
Augusztus 30-án az I. Borbély Lajos Kézi-
labda Utánpótlás Torna első napján tartott 
mérkőzéseinek szünetében került sor a 25 
millió forintos pályázati összköltségve-
tésből megújuló Somorjai László Városi 
Sportcsarnok ünnepélyes avatására.

Szólláth Tibor polgármester köszöntő 
szavai után dr. Kónya László, a Belügy-
minisztérium Önkormányzati Stratégiai 
Főosztályának főosztályvezető-helyettese 
tartott ünnepi beszédet. Örömét fejezete 
ki azért, hogy Hajdúnánás fejlődő város, 
amely kiemelt figyelmet fordít a telepü-
lésen a sportoláshoz szükséges feltételek 
megteremtésére, és a fiatalok a sport sze-
retetére történő, helyes nevelésére.

A Hajdúnánás Városi Önkormány-
zat által elnyert 20 millió, valamint az 5 
millió forint önerő nyújtott fedezetet a 
kivitelező Hépszolg Kft. által elvégzett 
munkálatokhoz. Az épület szociális része 
külső hőszigetelést kapott, megvalósult a 
nyílászárók cseréje, tetőszerkezet javítása, 
a beázások megszüntetése, a homlokzat 
színezése.

A pályázat keretein túl az épület kö-
rüli parkosításban, az öntöző rendszer 
kiépítésében, területrendezésében, a ke-
rékpártároló kialakításában, valamint a 
csarnokrész általános felújításának, fes-
tésének munkáiban kiemelkedő szerepet 
játszottak városunk közfoglalkoztatottai 
és a Start Munkaprogram dolgozói.

Japán zenekar városunkban

2. oldal

145 éves Úrasztali terítők

3. oldal

Képzőművész - diplomácia

5. oldal
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SZENT ISTVÁN ÜNNEPE 2013. 
A z idei Szent István napi ün-

nepi programok – tekintettel 
a négynapos hosszú hétvégére, 

már augusztus 16-án megkezdődtek. 

A Squre zenekar, a Malaga Quintett és 
a PG csoport augusztus 16-án, az Alexa  
Country Band és a Hooligans pedig 
szombaton szórakoztatta a Hajdúnánási 
Gyógyfürdő vendégeit. Augusztus 18-án 
délelőtt a Fukuno Gyermek Középiskola 
Rézfúvós zenekarának látványos előadása 
nyűgözte le az érdeklődőket, este pedig a 
közel 13 éve működő Naná Színház tár-
sulata a Kukás Guru című előadásával 
immár 100. alkalommal szórakoztatta a 
nézőket.  19-én, a Köztársaság téren kora 
este a Megasztárban feltűnt Farkas Jenser 
Balázs lépett színpadra, majd az X-Faktor 
tehetségkutató műsorból ismert Janicsák 
Vecával énekelhetett együtt a közönség. A 
koncerteket követően hagyományos utca-
bál várta a szórakozni vágyó közönséget.

Augusztus 20-án, Szent István, és hiva-
talos állami ünnepünk városi programja a 
hagyományokhoz híven idén is a reformá-
tus templomkertben zajlott. A Himnusz 
hangjai után Újhelyi Kinga, a debreceni 

Csokonai Színház művésznője Szent István  
Imre herceghez írt intelmeiből adott elő 
részleteket. Ünnepi beszédet ezúttal Juhász 
Endre alpolgármester úr mondott, aki a 
szokásoktól eltérően Istvánt, az embert ál-
lította megemlékezésének középpontjába. 

A Szent István napi ünnepségek elma-
radhatatlan része már nagyon régóta az új 
kenyér ünnepe, amely az idők mélyén egy-
befonódott a lelki-fizikai megmaradás, a 
hit, a kenyér, az élet tiszteletével. Ilyenkor 
az új búzából sütött új kenyeret megáld-
ják, megszentelik, és belőle egy-egy darab-
kát, mint szentelményt, el is tesznek a kö-
vetkező újig. Idén is megtermett búzánk, 
idén is sült belőle, pirosas-ropogós héjú, 
istenáldotta kenyérke, amelyet megáldott 
Kocsis Áron lelkipásztor, a református, és 
megszentelt Kerekes László káplán atya, a 
római katolikus egyház részéről.

Majd egyházaink világi képviselői, 
Dombi Imre világi gondnok, és Buczkó 
József világi elnök urak szegték meg az új 
kenyeret.

Az augusztus 20-i ünnepi megemléke-
zés délelőtt programja a kenyérosztás szer-
tartásával ért véget.

Délután 16 órától folytatódtak a prog-
ramok. Elsőként az esztergomi Bóbita 
együttes varázsolta el a legkisebbeket. In-
teraktív műsorukba bevonták a gyermeket, 
így szerezve nekik feledhetetlen élménye-
ket. A gyermekműsor után egy csodálatos 
távol-keleti tánccsoport varázsolt rövid fél 
órára egzotikus hangulatot a nánási főtér-
re. Az Észak-szumátrai Medan város Álla-
mi Egyetemének Sandratasik táncstúdiójá-
nak tagjai csipetnyi Indonéziát hoztak  el 
számunkra zenében, táncban, dalokban. 

A távol-keleti hangulat után éles váltás 
következett, hiszen a szomszédos nyíregy-
házi Móricz Zsigmond Színház két veze-
tőszínésze, Nagyidai Gergő és Munkácsi 
Anita népszerű dalokkal, operett részle-
tekkel szórakoztatták a nagyérdeműt.

Nagyidai Gergőéket igazi sztárcsapat 
követte a színpadon; a szintén nyíregyházi 
illetőségű 4 For Dance táncosai. A világ-
szerte ismert előadók boszorkányos tánc-
lépéseiket sok-sok humorral fűszerezték, 
jutalmuk szűnni nem akaró, újrajátszást 
követelő vastaps volt.

A délután folyamán – kapcsolódva az 
ünnep vezérgondolatához, - az Árpád-házi 
szentek életéből zajlott kvíz-játék, amelyet 
a Bocskai Korona program támogatott. A 
helyes választ adók között különféle Bocs-
kai koronás nyereménytárgyak találtak 
gazdára.

Jócskán estébe hajlott már az idő, 
amikor színpadra lépett az ünnepi prog-
ram utolsó fellépője, a székelyföldi 
Transylmánia együttes. A több mint tíz 
éve, az erdélyi Barót városkában alakult 
együttes stílusában keveredik a rock és 
magyar népzene. Mint mondják céljuk, a 
magyar népzenei hagyomány átmentése, 
megismertetése és népszerűsítése.

Este tíz óra körül kihunytak a városi 
fények és tűzrózsák jelentek meg az ég-
bolton – elkezdődött a hagyományos tű-
zijáték, amely egyben az idei Szent István 
napi ünnepség záró produkciója volt. Az 
éj sötétjében kinyíló tüzes virágok látvá-
nyával búcsúzott a nap, amely sok-sok 
szép élményt adott minden résztvevőnek.

(HNU) Fotó: Girus Zsolt

A megújult 
Somorjai László
Városi Sportcsarnok

Hajdúnánás Városi Önkormányzat és a 
Szépen Emberül! Alapítvány az idén ötö-
dik alkalommal szervezte meg a Hazaváró 
Ünnepet augusztus 19-én és 20-án.

Ez a rendezvény azokat a nánásiakat 
hívja haza, akik, vagy akiknek a családja 
Hajdúnánásról származott el és szívesen 
látogatnak városunkba, hogy találkozza-
nak hozzátartozóikkal, barátaikkal.

Az első vendégek már augusztus 19-én 
délután megérkeztek, a szervezők kora 
délutántól kezdve kínáltak fakultatív 
programokat. Megtekinthették a Gyógy-
fürdőt valamint a Helytörténeti Gyűjte-
mény időszakos és állandó kiállításait is.  

