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lényeges változást hozott ez évtől a 
kistelepülések életében. Azon közsé-
geknek, ahol a lakosságszám nem éri 
el a 2000 főt, közös önkormányzati 
hivatalt kellett létrehozniuk, legké-
sőbb március 1-i hatállyal. 

Rendkívüli képviselő-testületi ülést 
tartott Hajdúnánás város önkormány-
zata február 27-én. Ez az ülés nemcsak 
az időpont miatt volt rendkívüli, ha-
nem azért is, mert ekkor alakult meg 
a Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal Folyás, Tiszagyulaháza és Újti-
kos községek részvételével. A vonatkozó 
jogszabály értelmében a hajdúnánási 
járáshoz tartozó három kistelepülés ön-
kormányzatai hosszas latolgatás után, 
úgy döntöttek, a járásszékhely Hajdú-
nánás városával kívánnak közös önkor-
mányzati hivatalt létrehozni. Ennek az 
elhatározásnak hivatalos formába öntése 
történt meg február 27-én. A sok nagy 
jelentőségű eseményt látott hajdúnánási 
városháza dísztermében a négy település 
önkormányzata az együttes testületi ülé-
sen egyhangú szavazással döntött a kö-
zös hivatal létrehozásáról. A csatlakozott 
települések polgármesterei elmondták, 
több érv szólt amellett, hogy Hajdú-
nánáshoz csatlakozzanak. Ilyen a járás 
székhelyi státusz, az a tény, hogy vannak 
olyan programok, mint pl. a Start-mun-
kaprogram, amely összeköti őket város-
unkkal. Továbbá a korrekt feltételek is 
kellő súllyal estek latba a döntés során. 
Szólláth Tibor polgármester úr leszögez-
te, hogy ebbe a közös szervezetbe Haj-
dúnánás nem fektet anyagiakat, de nem 
is vesz el semmit a tagoktól. Minden 
település ugyanúgy gazdálkodik forrása-
ival, mint eddig. A közös hivatal esetén 
fontos, hogy a csatlakozott településeken 
folyamatosan biztosított legyen az ügy-
intézés. Itt sem történnek változások, 
mindhárom községben lesznek ügyinté-
zők, mint ahogy dr. Kiss Imre jegyző úr 
fogalmazott, utazni legfeljebb az irat és 
az ügyintéző fog, nem az ügyfelek. 

A közös hivatal elsődleges rendel-
tetése a döntés-előkészítés, a döntések 
végrehajtásának szervezése. A Hajdú-
nánási Közös Önkormányzati Hivatal 
sajátossága, hogy a négy település ön-
kormányzatainak döntéseit készíti elő, 

ezért az egyes települések sajátosságainak 
figyelembevétele elengedhetetlen a szín-
vonalas munkavégzéshez, hiszen eltérő 
adottságokat, lehetőségeket, prioritáso-
kat kell folyamatosan szem előtt tartani. 
Mindezek tehát a hajdúnánási hivatal 
munkatársaitól valószínű többletmun-
kát fognak követelni, de polgármester úr 
leszögezte, a hajdúnánási emberek nem 
érezhetik ennek következményeit. A kö-
zös hivatalban Folyást Magyar Sándor, 
Tiszagyulaházát Mikó Zoltán, míg Új-
tikost Takács József polgármester urak 
képviselik.

Közös képviselő testületi üléseket 
évente egyszer, illetve szükség szerint 
fognak tartani. (HNU)
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Hajdúnánás Város Önkormányzata 
tisztelettel hív és vár minden városlakót 
nemzeti ünnepünk, Március 15-én a 
városi ünnepségre. 
A program de. 10 órakor kezdődik.

•	 Koszorúzás	a	Petőfi	és	a	Kossuth	szobor-
nál, huszárfelvonulás, néptáncműsor, 
toborzás. Közreműködik: az Arany-
szalma Néptáncegyüttes, Csűrdöngölő 
Népzenei Együttes, Hajdú Bokréta, a 
Hajdúnánási Lovas Klub lovasai. 

•	 A	 pályázatokon,	 versenyeken	 eredmé-
nyesen szerepelt diákok megjutalmazá-
sa a művelődési központ színháztermé-
ben.

Február 20-án Hajdúnánásra érkezett 
L. Simon László, az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma kulturális állam-
titkára, aki részletesen tájékozódott a 
helyi  közgyűjteményekben és közmű-
velődési intézményben folyó szakmai 
munkáról.

Nem túl gyakran fordul elő, hogy 
szakminisztériumi látogatót fogadjanak 
közművelődési intézményeink. Február 
20-án L. Simon László kulturális állam-
titkár úr hajdúnánási látogatását a városi 
könyvtárban kezdte, ahol Buczkó József 
intézményvezető kalauzolása mellett 
megtekintette az olvasói tereket, szót vál-
tott a munkatársakkal. Kérdésünkre vá-
laszolva elmondta; a kényszerű zsúfoltság 
ellenére is jól látszik, hogy milyen alapos, 
jól felépített gyűjtemény áll a hajdúnánási 
olvasók rendelkezésére. 

Az államtitkár úr, maga is író, lapszer-
kesztő, a könyves szakmában érintett 
szakember, letette voksát az olvasás fon-
tossága mellett. Ehhez nagyban hozzájá-
rulnak a könyvtárakban folyó különböző 
olvasásnépszerűsítési programok – mond-
ta. Nem érkezett üres kézzel vendégünk; 
saját, dedikált könyvei mellett egy teljes 
Nobel-díjas sorozatot ajándékozott a 
nánási olvasóknak.

Ezt követően a helytörténeti gyűjte-
ményben folytatódott a vizitáció, ahol 
megtekintette a Kitaszítottak c. állandó 
kiállítást, amelyről igen elismerően szólt; 
mint mondta, bármelyik nagyvárosban is 
megállná a helyét. A szalmatörténeti tár-
lat szintén elnyerte tetszését, különösen 
a szalmakalapok varázsolták el. A látot-
tak alapján úgy nyilatkozott államtitkár 
úr, hogy lehetőségeihez mérten mindent 
megtesz annak érdekében, hogy a gyűj-
temény, ha minden feltétel adott lesz, el-
nyerhesse a múzeumi státuszt.

A látogatás a művelődési központban 
ért véget, ahol tartalmas eszmecserét foly-
tatott az új formában működtetett helyi 
közművelődési	 szervezet,	 a	 Nánás	 Pro	
Cultura Nonprofit Kft. egy éves szakmai 
munkájáról. A jó fél napos államtitkári lá-
togatás tapasztalatait így foglalta össze L. 
Simon László: az ilyen, és ehhez hasonló 
magyarországi kisvárosok vezetése egyre 
inkább felismeri, hogy mennyire fontos 
a helyi közgyűjtemények, közművelő-
dési intézmények tartalmas, szakszerű 
működtetése. Annak felismerése, hogy a 
helyben élők igényeinek minél szélesebb 
körűen, minél jobb minőségben szüksé-
ges megfelelni, hiszen ez is hozzájárulhat, 
záloga lehet a helyben maradásnak. 

