
2013. augusztus 14. és 19. között ismét 
megrendezték Hajdúböszörményben a több 
évtizedes múlttal rendelkező Hajdúhetet. 
Augusztus 16-án délelőtt mezőgazdasági, 
valamint ipari és kereskedelmi konferenciák-
kal kezdődött a programsorozat a Széchenyi 
István Szakképző Iskola és Kollégium épü-
leteiben, ahol Szólláth Tibor polgármester a 
Hajdúnánáson működő mezőgazdasági prog-
ramokról, gyakorlatokról tartott előadást.

A nagyszabású kiállításon a Hajdúnánás 
Városi Önkormányzattal közösen képvisel-
tette magát a Martinek Farm Bt., Nyakas 
Farm és a Tápcenter Kft., a Hajdúnánási 
Gyógyfürdő, a Tourinform Iroda és a Bocs-
kai Korona. A Startmunka Program pavi-
lonjánál az érdeklődők megkóstolhatták a 
mezőgazdasági projekt keretében termesz-
tett görög- és sárgadinnyét, a Tedej Zrt. 
pedig tartósítószer mentes gyümölcsleveivel 
nyújtott felfrissülést a nyári hőségben. A 
Korpona utcáról induló „Traktorkarnevál” 
hangolóján településünk részéről a Hajdú-
nánási Gimnasztráda lépett színpadra. 

A Hajdúsági Expo kora délutáni ünne-
pélyes megnyitóján elsőként Kiss Attila, 
Hajdúböszörmény polgármestere idézte fel a 
hajdúhét múltját, jelentőségét, majd Dr. Bu-
dai Gyula, a Vidékfejlesztési Minisztérium 
parlamenti államtitkára fejezte ki köszönetét 
a kiállításon szereplő környékbeli termelők-
nek. Kiemelte, hogy a rendezvény immár 
Hajdú-Bihar megye határain túl is igen nagy 
népszerűségnek örvend.

A Német Szövetségi Köztársaság követe, 
Klaus Riedel elmondta, hogy mind a kiál-
lítás, mind a konferencia komoly mezőgaz-
dasági tapasztalatokról és tudásról tesz tanú-
bizonyságot, s különösen fontosnak tartja a 
Magyarország és Németország közötti, évszá-
zados múltra visszatekintő mezőgazdasági és 
kereskedelmi kapcsolatok további erősítését.

A megnyitó beszédek után került sor a leg-
színvonalasabban kiállítók részére a vásárdíjak 
átadására, majd a hajdúvárosok polgármeste-
rei számára Kiss Attila nyújtotta át azokat az 
emlékplaketteket, amelyek a Hajdúkerületi 
Hajdúvárosok Egyesületének megalapítását, 
a közös kulturális hagyományok megtartását 
és gyarapítását szimbolizálják.

A Hajdúnánási Ipartestület tagjai a meg-
nyitó napján Hódos Antal vezetésével öhönt 
főztek az esti állófogadás vendégei számára.

Tóthné Varga Ildikó

Kamarai Hírmondó
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Közel félmilliárdos beruházás 
a fürdő utcán 

S zeptember 19-én Szólláth Tibor 
polgármester úr és Rozgonyi 
Attila a HÉPSZOLG Kft. ügy-
vezetője közös sajtótájékozta-

tó keretében számoltak be egy újabb, 
közel félmilliárdos nyertes pályázatról. 
Hajdúnánás Város Önkormányzatának 
képviselőtestülete még ez év február-
jában döntött arról, hogy pályázatot 
nyújt be a Funkcióbővítő integrált 
települési fejlesztések tárgyú, ÉAOP-
5.1.1/D-12 kódszámú pályázati felhí-
vásra. A pályázat „Hajdúnánási Gyógy-
fürdő környezetének funkcióbővítő 
fejlesztése” címmel 2013. február 28-án 
benyújtásra került a Hajdúnánási Építő 
és Szolgáltató Kft-vel konzorciumban. 

2013. szeptember 12-én örömteli hírt 
kapott Hajdúnánás Város Önkormány-
zata; a pályázatot a Regionális Opera-
tív Program Irányító Hatóság vezetője  
444 563 085 Ft összegű támogatásra ér-
demesnek ítélte.

A projekt javasolt elszámolható össz-
költsége 470 483 085 Ft, így a projekt 

javasolt támogatásának mértéke közel 
95%-os. 

A pályázat megvalósulása során a Für-
dő utca a Bányász Üdülő és Étteremtől 
kezdődő szakasza a Kempingig teljes 
egészében megújul: az útszakasz új bur-
kolatot kap, az út menti járdák felületét 
díszburkolatra cserélik,  és megújulnak  a 
zöldfelületek is.

A Gyógyfürdő nyári bejáratának ten-
gelyében egy közel 4000 m2-es közösségi 
tér kerül kialakításra, ahol egy szabadtéri 
színpad, „Amfiteátrum” kerül megépí-
tésre, amely alkalmas lesz folyamatos 
kisebb előadások, rendezvények lebo-
nyolítására. 

 Parkolók épülnek a Vízmű telep mö-
götti és a Kemping előtti területen a Vá-
rosi Sportpálya hátsó bejáratának meg-
nyitásával. 

Jelenleg a Gyógyfürdő nyári bejárata 
előtt meglévő ideiglenes buszmegállóhely 
is áthelyezésre és kiépítésre kerül, a Vízmű 
telep mögötti és a Kemping előtt kialakí-
tásra kerülő parkolók mellé. 

A buszmegállónál megépül egy infor-
mációs pontot és nyilvános illemhelyet is 
magába foglaló épület, szintén a Vízmű 
telep mögötti és a Kemping előtti terüle-
ten kialakításra kerülő parkolók mellett. 

A Városi Sportpálya bejáratához egy 
új gyalogos bejárat kerül kialakításra, 
amely egybe lesz építve egy új kereskedel-
mi szolgáltatást,pl. kávézó, ajándéktárgy 
üzletet magába foglaló épülettel, amely 
a későbbiek során tovább bővíthető. 
Mint polgármester úr elmondta, nagyon 
szeretnék, ha a beruházás a jövő évi ide-
genforgalmi főszezonra elkészülne, ám 
ehhez nagyon össze kell majd hangolni 
a munkálatokat. Most még számtalan 
adminisztratív feladat van, pl. szerződés-
kötés, közbeszerzési eljárás stb. A konkrét 
munkálatok remény szerint a tavasszal in-
dulhatnának. 

A projekt befejezésének határideje: 
2014. december 31.                      

(HNU) 

Nánás a Hajdúhéten

Hajdúnánás város önkormányzata még 2011. év vé-
gén határozott arról, hogy támogatja egy kardiológiai 
szakrendelés beindítását, illetve egy korszerű rönt-
gengép beszerzését. Ez év márciusában már konkrét 
lépések is történtek ez ügyben, és  szeptember 13-án 
Szólláth Tibor polgármester úr sajtótájékoztató kere-
tében jelentette be a tényt; október elsejével indul a 
kardiológiai szakrendelés.

Közismert, hogy korunk egyik leggyakoribb halálokai 
közé tartoznak a szív- és érrendszeri betegségek, amely 
hazánkban sajnos egyre növekvő tendenciát mutatnak. 

