerint 
valósult meg, a koszorúzás sem maradt el. 

A hagyományos verbuválást is meg tud-
ták oldani, igaz kicsit szűkösön, de mint a 
mondás tartja, sok jó ember kis helyen is 
elfér. Az idei zenés-táncos játék egyébként 
igazi meglepetés volt, hiszen már a saját 
nevelésű ifjú és gyermek néptáncosok jár-
ták a szilágysági koreográfiát, a legényest, 
vagy a jobbágytelki táncokat. ’48 emlékét 

idéző versek mellet a soha nem múló di-
cső napokra emlékezett Kiss Attila ország-
gyűlési képviselőnk ünnepi beszédében. 
Képviselő úr kiemelte a forradalmat meg-
előző küzdelmek, a reformkor eredmé-
nyeit. Ünnepi beszéde második felében 
párhuzamot vont Magyarország akkori 
és mostani helyzete között. Mint mond-
ta, 1848–49. hősei a nemzet szabadságát, 

függetlenségét elérték ugyan, de ez nem 
jelenti azt, hogy mindenkorra kiharcolták 
volna. Adtak nekünk egy mintát, egy pél-
dát, egy örök magyar eszményt, amelyért 
meg kell nekünk is küzdenünk. 

Az ünnepség második részében a már 
hagyományos program, a versenyeken és 
pályázatokon sikeresen szereplő diákok 

jutalmazása következett. Idén közel két-
százan voltak, akik megyei, területi, or-
szágos vagy nemzetközi megmérettetésen 
öregbítették iskolájuk, és egyben Hajdú-
nánás hírnevét, és a városi ünnepségen 
vehették át jutalmukat Szólláth Tibor 
polgármester úrtól.

Az ünnepi műsorban közreműködtek a 
Kőrösi Gimnázium tanulói, az Aranyszal-

ma Néptánc Együttes gyermek és ifjúsági 
csoportjai, a Bocskai Iskola AMI néptán-
cosai, a Hajdú Bokréta dalosai, valamint a 
Csűrdöngölő Népzenei Együttes. (HNU)  
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F
Behavazott nemzeti ünnep

Fotó: Fűz László                Legények… és leányok

Áldott Húsvéti ünnepeket 
kíván minden kedves 

olvasónak Hajdúnánás Város 
Önkormányzata nevében 

Szólláth Tibor polgármester

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2011-es év őszén döntött 
arról, hogy Hajdúdorog és Görbeháza 
településekkel közösen pályázatot kíván 
előkészíteni a Regionális Operatív Prog-
ram keretében „Közösségi közlekedés 
fejlesztése” tárgyú pályázatra. Az érintett 
települések az egyeztetések során közel 
azonos célokat határoztak meg. A pályá-
zat benyújtásához Polgár Város Önkor-
mányzata december hónapban utólag 
csatlakozott.

A pályázat konzorciumi formában 
került benyújtásra, amelynek vezetője a 
Hajdúdorog Városi Önkormányzat.

A „Közösségi közlekedés biztonságának 
és színvonalának növelése Hajdúdorogon, 
Hajdúnánáson, Polgáron és Görbeházán” 
című pályázatot az Irányító Hatóság 95%-
os intenzitás mellett 321 402 759 Ft ösz-
szeggel támogathatónak ítélte. A pályázat 
összköltségvetése 338 318 694 Ft, amely-
ből a hajdúnánási projekt szintén 95% 
százalékos intenzitás mellett 127 385 397 
Ft, összköltségvetéssel 121 016 127 Ft tá-
mogatásban részesült.

A pályázat keretében a négy településen 
a meglévő helyközi buszmegállók felújítá-
sa, átalakítása, áthelyezése történik meg, 
melynek során:
▪ az adottságoktól függően új autóbusz-

öblök létesülnek, illetve megtörténik 
a meglévők szabványossá alakítása, és 
bazaltbeton burkolattal való ellátása,

▪ a buszmegállók utas peronjai szükség 
szerint felújításra vagy átalakításra, va-
lamint akadálymentesítésre kerülnek,

▪ az utasforgalomtól függő méretben új 
utasváró-pavilonok kerülnek elhelye-
zésre, vagy a már meglévők felújítására 
kerül sor.
Hajdúnánáson a projekttel érinteni kí-

vánt buszmegállók a következők:
A Dorogi utcán, a benzinkút környe-

zetében található buszmegállók esetén 
a tervezett beavatkozás során a kivezető 
út melletti meglévő öblöt és peron szab-
ványossá alakítása, új víznyelő kiépítése, 
valamint előre gyártott utasváró pavilon 
és hulladékgyűjtő szemetes kerül kihelye-
zésre. A városba befelé vezető oldalon a 
burkolat átépítésére kerül sor. 

A Kossuth utcai buszvégállomáson 
bérletváltásra lehetőséget biztosító, fedett 
váróteremmel és illemhellyel, illetve a 
környékén parkolóhellyel rendelkező au-
tóbusz állomás kerül kialakításra. 

Az állomás épület megépítésén túl 
buszöblök kialakítására, dinamikus 
utastájékoztató rendszer telepítésére, és 
térfigyelő rendszer kiépítésére kerül sor. 

A régi öböl helyén kétirányú forgalom 
lesz, így a buszok induló és érkező peron-

Közösségi közlekedés 
fejlesztése 
Hajdúnánáson 
és vonzáskörzetében 

jai a sziget és a Profi parkolója közötti 
közlekedési területen kerülnek kialakítás-
ra. A beavatkozás miatt a Tompa Mihály 
utcai útburkolatot megszélesítését köve-
tően annak keleti ága a Nyíregyházi utca 
irányába, míg a nyugati ága Ady Endre 
utca felé lesz egyirányú. 

A Jókai utcán a Baross utcai keresztező-

dés környezetében található buszváróknál 
pavolinokat helyezünk el, illetve a pero-
nokat szabványossá építjük át.

Az előzőeken túlmenően a Városi Te-
metőnél meglévő parkoló területet – el-
különítetten – kívánjuk megnövelni, 
amellyel a buszok napközbeni járatidő 
közötti parkolását kívánjuk biztosítani.
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„Legyetek az én követőim,”
(1Kor 11:1)

Eszébe jutott? A könyvelője figyelmeztette már? 
Ha nem, most felhívjuk az Önök figyelmét, hogy közeleg a kötelező kereskedelmi és 
iparkamarai hozzájárulás fizetésének határideje.

