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Két gimnáziumi, illetve három szakkö-
zépiskolai végzős osztály összesen százöt-
ven tanulója állt a művelődési központ 
színpadán október 18-án, hogy megkap-
ja maturandus szalagját. A középiskolai 
tanulmányok zárása ugyan még odébb 
van, de a kőrösis diákok tanúbizonyságát 
adták, hogy képesek érett és színvonalas 
produkciók létrehozására. A két felvo-
násban dobshow-t, Rejtő-színdarabot, 
fuvola- és zongorajátékot, osztályéne-
keket, valamint táncduettet is láthatott, 
hallhatott a közönség. A Nána Táncstú-
dió szintén fellépő növendékeivel persze 
nem versenyezhettek az osztályok, de így 
is megérdemelten kapott tapsot a keringő, 
a kozák, a mulatós, a jive, a latin egyveleg 
és a tánc-evolúció. Aztán a maturálók és 
vendégeik hajnal kettőig rophatták a sza-
lagtűző bálban.

V. G.

Maturálók estje

Márai Sándor 1956-ra emlékező híres 
verse ihlette Bíró Lajos szobrászművészt 
a Hajdúnánáson október 23-án avatott 
emlékmű tervezésekor. A bronzból és 
gránitból készült műalkotás két évti-
zed után váltotta fel azt a fa emlékjelet, 
amely Égerházy László erdőbényei fafa-
ragó mester keze alól került ki. A faal-
kotást ugyanis kikezdte már az idő, így 
lassan méltósága is megkopott. 

Az új köztéri szobrunk egészen más 
plasztikai és tartalmi megjelenést hordoz. 

Mennyből az angyal

A kettérepedt fekete gránit talapzat arra a 
feszültségre utal, amely az 1950-es évek-
ben a forradalmi megmozduláshoz veze-
tett, s amelynek eredményeként repedés, 
hasadás keletkezett magán a rendszeren. 
Ez a repedés nem más, mint az igazság ki-
mondása, amely valósággal szétszakította 
a Rákosi diktatúrát. Ezen a repedésen át 
érkezik a földre az égi hírnök az igazság 
isteni üzenetével, azaz maga az angyal. 
Egy olyan bronzalakban, amely allegori-
kusan fejezi ki mindezt, szárnyak nélkül, 
nőiségén túli angyalságával. Egy olyan 
pillanatban látjuk a szétrepedt szobor fölé 
érkező mennyei hírnököt, az angyal ala-
kot, amikor az időtlenségből alátekintve 
az örök igazságot közvetíti a vérző magyar 

nemzet, benne Hajdúnánás népe felé. 
Olyan égi hírnök, aki felülről szemléli az 
eseményeket, arcán az igazság hordozásá-
nak méltóságával, Isten üzenetével, aki az 
igaz ügyért küzdők mellett áll. 

Kezében ott az 56-os események szim-
bóluma, a lyukas zászló, amely kivetette 
már magából a rendszert jelképező Rákosi 
címert, azaz megtisztult. Szabadon lenge-
dezve népünk ősi múltját és szabadság-
küzdelmeit fejezi ki.

Különleges jelentése van a bazaltkoc-
kákból rakott domborulatnak is, melyen 
maga a műalkotás áll. Ezek ugyanis való-
ságos utcakövek. Olyanok, amilyenekkel 
a forradalomban résztvevők dobálták meg 
a szovjet tankokat. A forradalmárok fegy-

verének számítottak hát. Ezeket a köveket 
is taposták lánctalpak. 1944-ben és 1956-
ban is, hiszen a Kossuth utca burkolatát 
képezték egészen a közelmúltig.

Ez a kompozíció tehát a hajdúnánási 
1956-os események jelképe is. Az igaz-
ságérzet itt is forradalmi cselekedetekkel 
repesztette szét a helyi hatalmat. De em-
léket állít a példátlanul magas számban 
meghurcolt honfitársainknak is. Memen-
tó is egyben. Arra emlékeztet, hogy a ma-
gasban, túl mindenen, őrködik felettünk 
az isteni gondviselés az igazság kinyilat-
koztatásával.

Ennek tudatában tekintsünk a mi 56-
os emlékművünkre.

Buczkó József

Városi ünnepség és szoboravatás

I dén éppen 25. alkalommal em-
lékezhetett a magyar nemzet sza-
badon az 1956-os forradalomra. 
A mostani október 23-i városi 

ünnepség kicsit másabb volt az eddigi-
eknél, hiszen ezen a szép, az 57 évvel ez-
előtti forró őszt idéző napon avattuk fel 
Hajdúnánás új, 1956-os emlékművét, 
Bíró Lajos szobrászművész alkotását. 

Az ünnepi megemlékezés a művelődé-
si központ színháztermében kezdődött a 
Bocskai István Általános Iskola és Mű-
vészeti Iskola tanulóinak zenés, korbeli 
dokumentumokkal, fotókkal illusztrált 
műsorával.

Ezt követően az ünnepség a művelődé-
si központ épülete melletti téren folytató-
dott, ahol húsz éven át az 1993. június 
16-án felavatott kopjafa előtt zajlottak a 
városi megemlékezések. Vajon kik emlé-
keznek már az első, tétova, suta kis ün-
nepségekre? Kik az első hivatalos városi 
megemlékezésre, amely 1989. október 
23-án, a városi könyvtár olvasótermében, 
mintegy 10–12 fő részvételével zajlott, 
ahol Siketh Elemér versmondása, és némi 
zene jelentette az ünnepi pillanatokat. 

Húsz év eltelte után Hajdúnánás Város 
Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te 2012 novemberében határozott arról, 
hogy a forradalom méltóságához illő, 
maradandóbb alkotással állít emléket az 
utókor számára. Pályázatot nyújtott be 
a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Mű-
vészetek Kollégiumához, és a kollégiumi 
döntés alapján a pályázat 5 millió forint 
összegű vissza nem térítendő támogatás-
ban részesült az önkormányzati önerő 
mellett. Így valósulhatott meg Hajdúná-
nás legújabb köztéri szobra.

A szobor előtt 
Szólláth Tibor 
p o l g á r m e s t e r 
köszöntötte a 
megjelent intéz-
mények, szerve-
zetek képviselőit. 
K ö s z öntő j éb en 
részletesen szólt 
az előző emlék-
jel felállításának 
körülményeiről, 
majd arról beszélt, 
hogy hinnünk kell 
56 igazában, hin-
nünk kell a sza-
badságban és azt minden körülmények 
között meg kell védeni. 

Polgármester úr köszöntője után Tiba 
István országgyűlési képviselő egy Bar-
tók Béla idézettel kezdte ünnepi beszé-
dét, majd arról szólt, hogy 57 évvel ez-
előtt 12 nap alatt eljött a tavasz, amikor 
friss levegő töltötte meg a rabságban 
sínylődő nemzet tüdejét, majd lett nyár, 
aztán ősz, és november 4. után tél, hó, 
hideg, és halál. A forradalom ideje alatt 
a látszólagos káosz ellenére rend, össze-
fogás és szeretet uralkodott. A képviselő 
úr ezután aktuálpolitikai eseményekkel 
vont párhuzamot, rámutatva, mit kell, 
mit érdemes megtanulni a 12 hősies nap 
történéseiből, amikor a nemzet három 
tárgyból kitűnőre vizsgázott: érettség-
ből, tetterőből és emberségből. Ezeket 
az értékeket ma is vezérfonalnak kell 
tekinteni. „1956 bizonyság arra, hogy a 
szabadságért mindennap vívni kell, 1956 
egyik legfontosabb győzelme, az önma-
gunk feletti győzelem megerősödik a 21. 

században” – zárta megemlékezését a 
képviselő úr.