Szeptember 13-án Szólláth Tibor polgármester úr és Pus-
kás Attila, a Pharma-Sano Bt. ügyvezetője közös sajtótá-
jékoztatót tartottak a városi rendelőintézetben beszerzésre 
kerülő új eszközökről, illetve a kardiológiai szakrendelés 
beindításáról. A fejlesztések nemcsak a kardiológiát érin-
tették, hanem egy korszerű röntgenkészülék beszerzését 
is. A 37 millió értékű kétdetektoros röntgendigitalizáló 
működtetése éves szinten a számítások szerint mintegy 3 
millió Ft. megtakarítást jelent a rendelőintézetnek. To-
vábbi fontos tényező, hogy a rendszer kezelése nagy tel-
jesítményű számítógéppel szerelt integrált vezérlőpultról 

történik, így egy páciensről egymásután több felvétel is 
készíthető és az adattárolás is egyszerűbbé válik.

A közel 53 milliós eszközbeszerzést 2 millió forinttal 
segítette a Pharma-Sano Bt. A kardiológiai szakrendelés 
korszakos jelentőségű a hajdúnánási egészségügy törté-
netében, hiszen a megelőzés mellett lehetővé válik a már 
kialakult érelváltozások felismerése, helyben történő keze-
lése. A rendelést dr. Borbély János látja majd el, hetente 
10 órában, hétfőn és kedden délelőtt. A sajtótájékoztató 
végén polgármester úr köszönetét fejezte ki Puskás Attilá-
nak, a Pharma Sano Bt. adományáért.

A tér egy részének látványterve Az Amfiteátrum 

Fejlesztések a városi rendelőintézetben 
-  Október elsejétől indul a kardiológiai szakrendelés

Kamarai Hírmondó
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Egy közösség életében 
nagyon fontos ténye-
ző a közrend, a köz-
biztonság, az egymás 
mellett élés megfelelő 
normáinak a betartása. 
Kérdéseimmel Dombi 

György képviselő urat, egyben városren-
dészeti tanácsnokot, a Bűnmegelőzési 
Tanács elnökét kerestem meg.

Mi a véleménye városunk közbizton-
ságáról, közrendjéről? Van-e előrelé-
pés az elmúlt időszakhoz képest?

Hajdúnánás Város Önkormányza-
ta mindent megtesz annak érdekében, 
hogy a város közrend-közbiztonságát 
fenntartsa, ill. javítsa. Ennek érdekében 
a Képviselő-testület 2010-ben bízott 
meg Városrendészeti Tanácsnoki felada-
tokkal. A tanácsnok feladata igen szé-
les körű. Figyelemmel kisérem többek 
között a bűncselekmények alakulását, 
különösen a lakosságot irritáló, személy 
és vagyon elleni bűncselekményeket. 
Feladataim közé tartozik még a város 
közlekedésbiztonsága, köztisztasága, a 
közvilágítás, a külterületi és szőlősker-
ti utak állapota, valamint felügyelem a 
Mezei Őrszolgálat működését. 

A múlt év során kerültek a szőlősker-
tek a Mezei Őrszolgálat által őrzött terü-
letek közzé. Azóta a kertekben a helyzet 
megítélésem szerint érezhetően javult, 
mivel az őrzéshez még 14. fő közfoglal-
koztatott is besegít. A kertek körbe let-
tek kerítve, valamint ebben az évben a 
kapuk is elkészültek. 

A város köztisztaságának javítását fog-
ja szolgálni, hogy a lakótelepen elkészül-
tek a hulladékszigetek körbekerítésével, 
mellyel megakadályozzuk azt, hogy oda 
illetéktelenek helyezzenek el hulladékot, 
valamint ezzel visszaszorul a mindenkit 
irritáló guberálás is. 

A Bűnmegelőzési Tanács a tavaszi ülé-
sén döntött a Drogprevenciós Munka-
csoport felállításáról. A munkacsoportot 
Kovács Zsolt alelnök, képviselőtársam 
vezeti, aki egyben addiktológus szakem-
ber is. A munkacsoport a tevékenységét 
elkezdte, jelenleg a város iskolás fiatalja 
között folytatnak felmérést a szerhasz-
nálattal kapcsolatban. Ilyen felmérés 
még a városban nem volt. A felmérés 
eredmények alapján tudjuk majd eldön-
teni, hogy milyen további lépéséket kell 
tennünk.

Hogyan ítéli meg a rendvédelmi szer-
vezetek tevékenységét? (rendőrség, 
polgárőrség, mezőőrök)

Mindhárom szervezet munkájával 
meg vagyok elégedve. A kapcsolat a szer-
vezetek között jónak mondható, napi 
szinten vannak munkakapcsolatban, 
egymás munkáját segítik. Mindhárom 
szervezet tagja a Bűnmegelőzési Tanács-
nak. Az önkormányzat anyagi ellenszol-

gáltatás nélkül biztosított a rendőrség 
részére területet az új kapitányság meg-
építéséhez, amely reményeim szerint mi-
nél hamarabb elkészül, és ezzel lényege-
sen javulnak az ott szolgálatot teljesítők 
munkakörülményei. 

A Hajdúnánási Polgárőr Egyesület 
részére a Dorogi út 5. sz. alatt biztosí-
tottunk iroda helyiséget, mellyel szintén 
nagyban hozzájárultunk a polgárőrök 
munkájának és elhelyezésük javításához. 

A közeljövőben kerül megvitatásra 
városunk képviselő testületénél egy 
rendelet tervezet a közösségi együtt-
élés alapvető szabályairól. Melyek a 
legfontosabb tudnivalók? 

A közmeghallgatáson részletesen is-
mertettem azon magatartási formákat, 
melyeket megsértik a közösségi együtt-
élés alapvető szabályait. Ezek a maga-
tartási formák nem valósítanak meg 
bűncselekményt vagy szabálysértést, 
azonban mégis veszélyesek a társadalom-
ra. 

Szabályozni kívánja a Képviselő-tes-
tület a közterületek rendjét, a parkolást, 
közterület használatot, az ingatlantulaj-
donosok kötelezettségeit a közterület 
tisztántartására vonatkozóan, a közte-
mető rendjét, a köztéri alkotások védel-
mét, égetés szabályait, plakátok, utca, 
és házszámtáblák elhelyezését, közös 
helyiségek tisztántartását, magánterüle-
ten a gyommentesítés elvégzését, vala-
mint azt, aki vasárnap és ünnepnapokon 
olyan zajjal járó tevékenységet végez, 
mellyel a környezetében élőket indoko-
latlanul zavarja.

Én szeretném, ha bekerülne a rende-
letbe a közterületen való alkoholfogyasz-
tás tiltása is. 

A szabályok megsértőivel szemben 
bárki kezdeményezhet eljárást, ill. a 
közterület felügyelő helyszíni bírságot 
szabhat ki. Az adott témakörben várjuk 
a lakosság véleményét. A rendelet terve-
zet elolvasható a város honlapján, www.
hajdunanas.hu/hírek oldalon, melyhez 
e-mailben meg lehet tenni az észrevé-
teleket és javaslatokat, akár személyesen 
vagy levélben is.

 
Az adott témakörben jártas felelős ve-
zetőként milyen kéréseket fogalmaz 
meg a Hajdúnánási Újság olvasói felé?

Én úgy gondolom, hogy a város lakos-
ságának jelentős része rendes, becsületes 
ember, jogkövető magatartást folytat. 
Én kérem, hogy amennyiben olyan jog-
ellenes magatartást tapasztalnak bárki 
részéről, forduljanak nyugodtan a ható-
ságokhoz, vagy bármely olyan szervhez, 
akinek kötelessége az adott ügyben el-
járni. 

Tisztelettel köszönöm a válaszokat!

Gut István

A Hajdúnánási Hol-
ding Zrt. Bocskai 

Korona forgalmazására és kezelésére vo-
natkozóan a Bocskai Korona forgatható 
utalvány Általános Üzleti Feltételeivel 
összhangban 2013. szeptember 18-tól 
új kondíciós lista lépett érvénybe.