A befizetés határideje: 2013. március 31.
Az 5000 Ft kamarai hozzájárulás rendezése történhet átutalással a 
10300002-34611849-49020102 számlaszámra, a közlemény rovatban az adószám 
feltüntetésével, valamint ügyfélszolgálatainkon pénztárba történő befizetéssel. 
A kötelezettség teljesítése akkor teljes, ha mind a regisztráció, mind a hozzájá-
rulás megfizetése rendben van. Akik 2012-ben már regisztráltak és adataikban 
nem történt változás, azoknak csak az 5000 Ft hozzájárulást kell megfizetniük.
A regisztrációról információ kérhető és a kamarai hozzájárulás befizethető 
a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Hajdúnánási Területi Irodájában, a Kossuth utca 3. szám alatt, ügyfélfogadási idő-
ben: Hétfő, Kedd, Szerda, Péntek: 900–1300 Csütörtök: 900–1400

További információ: Papp Mónika területi munkatárs
 Tel.: 52/ 351-785, 06 20 267 0690
 www.hbkik.hu

2013. febru-
ár 20 és 22. 
között a Haj-
dúnánási Re-
formátus Ál-
talános Iskola 
és Óvoda 4 
fős vezetősége 
vett részt az 
ACSI (Ke-
resztyén Isko-
lák Nemzet-
közi Szövetsége) által szervezett Iskola-és 
Óvodavezetők Konferenciáján, Budapes-
ten.  Szabóné Marth Éva igazgató, Bucz-
kóné Magi Irén igazgatóhelyettes, Csuja 
Beáta tagóvoda vezető és Kocsis Áron 
iskolalelkész a háromnapos konferencián 
a hazai és a határon túli magyar refor-
mátus iskolák vezetői mellett találkoz-
hattak amerikai, német iskolavezetőkkel, 
előadókkal is. Fő előadó volt dr. Daniel 
Egeler (megbízott elnök ACSI Központ 
USA), aki egy afrikai misszionárius fia, 
akinek a mentori kapcsolatokról írott 
népszerű könyvének címe lett a konferen-
cia mottója. A hatékony keresztyén iskola 
elengedhetetlen alkotó elemeiről tartott 
előadásában hangsúlyozta: az elsődleges 
cél a jézusi életszemléletre nevelés. Dr. 
Egeler kiemelte, hogy a keresztyén isko-
lában folyó munkának öt fontos területre 
kell koncentrálnia: Isten igazságának fel-
mutatására; az értelmi fejlesztésre; a men-
tori kapcsolatok kiépülésére pedagógus és 
diák között; felkészítés a szolgálatra és a 
hiteles működésre. Szemléletesen illuszt-
rálta, hogy mennyire fontos az alapelvek 

gyakorlása, a 
„labda uralá-
sa”. Ecuador-
ban a quitói 
k e r e s z t y é n 
iskola igazga-
tójaként dol-
gozott éveken 
keresztül. Az 
egyik évben 
a brazil lab-
darúgó válo-

gatott selejtező mérkőzésre érkezett és az 
iskola pályáját bérelték ki edzőpályaként. 
Látva a világsztárok edzőgyakorlatait el-
csodálkozott, hogy legtöbbet a labdake-
zelést gyakorolták. Amikor a vezetőedzőt 
megkérdezte, hogy mi szükség erre, a vá-
lasz egyszerű volt: ez mindennek az alapja.  
A keresztyén oktatásnak is az öt alapelv 
jelenti a kiinduló pontot, ezt kell folya-
matosan gyakorolni és alkalmazni.

A három nap alatt több keresztyén is-
kolavezető tett bizonyságot, mutatta be 
az általa vezetett iskolában Isten munkál-
kodását, áldását. Jó volt ennek fényében 
látni a Hajdúnánási Református Általános 
Iskolánkat és Óvodánkat. Nagy dolog az, 
ha meglátjuk Isten gazdag áldását abban 
az intézményben is, ahol  Isten nekünk 
adott vezetői szolgálatra lehetőséget.

 Ez a konferencia is szakmai és lelki fej-
lődésünket szolgálta és megújított minket 
abban az Istentől kapott elhívásunkban, 
hogy a reánk bízott gyermekeket mind 
tanulmányaikban, mind pedig lelkiekben 
sikeresen készíthessük fel az életre.

Szabóné Marth Éva

Megérett, leszedtük és megettük – ilyen 
egyszerűen történt ez régen.

És ma?
Megérik, leszedik, bezúzzák, hőkezelik, 

E-számokkal dúsítják, vizezik, cukrozzák, 
tartósítják, tárolják, szállítják,- és végül 
megetetik velünk.

Zavar ez minket?
A legkevésbé sem – legalábbis nagyon 

úgy tűnik.
Hetek óta hangos a sajtó a furcsább-

nál furcsább élelmiszerbotrányoktól, de 
mindez valahogy nem hat a sztoikus köz-
nyugalomra.

Már megszoktuk, ugyebár.
És megszoktuk a kálium-nitritet 

(E249), az aszkorbinsavat (E300), a kal-
ciumfoszfátot (E341), a tartrazint (E102) 
és az amarant – nincs is jobb egy kiadós 
zacskós levesnél.

De komolyra fordítva a szót: ennyire 
érdektelen lenne számunkra, mit eszünk?

Holott már gyermekkorban jelentkez-
nek a túl sok szintetikus étel és adalékanyag 
fogyasztásának következményei: emésztési 
problémák, allergiák, vesebántalmak, hó-
lyag- és bélbetegségek, pszichés zavarok, 
anorexia vagy bulimia formájában.

Mindeközben az élelmiszeripar alapte-
vékenysége ma a következő: a természetes 
állapotától megfosztott „nyersanyagrésze-
ket” elemeire bontják, majd ismét „ösz-
szeragasztják”, így egy új „élelmiszert” ál-
lítanak elő, amit remekül megkomponált 
reklámokkal eladnak nekünk.

Nyilván nem véletlen, hogy a nagy-

városokban ma már újra „divatba jött” 
a termelői piac, szemben a kereskedelmi 
piacokkal, hiszen ebben a bizonytalan, 
bizalmatlan közegben úgy tudjuk elérni, 
hogy ne szemetet vegyünk, hogy magá-
tól a termelőtől vásárolunk. Attól, akivel 
hétről hétre találkozunk a piacon, tudjuk, 
honnan hozta portékáját, tudjuk, hogy 
a nekünk kínált répáját nem kezelte egy 
kis bifenillel (E230), hiszen most szedte 
fel a kert hátuljából, a kolbászt pedig nem 
segítette meg egy kis gyorsérlelést segítő 
nátrium nitrittel (E250).

Mi hát a megoldás?
Szükséges a vásárlói tudatosság.
A megoldást nem az élelmiszeripar ha-

talmas gépezete fogja megadni. Az infor-
mációk ismeretében vásárlásunk egyéni 
felelősség és szemléletmód kérdése.

Nem kell hozzá a bölcsek köve, pusztán 
a józan paraszti ész, amikor a kezünkben 
tartott élelmiszer útját a termőföldtől a 
kosarunkig végiggondoljuk.

Alapelvi szinten törekedjünk arra, hogy 
minél kevesebb E-számot tartalmazó élel-
miszert vásároljunk!

Vásároljunk termelőtől!
Vásároljunk tudatosan!
Ne hagyjuk magunkat kiszolgáltatottá 

tenni!
Gondolkodjunk el azon, milyen utat 

járt be az a zöldség, répa, sonka, tojás, 
amit a kezünkben tartunk.

Aki semmit nem tud arról, éppen mit 
eszik, az végtelenül kiszolgáltatott.

H. T. P.

A reklám foglya vagy?

Búcsúzom Tőled. Nem akartuk elhinni 
a hírt, ami futótűzként terjedt: „Hallot-
tad, meghalt Lajos!” Nemrég még Te áll-
tál a ravatalozónál szeretett kolléganőd 
előtt. Most meg… 

35 évig ismertük egymást. Igen, eny-
nyi, mert ahogy leérettségiztünk, utána 
mi mindig tartottuk a kapcsolatot. Hol 
játékosodként, hol kollégádként, hol 
barátodként. Én mindháromra nagyon 
büszke voltam. Sokat adtál nekünk. 
Nem találkoztam a mi időnkben olyan 
diákoddal, aki ne szerette a testnevelés 
órákat. Ezt volt művészet megcsinálni! 
Az, hogy tanítványaid közül közel negy-
venen választották a testnevelői pályát, 
nem véletlen. Tanulhattunk Tőled sze-
rénységet, tiszteletet, emberséget. Azt 
mondják nincs pótolhatatlan ember. 
Téged viszont nagyon nehéz lesz pótolni. 
Hatalmas űrt hagytál magad után. Tu-
dom, itt már közbeszólnál: – „Hagyjad 
már, elég volt!” – Rendben. De talán 
mindennél jobban jellemez ez a kis tör-
ténet, amit most leírok.

