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Kendereskert az élő 
pásztormúzeum

3. oldal

Rövidesen becsengetnek

2. oldal

Új műsor a Hajdúnánási TV-ben

3. oldal

Népművészet Mestere Díjat kapott 
Reszeginé Nagy Mária

5. oldal

Megszentelt falak között zajlott az idei szent istván 
napi városi MegeMlékezés

Augusztus 20-a már a kora középkortól első szent királyunk, államalapító Szent István ünnepe, és egyben az új kenyér ünnepi alkalma is. A hagyomá-
nyos városi ünnepség ezúttal rendhagyó módon  a református templom falai közt zajlott az esős időjárás miatt. A délelőtti ünnepélyes események után 
a nap további részében gazdag szórakoztató programok várták az érdeklődőket már kora délutántól egészen az éjféli tűzijátékkal bezáróan. 

A hatodik Hazaváró nem kisebb ese-
ménnyel kezdődött, mint Főtiszteletű 
dr. Hegedűs Lóránt püspök úr szobrá-
nak avatásával. Püspök úr ezer szállal 
kötődött szülővárosához, jóban-rosszban 
mindig fontos volt számára Hajdúnánás. 
A Hazaváró Ünnep talán ezért is volt a 
legjobb alkalom szobrának felavatására, 
hiszen mint egy nagy-nagy család közeli 
és távoli rokonai jöttek el sokan, hogy ré-

szesei legyenek 
az emlékezetes 
pillanatoknak. 
A szoborállítás 
első gondolata 
még Budapes-
ten született, 
egy önzetlen 
mecéná snak , 
dr. Nagy Piros-
kának köszön-
hető, akit sze-
mélyes barátság 

fűzött püspök úrhoz. Az első szobor a 
Hazatérés templomának előcsarnokában 
kapott helyet, míg a másik itt Hajdúná-
náson, és Piroska a szobor gipszformáját, 
amiről az öntvény készült, Hajdúnánás-
nak adományozta. 

Babusa János szobrászművész alkotásá-
nak avatóbeszédét Csűry István királyhá-
gó melléki református püspök úr tartotta. 
A zsoltáros, bibliás emlékezés sok-sok 

megszívlelendő gondolatot közvetített a 
jelenlévőknek. Püspök úr emlékeztetett 
arra, hogy a szülőföld, az itt élők milyen 
meghatározó indíttatását adhattak annak 
idején a lelkészi pályán elindult ifjúnak.

Az ünnepi pillanatokat méginkább 
emlékezetessé tette a Krisztus a király c. 
zsoltár, amelyet az elsőszülött gyermek, 
Zsuzsa énekelt el. A zsoltárt követően Ady 
Endre: Köszönöm, köszönöm, köszönöm 
c. versét hallhattuk Harsányi Zsolt tol-
mácsolásában. A régi hagyományokhoz 
híven az avatási szertartás végén Nagytisz-
teletű Gacsályi Gábor lelkész úr mondott 
áldást, amely a 42. zsoltár közös eléneklé-
sével kezdődött.

A megható és ünnepi pillanatok végét a 
kegyelet és emlékezés virágainak elhelye-
zése jelentette.

Ezután már a könnyedebb, családias 
hangulat vált uralkodóvá, hiszen a Ha-
zaváró Ünnepség az Aranyszalma Alko-
tóházban folytatódott, ahol az egyszerű 

H

Hazaváró Ünnep és szoboravatás
Idén nyáron már hatodik alkalommal szervezte meg Hajdúnánás Város Önkormányzata a Hazaváró Ünnepet, azt 
a sokak számára nagyon kedves napot, amelyen Hajdúnánás hazahívja, hazavárja elszármazott szülötteit. Mint 
már 2011 óta minden nyáron, idén is Szent István napi állami ünnepünk előestéjén, augusztus 19-én kezdődött 
az ünnepség, Főtiszteletű dr. Hegedűs Lóránt püspök úr, Hajdúnánás Város Díszpolgára szobrának avatásával.

Hungaricum lett a nánási 
szalmafonás

ajdúnánás város hagyományos 
Szent István napi ünnepsége a 
szokásokhoz híven ünnepi is-

tentisztelettel vette kezdetét a református 
templomban, ahol igét hirdetett Kocsis 
Áron lelkész. Az esős időjárás miatt rend-
hagyó módon a városi megemlékezés az 
ősi református templom falai között zaj-
lott. Régi-régi korok hangulatát idézték 
meg a Bocskai Apródjai Néptáncegyüt-
tes énekesei, amikor zászlókkal, énekel-
ve vonultak be a templomba, kezükben 
hozva a nemzetiszínű szalaggal átkötött 
új kenyeret. Ünnepi emlékező beszédet 
ezúttal Szólláth Tibor polgármester úr 
mondott, aki többek között augusztus 
20-a jelentőségét méltatta, majd Szent 
István életművéről, intelmeiről, törvényei-
ről emlékezett, amely a magyar történelem 

megkerülhetetlen része, igazodási pont, 
értékmérő. 

Szent István napi ünnepkörünkhöz szo-
rosan hozzátartozik az új kenyér megáldá-
sa, megszentelése is. A református egyház 
részéről nagytiszteletű Gacsályi Gábor 

lelkész mondott 
áldást, a katolikus 
egyház részéről ez-
úttal Takács Géza 
újfehértói segéd-
lelkész mondott 
imát, majd az ál-
dott kenyereket 
szétosztották az 
ünnepség résztve-
vői között.

A programok 
délután folytatód-

tak; fél háromkor dr. Némethné Dur-
kó Annamária amatőr fotós kiállítása 
nyílt, miközben a művelődési központ 
melletti téren az Ómagyar Hagyomány-
őrző Egyesület tagjai felállítottak egy 
honfoglaláskori jurtát, benne hiteles hasz-

nálati tárgyak, fegyverek, viseletek máso-
lataival. Az egyesület tagjai napközben 
többször tartottak íjász bemutatót. Nem 
maradhatott el a néptánc sem, ezúttal az 
erdélyi Dicsőszentmártonból érkezett Kis-
kökényes Táncegyüttes műsorát láthattuk. 
Volt bábműsor a miskolci Csodamalom 
Bábszínház előadásában, majd ahogy ha-
ladtunk az este felé, könnyűzenei műsorok 
váltották egymást a színpadon. Az est sztár 
vendégei voltak Antal Timi, az 2012. évi 
X-Faktor 2. helyezettje, a Piramis együt-
tes és a PG Csoport. 

Közel éjfél felé járt már az idő, amikor 
felröppentek a rakéták, tűzrózsák világítot-
ták meg az égbolt sötétjét; elkezdődött a 
színpompás tűzijáték, így búcsúzott Haj-
dúnánás az idei Szent István napi ünnep-
ségtől.                                            (HNU)

pásztorétel, az öhön sokakban ébreszthe-
tett szívszorító gyermekkori emlékeket. 
Hiszen ezek évenkénti alkalmak a részt-
vevőknek nosztalgia, emlékidézés, meg-
hitt beszélgetés, a szülőföld fejlődésének, 
alakulásának figyelemmel kisérése. Mint 
ahogy polgármester úr megfogalmazta, 
kell egy hely, ahol otthon érzi magát az 
ember.

És Tamási Áron óta tudjuk: Azért va-
gyunk a világon, valahol otthon legyünk 
benne – s ez életünkben a bölcsőhely, ahol 
megszülettünk, a szülőváros. 

Rigó Tamásné

Megkapta a Népművészet Mestere díjat 
Reszeginé Nagy Mária szalmafonó
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A város határában működő egykori ta-
nyasi iskolák közül összesen kettő maradt 
meg, egy a Magi-telken, és egy a Balázs-
telken. Balázs-telken 1927-ben kezdődött 
a tanítás, és 1973-ban került rá lakat, és 
lett egyben vége a tanyasi iskolai rend-
szernek. A még ma is jó állapotban lévő 
iskola aztán évtizedeken át volt a Tungs-
ram szabadidőközpontja, volt horgászta-
nya, majd magántulajdonba került, míg 
nem elkövetkezett ez év nyár eleje, amikor 
úgy alakult, hogy lehetősége adódott arra, 
ismét a városé lehessen, ismét közösségi 
célokat szolgáljon.

