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Hajdúnánáson is elindult 
a Diplomamentő program

3. oldal

Fergeteges hangulat 
a Mikulás bálon 

3. oldal

Pásztorhagyományok –
pásztorszentély

5. oldal

Egy kiállítás margójára

5. oldal

Nánási Advent Nagyanyó meséi
Immár ötödik alkalommal került megrendezésre a karácsony előtti első 
adventi gyertya meggyújtása és a város karácsonyfájának feldíszítése vá-
rosunk főterén november 30-án

Advent az eljövetel, a várakozás és 
reménykedés ideje, a Karácsonyra 
való előkészület időszaka. A négy 

gyertya a hitet, a reményt, a szeretetet és 
az örömöt szimbolizálja. Ezen kívül a 
gyertya a szentháromságot is jelképezi: a 
teste a testet, a kanóca a szellemet, míg a 
lángja a lelket.

Az advent első napján kézműves foglal-
kozásokkal vette kezdetét a Bocskai Film-
színházban a karácsonyra való készülődés, 
ahol a kicsik és nagyok egyaránt karácso-
nyi szalmákat, nemezdíszeket, adventi 
koszorúkat és asztaldíszeket készítettek.

A város főterén 15 órától Buczkó József 
a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytör-
téneti Gyűjtemény igazgatója köszöntötte 
a közös ünnepre érkezőket, s beszélt ezen 
időszak jelentőségéről. Az adventi készü-
lődésre látogatók együtt díszítették fel a 
város karácsonyfáját, mindemellett pedig 
karácsonyi vásárral, énekkel, adventi fánk 
sütéssel és állatsimogatással kedveskedtek 

a szervezők a nézelődőknek. Az ünnepi 
tűzgyújtást követően a Makláry Lajos Kó-
rus Dalra Fel Egyesület és a Cinegelábúak 
Néptánccsoport színesítette a délutáni 
programot. Ezt követően Csiszár Imre al-
polgármester úr a hagyományokhoz hí-
ven városunk karácsonyfájára helyezte a 
csúcsdíszt, majd az első adventi gyertya 
meggyújtására is sor került.

Hajdúnánás mellett Tedejen is feldíszí-
tették a településrész karácsonyfáját no-
vember 30-án a Hétszínvirág Óvoda mel-
lett, ahol az ünnepi műsort az óvoda gyer-
mekei adták. A meleg tea mellett a Tedeji 
Nyugdíjas Egyesület tagjainak sütemé-
nyei, illetve a Közösségi Ház forralt bora 
tette meghittebbé a hangulatot a hűvös 
délutánon.

A karácsony előtti várakozás pillanatai-
ra sokan voltak kíváncsiak, ezt bizonyítot-
ta az a karácsonyi koncert is, amelyet Ta-
báni István adott a hajdúnánási reformá-
tus templomban. (HNU)

Minden kedves olvasónknak 
áldott karácsonyi ünnepeket és sikerekben 

gazdag új esztendőt kívánunk!

A Város Nap programjai között már sok éve a kezdő rendezvények egyike a Nagy-
anyó meséi – amelyet hagyományosan a Kéky Lajos Város Művelődési Központ 
szervez. A program különlegessége, hogy az Önkormányzat Képviselőtestületének 
tagjai diafilmeket vetítenek és mesélnek a kicsiknek. 

Idén december 10-én 7 óvodás csoport 
érkezett – immár nem a Tájházba, ahol 
eddig mindig rendezték, hanem az Arany-
szalma Alkotóházba, ahol duruzsoló cse-
répkályha melege mellett, finom foszlós 
kalács, meleg kakaó várta az aprónépet. 
A Képviselőtestület tagjai pedig maguk 
is egy csöppnyi időre visszarepülhettek 
az időben, akár saját gyermekkorukba, 
hiszen a diafilmvetítés ma már nem a 
megszokott dolgok közé tartozik. A mese 
nagyon fontos a kisgyermekek fejlődése 
szempontjából – ezt köztudott dolog, és 
bizonyára sokan mesélnek is gyermekeik-
nek, unokáiknak otthon, de ilyenkor, ad-
vent idején, karácsony közeledtével még-
inkább varázslatos hangulata van egy-egy 
közös délelőttnek, főként ha ehhez még 
olyan környezet és szeretetteljes fogadta-
tás járul, mint amelyet ezek a „nagyanyós 
mesés délelőttök” sugároznak. (HNU)
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Gyógyszolgáltatások az 
Aranyszalma Gyógycentrumban 

Keressenek és Mi segítünk! 