20 éves érettségi találkozó a volt osz-
tályunkban. Egy messze elkerült társam 
kérdezi: 

– Tanár Úr, hogy van?
– Kösz, jól. Minden rendben – vála-

szolom.
Nem mondott nevet egyikünk sem, de 

olyan természetes volt, hogy csak Rólad 
lehet szó. 

Mert TE VOLTÁL A TANÁR ÚR!
2

Tanár úr, Lajos! Nyugodj békében!

Labancz Mihály

Lajos!

Sikeresen
szerepelt Hajdúnánás 
az idei Hungexpon.
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Az idő kegyetlen múlása miatt egyre 
kevesebbszer írhatjuk már egy-egy el-
távozott neve elé a vitéz szót, hiszen 
lassan valamennyien eltávoznak azok 
közül, akik cselekedeteikkel érdemel-
ték ki ezt a címet. Révész Imre közü-
lük való volt. Egy 56-os pesti srác, egy 
forradalmár, akinek életét mentve, 
menekülnie kellet hazájából.

1932. február 18-án született, eb-
ben a városban, tíz gyermekes család-
ban. Szülei mezőgazdasági cselédek 
voltak, akik a megélhetést a város 
tanyavilágában találták meg. Itt járt 
református elemi iskolába, majd 
Debrecenben folytatta tanulmánya-
it. 1947-ben Népfőiskolát végzett. 
1950-ben visszakerült Hajdúnánásra 
dohánygyári munkásnak, egy év múl-
tán pedig Ózdra, a Kohászati Mű-
vekhez. Innen vonult be katonának. 
Előbb Kalocsára, majd a Légierők-
höz, Kunmadarasra. Szolgálati ideje 
alatt szókimondó magatartása miatt 
letartóztatták és a Gyorskocsi utcai 
AVH börtönbe került. 11 hónap 
múltán végül bizonyítékok hiányá-
ban felmentették. A katonaidő letel-
tét követően a fővárosban maradt. A 
Villamos Vasúthoz jelentkezett, ahol 
előbb kalauz, majd egy tanfolyam el-
végzése után kocsivezető lett. 

Ebben a beosztásában sodródott az 
1956-os forradalomba. A tüntető tö-
meg előbb feltartóztatta a villamosát, 
majd felborította. A tömeg a Lámpa-
gyárba indult fegyvervételezésre, s Ő 
is felült arra a teherautóra, amely ide 
szállította a forradalmárokat. Meg-
rakták fegyverekkel a teherkocsit, 
majd innen a Bródy Sándor utcába, 
a Múzeum közvetlen közelébe haj-
tottak. Innentől kezdve végig részese 
maradt a forradalmi eseményeknek. 

Ennek leverése után, november 16-
án életét mentve gyalogosan indult az 
osztrák határ felé. Választania kellett 
ugyanis a börtön, esetleg kivégzés, 
vagy a menekülés között. A szabad-
ság földjén az első állomás Graz lett, 
ahonnan egy hónap múltán Svéd-
országba került. Itt mindent elölről 
kellett kezdenie. Elvégezte a gépipari 
technikumot, s egy villamos erőmű-
nél kapott állást. 1974-ig dolgozott 
itt, majd egy taxi vállalathoz került 
sofőrnek. 12 év után egy autóbusz 
vállalatot alapított, melynek keretén 
belül ő szervezte az első vonaljárato-
kat Svédország és Magyarország kö-
zött. Egészen 1982-ig.

1956-os érdemei miatt a Vitézi 
Rend vitézzé avatta. Századosi rend-
fokozattal Svédországban törzskapi-
tány helyettesi, majd törzskapitányi 
pozíciót látott el. 2010-ben ezredessé 
léptették elő, 2012-ben pedig dan-
dártábornoki rendfokozatot kapott. 
Több kitüntetés birtokosa lehetett, 
közülük a legnagyobb a Vitézi Rend 
Jelvénye a Csillaggal.

Svédországi otthonában halt meg. 
Legutóbb 2012 nyarán járt itthon. 
Mint mindig, ekkor is jótékonyko-
dott. Anyagilag támogatta egykori 
iskoláját és egyházát, ahogy korábban 
is önzetlenül segítette városát Svéd-
országból Hajdúnánásra szállított, 
egészségügyi ellátást segítő eszközök-
kel. Egyenruháját, kitüntetéseit a vá-
ros múzeumára hagyományozta. 

A magyar forradalomban tanúsí-
tott magatartásáért és önzetlen lokál 
patriotizmusáért Hajdúnánás városa 
2011-ben Hajdúnánás Városáért ki-
tüntető díjjal jutalmazta. Haló porai 
szülei mellett, a nánási anyaföldben 
pihennek meg.

In memoriam Vitéz Révész Imre

Idegen nyelvi és informatikai képzések 95-98%-os támogatással,
szinte bárkinek

A projekt bemutatása... 
A TÁMOP 2.1.2. projekt alapvető célja a felnőtt lakosság gazdasági versenyképességének növelése, 
valamint munkaerőpiaci, elhelyezkedési esélyeinek növelése.

A munkaerőpiacra jutni korszerű ismeretek birtokában lehet, és azok fejlesztése segít abban, hogy 
meg is lehessen tartani a munkahelyeket. Ehhez korunk megköveteli, hogy digitális ismeretekkel 
és idegen nyelvi tudással is rendelkezzenek a munkavállalók. A projekt ennek érdekében célul 
tűzi ki a digitális ismeretekkel és nyelvi kompetenciákkal rendelkező lakosság számának növelését.

Célunk,  hogy  a  tanulási  hajlandóság  növekedjen  a  felnőtt  lakosság  körében  és  a  nemzetközi 
viszonylatban is kiugróan alacsony foglalkoztatási szint emelkedjen. 

A támogatásról...
A  közel  12,5  milliárd  forintos  összértékű  felnőttképzési  program  kiemelten  kezeli  a 
munkanélkülieket,  a  kismamákat,  a  romákat,  a  diploma  megszerzésére  készülőket,  a 
legszegényebb környezetből jövő jelölteket és a 45 év felettieket, de bárki jelentkezhet:

• aki elmúlt 18 éves,
• nincs nappali tagozatos államilag finanszírozott középiskolai és felsőoktatási hallgatói 

jogviszonya,
• nem vesz igénybe más, azonos témájú európai uniós képzési támogatást.

A képzéseknek nincs felső korhatára.

A képzésben részt vevő személyek esetében a támogatás mértéke a képzési díj 95-98% a lakóhelytől 
függően. Az a személy, aki megfelel a részvételi feltételeknek, a teljes regisztrációt követően a projekt 
időtartama  alatt  maximálisan  bruttó  90.000  Ft  (azaz  kilencvenezer  forint)  képzési  támogatás 
felhasználására válik jogosulttá. 

A képzésekről... 
A TÁMOP 2.1.2. projekt keretében élő idegen nyelvi és informatikai képzéseken lehet részt venni, 
melyeket a projektbe befogadott akkreditált képző intézmények hirdetnek meg.