(HNU)

Megalakult a Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal

Államtitkári látogatás 
Hajdúnánáson

Emléknap
A kommunista diktatúrák egykori ál-
dozataira emlékeztünk február 24.-én 
városunkban, mint ahogyan az egész 
országban tették. 1947. február 25-én 
Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt 
főtitkárát jogellenesen letartóztatták, és a 
Szovjetunióba hurcolták. Ezzel kezdetét 
vette a magyar történelem egyik legsöté-
tebb korszaka. Hány áldozatról beszél-
hetünk? Romsics Ignác történész mono-
gráfiája alapján 1956 novemberétől 1959 
végéig több mint 35 ezer ember ellen 
folyt eljárás. Közülük a népbíróságok 22 
ezret ítéltek börtönbüntetésre és 229-et 
halálra. Az összes kivégzett száma ebben 
a három évben azonban elérte a 350-et. 
És itt csak három évről van szó. Nem be-
széltünk az elhurcoltakról, a bebörtönö-
zöttekről, a földjüktől és üzletüktől, meg-
fosztottaktól, a megfigyeltekről és a sort 
még folytathatnánk. Ő rájuk gondolunk 
a mai napon. A Kéky Lajos Művelődési 
Központ nagyelőcsarnokában kezdődött 
a programsorozat, a recski munkatábor-
ról szóló kiállítás megnyitásával. Dombi 
György önkormányzati képviselő em-
lékező megnyitóbeszéde után a megje-
lentek megtekinthették a szovjet Gulág 
táborok mintájára Recsk község mellett 
épült munkatáborról kiállított képeket, 
dokumentumokat. Ezután a színházte-
remben	Dr.	Palasik	Mária,	az	Állambiz-
tonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 
osztályvezetője	tartott	előadást	„Politikai	
gyilkosságsorozat a Gyömrői járásban 
1945 tavaszán” címmel. Magyarország 
legnagyobb politikai gyilkosságsorozatát 
közvetlenül a II. világháború után haj-
tották végre a gyömrői járásban. Csak 
a rendszerváltozás után nyílt lehetőség 
az ügy tárgyalására. Az azóta lezárult 
ügyészségi vizsgálat 28 bestiális gyilkos-
ságra derített fényt. Az előadás után a 
hallgatóság autóbuszra szállt, hogy részt 
vegyen a tedeji koszorúzáson. A diktatú-
ra áldozatainak sorában nem feledkez-
hetünk meg azokról sem, akiket 1951. 
decemberében Hajdúnánás-Tedejre, az 
egykori internálótáborba hurcoltak. Az 
itteni barakkokban 1951-1953 között 
702 személyt tartottak fogva embertelen 
körülmények között, nem csak elszakít-
va egykori otthonuktól, de a visszatérés 
lehetőségét sem adva meg nekik. Az 
égbe szökő, fekete márvány tábla előtt a 
himnusz közös eléneklése után Apatini 
Ferenc Illés, a tedejpuszati tábor túlélője 
emlékezett meg az egykori áldozatokról 
szinte újra átélve az akkori borzalmakat. 
A beszédet követően szervezetek, intéz-
mények és magánszemélyek helyezték el 
koszorúikat az emléktáblánál. A lemenő 
nap fénye előtt városunkba visszautazva 
a Was Albert emléktáblánál zárult az em-
léknap.	Benkő	Piros,	 a	 gyermekként	 el-
hurcolt egykori internált „Te Hortobágy” 
című versével rá, és azokra az áldozatokra 
emlékeztünk, akiket elszakítottak szülő-
földjüktől.

Kócsi Imre
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Államosított közoktatás

Szkíta kiállításon a Bocskais gyerekek

Sokan vannak még közöttünk olyanok, 
akiknek általános iskolai értesítőjükben 
az	iskola	neve	mellett	ott	állt,	Állami	Ál-
talános Iskola. Ez év januárjától, bár ez 
így már nem szerepel az iskolai dokumen-
tumokon, hiszen az intézmények megtar-
tották régi  nevüket, tény, hogy az iskolák 
szakmai működtetése állami fennhatóság 
alá került.

Az idei év elején megtörtént az isko-
lák államosítása városunkban is.

Ennek menetéről, az iskolákat érin-
tő változásokról Tóth Imrét, a Bocskai 
István Általános Iskola igazgatóját kér-
deztük. 

Hogyan zajlott városunkban az iskolák 
konkrétan a Bocskai István Általános Iskola 
államosítása?

Az önkormányzati iskolák állami fenn-
tartásba vétele az elmúlt időszak legna-
gyobb mértékű átalakítása ami az oktatás-
ügyben az országban, így városunkban is 
történt.

Decemberben született meg az az 
ütemterv, mely alapján december köze-
pétől április végéig ütemezetten történik 
meg az alap- és középfokú oktatás állami 
átvétele. Decemberben a városi önkor-
mányzat megállapodott a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal az átvé-
tel részleteiről, többek között az átvett 
pedagóguslétszámról, az iskolában lévő 
önkormányzati tulajdon használati sza-
bályairól.

Városunkban a Hajdúnánási Tanke-
rület	 hangolja	 össze	 Hajdúnánás,	 Pol-
gár, Görbeháza, Tiszagyulaháza, Újtikos 
általános iskoláinak és középiskoláinak 
szakmai munkáját. Megalakulásukat kö-
vetően sok segítséget adtak és adnak ma 
is a gazdálkodással, pedagógiai munka 
szervezésével kapcsolatos feladatok meg-
oldásában.

A tankerület és az iskolák vezetőinek 
köszönhető, hogy jelentős problémák nél-
kül sikerült január első napjaitól működ-
nie a tankerülethez tartozó iskoláknak.

Milyen változások történtek az iskola 
szervezeti/működési felépítésében?

Az oktatással kapcsolatos működésben 
semmilyen változás nem történt. Január-
ban ugyanúgy dolgoznak a pedagógusok, 
mint decemberben. Január 1. után az 
iskola vezetése már nem a helyi önkor-
mányzattal, hanem a Hajdúnánási Tan-
kerülettel tart kapcsolatot, hiszen ez az új 
szervezet az iskola fenntartója.

Fontos megjegyezni, hogy a 2012-
2013-as tanévben minden ugyanúgy fo-
lyik majd, mint ahogy az szeptemberben 
elkezdődött.

A tankerület csak a pedagógusok és a 
pedagógiai munkát közvetlenül segítő 
iskolai dolgozókat vette át. A technikai 
dolgozók január 1. után a Hajdúnánási 
Gazdasági Ellátó Intézmény alkalmazot-
tai lettek, de munkavégzési helyük ugyan-
az maradt, mint eddig.

Hogyan érintette/érintette-e ez a dolgozó-
kat, tanulókat, szülőket?

A pedagógiai munkát semmilyen ha-
tással nem volt az állami fenntartásba vé-
tel. A pedagógusok fizetése február elején 
rendben megérkezett. Néhány dolgozónk 
a vártnál kevesebb fizetés kapott (az el-
térés néhány ezer forint), mivel a januá-
ri fizetésükben még nem érvényesült az 
adókompenzáció, illetve a soros lépések 
miatti változás, de ezt az elmaradt jöve-
delmet visszamenőleg megkapják a követ-
kező havi fizetésükkel.

Hogyan és milyen területeken ellenőrzik 
az iskolák életét?

Nagyon fontos változás várható a kö-
vetkező tanévtől a szakmai munka ellen-
őrzésével kapcsolatban. Olyan hiányosság 
oldódik meg, melyet sokan vártak már: 
a pedagógiai szakmai munka külső, füg-
getlen ellenőrzése a tanfelügyelet által. 
Ennek részleteiről szerintem majd egy 
későbbi időpontban érdemes beszélni, hi-
szen sok minden összefügg a pedagógus 
életpálya modell bevezetésével.