 ‒ Kedves Csilla! Hol, hogyan kezdjen 
hozzá a rászoruló páciens, ha Önöknél szeret-
ne TB által támogatott kezeléseket felvenni?

‒ Először is a reumatológiai szakrendelésre 
beutalót kell kérni a háziorvostól, innen az 
adott szakrendelésre kell elmenni, és kérni a 
kezeléseket, amelyek típusát a szakorvos dön-
ti el.
 Hány kezelést kaphat a páciens? 
‒ A kezelések száma 15 db, amelyet 56 

nap alatt kell felvenni. A recept a kiírástól 
számított 28 napig érvényes, tehát 28 napon 
belül el kell kezdeni a kezelést. Minden keze-
lésre időpontkérés szükséges, melyet szemé-
lyesen a fürdő pénztáránál,  vagy a 06/52-
381-858-as telefonszámon tehetnek meg, 
záróra előtt 1 órával már nincs időpont adás. 
Fontos azt is tudni, hogy a hajdúnánási 
lakcímmel rendelkezőknek évente 2x15 
ilyen alkalmat finanszíroz a helyi önkor-
mányzat!
 Milyen további TB által finanszírozott 

kezelések vehetők igénybe?
‒ A teljes gyógyszolgáltatási paletta szere-

pel benne; azaz, tangentor, súlyfürdő, szén-
sav-kád, iszappakolás, gyógymasszázs, víz 
alatti gyógytorna.
 Úgy hallottuk, hogy újabban fizikote-

rápiás kezelések is felvehetők.
 ‒ Igen, sokan nem tudják még, hogy itt is 

megkaphatják, gyakorlatilag a szakorvos által 
felírt kezeléseket ki lehet egészíteni a fizikote-
rápiával is.
 Mindezeken túlmenően milyen kezelé-

sek, szolgáltatások vehetők igénybe a gyógy-
centrumban? 

‒ Vannak olyan kezelések, amelyek nem 
tartoznak a társadalombiztosítás által finan-

szírozottak közé, azaz piaci áron megvásárol-
hatók. Ilyenek pl. a gyógytorna: 600.-Ft/30 
perc (főleg egyénre szabott), sportmasszázs: 
1400.-Ft. / 20 perc, Csokoládé masszázs: 
2500.- Ft. /30 perc, lávaköves masszázs: 
2500.- Ft. /30 perc, talpmasszázs: 2500.- Ft. 
/40 perc, továbbá pedikűr: 2200.-Ft. 
 Végezetül mely napokon, mely időpon-

tokban juthatnak hozzá mindezekhez a keze-
lésekhez, szolgáltatásokhoz az érdeklődők? / 
‒ Szinte az év minden napján kezelünk, még 
hétvégi napokon is, ügyeleti rendszerben. 
Masszázs: 8:10 az első és 18:05 az utolsó tan-
gentor-iszap-szénsav-súlyfürdő: 9:10-től 
17:30-ig,  gyógytorna: vasárnap, hétfő kivé-
telével minden nap(szombaton is) reggel 
7:30-tól du. 16.00-ig Víz alatti gyógytorna 
ezen reggeleken 7:30-tól a felkorlátozott ben-
ti nagy medencében. Hétfőtől csütörtökig 
található bent a reumatológus fürdőorvo-
sunk, és aki más városból érkezik, az ott hely-
ben kiírathatja a kezelést magának ( helyi la-
kosok inkább a rendelőintézetbe menjenek 
ha lehet) a doktor úrral részletes rendelésért 
kérjük, érdeklődjenek telefonon. /0652381-
858/ más városból jövőknek: kezelésenként 
300.-Ft. önrészt kell megfizetni. Min. 600.- 
Ft. (ebben van egy fürdőbelépője, ami 300.-
Ft.,  ezen kívül e mellé ahány kezelése van 
kiírva annyiszor 300.-Ft.
 Kedves Csilla, köszönjük a tájékoztatást, 