V. Hazaváró Ünnep 
Hajdúnánáson

A múzeumi sétát követően az Aranyszal-
ma Alkotóház és Népművészeti Galéria 
udvarán megrendezett vidám hangulatú, 
beszélgetős, Tanyázóra került sor, ahol a 
híres Hódos Antal féle öhön vacsora mel-
lett nosztalgiázhattak a vendégek, amit 
már a tanítványok főztek. Megkóstolhat-
ták a Start munkaprogram dolgozói által 
termelt dinnyét, a Közétkeztetési Kft. 
finom süteményét. A késő estig tartó jó 
hangulatról pedig Tordai Zoltán zene-
kara gondoskodott. A vendéglátó pol-
gármesteri kabinet és alapítvány mellett 
sok nánási ember, köztük mindhárom 
nyugdíjas szervezet tagsága képviseltette 

magát, hisz a hazaérkezők elsősorban az 
idősebb generáció tagjai voltak.

Augusztus 20-án, az államalapítás ün-
nepén, a vendégek közül sokan vettek 
részt az istentiszteleteken és a városi ün-
nepségen. Ezt követően közös ebéddel 
folytatódott a találkozó, ahol Szólláth 
Tibor polgármester úr szólt az egy év óta 
eltelt városi fejlesztésekről, eseményekről 
és egy évnyi összefűzött Hajdúnánási Új-
ságot adott át minden vendég családnak. 

A délután folyamán a Benderi kegyeleti 
utazásról, valamint a Nánási Portékáról ké-
szült filmeket tekintették meg a hazalátoga-
tók és az érdeklődők, amely során Buczkó 

József képviselő a legújabb kutatási eredmé-
nyekről is tájékoztatta a jelenlevőket. 

A Hazaváró Ünnep zárásaként a 
Startmunka Program kertészetét és a 
Kendereskertet tekinthették meg a lá-
togatók, majd egyfajta „bónuszként” a 
Martinek farmon nyerhettek betekintés 
egy helyi sikeres tejgazdaság működésébe.

A Hazaváró Ünnep vendégei, szemé-
lyesen és az azóta érkező köszönő levele-
ikben is elismerésüket és megbecsülésüket 
fejezték ki a vendéglátásért, a jó szóért, 
azért, hogy „számontartja” őket a szülő-
város. 

Szabó Endre
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Ünnepélyes keretek között átadták az 
idei Magyar Termék Nagydíj® kitün-
tetéseket, amellyel olyan árukat, szol-
gáltatásokat és gazdasági szervezeteket 
díjaznak, amelyek tevékenységük során 
bizonyítottan elkötelezettek a minő-
ség ügye iránt és kiemelt fontossá-
got tulajdonítanak az egye-
temlegesen kiváló minőségű 
termékek előállításának, il-
letve szolgáltatások nyújtásá-
nak. Az idei pályázaton 4 féle 
tedeji rostos ivólé kapta meg a 
magas elismerést.

Az átadási ünnepség a parlament-
ben volt, ahol közel ötszáz jelen levő 
– gazdasági szakember, kormány-
tagok, országgyűlési képviselők és 
a média – osztozott a díjazottak 
örömében.

A pályázat több fordulóból állt, 
a pályázati anyag leadása után, még két 
fordulóban szakértői érzékszervi vizsgá-
latokra is kértek be termékmintákat. A 
kóstolással értük el igazán azt, hogy méltó 
lehetett az elismerésre a termékünk.

A tedeji rostos ivólevek magas szín-
vonalú, kiváló minőségű, kizárólag ma-
gyar alapanyagokból és Magyarországon, 
magyar munkaerővel előállított, ízletes, 
zamatos, üde, és 100%-osan gyümölcs-
ből, zöldségből készült natúr termékek., 
amelyek mindenben megfelelnek a kü-
lönleges minőségű, prémium ivólevekre 
vonatkozó követelményeknek. Almás-
kertünk fajtaösszetételéből adódik, hogy 
az édestől a savanykás, a már-már kissé 
fanyar ízek, mind-mind megtalálhatók 
az ivólevek között. Mindig friss, fajtán-
ként válogatott, saját termelésű, étkezési 
almából készítjük a natúr ivóleveinket. 
Magyarországon egyedülálló módon, az 
almafajtákat külön-külön válogatjuk, így 
érhető el a legszélesebb fajtaválaszték egy 

termékcsoporton belül. A technológiai 
folyamat kezdetén, az étkezési almát faj-
tánként konténerbe szüreteljük, a lehető 
legrövidebb időn belül a hűtőházba szál-
lítjuk. Ott eladás előtt válogatjuk és a 70 

mm-nél kisebb, egészséges étkezési al-
mából készítjük az ivóleveket. Kímé-

letes hőkezeléssel tartósítunk, 
ezen felül semmilyen tartósí-
tószert, valamint hozzáadott 
egyéb adalékanyagot nem 

tartalmaz, de mégis maradék-
talanul megőrzi az almában, más 

gyümölcsben és zöldségben lévő 
vitaminokat, ásványi anyagokat.

Az ivólevek 3 literes és 5 literes 
kiszerelésben kaphatók. A csoma-
golás praktikumából adódik, hogy 
felbontás után hűtőszekrényben 
még 1–2 hétig romlásmentesen el-

tarthatók, fogyaszthatók.

Előállított választék:
1. TEDEJI ROSTOS ALMALÉ, frissen 

préselt 100% natúr almalé
2. TEDEJI ROSTOS CÉKLALÉ ALMÁ-

VAL, frissen préselt 50% natúr céklalé 
és 50% natúr almalé

3. TEDEJI ROSTOS SÁRGARÉPALÉ 
ALMÁVAL, frissen préselt 50% natúr 
sárgarépalé és 50% natúr almalé

4. TEDEJI ROSTOS MEGGYLÉ, fris-
sen préselt 100% natúr meggylé.

A Magyar Termék Nagydíj elnyerésére 
nagyon büszkék vagyunk, hiszen bizalmat 
kaptunk, megnőtt a kötelességünk és a fele-
lősségünk is: példaként szolgál, azoknak az 
értékeknek, amelyek összhangban vannak 
más gazdasági érdekekkel. Ezzel az elisme-
réssel még jobban a fogyasztók elvárásainak 
magas színvonalú kielégítésére törekszünk, a 
gazdaságosság megtartása mellett.

Béres Judit

Második gazdasági évét kezdte ebben 
az esztendőben a Holding Zrt, tegyük 
hozzá nem voltak könnyű helyzetben, 
főként a HÉPSZOLG Kft. okán. Herter 
Gyulát, a Holding igazgatósági tagját 
kérdeztük arról, milyen eredménnyel 
zárták az idei első félévét.
 A Holding Zrt 2012-től vette át a 

tagvállalatok tulajdonjogát. Bizonyára 
mindenki előtt ismeretes, hogy főleg a 
Hépszolg Kft kapcsán 2012-ben komoly 
változásokat kellett végrehajtani a jö-

vőbeli gazdaságos működés érdekében. 
Talán nem elhamarkodott kijelenteni, 
hogy a tavaly kidolgozott intézkedési 
terv következetes megvalósítása már 
érezteti hatását.

Tehát minden tagvállalat és a Holding 
Zrt. is pozitív eredménnyel zárta az I. fél-
évet és jellemzően a tervben elfogadott 
eredményt meghaladta. Reményeink 
szerint ez a II. félévben is így lesz és ösz-
szességében minden tagvállalat és a Hol-
ding is pozitív eredménnyel zár majd.
 Többször elhangzott már, hogy a Hol-

ding más szemléletben és más módszertan-
nal vezeti és ellenőrzi a tulajdonában lévő 
cégek gazdálkodását. Mi ennek a lényege?
 Kialakítottunk egy a korábbiaktól 

gyökeresen eltérő tervezési- ellenőr-
zési rendet. A tagvállalatok havi rész-
letezettségű üzleti tervet készítenek, a 
könyvelésünk pedig össze van hangolva 
a terv részletezettségével. Így minden 
hónapban az adatok feldolgozása után 
az Igazgatóság megkapja minden tag-
vállalat adatait, amit a tervezett adatok-
kal közvetlenül össze lehet hasonlítani. 
A következő Igazgatósági ülésen az ügy-
vezetőkkel megbeszéljük és kiértékeljük 
az adatokat, ahol szükséges ott azonnal 
beavatkozunk.