Fekete Andrea

„Emberek aranyban” címmel szkíta 
aranykincseket tekintettek meg a Bocs-
kai	Általános	 iskola	Hagyományőrző-	 és	
Honismereti szakkörösei, valamint Népi 
játszóházasai február 13-án délután.

Ez a kiállítás európai körútjának má-
sodik állomásán, Debrecenben olyan pá-
ratlan időutazásra invitálta a történelem 
iránt érdeklődőket, mely a Szkíta Biroda-
lomba, a közös kazah-magyar őstörténet 
helyszínére kalauzol. A tárlat elemei hite-
les reprodukciók, olyan ásatások anyaga, 
amely a fejedelmi sírok feltárásai során 
kerültek elő.

Ezen tárgyak mellett a feltárásról és a 
leletmentésről készített képeket, molinó-
kat is megtekinthettek a gyerekek, akik 
számára külön élmény volt ez a kiállítás, 
ahol még az általuk szívesen olvasott Le-
hel kürtjének hiteles másolata is látható.

A kiállításon a gyerekeket tárlatvezető 
kísérte, aki lelkesen, tanulságosan és él-
ményszerűen ismertette és mutatta be a 
kiállítás tárgyait és történetét a gyerekek-
nek.

A kiállítás szervezői így foglalták össze 
az Emberek aranyban kiállítás jelentősé-
gét:

„A kiállítás egyfajta időutazás nemcsak a 
2500 évvel ezelőtti szkíta elődnépeink kéz-
műves kultúrájába, de bemutatja a szkíta 
nép erényeit és életmódját a világ más népe-
inek történetírói szemével. Ez a rendkívüli 
morális és kulturális gazdagság egészen más 
értékrendet képvisel, mint ami a mai roha-
nó világunkban a legtöbbünknél jelen van.”

A tárlaton 37 gyerek 6 felnőtt kísérő-
vel vett részt, utazásukat nagy örömükre 
az iskola Diákönkormányzata támogatta.

Kép és szöveg: Fekete Andrea

Egy tisztességes szerződés
Környezetemben többen is figyelemmel 
kísérik a hallgatói szerződések körüli vi-
tát.  Tüntetések, teremfoglalások, éles 
hangú szócsaták jellemzik ezt a témát. A 
diákok öntudatra ébredése, mindig dicsé-
retes, de jelen esetben még sincs rendben 
a dolog. Azok hangoskodnak, akik – ko-
ruknál fogva - eddig még semmit sem tet-
tek le az asztalra, csak elvettek arról. Ez 
rendben is lenne akkor, ha tudnák, hogy 
amit eddig és ezután kaptak, az nem já-
randóság, hanem előleg, amit majd egy-
szer illik visszafizetni.  

Egy felnőttkora kezdetén járó fiatal első 
igazán komoly döntése lehet a hallgatói 
szerződés aláírása. Ekkor már két olyan 
évtized áll mögötte, ami során az állam - 
lehetőségei szerint –gondoskodott róla. Ő 
pedig dönthet arról, hogy mit akar: Itt-
hon dolgozni, vagy külföldre menni.

 Az állam ugyanis nem holmi ködös 
idea, amire a nemzeti ünnepeken hivat-
kozni szoktak, hanem egy érdekközösség, 
ami az idősebb honfitársai és itthon adózó 
cégek befizetéseivel finanszírozza a lakosai 
életét.

Egy átlagos polgár élete első 18-20 
évében már részesül, a családi támogatá-
sokban, adókedvezményekben, stb. Jár 
neki az orvosi ellátás, bölcsőde, óvoda, 
általános-, majd középiskola, diákbérlet 
és még rengeteg juttatás, szolgáltatás, ami 
abban segíti a polgárt, hogy a társadalom 
hasznos tagjává váljon. Nem túlzok, ha 

azt mondom, hogy ez alaphangon is tíz-
milliós nagyságrendű kiadás.

Az egyetem után ezt minimum 40 ak-
tív munkával eltöltött év követi. Ez alatt 
az idő alatt a polgár a munkájával finan-
szírozza az addig  érte adózó állampolgá-
rok és cégek piacát, az addig őt oktató 
emberek fizetését, nyugdíját, és azok ok-
tatását, akik majd egyszer az ő nyugdíját 
fizetik. A kör ezzel bezárul.

Az országból való szabad elvándorlás 
miden állampolgár elvitathatatlan joga, 
de a fizetés nélküli távozás olyan, mint-
ha szabadon akarnánk távozni a minket 
felruházó boltból, vagy étkezés után az 
étteremből.

A fogadó ország - ahol a képzési költség 
többszöröse a Magyarországon tervezett-
nek- kap ingyen egy képzett diplomást, 
aki az adójával már az új „otthonának” 
adja azt az összeget, amit az anyaországa a 
felnevelésébe fektetett, remélve hogy egy 
nap adózó állampolgára lesz. Ez így nincs 
rendben. Az a jó szerződés, ami mindkét 
fél számára hasznos. Ha a diák igénybe 
veszi a mindannyiunk adójából finan-
szírozott oktatást, és azt itthon haszno-
sítja, akkor ez egy tisztességes szerződés. 
Ha azonban a diák a magyar adófizetők 
pénzéből tanul és egy másik ország javára 
hasznosítja tudását, akkor tartozik megfi-
zetni az oktatására fordított pénzt.

Ilyen a tisztességes szerződés. 
Szabó Endre

A KLIK  fenntartásában
Az önkormányzati iskolák, köztük a Kő-
rösi Csoma Sándor Gimnázium, Szak-
közép-, Szakképző Iskola és Kollégium 
az év elejétől az állam, pontosabban a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
(KLIK) fennhatósága alá kerültek, amely 
így országszerte 126 ezer pedagógus mun-
káltatója lett. A változásokról a Kőrösi 
megbízott vezetőjét, Skopkó Istvánnét 
kérdeztük: „Január elsejétől a közneve-
lési intézmények többségében a szakmai 
irányítást a KLIK végzi a tankerületeken 
keresztül. Iskolánk egésze a hajdúnánási 
tankerülethez tartozik, a szakképzésre és 
a kollégiumra vonatkozó szakmai kérdé-
sekben pedig a debreceni tankerület ille-
tékes. A fenntartóváltás ellenére az iskola 
kapcsolata az önkormányzattal továbbra 
is szoros, hiszen Hajdúnánás vállalta az 

oktatási intézmények működtetését, az 
épületek kezeléséről, azok üzemeltetéséről 
továbbra is a város gondoskodik.” Az ál-
lami szerepvállalás azt is jelenti, hogy az 
intézmények önálló gazdálkodása meg-
szűnt, a vezetők teljes egészében a szakmai 
munkára koncentrálhatnak. 

Az iskola mindennapjaiban nem oko-
zott észrevehető változást és a következő 
tanév beiskolázását sem érinti a fenntar-
tóváltás, hiszen a 2013 szeptemberében 
indítható osztályokról, tagozatokról a vá-
ros képviselő-testülete tavaly ősszel hozott 
döntést. A szakképzésben jó tanulmányi 
eredménnyel rendelkező hajdúnánási diá-
kokat az önkormányzat 2013-ban is ösz-
töndíjjal támogatja. 

Vékony Gábor
Az issiky „aranyember”
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Szkíta kiállításon a Bocskais gyerekek

„Ha valaki a jóságnak 
és szeretetnek egy mor-
zsáját, az igazságnak 
és fénynek egy sugarát 
hozta e világra, már 
nem élt hiába: életének 
megvolt az értelme”.