reméljük, felkeltettük érdeklődésüket, segít-
hettünk a rászorulóknak

Nyitvatartás: 
hétfő - csütörtök: 08:00 - 19.00
péntek - vasárnap: 08:00 - 20:00

A tél közeledtével az idősebb emberek szá-
mára nehéz időszak következik. Rövideb-
bek a nappalok, az időjárás sem kedvez 
a friss levegőn való sétára, kevesebb időt 
töltünk a szomszéddal, ismerősökkel való 
beszélgetéssel. Fűteni kell, nagyobb bevá-
sárló táskát kell cipelni, hogy kevesebb-
szer kelljen kimozdulni a meleg lakásból. 
Nincs is ezzel semmi gond, ha az ember 
a korának megfelelő egészségi állapotban 
mindezeket el tudja végezni. 

A probléma akkor keletkezik, amikor 
már fogy az erő, nincs otthon a gyermek, 
a szomszéd sem ér mindig rá, vagy nem 
akarjuk terhelni saját problémánkkal a 
körülöttünk lévő ismerősöket. 

Városunkban sok ilyen ember él, akik 
segítségre szorulnak, azonban tartásuk, 
méltóságuk nem engedi meg, hogy se-
gítséget kérjenek. Pedig higgyék el, kérni 
nem szégyen, főleg, ha van olyan, aki se-
gíteni akar és tud!

Hajdúnánáson több olyan szervezet 
működik, akik több éve, évtizede segítik 
a saját otthonukban élő idősebb, vagy be-
teg, segítségre szoruló embereket.
 A Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-

gálat irányításával működő „Segítő Ke-
zekkel az Idősekért” programban a 65 
év feletti lakosoknak tudnak például 
a napi főzésben, bevásárlásban, csekk 
befizetésben, gyógyszer kiváltásban 
ingyenesen segíteni. Telefonon a 381-
624 számú telefonon érhetők el, vagy 
napközben a Kossuth utca 19. szám 
alatt kereshetők személyesen.

 Vannak olyan szociális szolgáltatók, 
akik házi segítségnyújtást végeznek a 
városban. Náluk általában térítési díjat 
kell fizetni. Kérelemre felmérik a segít-
ségre szoruló hajdúnánási lakosok gon-
dozási szükségletét, ez alapján megálla-
pítják a segítségnyújtás napi, vagy heti 
idejét és biztosítják az alapvető gondo-
zási, ápolási feladatokat. Ők is közre-
működnek a bevásárlásban, gyógyszer 

felíratásban, vagy éppen segítenek a 
nagytakarításban, vasalásban, stb. Fel-
adataik ellátása során más, bővebb 
lehetőségeik vannak, mint az előző-
ekben leírt, Családsegítő Szolgálat 
vezette Segítő Kezek programban. 
Ők azok a szakemberek, akik az alap-
vető gondozási, ápolási feladatokban is 
biztonságosan igénybe vehetők, hiszen 
végzettségük, vagy gyakorlati tapaszta-
lataik alapján helyettesíteni tudják a 
gyermeket, a jó szomszédot, vagy az 
ismerőst. (Persze nem tudják pótolni 
az asszisztenst, aki naponta átköti a se-
bet, vagy beadja az injekciót, mivel ez 
már egészségügyi feladat!) 
Aki a most olvasottak alapján úgy érzi, 

hogy tudunk segíteni, az alábbiakban fel-
soroljuk a Hajdúnánáson tevékenykedő 
házi segítségnyújtó szolgáltatók neveit és 
elérhetőségeit:
 Tevékeny Gondozási Szolgálat, Hajdú-

nánás, Dorogi utca 51. szám, telefon: 
06-70/953-6497, vagy 06-70/953-
6446;