A lényeg az azonnali rálátáson és beavat-
kozási lehetőségen van úgy, hogy az opera-
tív munkába a Holding nem szól bele!
 A tavalyi évben a Hépszolg Kft-vel 

kapcsolatban többször is negatív hírek 

terjedtek a városban és tudjuk, hogy a 
2012. évet negatív eredménnyel zárta. Ez 
az év tényleg más lesz?
 A Kft-vel kapcsolatban nagyon ko-

moly problémákat kellett megoldani.  
A szükséges személyi-, szerkezeti- és 
szemléletbeli változtatások után úgy 
látszik, hogy itt is jó irányba mennek a 
dolgok. Jelenleg minden üzletága pozi-
tív eredménnyel működik. A korábban 
mindig veszteséges fürdő a gyógyászat 
fejlődése miatt várhatóan év végén is po-

zitív eredménnyel zár, sőt optimális eset-
ben ki tudja termelni a gyógycentrum 
beruházás miatti közel 30 MFt-os éves 
kamatterhet is. A városban élők tapasz-
talják, hogy jelentős fejlesztések történ-
tek a városi piacon. A fürdőben a kő-
ház-beruházás befejeződésével a korábbi 
szálláshelyek száma megháromszorozó-
dott és a nyári kihasználtsága megköze-
lítette a 100%-ot. A beruházás második 
ütemének várható ez évi befejezése meg-
teremti a gyógyászat további fejlődésé-
hez elengedhetetlen szálláshelyeket.

A racionalizált építési ágazat - a ko-
rábbi évektől eltérően - több pályázatot 
megnyert és sikeresen lebonyolított.
 Tavaly derült ki, hogy a Hépszolg 

Kft-t jelentős összegű szennyvíz bírság fe-
nyegeti. Jelenleg hogyan áll ez az ügy?

A korábbi évek szennyvízzel kap-
csolatos anomáliái miatt a céget több 
tízmillió Ft-os bírság fenyegeti. Az ügy-
vezetés ebben az ügyben teljes körű 
fellebbezéssel élt, mivel a cég korábbi 
határozott kérése ellenére a hatóság 
nem zárta ki a szolgáltatásból a szenny-
víztelepet többször működésképtelenné 
tevő fogyasztót, csak 2012-ben. Ezután a 
telep működésében több zavar nem volt, 
vagyis a hatóság felelőssége megkerül-
hetetlen. Jelenleg itt tartunk, remélhető-
leg ezt az ügyet is sikerül korrekt módon 
mihamarabb lezárni.

(HNU)

Félidőben – Hajdúnánási 
Holding Zrt.

Pohárral mért egészség: 
Magyar Termék Nagydíjat nyert Tedej

A Toyama Megyei Művészeti Kulturális 
Szövetség elnökének, Koizumi Hirosi 
rendezőnek köszönhetően a Hajdúnánás 
és Toyama tartomány között erősödő 
kapcsolat eredményeként augusztus 17-
én és 18-án 53 tagú japán csoportot lát-
tunk vendégül, akik két napon keresztül 
ismerkedhettek városunkkal és élvezték 
vendégszeretetünket. A Fukuno Junior 
High School Brass Band Club nevezetű 

művészeti csoport 12 és 15 év közöt-
ti diákokból áll, akik Japánban számos 
fesztiválon vettek már részt, azonban 
Európában most jártak először. A 36 fős 
zenekari együttes tagjai az 5 fő táncos-
sal kiegészülve augusztus 18-án délelőtt 
a Hajdúnánási Gyógyfürdő területén 
mutatták be tehetségüket az érdeklődő 
közönség számára.

Japán zenekar városunkban

Konkrétan az elfogadott tervhez képest: Árbevétel Eredmény

Hépszolg Kft. +5000 eFt +3000 eFt

Gyermek- és Közétk. Nonp. Kft. +2000 eFt tervnek megfelelő

NPC Kft. +5000 eFt +4000 eFt

Holding Zrt. tervnek megfelelő +700 eFt

Meghívó : Szüreti Sokadalom – 
szeptember 14.

• kb. 13-14 óráig a szüreti menetben 
résztvevők gyülekezője a Ligetben

• 14 óra a szüreti menet indulása a Li-
getből. A felvonulás útvonala: Magyar 
u., Árpád u., Honfoglalás u., Baross 
u., Bocskai u., Körforgalom, Kossuth 
u., Ady E. krt., Dorogi u., Árpád u.

•  14.15 az Szalmakalap Citeraegyüttes 
és a Szalmaszálak Gyerek Citeracso-
port előadása

• kb. 14.15 a mustpréselés kezdete

• 15.30 Boka Gábor: A helység kalapá-
csa című előadása kicsiknek és na-
gyoknak egyaránt. Közreműködnek 
a NaNá Színház tagjai.

• 16.30 csergetőverseny. 
• kb. 18 ó Sipos F. Tamás műsora
• 19.30 szüreti bál a művelődési köz-

pont színháztermében. Zenél: Barna 
István és Szabó György. Belépődíj: 
2500 Ft/fő, amely tartalmazza az ape-
ritifet és a vacsorát. 
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2006 óta minden évben nyár végén, ősz 
elején Rózsa Péter biogazda a Balmazúj-
város-Tiszacsege között fekvő tanyáján – 
Vókonyapusztán- főzőversennyel összekö-
tött pásztortalálkozót szervez-rendez egyre 
nagyobb tömegeket és érdeklődőket vonz-
va. Első alkalommal a Hortobágyi Nemze-

ti Park vezetőivel 12 pásztorembert hívtak 
a környékről, akiket Hortobágy Örökös 
Pásztorai címmel illették a pásztorhagyo-
mányok őrzéséért, követéséért mondhatni 
megtiszteltetésül, kitüntetésül.

Köztük volt – és azóta is ott állja a he-
lyét Máró Gábor, városunk nyugalmazott 
tűzoltóparancsnoka, aki 18 éves koráig 
foglalkozott pásztorkodással, majd a jobb 
megélhetés reményében más pálya felé 
sodorta az élet. Az állatokhoz és a pász-
toremberekhez – hagyományokhoz való 
ragaszkodását azonban azóta is őrzi, sőt, 
nem rejti véka alá sem, hiszen rendszeres 
publikációiban ezzel a témakörrel foglal-
kozik. 12 könyvet írt, melyből 3-at ki is 
adtak, a Nánási Kalendáriumban is jelen-
nek meg évről-évre írásai, melyek szinte 
mindegyike honismereti és néprajzi pá-
lyázatok dobogós helyein szerepelt.

A vókonyai találkozó szép példája a 
pásztoremberek megbecsülésének, a pász-
tortűz gyújtásával és a pásztorkürt megfú-
jásával az égi mezők őrzőinek is emléket 
állítva. A 12 Örökös Pásztor közül már 
2-en is eltávoztak, de helyükre új tagokat 
választanak, akik a Hortobágyi 12 szám-
adó asztalához tartozva jeles események 
oszlopos és nagyrabecsült résztvevői.

Talán kevesen tudjuk, hogy a rendez-
vény hazánk és egyben a világ legnagyobb 
gémeskútja – melynek átmérője 9,6 m! – 
árnyékában zajlik, valamint ezen a tanyán 
egy olyan kápolna épült, mely a pásztor-
embereknek állít örök emléket. A kápol-
na mennyezeti és belső freskóit Makoldi 
Sándor festőművész készíti – erről nagyon 
érdekes előadásban tartott magyarázatot a 
helyszínen.