A változás a 2012. június 15-től ér-
vényes kondíciós lista 3. pontját, azaz 

a Bocskai Korona forgatható utalvány 
visszaváltási jutalékát érinti. 

Az Általános Üzleti Feltételek, vala-
mint a 2013. szeptember 18-tól érvényes 
kondíciós lista megtekinthető és letölt-
hető a www.bocskaikorona.hu honlap 
Dokumentumok menüpontjából.

Hajdúnánási Holding Zrt.

KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG 
HAJDÚNÁNÁSON

Bocskai Korona közlemény a 
kondíciós lista változásáról

Mi megy a moziban…?

Városi rágcsálóirtás kezdődik 
októberben 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat a Haj-
dú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-
vel közösen  a közterületi zárt csapadék-
víz-, és szennyvízcsatorna hálózatokban 
2013. október 21-22. között a kiskörúton 
belül, illetve a kiskörútra felfűződő egyes 
utcákban városi rágcsálóirtási munkákat 
végeztet. 

A közterületeken kívül a magántu-
lajdonban lévő ingatlanokon az önkor-
mányzat nem végez irtási munkákat. 
Ezért felhívjuk a lakosság figyelmét arra, 
hogy amennyiben a tulajdonukban vagy 
a használatukban lévő ingatlanjukon, 
illetve annak környékén is észlelik a 

rágcsálók elszaporodását, úgy saját költ-
ségük terhére kérhetik az önkormány-
zat által használt irtószer szakemberek 
által történő elhelyezését. Az igényeket 
2013. október 18-ig a Hajdúnánás Vá-
rosi Önkormányzat Városfejlesztési és 
Gazdálkodási Irodájának munkatársánál, 
Dagusztinné Kovács Gyöngyinél kérjük 
jelezni a dagusztinne@hajdunanas.hu 
e-mail címen, a 381-411-es telefonszám 
119-es mellékén, vagy személyesen a 28-
as irodában.

Kérjük az irtással érintett közterületen 
közlekedőket, hogy a munkák ideje alatt 
fokozott figyelemmel közlekedjenek.  

A félszemű című 
amerikai western 
érkezik szeptem-
ber 28-án a nánási 
moziba. A fiatal 

Mattie Ross (Hailee Steinfeld) apját meg-
gyilkolja egy bűnöző, Tom Chaney. A 
lány az alkoholista bíró, Rooster Cogburn 
(Jeff Bridges) segítségét kéri, hogy elkap-

ják a tettest, mielőtt azt La Boeuf (Matt 
Damon) Texasba vinné egy másik ember 
megölése miatt. A film a Coen fivérek ki-
váló alkotásainak egyike, a kritikusok és a 
nézők is hatalmas sikerként könyvelték el. 
Oscar-jelölést kapott nagyszerű színész-
gárdája, rendezése és forgatókönyve is. 

Murvai Péter

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

Hirdetés feladás: kéky lajos Városi Mûvelõdési központ Telefon: 52/382-400, 
illetve Szabó Endre hirdetésszervezőnél a 06-30/523-6848-as telefonszámon.

Ingyenes internet hozzáférés Hajdúnánás 
központjában és gyógyfürdőjében

Hajdúnánáson a lakosság és a városba 
érkező vendégek, átutazók számára a város 
főterén és a Hajdúnánási Gyógyfürdő terü-
letén 2013 júniusától nyilvánosan hozzá-
férhető és használható internet hozzáférési 
pontok állnak rendelkezésre.

Erről tartott sajtótájékoztatót Szólláth Ti-
bor, Hajdúnánás város polgármestere 2013. 
szeptember 13-án a település főterén, aki 
elmondta, hogy a szolgáltatás működéséhez 
szükséges nagy teljesítményű adók akár egy 
kilométer távolságról is kiszolgálják az inter-
netet igénybe vevő felhasználókat, de csak 
abban az esetben, ha optikai rálátás van az 

antennára. A ingyenes úgynevezett Hotspot 
hozzáférési ponthoz való kapcsolódással a 
világháló olyan eszközök - mobiltelefon, 
notebook és PDA készülékek - segítségével 
válik elérhetővé, amelyek támogatják a veze-
ték nélküli kapcsolatokat. A csatlakozást kö-
vetően egy hotspot ablak jelenik meg, ezen 
keresztül tudnak a felhasználók bejelentkez-
ni. A hozzáféréshez szükséges felhasználónév 
és a jelszó egyaránt a hnanas szó, ezt köve-
tően napi szinten maximálisan egy óra idő-
tartamban 10 Mbit/1 Mbit sávszélességgel 
válik elérhetővé az internet. 

Tóthné Varga Ildikó
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a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hajdúnánási Területi Szervezetének hírei

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  
Hajdúnánási Szervezete és Területi Irodája  

a vállalkozások szolgálatában 

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
(HBKIK) egyik legfontosabb feladata és célja, hogy a 
vállalkozói szféra széles rétegének nyújtson, olyan szol-
gáltatásokat és szakmai tanácsadást, amellyel hozzá-
járul tagjai, a vállalkozói közösség, valamint a megye 
gazdasági versenyképességének növekedéséhez. 
E cél érdekében a kamara, a központi irodáján kívül, a 
megye több vidéki városában is működtet területi irodát, 
többek között Hajdúnánáson is. A HBKIK Hajdúnánási 
Szervezetének elnöke, Török István, mint a kamara vidéki 

alelnöke is fontos feladatnak tartja a vidéki településeken működő kisvállalkozók 
tájékoztatását és információhoz jutásának elősegítését. 
„A Hajdúnánási Területi Szervezet  hét fős elnöksége nagy figyelmet fordít arra, 
hogy a helyi kisvállalkozóknak, a kamarai tagoknak és regisztráltaknak, olyan tájé-
koztatást és segítséget nyújtson, amellyel talpon tudnak maradni a válságos idők-
ben is. Többek között ezért is tartottuk fontosnak, hogy a Hajdúnánási Újságban 
ezentúl, rendszeresen megjelenő Kamarai Hírmondó rovatot indítva, tájékoztatást 
adjuk a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szolgáltatásairól és a 
vállalkozóknak szóló lehetőségekről. Fontosnak tartjuk továbbá, hogy a kamarai 
tagság előnyeit, minél több kisvállalkozó is élvezhesse. A tagság előnye többek kö-
zött megnyilvánul a Széchenyi Kártya igénylés, valamint a kamara által szervezett 
termékkiállításokon és szakmai előadásokon való részvétel díjmentességében is. 
Kiemelt jelentőségű, hogy a vállalkozások a kamara helyi irodájában is igényelhet-
nek például Széchenyi Kártyát. Az előző évben összesen 35 db Széchenyi Kártya 
igénylés történt, és a kihelyezett hitelállomány összesen 266 millió Ft volt. Idén vár-
hatóan ennél is nagyobb számban élnek majd a lehetőséggel, és igényelnek helyben 
Széchenyi Kártyát a hajdúnánási egyéni- és társas vállalkozások.” – fogalmazott 
Török István, a HBKIK vidéki alelnöke és Hajdúnánási Szervezetének elnöke.