Az idegen nyelvi képzések szintjeinek elnevezése megegyezik a Közös Európai Referenciakeret (KER) elnevezéseivel: A1, 
A2,  B1,  B2.  Az  Európa-szerte  használatos  referenciakeret  bemutatja,  milyen  tudást  kell  elsajátítaniuk  az  idegen  nyelvet 
tanulóknak és milyen készségeket kell fejleszteniük. Létezik még C1 és C2-es szint, de azok megszerzését ez a projekt nem  
támogatja. 

Az informatikai képzések esetében a projekt azokat a programokat veszi fel a képzési listára, amelyek megfelelnek „Az 
Európai Parlament és a Tanács ajánlása az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról" (2006/962/EK) 
című dokumentum mellékletében foglalt céloknak. 
Az IKT 0-1 képzést azoknak hirdetjük meg 20-30 órában, akik most kezdenek ismerkedni az informatika és a számítógép 
világával. A többi informatikai képzés keretében alap és középfokú felhasználói ismereteket lehet szerezni. 

eTanácsadók általános feladatai...
Mentori segítséget kap minden magánszemély, aki a TÁMOP 2.1.2. projekt keretében informatikai és 
idegen  nyelvi  tudását  szeretné  megalapozni  vagy  bővíteni.  Az  eMagyarország  Pontokon  (eMoP) 
tevékenykedő eTanácsadók segítségével lehet kiválasztani a legmegfelelőbb képzéseket és regisztrálni 
az  informatikai  rendszerben.  A  képzések  ideje  alatt  is  támogatják  mentoráltjaikat.

A programról érdeklődni, arra jelentkezni a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti 
Gyűjteményben üzemelő  eMagyarország  Ponton  lehet  személyesen  (4080 Hajdúnánás 
Bocskai  utca 12-14.),  telefonon  (52/381-941)  vagy  e-mailben 
(husvethneszabo@freemail.hu)  HUSVÉTHNÉ SZABÓ JUDIT eTanácsadónál. Bővebb 
tájékoztató a http://www.tudasodajovod.hu/ honlapon.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638
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FeLHíVáS
Tájékoztatjuk a Tisztelt 

Lakosságot, hogy Kiss Attila 
országgyűlési képviselő 

2013. március 27-én (szerdán) 
10–12 óráig fogadóórát tart 

a Polgármesteri Hivatal 
kis tanácstermében.

Tavaszi lomtalanítás
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
„Tavaszi lomtalanítási akció”

Hajdúnánáson
2013. április 6-án, szombaton
történik és ekkor szállítják el a Hajdú-

sági Hulladékgazdálkodási Kft. járművei 
a lomnak minősülő hulladékot.

Az ingatlanon összegyűlt, feleslegessé 
vált, kisebb terjedelmű bútordarabokat, 
berendezési tárgyakat valamint rongyot, 
ruhát, falevelet, virágmaradványokat, 
egyéb kommunális hulladékot zsákba 
vagy gyűjtőedénybe – melynek súlya da-
rabonként nem haladja meg a 30 kg-ot 
– tegyék ki a megszokott helyre a közte-
rületen. Kérünk minden érintettet, hogy 
a lomtalanítási akció napján legkésőbb 
reggel 6 óráig helyezzék ki az elszállítani 
kívánt hulladékot.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft.

Tájékoztató a civil szervezeteket 
érintő jogszabályról

Az Országgyűlés 2011. decemberében 
fogadta el a civil szervezeteket érintő 
alábbi jogszabályokat: 2011. évi CLXXV. 
törvény az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról (a továb-
biakban: Ectv.), 2011. évi CLXXXI. tör-
vény a civil szervezetek bírósági nyilván-
tartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 
szabályokról. A fenti jogszabályok néhány 
§-tól eltekintve, 2012. január 1-jén lép-
tek hatályba. Az Ectv. 75 § (1) bekezdése 
arról rendelkezik, hogy 2012. január 1. 
napját követően csak olyan civil szervezet 
kaphat költségvetési támogatást, amely a 
30. § szerint letétbe helyezte beszámoló-
ját. Az Ectv. 30 §-ban foglaltak szerint, 
a civil szervezet (a civil társaság, illetve 
a Magyarországon nyilvántartásba vett 
egyesület – a párt kivételével –, valamint 
az alapítvány) köteles a jóváhagyásra jogo-
sult testület által elfogadott beszámolóját, 
valamint közhasznúsági mellékletét – kö-
telező könyvvizsgálat esetén a könyvvizs-
gálói záradékot vagy a záradék megadá-
sának elutasítását is tartalmazó független 
könyvvizsgálói jelentéssel együtt – az 
adott üzleti év mérlegfordulónapját kö-
vető ötödik hónap utolsó napjáig letétbe 
helyezni és közzétenni, kötelező könyv-
vizsgálat esetén ugyanolyan formában és 
tartalommal, mint amelynek alapján a 
könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.

A civil szervezet a letétbe helyezési kö-
telezettségének a civil szervezetek bírósá-
gi nyilvántartásáról és az ezzel összefüg-
gő eljárási szabályokról szóló törvényben 
(2011. évi CLXXXI. törvény) megha-
tározott módon tesz eleget. A 2011. évi 
CLXXXI. törvény 39. § (1) bekezdése 
alapján a beszámolót, közhasznúsági 
mellékletet az Országos Bírósági Hiva-
tal (a továbbiakban: OBH) részére kell 
megküldeni, mellyel a szervezet letétbe 
helyezési és közzétételi kötelezettségének 
is eleget tesz.

Az érintett civil szervezet beszámoló-
jának és a szükséges mellékletének papír 

önKoRmányzAtI HíReK
alapon való letétbe helyezését az Országos 
Bírósági Hivatal 1363 Budapest, Pf. 24. 
postacímre való beküldésével teljesítheti 
tértivevényes feladványként. Az Ectv. 75. 
§ (1) bekezdés rendelkezéseit nem kell al-
kalmazni a 2012. évi költségvetési forrás 
terhére nyújtott támogatás tekintetében a 
sportról szóló 2004. évi I. törvény szerinti 
szervezetekre. 

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal értesíti azon civil szervezeteket, 
amelyek az önkormányzat éves költség-
vetéséből közvetlen támogatásban része-
sülnek, illetve azon egyesületeket, civil 
szervezeteket, amelyek az egyesületek, ci-
vil szervezetek részére támogatást igényel-
nek, hogy a fenti jogszabályok előírásai 
szerint tegyék meg a szükséges lépéseket 
beszámolójuk, közhasznúsági mellékletük 
letétbe helyezésére. 

Felhívjuk az érintett civil szervezetek 
figyelmét, hogy Hajdúnánás Városi Ön-
kormányzat a 2013. évi önkormányzati 
támogatás kiutalásának feltételeként ha-
tározza meg a beszámoló, közhasznúsági 
melléklet letétbe helyezésének igazolását.

Dr. Kiss Imre jegyző

Felhívása tavaszi avartüzek 
megelőzésére

A tavaszi időszakban gyakori avartüzek 
megelőzésére hívjuk fel a lakosság figyel-
mét.

A magasabb szintű szabályozás mellett 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a megalkotta 43/2012. 
(XI.30.) Önkormányzati Rendeletét az 
avar és kerti hulladék égetésének helyi 
szabályozására. A rendelet előírásainak 
betartásával már sokat tehetünk a nem 
kívánatos tűzesetek megakadályozására. 
Fontos, hogy az ingatlanokon fellelhető 
száraz növényi maradványokat minél ha-
marabb távolítsuk el a területről és a nyílt 
téri égetés esetén tartsuk be az előírásokat. 