És megtörtént az, ami napjainkban 
már szinte elképzelhetetlen; egy tanyai is-
kola újra éledt. Több mint 40 év után is-
mét gyermekzsivaj töltötte meg az egykori 
Klebelsberg-féle iskola gyönyürű parkját 
augusztus 14-én. Igaz, a nyári napközis 
lurkók most csak egy kirándulás erejéig 
jöttek ki ide a Hortobágy folyó ölelésé-
ben fekvő szabadidőközpontba, de mint 
Szólláth Tibor polgármester úr sajtótá-
jékoztatójából kiderült, az elkövetkező 
időkben az ilyen kirándulások akár napis 

jellegűek is lehetnek. Ugyanis az elmúlt 
egy-két hónap történései közé tartozik, 
hogy a városi önkormányzat megvásárolta 
a magántulajdonban levő komplexumot. 
Polgármester úr elmondta, az egy hek-
tárnyi parkkal övezett, jó állapotban lévő 
egykori iskola épületet, a hozzátartozó 
szálláshellyel, egyéb épületekkel összesen 
14 millió forintért vásárolta meg a város, 
olyan formában, hogy három év alatt fize-
ti ki a vételárat; ebben az évben 2 millió 
Ft-ot, míg az elkövetkező két évben 6-6 
millió Ft-ot. Az előző gazda gondosságá-
nak köszönhetően az épületek némi javí-
tás, felújítás után használható állapotban 
vannak, 50-60 fős csoportok fogadására 
teljesen alkalmasak. A meglévő épületek, 
a gyönyörű környezet számtalan lehető-
séget rejt magába. Az elképzelések szerint 
elsősorban oktatási intézmények használ-
hatnák különféle szabadidős célokra, ki-
rándulások, vagy akár erdei iskola céljaira, 
de a későbbi turisztikai hasznosítás is sze-
repel az elképzelések között – tájékozta-
tott polgármester úr. 

(HNU)

Rövidesen becsöngetnek – Iskolakezdési 
körkép Hajdúnánás általános iskoláiban

Bár még ontja sugarait a nap, de már hosz-
szabbodnak az árnyak, sárguló faleveleket 
seper a szél – és bármennyire is szeretnék 
a csemeték megállítani az időt, bizony el-
érkezett az ősz, itt van szeptember elseje, 
megszólalnak az iskolacsengők, és ismét 
sok százezer kis és nagyobb diák kezdi el 
a 2014/15-ös tanévet. Jó tíz nappal szep-
tember elseje előtt a Bocskai István Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
igazgatója, Tóth Imre arról tájékoztat ben-
nünket, hogy rendben készülnek a tanév 
kezdésre. A 2014/15-ös tanévet négy első 
osztály kezdi meg, mintegy 100 tanuló-
val. A tankönyvek megérkeztek időben, a 
diákok az első tanítási napon kapják meg. 
Folyik a felújítás az Iskola utcán, szep-
temberre elkészülnek a belső munkálatok.  
A Magyar utca 104. sz. alatti iskolába, 
ahová majd a Baross utcából visszakerül 
az 1–8. évfolyam várhatóan az őszi szü-
netben költözhetnek.

A Református Általános Iskola és Óvo-
da jelentős évfordulóhoz érkezett ebben a 
tanévben – mondja Szabóné Marth Éva 
igazgató asszony. Ugyanis éppen 20 esz-

tendeje, hogy újra indult Hajdúnánáson 
az egyházi iskola. A két évtized alatt hihe-
tetlen fejlődés következett be, és a tanulók 
létszáma is fokozatosan emelkedik, idén 
már közel 270 diákja van a „refinek”. Egy 
első osztály kezdi meg a tanévet, viszont 
30 fős létszámmal, így a főbb tantárgyakat 
csoportbontásban kell majd tanítani – tá-
jékoztatott az igazgató asszony. A tankönyv 
ellátással itt sem volt semmi gubanc, rend-
ben megérkezett minden tankönyv.

Városunkban az iskolai keretek között 
folyó művészeti nevelés igen erőteljes, 
főként az utóbbi években. Bistey Attila 
a Bocskai Iskola tagintézményvezetője 
hasonlóan reményteljes tanévkezdésről 
tájékoztatott. Minden tanszak teljes ka-
pacitással működik, az elmúlt három év 
legnagyobb létszámával indul a 2014/15-
ös tanév. 

Kezdődik tehát egy újabb tanév, újabb 
feladatokkal, nem kis kihívásokkal, s re-
méljük ismét sok-sok szép eredménnyel, 
ismeretekben, tudásban gyarapodó nebu-
lókkal.

(HNU)

Ha szeptember, akkor tanévkezdés. Így van ez már sok-sok évszázada, szeptember 
első napján megszólalnak az iskolacsengők és kezdődhet a tanítás. Munkatársaink 
annak jártak utána, hogyan kezdik a 2014/15-ös tanévet a Bocskai István Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában, illetve a Református Általános Iskola 
és Óvodában.

Újabb ingatlannal gyarapodott a város: 
Ismét közösségi célokat szolgálhat 
az egykori tanyasi iskola Balázs-telken 
A közelmúltban Hajdúnánás Város Önkormányzata megvásárolta a Református 
Egyház egykori tanyasi iskoláját Balázs-telken, ami már több évtizede különféle 
célok szolgálatában állt. Hogy milyen céllal, mekkora összegből, milyen körülmé-
nyek között jött létre ez az adásvétel – erről tartott sajtótájékoztatót Szólláth Tibor 
polgármester úr augusztus 14-én a helyszínen.

XXIII. Hajdú-BIHar MegyeI Vadásznap és 
XII. HajdúnánásI regIonálIs

VállalkozóI nap és TerMékkIállíTás
vadászok, horgászok, vállalkozók és termelők találkozója

2014. augusztus 30. (szombat)
Helyszín: Hajdúnánási Gyógyfürdő fesztiválterülete

Programok:
8:00	 Vad	és	halételek,	valamint	a	helyi	ízek	gasztronómiai	főzőverseny	 

kezdete	a	Zsűri	elnöke:	Sági Szilárd gasztrokibic
9:00	 Vadászkürtös	térzene
9:15 A Magyarországon vadászható vadfajok elejtett példányainak  

behozatala – a teríték elkészítése és bemutatása
9:30 Ünnepélyes megnyitó

Köszöntőt	mond:	dr. Parragh László	a	Magyar	Kereskedelmi	és	Iparkamara	elnöke
Védnöki	köszöntök
– Ünnepi	beszédet	mond:	Pechtol János	az	Országos	Magyar	Vadászkamara	főtitkára
– Vadászati kitüntetések átadása
– Új vadászok avatása
A XII. Hajdúnánási Regionális Vállalkozói Nap és Termékkiállítás  
szakmai értékelése és a kiállítói díjak átadása
–	Wass	Albert:	Üzenet	haza,	előadja:	Koncz Gábor	Kossuth-díjas	színművész
– A Hortobágyi Madárkórházban meggyógyított ragadozó madarak szabadon  
 engedése