Minden korábbinál magasabb kamattámogatás jár  
a Széchenyi Kártya Program fejlesztési hiteleihez

5 százalékra nőtt a Széchenyi Beruházási Hitel, az uniós pá-
lyázatokhoz igényelhető Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel és 
Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel konstrukciókhoz 
biztosított kamattámogatás mértéke. 
    A jelenlegi jegybanki alapkamatét meghaladó mértékű 

kamattámogatásnak köszönhetően a magyarországi cégek kevesebb, mint havi 
0,3 százalékos kamattal juthatnak hitelhez a programban. A már 11 hitelintézet-
nél forgalmazott Széchenyi Kártya Program részben az állami kamattámogatásnak 
köszönhetően lett napjaink legsikeresebb vállalkozói finanszírozási megoldása. A 
népszerű program sikeres folytatása érdekében a Kormány 2013. május 1-jétől évi 
5 százalékpont kamattámogatást biztosít a Széchenyi Beruházási Hitel, az uniós 
pályázatokhoz igényelhető Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel és a Széchenyi Tá-
mogatást Megelőlegező Hitel hitelszerződések teljes összegéhez, az adott ügylet 
futamidejének első három évére. A három konstrukcióhoz továbbra is kapcsolódik 
a hitelekhez nyújtott készfizető kezességvállalás díjának 50 százalékáig terjedő ál-
lami támogatás.

A Széchenyi Beruházási Hitelből ingatlan megvásárlása, építése, fejlesztése, vala-
mint nemcsak új, hanem használt gépek beszerzése is finanszírozható. A konstrukció 
20 százalék önerővel, 1-50 millió forint összegben, maximum 10 éves futamidőre igé-
nyelhető, akár 2 éves türelmi idővel. A kiegészítő hitelből a projekt összköltségének 
saját forráson és uniós támogatáson felüli része fedezhető. A megelőlegező hitelnek 
köszönhetően a vállalkozások gyorsabban juthatnak hozzá az elnyert EU-s források-
hoz. Az igényelhető hitelösszeg a két konstrukció esetében 50 millió forintig terjedhet, 
a maximális futamidő SZÖK esetén 10 év, az SZTM esetén pedig 5 év lehet.

Megérkezett a segítség – Zajlik az Útdíj hitelkérelmek  
befogadása és feldolgozása 

A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. augusztus végén 
megkezdte az autópályák, autóutak és főutak haszná-
latáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíj finanszí-
rozását szolgáló Útdíj hitelkérelmek befogadását. A 
fuvarozó vállalkozások az igényléseiket többek között a 
Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara deb-

receni ügyfélszolgálatán nyújthatják be.
   Az Állami Autópálya Kezelő Zrt-nél regisztrált kis- és középvállalkozások az 
általuk üzemeltetett, útdíj fizetésre kötelezett gépjárművekre, járművenként maxi-
mum 1 millió forintos, rulírozó jellegű - azaz visszafizetés esetén ismételten, akár 
többször is igénybe vehető - forgóeszközhitelt igényelhetnek az Útdíj Hitelprogram 
keretében. A konstrukció segít áthidalni az úthasználat előtt fizetendő útdíj, és az 
akár 90 nappal később befolyó fuvardíj megérkezéséig tartó, likviditási nehézsége-
ket okozó időszakot. A hitel kizárólag az útdíj finanszírozására használható fel oly 
módon, hogy a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. az ügyfél megbízása szerinti 
összeget az Útdíj Hitelből átutalja az ügyfél Állami Autópálya Kezelő Zrt-nél nyil-
vántartott folyószámlájára, ezzel feltöltve annak egyenlegét. A hitelhez olyan devi-
zabelföldi, mikro-, kis- és középvállalkozások juthatnak hozzá, amelyek megfelel-
nek az Útdíj Hitelprogram Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak, melyek 
részletesen megtalálhatók a www.kavoszvf.hu honlapon. A hitelkonstrukcióhoz az 
állam 4% kamattámogatást biztosít, melynek köszönhetően a vállalkozások által fi-
zetendő nettó kamat csupán 1 havi BUBOR + 1,5% (jelenleg 5,3%). A hitel futam-
ideje egy év, amely a futamidő végén meghosszabbítható. A hitel fedezetéül az állam 
80 %-os mértékű készfizető kezességvállalásán túl, a hitelösszeg 20%-a, valamint 3 
havi kamat együttes összegével megegyező mértékű óvadék szolgál, mely utóbbi 
akár a hitelkeret terhére is elhelyezhető az ügyfél által választott pénzintézetnél.

További információ és időpont egyeztetés:
 Kiss Viola Virág SZKP ügyintéző 06 20/266-6818 ; 52/500-744

Kétszeresére nőtt az Agrár Széchenyi Kártya kamattámogatása
 

A KAVOSZ Zrt. javaslata alapján, a koráb-
bi két százalékról négy százalékra emelte 
- saját költségvetési forrásainak terhére - a 
Vidékfejlesztési Minisztérium az Agrár Szé-
chenyi Kártya Folyószámlahitelhez nyújtott 

kamattámogatást. Ennek köszönhetően a hitelkonstrukció kamata jelenleg 
évi 3,8 százalék körül alakul. A megemelt kamattámogatás a 2013. július vé-
gétől az új és a meglévő szerződésekre egyaránt érvényes.
   A szabad felhasználású folyószámlahitelt a mezőgazdasági termékek előállításával, 
feldolgozásával és forgalmazásával, erdő-, vad- és halgazdálkodással foglalkozó me-
zőgazdasági őstermelők, családi gazdálkodók, egyéni vállalkozók, illetve társas vál-
lalkozásként működő kis- és középvállalkozások vehetik igénybe. Az egy, kettő vagy 
három éves lejáratú folyószámlahitel hitelkeretének összege minimum 500.000,- Ft, 
felső határa 25 millió Ft.  A kérelmezők hitelhez jutását minden esetben az Agrár-
Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) készfizető kezességvállalása segíti. 
A Széchenyi Kártya Program többi eleméhez hasonlóan, az Agrár Széchenyi Kártya 
hitelkérelmek benyújtása a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara ügyfél-
szolgálati irodáiban lehetséges. 

További információ és időpont egyeztetés: 
Hajdúnánáson: HBKIK Hajdúnánási Területi Iroda, Hajdúnánás Kossuth u. 3. 

Papp Mónika területi munkatárs Tel: 52/351-785, 06 20 267 0690
Debrecenben: Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,  
Debrecen Vörösmarty u. 13-15. Kiss Viola Virág SZKP ügyintéző 

06 20/266-6818 ; 52/500-744
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a főépítészi tevé-
kenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) 
Kormányrendelet alapján pályázatot 
ír ki Hajdúnánás Városi Önkormány-
zat főépítészi feladatkör betöltésére az 
alábbi feltételekkel:

Az önkormányzati  főépítész által el-
látandó feladatok: A főépítészi tevékeny-
ségről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendelet 8. §-ában és10-11. §-aiban fog-
laltak alapján. 

A feladatkör betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet,
– szakirányú felsőfokú végzettség:
•	 építész	mesterképzési	szakon	szer-

zett okleveles építészmérnök, vagy 
azzal egyenértékű szakképzettség, 
vagy

•	 településmérnöki	 mesterképzési	
szakon szerzett okleveles telepü-
lésmérnök, vagy azzal egyenértékű 
szakképzettség,

–  főépítészi vizsga,
–  legalább ötéves szakmai gyakorlat,

    –  a szakterületnek megfelelő tartalmú 
         továbbképzési kötelezettség vállalása,

– a főépítészi tevékenységről szóló 
190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 
6. § (1) és (3) bekezdéseiben leírt 
összeférhetetlenségi körülmények 
hiánya és

– az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekről szóló 2007. évi 
CLII. törvény szerint vagyonnyilat-
kozat megtételének írásbeli nyilatko-
zattal történő vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:

–  részletes szakmai önéletrajz,
–  3 hónapnál nem régebbi hatósági er-

kölcsi bizonyítvány,
–  iskolai végzettségről szóló okirat hi-

teles másolata,
–  főépítészi vizsga meglétének/vagy a 

vizsga alóli mentesség igazolása,
–  szakmai gyakorlat igazolása,
–  a pályázó alábbiakról szóló nyilatko-

zatai:
•	 a	 megbízás	 betöltésénél	 összefér-

hetetlenséget eredményező körül-
mény nem áll fenn, illetve azokat 
a pályázó a megbízás időpontjáig 
megszünteti,

•	 az	 egyes	 vagyonnyilatkozat-tételi	
kötelezettségekről szóló 2007. évi 
CLII. törvény vagyonnyilatkozati 
kötelezettségének a pályázó eleget 
tesz,

•	 a	pályázó	nyilatkozatát	arról,	hogy	
ötévenként szakmai továbbképzé-
sen vesz részt,

•	 a	 pályázó	 hozzájáruló	 nyilatko-
zatát arról, hogy a pályázatát az 
elbírálásában résztvevő személyek 
megismerjék és

–  a feladat ellátására vonatkozó árajánlat.