Az ünnepi beszéd után a szobor fel-
avatása következett, amelynek részesei 
voltak a képviselő-testület tagjai, a forra-
dalom résztvevői közül; id. Hódos Antal, 
Fehér Imre, Török Béla, az első szobor 
állításának kezdeményezője, Kelemen 
Sándor, volt önkormányzati képviselő, 
valamint Bíró Lajos szobrászművész, és 
Török József kőfaragó mester

A városnak átadott új köztéri alkotást 
megáldotta a református egyház részéről 
Gacsályi Gábor nagytiszteletű úr, illetve a 
római katolikus egyház részéről megszen-
telte Kerekes László káplán atya.

A kegyelet, az emlékezés virágait im-
máron az új, felavatott, megáldott, meg-
szentelt szobor talapzatán helyezték a ko-
szorúzó szervezetek, pártok, intézmények.

Ezúton nyilvánítunk köszönetet a 
Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságá-
nak, az emlékmű támogatásához nyúj-
tott anyagi és szakmai támogatásért.

Az avatás ünnepi pillanatai Fotó: Fűz László

Villany, víz, közlekedés – 
Tanyafórum a Nyiczky réten

2. oldal

Pingpong parádé a Hódos Imre 
Sportegyesület szervezésében

3. oldal

Kirándulás Poroszlóra, 
a természet élménytárába

5. oldal
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Augusztus végén a határt szemlélve a já-
ró-kelő ember azt gondolta, hogy az őszi 
betakarítású növényekből nem lesz sok 
minden. Az előrejelzések is hasonló dol-
got sugalltak. Megpróbáltunk utánajárni, 
hogy így ősz vége felé mi is a helyzet a me-
zőgazdaságban. Tényleg kell-e vészharan-
got kongatni? Gazdákat, gazdálkodókat 
kérdeztem meg a kukorica, a napraforgó 
betakarítással kapcsolatban, és természe-
tesen az egyéb őszi tevékenységről.

Hadadi Imre (Farm 95 Kft.): A föld-
terület változatossága miatt a kukorica 
termés 130–150 mázsa hektáronkén-
ti termést ígér Ez azt jelenti, hogy át-
lagban 100 q/ha termésről szólhatok.  
A minőség jónak mondható, de tárolás 
előtt feltétlenül szárítani kell. A termés 
közelíti a múlt évi mennyiséget, viszont 
a felvásárlási ár 1/3 résszel kevesebb.  
A múlt évi magas ár maga után vonta az 
állatállomány csökkenését, viszont a ki-
egészítők drágulása megmaradt (műtrá-
gya, vegyszerek). Értékesítési gondok le-
hetnek. A napraforgó termésátlaga tűrhe-
tő, 2,5-3,5 t/ha. Az időjárás kedvezőtlen 
hatása gátolta a magvak teljes megtelését. 
Területünkön befejeztük az őszi vetéseket, 
a talajmunkák végzése folyamatos. Ha té-

len „vastag paplant” kapna a föld, minden 
a helyén lenne, az eső maradjon tavaszra.

Kelemen Imre (Agroszoltek Kft.):  
A kukorica hozama hektáronként változó, 
átlag 80 q/ha termésre számíthatunk. Át-
lagos évjáratú minőségről beszélhetünk, 
de tárolás előtt szárítani kell a kukori-
cát. A felvásárlási ár nyomott. Naprafor-
góból 2,5–3,5 t/ha a terméseredmény.  
A szeptemberi nedvesebb időszak miatt 
nem száradt ki a forgó rendesen, emiatt 
a betakarítási költség növekedett. Az ősz-
re tervezett vetés 90%-ával végeztünk.  
A felszabaduló területek talaj-előkészítő 
munkálatai folyamatosak. E munkára az 
átlagosnál nehezebb feladat a talajműve-
lés. Tavaszig jó lenne visszatérni a „régi 
kerékvágásba”, tehát a megszokott időjá-
rásra. Kis eső még nem ártana, jó lenne 
a téli hótakaró, majd szép március után 
(ne legyen kései fagy) jöhetne az aranyat 
érő májusi eső. Ne késsen a tavasz, mint 
az idén.

Nyakas András (Nyakas Farm): Ku-
koricából 95 q/ha az átlaghozam. Jó mi-
nőségről számolhatok be. Az eredmény 
nem marad el a múlt évitől. Napjainkra 
az őszre tervezett vetésekkel végeztünk. 
Időarányosan haladunk a trágyázással, ta-

Mezőgazdasági helyzetkép

Október 16-án tanyafórumot szervezett 
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgá-
lat Tanyagondnoki szolgálata a Nyiczki-
réten. A fórumon részt vett Szólláth Ti-
bor polgármester úr és Dombi György, a 
Bűnmegelőzési Tanács elnöke.

Igazi esős, hűvös őszi idő köszöntött 
ránk október 16-án, amikor a Tanya-
gondnoki szolgálat fórumot szervezett 
Szűcs Lászlóné Nyiczky-réti tanyáján.  
A ritkán adódó közösségi alkalomra ér-
keztek a Pusztáról, de a csegei út mellől 
is, főként idősebb emberek, akik a fehér 
asztal mellett szóltak mindennapjaik 
gondjairól, örömeikről. Mint Nagyné 
Juhász Krisztina, a Családsegítő és Gyer-
mekvédelmi Szolgálat intézményvezetője 
elmondta, terveik szerint évente egy al-
kalommal szerveznek ilyen fórumot, ahol 
a tanyán élők legégetőbb problémáiról 
kerül szó. A 2011-ben létrehozott Tanya-
gondnoki szolgálat életében ez volt a má-
sodik alkalom, hogy fehér asztal mellett, 
régi közösségi alkalmak hangulatát idéz-
ve hányták-vetették meg éppen aktuális 
gondjaikat.

A fórum vendége volt Szólláth Tibor 
polgármester úr is, aki nagyon fontosnak 
tartja a szolgálat megszervezését, a tanya-
si emberek életminőségének javítását. 
Emellett szólt arról is, hogy egykoron a 
város határában több mint ezer tanya 
volt, amely a legalkalmasabb az állattar-
tásra, arra a tevékenységre, amely évszá-
zadokig megélhetési forrása volt a nánási 
embereknek, és véleménye szerint ma is 

itt a helye az állattartásnak, nem a városi 
kertekben.

A mostani „tanyázás” három fontos té-
mát ölelt föl: a dűlőutak állapotát, amely a 
távoli tanyákon élőknek bizony megköze-
líthetőségi problémát jelent az esős, sáros 
időjárásban, de talán ez a legkönnyebben 
megoldható. Terítéken volt még a villany 
és az egészséges ivóvíz kérdése is. Ezek 
már fogósabb témák, mondta polgármes-
ter úr, hiszen pályázaton erre nem tudtak 
forrást szerezni, a város viszont nincs ab-
ban a helyzetben, hogy ekkora beruházást 
tudjon vállalni. Valószínű, hogy a meg-
újuló, a napelemes energia hasznosítása, 
vagy hasonló megoldás lehet a jövő.

Híradások sokasága szól arról, hogy a 
tanyák népe mennyire ki van téve a gát-
lástalan bűnözőknek; a hajdúnánási ta-
nyavilágban élők, a mezei őrszolgálatnak 
köszönhetően biztonságban vannak – 
mondja Dombi György, a Bűnmegelőzési 
Tanács elnöke, aki szintén hivatalos volt 
a fórumra.

A fehér asztal mellett téma volt a ró-
kák kártétele is, amely naponta keseríti 
a tanyasiak életét, hiszen az apró jószág 
szabad prédája a ravaszdiaknak. A dúvad 
távoltartása nem egyszerű feladat, de mint 
polgármester úr ígérte, megpróbálnak 
tenni ellene. A jó hangulatú fórum részt-
vevői a korán szürkölő délutánban vissza-
indultak tanyáikra, ahol számukra az élet 
létezik, legyen bármennyi sok is a gond.