11:00 Szórakoztató és kulturális programok a szabadtéri színpadon
	 –	Történelmi	vadászruha	bemutató	a	Vadászati	Kulturális	Egyesület	előadásában
	 –	Egércincogástól	a	szarvasbőgésig	–	vadhívó	bemutató
	 –	Hajdúnánási	művészeti	csoportok	fellépése
	 –	KóCsiki	Duó	műsora
15:00	 A	főzőversenyek	eredményhirdetése
16:00	 Sztárvendég:	Dér Heni énekes
17:00 Tombolasorsolás
18:00–22:00	Élőzene,	tánc

kísérő Programok:
 Varga Ferenc vadász afrikai trófeái – fotó kiállítás 	Vadászirodalom	–	történeti	kiállítás	a	ha-
zai	vadászirodalom	legjelentősebb	alakjairól	 solymász és vadászkutya bemutató  íjászver-
seny	és	légpuska	lövész	verseny	gyerekeknek	 trófea kiállítás  teríték bemutató  vadász-
társaságok egyedi bemutatkozása  Nánási Portéka termékbemutató és kóstoló  Agrárszak-
emberek találkozója  Horgászegyesületek találkozója, helyszíne: a Fürdő fesztiválterülete
	Erős	emberek	versenye,	Kovács	Imre	testépítő	Európa	bajnok	és	a	Hajdúnánási	Spartacus	
Súlyemelő	és	Body	Club	szervezésében, helyszíne: a Fürdő előtti útszakasz
	Városi	labdarugó	bajnokság	az	UNIHOLZ	kupáért	és	az	Országgyűlési	képviselők	Hajdú-Bi-
har	megyei	vadászok	baráti	labdarúgó	mérkőzése	 helyszíne: Városi Sportpálya
	Hajdú-Bihar	megyei	Dianák	gyermekprogramjai:	arcfestés,	ugráló	vár		Egészségnap:	vér-
nyomás-, vércukorszint-, koleszterinmérés, egészségügyi tanácsadás, helyszíne: a Fürdő fesz-
tivál területe.

A rendezvényen való részvétel ingyenes.
A rendezvény napján a Hajdúnánási Gyógyfürdőbe szóló belépőjegyek 

50%-os kedvezménnyel válthatók.

Országos Magyar Vadászkamara
Hajdú-Bihar megyei Területi 

Szervezete

Hajdú-Bihar Megyei 
Vadgazdálkodók és Vadászok 

Szövetsége

Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
Hajdúnánási Szervezete

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Hajdú-Bihar Megyei Szervezete

Hajdú-Bihar Megyei Horgász 
Szervezetek Szövetsége Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Amint nagyon sokan tudják a városban, a 
fejlesztési munkálatok két eleme is érinti 
a iskolánkat. A tavalyi Polgári úti felújítás 
után az Iskola utca 3. szám alatti épületünk 
is megszépül, gazdaságosabban üzemeltet-
hető lesz, komfortosabb körülménynek 
várják a tanulókat szeptemberben. A mun-
kálatok elindultak a tanvézárás után június 
16-án, és nagyon szép ütemben haladnak 
a kivitelezők.

Az utcán arra járók láthatják, hogyan 
került fel a szigetelőréteg a falakra. Min-
den ablakcsere megtörtént. Amit nem 
láthatnak az a belső átalakulás. Új világí-
tótestek kerülnek minden tanterembe, a 
fűtésrendszer is megújul, hiszen nem csak 
a radiátorok fogják mostantól a meleget 
biztosítani, hanem a felújított szellőztető 

rendszer is meleg levegőt fog a termekbe 
juttatni. A Magyar utcai épület felújítása is 
megkezdődött a nyáron. Az egyik fele pá-
lyázati forrásból óvodává alakul át, a másik 
felébe a jelenleg a Baross utca 11/A alatt 
tanuló diákok térhetnek vissza. Az iskolai 
rész beruházására sajnos nem sikerült a  
4 éve beadott pályázatot megnyerni, több-
ször volt remény a sikerre, de az idén július 
végén dőlt el végleg, hogy a városnak saját 
erőből kell megoldani az épület felújítását. 
A pályázati elbírálás csúszása miatt úgy tű-
nik, hogy szeptemberre nem fejeződnek be 
a munkálatok. Jelenleg az iskolai rész belső 
munkálatai zajlanak: elektromos vezetékek 
cseréje, vizesblokkok kialakítása történik.

Tóth Imre igazgató

Iskolafelújítások a Bocskai István Általános Iskolában 
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Kendereskert az élő pásztormúzeum
Álmodtunk egy kisvárost, ahol a gyorsuló 
időt lelassítja a táj nyugalma és végtelen-
sége, ahol a plázák hömpölygő tömege he-
lyett a piacok nyüzsgő forgataga vár, ahol 
gyermekeinket egyedül elengedhetjük az 
iskolába, és az égre felnézve troli kábelek 
helyett a csillagokat látják, és nem mentő-
autók szirénázására alszanak el, és nemcsak 
osztálykiránduláson látnak erdőt, rétet.

Itt, Hajdúnánáson a kitűzött célok és 
a megálmodott kisváros lépésről-lépésre 
válik valósággá. 

Szebbek a terek, virágosabbak az utcák. 
Korszerűbbek az iskolák, járhatóak az 

utak.
Saját ételeinket fogyasztjuk és saját 

pénzünk van.
Ezek látszólag apró, de fontos lépések, 

és mind hozzájárulnak, hogy jobban érez-
zük magunkat itthon, Nánáson.

Ez év végére a Strandunk környéke új 
arculatot kap, ami bizonyosan javítja majd 
városi közérzetünket, valamint komoly gaz-
dasági hatása könnyen belátható. 

Egy második kis városközpontot álmod-
tunk oda, ahol közösségi tér és szabadtéri 
színpad szolgálja majd a nánásiakat, ahol 
a polgári kultúra adhat randevút a népi 
hagyományoknak, ahol gyerekprogramok 
váltják majd a fiatalok fesztiváljait.

Álmodtunk egy várost, ahol van tere 
az állandóságnak és a változásnak, ahol 
kultúrák és tradíciók találkoznak a fejlő-
déssel, az útkereséssel, ahol sokan sokfé-
leképpen járulnak hozzá a megálmodott 
kisvárosunkhoz.

Hajdúnánás gazdaságának egyik legfon-
tosabb kitörési pontja a turizmus, amely 
akkor tudja igazán ösztönözni a helyi 
gazdaságot, ha növelni képes a vendég-
éjszakák számát, azaz váltani képes az 
egynaposról a többnapos turizmus felé. 
A városa egyik legfőbb vonzereje az egész 
évben üzemelő Gyógyfürdő, amelyhez 
azonban szükséges további attrakciókat, 
turistalátványosságokat rendelni. Erre az 
igényre reagálva Hajdúnánás Város Ön-
kormányzata és a Nánás Pro Cultura Kft. 
összefogva pályázatot indított, amelyben 
egy élő pásztormúzeum létrehozását tűzte 
ki célul. 

A Kendereskerttel egy olyan látogató-
központ jöhet létre a térségben, ahol a ha-
gyományos háztáji gazdálkodás, a magyar 
őshonos állatok, a pásztorkodás hagyo-
mánya valamint a pásztorélet motívumai 
kerülnek bemutatásra. A fejlesztés, turisz-
tikai célpont létrehozása mellett segíti a 
helyi közművelődést, hiteles képet ad a 
város múltjáról és hagyományairól, va-
lamint lehetőséget teremt a gyerekeknek 
arra, hogy ne a TV-ből ismerjék csak meg 
az őshonos háziállatainkat, kultúránkat.

A projekt keretében a 35/2013.(V.22.) 
VM rendelet alapján a Helyi Vidékfej-
lesztési Stratégiák LEADER fejezetének 
végrehajtásához 2013-ban nyújtandó 
támogatások jogcím keretében Hajdúná-
nás Városi Önkormányzat  2013. június 
17-én pályázatot nyújtott be „Turisztika 
szolgáltatás bővítése, fejlesztése” elneve-
zésű projekt megvalósulásához „Kerítés, 
karám építés, járda, parkoló és térbur-
kolat kialakítása, zöldterület rendezése a 
Kendereskertben” címen. A 8546697351 
azonosító számon nyilvántartott pályá-
zaton 19.960.000,- Ft támogatást nyert.