A megbízáshoz járó megbízási díj és 
egyéb járandóságok, foglalkoztatási 
jogviszony: A feladatkör betöltője meg-
bízási szerződés szerinti megbízási díjra 
jogosult.

A főépítészi megbízás időtartama:  
2013. december 01. napjától határozat-
lan időre.

A pályázatok benyújtásának határideje: 
2013. október 15. 16 óra

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Hajdúná-
nás Városi Önkormányzat polgármestere 
(4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.) 
részére történő megküldésével.  Kérjük a 
borítékon feltüntetni a megbízás megne-
vezését: önkormányzati főépítész.

A pályázati eljárás, a pályázatok elbírá-
lásának módja: 

A pályázók közül a főépítész személyé-
ről Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Városfejlesztési Bizottsága javaslatának 
figyelembevételével a képviselő-testület 
dönt. A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Dr. Kiss Imre Jegyző 
és Kissné Barta Piroska, a Városfejlesz-
tési és Gazdálkodási Iroda irodavezetője 
nyújt, telefonszám: 52/381-411.

A Hajdúnánási Közös Önkormány-
zati Hivatal a „Közszolgálati tisztviselők-
ről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. 
§ (1) bekezdése alapján  pályázatot hir-
det a Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal  építéshatósági ügyintéző mun-
kakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: 
2013. november 1-től kezdődő határozat-
lan idejű közszolgálati jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:   
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
4090 Polgár, Barankovics tér 5.

 A közszolgálati tisztviselők képesítési 
előírásairól szóló 29/2012. (III. 7) Korm. 
rendelet alapján a munkakör betöltője 
által ellátandó feladatkör: építésügyi igaz-
gatási (hatósági) feladatok: építési enge-
délyezési eljárások lefolytatása, helyszíni 
ellenőrzések, panaszügyekben való eljárás, 
településrendezési terv készítésében való 
közreműködés, nyilvántartások vezetése, 
statisztikai jelentések készítése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékeny-
ségi körök:
•	 építmények	 építési,	 bontási	 használat-

bavételi és fennmaradási engedélyezési, 
eljárásának lefolytatása, valamint más 
hatóságok engedélyezési eljárásában, a 
település rendezési tervben előírtak ér-
vényesítése érdekében szakhatóságként 
való közreműködés, illetve egyéb a jog-
szabályban  előírt építésügyi igazgatási 
feladat.

•	 A	 kijelölt	 közigazgatási	 területi	 egysé-
gen előforduló összes, jogszabályban 

meghatározott építéshatósági engedé-
lyezési ügy intézése, munkaköri leírás-
ban szereplő feladatok ellátása 

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztvise-
lőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 
rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•	  Magyar állampolgárság,
•	 Cselekvőképesség,
•	 Büntetlen	előélet,
•	 egyetemi	 vagy	 főiskolai	 szintű	 épí-

tészmérnöki, építőmérnöki (szerke-
zetépítő, magasépítő üzemmérnöki) 
szakképzettség, főiskolai szintű telepü-
lésmérnöki (városgazdasági mérnöki) 
szakképzettség, vagy ezzel egyenértékű-
nek elismert végzettség

•	  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefoly-
tatása

•	 B	kategóriás	jogosítvány
•	 közigazgatásban	 szerzett	 szakmai	 ta-

pasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 

igazolások:
•	 3	hónapnál	nem	régebbi	erkölcsi	bizo-

nyítvány,
•	 	 iskolai	 végzettséget,	 szakképesítéseket	

igazoló dokumentumok másolata, 
•	 fényképpel	ellátott	szakmai	önéletrajz	a	

2011. évi CXCIX. tv. 5. sz. mellékleté-
ben foglalt adattartalommal

•	 a	pályázó	nyilatkozata	arról,	hogy	a	pá-
lyázati anyagában foglalt személyi ada-
tainak pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének idő-
pontja:

A munkakör legkorábban 2013. no-
vember 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2013. október 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt dr. Kiss Imre jegyző 
nyújt, az 52/381-411/104. mellék tele-
fonszámon.

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 a pá-
lyázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 15258-1/2013, valamint a mun-
kakör megnevezését: építéshatósági ügy-
intéző. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálá-
sának módja, rendje:

A pályázó(ka)t a jegyző Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat Polgármesterével 
együtt hallgatja meg. Ezt követően törté-
nik a jegyző döntése alapján - a polgár-
mester egyetértésével - az ügyintéző kine-
vezése. A kinevezési jogkör gyakorlója 6 
hónap próbaidőt köt ki. 

A pályázati eljárás eredménytelenné 
nyilvánításának jogát fenntartjuk. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2013. október 21. 
A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje: 
w.w.w.hajdunanas.hu – 2013. szeptember 
18.
Hajdúnánási Újság – 2013. szeptember 
18.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpont-
ja: 2013. szeptember 18.

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 16.
Dr. Kiss Imre

jegyző

Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 

2013. október 15-étől a város kiskörútján 
belül az alábbiakban felsoroltak szerint új 
forgalomszabályozás kerül bevezetésre. 

A város kiskörútján és azon belül 30 
km/h „korlátozott sebességű övezet” ke-
rül bevezetésre, továbbá kiskörúton belüli 
utcákból 5,5 tonna tömeget meghaladó 
járművek kitiltásra kerülnek azzal, hogy a 
célforgalom biztosított marad.  

Egyirányú forgalmi rend kerül beveze-
tésre: 

Az Óvoda utcában a Hunyadi utca fe-
lőli irányból a Bocskai utcát és a Bartók 
Béla krt-at összekötő utcaszakaszig terje-
dően, kivéve a Bocskai utcát és a Bartók 
Béla körutat összekötő Óvoda utcai sza-
kaszon, 

A Nikodémusz István utcában a Do-
rogi utca felőli irányból, a Kisfaludy utca 
kereszteződéséig,  

A Kölcsey utcában a Kazinczy F. utca 
felőli irányból a Kölcsey utca 21. ház-
számtól a Dorogi utcai kereszteződéséig, 

A Tinódi utcában a Kölcsey utca felőli 
irányból, 

A Széchenyi krt-on Bocskai utca felőli 
irányból a Dankó Pista utca kereszteződé-
sétől a Kölcsey utca kereszteződéséig tartó 
útszakaszon,

A Dankó Pista utcában a Kazinczy ut-
cai kereszteződés irányból, 

A Kisfaludy utcában a Bocskai utca 
felőli irányból, kivéve, Csokonai utcai 
kereszteződéstől  a Bocskai utca kereszte-
ződéséig,

A Csokonai utcában meglévő egyirá-
nyú forgalmi rend ellenkező irányú for-
galmi renddé módosul.