A rendelet hivatalos szövege meg-
található a Város honlapján (www.
hajdunanas.hu/Önkormányzat/rendele-
tek menüpontban), a Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal portáján, a Me-
zőőri Szolgálatnál és a Móricz Pál Városi 
Könyvtárban.

Dr. Kiss Imre jegyző

Óvodafejlesztés több mint 
100 millióból

Hajdúnánás Városi Önkormányzat sike-
res pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség által kiírt Társadalmi 
Megújulás Operatív Program keretében 
a TÁMOP 5.4.9-11/1 kódszámú Mo-
dellkísérleti program az alapszolgáltatá-
sok funkcionális összekapcsolására című 
pályázati felhívásra. 

A „Komplex szociális és gyermekjóléti 
alapellátások kialakítása Hajdúnánáson” 
pályázat keretében városunk 29 266 588 
Ft összegű vissza nem térítendő támoga-
tást nyert. 

A pályázat keretében a Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat intézménye 
által biztosított szociális és gyermekjóléti 
alapszolgáltatások fejlesztését kívánják 
megvalósítani, illetve a meglévő szociális 
szolgáltatások rendszerét egyéb szolgál-
tatásokkal kívánják bővíteni.  

A pályázat elsődleges célja tehát az, 
hogy a jelenlegi szociális szolgáltatáso-

kat közösségi tevékenységekkel bővítsék, 
így idős személyek számára szerveznének 
klubfoglalkozásokat, mentális tanács-
adást, prevenciós jellegű egészségügyi 
szűréseket, valamint élet-és háztartásve-
zetési tanácsadással segítenék az érintett 
korosztályt. A szociális földprogramban 
résztvevő családok számára közösségfej-
lesztés megvalósítására adódik lehetőség. 

A szabálysértést elkövetett gyermekek 
és fiatalok számára biztosítottá válna az 
önsegítő tematikus csoportfoglalkozá-
sok megszervezése, a családi délutánok, 
mozgásfejlesztő csoportfoglalkozások 
pedig az iskolarendszeren kívüli felzár-
kóztatást segítenék. 

A szolgáltatásokon túl számítógépes 
adatbank beszerzésére is lehetőség nyílik, 
melynek köszönthetően az adminisztrá-
cióra fordított idővel szemben nőhet a 
családlátogatásra fordított idő. 

A város Képviselő-testülete már 2010 óta 
folyamatosan szorgalmazza az uniós pá-
lyázatok által nyújtott lehetőségek kihasz-
nálását. Ehhez kapcsolódóan pályázatfi-
gyelő céget, és a Polgármesteri Hivatalban 
pályázatokat előkészítő munkatársakat 
alkalmaz.  Ennek köszönhetően 2012 
végén – több sikeres pályázat mellett két 
önkormányzati óvodát érintő uniós pá-
lyázatot is megnyert a város.

A pályázatok megvalósításáról Kovács-
né Bata Évát, a Hajdúnánási Óvodák ve-
zetőjét kérdeztem.

Az első egy KEOP-os pályázat, ami 
30 393 391 Ft-os energetikai beruházás.  
Ez a Kasza úti Eszterlánc Óvodát érinti. 
2013-ban a 33 éves elavult épület telje-
sen megújul. A nyílászárók kicserélése 
mellett, a fűtési és elektromos rendszer is 

teljesen felújításra kerül és – remélhető-
leg- egy új tornateremmel is gazdagodhat 
az épületegyüttes.

A másik egy TÁMOP-os pályázat, ami 
az önkormányzat összes óvodáját érinti 
és 94 934 616 Ft-tal járul hozzá a városi 
óvodák gyarapodásához. 

Minden óvodába az európai normák-
nak megfelelő udvari játékok kerülnek, 
és ezen kívül új gyermekbútok és egyéb 
kiegészítők vásárlására is sor kerül. 

Továbbá minden óvodapedagógus 120 
órás módszertani képzéseken vehet részt. 
Az óvodavezető asszony hangsúlyozta: 
„Ez már önmagában is óriási fejlődés, hi-
szen a szakmai megújulás, a módszertani 
kultúra fejlesztése, a gyermekek nevelésé-
ben fog kamatozódni.”

Szabó Endre

Pályázatos fejlesztések 
a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálatnál

Kiváló minőségű, színes hirdetések, megemlékezések, 
évfordulók meghirdetése kedvező áron!

Várjuk apróhirdetéseiket is!
Hirdetés feladás: Kéky Lajos 

Városi Mûvelõdési Központ Telefon: 52/382-400, 
illetve Szabó Endre hirdetésszervezőnél 

a 06-30/523-6848-as telefonszámon.

Ez itt az Ön 
hirdEtésénEK a hELyE!

Hirdessen Ön is a megújult Hajdúnánási Újságban!
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Programajánló
Kéky Lajos Városi 
művelődési Központ

Városi nőnap 2013. 

Internet Fiesta a városi 
könyvtárban!

▪	 Március 20. Játsszunk együtt! Face-
book játék meghirdetése

▪	 Március 21 „Tudásod a jövőd!” – tájé-
koztatás, e-ügyintézés

▪	 Március 22. Online vásárlás – minden 
kapható a neten

▪	 Március 25. Vásároljunk biztonságo-
san, legyünk tudatos vásárlók!

▪	 Március 26. Internet totó
▪	 Március 27. Eredményhirdetés a face-

book-on
▪	 A FIESTA hetében minden nap ingye-

nes internet-használat a könyvtár nyit-
vatartási idejében!

A könyvtár hete
▪	 2013. április 8.
 Regionális könyvtárostalálkozó
▪	 2013. április 9.
 „Könyvtári nyílt nap” – betekintés a 

könyvtárosok munkájába
▪	 2013. április 10.
 „Cserebere” – megunt és fölös könyvek 

cseréje
▪	 2013. április 11.

„Megbocsátás napja” – ingyenes beirat-
kozási lehetőség
– ingyenes internetezés

– régi könyvtartozások rendezése ese-
tén eltekintünk a késedelmi díj meg-
fizetésétől

▪	 2013. április 12. 17 óra
„Legjeink” – a legek jutalmazása
A hét folyamán lehetőség lesz 13+1, a 
könyvtárral kapcsolatos totó kitöltésére.

▪	 „Az én könyvtáram” címmel a Móricz 
Pál Városi Könyvtár és Helytörténe-
ti Gyűjtemény rajzpályázatot hirdet 
az általános iskolai tanulók részére.  
A pályamunkák bármilyen technikával 
készülhetnek A/4-es méretben.

 Leadási határidő: 2013. április 5.
▪	 A Móricz Pál Városi Könyvtár és 

Helytörténeti Gyűjtemény pályázatot 
hirdet bármely korosztály számára

 „Emlékeim a Városi Könyvtárról” 
címmel Olyan olvasói élmények leírá-
sát várjuk, melyek akár a közeli, akár 
a régmúltban velük megtörtént esemé-
nyeket idéznek fel. A pályamunkák le-
hetnek humoros hangvételűek is.
Terjedelem: max.: 2 A/4-es oldal
Beküldési határidő: 2013. április 10.
A pályázatokat a könyvtár címére, 

e-mailban vagy személyesen a könyvtár-
ban lehet leadni.

Eredményhirdetés és jutalmazás: 2013. 
április 12-én.