Az égig érő fa című magyar népmese – 
melyet Harangozó Imre néprajzkutató az 
előadás előtt ízes magyarsággal mesélt el a 
közönségnek – alapján készült falfestmé-
nyek a Nap járásával vannak párhuzamba 
állítva, a napéjegyenlőségek napjának he-
lyét megjelölve.

Az értékes előadások, a szebbnél szebb 
pásztorviseletek, a népművészeti vásár 
portékái mellett igazi különlegességek 
kóstolására is volt lehetőség a helyszínen, 
hiszen a szürkemarha- és bivalypörkölt 
mellett lólábszárral, sőt még szamárhússal 
is jóllakhattak az ínyencek.

Mindezek mellett persze mi, nánásiak 
azért mégiscsak Máró Gábor bácsi láttán 
lehettünk a legbüszkébbek és kívánjuk 
neki, hogy sokáig emelhesse a magasba 
borral teli pásztortülkét a számadók asz-
talánál. 

Szöveg és kép: Fekete Andrea 

A Nánási Vigasságokon, a Bocskai Ko-
rona egy éves szülinapján a vásárlói 
elégedettségi közvélemény kutatást a 
Boglár Élelmiszer Kft. nyerte. A Kft. 
tulajdonosát, Szihalmy Leventét, aki 
mindössze két éve van Hajdúnánáson 
– sokan megkedvelték. Egy hétköznapi 
kora reggelen váltottunk néhány szót 
életéről, hajdúnánási tapasztalatairól

Boglár Élelmiszer…picit másképp
Hűvösek már a kora reggelek, kicsit 

fázósan húzzák össze magukon a kabátot 
a munkába, iskolába igyekvők. Nyitnak 
az élelmiszer üzletek, és sokan betérnek a 
Bocskai utcai üzletbe néhány frissen sült 
péksüteményért, miegyébért. Szihalmy 
Leventét is a helyén találjuk. Reggel fél hét 
van. Mindig ilyen korán kezdi a napot? 
 Igen. Általában 6-kor kelek és az 

első vásárlók érkezésével én is felveszem 
a munkát.
 Hány üzletre és dolgozóra van gondja 

nap mint nap? 
 Hat üzletünk van, és 29 főt alkal-

mazunk. Vannak üzleteink a körúton és 
a belvárosban is. Mindnek sajátos vevő-
köre van, amihez mi maximálisan alkal-
mazkodunk. Munkatársaink kizárólag 
helyi emberek. Büszkék vagyunk rá, hogy 
minden a cégünknél dolgozó eladó, bolt-
vezető, hajdúnánási. Akárcsak a cégünk 
székhelye, hiszen azt is fontosnak tartjuk, 
hogy minden helyi adót, kötelezettséget 
az adott városnak fizessük
 Az elsők között voltak, akik Bocskai 

Korona elfogadóhely lettek. Mi a tapaszta-
lata egy év után? 
 Azt gondolom, hogy egy ilyen nagy-

szabású, város specifikus és a településen 
tevékenykedő vállalkozók érdekeit védő 
pénzbevezetést támogatni kell teljes váll-
szélességgel. Végigéltük és testközelből 
tapasztaltuk az első élményeket a Korona 
elfogadásával kapcsolatban. A lakosság 
úgy kezelte, mint valami elkölthetetlen 
valutát, amitől szabadulni kell. Ehhez 
képest most egy év távlatában elmond-
hatom, hogy teljes mértékben beépült 
a mindennapi életünkbe. Egy hatékony 
csapatnak köszönhetően egyre nagyobb 
lehetőségem van vállalkozóként nekem is 
tovább költeni a koronát a településen be-
lül. Hiszen ez a cél, hogy itt tartsuk.

 Ezt hogyan tudja 
megvalósítani?
 Amit csak lehet, 

helyben szerzünk be. Ha az üzletünkben 
vásárol, akkor hajdúnánási tojást vagy 
zöldséget kap. Helyben vásároljuk a gyü-
mölcsleveket, de gondot fordítunk arra is, 
hogy az autóinkat a településen tankoljuk 
meg, sőt még a hűtőinket is helybéli vál-
lalkozóval tartatjuk karban. Ez egyébként 
elmondható bármilyen javítási munkála-
tok esetében. Helyben intézzük a biztosí-
tásokat és a hajdúnánási távfelügyeletet is 
bekötöttük. A városi újságban és rádióban 
hirdetünk. 
 Nem hajdúnánásiként miért érzi eny-

nyire fontosnak mindezeket?
 Mint már mondtam kötelességünk-

nek érzem. Emellett üzleti szempontból 
is ezt tartom helyesnek. Ez egy körforgás, 
amit életben kell tartani. Valaki vásárol az 
üzletben egy olyan terméket, amit lehet, 
hogy attól a termelőtől vettem, ahol eset-
leg a szülei dolgoznak és azért tudnak ott 
dolgozni, mert a termelő el tudja adni a 
termékét. Vagy esetleg a boltban elköltött 
összegből javíttatom meg a vízvezetéket 
egy helyi vállalkozóval, ahol esetleg a fia 
dolgozik. A pénz így dolgozik eszközként. 
Emiatt fontos ez. Ezért tartom hibás dön-
tésnek beengedni a városba olyan „multi-
nacionális” üzleteket, akik csak elveszik a 
pénzt, de nem forgatják vissza a városba. 
Ráadásul sok esetben ellehetetlenítik a he-
lyi kereskedőket. 
 A fiatal, elkötelezett üzletember ma-

gánéletéről nem sokat tudunk, de mint 
mondja, erről nem is szokott beszélni. Amit 
most elárult nekünk az annyi; 32 éves, nős, 
3 fiú gyermek boldog édesapja, aki az el-
múlt két évben nagyon sok városi rendez-
vényt támogatott. Miért?
 A társadalmi szerepvállalás kihagy-

hatatlan a cégünk életéből. Támogatunk 
óvodákat gyermeknapokon, sportrendez-
vényeket, bálokat és nagyon fontos, hogy 
az ünnepek alkalmával lehetőségeinkhez 
mérten a jótékonykodás sem maradhat 
el. Ilyen dolgokkal tudjuk viszonozni a 
városnak, a város lakóinak, hogy nálunk 
vásárolnak. S hogy milyennek ismertem 
meg a hajdúnánásiakat? Az első benyo-
másom az volt, hogy nagyon akaratosak, 
céltudatosak. Tetszik, hogy őrzik és tiszte-
lik a hagyományaikat. 

Köszönöm a beszélgetést és további sok 
sikert kívánunk Szihalmy Leventének és 
csapatának.

(HNU)

Pásztorünnep Vókonyán Bocskai Korona híradó

A Hajdúnánási Református Egyházközség 
augusztus 29-én úrvacsorai istentiszteletet 
tartott, melynek alkalma az Új kenyér volt. 
A szertartáson olyan eseményre is sor ke-
rült, amely csak 150–200 évenként törté-
nik. A gyülekezet számára Gacsályi Gábor 
lelkipásztor bemutatta azokat az új terítő-
ket, amelyek a szószékre, a Mózes-székre 
az úrvacsorai és az orgona előtti asztalokra 
kerültek. A régi úrasztali terítőket Oláh Ja-
kabné Pély Antónia 145 éve adományozta 

az egyháznak. A mostaniakat dr. Szécsi 
Anna presbiter 2013. augusztus 18-án ado-
mányozta. A szőlőmotívumokkal ellátott 
textíliákon Isten üzenetei is olvashatók. 
„Békesség néktek…” (Jn. 20,21), „Megvál-
tottalak…” (Ézs. 43,1) „Ezt cselekedjétek 
az én emlékezetemre” (1 Kor. 11,24), „Di-
csérjétek az Urat!” (Zsolt. 150,1)

A régi, kopott terítőket restaurálás után 
kiállítják. 