Életednek 61. évé-
ben váratlan, tragikus 
baleset ragadott el 

családod, ismerőseid, barátaid, kollégáid 
és volt tanítványaid köréből. Február 25-
én kísértünk utolsó utadon a sírig. Még 
ott is, még akkor is szinte hitetlenkedve 
hajtottunk fejet a rideg tény; ravatalod 
előtt. Miféle szörnyű játéka ez az életnek, 
hogy még tegnap ismert, mosolygós ar-
codat láthattuk és holnap már fájó szív-
vel, könnyes szemmel koporsó mellett 
kell emlékeznünk rád? Judit szorgalmas, 
tisztességes munkáscsalád gyermekeként 
született 1952. szeptember 13-án Deb-
recenben. Édesapja Tarr István, édesany-
ja Kovács Mária voltak. Előbb általános 
iskoláit fejezte be, majd a Kőrösi Csoma 
Sándor Gimnáziumban érettségizett le. 
Egy évet a tedeji iskolában tanított, majd 
felvételt nyert a Nyíregyházi Tanárképző 
Főiskola testnevelés-orosz szakára. Dip-
lomáját megszerezve aktívan dolgozott. 
Azok közé tartozott, akinek a munkája 
egyben hobbija is volt. Folyamatosan 

képezte magát, többek között elvégezte a 
Testnevelési Főiskolát is. Nagyszerű peda-
gógus volt: szerette hivatását, a kollégákat 
és tanítványait egyaránt. Kiváló szervezői 
képességgel megáldva tanítványaival, a 
felnövő nemzedékek sorával szerettette 
meg a mozgás, a sport szépségét. Önma-
gával szemben igényes volt elkötelezettje 
szakmájának, sportnak és testnevelésnek. 
1979-ben kötöttek házasságot Szoboszlai 
Zoltánnal. Meleg családi környezetet te-
remtettek, ahová sok szeretettel fogadták 
3 megszülető gyermeküket: Nórát, Beá-
tát és Annát. Boldogság töltötte el anyai 
szívét, amikor lányai pályára találtak az 
életúton. Rajongó szeretettel fogadta 2 
kis unokáját is: Lilit és Zsombort. Nyug-
díjba vonulásakor egy gyönyörű élet ősz 
körvonalai rajzolódtak ki előtte. Volt ki-
kért és volt miért bízni az élet következő 
szakaszában. Ekkor szólt közbe a kegyet-
len halál. 

Ha tehetnénk, most elmondanánk ne-
ked, hogy szerető családod mellett, mi va-
lamennyien gyászolunk téged. Nekünk, 
akik ismertük szeretett lényedet, azt kell 
magunkkal elhitetnünk, hogy ezután is 
itt vagy velünk, lélekben fogod a kezünk. 
Emléked a miénk maradt, szellemed így 
él tovább bennünk, velünk. Nyugodj bé-
kében!

Gut István

A Tedeji Nyugdíjas Klub 2012. nov-
ember 3-án, 17 fővel kirándulást szer-
vezett Budapestre. A kis csoport reg-
gel fél 6-kor indult Tedejről vonattal. 
Debrecenbeől IC-vel mentünk tovább, 
melyen igen jól eltelt az idő. A debreceni 
átszállást könnyítette, hogy kérésünkre a 
kalauz, mozdonyvezető segítségével elin-
tézték, hogy az aluljárót ne kelljen igény-
be vennünk, mivel összesen hét perc 
volt az átszállásra. Ezért külön köszöne-
tünket fejezzük ki a vasút dolgozóinak.  
Budapesten	 a	 Nyugati	 Pályaudvarról	
gyalog mentünk az Országházba, ahol 
csodálkozva hallgattuk az idegenvezető 
tájékoztatását az épület bemutatásakor. 
Láttuk a koronázási ékszereket és az ülés-
termet. Megállapítottuk, hogy élőben 
látni az Országházat sokkal szebb, mint 

tv-n keresztül. Kifelé jövet kisgyerekek 
országházi üdvözlőlappal kedveskedtek 
nekünk. Ezt követően elmentünk a Sza-
badság térre, ahol megtekintettük a TV 
székházat, és közben pihentünk. Onnan 
elsétáltunk a Szent István Bazilikába, 
ahol szintén gyönyörű látvány fogadott 
bennünket. Ezt követően kisétáltunk 
a nyugati pályaudvarra és este fél 9-kor 
érkeztünk meg Tedejre jó hangulatban. 
A csoport véleménye szerint nagyon jó 
volt a program, hiszen többen voltak, 
akik még Budapesten sem voltak eddig. 
Az önkormányzatnak köszönjük, hogy 
segítettek az Országház látogatásának 
szervezésében. 

Tóth Ferenc 
klubelnök

Szülőnek lenni nehéz! - kiben ne fogal-
mazódott volna meg ez a gondolat olyan 
pillanatokban, amikor gyorsan, ésszerű-
en és megfontoltan kellett mindennapos 
konfliktushelyzetekben dönteni. A szülői 
hivatás nehéz feladat, nem készítenek fel 
rá iskolák, tanfolyamok, mégis a legjobb 
tudás szerint kell helytállni nap mint nap, 
óriási felelősséggel, hiszen a szülői nevelés 
minősége dönti el, milyen személyiséggé 
válik a gyermek, hogyan állja meg a he-
lyét olyan helyzetekben, ahol magára van 
és lesz utalva.
A	Bocskai	István	Általános	Iskola	Pol-

gári úti tagintézményében minden év-
ben megrendezik a Szülők iskolája című 
előadást, ahol Alföldiné Ragyák Andrea 
szakpszichológus segít a gyermekekkel 
foglalkozó felnőtteknek a nevelési helyze-
tekből adódó problémák megoldásában, a 
tudatos nevelés elősegítésében.

 Az idei - szám szerint  már a 12. - alka-
lommal február 20-án 

„Korláttal vagy  korlátok nélkül?” cím-
mel képzeletbeli tükröt adott az előadó a 

résztvevők kezébe: úgy, ahogy a nevelés és 
a saját mintaadás is tükör lehet a gyerme-
kek nevelésében.

A pszichológusnő kifejtette, hogy a 
gyermekek életében a szülő szerepe a leg-
fontosabb, ő a mintaadó: az ő viselkedé-
se, kudarctűrő képessége, a munkához, a 
környezetéhez való viszonya, a beszéde- 
minden apró, és annak tűnő tette- vissza-
vetődik a gyermek későbbi életében, akár 
pozitív, akár negatív irányról legyen szó. 
A tudatos gyermeknevelésben  ésszerű ha-
tárok kellenek - gyermeknek, felnőttnek 
egyaránt- , így tud felelősséget vállalni tet-
teiért, így tehet szert önuralomra, mely-
re valljuk be őszintén sokunknak szük-
ségünk lenne. Minden nevelés legfőbb 
célja érett személyiség "megalkotása" és 
kialakításra, melyre csak érett személyi-
ség képes- tehát a saját magunk határai-
val, korlátaival (örömeivel és bánataival) 
legyünk mindenekelőtt tisztában, ehhez 
reális önismeret szükséges. Ezek után és 
nagy párhuzamban mellette haladjon a 
következetes nevelés a gyermek minden 
életszakaszában ésszerű korlátok felállítá-
sával.

 Az előadás után a résztvevő közönség 
személyesen is feltehette kérdéseit a pszi-
chológusnőnek, aki érdekes és tanulságos, 
a saját tapasztalataival megtűzdelt előadá-
sával hasznos ötletekkel és tanácsokkal 
szolgált a gyermeknevelés itt-ott görön-
gyös útjain.