Az új forgalomszabályozást tartalmazó 
térképek a város honlapján, illetve Hajdú-
nánás Városi Önkormányzat (címe: 4080 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) in-
formációs irodája előtti előtérben megte-
kinthetőek. 

Kérjük a közlekedőket, hogy a 
forgalmirend változás miatt ne megszo-
kásból közlekedjenek, hanem fokozottan 
figyeljenek a szabályok betartására és a 
közlekedés más részvevőire.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

Önkormányzati hírek



5Hajdúnánási Újság2013. szeptember 26.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgá-
lat, Városi Bölcsőde a Városi Bölcső-
dében időszakos gyermekfelügyeletet 
biztosít munkanapokon 8.00 – 16.00 óra 
között. 

Várunk minden érdeklődőt, aki rész-
munkaidőben dolgozik, munkát keres, 
átképzésen, iskolarendszerű képzésen vesz 
részt, és nem tudja kire bízni gyermeke 
felügyeletét és pár óra napi gyermekfel-
ügyeletet igényel.

Az ellátást 20 hetestől 4 éves korig ve-
hető igénybe, amit előzetesen személye-
sen vagy telefonos bejelentkezéssel lehet 
igényelni legalább 2 munkanappal előtte. 
A szolgáltatás nyújtása az üres férőhelyek 
függvényében lehetséges.

Óradíja 300 Ft, rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményben részesülő családok 
150 Ft/óra vehetik igénybe. Az étkezés 
költsége külön fizetendő.

Érdeklődni: Tel.: Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde, 
Kossuth u. 19., Tel.: 06/52 381 – 624)

Szintén a Városi Bölcsődében játszó-
csoport igénybevételére van lehetőség 
munkanapokon 8.00–12.00 óra között. 

Várunk minden érdeklődőt, aki szeret-
né, ha gyermeke kortársaival és szüleivel 
együtt játszhatna, szülőtársakkal, szakem-
berekkel szívesen beszélgetne.

Az ellátás 20 hetestől 4 éves korig ve-
hető igénybe, amit előzetesen személye-
sen vagy telefonos bejelentkezéssel lehet 
igényelni legalább 1 munkanappal előtte. 
A szolgáltatás nyújtása az igények függvé-
nyében lehetséges.

Óradíja 300 Ft, rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményben részesülő családok 
150 Ft/óra vehetik igénybe. 

Érdeklődni: Tel.: Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde, 
Kossuth u. 19., Tel.: 06/52 381 – 624)

Új szolgáltatás 
a Városi Bölcsödében

A Móricz Pál Városi 
Könyvtár és Hely-
történeti Gyűjte-
mény programjai:
Október 7-13. „Kitá-
rul a világ” – inter-
nettanfolyam nyug-

díjasoknak
Október 8. 17 óra: „Szívem teljességé-
ből írok, mert a szívre akarok munkálni”
– vendégünk Fábián Janka írónő
Október 9. „Barátok közt?” Örök ba-
rátság; se veled, se nélküled;
barátság, szerelem; e-barátság. 
Október 10. 16:30 óra: „A könyvekkel 
való érintkezés előkészület az emberekkel 

való érintkezéshez.” –  
Olvasóklub 
Október 11. 15 óra: 
Csalafinta kérdések – 
játékos gyerekfoglal-
kozás
Október 12. 10 óra: 
„Hetedhét országon 
túl…„ – Családi olvasóklub
Október 13. 8–12 óráig: Könyves 
vasárnap: Rendkívüli nyitva tartással, 
ingyenes beiratkozási lehetőséggel 
várjuk látogatóinkat. Ezen a napon ké-
sedelmi díj megfizetése nélkül hozhatják 
vissza a már lejárt kölcsönzési határidejű 
könyveket!

Országos Könyvtári Napok – 
Könyvtárak az emberi 
kapcsolatokért - Október 7-13.

A Hajdúnánás Város Iskolai és Egyesületi Kendo Csoport 
szamuráj-film vetítéssel egybekötött 

INTERAKTÍV NYÍLT NAPOT szervez,

melynek keretében minden érdeklődő betekintést nyerhet 
a japán tradíciókon alapuló  kendo harcművészet gyakorlásába.

Ha érdekel a keleti harcművészet és a szamuráj kultúra, 
ha szívesen ismerkednél a japán vívással, 

akkor gyere el, nézd meg, próbáld ki!

A részvétel ingyenes!

Időpont: 2013. október 5. (szombat) 14 óra
Helyszín: Bocskai Filmszínház épülete Köztársaság tér 16.

A sportágról további információkat a 
 www.kendo.hu oldalon találsz!

Like-olj bennünket facebook-on is: 
www.facebook.com/hajdunanasikendo

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

A Bocskai István Ál-
talános Iskola, Alap-
fokú Művészetok-
tatási Intézmény és 
Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat Iskola 
utcai intézményegy-

ségében a tervek szerint október-8-án 
indul a kendo oktatás. Hetente kedden-
ként este hat órától nyolc óráig, csütör-
tökönként este fél 7-től fél 9-ig tartanak 
majd az edzések.  A kendo oktatásról és a 
harcművészeti formáról Mihalik Hunor 
kendo tanárt, a Magyar Kendo, Iaido és 
Jodo Szövetség főtitkárát kérdeztük. 
Mire tanítja a fiatalokat a kendo, van-e 
önvédelmi funkciója?  
A kendot első hallásra sokan összekeverik 
a kempo-val, vagy olyan rugó-ütő harc-
művészetre gondolnak, amit az utcán is 
használni lehet. A kendo egyszerűen fo-
galmazva japán vívást jelent, a kard útját. 
A mindennapi haszna egész másképpen 
jelenik meg, mint például a jó döntéseink 
gyorsaságában a hatékonyabb viselkedés-
ben, de a kompetencia és az alkalmazko-
dó készség is átjön a vívás tanulásából  Aki 
ezt a sportágat választja, annak lelkület-
ben egy iszonyú erős, kitartó embernek 
kell lennie, ezen kívül fontos a robbané-
konyság, lazaság és pontosság is, hiszen 
csak meghatározott találati felületekre 
szabad vágást gyakorolni. 
Milyen életkorban érdemes elkezdeni 
ezt a sportágat? 
Elsősorban Japánban jellemző, hogy a 
gyerekek már 4-5 éves korban elkezdik a 
tanulását. A szigetországon kívül az a ta-
pasztalat, hogy 10-18 éves kor sem késő 

a kendo elkezdésére még akkor sem, ha 
versenyszerűen szeretné űzni valaki. 
Milyen felszerelés, eszközök szüksége-
sek ahhoz, hogy valaki ezt a sportágat 
elkezdje?
Egy  bambuszkard. Ha ez megvan, akkor 
mezítláb, egy melegítőben és egy pólóban 
hónapok szükségesek ahhoz, hogy eljus-
son valaki arra a szintre, hogy a páncéllal 
kezdjen ismerkedni. 6-8 hónap elteltével 
vehet magára valaki páncélt. A kezdő 
páncélosból a középhaladó szint eléré-
se nagyjából egy év, amikor valaki kezdi 
megtapasztalni a kendo „ízét”. Ehhez a 
szinthez addig is kitartás, szorgalom és az 
edzések rendszeres látogatása szükséges. 
Milyen szintjei, szakaszai vannak a 
kendonak? 
Vannak a tanuló úgynevezett „kyu” fo-
kozatok és a „dan” fokozatok. Minél 
nagyobb a tanuló fokozat, annál inkább 
kezdőbb az illető, a danok viszont fölfelé 
növekednek, a Nemzetközi Kendo Szö-
vetség meghatározása alapján 8. dan a 
legmagasabb fokozat. 
Hajdúnánáson hogyan indult ez a kez-
deményezés? 
Városunkban a ’90-es években már volt 
egy éveken át tartó időszak, amikor folyt 
kendo oktatás. Ezt szerette volna feltá-
masztani az önkormányzat, amikor a  
Magyar Kendo, Iado és Judo Szövetség-
gel  együttműködési megállapodást kötött 
abból a célból, hogy iskolai és egyesületi 
szinten is ismét elindulhasson. A Képvise-
lő-testület támogatását fejezte ki, a szövet-
ség delegáltjaként pedig szívesen vállaltam 
azt, hogy Hajdúnánáson kendot oktassak. 