Nagy Ágnes

145 éves Úrasztali terítők cseréje

Az örökös Pásztorok egy csoportja – középen 
Máró Gábor

Asztalitenisz
Mint minden évben, az idén is megren-
dezte a Hajdúnánási Spartacus SE az au-
gusztus 20-i, ünnepi férfi egyéni asztalite-
nisz versenyt. A versenyre a helyi játékosok 
mellett neveztek debreceni, hajdúböször-
ményi, tiszavasvári és újfehértói verseny-
zők is. Két kategóriában, úgy mint igazolt 
és amatőr kategóriában lehetett nevezni.
Amatőr kategória helyezettjei:
1 Horváth Csaba, Hn.

2. Majoros István, Hn.
3. Horváth László Hn. és Fodor Kristóf Hb.
Igazolt kategória helyezettjei:
1. Dr. Száz Árpád Db.
2. Szendi Csaba Db.
3. Cserép Tibor Hn. és Nagy Zoltán Db.
A helyezést elért versenyzők mind a két ka-
tegóriában kupa és érem díjazásban része-
sültek, akiknek ezúton is gratulálunk.

Magyar Levente SE. elnök
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegy-
zője pályázatot hirdet a Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal szociá-
lis ügyintézői álláshelyének betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtarta-
ma: 2013. október 1-től kezdődő határo-
zatlan idejű közszolgálati jogviszony.

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

nás, Köztársaság tér 1.
A közszolgálati tisztviselők képesítési 

előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. 
rendelet alapján a munkakör betöltője ál-
tal ellátandó feladatkörök: pénzbeli és 
természetbeni szociális ellátások (átme-
netei segély, rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás, méltányossági közgyógyellátás, 
temetési segély, köztemetés, rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény) jogosultsá-
gainak megállapításával összefüggő igazga-
tási és adminisztrációs feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapí-

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

Pályázati feltételek: szociálpolitikus; 
egyetemi vagy főiskolai szintű pedagó-
gus, hittudományi, szociális munkás vagy 
egészségügyi felsőoktatásban szerzett szak-
képzettség; szociálpedagógus, szociális 
szervező, szociális igazgatási felsőoktatás-
ban szerzett szakképzettség; 
 számítógépes felhasználói ismeret (Word-, 

Excel-, internet-használat),
 magyar állampolgárság,
 büntetlen előélet,
 legalább két év közigazgatásban eltöl-

tött szakmai gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó ira-

tok, igazolások:
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány,
 iskolai végzettséget, szakképesítéseket 

igazoló dokumentumok másolata,
 fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a 

2011. évi CXCIX. törvény 5. mellékle-
tében foglalt adattartalommal.
A munkakör betölthetőségének leg-

korábbi időpontja: 2013. október 1. 
A pályázat benyújtásának határideje: 

2013. szeptember 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan in-

formációt dr. Kiss Imre jegyző nyújt, az 
52/381-411/104. mellék telefonszámon.

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

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

Kérjük a borítékon feltüntetni az 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 
14662-1/2013., valamint a munkakör 
megnevezését: szociális ügyintéző.

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

A pályázókat Hajdúnánás Városi Ön-
kormányzat Jegyzője és Polgármestere 
együtt hallgatja meg. 

Ezt követően történik a jegyző döntése 
alapján – a polgármester egyetértésével – 
az ügyintéző kinevezése.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, 
hogy a pályázati eljárást eredményte-
lenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2013. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje: w.w.w.hajdunanas.hu – 
2013. szeptember 10.

Hajdúnánási Újság – 2013. szeptem-
ber 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpont-
ja: – 2013. szeptember 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemze-
ti Közigazgatási Intézet (NKI).

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

Hajdúnánás, 2013. szeptember 4.
Dr. Kiss Imre jegyző

Pályázati felhívás

Gratulálunk a 2013. augusztus hónapban 
Hajdúnánáson házasságot kötött pároknak!
3 Nagy Renáta és Pacsuta László
3 Csorvási Mónika és Kónya László
3 Csetneki Erika és Herczeg Ferenc
3 Bordás Gyöngyi és Szucskó János Zsolt
3 Bacskai Ildikó és Kozák György
3 Bagdány Bella és Hágen László
3 Dr. Jászai Terézia Antónia és Csiha András

A Hajdúnánási Rendőrkapitányság nyomozást 
folytat üzletszerűen elkövetett csalás megalapo-
zott gyanúja miatt az alábbi tényállás alapján. 

Hajdúnánás, Polgár és a környező telepü-
léseken Balog Tibor névvel és fiktív személyes 
adatokkal bemutatkozó férfi a Samsung cég 
képviselőjének adta ki magát és esztétikailag 
sérült műszaki cikkeket kínált eladásra fo-
gyasztói ár alatt. Az adásvétel utólagos termék 

átadási megállapodásban történt, ami alapján 
előlegként készpénzt vett át a gyanúsított, 
melyről írásos kölcsönszerződést is készítettek. 
A megvásárolt termék átadására azonban nem 
került sor, amivel a sértetteket tévedésbe ejtette 
és tartotta. 

Kérem, hogy aki a fent leírt cselekmény sér-
tettjévé vált jelentkezzen a Hajdúnánási Rend-
őrkapitányság Bűnügyi Osztályán.

VIZEK HÁZAI 
különleges és mindennapi 

helyszíneken

„VIZES” séta 2013. szeptember 28. 
(szombat) délután a Móricz Pál Helytör-
téneti Gyűjtemény szervezésében. Az út 
során a „szikvízüzemet”, az artézi kutat, 
egy gémeskutat, a szennyvíztelepet, a víz-
tornyot, a fürdő kutat tekintjük meg és 
közben megismerjük történetüket, szere-
püket a város életében. 

A program a KULTURÁLIS ÖRÖK-
SÉG NAPJAI sorába illeszkedik. 

Jelentkezés, bővebb felvilágosítás: 
70/375-6659, vagy 52/381-941

Felhívások
A helyi múzeum számára szeretnénk 

összegyűjteni azokat az utca- és házszám-
táblákat, melyek a szocializmus idejéből 
valók (Marx Károly, Vörös Hadsereg, 
Felszabadulás, Szamuely, Ságvári, Hámán 
Kató, stb), Tiszta udvar rendes ház, Álla-
mi Biztosító, stb.

Ugyancsak szeretnénk megmenteni né-
hányat azokból a házszámtáblákból, me-
lyek az utcák szerinti házszámozás előtti 

időből valók. Egykoron sorba számozták 
ugyanis a lakóházakat, ezért létezett pél-
dául 12-es vagy 1253-as, stb. is.

Kérjük, ne dobják ki ezeket a kordo-
kumentumokat, hanem adják át a városi 
gyűjtemény számára. 

***
Az utókor számára szeretnénk ösz-

szegyűjteni azokat a dokumentumokat 
és visszaemlékezéseket, melyek az 1944. 
november 3-án történt elhurcolással kap-
csolatosak. Kérem azokat a hozzátartozó-
kat, akik őrzik még a málenkij robotra 
elhurcolt áldozatok fényképét és a hozzá 
kapcsolódó adatokat, történetet, hozzák 
be a múzeumba lemásolásra. Ezekből a 
dokumentumokból a tragédia 70. évfor-
dulójára (2014. november 3-ra), olyan 
kötetet szerkesztünk, amely megőrzi az 
elhurcoltak arcát és egyéni tragédiájukat 
az újabb kutatási eredményekkel.

Kérek tehát minden érintettet, legye-
nek segítségünkre. 

Címünk: Móricz Pál Helytörténeti 
Gyűjtemény, Bocskai u 13. 

Köszönettel:
Buczkó József igazgató

Augusztus végén vehette át intézményve-
zetői kinevezését az állásra egyedüliként 
pályázó Pappné Fülöp Ildikó, így ő irá-
nyítja a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázi-
um, Szakközépiskola, Szakiskola és Kol-
légiumot a következő öt évben. Munkáját 
négy helyettese segíti: az előző tanévben 
a megbízott igazgatói pozíciót betöltő 
Skopkó Istvánné az általános, Bakó Sán-
dor a szakképzési, Harangi Zsolt a műsza-
ki ügyekért felel, míg Csorvásiné Kapusi 
Alíz a kollégiumot igazgatja.