Ezzel együtt a Nánás Pro Cultura 
Kft a 2013.06.17-én benyújtott pályá-
zata a 8546697498 azonosító számon 
18.036.958 Ft támogatást nyert el.  

 
A fejlesztés során létrejön 

•	 Egy	a	hagyományos	állattartás	bemuta-
tó istálló 

•	 A	pásztorkodás	hagyományait	valamint	
a pásztorélet motívumait bemutató kö-
zösségi tér

•	 Az	 ingatlan	 5000	 nm-es	 alapterületét	
szükséges kerítéssel körbevenni, illetve 
az istálló épületét karámmal körbezár-
ni, illetve az istálló épülete körül egy 
150 nm-es kétrekeszes karám kialakí-
tása. Mindkét esetben alapanyagok, 
forma és stílus tekintetében irányadóak 
Hajdúnánás népi építészetének hagyo-
mánya.

•	 Az	ingatlan	látogathatósága	okán	szük-
séges egy parkoló kiépítése. Egy 16 be-
állásos, 432 nm, alapterületű, térkővel 
borított parkoló kerül kialakításra.

•	 Az	épületek	és	a	parkoló	közötti	átjár-
hatóságot egy 1,2 m széles járdák kerül-
nek kialakításra.

•	 A	pihenést	a	fogadó	mellett	kialakítan-
dó 94 nm-es, térkővel borított, hasz-
nálati térelemekkel berendezett terület 
biztosítja.

•	 Az	épületek	között	és	a	látogatható	te-
rületek közötti 4000 nm-es zöldfelület 
kerül kiépítésre. 

A Kendereskert látogatóközpont ter-
vezetten 2014 októberében nyitja meg 
kapuit, a beruházás alatt a látogatás szü-
netel, azonban külön bejelentkezéssel 
korlátozottan tud fogadni csoportokat az 
alábbi címen: info@kendereskert.hu

Augusztus 10.-én és 14.-én száz-
nál is több osztrák vendég érke-
zett városunkba! Zarándokútjuk 
során a Bocskai Étteremben ebé-
deltek. A finom ételek, a gyors, 
udvarias kiszolgálás és a gyö-
nyörű környezet teljesen elbű-
völte a vendégeket. Dr. Agidius 
Zsifkovics egyházmegyei püs-
pök nagy érdeklődést mutatott 
városunk iránt. A püspök úr 
Máriapócson celebrált misét, 
majd romániai körútra indultak. 
Sajnos a Gyógyfürdőnkről nem 
hallottak még, de az étterem tulajdonosa által elmondottak talán segítenek abban, hogy 
egyszer nem csak átutazó vendégek lesznek városunkban. A fotók jól mutatják, hogy az 
osztrák vendégek nagyon jól érezték magukat városunkban!

Kanda Krisztina

Osztrák vendégek Hajdúnánáson!

Álmodtunk egy kisvárost...

ÚJ MŰSOR A NÁNÁSI TV-BEN – SZEPTEMBER 5. 20:00
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Európa szerte komoly probléma a gaz-
datársadalom elöregedése, az Európai 
Unióban a mezőgazdasági termelők 
egyharmada 65 év feletti. Ezzel szem-
ben a 35 év alattiak aránya csupán alig 
6 százalék, ez is mutatja, hogy lassú a 
generációváltás, elöregszik a gazda-
társadalom. A probléma enyhítésére 
dolgozta ki az EU az Európai Mezőgaz-
dasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) 
keretein belül a fiatal gazdálkodók in-
duló támogatását. 

Hajdúnánáson is többen jelentke-
zett a Fiatal Gazdálkodók támogatására 
2012-ben kiírt pályázatára, köztük Tóth 
Melinda is. A növénytermesztő mérnöki 
és növény-orvosi egyetemi diplomával 
rendelkező törékeny fiatal lány a szüleitől 
örökölt 0,7 hektáron gazdálkodik. Fóliás 
és szabadföldi kertészeti kultúrával fog-
lalkozik, idén pritamin és kápia paprikát 
termeszt. Az első idényben fűszerpapriká-

val próbálkozott, de a rossz időjárás miatt 
veszteséges volt, így a méhtenyésztést is 
bevállalta, mintegy 90 család bogarai röp-
ködnek a Liliom utcai kis családi ház kert-
jében. Mint Melinda mondja, most még 
csak szaporít és neveli a rajokat, mézelés 
talán majd jövőre. Jelenleg 2000 nm-en 
termeszt paprikát, amelyet a fenntartá-
si időszak végéig – öt év – 5000 nm-re 
növel. A termést általában a nagybani pi-
acon értékesíti, Debrecenben, Nyíregyhá-
zán, most úgy számolja, idén 7-10 tonna 
paprikát tud betakarítani. Amit tud, azt 
maga végzi, így pl. a palántanevelést, míg 
első évben még vásárolta a palántát, idén 
már saját maga nevelte. Így jó esélye van 
arra, hogy gazdasága tudja hozni azokat 
az elvárásokat, amiket pályázatában meg-
fogalmazott. 

(HNU)

Önkormányzati hírek

Anyakönyvi hírek
Gratulálunk a 2014. június–július hónapokban 
Hajdúnánáson házasságot kötött pároknak!

3 Potyók Erika és Boros Imre
3 Szabó Judit Réka és Nádudvari Nándor
3 Tóth Henriett és Hulvej Péter
3 Terdik Szilvia és Csiszár Péter
3 Nagy Adrienn és Tóth Lajos Gábor
3 Kéki Annamária és Csuka Ferenc
3 Seres Marianna és Zsadányi Imre
3 Papp Piroska és Dobi Sándor
3 Molnár Judit és Mecsei János
3 Ötvös Anita és Porkoláb Gábor
3 Prónay Irén Katalin és Takács Csaba László
3 Csorvási Magdolna és Molnár Ádám
3 Szegedi Andrea és Varga László
3 Bancsók Éva és Domán Attila
3 Váncsa Réka és Szebenyi László
3 Vadászi Vivien és Kéki Zoltán Attila
3 Szaniszló Beáta és Csernyik János József

Köszöntjük Hajdúnánás legifjabb lakóit!
3 Mészáros Imre
3 Nagy Henrietta
3 Seres Balázs
3 Szilágyi Dorina Judit

Akiktől 2014. június-július hónapokban bú-
csút vettünk

1 Balogh Imréné
1 Csiszár Miklósné
1 Fekete László
1 Jóna Sándorné
1 Kató Lajos
1 Molnár Józsefné
1 Nagy Lajos
1 Nagy Lajos Mihály
1 Porkoláb Lajosné
1 Seres Andrásné
1 Szabó István
1 Szabó Lajosné
1 Tóth Miklósné
1 Zsuga Antal Gábor
1 Borbély Lászlóné
1 Dézsi Tibor Miklós
1 Farkas László
1 Herperger Jánosné
1 Ilyés Miklósné
1 Kavalecz János
1 Kántor József László
1 Károlyi Imre
1 Nagy Miklósné
1 Ötvös Jánosné
1 Reszegi Zoltán
1 Soltész János
1 Szabó Istvánné
1 Szekretár Dávid
1 Szücs Mártonné
1 Tóth Gáborné
1 Tóth Miklósné
1 Török Péterné

Magyarország Köztársasági Elnöke 2014. 
október 12. napjára tűzte ki a helyi ön-
kormányzati képviselők és polgármeste-
rek általános választását. Ezzel kapcsolat-
ban az alábbi tájékoztatást adom:

Jelöltet ajánlani a Helyi Választási Iroda 
által kiadott aláírt és lepecsételt ajánlóíven 
lehet. A választókerületben választójoggal 
rendelkező választópolgár 2014. augusz-
tus 25-től szeptember 8-ig ajánlhat je-
löltet. Egy választópolgár több jelöltet is 
ajánlhat, de ugyanarra a jelöltre csak egy 
ajánlást tehet, a többi érvénytelen.