 Református Szociális Gondozási Köz-
pont, Hajdúnánás, Polgári utca 12. 
szám, telefon: 52/381-204;

 Római Katolikus Egyházközség Házi 
Segítségnyújtó Szolgálata, Hajdúnánás, 
Bocskai utca 1. szám, telefon: 20/500-
1286; 

 Hajdúsági Házi Segítségnyújtó Szolgá-
lat, Hajdúdorog, Fogadó utca 5. szám, 
telefon: 52/572-020.
Mindezeken túl, a szociális jellegű 

egyéb problémájával megkeresheti hi-
vatali időben a Hajdúnánási Közös Ön-
kormányzati Hivatal Szociális Csoportját 
(Hajdúnánás, Köztársaság tér 1., udvari 
épület). 

Keressenek bennünket, hogy segíthes-
sünk!

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

A több mint fél évszázados múltra visszatekintő Hajdúnánási Gyógyfürdő kiváló 
hatású gyógyvize az egészségmegőrző, gyógyító szolgáltatások egész sorát biztosít-
ja nem csak az idelátogatóknak, hanem a helybeli lakosoknak is. A napokban az 
Aranyszalma Gyógycentrumban jártunk és Zováth Csilla csoportvezetőt kérdez-
tük, milyen feltételek mellett, milyen gyógyászati kezeléseket vehetnek igénybe a 
vendégek.

Anyakönyvi hírek
Akiktől 2014. novemberben búcsút vettünk:Gratulálunk a 2014. november–december 

hónapban házasságot kötött pároknak!

2 Nagy Imre–Nagy Zsuzsanna
2 Borbély Tibor Lajos–Lévai Krisztina
2 Kéki Lajos–Deák Anikó

Köszöntjük Hajdúnánás legifjabb lakóit!

3 Husvéth Nóra
3 Péntek Szofi Kata
3 Szőllősi Levente Áron
3 Váradi Luca

1 Bagoly Sándorné
1 Balogh Imre
1 Csiki Éva
1 Hernyák Gáborné
1 Kanda Imréné
1 Kiss László
1 Nagy Lászlóné
1 Oláh Miklós
1 Pálóczi Sándorné

1 Reszegi Lajosné
1 Süveges Imre
1 Szabó Sándor
1 Szicsák Gábor
1 Timári Gáborné
1 Ujvárosi Márton
1 Uri László
1 Varga Antal

Sok szeretettel hívjuk a gyerekeket 
és a felnőtteket, a családokat 
a Kaláka együttes Szabad-e bejönni 
ide betlehemmel című jótékonysági 
karácsonyi koncertjére
a hajdúnánási Református Templomba

2014. december 22-én (hétfőn) 18 órára.
Belépő: 1200 Ft

A koncert bevétele a sződemeteri református 
templom felújítását segíti.

Jegyek a Kéky Lajos Városi Művelődési Központban 
és a Református Lelkészi Hivatalban (Kossuth u. 2.), 

valamint a helyszínen válthatók

eghívó
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Fergeteges hangulat a Mikulás bálon 

Nagyszabású és igen nagy érdeklődést 
mutató bálnak adott otthont a Bocskai 
iskola Polgári úti tornaterme december 
6-án, szombaton.

Az iskola évente két alkalommal rendez 
jótékonysági bált a hátrányos helyzetű 
tanulói esélyegyenlőségének elősegítése, 
a tanulók jutalmazása, versenyeken való 
részvételének (nevezési díjak, utazási költ-
ségek), kirándulások támogatása érdeké-
ben. Az egyiket tavasszal, a másikat pedig a 
Mikulás nappal összekötve rendezik meg.

A nagy hagyományokra visszatekintő 
rendezvény városunk életében már azok-
hoz a társadalmi eseményekhez tartozik, 
melyet az emberek előre várnak, s melyre 
izgalommal telve készülnek is.