Az új tanévet 39 osztály közel 1100 ta-
nulója kezdte meg, képzésükért összesen 
102 pedagógus, illetve szakoktató felel.  
A kollégium maximális létszámmal, vagy-
is 35 fővel indul. Az iskola kijelölt intéz-
ménye lett a HÍD II. programnak, amely-
nek támogatásával a nyolc osztályt el nem 
végzett 15–16 éves fiatalok befejezhetik 
tanulmányaikat, és közben faipari gép-
kezelő rész-szakképesítést is szerezhet-
nek. Új szakmákat is elindít a Kőrösi, a 
szakiskolások szociális gondozó és ápoló, 

illetve ruházati eladó, a már érettségizet-
tek vállalkozási és bérügyintéző, valamint 
rehabilitációs nevelő, segítő végzettséget 
kaphatnak. 

Az új intézményvezető az oktatási és 
nevelési munka mellett a tanév fontos  
feladatának tartja a szervezeti és működé-
si szabályzat új törvények szerinti aktua-
lizálását, valamint a két elindult pályázat 
végigvitelét. A természettudományos 
labornak októberre el kell készülnie (bár 
a bontási munkálatok csak augusztus vé-
gére fejeződtek be), az innovatív pályázat 
keretében pedig szakkörök, táborok és 
továbbképzések várnak a diákokra, illetve 
a tanárokra. Az érettségire épülő szakkép-
zésben tanulók kimagasló versenyeredmé-
nyeinek, és az asztalos szakmában nemrég 
elért Euroskills és Worldskills sikereknek 
köszönhetően a debreceni tankerület a 
Kőrösit is bevonta egy szakképzési tehet-
séggondozó programba.

V. G.

A Móricz Pál Városi Könyvtár 
és Helytörténeti Gyűjtemény 
felhívásai, programjai

Új vezető a Kőrösi élén

Rendőrségi felhívás!

Anyakönyvi hírek
Köszöntjük Hajdúnánás 
legifjabb, augusztusban 
született lakóját! 
3 Sebestyén László

1 Ádám Imréné
1 Apai László
1 Fehér Imréné
1 Fodor László
1 Gál Miklós
1 Józsi-Tóth Sándor
1 Majoros Péter

1 Mészáros Lászlóné
1 Mirkó Lajosné
1 Pálóczi László
1 Sajó Jenő
1 Sallai Lajos
1 Somogyi Ildikó Edina
1 Szalóczi Károly

1 Székely-Szabó István
 László
1 Tóth Andrásné
1 Tóth Sándor
1 Vadászi Zoltán Lajos
1 Zsiros György

Akiktől 2013. augusztus hónapban búcsút vettünk:
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A testvérvárosok sorában Érmihályfalva, 
Ustron és Hajdúnánás sokat tesz azért, 
hogy, a képzőművészek között is kialakul-
jon egyfajta „diplomáciai” kapcsolat. 

A július végi hajdúnánási alkotótábor 
után most Ustron hívta meg a nánásiakat 
közös programra a helyiekkel augusztus 
16–24-ig. Persze, a művészek általában 
nem a hivatalos formaságokat tekintik 
elsődlegesnek. Nem is ez a cél. Ám el kell 
ismerni, nagyszerű 8 napot tölthettünk 
el Ustron-Brennában. (Bertalan Ferenc, 
Fejér Imre, Patai István és a cikk írója).) 
Kazimerz Heczko, mint a Stowarzyszenie 
Twórcze „Brzimy” nevű egyesület elnöke 
és helyettese Andrzej Piechoki Ustron vá-
ros polgármesterével Burmistrz  Ireneusz 
Szarzeccel és helyettesével (titkárával) 
Irenaeusz  Staniekkel   szervezték meg a 
„plein airt”. A kapcsolat sok évre tekint 
vissza. Nem lehet kihagyni: „magyar, 
lengyel két jó barát…”. Ez így van. Pe-
dig a nyelvünk különböző, de érzéseink, 
gondolataink hasonlóak. A jó házigaz-
dák Brennán biztosítottak szállást, egy 
vadászkastélyban. Ezt Ustron körzeti 
erdésze Leon Mijal ajánlotta föl a mű-
vészeknek. Nyugalom, csönd, jó levegő, 
csodálatos panoráma. Ideális helyszín. 
Nem is beszélve Ustron két hegycsú-
csáról: a Czantoriáról és a Rownicáról, 

amelyekről szintén remek kilátás nyílik. 
A közeli lengyel-cseh város Cieszyn építé-
szeti, történelmi és művészeti élményeket 
nyújtott. Ustron nagy ünnepén a hagyo-
mányőrző Arató fesztiválon – amelyen 
megmozdul az egész város és az éppen ott 
tartózkodó turisták, hogy felvonulásokat, 
koncerteket nézzenek és este nagy, közös 
vigasságban mulassanak az emberek – a 
művészküldöttség olyan megtiszteltetés-
ben részesült, hogy a legfőbb helyi, or-
szágos és európai képviselők körében is 
ünnepelhetett. A múzeumok és galériák 
megtekintése mellett néhány művész la-
kásában is járhattunk, ahol igazán meleg 
fogadtatásban részesültünk. A szakmai és 
baráti beszélgetésekben segített a Buda-
pestről érkezett Bloch Olga, aki lengyel 
származású festőművész. A tábor végén 
rögtönzött mini kiállításon tekinthettük 
meg egymás munkáit, amelyekből kettőt 
kiállításra, egyet ajándékba hagytunk ott. 
Nem maradtak ott azonban az emlékek, 
amelyekből újabb képek születhetnek, 
szívünkben-lelkünkben pedig a barátsá-
gok mélyülnek. Köszönjük a városnak, 
hogy utazásunkat támogatva „diplomáci-
ai” kapcsolatunk folyamatos és köszönjük 
lengyel barátainknak a szíves vendéglátást!

Nagy Ágnes 

Képzőművész - diplomácia

Kedves meghívás érkezett szerkesztősé-
günkbe az elmúlt napokban; Schott Pé-
ter, a lugasparadicsom felfedezője hívott 
meg bennünket 90. születésnapi ünnep-
ségére. Schott Péter nem ismeretlen a 
hajdúnánásiak előtt, hiszen az országos 
és nemzetközi hírnevet szerzett kertba-
rát, néhány éve itt él a HAHUSZO Für-
dő utcai idősek otthonában. 

Az óriási torta mellett Péter bácsi rö-
viden szólt arról, hogyan került Haj-
dúnánásra, és megköszönte a példás 
gondoskodást. Elsőként Szólláth Tibor 
polgármester úr gratulált a szép, és példa-
értékű életúthoz, és adta át a miniszter-
elnök úr üdvözletét tartalmazó diplomát.

Péter bácsi Pécsett született 1923-ban, 
és egy fiatalkori betegség következtében 
elveszítette hallását. Ám ez a testi fo-
gyatékosság nem tette őt megkeseredett 
emberré; teljes életet élt, bőrdíszműves-
ként dolgozott és mindennek értelmet 
adott szeretett felesége, Rózsika. Életé-
nek sikertörténete valószínű folytatódni 
fog Hajdúnánáson, hiszen elképzelhető, 
hogy jövőre a Start-munka mezőgazda-
sági projektje elkezdi a lugasparadicsom 
termesztését. 

(HNU) 

2013 augusztusában került megrende-
zésre a „Szöszmötölő CsutkaRozik” ha-
gyományőrző kézműves tábor a Bocskai 
Iskolában.