A választópolgár személyesen, a lakcí-
me szerinti szavazókörben szavazhat. Az 
a választópolgár, aki 2014. június 23-ig 
tartózkodási helyet létesített, és tartóz-
kodási helyének érvényessége legalább 
a szavazás napjáig tart, átjelentkezéssel a 
tartózkodási helyén szavazhat. Átjelent-
kezésre irányuló kérelmet 2014. október  
10-én 16.00 óráig lehet benyújtani a 
www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, 
illetve személyesen a helyi választási iro-
dában.

Ezen kívül lehetőség van még mozgóur-
na iránti kérelem benyújtására. A válasz-
tópolgár mozgóurna iránti kérelmének:
a) legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 

óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi 
választási irodához, amelynek szavazó-
köri névjegyzékében szerepel vagy

b) 2014. október 12-én, legkésőbb 15.00 
óráig kell megérkeznie a szavazatszám-
láló bizottsághoz.
A Nemzeti Választási Iroda a 2014. au-

gusztus 15-i névjegyzéki adatok alapján 
2014. augusztus 18-tól kezdte el kézbe-
síteni a választási értesítőket. Azon szemé-
lyek számára, akik ezt követően kerülnek 
a központi névjegyzékbe, a Helyi Válasz-
tási Iroda küldi meg az értesítőt központi 
jelzés alapján. 

Ha valaki nem kapja meg a névre szóló 
választási értesítőt, azt személyesen kér-
heti a Helyi Választási Irodától személyi 
igazolványának és lakcímkártyájának be-
mutatásával.

A választással kapcsolatban bővebb in-
formációt, illetőleg az ezzel kapcsolatos 
nyomtatványokat a www.valasztas.hu, 
valamint a www.hajdunanas.hu/valasztas 
oldalon találhatnak. 

A Helyi Választási Iroda elérhetőségei:
 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
 E-mail cím: polghiv@hajdunanas.hu
 HVI vezető: dr. Kiss Imre 52/381-411/ 

104-es mellék
 HVI vezető-helyettes: Maginé dr. Csir-

ke Erzsébet 52/381-411/127-es mellék
 HVI munkatárs: dr. Molnár Anett 

52/381-411/137-es mellék

ŐSZI LOMTALANÍTÁS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az 
„Őszi lomtalanítási akció” Hajdúnáná-
son 2014. szeptember 6-án (szombaton) 

történik és ekkor szállítják el a Hajdúsági 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. jár-
művei a lomnak minősülő hulladékot.

Az ingatlanon összegyűlt, feleslegessé 
vált kisebb terjedelmű bútordarabokat, 
berendezési tárgyakat valamint rongyot, 
ruhát, falevelet, virágmaradványokat, 
egyéb kommunális hulladékot zsákba 
vagy gyűjtőedénybe – melynek súlya da-
rabonként nem haladja meg a 30 kg-ot 
– tegyék ki a megszokott helyre a köz-
területen.

Kérünk minden érintettet, hogy a lom-
talanítási akció napján legkésőbb reggel 
6.00 óráig helyezzék ki az elszállítani kí-
vánt hulladékot.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft.

SZELEKTÍV 
HULLADÉKGYŰJTŐK 

PÓTOSZ TÁSA 
HAJDÚNÁNÁSON

Hajdúnánás Városi Önkormányzat és a 
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Non-
profit Kft. ezúton tájékoztatja a tisztelt La-
kosságot, hogy a szelektív hulladékgyűjtők 
2014. szeptember 1. – 2014. október 
31. között minden hétfőn 9.00 órától 
18.00 óráig vehetőek át térítésmentesen 
a hajdúnánási kemping (4080 Hajdúná-
nás, Fürdő u. 22. szám) területén.

Az átvétel módjA:
A hulladékgyűjtőket átveheti:
 kertes ingatlan tulajdonosa/használó-

ja, mely igazolásához személyi igazol-
vány és lakcímkártya szükséges;

 akadályoztatása esetén meghatalma-
zottja.

Amennyiben a kukákat meghatalma-
zott útján kívánják átvenni, a meghatal-
mazásnak tartalmaznia kell a meghatal-
mazó és a meghatalmazott nevét, lakcímét, 
születési helyét, idejét, anyja nevét, szemé-
lyi igazolvány számát, aláírását. A meg-
hatalmazást 2 tanú aláírásával kell hite-
lesíteni. (Formanyomtatvány kérhető a 
helyszínen vagy a Hajdúnánási Közös Ön-
kormányzati Hivatal [4080 Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 1.] fszt. 36. irodájában.)

Fontos!
A szemétszállítási díj hátralékkal rendel-
kező ingatlanhasználók a hulladékgyűjtő-
ket csak a hátralék rendezése után vehetik 
fel, melyet a Hajdúnánási Közös Önkor-
mányzati Hivatal Adóügyi csoportjánál 
(4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 
szám, fszt. 32. iroda) tehetnek meg.

A szelektív hulladékgyűjtők átadás-át-
vételével kapcsolatos bővebb információt 
a Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal fszt. 36. irodájában kaphatnak, 
vagy telefonon a 06-52/381-411/162-es 
számon.

Tisztelt Lakosság!

BemutatjukTóth Melinda fiatal gazdálkodót

2014. augusztus 9-én 90. születésnapja 
alkalmából virágcsokorral, és Orbán Vik-
tor miniszterelnök úr által megküldött 
emléklappal köszöntötte Ötvös Miklóst 
Szólláth Tibor, Hajdúnánás város polgár-
mestere.

Születésnap

Isten éltesse sokáig Miklós bácsit 
erőben és egészségben 

családja körében! 90.
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Zsiga bácsi miközben reggelente a – Hu-
nyadi és a Honfoglalás utca keresztező-
désénél lévő – Gazda boltjának ajtaját 
kinyitja, bal válla fölött átnéz, s megpi-
henteti szemét a tőle nem messze lévő 
villanypózna tetején hangoskodó fiatal 
gólyapáron. Idén csak ketten keltek ki. 
Zsiga bácsi azonban meg van győződve 
ennek okáról. A tavalyi viharok ugyan-
is kissé megtépázták a gólya rezidenciát, 
s ennek tatarozása bizony sok időt vett 
igénybe a szülőktől. A hím érkezik visz-
sza Afrikából előbb, s ő kezdi a renoválást, 
de most mire megjött az „asszony” még 
a felével sem volt kész. Csakis ez lehetett 
a baj, hogy idén csak két csemete sikere-
dett. A gólyák előszeretettel fészkelnek 
vizes területek közelébe, s ehhez nekik 
Hajdúnánás nagyszerű territórium. Tisz-
tában van ezzel Zsiga bácsi is, ezért idén 
nevet is adott a két fiatalnak, így lettek ők 
Lilu és Lulu. A bolt törzsvendégei napon-
ta tájékoztatást kaptak a zsák korpa, vagy 
kukorica mellé a madarak állapotáról, 
fejlődéséről is, így megtudhattuk, hogy a 
testvérek hamarosan kirepülnek. Lilu (az 
idősebb) már a szomszéd kéményére is 
átszállt szárnyat próbálgatni. Hamarosan 
kinéz a Téglagyár környékére, s hatalmas 

békával a szájában tér vissza – reményke-
dett az öreg –. Sajnos azonban nem így 
történt. A kereszteződésben ugyanis van 
egy hatalmas trafókkal teli villanyoszlop 
is. Lilu gyakorlatozás közben oda szállt 
át, s megtörtént a tragédia. Sajnos le sem 
esett az áramütést követően, hanem hosz-
szú órákig, szinte mementóként feküdt az 
oszlop tetején. Zsiga bácsi persze azon-
nal telefonált az illetékeseknek s ők le is 
szedték a szerencsétlenül járt madarat, de 
a tragédia még nem ért véget. Lulu – va-
lószínűleg testvérét keresve – ugyanarra a 
helyre szállt, s őt is ott érte a halál. Az In-
terneten utána olvasva megtudtam, hogy 
az éves gólya szaporulat 20%-a szenved 
ilyen balesetet. Ha sikerül ilyen tartószer-
kezeteket kiszerelni, amelyikre ezek a gó-
lyák is már évek óta költenek, akkor miért 
nem lehet a másikra is valami védőszer-
kezetet, műanyag vagy falapot felhelyezni 
– sopánkodik Zsiga bácsi.
 Tud valaki valami megoldást? – kérdi 

tőlem is keserűen miközben a reggeli 
nyitáskor kulcsát a zárba helyezi, s már 
nincs kedve az árva fészekre pillantani.