Kép és szöveg: Fekete Andrea

Tedeji nyugdíjasok Budapesten

In memoriam 
Szoboszlai Zoltánné Tarr Judit

Az vagy, amit megeszel!

Korláttal – vagy korlátok nélkül? 

1952. 09. 13-
2013. 02. 13

De te tudod, mit eszel? Tudod, mit te-
szel a családi asztalra? Tudod, mit teszel 
az uzsonnás zacskóba?

Ami tény:
Az Európában eladott gyümölcsök és 

zöldségek 49,5%-a és a müzlik 27%-a 
tartalmaz rovarirtó szert. Tavaly az EB 
meghatározta az élelmiszerekben maxi-
málisan megengedhető rovarirtó-meny-
nyiséget.

Tény, hogy az érés késleltetése érdeké-
ben, ionizálással kezelik az ételeket. Ez 
egy olyan besugárzással járó tartósító eljá-
rás, amely bírálói szerint növeli a rák és a 
génmutációk kockázatát. Ennek ellenére 
a módszer minden egészségügyi szervezet 
szerint biztonságos.

Az is tény, hogy Magyarországra is 
érkezett az Európában botrányt kavaró 
lóhúsból	-	mondta	Pleva	György,	a	Nem-
zeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
igazgatója.

Ezek a botrányok rengeteg kárt okoz-
nak a gazdaságnak, hiszen érthetően meg-
inog a vásárlók bizalma.

Mit tegyünk?
Mondjunk le a gyümölcsről annak ér-

dekében, hogy megóvjuk magunkat a ro-
varirtó szerektől? 

Mondjunk le a húsfélékről, hogy meg-
óvjuk magunkat a lejárt szavatosságú át-
csomagolt élelmiszertől?

DEHOGY! Viszont tudatosítani kell, 
hogy mi magunk is felelősek vagyunk 
azért, hogy olyan terméket tegyünk az 
asztalra, amelyről biztosan tudjuk, milyen 
eljáráson ment keresztül. Gondoljuk vé-
gig a kézben tartott termékről, ismerjük-e 
annak az útját? Hány kézen keresztül és 
honnan jutott el hozzánk?

Amennyiben nem tudunk kielégítő vá-
laszt adni az önmagunknak feltett kérdés-
re, érdemes újragondolni vásárlási szoká-
sunkat, hiszen az vagy, amit meg(t)eszel!

H.T.P.Felhívás! 
Pszichiátriai	 szerek	 viselkedési	 problé-
mákra? Ha gyermeke „tanulási problé-
mára” vagy „viselkedési rendellenesség” 
miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy 
érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem 
változott vagy rosszabbodott emiatt, ke-
resse	az	Állampolgári	Bizottság	az	Emberi	
Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól in-
gyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a 
hiperaktivitás témájában. 

Cím:	1461	Budapest,	Pf.:	182.	
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 
              06 (70) 330-5384

E-mail: info@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu 

Minden információt 
bizalmasan kezelünk!
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Jubileumi nótaest

Programajánló Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központ

 Vízkereszt napjától húshagyóked-
dig tartó, több hetes időszak a vidám 
farsang ideje, kis és nagy gyerek vidám 
ünnepe.
A	Bocskai	István	Általános	Iskola,	AMI	

és	 EPSZ	 farsangi	 projektjének	 a	 felelőse	
Fábián Andrea volt, aki így foglalta ösz-
sze az eseményeket: A négy intézmény-
egységben közösen, az egységesség elvére 
törekedve igyekeztünk megszervezni ezt 
az igen sok embert megmozgató ren-
dezvényt. A tanárok, szülők, gyerekek 
összehangolt munkájának célja egy szín-
vonalas iskolai mulatság megszervezése, a 
diákközösség formálása, színes szabadidős 
program szervezése, hagyományőrzés, 
valamint a tanár-diák-szülő kapcsolat 
erősítése volt. Az Iskola és Óvoda utcai 
intézmények farsangi bálját február 16-án 
rendezték	meg,	míg	a	Polgári	és	Baross	ut-
cai intézmények február 23-án tartották 
meg mulatságukat. 

 Néhány gondolat a szervezőktől: 
Nagyné Zsíros Irén: Az Óvoda és Iskola 
utcai intézményegységek együtt tartották 
a farsangot az Iskola utcai tornateremben. 
A csoportos jelmezesek zenés-táncos pro-
dukciókat mutattak be. A felsős farsang 

17 órakor kezdődött, a nyitótánc és a 
tombolasorsolás után pedig diszkóban 
érezték jól magukat a gyerekek és meghí-
vott vendégeik. 

Ferencziné Répánszki Tímea : 8 cso-
portos (osztályszintű) és 75 egyéni, illet-
ve páros jelmezes vonult fel az alsó  ta-
gozaton. Rengeteg érdeklődő szülő volt 
kíváncsi, a közel 400 felnőtt látogatót 
300 jelmezbe öltözött gyermek látványos 
előadása szórakoztatta rendezvényünkön. 

Szabó Sándorné : Mint minden év-
ben, idén is nagyon várták a gyerekek a 
farsangi bált és az azzal járó sokadalmat, 
mulatságot, kötetlen vidám hangulatot 
a	 Polgári	 úti	 intézményegységben	 is.	 A	
zsűri számára nehéz volt a 72 egyéni és 
8 csoportos jelmezes közül kiválasztani a 
dobogósokat. 

Fábián Andrea projektvezető : Egy vi-
dám, jó hangulatú, színvonalas szombat 
délutánt tölthettek el diákjaink, valamint 
a Baross utcai intézményünkbe ellátogató 
vendégek február 23-án. Rendkívül öt-
letes jelmezekkel találkozhattunk, szóra-
koztató csoportos produkciókkal. A leg-
jobbak kiválasztása most is nehéz feladat 
volt a zsűri számára. 

Az intézmények diákjai aktívan kivet-
ték részüket a szervező munkából. A szü-
lői munkaközösségnek köszönhetően a 
büfében mindenütt finomságok várták a 
vendégsereget. 

A szervezők köszönetüket fejezték ki a 
segítő szülők, kollégák és gyerekek önzet-
len munkájáért, a tombolafelajánlásokért 
és a diákönkormányzat anyagi támogatá-
sáért.

Kép és szöveg: Fekete Andrea

Itt a farsang, áll a bál!

Március 5-től tekinthető meg a műve-
lődési	 központ	 galériájában	 Schott	 Péter	
futott levelekből álló bélyegkiállítása. Az 
egyedülálló gyűjtemény az egész világból 
(több, mint 270 ország) érkezett leveleket 
tartalmaz. Megtekinthető: március 17-ig.

Március 8.  Városi Nőnap 
14. órától: Árusítások,	 kozmetikai	 be-

mutatók a Művelődési Központ folyosóján!
Kényeztessük a hölgyeket! 

• Ingyenes szolgáltatásaink: zumba-
fitnesz, jóga, csontkovácsolás, talp-
masszázs, masszírozás, hangtálazás.

•			Taro	-	életmód	tanácsadás		/	Perge	Tün-
de (A szolgáltatás térítés díjas!)

1. Cserebere sarok (Feleslegessé vált dol-
gok csereberéje).
A szolgáltatásokat előzetes bejelentke-

zés alapján lehet igénybe venni. Feliratko-
zás telefonon: 382- 400 vagy személyesen 
a Művelődési Központban.