Az iskolában évek óta működik ha-
gyományőrző szakkör, a gyerekek ennek 
keretében ismerkedhetnek meg népünk 
hagyományaival, szokásaival, ünnepkö-
reivel. A foglalkozásokon régi mestersé-
gekről szereznek ismereteket, kipróbál-
hatják, milyen természetes anyagokkal 
dolgozni, hogyan lesz a nyírfavesszőből 
kosár, a tengeri csutkáját miként lehet 
felöltöztetni babává, vagy a birka gyapját 
hogyan lehet nemezelni, hogyan készít-
hető a gyapjú fonalból szövéssel tarisznya 
vagy karmantyúbáb.

 Ebben az évben nyári tábor keretében 
is lehetőség nyílt ezeket a tevékenysége-
ket folytatni az érdeklődő gyerekeknek.

A Nemzeti Család és Szociálpolitikai 
Intézet pályázatot hirdetett meg olyan 
kezdeményezések megvalósulásához, 
amelyek hozzájárulnak a közösségek 
erősítéséhez, a lakóhely szeretetére, isme-
retére nevelnek és biztosítják a gyerekek 
számára a szabadidő hasznos eltöltését. E 
felhívásra írtak pályázatot a „Mosolygós 
Gyermekekért” alapítvánnyal egy ha-
gyományőrző kézműves táborra, amely 
nyertes lett.

Vargáné Papp Júlia vezetésével egy 
héten keresztül munkálkodhattak a gye-
rekek; megismerték a körmöcskét, meg-
tanulták a körmönfonást, s azt, hogy mi 
mindent lehet ezekből a fonatokból ké-
szíteni. Számtalan övet készítettek a szád-
fákon, az ügyesebbek a szövőkereteken is 
kipróbálhatták a szövés technikáját.

Ellátogattak Debrecenbe a Tímárház-
ba, ahol agyagoztak és a gyöngyfűzés 
tudományát leshették el népi iparmű-
vészektől. Itthon az Aranyszalma Alko-

tóházban megnéz ték Reszeginé Marika 
néni szalmamun káit is. A Hajdú Bok-
réta együttes segítségével megtanulták, 
hogyan kell a lakodalmi húslevesbe való 
csigákat elkészíteni, s közben jó hangu-
latban népdalokat énekeltek.

Fekete Andrea és Papp Anita nemez-
készítőkkel szappanozták, gyúrták a 
gyapjút, s végül elkészült a mobiltele-
fontartó vagy éppen egy-egy fülbevaló, 
tulipánnyakék.

A népi ételekbe is belekóstolhattak, a 
Tájházban ízletes öhönt főzött számuk-
ra Labanczné Fekete Mariann tanár 
néni, a finom vacsorát követően pedig a  
Darócziné Tóth Piroska tanár nénivel 
tanult népi gyermekjátékokat, dalokat 
játszották, énekelték.

A tábor zárásaként az elkészített mun-
káikból a gyerekek kiállítást készítettek, 
s a záró estre meghívták a szüleiket is.  
A Bocskai apródjai néptáncegyüttes szó-
listái hajdúsági táncokat mutattak be, a 
Szalmakalap citeraegyüttes szintén haj-
dúsági népdalokat adott elő, s Makkai 
Andrea vezetésével táncházzal és Ko-
vácsné Marika vezetésével citeraszóval 
zárult a tábor.

Vargáné Papp Júlia

Szöszmötölő CsutkaRozik – 
Hagyományőrző tábor a Bocskaiban

Fotó: Pál Kovács Krisztián, HTV

90 éves a lugasparadicsom 
felfedezője, Schott PéterMi megy a moziban…?

A Gru című amerikai animációs családi 
vígjáték szeptember 14-én kerül a haj-
dúnánási moziba. Váratlanul ellopják 
Egyiptomban a piramist, erre a velejéig 
romlott gonosztevő, Gru is felfigyel, és 
a tettet azzal szeretné überelni, hogy el-
lopja a Holdat. Örökbe fogad három 
kislányt, ugyanis ők is részei a tervének, 
de azzal nem számol, hogy a porontyok 
meglágyítják szőrös szívét. A sztori na-
gyon el van találva, a kicsik és szüleik is 
élvezhetik, a karakterek szeretnivalók. A 
film látványvilága is megállja a helyét, és 
poénokban sincs hiány.

A nagy sikerű rajzfilmsorozat, a Family 
Guy alkotójától láthatjuk a Ted című ame-
rikai vígjátékot szeptember 21-én. John 
Bennett (Mark Walhberg), a nagyra nőtt 
gyerek együtt él egy gyerekkori kívánsága 
miatt életre kelt játékmackójával, Teddel. 

A medve azonban kicsapongó életmódjá-
val, rossz szokásaival hátráltatja Johnt, és 
amikor főhősünk életébe belép a szere-
lem, a legjobb barátnak félre kellene áll-
nia. Az amerikai tévék humoristája, Seth 
MacFarlane rendező ezúttal sem okoz csa-
lódást a rajongóknak, a tőle megszokott 
morbid, szarkasztikus poénokkal mozgat-
ja meg a nézők rekeszizmait.

Murvai Péter

Fotó: Fekete Andrea
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A nyár végével fürdőnkben bezár a Nyári Pénztár és szeptember 9-től a Téli Bejárat lesz nyitva. 

ŐSZI FELFRISSÜLÉS

Nálunk nem ér véget a nyár augusztus végével! Fantasztikus akciókkal várjuk kedves vendégeinket!
Zsúfolt volt a nyár? Szeretné kipihenni a fáradalmakat? 

Szeptember 1-től szezonvégi akcióink keretében lehetősége lesz erre.

A csomag tartalma:
– Szállásáraink egységesen 4000 Ft/fő/éj (6300 Ft helyett)

– Az ár tartalmazza a fürdőbelépőt, idegenforgalmi adót, parkolási díjat, reggelit
– Itt tartózkodása idején egy alkalommal INGYEN igénybe veheti a frissítő regeneráló sportmasszásunkat. 

Feltételek: + eltöltött éjszaka bármelyik szállásunkon.

Szeretettel várjuk!

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.

Megemlékezés

NAGY GÁBOR 
volt Batsányi u. 1. alatti lakos 
halálának 10-ik évfordulójára.

„A múltba visszanézve valami fáj,
Valakit keresünk aki nincs már,
Nélküled szomorú, üres a ház,

Most sem hisszük el 
hogy végleg itt hagytál,

Temető csendje ad neked nyugalmat,
Szívünk fájdalma örökre megmarad.”

Szerető feleséged, fiaid, menyeid
és kilenc unokád.

Köszönetnyilvánítás

MIRKÓ LAJOSNÉ
Szalóczi Eszter

volt Hajdúnánás, Nefelejcs u. 2. alatti lakos.

ANGOL nyelvtanfolyamaira kezdőtől középhaladó szintig
NÉMET KEZDŐ és OLASZ KEZDŐ

nyelvtanfolyamaira

ÚJDONSÁG!!!
30 órás angol társalgási tanfolyam haladóknak

Remek alkalom a passzív tudás felelevenítésére!!!
800 Ft/óra

RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNY!!!

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2013. szeptember 29.
A szinteket ingyenes szintfelmérés előzi meg!!!

Szeretettel várjuk az érdeklődőket a
06-30-2281-465-ös illetve a 06-30-2281-466-os

telefonszámokon
 Nagyné Józsa Beáta Nagy Róbert

„NAGY” Oktatás Kft. ◆ Hajdúnánás, Jókai u. 64. ◆ Tel.: 351-074 

A „NAGY” 
Oktatás Kft.
NYELVISKOLÁJA
várja jelentkezőit

ÁTFORMÁLJUK ALAKJÁT! KÉRDEZZE MEG, HOGYAN?

 Egészségmegőrzés  Alakformálás  Fogyás 
 Személyes tanácsadás

Ismerje meg tapasztalatainkat, várjuk szeretettel!
Egye magát egészségesre!

2013. Szeptember 18. 1730

Hajdúnánás, Városi Művelődési Központ, 
földszinti tanácsterem

Információ: 06-70/630-3679

Bejelentkezés, információ: 06-70/630-3679

SÚLYFELEJTŐ KLUB
HAJDÚNÁNÁSON

AKCIÓS ÚJ
MŰSZAKI

TERMÉKEK
GARANCIÁVAL!