(HNU)

Igaza lehet a mondásnak, hogy a téma a 
porban hever, csak le kell hajolni érte. Egy 
szerencsés véletlen során sikerült Fűz Lász-
lónak, fotóriporterünknek lefényképezni 
egy fát Hajdúnánáson, a Szabadság utca 
10. szám alatt. A hír szerint Smaragdfá-
ról volt szó. Már a név is csábított, éppen 
ezért egy kicsit mélyebben utánakerestem 
a dolognak. A megismert adatok alapján 
ajánlom mindenkinek, úgy kiskert tulaj-
donosoknak, mint gazdáknak, gazdálko-
dóknak egyaránt.

A növény neve Smaragdfa, tudományos 

Út a jövőbeVillany, víz, közlekedés – 
Tanyafórum a Nyiczky réten

nevén Paulownia Tomentosa. Egy fás szárú, 
gyorsan növekedő növény, amely rengeteg 
lehetőséggel bír úgy a környezet, mint az 
ember számára. Miért is kapta a „ZÖLD 
FORRADALOM” nevet elterjedése?

Főbb jellemzői:
•	 A	6x5	méteres	 tő-	 és	 sortávolságra	ül-

tethető növény gyors növekedésű
•	 levágott hajtásai, levelei otthon tartott jó-

szágainknak kitűnő kiegészítő tápanyaga
•	 az	első	fagyra	lehullott	levelek	lehetnek	

állati takarmány, vagy a talajba beásva 
zöldtrágya

•	 az előnevelt fa 2 év, a csemeteként telepí-
tett fa 3 év után virágzik. Magas nektárt 
tartalmazó, mézelő növény

•	 4.	évtől	ivarérett	a	fa.	Optimumon	van	
a	 széndioxid	 megkötés	 (oxigén	 kibo-
csátás), temperáló, árnyékoló, por- és 
pollen megkötő (ökológiai előnyök)

•	 5–8	éves	fák	már	letermelhetők.	8.	év-
ben kb. 0,6–1 köbméter rönkfa és 1/3 
résznyi korona aprítékot biztosít

•	 más	anyagokkal	keverve	biomasszaként	
is hasznosítható

•	 újra	 telepítés	 nélkül,	 24–30	 éve	 alatt	
háromszor is letermelhető
A további tudnivalók elérhetőségei: 

telefon: +36-1/442-4720, e-mail: info@
sunwo.eu, web: www.sunwo.eu

Esetleges további tudnivalókért ke-
ressék a szerkesztőségünket vagy a 
gutistvan@gmail.com

Gut István

A Hajdúnánási Állami Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Gimnázium IV. B osz-
tálya 60 éves érettségi találkozóját tartotta 
a Magyaros Étteremben 2013. szeptem-
ber 27-én.

Az iskola akkori igazgatója dr. Tóth 
Lajos, a jubilálók osztályfőnöke Bán Elek 
tanár úr volt. Osztálylétszámuk 29 főből 
tevődött össze, sajnos már 20 társuktól 
meg kellett válniuk. 

A kerek évfordulóra 7 társuk tudott 
elmenni: Bencsik Lászlóné (Lentei Irén), 
Takács Ernőné (Kéki Margit), Deilinger 
József, Máthé Mihály, Szabó Balázs,  
dr. Tóth Miklós, dr. Cs. Tóth Sándor.

Boldogan gondoltak vissza a közös 
emlékeikre és szívből örültek egymás si-
kereinek.

Fotó: Fűz László

60 éves érettségi találkozó

(Kép: magánarchívum)
laj-előkészítéssel. Az időjárással kapcsolat-
ban azt tudom mondani: egyik elromlik, a 
másik kisegíti. (ezt idén is tapasztalhattuk)

Ernhardt Sándor (Gazdálkodó): Tu-
domásom szerint gazdatársaim termés-
átlaga 100 q/ha körül alakul. Nekem az 
idén csemege kukoricám volt, amely nem 
érte el a várt hozamot. A napraforgóm 
elég jól adta magát. termésátlaga: 35 q/ha 
volt. Az ára viszont nyomott. Az őszi idő-
szakban talaj előkészítés a feladat, készül-
ni a tavaszra. Az időjárással kapcsolatban 
az lenne a kívánságom, hogy a tél legyen 
tél. A tavasztól pedig azt várnám, hogy ne 
legyenek kései fagyok.

Az elhangzott válaszokból az tűnik 
ki, hogy a termés hozamokra nem lehet 
panasz. Általában az alacsony felvásárlási 
árak okoznak gondot. Az is kitűnhet az 
elmondottakból, hogy nagy gondot kell 
fordítani a szárításra és raktározásra, hogy 
megmaradjon a megfelelő minőség.

Gut István
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Minden év október első szombatján ren-
dezik meg Hortobágyon a magyar szürke 
bika kiállítást és vásárt. Idén október 5-én 
10 órától immár XVII. alkalommal került 
sor erre a rendezvényre a Hortobágyi Ál-
latparkban.

Ezen a kiállításon 26 darab harmadfű 
(3 éves) gyönyörű állatot állítottak ki az 
érdeklődő közönség és nem utolsó sor-
ban a vásárolni szándékozók elé. A közös 
karámból teljes pásztordíszbe öltözött 
gulyások egyesével terelték az állatokat a 
lelátó előtt lévő bemutató karámba. Ott 
dr. Bodó Imre a Budapesti Állatorvos Tu-
dományi Egyetem szép korú professzora, 
a II. világháború után a magyar szürke 
szarvasmarhafajta megmentője előre elké-
szített katalógus alapján ismertette min-
den állat „pedigréjét”. Bemutatta az állat 
előnyös, hátrányos tulajdonságait több 
generációra visszavezetett őseit.

Ezután következett a rendezvény leg-
izgalmasabb része, a licitálás, a vásár. A 
műsornak ezt a részét Bodnár Dániel gaz-
dasági igazgatóhelyettes szigorú szabályok 
szerint vezette. Az állatokat újra egyesével 
terelték a bemutató karámba és lehetett 
rá licitálni. A vásárolni szándékozók kis 
számozott táblát lendítettek a magasba. 
Általában a kikiáltási ár 350–400 ezer fo-
rint körül mozgott és 5 ezer forintonként 
emelkedett. Itt most 10 darab jószág talált 
új gazdára, de a licitálást vezető elmondta, 
hogy a vásáron kívül is sokan keresik meg 

őket vásárlási szándékkal, pl.: az elmúlt 
évben az igényeket nem is tudták kielé-
gíteni.

Ez azt is jelenti, hogy ez a gyönyörű, 
hasznos állatfajta – ami csak nekünk, 
magyaroknak van – egyre jobban sza-
porodik, egyre többen kapnak kedvet a 
tenyésztéséhez, szaporításához. A ren-
dezvény színvonalát emelte, hogy felvo-
nultatták a híres, a szekérbe fogott 6-os 
magyar szürke ökörfogatot. A szekér után 
kötve felvonult a Vasas nevű gyönyörű 
magyar szürke bemutató bika, amely a 
kiállításon bemutatott növendék jószágok 
közül többnek az apja.

Összegezve elmondható, hogy akik el-
látogattunk a rendezvényre, egy nagyon 
kellemes, verőfényes napsütéses délelőttöt 
tölthettünk a hortobágyi pusztán. Akiket 
érdekel, figyelmükbe ajánlom a következő 
évben október első szombatját, megéri!

Máró Gábor

A Hódos Imre Sportegyesület újonnan, 
2013-ban alakult asztalitenisz szakosztá-
lyának rövid idő alatt mutatott aktivitása 
nagymértékben hozzájárul Hajdúnánás 
sportpalettájának színesítéséhez, felpezs-
dítéséhez. Legfőbb célja: „vérátömlesztés” 
végrehajtása a város nagy múltú, de nap-
jainkban elhanyagolt pingpongéletébe.