 Van hát megoldás? – kérdem én is.

Kócsi Imre

Reszeginé Nagy Mária tevékenységével 
nagyban hozzájárul, hozzájárult ahhoz, 
hogy Hajdúnánáson és a Hajdúságban 
megismerjék városunk védjegyét” a „ka-
lapkötíst”, azaz a szalmafonást. Míg egész-
sége engedte folyamatosan járta az óvo-
dákat, iskolákat és tartott bemutatókat a 
gyermekeknek, nemcsak itthon, hanem 
Debrecenben és más vidéki városokban. 
Használati és dísztárgyaival számtalan ki-
állításon, termékbemutatón méltán öreg-
bítette Hajdúnánás, és megyénk hírnevét, 
Hajdú-Bihar megye népi iparművészetet. 

Marika apró kisgyermekkorától köti a 
„kalapot”, azaz fonja a szalmát, amelynek 
tudományát anyai nagymamájától tanult 
el. Egész élete a küzdés, a talpon maradás 
jegyében telt. Már pici gyermekként sok 
megpróbáltatáson ment át; szülei elvál-
tak, anyai nagymamája nevelte fel. Korán 
férjhez ment, négy gyermeket nevelt fel, 
és mellette mindig dolgozott. Hihetetlen 
akaraterővel építgette életét, hogy jussa-
nak egyről a kettőre. Dolgozott tsz-ben 
is, de mellette mindig kötötte a szalmát, 
ebből tudta kiegészíteni a nem túl vastag 
tsz-keresményt. Az évek múlásával újabb 
és újabb ötlete volt a szalma fonását ille-
tően, és az igények most is megkövetelik 
tőle, hogy mindig más formátumot, mo-
tívumot készítsen.

1993 óta, már mint nyugdíjas hagyo-
mányőrző népi iparművész, kizárólag a 
szalmafonással foglalkozik, vásárokra jár, 
többek között állandó résztvevője Buda-
pesten a Mesterek utcájának, a nagy kará-
csonyi vásároknak. 1985-ben megkapta a 
Népi Iparművész címet, 2013-ban Hajdú-

Bihar Megye Közgyűlésének Kölcsey-díját.
A „kalapkötís”, a szalmafonás a véré-

be ivódott, mint ahogy a megalkuvást 
nem ismerő akarat, ami élete során haj-
totta; mindig többre-többre jutni. Ezzel 
a konok elhatározással tudta azt a nagy 
munkát véghez vinni, amivel felépítette 
az Aranyszalma Alkotóházat, a helyi népi 
építészeti hagyományokat követve, és egy 
olyan centrumot hozott létre, amely im-
már a város és az idelátogatók szellemi-
lelki gyarapodását szolgálja. 

Munkássága során számtalan iskolá-
ban, óvodában, művelődési házakban 
próbálta meg bevezetni az ifjúságot, a 
gyermekeket a szalmafonás rejtelmeibe, 
nemcsak Hajdúnánáson. E tevékenysége 
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az egy-
koron általános tevékenység valamennyire 
visszanyerje létjogosultságát az „aranyszal-
ma” városában. Kora, és egészségi állapo-
ta miatt az elmúlt év nyarán megvált az 
Alkotóháztól, amelyet a Hajdúnánási 
Önkormányzat megvásárolt, és hasonló 
szellemben működtet tovább. Azonban 
a Jókai utcán kialakított egy újabb, jóval 
kisebb alkotóházat és népművészeti bol-
tot, mert mint mondja, nem tud ölbe tett 
kézzel üldögélni. 

Személyében azt az egyszerű, a régi ha-
gyományt folytató, erős akaratú asszonyt 
tisztelhetjük, aki túl a hetvenen is újabb 
és újabb célokat talál magának, és töret-
len hittel, kitartással valósítja meg azokat 
– lehetőleg saját erőből, mert ő jobb sze-
ret adni, mint kapni. Szívből gratulálunk 
Marikának és további erőt, egészséget kí-
vánunk munkájához! (HNU)

A Balaton és az úszás szerelmesei évről 
évre nagy izgalommal várják a tó át-
úszását, melyre egyre többen vállalkoz-
nak. Idén nyáron 7258-an indultak el 
a Révfülöp-Balatonboglár közti 5,2 km 
leúszására. Nagy örömünkre közülük 9 
nánási úszó is volt, akik közül többen 
most úsztak először. A leggyorsabbak 
1 óra alatt, átlagban 3 óra alatt teszik 

meg a távot, eredményeikről az interne-
ten lehet tájékozódni. (sarkany.hu)

A nánási résztvevők: Oláh Zsolt, ifj.
Oláh Zsolt, Fekete Imre, Csuja Gábor, 
Nagy János, Szatmári Sándor, Tóth Do-
minik, Nyakas Beáta és Fábián Antal.
Gratulálunk a nánási úszóknak!

Fekete Andrea

Kép: magánarchívum  A képen: Oláh Zsolt, ifj. Oláh Zsolt, Fekete Imre, Csuja Gábor, Nagy János.

Balaton átúszás 2014. Hungaricum lett a nánási szalmafonás: 
Megkapta a Népművészet Mestere díjat 
Reszeginé Nagy Mária szalmafonó

Rekviem egy gólyapárért

MAGYAr DAL NAPJA HAJDÚNÁNÁS 
2014. szeptember 14.

Idén kibővült programválasztékkal, a Hajdúnánási Gyógyfürdő múltjának felelevenítésével egybekötve, 
egész délutánt és estét betöltő programokkal – korabeli ruhák divatbemutatója, táncos, zenés délutánnal, 
a hungaricummá nyilvánított hagyományos magyar nóta megünneplésével – hívja és várja az érdeklődőket 
a rendező Nánási Népdal, Nóta és Tánc Kedvelők Egyesülete, valamint Hajdúnánás Város Önkormányzata.

Helyszín: Hajdúnánási Gyógyfürdő Fesztiválterület  Belépés: ingyenes

Meghívó Ez itt az Ön 
hirdEtésénEk a hElyE!

Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban!

A Népművészet Mestere-díjat azok a nem hivatásos alkotók kaphatják meg, akik hosszabb 
időszak alatt kifejtett munkásságukban kiemelkedő teljesítményt értek el a népművészet 
területén. A négy kategóriában odaítélt díjat idén már 61. alkalommal adták át a Mester-
ségek Ünnepe keretében. A kormány nevében Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások minisz-
tere augusztus 17-én vasárnap tíz alkotónak adta át a Népművészet Mestere díjat. Köztük 
a hajdúnánási Reszeginé Nagy Mária szalmafonó Népi Iparművésznek. A kitüntetéssel a 
Hungarikumok közé került a nánási szalmafonás.
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Dekorinfo Reklámiroda · 4087 Hajdúnánás, Ady E. krt. 35. sz.
Tel.: 06-30/442-3006 · E-mail: info@dekorinfo.net

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

Ajándéktárgyakra saját egyedi fényképeket, feliratokat készítünk!

Csak egy fotót hozz magaddal!!!

7 H jdú á á Ad E

A Hajdúnánási Gyógyfürdő ezen a nyáron is várja 
a kikapcsolódni és gyógyulni vágyó fürdővendégeket! 
Vegye igénybe gyógyászati kezeléseinket az 
Aranyszalma Gyógycentrumban!

Színvonalas szaunaprogramjaink 
mellett próbálja ki fényterápiás 
infraszaunánkat is!