Székely Barnabás intéz-
ményvezető-helyettes, a bá-
lok megrendezéséért felelős 
szakmai vezető elmondása 
szerint évről évre nagyobb 
„tömegeket” moz gósít a Mi-
kulás-bál, hisz idén például 
340 vendég szórakozhatott 
a színes programot és remek 
szórakozási lehetőséget kíná-
ló esten, köztük osztálytalál-
kozót rendező egykori diák-
jaival. Rendkívül összefogott 
csapatmunkának köszön-
hetően ízléses dekoráció, 
finom ételek, igényes, szín-
vonalas zene és változatos, 
szórakoztató műsor fogadta 
a vendégeket, ahol többek 
között a pedagógusok és csa-
ládtagjaik által bemutatott 
„Andok-menti indiántánc” 
nagy sikert aratott.

Ez a precíz, minden részletre kiterje-
dő szervezés, lebonyolítás Pusztai Eszter 
témavezető, Madai Tamás és Székelyné 
Nádas Zsuzsa főszervezők lelkiismeretes 
munkájának köszönhető.

A Szülői Munkaközösség, az iskola dol-
gozói és tanulói is mind-mind kivették 
részüket nemcsak a szervezőmunkában, 
hanem a lebonyolításban és az ún. utó 
munkálatokban is.

A helyi vállalkozók, az osztályok és a 
szülők rengeteg ajándékot vittek a tom-
bolasorsolás izgalmainak fokozására, így a 
hajnalig eltartó jó hangulat több részről is 
biztosítva volt.

Köszönjük mindenkinek a Mikulás bál 
megrendezésében való segítő közreműködését!

Hazánkban évente több ezer diploma ma-
rad a felsőoktatási intézményekben, mert 
sok végzett hallgató a képzési időn belül 
nem szerzi meg a követelményekhez szük-
séges nyelvvizsgát. A Diplomamentő 
Program célja, hogy a diplomások megta-
nulhassák a nyelvet, és kevesebb legyen, 
aki tanulmányai végén nem veheti át az 
oklevelet. Az ingyenes nyelvtanulási prog-
ramnak köszönhetően a munkanélküliség 
is csökkenhet, hiszen a diplomával és 
nyelvvizsgával rendelkezők könnyebben 
találnak munkahelyet.

Az országos program városunkban is 
kezdetét vette november 28-án az Óvo-
da utca 2–10. szám alatt. A nyilvános 
képzésindításon az Országos Foglalkoz-
tatási Közhasznú Nonprofit Kft. részéről 
Kovács-Tőzsér Veronika köszöntötte a 
megjelenteket, majd röviden ismertette a 
programot, s annak feltételeit. Elmondta, 
hogy Hajdú-Bihar megyében 13 képzés 
vette kezdetét a napokban, mintegy 170 
fő részvételével Hajdúnánáson túl Debre-
cenben, Püspökladányban, Berettyóújfa-

A Bocskai Iskolában kiemelt fontosságú 
feladat a gyerekek olvasóvá nevelése. A ta-
nítási órákon túl, szabadidős tevékenységek 
keretében is igyekszünk készség szintre fej-
leszteni a tanulók olvasási teljesítményét.

„Kalandozzunk a Szitáry testvérekkel!” 
címmel indult útjára az immár harmadik 
éve tartó alsó tagozatosokat érintő projekt. 
E program keretében is igyekszünk értő 
olvasóvá nevelni tanítványainkat, jelenleg 
a negyedik évfolyam öt osztályát. Ebben 
a tanévben Móra Ferenc Rab ember fiai 
című regényét olvasták el a gyerekek.

A mű feldolgozására hat hónap áll ren-
delkezésre, mely idő elegendő lehetőséget 

30 éves osztálytalálkozó résztvevői – a bál előtt. 