A helyi múzeum, Buczkó József által 
szerkesztve, képes albumban szeretné 
megjelentetni azokat a fényképeket, 
melyeken magyar szürke marhák látha-
tók gazdáikkal, munka közben, szekér 
elé fogva vagy kötőféken vezetve, stb. 
Minden bizonnyal sokan őriznek még 

ilyen fényképeket, melyekhez a jószággal 
kapcsolatos emlékek is kötődnek, s ame-
lyeket ugyancsak szeretnénk összegyűjte-
ni. Kérjük, akik őriznek ilyen képeket, 
hozzák be a múzeumba (Bocskai u. 13.), 
hogy lemásolhassuk, s belekerülhessenek 
az albumba, hogy unokáink is láthassák.

Szeretettel köszönthettük március 8-án 
életünk nélkülözhetetlen társait, a NŐ-
KET. Sokunk érzi azt, hogy „Nők nélkül 
élni nem lehet, és nem is érdemes!”. A 
városi nőnapon a művelődési központ ál-
tal szervezett rendezvénysorozattal tisz-
teleghettünk, kedveskedhettünk a höl-
gyeknek, akik 14 órától vehették igénybe 
a következő szolgáltatásokat: zumba-
fitnesz, jóga, csontkovácsolás, talpmasz-
százs, masszírozás és hangtálazás. A mű-
velődési központ folyosóin csereberélési 
lehetőség volt, valamint vásárlással egy-
bekötött kozmetikai bemutató várta az 
érdeklődőket. Az este a színházteremben 
folytatódott, ahol Szabó János, az est há-
zigazdájaként köszöntötte a vendégeket. 
Városunk polgármestere, Szólláth Tibor 
a hölgyek köszöntése mellett megemlítet-
te és köszöntötte a Zoltánokat is névnap-
juk alakalmából. „Áldott, szeretetteljes 

Nőnapot kívánok mindenkinek”, mon-
dotta és jó szórakozást kívánt a műsor-
hoz. A rövid köszöntés után Szabó János 
előbb köszönetet mondott mindazok-
nak, akik által az ünnepi rendezvényso-
rozat létrejöhetett. A műsorban előbb a 
Kócsiki-duót szólította a színpadra, akik 
a Kelet-Magyarország legszebb férfija 
című műsorszámukkal szórakoztatták a 
közönséget. Azt est befejező műsoraként 
konferálta fel a vendégszereplő Nagyvá-
radi M. M. Pódium Színház Lári-fári… 
című műsorát. Az előadók nagy sikerrel 
mutatták be a magyar operett királyai-
nak örökzöld melódiáit.

A rendezők és a közreműködők azt kí-
vánták közvetíteni a hölgyek felé, hogy 
„Szeretünk titeket egy életen át, / Kik 
szívet és életet adtatok cserébe.”

Gut István

▪ Március 23. 18 óra Kovács Apol-
lónia Emlékest „Mit keres a temetőben” 
címmel. Belépődíj: 1000 Ft.
▪	Március 27. 19 óra Hajdú rege – a 

NaNá Színház előadása Belépődíj: 500 Ft
▪	Március 28. Színházlátogató buszt 

indítunk Debrecenbe a Csokonai Szín-
házba. Herczeg Ferenc: Bizánc – a 
székesfehérvári Vörösmarty Színház elő-
adása. Rendező: Bagó Bertalan. A fősze-
repekben: Hirtling István és Kubik Anna.

Indulás a művelődési központ elől 
2013. március 28-án 17.45-kor. Csak 
előzetes bejelentkezés alapján lehet részt 
venni a programon, korlátozott létszám-
ban. (21 jegyet foglaltunk.) A jegyek ára 
útiköltséggel: 2500 Ft.

Április folyamán a nyíregyházi Móricz 
Zsigmond Színházba tervezünk látogatást.
▪	Március 30. 19.30 DUMAGÁLA! 

Dombóvári István, Lorán Barnabás, 
Rekop György. Belépő: 1300 Ft. Kapha-
tó: március 4-től.
▪	Április 6. Egészségnap a Meditációs 

Kör és a Művelődési Központ közös szer-
vezésében. Ízelítő a nap programjából: 14 
órától: Gombos Éva (szellemsebész): Be-
tegségek gyógyítása szellemsebészeti mód-
szerekkel, Viszlai Katalin: A számokba 
rejtett életünk (előadás a számmisztiká-

ról), Fodor Gábor: Betegségeink kezelése 
otthon, Püspöki Éva: Bach virágterápia 
stb. Szolgáltatásaink (ingyenesek illetve 
kedvezményesek. A szolgáltatásokat elő-
zetes bejelentkezés alapján lehet igénybe 
venni! Tájékoztatás és bővebb felvilágosí-
tás a Művelődési Központban

Belépődíj: 1000 Ft.
▪	Április 10. 10.30 Nektár Gyerek-

színház: Kolontos Palkó. Belépődíj: 
600 Ft.
▪	Április 14-ig tekinthető meg a mű-

velődési központ galériájában a Nánás 
Fotó Club kiállítása. 

„Magyar gyógyüdülés fotókban” – 
fotópályázat. A pályázatra 3 évesnél nem 
régebbi, a Hajdúnánási gyógyfürdőben 
készült fotókat lehet benyújtani. Csak di-
gitális képeket fogadunk el! Egy pályázó 
maximum 20 db, nagy felbontású képet 
nyújthat be. A beérkezett alkotásokból a 
zsűri által legjobbnak ítélt 10 fotó részt 
vesz a testvérvárosunkban, Ustronban 
megrendezett kiállításon. Az első három 
legjobb alkotást díjazzuk. Az első helye-
zett alkotó képviseli városunkat 2013. 
júniusában az ustroni kiállításon. A képek 
beadási határideje: 2013. május 5. Továb-
bi információk a művelődési központban 
Szólláth Zoltántól kérhetőek.

Az, hogy zsúfolásig megtelt városunk 
színházterme ezen a délutánon, az egy 
igen – igen szerény meghatározás ahhoz 
a – főleg gyerekekből álló – embertö-
meghez, amely kíváncsi volt az idei Vá-
rosi  Farsang rendezvényre március 2.-
án. Előbb egy „Cowboy” jött felém nagy 
barátságban egy indiánnal, majd maga 
„Véder” nagyúr a Csillagok háborújából a 
maga 110 centijével, őt kismanók, király-
lányok, és kéményseprők, követték, s még 
sorolhatnám a vidám és izgatott, sokhe-
lyütt meglepően kreatív, ötletes jelmezbe 
öltözött gyerkőcöket. Felvonulásukat, 
műsorukat a közönség hatalmas tapssal, 
többször hangos ovációval fogadta. Nagy-
ban kitűnt, – és nem csak a csoportok be-
mutatkozásánál – a szülők, pedagógusok 
áldozatos munkája főleg a koreográfiák 
tekintetében. Míg a zsűri visszavonult, 
gazdára találtak a tombolatárgyak is (a 
fődíj a gyönyörű gitár nagyobb volt, mint 
a kislány, aki megnyerte). Az eredmény-

hirdetés után pedig következhetett a vár-
va várt Tini Diszkó, ahol estig ropták a 
talpalávalót a vidám és önfeledt gyerekek.

ÍME AZ EREDMÉNyEK:
Csoportos jelmezesek:

Dalos kedvű csőrök (Baross u.)
A manó meló (Baross u.)
A Föld gyermekei (Ref. iskola)

Különdíj:
Mesebeli karnevál (Iskola u.)
Kéményseprők (Iskola u.)

Egyéni jelmezesek:
Papagáj a kalitkában (Baross u.)
Keresztespók (Iskola u.)
Hóbagoly (Baross u.)