Lelkes, elhivatott, áldozatkész közössé-
günk hármas célt tűzött ki ennek megva-
lósulása érdekében:
 Az asztaliteniszt, mint kiemelt sport-

ágat és szabadidős sporttevékenységet 
népszerűsíteni Hajdúnánáson. Lehe-
tőségeinkhez mérten minél több, a 
sportágat kedvelő embert bevonni a 
rendszeres testmozgásba és felhívni a 
figyelmüket egészséges életmód fontos-
ságára.

 Kiemelt feladatunknak tekintjük to-
vábbá Hajdúnánás pingpongos tehet-
ségeinek felkutatását, felkarolását,egy 
városi utánpótlás bázis kialakítását.

 Minőségi szintre jutó tagjainknak, te-
hetségeinknek lehetőséget biztosítani 
a versenysportban. Jelenleg szakosztá-
lyunk megyei I. osztályú csapattal ren-
delkezik. Úgy gondoljuk, hogy eddigi 
eredményeink szép reményre jogosíta-
nak fel bennünket a jövőre nézve.
Komolyan átgondolt terveinket tettek 

is követték. Rendszeres edzéseink mellett 

immár második versenyünket szerveztük 
meg a résztvevők nagy-nagy örömére és 
megelégedésére. 

Az egyesület népszerűségének, komoly 
szervező munkájának eredményeként az 
október 23-i ünnepi bajnokságunkon 
immár 3 kategóriában, közel 30-an mér-
hették össze tudásukat a versenyzők. Az 
izgalmas, küzdelmes, parázs hangulatú és 
sokszor magas színvonalú összecsapások 
után a következő végeredmény született:
Férfiak: 1. hely: Székely Barnabás

2. hely: Szabó Sándor
3. hely: Berkes István, Majoros István

Nők: 1. hely: dr. Kátai Ibolya
2. hely: Tamási Angelika
3. hely: Buda Bianka, Baloghné Erdei 

Gabriella
Utánpótlás: 1. hely: Erdei Gergő

2. hely: Fülöp Áron
3. hely: Szurkos Péter, Alföldi Sándor
Szeretettel várunk a jó hangulatú, kö-

zösségformáló, az egyéni kvalitásokat fej-
lesztő edzéseinken minden asztalitenisz ba-
rátot, felnőttet, diákot (5–8. oszt.) egyaránt.

Tájékoztatás az alábbi telefonszámon: 
06-20-359-6830.

Edzések a Bocskai Iskola Polgári úti 
tornatermében: kedden és csütörtökön 
17.00 órától. 

Céljaink megvalósulása érdekében 
végzett munkánk nagymértékben hozzá-
járulnak Hajdúnánás szabadidős-, után-
pótlás- és versenysportjának bővítéséhez, 
színvonalának emeléséhez, a tudatos egész-
séges életmódra nevelés sikerességéhez.

Tisztelettel várjuk a sport iránt elköte-
lezett magánszemélyek, vállalkozók, cégek 
anyagi támogatását, ha azonosulni tudnak 
a szakosztályért és a város sportjáért tett 
erőfeszítéseinkkel (06-20-359-6830).

Székely Barnabás

Dr. Artner László 2013. augusztus 30-án, 
tanévnyitó ünnepség keretében vehette át 
a jubileumi diploma Gyémánt fokozatát. 
A Budapesti Szent István Egyetem Állator-
vos-tudományi Kara nevében dr. Sótonyi 
Péter, az Egyetem rektora adta át – szemé-
lyesen is megköszönve az elismerésre méltó 
60 éves munkát – a kitüntető címet.

Mi, Hajdúnánás lakosai is köszöntjük 
őt. 1962 óta folyamatosan és aktívan te-
vékenykedik városunkban állatorvosként. 
Az eltelt 50 év alatt rengeteg városlakóval 
került kapcsolatba, sok barátra és isme-
rősre lelt. Mindig örömet jelent a vele 
való találkozás. Ő, maga is szívesen beszél 
az évtizedek történéseiről. Barátjainak, 
ismerőseinek büszkeséggel mutatja be 
gyűjteményét is, amely képet ad az állat-
tartással foglalkozó emberek múltjáról, 
kultúrájáról. A pásztorélet, a paraszti 

gazdaság használati eszközei, tárgyai iga-
zi ámulattal tölthetik el szemlélőit. Mint 
ahogy azt elmondta, szeretné, hogy váro-
sunkban legyen egy olyan felelős személy, 
aki számon tartja a múló időt, emlékez-
tetni tud arra, hogy ki és mikor érkezik 
hasonló nevezetes alkalomhoz. (Valóban 
kellene egy ilyen kimutatás! )

Főállatorvos Úr! További jó egészséget 
és még fényesebb diplomák elérését kí-
vánjuk!

Gut István

Pingpong parádé a Hódos Imre 
Sportegyesület szervezésében

Magyar szürke bikavásár 
a Hortobágyon

Marth P. Ildikót, a Naná Színház író-ren-
dezőjét kérdeztük, hogy mi újság a társu-
lattal, készül-e új darab.
 Ősszel 10 fellépésünk volt Záhonytól 

Nagyszalontáig. Polgármester úr (a társu-
lat technikusa) jó szervezőképességének 
köszönhetően több napos partiumi fellé-

péssorozaton vehettünk részt, – ahogy a 
szalontai polgármester mondta, egyfajta 
zarándokúton – a Hajdú regével. Min-
denütt telt ház fogadott bennünket, s 
volt, hogy a közönség felállva tapsolt az 
előadás végén. Többször sikerült köny-
nyeket csalni a nézők szemébe, s arra a 

Turnéztak a Nanások

Köszöntő 

Nagyszalontán, Arany János szobra előtt

hálára és szeretetre, ami fogadott bennün-
ket Érmihályfalván, Nagyszalontán, vagy 
Bihardiószegen nehezen lehet szavakat 
találni. Nyár végére elértük a századik 
előadásunkat, s csak a Rege máig a 33. 
bemutatót. Decemberig még lesz néhány 
fellépés, néhány utazás, s jövőre következ-
het az új darab. Van már egy kész mű, me-
lyet lehet, hogy profi színészek közremű-
ködésével, segítségével fogunk megvalósí-

tani – vagy csak magunk. Gondolkozunk 
gyerekeknek szóló mesedarabról illetve 
mai korban játszódó komédiáról. Egyszó-
val van dolgunk, feladatunk. Ha van rá 
igény, (s úgy tűnik van) újra elindítjuk a 
gyermek színjátszó csoportot, s ha mond-
hatjuk így, az utánpótlás is biztosítva lesz 
Hajdúnánáson.

Kócsi Imre
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Programajánló Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központ

Önkormányzati hírek

 November 14. 17 óra Nagy Ágnes 
festőművész kiállítása. Megtekinthe-
tő: december 4-ig.

 November 15. 18 óra Nánási Fonó – 
Táncház Zenél: a Csűrdöngölő Népze-
nei Együttes. Házigazda: Bistey Attila. 
Belépés díjtalan.