2014. | 12. | 05.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

53 876 931 FORINTBÓL VALÓSULT 
MEG HAJDÚNÁNÁSON A VÁROSI 
RENDELŐINTÉZET ENERGIAELLÁTÁ-
SÁNAK FEJLESZTÉSE NAPELEMES 
RENDSZER KIÉPÍTÉSÉVEL

A Városi Rendelőintézet és Ápolási Intézet Hajdúnánás, Kossuth utca 10. 
szám alatti ingatlanán megtörtént az épület energiaellátásának fejleszté-
se, amelynek során az épület tetőszerkezetén 200 db napelem került el-
helyezésre, amelyek a közintézmény villamos energia ellátásának nagy 
részét biztosítják.

Hajdúnánás város újabb állomásához érkezett a közintézményeinek energiahaté-
konyságát célzó fejlesztésekben. 
Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program KEOP-4.10.0/
A/12-2013-1050azonosítószámú,„Hajdúnánás,VárosiRendelőintézetenergiael-
látásánakfejlesztésenapelemesrendszerkiépítésével”címűprojektkeretébena
Városi Rendelőintézet épületének környezettudatos és költséghatékony energia-
ellátásavalósultmeg.Azintézményafejlesztéstmegelőzőenteljesegészébena
közcélúvillamoshálózatracsatlakozott,innenvetteigénybeazépületműködtetésé-
hezszükségesvillamosenergiát,amelyneknagyrészétafejlesztésmegvalósítását
követőennapenergiabiztosítja.
AprojektcéljaaHajdúnánásVárosiÖnkormányzattulajdonábanlévőVárosiRen-
delőintézetvillamosenergiaköltségénekcsökkentéseagazdaságosabbüzemel-
tetésérdekében.Anyertesprojektnekköszönhetőencsökkenakörnyezetethátrá-
nyosanérintőkárosanyag-kibocsátás,amelynekrévénhozzájárulunkkörnyezetünk
fenntarthatóságához.
A45795391FtösszegűEurópaiUnióspályázatitámogatásnakköszönhetőenaz
intézménytetőszerkezeténelhelyezettnapelemekkörnyezettudatosanésköltség-
hatékonyanbiztosítjákavárosegészségügyiintézményevillamosenergiaellátásá-
nak nagy részét.

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

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Olvasóvá nevelés a Bocskai Iskolában Nyilvános képzésindítást tartott novem-
ber 28-án a „Diplomamentő” program 
keretében az Országos Foglalkoztatási 
Közhasznú Nonprofit Kft. városunkban.

Hajdúnánáson is elindult 
a Diplomamentő program

kínál az író életének áttekin-
tésére, a regény hátterének 
megismerésére, a szereplők 
ábrázolására, a helyszínek le-
írására. 

December másodikán gyűl-
tek első alkalommal össze a 
csoportok, akik az előzetes fel-
adatként megkapott témakör-
ből készültek fel. Így bepillan-
tást nyertünk a XVII. századi 
Erdély történelmébe, kultúrá-
jába, megismerkedtünk a mű 

szerzőjének életével képes beszámoló, fotó-
kiállítás keretében. Reich Károly illusztrá-
ciói alapján a regény helyszíneinek bemu-
tatása történt meg. A mű cselekményének 
felvázolását párbeszédekkel, idézetekkel 
színesítve tették meg a diákok. Az író sza-
vait felidézve hallhattunk a regénybeli em-
beri kapcsolatok alakulásáról. Képes be-
mutatókkal, időszalaggal vált érdekessé, és 
követhetővé a történet. A délután zárása-
ként keresztrejtvényt fejtettek a gyerekek, 
majd végül megkapták a következő foglal-
kozásra szánt feladatokat.

Januárban ismét találkozunk!
Kovács Mónika, tanító

luban és Hajdúböszörményben. Szólláth 
Tibor, Hajdúnánás város polgármestere 
nagy lehetőségnek nevezte a programot, 
hiszen a város előrehaladásához nélkü-
lözhetetlenek azok az emberek, akik 
nemcsak piacképes diplomával, de hasz-
nálható nyelvtudással is rendelkeznek. 
Polgármester úr hozzátette: akik élnek a 
program nyújtotta lehetőségekkel, s így 
megszerzik nyelvvizsgájukat a lehetőségek 
tárháza nyílik meg előttük.