Szombati szaunaprogramunk helyett, péntekenként mostantól 
kettő szaunaprogrammal várjuk a kedves vendégeinket!

NáluNk iS elkezdődött A Nyár! 
2014 július 1-től, minden nap reggel 8.00-tól este 20.00-ig tartunk nyitva! 

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

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

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.


Bocskai koronával történő fizetés esetén 5% kedvezmény!

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

Molnár Lászlóné (Ibolya) fodrászatában 
2013. május 30-tól a vendégek 
Bocskai Koronával is fizethetnek.

Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 7-9.
Nyitva tartás: H-P; 8-18 Tel.: 06 70 324-0346

1 fô segédmunkást
keresünk 

az OÁZIS MINI Kertészetbe.
Eladói tapasztalat előny. 

Jelentkezéshez önéletrajzot kérünk.
Cím: Hajdúnánás, Szabadság u. 50.
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INGYENES EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

720 Ft
adag

Seres Erika  Tel.: 06-70/378-0817

Kemencében készített házias ízekkel „A” és „B” menü 
választékkal. Igény szerint szombat, vasárnapra is. 

 Továbbra is várom kedves vendégeinket, házi süteményekkel 
és három féle menüvel.

Korona Patika

Voltaren Dolo filmtabl. 20 db 1770 Ft 1430 Ft
Calcium Sandoz pezsgőtabl. 20 db 1356 Ft 1145Ft
Exoderil Krém 15 g 1442 Ft 1220 Ft

Bocskai Korona elfogadóhely! 

www.szimpatika.hu
Boltunk szombaton 8–12-ig nyitva tart

OTP 
Lakástakarékkal 
álmai otthona 
könnyebben 
elérhető!

Kezdjen
el időben
tervezni!  

Részletek: www.otplakastakarek.hu  • 06 1 366 6888 

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletes információért kérjük, 
tájékozódjon az OTP Bank fiókjaiban vagy a www.otplakastakarek.hu címen közzétett 
Általános Szerződési Feltételekből és hirdetményből.  

 

Sikerrel zárult az „Óvodafejlesztés Hajdúnánáson” című TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0072 
számú Uniós pályázat, melynek összege 94 934 616 Ft volt
A pályázat megírásában a Városi Önkormányzat Pályázatíró csoportja jeleskedett. A megvalósítás kezdő időpontja 
2013. február 1., a pályázat záró időpontja 2014. július 30. A záró-rendezvény két napja alatt szakmai programok 
és gyermek programok egyaránt megjelentek. Bemutatásra került a Hajdúnánási Óvoda új kiadványa „Fűzzünk 
lombot szép füzérbe” címmel, az óvoda rendez vénygyűjteményének színvonalas megjelenítése, szakmai munkánk 
jeles példája.

Az Uniós projekt fő pillérei voltak a pedagógus kompetenciák fejlesztése, a társadalmi integráció segítése, az óvodai 
játékeszközök és bútorzat beszerzése, valamint udvari játékok bővítése.
A pedagógus továbbképzés és belső továbbképzések célja a szakmai kompetenciák erősítése, a lelki egészség fej-
lesztése, önismereti technikák elsajátítása, a közösség belső etoszának erősítése, az óvodák közötti szoros szakmai 
együttműködések mélyítése, és a közösségi információs csatornák kiépítése.
A továbbképző intézmény a budapesti székhelyű Loarning Innovation Kft. volt.
30 órás képzéseink a következő témakörökben kerültek megszervezésre:
	A projektmenedzsment alapelemei. Felkészítés a projektmenedzseri feladatok ellátására (2013. június 12–14.)
	Agressziókezelés a közoktatási intézményekben (2013. augusztus 26–28.)
	A lelki egészség fejlesztése önismereti technikák segítségével (2013. szeptember 25–27.)
	Harc a kiégés (burnout) ellen, avagy állítsuk vissza a pedagógusok életerejét! (2013. október 7–9.)
	A projektpedagógia alkalmazása hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelésében (2013. október 14–16.)
	Óvodából az iskolába zökkenőmentesen (2013. október 28–30.)
	Élhető környezet ma és a jövőben – Környezettudatos magatartásra nevelés (2013. november 11–13.)
	Terepi természetismereti programok vezetése (2013. november 18–20.)
	Mindennapi mozgás-öröm a gyermek testi és mozgásfejlődésében, a mindennapos testnevelés szerepe az óvodá-

ban és az alapfokú nevelésoktatás alsó tagozatán (2014. január 20–22.)
	Konfliktuskezelés a köznevelési intézményekben (2014. január 27–29.)

A szakmai módszertani megújulás alapja lesz egy tudatos innovatív óvodapedagógiai munkának.
Kolléganőink tudásából Hajdúnánás minden óvodás korú gyermeke profitál.
Nevelőtestületünk minden tagja részt vett legalább százhúsz órás képzésben. E kereten belül, az új módszerek, 
eljárások, értékes információk átvételében élen jártunk.

A pályázat másik fontos eleme a társadalmi integráció segítése, ez Családi napok és Rendezvény napok szervezé-
sével valósulhatott meg. A Hajdúnánási Óvoda 467 gyermekéhez és szüleihez kapcsolódóan terveztük és szerveztük 
meg a projektelemeket. Színes gyermekközpontú rendezvényeink a családok bevonásával a helyi kulturális intéz-
mények, civil szervezetek, vállalkozók, neves előadók, művészek részvételével zajlottak. A közös tevékenységek 
tervezése, szervezése, operatív megvalósítása az együttműködés, összedolgozás, modellértékű, komplex megnyil-
vánulásai építően hatottak mindannyiunk számára. Összes intézmény-egységünkben családi nap és rendezvénynap 
kiváló programjai lelkesítették kicsiket és nagyokat egyaránt. A célcsoport 1500–1800 főt jelentett. Segítő közremű-
ködőnk volt a folyamatban a Nánás Pro Cultura szakembergárdája. 

Harmadik részegysége a pályázatnak az óvodai játékeszközök és bútorzat, valamint udvari játékfejlesztés. A köz-
beszerzésen sikeresen pályázó Poly Product Kft. koordinálta, az eszközök teljes körű beszerzését. A gyermekek 
biztonságos sokoldalú fejlesztésének alapkritériuma az életkoruknak megfelelő tárgyi eszközök biztosítása. Mintegy 
harmincmillió forint összegben tudtunk bővítést eszközölni, amely hosszútávra pozitívan meghatározza fejlesztő-
munkánkat. Az udvari játékok: testi képességet, mozgáskoordiná-
ciót, kitartást, akaratot, fegyelmet, figyelmet és szociális fejlődést 
meghatározó környezeti tényezők. Ilyen mértékű elsőséget e terü-
leten még nem tapasztalhattunk a tárgyi feltételeink javulásában.
A szabványossági előírásoknak megfelelő udvari játék letelepítése-
ket a Hajdúnánási GEI munkatársai végezték számunkra.

A pályázat lényeges hozadéka továbbá az a közösségépítő munka, 
amit a helyi társadalmi közeg más más szöveteiből építő kezde-
ményezések sikeres összességét adta óvodás gyermekeink leg-
nagyobb örömére.

Kovácsné Bata Éva
intézményvezető

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap
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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. 

Kiadó: Nánás Pro Cultura Nonprof it Kft. 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. 
Megjelenik: havonta két alkalommal, 7000 példányban, ingyenesen Hajdúnánás és Tedej háztartásaiban
Felelős kiadó: Juhász Beáta ügyvezető • Főszerkesztő: Rigó Tamásné • Tördelés: Dekorinfo Plusz Reklámiroda
E-mail: hajdunanasi.ujsag@nanasholding.hu • Tel.: 06/70-372-1517, 52-382-400
Hirdetésszervező: Szabó Endre • 06-30-523-6848 • Nyomás: Litográfia Nyomda • ISSN 1215-9689

AutÓAlkAtrÉSzek A leGJOBB árAkON!
Kenőanyagok, autófelszerelések, akkumulátorok, 

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

vagy 4 órán belül több ár és minőségi kategóriában!