Különdíj:
Transzformers (Ref. Iskola)
Bohócok (Iskola u.)
Minnie kisegér (Iskola u.)

A VáRoSI KönyVtáR HíReI

Városi farsang

Felhívás

Varga László ökörfogatával 1960-ban.

B. J.
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ELADÓ!
52m2-es jó állapotban lévő, légkondicionált

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

Érd.: 06-70/524-2201

Tökéletes látást szeretnél szemüveg nélkül?
Gyere most az Okula 2000 optikába, és mi megmutatjuk, hogy a kontaktlencsék 
egyszerűen használhatóak,biztonságosak és a kiváló látás komfortját teszik lehetővé! 
Élvezd a szabadságot,melyet a kontaktlencse viselet biztosít neked!
Csúcsminőségű kontaktlencsék garanciával!

Ráadásként most minden napszemüveg árából 20% kedvezményt kapsz!

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

GÁZKÉSZÜLÉK 
SZERVIZ
UNICAL kondenzációs gázkészülékek, fael-
gázosítók és vegyes tüzelésű kazáncsalá-
dok teljes körű forgalmazása, készülékek 
hivatalos cseréje szállítással, komplett ügy-
intézéssel, üzembe helyezéssel.

MÁRKASZERVIZ
UNICAL kondenzációs gázkazánok előnyei:
 takarékos fogyasztás, kedvező gázszámla 
 biztonságos üzemmód
 nagy teljesítmény tartomány 
 országos szervízhálózat

Győződjön meg róla: www.unical.hu

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

Családi lakások és közületi épületek fűtésére, használati meleg 
víz ellátásra, illetve egyedi fűtés leválasztásra. 2012. szeptem-
ber 1-től kötelező érvényű gázipari műszaki-biztonsági felül-
vizsgálat végzése, dokumentálása, csak a fogyasztó megrende-
lésre!

Pályázati pénzből megújult a Hajdúnánási 
Református Általános Iskola és Óvoda

A TIOP – 1.2.3-11/1-2012-0030 Könyvtári szolgáltatások összehangolt 
infrastruktúra fejlesztése „Tudásdepó Expressz” elnevezésű pályázaton 
a Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda 5 499 000Ft ösz-
szegű támogatást nyert. 

A projekt keretein belül az iskolai könyvtár  modernebbé vált, hama-
rosan online könyvtári szolgáltatások kerülnek bevezetésre és a fogya-
tékossággal élők könyvtárhasználatát segítő eszközök is rendelkezésre 
állnak.

Az innovatív projekt keretein belül megtörtént a könyvtári szolgálta-
táshoz szükséges informatikai  eszközök és programok beszerzése:  
6 db számítógép, szerver, monitor, laptop, vonalkódnyomtató, szken-
ner, projektor, sokszorosítást és nyomtatást végző multifunkcioná-
lis eszközök, képernyő-felolvasó szoftver, Szirén integrált könyvtári 
rendszer.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

Sajtóközlemény

Kezdő Angol
nyelvtanfolyam indul felnőtteknek, 

Hajdúnánáson a Református Általános Iskolában!

Beiratkozás: 2013. március 22. (Péntek) 15.30-tól 
a Református Iskolában

Érdeklődni a 06-30/569-4646-os telefonszámon 
Fórizs Józsefnénél lehet.

Villanyszerelő vagy műszerész szakmával
rendelkező munkatársat keresünk, szervizes munkakör 

ellátására.
Jogosítvány feltétel. 

Érdeklődni: 06/20 9781-284
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Vitanorma Kurkuma kap. 60x 2570 Ft 1890 Ft
Voltaren dolo kap. 20x 1565 Ft 1425 Ft
Coldrex tabl. 24x 1590 Ft 1440 Ft

www.szimpatika.hu

Korona Patika

A Hajdúnánási
Építő és Szolgáltató Kft. műköves

részlege vállalja:
2

• komplett egyszemélyes síremlék gyártását
akciós 130 000 Ft +áfa 

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

• sírhely gondozását • síremlék tisztítását.
2

Bocskai Koronával történő fizetés esetén 5% kedvezmény!
2

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

NÁNA-DOKI KFT.
Hajdúnánás, Bocskai utca 94.
ÁLLATORVOSI RENDELŐ

Rendelési idő:
Hétfő-Péntek: 8.00–16.00

Szombat: 8.00–12.00

MICROCHIP BEÜLTETÉS ÉS REGISZTRÁCIÓ
TAVASZI IVARTALANÍTÁSI AKCIÓ

Időpont egyeztetése: 
Dr. Simon Henrietta: 06-30/870-4239

2013. március 2-án a Bocskai Étteremben ünnepelte 
50-ik házassági évfordulóját

Máró Gábor és felesége Kállai Zsófia.
Ez alkalomból köszöntötte őket két leányuk Éva és Edit, 

két vejük Sanyi és Feri, három unokájuk Sanci, Detti, Fecó 
valamint tíz testvérük, keresztgyerekeik, családjaikkal.

5050
Köszönetet

mondunk mindazoknak, akik

Szoboszlai Zoltánné
 volt Hajdúnánás  Luther u 13/A

alatti lakos 

temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot 

helyeztek, 
bánatunkban osztoztak. 

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Kónya Péterné
(Banga Juliánna)

1931–2013
(Volt Hajdúnánás Deák F. u. 

2. sz. alatti lakos)

Arcunkat könny mossa, 
mert nem vagy már többé, 

de szívünkben emléked 
élni fog örökké.

A részvétnyilvánítás
minden formáját köszöni 

a gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás

Pálóczi Lajos
Hajdúnánás

Wesselényi u. 34 /A. lakos

Mindazoknak, akik 
temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot 

helyeztek, 
bánatunkban osztoztak. 

A gyászoló család

4080 Hajdúnánás, Korponai u. 51. alatti lakás eladó!
Telefon: 06-20/941-6108

Hőszigetelt, tetőteres 4 szoba, nagy nappali, melléképület,
parkosított udvar, tóval! Alacsony rezsi!!!

Irányár: 18 000 000 Ft
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Borítékolt kapcsolatok

mi újság a nyugdíjasok házatáján?
Büszkén állíthatom, hogy kevés olyan 
nyugdíjas klub van az országunkban, 
amelyik olyan gazdag programokkal, 
s olyan sikerekkel rendelkezik, mint a 
Hajdúnánási Nyugdíjas Klub.

Mi az alapja e bátor kijelentésnek?  
A választ Tímári Balázstól kapom, aki 
tíz éve a klub elnöke, s akihez váratlanul 
toppanok be a minap egy délelőtt, hogy a 
címben lévő kérdést feltegyem neki. 