 November 16. Ifjúsági Néptánc-
együttesek Országos Találkozója

 November 21–24. V. PREMIER 
SZÍNJÁTSZÓ TALÁLKOZÓ 2013. 
A találkozón remek vígjátékokat, zenés 
darabokat és színműveket láthat a haj-
dúnánási közönség. A környék legjobb 
felnőtt amatőr színjátszói lesznek a 
vendégeink a november utolsó hétvégé-
jén. Ön is szavazhat a legjobb előadás-
ra! Rendkívül kedvezményes lehetőség 
ez a szórakozásra és kikapcsolódásra 
gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. 
Ajándékozza meg a családját ezzel az 
élménnyel

 November 21. 19 óra: Dezsavü (Ti-
szavasvári): Ray Cooney: Család ellen 
nincs orvosság

 November 22. 14 óra: Hajdúböször-
ményi Ifjúsági színjátszók: Dés László- 
Geszti Péter – Békés Pál:

 Dzsungel könyve (ifjúsági előadás)
 17 óra: Kuckó Művésztanya: Vásári ko-

médiák
 19 óra: Maszk Egyesület (Mezőkövesd): 

Akira Kuroszava: Vihar kapujában 
 November 23. 15 óra: NAP / ÁR-

NYÉK (Tiszavasvári): Raymond Que-
neau : Stílusgyakorlat 

 17.30 óra: Móka (Érmihályfalva): Noel 
Coward: Vidám kísértet 

 20 óra: Tiszalöki Színjátszó Csoport: 
Házas társasjáték

 November 24. 15 óra: Komédiás 
Színkör Mátészalka: Szakonyi Károly: 
Adáshiba

 Jegyek előadásonként 300 forintért 
válthatók a Művelődési Központban, 
illetve bérlet vásárolható a fesztiválra, 
amelynek ára : 2000 Ft.

 A művelődési központ Barangoló 
Klubja útitársakat keres a 2013. no-
vember 23-i budapesti kirándulásá-
hoz. A programból: látogatás a Szent 
István Bazilikába, a Szent Jobb megte-
kintése; nagyjaink sírjainak felkeresése 
a Kerepesi úti temetőben; a Termé-
szettudományi Múzeum kiállításainak 
megtekintése. Az utazás mikrobusszal 
történik. Ára: 6500 Ft/fő, ami csak az 
utazást tartalmazza. Jelentkezni lehet és 
további információk kérhetőek a mű-

velődési központban Szólláth Zoltán-
nál (52/382-400, 70/372-1494)

 November 26. (kedd) Városi Sakk-
bajnokság A művelődési központ 
városi sakkbajnokságot szervez 2013. 
november 26-ával kezdődően 3 korosz-
tályban: – 12 éves korig – 13–18 éves 
korig – 18 év felettiek

 A verseny hétköznap délutánonként 
lesz megtartva a művelődési köz-
pontban. A bajnokság csak megfelelő 
számú jelentkező, korosztályonként 
minimum 6 fő esetén indul el. Sakk-
készletről a szervezők gondoskodnak. 
Nevezési díj: 500 Ft/fő. Jelentkezni 
lehet és további információk kérhetőek 
Szólláth Zoltántól a művelődési köz-
pontban. (52/382-400) Jelentkezési 
határidő: november 20.

 December 1. 15 óra Nánási Advent – 
karácsonyi készülődés, Hajdúnánás 
karácsonyfájának feldíszítése, a betle-
hem felállítása, fánksütés stb.

 18 óra GHYMES zenekar: Mendika 
című karácsonyi műsora a Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központban. Belé-
pő: I. helyár 3000 Ft, vagy 2700 BK; 
II. helyár 2500 Ft, vagy 2300 BK.

„Hajdúnánás 2013” fotópályázat:
A művelődési központ fotópályázatot 
hirdet Hajdúnánás város bemutatására az 
alábbi kategóriákban:
 I. Hajdúnánás (Hajdúnánás épített és 

természeti környezetének, rendezvé-
nyeinek, eseményeinek bemutatása)

 II. A világ (Hajdúnánás határán kívül 
készült fotók – épített és természeti 
környezet, rendezvények, események 
bemutatása)

III. Hangulatok (arcok, portrék, tárgyfo-
tók, élőlények, kísérleti képek stb.)

 Pályázni digitális és papíralapú ké-
pekkel is lehet. A fotók mindegyiké-
nek a 2013-es esztendőben kell ké-
szülnie. Egy személy kategóriánként 
maximum	20	db	fotót	nyújthat	be.	

Beküldési határidő: 2013. november 24.
Mindhárom kategóriában a legjobb 

pályamunkákat díjazzuk. A legjobb alko-
tásokból decemberben a Város Napján ki-
állítást szervezünk. További információk a 
művelődési központban Szólláth Zoltán-
tól kérhetőek.

A Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-
pont tájékoztatja az érintetteket, hogy 
a december 8-ra hirdetett KI-MIT-
TUD elmarad. 

Városunkban a 2013. október 15-ei ha-
táridővel bevezetett és ezt megelőzően 
meglévő egyirányú forgalmú utakon ke-
rékpárral az út forgalmi irányával szem-
ben haladni nem szabad.

Az említettektől eltérő közlekedés a 
KRESZ szabályaival ellentétes, illetve a 
közlekedésben részt vevők biztonságos 
közlekedésére kifejezetten veszélyes. 

Az a közlekedő, aki a szabályokkal el-
lentétesen közlekedik, szabálysértést kö-
vet el, ami helyszíni bírsággal sújtható.  
A helyszíni bírság el nem fogadása ese-
tén, a szabálysértést elkövető ellen sza-
bálysértési eljárás kezdeményezhető. 

Kérjük a közlekedési szabályok 
betartását!

Figyelem Felhívás
Tisztelt Kerékpárosok! Tisztelt Érintettek!

Anyakönyvi hírek
Köszöntjük Hajdúnánás legifjabb lakóit!

3 Kovács Dóra
3 Révész Márton

Gratulálunk a 2013. október hónapban 
Hajdúnánáson házasságot kötött pároknak!

3 Menyhárt Szilvia és Dézsi László Péter
3 Reszegi Orsika és Beke Attila
3 Pálóczi Judit és Kiss Gábor

1 Alföldi Ferenc
1 Csiha Gyula
1 Jónás Béla
1 Kanda Balázsné
1 Kató Imréné
1 Kiss Ákos Sándor

1 Lente Margit
1 Sinka Györgyné
1 Takács István Imre
1 Takács Zoltán
1 Tóth Sándorné
1 Vágó János

Akiktől 2013. október hónapban búcsút vettünk:

A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 
munkatársat keres általános igazgató he-
lyettes munkakörbe

Feladatok:
Az igazgatóhelyettes kiemelt feladata az 

igazgató szakmai, vezetői, ellenőrző mun-
kájának, egyéb tevékenységének segíté-
se, támogatása. Részletes feladatkörét az 
igazgató határozza meg. A feladatkörébe 
tartozó ügyekben önállóan jár el.

Elvárások:
 Legalább 5 éves gyakorlati tapasztalat 

(vezetői tapasztalat előnyt jelent)
 Művelődés szervezői, és/vagy kommu-

nikációs, és/vagy közgazdasági felsőfo-
kú végzettség

 pénzügyi, gazdálkodási ismeretek
 a KFT. gazdálkodási tevékenységének 

felügyelete

Pályázat
 pályázatírói, -lebonyolítói, -elszámolási 

jártasság, tapasztalat
 igazgatásügyi, szervezői jártasság
 művelődés szervezői tapasztalat
 jó kommunikációs készség,
 számítógép felhasználói szintű ismerete 
(word,	excell)

Előnyt jelent:
 legalább egy idegen nyelvtárgyalási 

szintű ismerete (preferált nyelv: angol, 
vagy lengyel)

 B kategóriás jogosítvány
 saját személyautó
A jelentkezés feltételei:
 Szakmai önéletrajz 
 Motivációs levél
 Felsőfokú végzettséget igazoló okirat-

(ok) fénymásolata(i) 
 Nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul 

pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak kezeléséhez.
Munkavégzés helye: Hajdúnánás
Jelentkezési határidő: 2013. nov 15.
Kezdés várható időpontja: 2014. jan. 1.
Bérezés: megegyezés szerint
Jelentkezés módja:
A szakmai önéletrajzot, a motivációs 

levelet, a felsőfokú és egyéb végzettséget 
igazoló okiratok fénymásolatait levélben, 
legkésőbb 2013. november 15.-ig kell el-
juttatni a Nánás Pro Cultura Nonprofit 
Kft. (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 
6.) ügyvezető igazgatójának.