Háztartási gépek,
mosógépek, hűtők,

porszívók, 
mikrohullámú
sütők, vasalók 
kávéfőzők stb.

Telefon:
06-20/444 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

Hálás szível, mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik szeretett édesanyánk 
elvesztésével járó fájdalmunkban részvéttel 
osztoztak, temetésén megjelentek, sírjára 

koszorút, virágot helyeztek.
„Csendesen alszik, megpihent végleg,

Angyalok bölcsője ringatja már,
Nem jöhet, vissza hiába hívják,

Emléke szívünkben otthont talál.”
Gyászolják, három gyermeke

és családjaik.
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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

www.szimpatika.hu

Korona Patika

Neo Citran por 2099 Ft 1960 Ft
Otrivin 1 mg/ml orrspray 10 ml 1587 Ft 1440 Ft
Panadol Extra 500 mg/65 mg filmtabletta 24x 1289 Ft 1125 Ft

Bocskai Korona elfogadóhely! 

Cégtábla készítés, kirakat, 
gépjármű dekoráció!
Szitanyomtatás, póló, molinó, 
ponyva festés!
Hajdúnánás, Ady Endre krt. 35.
Tel.: 06-20/9-416-108
 06-20/2-824-455

Nagy formátumú nyomtatás!
A legmodernebb technológiával, 
1440x1440 DPI felbontással!

Ön is meg szeretné őrizni saját és családja egészségét?
Akkor itt a helyük az Ady Endre krt. 39. sz. alatti Kuckóban!

Nyitási kedvezmény szeptemberben!

SZOLGÁLTATÁSAINK:

S ÓK UC KÓ
Tradicionális Kínai masszás – Köpöly

Testgyertya – Fülgyertya – Frissítő talpmasszás

Időpont egyeztetés: (+36-30) 86-20-237

Szeptember 16-án hétfőn 

HOLLAND VIRÁG ÉS KERTINÖVÉNY 
VÁSÁR 30–50%-al OLCSÓBBAN

Örökzöld tuják – cserepes 
virágok 500 Ft-tól  tulipánfák 999 Ft-tól

Hajdúnánáson 

a művelődési házban

INGYENES EBÉD 
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

Kemencében készített 
házias ízekkel 

„A” és „B” menü 
választékkal.

Igény szerint szombat, 
vasárnapra is.
720 Ft adag

Seres Erika 
Tel.: 06-70/378-08176 hetes előnevelt csirke 

eladó! 500 Ft/DB
Hajdúnánás, Tégláskerti 

Baromfitelep 
Tel.: 06-20/441-2739

Hajdúdorog határában
a műút mellett, 86 aranykorona 
szántó a rajta lévő épületekkel 
együtt eladó. Villany, telefon, 

fúrott és beton kút, vezetékes víz. 
Tel.: 06-20/542-8937
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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. 

Szerte a Tiszántúlon, így városunk ha-
tárában is sok kurgán – elterjedt nevén: 
kunhalom – található, amelyek több-
nyire temetkezési helyként szolgáltak 
évezredekkel ezelőtt. Az egykor itt élt 
népek törzsfőit, vezetőit temették ezek 
alá, és emeltek holttestük fölé „földpira-
misokat”. 2009-ben a tiszavasvári határ-

ban a Lyukashalom alatt egy kb. 5000 
évvel ezelőtt élt főember sírját tárták fel. 

Ez év szeptember 2-án pedig újabb 
szenzációs leletről tudósította az MTI-t 
Dani János, a debreceni Déri Múzeum 
régészeti tárának vezetője; késő rézkori, 
a Jamnaja-kultúra időszakára jellemző 
gödörsírt tártak fel geofizikai módsze-
rekkel Hajdúnánás határában egy va-
lamikori kurgán alatt. A faszerkezettel 
lefedett, a Krisztus előtti 3500–3000 
közötti időszakból származó gödör-
sírban egy valamikori magas rangú, 
„nagyhatalmú főnök” sírjára bukkantak. 
Mint Dani János elmondta, kevés ilyen 
temetkezési helyet sikerült feltárni ha-
zánkban, illetve a Kárpát-medencében. 
A nem minden napi leletről következő 
lapszámunkban részletesen tudósítunk. 

(HNU)

Újabb késő rézkori temetkezés helyét 
tárták fel városunk határában a régészek

2013. augusztus 31-én került megren-
dezésre a Kossuth Vadásztársaság vezető-
ségének szervezésében a nyárbúcsúztató 
sportnapra. A rendezvényen részt vettek a 
Tápcenter Kft. és a Farm 95 Kft. dolgozói 
és természetesen a hozzátartozó családta-
gok is. A rendezvény helye a társaság lőte-
re volt Hajdúnánás határában.

Amíg a résztvevők kisebb csoportja főz-
te az ebédet – vaddisznó pörkölt, öhön, 
szuper-édes főtt kukorica –, addig a többi-
ek sportolással múlatták az időt. A felnőtt 
férfiak egyik csoportja skeatlövészetben, 
másik csoportja trapplövészetben mérte 
össze tudását. Lehetőség volt légpuskázás-
ra is. A fiatal nemzedék tagjai az íjászat 
mesterségét gyakorolták, mások a höl-
gyekkel egyetemben asztaliteniszeztek. 
Akik nem versenyeztek, a fák hűvöséből 

figyelték az eseményeket, közben jót be-
szélgetve.

Hadadi Imre, a Vadásztársaság elnöke, 
egyben a Kft-k vezetője érdeklődésem-
re elmondta, hogy az 1950-ben alakult 
Kossuth Vadásztársaságnak 2007-től lett 
az elnöke. Jelenleg a taglétszámuk 22 fő. 
A változó korosztálybeli tagok a munka 
széles frontjairól jelentkeztek vadásznak.

A Tápcenter Kft. tagja 12 család Haj-
dúnánásról, míg a mezőgazdálkodással 
foglalkozó Farm 95 Kft-ben 4 család te-
vékenykedik. „Öröm tölti el a szívemet 
a mai napon is. Nagyon szép, kellemes 
időjárást fogtunk ki a rendezvény me g-
tartására, amelyen közel 100-an vagyunk 
itt” mondta körbe mutatva a helyszínen. 
„Szerintem egy rendezvény, mint a mienk 
is, akkor szép, amikor fű, fa, virág együtt 
van. Itt vannak tagjaink, dolgozóink és a 
családok apraja-nagyja. Különösen örü-
lök a kicsiknek, mert itt is elleshetik, hogy 
azt a maradék kis szabad időt miként le-
het tartalmasan, hasznosan eltölteni. Ez a 
rendezvény is bizonyíthatja, hogy szüksé-
ges, mert embereket összekovácsoló erő-
vé tud válni. Megújuló erővel vethetjük 
magunkat a további munkába”, mondta 
befejezésként Hadadi Imre.

Gut István

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

SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS, 
ADÓTANÁCSADÁS

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

HAJDÚNÁNÁSI RUHAIPARI KERESKEDELMI
ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

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

Nyárbúcsúztató sportnap

Kunhalom (illusztráció)

Az akció 2013. augusztus 26-tól 
október 31-ig érvényes!

Ne halogassa 
a döntést!

Őszi akciónk csak október 31-ig!

 
 

Creaton kerámia tető, 
ajándék tetőfóliával.
1 tekercs (75 m2) UNO páraáteresztő 
tetőfólia (120 gr/m2)  80 m2 feletti
 
2 tekercs (150 m2) UNO 
páraáteresztő tetőfólia (120 gr/m2)  
150 m2 feletti
 
3 tekercs (225 m2) UNO 
páraáteresztő tetőfólia (120 gr/m2) 
250 m2 feletti
 
bármilyen Creaton tetőcserép 
vásárlása esetén

 
www.akcio.creaton.hu

www.creaton.hu
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