– Épp az éves beszámolót készítem 
– tessékel be dolgozó szobájába kedve-
sen – s egy kicsit bosszús vagyok, mert 
a napokban megkérdezték tőlem, hogy 
mire vagyok büszke a klub életében, s 
hirtelen nem tudtam válaszolni, illetve 
választani a sok eredményből. A legbüsz-
kébbek talán a Kongresszusi palotában 
történt fellépésünkre vagyok, ahol olyan 
kitűnőségekkel lehettünk egy színpadon 
(több ezer nyugdíjas előtt), mint Pécsi 
Ildikó Haumann Péter, vagy a Botafogó 
együttes. Nagy örömmel tölt el bennün-
ket, hogy hat versenyzőnkből öt eljutott 
Hévízre, a Nyugdíjas Fesztiválra, s közü-
lük hárman is díjjal tértek haza. De so-
rolhatnám például a debreceni Katona-
dal Fesztivált is, ahol 32 csoport közül a 
megye legjobb éneklőinek díját nyertük 
meg, vagy az a balmazújvárosi élmény, 
ahol egy hatalmas öltözőben egy a zemp-
léni Szomolyáról érkezett csoporttal 
örömzenélésbe, öröméneklésbe kezd-
tünk, s ránk szóltak, hogy fejezzük be, ha 
lehet, mert már a nézőtérről szinte min-
denki bejött minket hallgatni, velünk 
énekelni. Hasonló volt ahhoz a Szépasz-
szony-völgyi kiránduláshoz, amikor le-
mentünk egy pincébe, – ott is előkerült 
a tangóharmonika – s egy félóra múlva 
az összes vendég táncra perdűlt, - még 
vietnámi egyetemista lányok is csárdást 
táncoltak –. Ez a sok élmény mind-mind 
bizonyítja célunkat, ami nem más, mint-
hogy a nyugdíjas éveinket minél haszno-
sabban, tartalmasabban kellemesebben 
tudjuk eltölteni elsősorban a hagyomá-
nyok megőrzésével, ápolásával. Sebes-

tyén Miklós tanár úr 15 évig segítette a 
munkánkat, s ő rengeteg anyagot adott 
nekünk a hagyományokról. Így mint 15 
éve rendszeresen, idén is megrendeztük 
a farsangi mulatságunkat, melyre most 
két böszörményi nyugdíjas klub érkezett 
vendégként. A nagyon remek hangulatú 
esten műsort adtunk, jelmezes felvonulás 
volt, kitűnő vacsora majd zene, tánc haj-
nalig. Pár hét múlva viszont meghívást 
kaptunk a böszörményiektől, ahol több 
megye nyugdíjasai is jelen voltak. Ezt 
követte a héten a nőnap, melyen engem 
is megleptek egy meglepetés műsorral 
(tíz éves munkámat megköszönve) mely-
re igazán nem számítottam, és nagyon 
jól esett, annak dacára, hogy mi nem 
szoktuk egymást elkényeztetni aján-
dékokkal, ez nálunk nem divat, hiszen 
mindenki hobbiból, kedvtelésből végzi 
munkáját, nem vár semmilyen ellenszol-
gáltatást. Természetesen ez a délután is 
hamar nótázásba, éneklésbe csapott át. 

Elkövetkező terveink március végén 
Kabán egy nótaversenyen való részvé-
tel, majd pár nap múlva Debrecenben 
egy hasonló. Ezekre két külön csoport-
tal neveztünk. Áprilisban versmondó 
verseny szintén Debrecenben. Ezeken a 
versenyeken szokták kiválasztani a Re-
gionális Fesztiválon való résztvevőket. 
A napokban kapott meghívást a citera-
zenekarunk, és Papp Mátyás egy újvá-
rosi fesztiválra, májusban Görbeházán 
lesz Regionális Fesztivál. Pár nap múlva 
össze ül a jelölőbizottság, hiszen az én 
mandátumom idén lejár, ezt követi az 
apák napja, melyet az asszonyok szervez-
nek meg, majd az anyák napja. Nekünk 
minden hónapra megvan a programunk, 
s minden héten találkozunk. A megyé-
ben úgy ismernek bennünket, hogy mi 
mindenhol ott vagyunk, viszont a jel-
szavunkat is elismerik, miszerint nálunk 
nem csak a részvétel, hanem a minőség 
is fontos.

Kócsi Imre

Izgalmas kiállításnak lehettek szemta-
núi, akik március 5. és 17. között elláto-
gattak a művelődési központ galériájába. 
A lugasparadicsom „feltalálójaként” or-
szágosan is elismert kertész, Schott Péter 
különleges, futott postai levelekből álló 
gyűjteménye sorakozott az asztalokon. 
Az idén 90 éves, a Fürdő utcai idősek 
otthonában lakó bácsi az 1960-as évek-
ben jött rá, hogy bélyeget úgy is lehet 
gyűjteni, ha leveleket kap külföldről, 
ezért válaszborítékokat küldve a világ 
minden országával igyekezett felvenni 
a kapcsolatot. Postamestereknek címez-
te leveleit, akik helyi bélyeggyűjtőknek 
továbbították kérését. Többükkel aztán 
évekre szóló baráti kapcsolata alakult 
ki Schott Péternek, akinek akkor még 
budapesti lakcímére 172 országból ér-

kezett vissza a három-három 
(normál, ajánlott, légipostai) 
küldemény. 

A kartonlapokra ragasztott 
levelek és bélyegek tarka ké-
pet adnak a filatélia világáról: 
egy kubai bélyegsor a kardví-
vás történetét foglalja össze, 
az antarktiszi Vosztok kuta-
tóállomásról érkezett levél a 
szovjet balett nagy pillanatait 
őrzi, Bhután háromdimen-
ziós bélyegekkel tűnik ki, egy 

mongol terméken megkímélt Moszkvics 
parkol, postai dolgozók tüsténkednek az 
amerikain, a vatikánin pedig kódexek 
iniciáléi láthatók. A groteszk sem ritka 
vendég, pl. Vietnam bélyegein a hábo-
rú kedélyes közösségi esemény, az iraki 
filatéliai társaság bélyegzőjén viszont 
egy férfikar emel magasba egy géppisz-
tolyt…

A kiállítás megérdemelte volna az ün-
nepélyes megnyitót, hogy több figyelem 
jusson erre a fontos múltidézésre, a fia-
talok számára jóformán láthatatlan hob-
bira. Schott Péter páratlan kollekciója 
az elektronikus üzenetváltást megelőző 
időszak hírmondója; képes megőrizni és 
átadni valamit a hagyományos levelezés 
mára szinte elfeledett öröméből. 

Vékony Gábor

Fotó: Fűz László

AUTÓALKATRÉSZEK A LEGJOBB ÁRAKON!
Kenőanyagok, autófelszerelés, akkumulátorok, 

karosszériaelemek, gumiabroncsok, autóvillamosság, 
vegyi termékek, alkatrészek a legjobb árakon, raktárról 

vagy 4 órán belül több ár és minőségi kategóriában!

NAGYKERESKEDELMI KEDVEZMÉNYEK! 
EGYEDI ÁRAK!
KÉRJE AJÁNLATUNKAT, NÉZZEN BE HOZZÁNK!

HASZNÁLT AKKUMULÁTOR BESZÁMÍTÁS! 
MINDENFÉLE SZŰRŐ, MEZŐGAZDASÁGI, IPARI ÉS MUNKAGÉPEKHEZ!

NÁLUNK VÁSÁROLT MOTOROLAJÁHOZ TÍPUSTÓL FÜGGETLENÜL
AZ OLAJSZŰRŐT AJÁNDÉKBA ADJUK.

Mesfém KFT. Hajdúnánás, Dorogi u. 7. • Tel.: 52/570-575, 52/570-576
Mobil: 06-20/9818-920 • E-mail: mesfemnanas@freemail.hu

http://mesfem.uw.hu

ÚJ!

Kiváló minőségű, színes hirdetések, megemlékezések, évfordulók meghirdetése kedvező áron! 
Várjuk apróhirdetéseiket is!

Hirdetés feladás: Kéky Lajos Városi Művelődési Központ
Telefon: 52/382-400, illetve Szabó Endre hirdetésszervezőnél a 06-30/523-6848-as telefonszámon.

Ez itt az Ön hirdEtésénEk a hElyE!
Hirdessen Ön is a megújult Hajdúnánási Újságban!