ÚJ!Ajánljuk figyelmébe!

175/65r14 Strial, eu nyári gumi 9 800 Ft
205/55r16 Strial, eu nyári gumi 13 500 Ft
12V45AH Akkumulátor J.P. 2 év garancia 9 900 Ft

Mannol Germany motorolaj 10W40 4l 3 900 Ft
rowe Germany motorolaj 10W40 4l 4 900 Ft
total Quartz motorolaj 10W40 4l 5 500 Ft

Mesfém KFT. Hajdúnánás, Dorogi u. 7. • Tel.: 52/570-575, 52/570-576
Mobil: 06-20/9818-920 • E-mail: mesfem@gmail.com • http://mesfem.uw.hu

Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 
a vidéki területekbe beruházó Európa

Pályázati forrásból újul meg az IPOSZ székház 
A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcím keretében a Hajdúnánási Ipartestület Egyesület 2013 
júniusában pályázatot nyújtott be „A Hajdúnánási Ipartestület székházának korszerûsítése, szolgáltatásainak fejlesztése” címmel. Az IPOSZ a 8546688164 azonosító számon nyilvántartott pályázatán 16 711 724 Ft 
támogatást nyert, melybõl a szervezet Attila utcai székházának energetikai korszerûsítése és felújítása történik meg.

INTERNET
WS-3	 2500 Ft 3MB/256KB
WS-10 4000 Ft 10MB/2MB 
WS-12 6500 Ft 12MB/3MB
WS-15 8000 Ft 15MB/4MB

PAN-3 2500 Ft 3MB/256KB
PAN-10 3490 Ft 10MB/2MB
PAN-12 4200 Ft 12MB/3MB

4080 Hajdúnánás
Köztársaság tér 17.
E-mail: ugyfelszolgalat@wifisecurity.hu  Web: www.wifisecurity.hu

START
12 csatorna / 6 HD csatorna 1290 Ft
OPTIMAL
44 csatorna / 9 HD csatorna 2990 Ft
MAXIMAL
58 csatorna / 15 HD csatorna 4990 Ft

TV
SZOLGÁLTATÁS

(Családi, valamint kertes házakra vonatkozik, Hajdúnánás, Hajdúvid és Tedej területén.)

(Panelházakra 
vonatkozik 
Hajdúnánás 
területén.)

Az árak az Áfa-t tartalmazzák! A hirdetés nem minősül ajánlattételnek, 
teljes tájékoztatásért informálódjon ügyfélszolgálatunkon! Az árak át-
utalásos vagy készpénzes havidíj fizetése esetén érvényesek.

Formációs TánccsoporTok
22. éves, alakuló megbeszélését

Hajdúnánáson, a Művelődési Központban, 2014. szeptember 7-én, 
vasárnap, 10 órától tartjuk.

Kezdőknek, gimnáziumi korosztálynak is!

Minden érdeklődőt szeretettel vár:
Kacsora Tibor táncpedagógus * Tel.: 06-30/28 73 168

„NÁNA”

Újra Csángó-földön
Az előző évekhez hasonlóan ismét útra 
kelt városunkból az a többé-kevésbé már 
megszokott tagokból álló kis  csapat, akik 
a csángó magyarok segítését tűzte ki célul. 
Az út szervezése hosszú hónapokba telt, 
hiszen a finanszírozáshoz, az adományok 
összegyűjtéséhez időben el kellett kezdeni a 
„munkát".

Városunk iskoláinak tanulói, a pedagógu-
sok, a szülők és a lakosság ám sajnos kevés 
vállalkozó) szívesen támogatták a gyűjtést, 
hiszen a jó ügy érdekében sok olyan „kincs" 
került elő a padlásokról,tárolókból, melyek 
örömet okoztak egy másik családnak, ahol 
nem állnak hasonló dolgok rendelkezésre.

A csángók segítése a fő indíttatás természe-
tesen- egy olyan falu lakóinak a meglátogatá-
sa és megajándékozása, ahol az anyagi jólétet 
még csak hírből sem ismerik. (Szándékosan 
írtam a jólét elé az anyagi szót, mivel a többi – 
szellemi, lelki – nem ennyire nyilvánvaló egy 
idegen számára.) Lábnyik – első látásra a vi-
lág vége; a másodikra egy csodaszép mesebeli 
kis falucska Bákó megyében – a legkeletibb 
magyarok lakta falu Moldva közepében. A 
szakirodalom szerint a székelyes csángó falvak 
közé tartozik, mivel alapítói székelyek voltak. 

A hosszú odaút fáradalmait pillanatok 
alatt elfelejti az, akit örömmel fogadnak, 
vagy ha oda érkezik, ahová vágyott. Mi már 
első este „megérkeztünk”, hiszen tudtuk: jó 
helyre mentünk, oda, ahova elfér a segítség.

Az érkezésünk utáni reggelen csapatunk 
egyik része elkezdte az itthonról szállított fá-
ból, gerendákból készülő játszótér építését, a 
másik fele  disznóvágásba fogott. A 120 kg-os 
„alapanyag”-ot a közeli faluban vásároltuk, 
tulajdonosával előre egyeztetve. A jókora 
húsmennyiség nemcsak a mi élelmezésünket 
szolgálta, hanem minden nap vendégül lát-
tuk a falu apraját-nagyját: húsleves, tepertő, 
oldalas, hurka-kolbász, sült szalonna, töltött 
káposzta, pörkölt  került az asztalra igazi jó 

„nánási-disznótoros” receptek szerint – sza-
kácsunk  és felesége gondoskodott erről .

A szorgos munkálkodások mellett jutott 
idő a gyerekekkel való foglalkozásokra is, 
akik amellett, hogy izgatottan várták a ké-
szülő játszóterük birtokba vételét szívesen 
vették a kézműves foglalkozásokat is. A 
szövés, fonás, nemezelés rejtelmei mellett 
fontos célunk volt – nemcsak tanítónőként 
– hogy a gyerekekkel magyarul beszélges-
sünk, énekeljünk, hiszen ebbéli ismereteik 
igencsak hiányosak. Szüleik, nagyszüleik be-
szélnek ugyan magyarul, de a kisebbek már 
nem annyira- csak kevés helybéli gyerek érti 
és beszéli a magyar nyelvet. 

Hazautazásunkat megelőző napon ellá-
togattunk Magyarfaluba, ahol két évvel ez-
előtt teljesített csapatunk egy része  hasonló 
küldetést. Vendéglátónk Pogár László volt, 
aki a Moldvai Csángó Magyar Szövetség 
elnöke minden nap ellátogatott hozzánk, 
így szívesen mutatta be nekünk családját és 
az ő otthonát, gazdálkodását. Meglátogat-
tuk ottani barátainkat, valamint egy közös 
„patronáltunkat”, akinek évről évre viszünk 
ajándékot.

Erről szólt a mi 5 napunk. Sok játékot és 
ruhaneműt ajándékoztunk mindezeken kí-
vül Lábnyik lakóinak, valamint könyveket, 
újságokat, melyeket a Gyermekek-házában 
hagytunk, hogy azokhoz minden magyarul 
tanuló falulakó hozzáférhessen. Sokat be-
szélgettünk velük, énekeltünk,  sőt táncol-
tunk is velük. 

Köszönet a helyi támogatóinknak:  Ga-
csályi Gábor református lelkész, Szerszámbi-
rodalom, Színvonal, Prónay Sándor,  Har-
sányi Orsolya,Nánás Pro Cultura Nonprofit 
Kft, Szabó János, Kelet-Fa Kft., Start Mun-
kaprogram Mezőgazdasági Kertészet, Pálfi 
László, valamint a csapatunk elkötelezett, 
lelkes tagjai.

Fekete Andrea