18 órától: 
•	 Bemutatjuk	 Hajdúnánás	 legszebb	

férfiját
•	  Demeter Imre festőművész képeinek 

árverése . Az árverés a szórvány magyar-
ság támogatásáért. A kiállítás február 
elsejétől megtekinthető a Művelődési 
Központban. 

•	  Lári - fári…. avagy a magyar operett 
királyai	 a	 nagyváradi	 M.	 M.	 Pódium	
Színház bemutatója.
A szolgáltatások a délután folyamán in-

gyenesek a hölgyeknek!
Az esti gála műsorra belépő Hölgyek-

nek 200 Ft Férfiaknak 600 Ft.
Ünnepeljük együtt a Tavaszt és a Hölgyeket! 

Március 15. 19 ó a Kárpátia zenekar 
koncertje. Előzenekar: a Radar együttes. 

Belépődíj: elővételben: 2.500 Ft, a hely-
színen: 2.800 Ft.

Március 22. 18.30  Nánási Fonó – 
táncház. Zenél a Csűrdöngölő Népzenei 
Együttes. A diákoknak a belépés díjtalan, 
felnőtteknek 550 Ft, ill. 500 Bocskai Ko-
rona.

Március 27. 19 ó Hajdú rege – a 
NaNá Színház előadása. 

Belépődíj: 500 Ft. Talán utoljára játsz-
szuk itthon ezt a darabot. A helyi Gimná-
ziumban évek óta érettségi tétel. Most az 
ő munkájukat, felkészülésüket szeretnénk 
segíteni az előadással, de természetesen 
szívesen várunk minden érdeklődőt is.

Március 30. 19.30 DUMAGÁLA! 
Dombóvári István, Lorán Barnabás, 
Rekop György. Belépő: 1300 Ft. Kapha-
tó: március 4-től.

„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.

2013.február 22-én este „Darumadár 
útnak indul” címmel rendezte meg 5 éves 
jubileumi nótaestjét a Lente Lajos Nóta 
Egyesület. A Művelődési Központ Szín-
háztermében Csegöldi Lászlóné Anikó 
köszöntötte a közönséget, majd felsorolta 
a rendezvény szponzorait, akiknek a segít-
ségével létrejöhetett az alkalom. A Városi 
Önkormányzat nevében dr. Juhász Endre 
alpolgármester köszöntötte a jubileum 
alkalmából az Egyesület tagjait, Lente La-
jos előadóművészt, mint névadót és nem 
utolsó sorban a megjelent közönséget. 
Említést tett arról, hogy ez az Egyesület 
is megérdemli a rendszeres- és olykor al-
kalmi anyagi támogatást. A város vezetése 
ezzel arra igyekszik biztatni a közösséget, 

hogy ápolják és adják tovább népünk 
nagyszerű hagyományait, ezek körében 
a magyar népzenét, a nótákat is. További 
sikereket, jó egészséget valamint a közön-
ségnek jó szórakozást kívánt. A jubileum 
alkalmából a következő tagok kaptak el-
ismerő jutalmat: Botos Lajos (prímás), 
M. Balogh Sándor, M. Balogh Sándorné, 
Toronyai Lászlóné, Ország Béláné, Tacsi 
Sándorné,	 Pogácsás	 Antal,	 Pogácsás	 An-
talné, Matkó Mária (művészeti vezető) és 
Lente Lajos (előadó művész, névadó).

Az elismerések után a műsorveze-
tő, Anikó sorra szólította a szinpadra az 
Egyesület tagjait és a meghívott előadó 
művészeket, akik nagy sikerrel adták elő a 
nótákat és az örökzöld slágereket.

Az est jó hangulatban telő beszélgetés-
sel, vacsorával, tánccal és tombolával foly-
tatódott szinte másnap hajnalig.

További szép sikereket kívánunk a Lente 
Lajos Nóta Egyesületnek!

Gut István
Fotó: Borbély Máté

Tarkán a szürkéről

Az érdeklődők zsúfolásig töltötték a 
termet február 12-én, a helytörténeti 
gyűjtemény Megmaradásunk jelképe a 
magyar szürke című kiállításának megnyi-
tóján. Veress Sándor előadásában hallgat-
hattunk meg néhány pásztornótát, majd 
Buczkó József intézményvezető köszöntő 
szavai következtek. Máró Gábor, a Hor-
tobágy örökös pásztora is tiszteletét tette, 
akinek könyveit az előtérben is láthattuk, 
a pusztai élethez kötődő egyéb helyi em-
léktárgyak mellett. 

A kiállítás ötletgazdája, Hortobágy 
község alpolgármestere, Gencsi Zoltán 
rokonként köszöntött mindenkit, hiszen 
aki a Hajdúságban él, az „a pásztorok csa-
ládjának tagja”. Anekdotákkal fűszerezett 
megnyitó beszédéből kiderült, hogy az 
1960-as évekre a szovjet marhatípusok 
erőltetése miatt majdnem kipusztult a 

Kárpát-medencében kitenyésztett marha-
fajta, a magyar szürke. Ma már hétezerre 
tehető a tehenek száma, és a hortobágyi 
pusztán háromszáz család foglalkozik le-
geltető állattartással. 

A tárlat tablói, képei, tárgyai a hajdú-
böszörményi bemutató után érkeztek 
városunkba, majd március végén utaznak 
tovább, hogy a remények szerint minden-
ütt kiegészüljenek helyi jellegzetességek-
kel. Az esztétikus és informatív tablók 
összefoglalják a legfőbb tudnivalókat a 
szürke marha eredetéről, tulajdonságai-
ról, az állattartás- és feldolgozásuk eszkö-
zeiről. Olyan érdekességekre vetnek fényt, 
miszerint a nyugat-európai piacokra a 
14. századtól kezdődően rendszeresen, 
mintegy ötszáz éven keresztül terelték a 
pásztorok a marhákat, néha ezer kilomé-
teres utat megtéve.  Évente kb. 300 ezer 
jószágot indítottak útnak, mert a kiváló 
minőségű szarvasmarha húsa nagyon ke-
lendő volt. A kíváncsiak azt is megtudhat-
ják a kiállításon, hogy miért van szobra 
Nürnbergben a magyar szürkének, őseink 
hányféle ételt készítettek a marhákból, és 
hogy mi közük az állatok vérének a „ber-
lini kék” nevű festékhez. 

Vékony Gábor
Fotó:Darócziné Bordás Andrea
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Hajdúnánási sörözőbe 
pultost felveszek!

Érd: 06 30 417 1090

Megemlékezés

Ifj. Debreceni Sándor
volt Árpás u. 43 sz. alatti lakos 

halálának 4. évfordulójára.
,,Telhetnek a hónapok, múlhatnak 
az évek, örökké szeretünk 
nem feledünk téged!
Bennünk él egy arc, s egy 
végtelen szeretet, amit tőlünk 
soha senki el nem vehet. 
Örök az arcod, 
nem száll el a szavad,
minden mosolyod 
a lelkünkben marad.”

Édesapja, Édesanyja, és unokatestvére. 

Köszönetnyilvánítás
Mindazoknak, akik testben és lélekben részt 

vettek szeretett halottunk

Harsányi Miklósné 
Seres Zsófia

végső búcsúztatóján  
és elkísérték utolsó útjára.