Tóthné Varga Ildikó

Kendo oktatás indul városunkban

Programajánló Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központ 

Szeptember 28. VIII. Regionális Nyug-
díjas Találkozó. Szervező: a Hajdúnánási 
Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete. 
Belépés csak meghívóval!
Október 1. 17 ó Idősek Világnapja – a 
hajdúnánási nyugdíjasok köszöntése. Pol-
gármesteri köszöntő, az European Ope-
rett idősek napi operett és sláger műsora. 
Október 2. 10.30 óra Holló Együttes: 
Varázsének – gyerekkoncert. Belépődíj: 
500 Ft
Október 4. 10.00 óra Mandala Dalszín-
ház: Valahol Európában  ifjúsági előadás. 
Belépődíj: 900 Ft
Október 6. 18 ó Nemzeti gyásznap – 
Hajdúnánási diákok gyertyás felvonulása. 
Megemlékezés a Kossuth szobornál az 
aradi vértanúk tiszteletére.
Október 8. 17 ó  – 18.30 Gyűjtők cse-
redélutánja Szeretettel várjuk a bélyeg, 

kártyanaptár, telefonkártya, szalvéta, 
érme, bankjegy, Kinder-figura, képeslap, 
régiség, képregény stb. gyűjtőket és a kü-
lönféle hobbik iránt érdeklődőket.
Október 11. 18 ó Nánási Fonó – Tánc-
ház, zenél: a Csűrdöngölő Népzenei 
Együttes. Házigazda: Bistey Attila. A be-
lépés ingyenes!
Október 12-13. Buszkirándulás Erdély-
be a Feketetói Vásárba. 
Utazzon a művelődési központ Barangoló 
Klubjával Erdély legnagyobb kirakodó-
vásárába! Ára: 5.000 Ft/fő, amely összeg 
csak az utazást tartalmazza. Útlevél vagy 
személyi igazolvány szükséges! Az utazás a 
szombati napon nagy busszal, míg vasár-
nap mikrobusszal történik. Az utakat csak 
megfelelő számú jelentkező esetén indít-
juk. További információk Szólláth Zoltán-
tól kérhetőek a művelődési központban.

Kiállítások:
október 10-ig tekinthető meg a művelő-
dési központ szövőszakkörének kiállítása. 
október 3. 17 ó a Református Idősek 
Otthona kiállítása a művelődési központ 
kis előcsarnokában
október 16. 17 ó Tóth Etelka Edit „A 
betű hatalma” című kiállítása (kalligrá-
fia). Megtekinthető: november 8-ig.

Ez év őszétől a következő szakköröket, 
csoportokat szeretnénk elindítani, ahová 

szeretettel várjuk az érdeklődők jelentke-
zését:

- szalmafonás
- szövés
- digitális fotózás
Információk kérhetőek és jelentkezni 

lehet a művelődési központban Szólláth 
Zoltánnál.

Megfelelő érdeklődés esetén újra indul 
az ifjúsági- és gyermekszínjátszó csoport. 

Érdeklődni és jelentkezni lehet: Marth 
P. Ildikónál a művelődési központban.
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Kedves Vendégeink!

Karbantartási munkálatok miatt a fürdő 

szeptember 30. és október 11. között nem üzemel. 

Nyitás október 12-én!

Megemlékezés Köszönetnyilvánítás Megemlékezés

MARTH SÁNDORNÉ  
halálának 2. évfordulójára

„Álmodtunk egy öregkort, 
csodásat és szépet,

de a kegyetlen halál  mindent 
összetépett.

Csoda volt hogy éltél, 
és bennünket szerettél,

nekünk nem is haltál meg, 
csak álmodni mentél. 
Egy reményünk van, 

mi éltet és vezet,
hogy egyszer majd találkozunk veled.”
El nem múló szeretettel emlékezünk.

Feleséged és gyermekeid, 
Lóránt és Bíborka

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik Cserepes László Csaba

volt Hajdúnánás, Barcsa János u. 22.  
alatti lakos temetésén megjelentek, 
sírjára, koszorút virágot helyeztek, 

bánatunkban osztoztak.
„Köszönjük, hogy éltél 

és minket szerettél, nem haltál meg 
csak álmodni mentél. 

Szívünkben itt él emléked örökre, 
ha látni akarunk, felnézünk az égre.

A csillagok közt utazol tovább, 
ott várj ránk, ha időnk lejár.”

A gyászoló család

„Köszönjük, hogy éltél, 
s minket szerettél, 

igaz anyaként óvtad minden léptünk. 
Hála ezért néked.

Szomorú az út mely sírodhoz vezet, 
de még  szomorúbb élni nélküled.
Már nem fogjuk gyengülő kezed,

nem simogatjuk őszülő fejed, 
nem néz ránk aggódó szemed.
Marad a csend és a szeretet.”

Isten  iránti  hálával:
Lányai, Vejei, Unokái.

ELADÓ!
Hajdúnánáson a 

Csokonai út 16/2. alatt 
részben felújított 

55m2-es lakás eladó!
Alacsony rezsi, mérhető 

energiafajták. 

Tel: 06 30 525 9676 

ELADÓ!
52m2-es jó állapotban 
lévő, légkondi cionált 

részben felújított 
panellakás.

Ugyanitt emeletes ágy 
és antik szekrény eladó.

Érd.: 06-70/524-2201

Ajándék szemüveglencse!

Az ajánlat 2013. szeptember 26. és december 31. 
között érvényes.

A részletekről érdeklődjön üzletünkben!

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

w
w

w
.v

ar
ilu

x.
hu

Egy pár Varilux szemüveglencse vásárlása 
esetén egy pár ugyanolyat kap ajándékba.

PAPP LóRÁNT  
halálának 4. évfordulóján

CSEREPES 
LÁSZLó CSABA

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.

Köszönetnyilvánítás

MIRKó LAJOSNÉ
Szalóczi Eszter
volt Hajdúnánás, 

Nefelejcs u. 2. alatti lakos.
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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! 

VENTIFILT LÉGTECHNIKAI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 2-4.

HEGESZTŐ SZAKMUNKÁSOK KOMPLEX MINŐSÉGI TOVÁBBKÉPZÉSE 
2013. április 30.

A VENTIFILT ZRt.-nél az Új Széchenyi Terv keretében az Európai 
Unió támogatásával a „Hegesztő szakmunkások komplex minőségi 
továbbképzése a versenyképes működésért” elnevezésű projekt 2013. 
április 30-án megvalósult. 

Projekt azonosító száma: TÁMOP.2.1.3.C—12/1-2012-0613
Megszerzett képzettségek száma: 54 db
Támogatás összege: 5 897 907 Ft
Összköltsége: 108 548 856 FtT
Projekt időtartama: 2012.09.01-2013.04.30.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszí-
rozásával valósult meg.
VENTIFILT ZRt.                                          
4080 Hajdúnánás, Fürdő utca 2-4.
E-mail: ventifilt@ventifilt.hu                     
Honlap: www.ventifilt.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.