Kiválasztásra, a jelentkezések beérkezése 
utáni egyéni interjúkat követően kerül sor. 

A Fehér Bot Alapítvány és a Gábor József 
Kulturális Alapítvány 

2013. november 15-én délután 14 
órakor versmondó találkozót rendez 
„Versvarázs” címmel Hajdúnánáson, a 
Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium dísz-
termében, hajdúnánási-, hajdúdorogi- és 
hajdúböszörményi középiskolák és általá-
nos iskolák hetedik, nyolcadik osztályos 
diákjai számára.

A résztvevők előadnak egy szabadon vá-
lasztott – a látásról, a látásvesztésről szóló 
– és egy kötelezően választott verset vak 
költők „Óda a fényhez” című antológiá-
jából, különös tekintettel Gábor József 
alkotásaira.

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk 
és várunk!

„VERSVARÁZS”

2013. október 16-án 95. születésnapja al-
kalmából virágcsokorral, és Orbán Viktor 
miniszterelnök úr által megküldött em-
léklappal köszöntötte Pálóczi And rásnét 
Szólláth Tibor, Hajdúnánás város polgár-
mestere. Isten éltesse sokáig Erzsike nénit 
erőben és egészségben családja körében!
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Kulturális tereink másként

A Múzeumok Őszi Fesztiválja elnevezésű 
programsorozat szeptember 30. és októ-
ber 27. között zajlott, melyhez országszer-
te százhetven intézmény csatlakozott – a 
múzeumok mellett pl. közgyűjtemények, 
könyvtárak, emlékházak is. Az észak-al-
földi régióból tizennyolc település vett 
részt a programban, ezek egyike Hajdú-
nánás volt, ahol október 10. és 16. között 
öt program nyújtott újszerű, különleges 
élményt az érdeklődőknek. A szervezésre, 
szóróanyagok készítésére pénzt is kaptak 
a csatlakozó múzeumok, a helytörténeti 
gyűjtemény például temetői térképet, ké-
peslapokat is készíttetett. 

Az intézmény vezetője, Buczkó József 
sikeresnek tarja a rendezvényt, mert több-
féle közönséget sikerült megszólítaniuk.  
A szakemberek számára is meglepetés 
volt, hogy a felnőtt látogatók mennyivel 
szívesebben jönnek, ha csoportosan néz-
hetik végig a kiállításokat.

A felső tagozatos tanulók városismer-
kedő sétán a főtéri épületeket, szobrokat 
vehették kicsit alaposabban szemügyre, 
például régi képeslapok negatívjaival ösz-
szehasonlítva azokat. Vezetett túra a köz-
temetőbe is, ahol a város jeleseinek sírját 
kereshették fel fiatalok és idősebbek. Mol-
nár József kovácsmester egyik remekét, a 
nánási könnyű kocsit az önkormányzat 
dolgozóinak rendezett program során 
több mint negyvenen tekintették meg. 
A pedagógusoknak szólt a Kitaszítottak-
kiállítás szokatlan bemutatása, amely a 
tanórai feldolgozáshoz adott segítséget. 
A szőlőskertekbe kerékpárral ellátogató 
harmadik osztályosok játékos formában 
a település legrégebbi épületeiről, a csősz-
házakról, és az egykor ott élők minden-
napjairól kaptak információkat.

Vékony Gábor

Szomorú esős időben, de annál jobb 
kedvvel indultak alsós diákjaink október 
18-án reggel a Tisza-tavi Ökocentrumba, 
Poroszlóra – egy olyan szabadidős parkba, 
mely a Hortobágyi Nemzeti Park része-
ként hazánk második legnagyobb tavának 
mesés élővilágát mutatja be.

A buszra szállás perceiben aztán elállt 
az eső, és miután a nap is szebben sütött, 
a hangulat innentől kezdve egészen estig 
fergeteges volt.

A bejáratnál már egy hatalmas deszká-
ból készült harcsa fogadta őket, arról árul-
kodva: itt valami különleges élménnyel 
fognak gazdagodni. Belépve a „falak kö-
zött” láthattak vidraetetést búvárruhában 
etető bácsival, víz alatti átjárón keresztül 
olyan érzéssel sétálhattak, mintha a tó 
alatt lennének.

Az akváriumrendszerben 70 féle hazai 
halat láthattak (köztük viza, ponty, ke-
szeg, harcsa, tükörponty, sügér), 15 féle 
kétéltű- és hüllőfaj bemutatása mellett. 

Az idegenvezető Laci bácsi 11 óra körül 
körbevezette a gyerekeket a kiállításokon, 
egy gyűjtő pedig megmutatta halait, érdeke-
sebbnél érdekesebb úszókülönlegességekkel.

Rendkívüli éjszakai megvilágításban 
láthatták a Hüllőházat, nagyon sok bé-
kafajjal, kígyókkal, siklókkal, gyíkokkal, 
kétéltűekkel.

A számtalan érdekesség mellett kormo-
ránokat, pelikánokat is láthattak a madár-
telepeken, mocsári- és ékszerteknősöket, 
dámszarvasokat, szitakötőket, sőt még 
őzeket is felfedezhettek a mesés állatbiro-
dalomban.

Nagy élményt kínált az Ökocentrum 
területén lévő játszótér: hintával, mászó 
fallal, faházikóval, tájház régi halászesz-
közökkel, csúszdával, és külön figyelemre 
méltó volt a tájház egykori halászati esz-
közökkel berendezve. A Vízi kalandpar-
kot messziről, külső szemlélőként figyel-
hették meg, ám a szárazföldi kalandpar-
kot „saját bőrükön” is kipróbálhatták.

Az egész napos kirándulás végére olyan 
élményekkel gazdagodtak a résztvevők, 
melyekkel ismereteik is bővültek hazánk 
természeti kincseiről, a Tisza tó élővilágá-
ról, az ember és az élővilág legharmoniku-
sabb együttműködéséről.

A kirándulást az iskola Diákönkor-
mányzata is támogatta, köszönet érte 
nekik, a szervezőknek és a kísérő tanító 
néniknek.

Fekete Andrea

Kirándulás Poroszlóra, 
a természet élménytárába

A „Hogyan tovább?” kérdésre adott válasz 
jelentősen befolyásolja a 8. évfolyamos 
diákjaink továbbtanulását, ezért intéz-
ményünk egy őszi programcsomaggal 
igyekszik segítséget nyújtani a döntésho-
zatalban.

Október elején a debreceni Munka-
ügyi Központ pszichológusai két napon 
keresztül pályakör-érdeklődés kérdőívvel 
mérték föl valamennyi végzős tanulónk 
irányultságát, pályaismertető filmeket 
mutattak be, személyes beszélgetések 
során tanácsokat adtak, november 7-én 
pedig a városunkban és környékünkön 
működő középiskolák pályaválasztási 
szülői értekezleten ismertetik képzési kí-
nálatukat.

Az őszi szünet előtt a Polgári utcai 
intézményegység 8. osztályos diákjai a 
TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében „Pá-

lyaválasztás – életpálya-építés” címmel 
témahéten vettek részt. Az előkészítést, 
szervezést, megvalósítást az osztályfőnök 
koordinálta az évfolyamon tanító szakta-
nárok közreműködésével, akik a hét során 
valamennyi tanóra anyagát a témához 
kapcsolták.

Az elsődleges cél az volt, hogy a tanulók 
megismerkedjenek a hajdúnánási munka-
helyekkel, betekintést nyerjenek a helyi 
cégek, vállalkozások működésébe, vala-
mint a szakmákról szerzett információkat 
és tapasztalatokat társaikkal is megosszák.