A gyászoló család

Szabó Imre halálának 
30. évfordulójára

„A temető kapuja szélesre van tárva, útjait naponta sok-sok ember járja.
Van aki virágot, mécsest visz kezében, s olyan is ki bánatot szomorú szívébe,
Harminc éve már, hogy ezt az utat járjuk, megnyugvást lelkünkben még ma sem 
találunk. Sírod előtt állunk, körülötted van ma is szerető családod.
Még most is fáj, s örökre úgy is marad, mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.”

Fájó szívvel emlékezünk.  Szerető felesége, fia, menye, lánya, veje, unokái és dédunokái.

Megemlékezés

www.szimpatika.hu

Korona Patika

Neo Citran 14x 1996 Ft 1835 Ft
Rubophen 500 mg tabl. 20x 929 Ft 790 Ft
Béres Csepp Extra 30 ml 1370 Ft 1170 Ft

HAJDÚNÁNÁS, Köztársaság tér 17–19.
Nyitva: H–P: 8.00–18.00  Tel.: 52/381-092

Megvételre keresek régi hajdúnánási fotókat és 
papírrégiségeket, 1945 előtti képeslapokat,  

a hajdúnánási mozihoz és a város sportéletéhez 
köthető tárgyi emlékeket, papírokat. 
Szólláth Zoltán  (52/390-049, vagy 

a művelődési központban: 52/382-400). 

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 
10% kedvezmény!

2

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

CSERÉLJE LE KONVEKTORJÁT 
MIKA- 6 E PARAPETES MINI 
KAZÁNRA!
 A készülék kisebb átalakítással beszerelhető a régi 
konvektor helyére.
 Korszerű fűtés alakítható ki, mely akár 30% energia 
megtakarítás.

 Helyiségek külön szabályozása szoba termosztáttal.
 A radiátorokkal szerelt központi fűtésű rendszer egyenletes 
 meleget biztosít minden helyiségben. 
 Melegvíz tároló ráköthető.
 Kis és közepes méretű lakások, házak, társasházak konvektoros fűtésének 

olcsó és gyors cseréjére, korszerűsítésére. 
 Kémény kiépítés nélkül!
 Kivitelezési idő: 2–3 nap lakás m² függően!

Katona Zsolt EV. Telefon: 06 20 9267 770, 
E-mail: kyanmar@nanaskabel.hu 

MÁRCIUSI PROGRAMAJÁNLÓ
Akciókkal!

• Március 8. Nőnap – Élőzenés est 18 órától
 A háromfogásos vacsora árából a hölgyeknek 
 25% kedvezményt adunk!

• Március 15, 16, 17. 
 Családi ebédek és vacsorák
 A hirdetés felmutatója két személyre 
 vonatkozóan 25% kedvezményt kap 
 a felajánlott menük árából.

BOCSKAI 
ÉTTEREM ÉS SÖRÖZŐ

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

www.bocskaietterem.hu

TOVÁBBRA IS VÁRJUK:
esküvőjüket, születésnapjukat, osztálytalálkozójukat, ballagási ebédjüket, 

egyéb családi eseményeket ünneplők jelentkezését!

SZÉP-Kártyát, Bocskai Koronát, Erzsébet-utalványt és egyéb 
Cafetéria utalványt is elfogadunk!

Előzetes asztalfoglalás
szükséges!
Részletek a honlapunkon!

Figyelem!
Hájas tészta és dübbencs 
március15-ére elvitelre 
rendelhető!
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Leendő elsős 
tanító nénik

MÁS-KÉP a családi közösségekért a Fehér Bot Alapítványnál
2013.02.20.

A Fehér Bot Alapítvány 2012. június 1. és 2013. október 31. közötti időszakban valósítja meg, a TÁMOP 5.5.1.B-11/2-2011-
0313 azonosítószámú, „MÁS-KÉP  a családi közösségekért” című projektjét. A projekt a Társadalmi Megújulás Operatív 
Program keretében, „A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése” című kiírás keretében 49 433 
875 Ft összeget nyert.

A program megvalósításának célja a családhoz, a gyermekekhez, a gyermekvállaláshoz kapcsolódó társadalmi viszonyulás javítása, a 
családi élettel kapcsolatos negatív jelenségekkel szembeni prevenció. A pályázat során a Hajdúböszörményi Kistérségben élő magasabb 
összegű családi pótlékra jogosító betegséggel, illetve fogyatékkal élő személyek és családtagjaik részére nyújtunk szolgáltatásokat. 
Jelenleg 281 ügyfelet vontuk be a projektbe, számukra 585 szolgáltatást biztosítottunk.

Az alábbi lehetőségekkel várjuk még az érdeklődőket: 
Jogi, pszichológiai, szociális szakemberek tanácsadása.
Gyermekvállalás és munkavállalás összeegyeztethetőségét segítő szolgáltatások és képzések: állásinterjúra felkészítő foglalkozás, 

kommunikációs és személyiségfejlesztő tréning, konfliktuskezelési és együttműködést kialakító tréning, álláskeresési tréning. 
Közösségépítő programok: önsegítő csoportok, dráma és színjátszó klub. Szabadidős programok: kirándulás, családi nap, sport 

nap, farsang, gyereknap. Előadások a célcsoportot érintő témákban. Internet hozzáférést biztosítunk. Ügyfeleink számára minden 
szolgáltatásunk térítésmentesen vehető igénybe!

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

További információ:
Szakál Julianna – projektmenedzser +36 52 572-079  www.feherbot.hu

Fehér Bot Alapítvány
TÁMOP 5.5.1.B-11/2-2011-0313
MÁS-KÉP a családi közösségekért
E-mail: maskep@feherbot.hu
Web: www.feherbot.hu

BEISKOLÁZÁSI HÍREK A HAJDÚNÁNÁSI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN ÉS ÓVODÁBAN
Szeretettel tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy a Hajdúnánási Református Általános Iskolában és Óvodában az idei nevelési évben is hamarabb 
lesz a beiratkozás, mint az állami, önkormányzati intézményekben.

Szeretettel hívunk mindenkit nyílt napjainkra!
	Március 11-én délelőtt az óvodás csoportokat várjuk. Délután 17 órától Szülői Fórumot tartunk, ahol megismerkedhetnek a leendő tanítónőkkel, 

hitoktatóval, bemutatkozó előadást hallgathatnak iskolánk tehetséggondozó programjáról, intézményünkről készült filmeket tekinthetnek meg.
	Március 12-én a szülők gyermekeikkel együtt látogathatnak tanítási órákat.

Örömmel fogadtuk az eddig benyújtott jelentkezési lapokat. Továbbra is kérjük mindazokat, akik az iskolába hozzánk 
szeretnék hozni gyermeküket, hogy az óvodákba eljuttatott jelentkezési lapokon jelezzék szándékukat.
A jelentkezés időszakában a szülőket személyesen is fogadjuk előzetes egyeztetés alapján.
Szabóné Marth Éva igazgató 06-52/570-596; 06-30/688-3212
Csuja Beáta óvodavezető 06-52/380-562; 06-30/562-2204

Március 13-án intézményünk is részt vesz a város 
és a járási tankerület által szervezett iskolai bemutatkozáson.

A beiratkozás várhatóan 2013. március 25-én és 26-án lesz 
8 órától 18 óráig az óvodában az Iskola u. 10. szám alatt lévő 
óvodatitkári  helyiségben, és az iskolában a Köztársaság tér 
11. szám alatti az iskolatitkári irodában.
Életükre és gyermekükről hozott döntésükre Isten áldását kérjük!
A Hajdúnánási Református Egyházközség és az intézmény vezetése
www.refiskola-nanas.hu

Leendő 
kiscsoportos 
óvónők
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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.huÚJ!