Mert hiszünk 
azokban, 
akik hisznek 
magukban!

OTP 
Business –
Vállalkozásban 
otthon

Számla-
vezetési 
akció!

A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a fi gyelem felkeltése. Az akció 2013. szeptember 1-től 2014. február 28-ig 
tart. Az akcióban részt vevő bankszámlacsomagok, pénzügyi termékek és szolgáltatások részletes leírásáról, illetve az akció részletes feltételeiről kérjük, 
tájékozódjon bankfi ókjainkban, illetve a honlapunkon (www.otpbank.hu) közzétett vonatkozó üzletszabályzatokból, hirdetményekből és kondíciós listákból. 

Részletes feltételek: www.otpbank.hu • 06 1/20/30/70 366 6666 • 06 40 366 666

Most különösen megéri kisvállalkozói számlacsomagot nyitni az OTP Banknál!
Ön költséget takaríthat meg! Amennyiben 2014. február 28-ig vállalkozása részére új számlacsomagot nyit 
(kivéve Gold számlacsomagot), az első 6 havi számlavezetési díjat elengedjük.
Bízunk benne, hogy kedvező számlacsomagjaink között Ön megtalálja a vállalkozása számára leginkább 
megfelelő számlavezetési megoldást!

Mert hiszünk 
azokban, 
akik hisznek 
magukban!

OTP 
Business –
Vállalkozásban 
otthon

Számla-
vezetési 
akció!

A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a fi gyelem felkeltése. Az akció 2013. szeptember 1-től 2014. február 28-ig 
tart. Az akcióban részt vevő bankszámlacsomagok, pénzügyi termékek és szolgáltatások részletes leírásáról, illetve az akció részletes feltételeiről kérjük, 
tájékozódjon bankfi ókjainkban, illetve a honlapunkon (www.otpbank.hu) közzétett vonatkozó üzletszabályzatokból, hirdetményekből és kondíciós listákból. 

Részletes feltételek: www.otpbank.hu • 06 1/20/30/70 366 6666 • 06 40 366 666

Most különösen megéri kisvállalkozói számlacsomagot nyitni az OTP Banknál!
Ön költséget takaríthat meg! Amennyiben 2014. február 28-ig vállalkozása részére új számlacsomagot nyit 
(kivéve Gold számlacsomagot), az első 6 havi számlavezetési díjat elengedjük.
Bízunk benne, hogy kedvező számlacsomagjaink között Ön megtalálja a vállalkozása számára leginkább 
megfelelő számlavezetési megoldást!

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!

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

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

A közelmúltban gyűltek össze a Haj-
dúnánási Kőrösi Csoma Sándor Gim-
názium és Szakközépiskola egykori IV.A 
osztályának volt diákjai ötvenéves érett-
ségi találkozójukra. Huszonketten érett-
ségiztek, de közülük sajnos már többen 

elhaltak. /A képen látható gyertyák az ő 
emlékükre égnek./

Az osztály összetartó közösség volt, 
máig is kapcsolatban állnak egymással 
Az iskola vezetője, Skopkó Istvánné be-
számolt nekik a változásokról, melyek az 
utóbbi évtizedekben történtek. Ismer-
tette a tanulók versenyeken és a felvételi 
vizsgákon elért jó eredményeit.

A találkozón két nevelő jelent meg: 
Péteri Lajosné osztályfőnök és Péteri 
Lajos némettanár. A délután folyamán 
a résztvevők beszámoltak sorsuk alakulá-
sáról, s a kellemes hangulatú rendezvény 
közös vacsorával ért véget. 

Szöveg és kép magánarchívum

50 éves érettségi találkozó

A közelmúltban megkerestük Hadas Sán-
dort, a Hajdúnánás-Robzol 2000 KSE, 
városunk férfi kézilabda csapatának edző-
jét, akit az új 2013/2014-es szezonról kér-
deztünk. 

„A tavalyi célkitűzést teljesítette csapa-
tunk, mivel sikerült megragadni a másod-
osztályban. Az előző bajnoki idényben az 
egyik szomszédvári csapat, a hajdúböször-
ményi egyesület búcsúzott az NBI/B-től. 
A tavalyi évadban minimális létszámmal 
rajtolt a bajnokság, így várható volt, hogy 
az idei szezonban bővül a létszám.

Idén 14 fős a keleti csoport. Az NBI-
ből kiesett kecskeméti egyesület természe-
tesen ebbe a keleti régióba került. A volt 
NBI-es csapat mellett, még a Pick Szeged 
II, PLER Budapest II és a FTC KN Kft. 
csapata került ebbe a csoportba. Az így ki-
alakult mezőny igen kiélezett bajnokságot 
ígér. A tavalyi évad csapatai is változtak, 

hiszen a feljutott Mezőkövesd mellé sze-
retnének újabb csapatok bejutni az NBI-
be. 

Az előző bajnoki szezont követően el-
kezdődött a csapatépítés.  A „gyöngyösi” 
csapatnak emlegetett Hajdúnánás immár 
hajdúnánási alakulat lesz, mivel a vendég-
játékosok már nem tagjai a csapatnak. A 
kieső gyöngyösi játékosokat pótolni kel-
lett. A megszűnő hajdúböszörményi csa-
patból sikerült több játékost is igazolni, 
illetve Balmazújvárosból is érkezett egy 
játékos. 
Bíró Ádám (Hajdúböszörményi TE) - 
irányító (21 mérkőzés 83 gól)
Oláh Barna (Hajdúböszörményi TE) - 
átlövő (15 mérkőzés 55 gól)
Hornyák Zoltán (Hajdúböszörményi 
TE) - beálló (8 mérkőzés 7 gól)
Fülöp Gábor (Kőnig-Trade Balmazújvá-
ros) - szélső (11 mérkőzés 4 gól)

BEKÖTÉSI AKCIÓ!
KÁBEL TV ÉS INTERNET BEKÖTÉSE fÉLÁRoN!

Október 7.–November 9.
Ügyfélszolgálat: Kossuth u. 4. Tel.: 06-52/570-168

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

Mi újság a Hajdúnánás
- Robzol 2000 KSE  házatáján?

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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Hajdúnánás, Dorogi út vége
Tel.: 52/570-752
Mobil: +36-30/266-2824

Nyak-Ép Tüzép

Újonnan érkező játékosainknak mihama-
rabbi beilleszkedést kívánunk!”

A hátralévő mérkőzések listája:
2013. szept. 29. Pick Szeged II - 
Hajdúnánás-Robzol 2000 KSE     
2013. okt. 6. Hajdúnánás-Robzol 2000 
KSE - Balassagyarmati Kábel SE     
2013. okt. 13. Primavera Mizse KC II - 
Hajdúnánás-Robzol 2000 KSE     
2013. okt. 20. FTC-Bástyamillenium - 
Hajdúnánás-Robzol 2000 KSE     
2013. okt. 27. Hajdúnánás-Robzol 2000 
KSE - SBS Eger Eszterházy SZSE     

2013. nov. 10.  Kőnig-Trade-Balmazúj-
városi KK - Hajdúnánás-Robzol 2000 KSE     
2013. nov. 17. Hajdúnánás-Robzol 2000 
KSE - Nyír-Flop-Holding Nyíregyháza     
2013. nov. 24. Gödöllői KC - Hajdú-
nánás-Robzol 2000 KSE     
2013. dec. 1. Hajdúnánás-Robzol 2000 
KSE - CLAAS-Törökszentmiklósi KE     
2013. dec. 8. Ózdi KC - Hajdúnánás-
Robzol 2000 KSE     
2013. dec. 15. Hajdúnánás-Robzol 2000 
KSE - Békési FKC

Kócsi Imre