A csoportok a helyszíneken (Horváth 
Kertészeti Áruda, Sebestyén Cukrászda, 
Nyakas Farm, Erste Bank, Tűzoltóság, 
Rendőrség, Nyak-Ép) tájékozódhattak 
a városunkban fellelhető szakmákról, a 
munkahelyek tárgyi és személyi felté-
teleiről, a munkafolyamatok fázisairól, 
a jövőbeli lehetőségekről, s minderről a 
zárónapon egy plakátkiállítással, valamint 
az iskola könyvtárában prezentációkkal 
tájékoztatták egymást, és a meghívott he-
tedikes diákokat.

Példaértékűnek tartjuk a nánási mun-
kahelyek vezetőinek segítőkészségét, s re-
méljük, e program lebonyolításával támo-
gathattuk a tudatosabb pályaválasztást.

Nábrádi Mihály

Témahét a Bocskai Iskolában

A kivitelezési munkálatok 2013 június 25-én kezdődtek el, és 2013. október 22-én került sor 
az épület műszaki átadás-átvételére. 
Jelen projekt hozzájárul az épület hőtechnikai adottságainak javítása mellett az intézmény 
energiafelhasználásának csökkentéséhez. A fejlesztés során a külső falszerkezetek 10 cm 
ESP polisztirol hőszigetelést kaptak, valamint a nyílászáró szerkezetek hőszigetelt műanyag 
nyílászárókra lettek cserélve, melyek az épület déli homlokzatán a nyári felmelegedés elleni 
védelem céljából redőnnyel lettek ellátva. Ezen hőtechnikai fejlesztésnek köszönhetően az 
épület fűtési teljesítmény igénye lecsökkent. Az épületben a radiátorok szabályozhatóságára 
termosztatikus radiátor szelep, a kizárhatóságukra pedig radiátor visszatérő szelep került 
beépítésre. A leamortizálódott gázkazán helyett új, környezetbarát pellet kazán került be-
építésre, mely a fűtéshez szükséges melegvizet egy puffertárolóban tárolja, illetve a hasz-
nálati melegvíz előállítására is alkalmassá vált. A világítási rendszer is átalakításra került, 
a nagyfogyasztású elektromos izzók helyett energiatakarékos kompakt fénycsövek kerültek 
beépítésre, így a rendszer már el fogja érni a szabványokban előírtakat. A további költség és 
energiahatékonyság növelése érdekében a tetőre napelemes rendszer került telepítésre, így 
csökkentve az elektromos hálózatból vételezett mennyiséget.

A projekt neve: Hajdúnánási Óvoda 8. sz. Óvoda intézményegység épületenergetikai felújítása
A projekt azonosító száma: KEOP-4.9.0/11-2011-0187
A projekt összköltsége: 41 041 708 Ft
A projekt elszámolható összköltsége: 35 733 401 Ft
A támogatás összege: 30 373 391 Ft
A projekt megvalósításának időtartama: 2013. 06. 25. – 2013. 10. 31.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinan-
szírozásával valósult meg.

MEGTÖRTÉNT AZ UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULÓ HAJDÚNÁNÁSI ÓVODA 8. 
SZ. ÓVODA INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA
KEOP-4.9.0/11-2011-0187

2013./október/31.

A „Hajdúnánási Óvoda 8. sz. Óvoda intézményegység épületenergetikai felújítása” című, 
KEOP-4.9.0/11-2011-0187 azonosító számú projekt 2013. október 31-én befejeződött.  
A pályázat megvalósítása során a Hajdúnánási Óvoda 8. sz. Óvoda intézményegység Kasza 
u. 3. szám alatti intézményének épületenergetikai felújítása valósult meg. A felújítás so-
rán megtörtént az épületek nyílászáróinak cseréje, a homlokzatok hőszigetelése, a fűtés- 
és az elektromos rendszer korszerűsítése megújuló energiaforrás bevonásával (napelem 
és pellet kazán alkalmazásával).

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Cím: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
Telefon: +36 (52) 381 411, +36 (52) 381-087
E-mail:polghiv@hajdunanas.hu
Honlap: www.hajdunanas.hu
Honlap: www.ujszechenyiterv.gov.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

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

A projektek az Európai Unió 
támogatásával valósulnak meg.
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A HAJDÚNÁNÁSI GYÓGYFÜRDŐ 
NYITVA TARTÁSA MEGVÁLTOZIK!

Az új nyitva tartási rend November 4-től Május 1-ig 
lesz érvényben. 

Hétfőtől–Csütörtökig 8.00–19.00
Péntek–Szombat–Vasárnap 8.00–20.00

Mindenkit szeretettel várunk! 

nagyszerviz
mûszaki vizsgáztatás/autószerelés

SzolgáltatáSaink: 
Műszaki vizsga: személygépkocsi, 3,5 t-ig tehergépkocsi, utánfutó. 

Műszaki előtti átvizsgálás műszaki vizsgára felkészítés. 
 Teljes körű szerviz, autószerelés  

 Futómű javítás, műszeres beállítás. 
 Légkondicionáló ápolás, javítás. 

 Motor és egyéb vezérlőrendszer diagnosztika. 
 Gumiszerelés, kerék kiegyensúlyozás.

A környék legkedvezőbb áraival, gyors, rugalmas ügyintézéssel 
várjuk kedves ügyfeleinket.

Hajdúnánás, Attila u. – Petőfi u. sarok. Tel.: 06-30/9-558-627
Nyitva: H–P.: 7.00–17.00-ig. Szo.: 7.00–12.00-ig.

Szerviz, ahol 40 év tapasztalata Önnek dolgozik!

 Műszaki vizsga
 leggyorsabban
 legolcsóbban
 Műszakira
 felkészítés.

MoSt ReNDkívÜl keDvezŐ ÁRoN:
 ultrahangos fogkő eltávolítás, esztétikai fogtömés

 porcelán koronák
 részleges és teljes kivehető fogpótlás
 színvonalas, minőségi fogorvosi ellátás

 fájdalommentes kezelés
 rövid átfutási idő, teljes körű garancia

 részletfizetési lehetőség
 magán egészségpénztár elszámolási lehetőség

egy mosoly mindenkinek jár! 
Dr. Varga Sándor

vARGADeNt – 2000 Bt.

Hajdúnánás, Kossuth u. 10. 
Városi rendelőintézet Időpont egyeztetés szükséges! 

Tel.: 06-30/264-3337

Vágja ki ezt a hirdetést és 5% kedvezményt kap!
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A fogyi klub havi bérlet ára: 10 000 Ft
Amely tartalmazza:

 A legkorszerűbb cross fit fatloss edzésmódszer
 Heti 4 alkalmas csoportos edzés személyedzővel

 Egyénreszabott étrend
 Az edzés időtartama intenzív 1 óra

Kihagyhatatlan ajánlat:
Aki egy hónap alatt lefogyja a kezdő súlya 8%-át, 

az vissza kapja a bérlete árát!

Kezdés: november 18.
Bővebb információ és jelentkezés az active fitnessben.

Gyere és hozd ki magadból a legjobbat!

Újra indul a Fogyi klub 
szeMélyedzővel az active fitnessben!

Figyelem
!Fig

yele
m

!

–MEGNYITOTTUNK!–
Kedves Vásárlóink! 
Folyamatosan megújuló laptop, monitor
és számítógép készletünkkel és további
kiegészítőkkel várjuk önöket üzletünkbe!
Teljes körű számítástechnikai szerviz,
karbantartás és vírusirtás! 

Hajdúnánás, Dorogi út 2. 1. emelet 2.
E-mail: nanaspc2013@gmail.com
Telefonszám: 06-70/358-5891
Weboldal: www.nanaspc.hu
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www.szimpatika.hu

Korona Patika

Advil Ultra Forte 16x 1536 Ft 1295 Ft
Stadalax tbl. 50x 1120 Ft 950 Ft
Mebucain Mint tbl. 20x 1290 Ft 1130 Ft

Bocskai Korona elfogadóhely! 

A Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 
műköves részlege vállalja:

• komplett egyszemélyes síremlék gyártását akciós 
130 000 Ft +áfa 

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

• sírhely gondozását • síremlék tisztítását.
2

Bocskai koronával történő fizetés esetén 5% kedvezmény!
2

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

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

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

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

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

Dekorinfo Reklámiroda · 4087 Hajdúnánás, Ady E. krt.35. sz.
Tel.: 06/20-941-6108 · E-mail: info@dekorinfo.net

Minden alkalomra fényképes egyedi ajándékok!
Névnap, Születésnap, Anyák napja, Mikulás, Karácsony!!!

Ajándéktárgyakra saját egyedi fényképeket, feliratokat készítünk!
Csak egy fotót hozz magaddal!!!

Dekorinfo Reklámiroda á Ad E k t 35

INGYENES EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 
Kemencében készített házias ízekkel „A” és „B” menü választékkal.

Igény szerint szombat, vasárnapra is. 720 Ft adag
Seres Erika • Tel.: 06-70/378-0817

AkCIÓS ÚJ MŰSzAkI teRMÉkek GARANCIÁVAL!
Háztartási gépek, mosógépek, hűtők, porszívók, mikrohullámú sütők, 

vasalók kávéfőzők stb. Folytatjuk jól bevált bizományi értékesítéseinket. 
Hozza be hozzánk eladható bútorait, lakás felszerelési tárgyait, műszaki cikkeit stb.

tel.: 06-20/636-1737 • Nikodémusz u. 2 (volt Marx k. u.)

eladÓ!
52m2-es jó állapotban lévő, légkondi-
cionált részben felújított panellakás. 

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

karos lócát, padot, 
népi bútorokat, sózó teknőt, 

zsírosbödönt, 
régi szerszámokat, nippeket, 
porcelánokat és lenvászont 

vásárlok.

tel.: 06 20 342 7985

„Csak az hal, meg 
akit elfelejtenek, te örökké 

szívünkben élsz.”

Fájó szívvel emlékszünk rád. 
Feleséged, gyerekeid, 

Enikő és Attila, 
unokáid Zétike és Csinike.

TRIPSÓ GYULA
halálának 1 évfordulójára.

Megemlékezés

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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Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felvett személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 
megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro 
Cultura Nonprofit Kft. végzi. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, 
törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

Legutóbbi hazai mérkőzésünkön már 
9 sajátnevelésű hajdúnánási játékossal 
álltunk fel, s erre évek óta nem volt pél-
da – kezdte a beszélgetést Daróczi Péter 
a Hajdúnánás Góliát Bútor FK. edzője.  
A tudatos csapatépítésnek lassan meglesz 
az eredménye, a fiúk továbbra is remekül 
szerepelnek a Megyei I. osztályú labda-
rúgó bajnokságban. Már csak a hazai 
nézőszám növekedése adhatna még egy 
kis pluszt a fiatal focistáknak. Nézzük az 
elmúlt hetek rövid összefoglalóit.

Nyíradony – Hajdúnánás Góliát Bú-
tor FK. 4:3

Hiába vezettünk háromszor is, nem 
volt elég a győzelemhez. Nem játszottak 
jobban ellenfeleink, de a pontrúgásaik 
nagyon veszélyesek voltak főleg, hogy 
többen is közülük a kosárlabdázók ma-
gasságával vetekedtek előnyt kovácsolva 
maguknak a fejeléseknél.

DEAC – Hajdúnánás Góliát Bútor 
FK. 1:0

A debreceniek tavaly estek ki az NB 
III.-ból. A döntetlen reálisabb lett volna 
azonban egy volt NBI-es játékos a 86. 

percben egy kitűnő pontrúgással eldön-
tötte a mérkőzést.

Hajdúnánás Góliát Bútor FK. – Mo-
nostorpályi 5:1

Végre eljött a várva várt első hazai mér-
kőzés. Nagyon várták már a fiúk, s na-
gyon bizonyítani akartak szurkolóik előtt. 
A mérkőzés végül egy remek fiesztába 
torkollott.

Józsa – Hajdúnánás Góliát Bútor 
FK. 0:3

Ugyanaz a tavalyi masszív csapat foga-
dott bennünket, akik tavaly a 6. helyen 
zárták az idényt. A mieink azonban erőt 
merítve az elmúlt fordulóban aratott győ-
zelemből két vállra fektette a Debrecen 
közeli települést. Jól és ötletesen futbal-
loztunk

Hosszúpályi – Hajdúnánás Góliát 
Bútor FK. 0:0

Rengeteg helyzet, pár méterről a kapu 
fölé, mellé, vagy annak lécére pattanó lö-
vések jellemezték játékunkat. Az a fajta 
meccs volt, amikor reggelig is játszhat-
tunk volna, akkor sem találunk be a há-
lóba. Vannak ilyen mérkőzések.

Már a dobogón a nánásiak
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Hajdúnánás Góliát Bútor FK. – Tég-
lás 1:0

Szép számú hazai szurkoló táborral ér-
keztek a Téglásiak, hiszen nagyon fontos 
volt nekik a jó eredmény. Ezt viszont úgy 
akarták elérni, hogy beálltak kapujuk elé 
s kilenc emberrel védekeztek. Focizni na-

gyon nem akartak, de kellő agresszivitás-
ról tettek tanúbizonyságot. Mindenesetre 
– ha csak egy góllal is – de legyőztük őket.

Hajdúnánás jelenleg a 3. helyen tanyá-
zik a listavezető Sárrétudvari és a Hajdú-
sámson mögött.

Kócsi Imre

2013.10.23-án 02:00 és 03:00 közötti 
időben Hajdúnánás, Kossuth utcán egy 
gyalogosan közlekedő férfit ismeretlen 
tettesek hátulról lefogtak, a száját is be-
fogták, majd ezt követően zsebeit átku-
tatták, értékeit (készpénzt, mobiltelefont, 
kocsikulcsot és az azon lévő távirányítót) 
eltulajdonították, majd amikor a sértett 
megpróbált megfordulni, egy alkalommal 
ököllel megütötték, majd a Bem utca irá-
nyába távoztak. 

A nyomozást forró nyomon indítottuk 
meg, melynek során még aznap megálla-
pítást nyert, hogy a bűncselekmény elkö-
vetésével M.D.N. és G.S.R. hajdúnánási 
lakosok megalapozottan gyanúsíthatóak. 
Mindkét személyt őrizetbe vettük, az 
ügyészség gyorsított eljárást (ún. bíróság 
elé állítást) kezdeményezett az ügyben.

Az elkövetőket a bíróság két nap múlva 
4 év valamint 1,5 év letöltendő börtön-
büntetéssel sújtotta.

FELHÍVÁS
2013.10.18-án 1 óra körüli időben isme-
retlen tettesek a drótkerítés elvágásával 
behatoltak egy, a Hajdúnánás, Nyíregy-
házi útfélen lévő telephelyre, de az egyik 
ott dolgozó személy megzavarta őket. 
Az ismeretlen elkövetők egy feszítővasat 
dobtak a dolgozó felé, majd elmenekül-
tek. Később kiderült, hogy az elkövetők 
120 liter gázolajat, 5 liter 95-ös benzint 
és 4 liter MOL StandarD 20W40 típusú 
motorolajat tulajdonítottak el, melynek 
értéke: kb. 60 000 Ft. 

A tulajdonos gazdasági társaság az el-
követők felderítése érdekében 100 000 Ft 
nyomravezetői díjat ajánlott fel. 

Kérjük, hogy aki az elkövetőkről ér-
demleges adattal rendelkezik, jelentkez-
zen a 112 segélykérő telefonszámon vagy 
a Hajdúnánási Rendőrkapitányságon 
személyesen, vagy az 52/570-050 telefon-
számon.

Kék hírek: Sikeresen felderített rablás