A Hajdúnánás Sportklub női kézilabda U12-s korosz-
tályú csapata Szlovákiában Michalovce-n vett részt egy 
hat csapatos tornán február 15. és 17. között. Életünk 
első nemzetközi megmérettetése volt, így óriási izgalom-
mal vártuk a hétvégét. Az első nap három mérkőzésünk 
volt a gyönyörű Chemkostav Arénában, mindegyik 
nánási győzelemmel zárult. Másnap egy helyi iskolában 
játszottuk le a soron következő csoportmérkőzéseinket, 
szintén nánási sikerek születettek. Így csoportelsőként az 

elődöntőben, a negyedik helyezett Kassa csapatával küzdöttünk a döntőbe jutásért, meg-
nyertük ezt is. Szombat este zárásként az edzők válogatottja csapott össze a torna csapatainak 
játékosaiból álló válogatottal. A hangulat fergeteges volt, igazságos 16-16-os döntetlen szü-
letett. A döntő vasárnap került megrendezésre az Arénában. Megható és felemelő érzés volt, 
hogy lányaink tiszteletére szólt a Magyar Himnusz. A nánási siker most sem maradt el, így a 
lányok veretlenül lettek tornagyőztesek.

A	győztes	csapat	tagjai:	Tar	Csenge,Mezei	Petra,	Jóna	Edit,	Péter	Bettina,	Balogh	Anna,	
Huszti	Bernadett,	Mekes	Mónika,	Kántor	Lili,	Nagy	Ágnes,	Bózsár	Stella,	Dobozi	Erika,	
Oláh Antónia , Varga Erika .A torna legjobb játékosának Balogh Annát választották. Köszö-
net a Klub vezetőségének ezért az élményért.                                Tarné Hadadi Beáta, edző

Tornagyőztes lányok 

Nemzetközi birkózó verseny 

Február 16-án egyesületünk megrendezte 
a VIII. Hódos Imre meghívásos birkózó 
emlékversenyt. Velünk együtt 20 csapat 
174 versenyzője mérlegelt a viadalra. 
Ilyen nagy létszámú és egyben nemzetkö-
zi versenyt először rendezhettünk Hajdú-
nánáson. Kiemelt vendégünk Lázár János 
a Magyar Birkózó Szövetség alelnöke és 
Repka Attila kétszeres  Európa és Olim-
piai Bajnok volt. Ugyancsak felemelő él-
mény volt, hogy köszönthettük a 2012. 
évi Veterán Birkózó Világbajnokság két 
világbajnokát, egy bronzérmesét és két 
ötödik helyezettjét. Több súlycsoportba 
10-16 versenyző került, ami azt jelenti, 
hogy erősen kellett küzdeni a dobogóra 
kerüléshez. Hét súlycsoprtban indult ver-
senyzőnk, akik először léptek szőnyegre 
verseny körülmények között, óvodástól a 

junior korcsoportig. Óvodásaink, G Nagy 
Donát és Orosz László 4. és 5. helyen vé-
geztek. Tekintve, hogy ők is korosodnak, 
a korcsoportváltás nehéz feladatot jelen-
tett számukra. Három arany és két bronz-
érmünk	született.	Cserepes	Ádám,	Tikász	
Attila,	 Pongor	Tamás	 első	 helyezettjeink	
meggyőző, határozott birkózást mutattak 
be és váltak méltóvá az aranyérem viselé-
sére. Ugyancsak jól birkóztak Kiss Sándor 
és Kocsis Ferenc, akiknek hajszálon mú-
lott a döntőbe jutásuk, így bronzérmesek 
lettek. Csapat összesítésben a dobogó II. 
helyére állhattunk, ami nagy örömmel és 
szolid büszkeséggel tölt el bennünket. Két 
esélyes versenyzőnk betegség miatt távol 
maradt, ami azért sajnálatos, mert ered-
ményeikkel a csapat elsőséget biztosan 
elérhettük volna. Köszönjük az önzetlen 
támogatást Orosz László, Nyakas András 
és Aszalós László szponzorainknak!

Dr. Kiss József

Felkészülés a tavaszi idényre: 
Hajdúnánás Termál SC 

Csapat eredményhirdetés Repka A. Olimpiai,
- Kónya L. és Jászkai I. világbajnokok társasá-
gában

Mi újság a nánási női kézilabda csapat 
házatáján? Ezzel az obligát kérdéssel ke-
restük fel így tavasz beköszöntével Molnár 
Andrást, a csapat trénerét.

A felkészülést január 2-án kezdtük, ami 
így szűk 6 hetes volt. Sajnos a téli és a nyá-
ri pihenő között aránytalan a különbség, 
így ez szakmailag komoly kihívás. Az őszi 
szezont az 5. helyen zártuk, ami realitás, 
mert az előttünk levő csapatok mind játé-
kosállomány, mind anyagi lehetőségek terén 
előttünk járnak. Szeretnénk ezt a pozíciót 
megőrizni, hiszen az utóbbi 10 évben nem 
volt rosszabb helyezésünk. Bár az igazsághoz 
hozzátartozik, hogy ez nehéz feladat lesz, 
mert úgy érzem kicsit túlértékeltem a csapat 
képességeit, és emellett rajtunk kívül még 4 
csapat esélyes az 5. hely megszerzésére. Úgy 
hogy realitása inkább az 5-9. hely valamelyi-
kének van. A tél folyamán a csapatból nem 
távozott senki, míg régi-új játékosok érkez-
tek. Takács Andrea visszatért Egerből, míg 
Nyíradonyból Tóth Angelika, Derecskéről 
Fekete Krisztina érkezett. Ők utánpótlás 
korú játékosok, akiket tehetségesnek tartok 

és úgy vélem, beilleszkednek abba a koncep-
cióba, amit képviselünk. A tavaszt jobban 
is kezdhettük volna, hiszen egy győzelem 
mellett két vereség szerepel, amik éppen vál-
lalhatóak, csak a mutatott játék miatt van-
nak aggodalmaim. Előre kellene lépnünk 
a támadás befejezések hatékonyságában, a 
védelem agresszivitásában, valamint a di-
rekt indítások területén.  Csapatunk tovább 
fiatalodik, ami örvendetes, hiszen bátran 
támaszkodhatunk kiemelkedő utánpótlá-
sunkra, akik jelenleg is vezetik a rendkívül 
magas szintű NB I/B-s junior bajnokságot, 
aminek megnyerése kitűzött célunk. Nehéz 
feladat lesz, de sorozatban negyedszer is 
szeretnénk dobogósok lenni, és másodszor 
aranyérmesek. Diákolimpiai csapatunk az 
utóbbi öt évben negyedszer is bejutott az 
ország legjobb 8 csapata közé. Terveink kö-
zött szerepel, hogy Hajdúnánásra hozzuk az 
országos döntő rendezésének helyszínét, ami 
azt gondolom, óriási elismerés lenne és eddi-
gi munkánk megkoronázása is!

Kócsi Imre

 

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

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

EZ ITT AZ ÖN 
HIRDETÉSÉNEK A HELYE!
Hirdessen Ön is a 
megújult Hajdúnánási Újságban!

ELADÓ!
Hajdúnánáson 

a Csokonai út 16/2 alatt 
részben felújított

 55m2-es lakás eladó!
Alacsony rezsi, mérhető 

energiafajták. 
Tel.: 06 30 525 9676 
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