Borzáné Fogarasi Ildikó a New York 
Nyelviskola ügyvezető igazgatója tájékoz-
tatójában kiemelte, hogy a Diplomamen-
tő Programban az érintettek pályázatot 
nyújthattak be angol, német és francia 
nyelvből. A 240 órás képzés keretében 
heti 8 órás intenzív nyelvtanulás végez-
tével a képzésbe bekerültek államilag elis-
mert, középfokú (B2) komplex nyelvvizs-
gát tesznek 2015. december 31-ig.

A programra a továbbiakban is lesz lehe-
tőség jelentkezni. További információ az 
alábbi weboldalon található: http://www.
ofa.hu/hu/diplomamento+program/
diplomamento+program+2.html
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Igazgatási szünet a 
Városházán

Tájékoztatom Hajdúnánás város lakossá-
gát, hogy Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 349/2014. 
(XI. 27.) számú Képviselő-testületi Hatá-
rozatával igazgatási szünetet rendelt el 
2014. december 22-től 2015. január 2-ig. 

Az igazgatási szünet a Hajdúnánási Kö-
zös Önkormányzati Hivatal munkarend-
jét érinti. A szünet időtartama alatt a Hi-
vatalban a sürgős, azonnali beavatkozást 
igénylő ügyek intézésére ügyelet műkö-
dik, a zavartalan ügymenet és folyamatos 
feladatellátás a halaszthatatlan döntést 
igénylő eljárásokban biztosított. Kérjük 
ügyfeleinket, hogy az igazgatási szünet 
idején esedékes hatósági eljárás indítása, 
ügyeik intézése során vegyék figyelembe 
az igazgatási szünet időtartamát. 

Önkormányzati hírek

Megértésüket köszönjük!
Dr. Kiss Imre, jegyző

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük Hajdúnánás Tisztelt lakosságát 
és a jogi személyeket, hogy 2014. decem-
ber 26-án (pénteken) a hulladékszállítás 
az ünnepre való tekintettel elmarad!

Helyette: 2014. december 28-án (va-
sárnap) történik a hulladékszállítás.

A megszokott helyen az elszállítani kí-
vánt hulladékot kérjük reggel 6.00 óráig 
helyezzék ki.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft.

Települési adó
Tisztelt Hajdúnánásiak!

A 2014. november 27-i testületi ülésen 
olyan adóváltozásokat fogadott el a Kép-
viselő-testület, amelyről mindenképpen 
tájékoztatni szeretném a város lakosságát. 
Szeretném, ha megismernék azt a gondo-
latmenetet, ahogyan az előkészítés során 
megfogalmazódtak az elképzelések. 

A 2014-2020-as Európai Uniós prog-
ramozási időszak ismét biztosít fejlesztési 
lehetőségeket településünknek, de a to-
vábbi célok elérése érdekében a képviselő-
testületnek gondoskodnia kell a saját for-
rás, az önerő stabil biztosításáról.

Az önkormányzatok gazdálkodását szá-
mos tényező befolyásolja, melyek közül 
egyik legfontosabb a jövő évet tekintve 
Magyarország 2015. évi költségvetésének 
alakulása és az adótörvény bekövetkező 
változásai. 

Mindezek függvényében kikerülhetet-
lenné vált a város eddigi adópolitikájának 
megvizsgálása és újragondolása. Egy tele-
pülés bevételének egy jelentős részét 
ugyanis a lakosság által befizetett adók al-
kotják, mellyel kapcsolatos döntések 
meghozatala minden esetben nehéz, ezért 
kellő körültekintést igényel. A célkitűzés a 
város további fejlesztéseit megalapozó, de 
az adófizetők teherbíró képességét és va-
gyoni viszonyait figyelembe vevő, igazsá-
gosabb adórendszer megteremtése volt.

A helyi adókról szóló törvényben neve-
sített öt helyi adó közül Hajdúnánáson 
négy van érvényben: az építményadó, a 
magánszemélyek kommunális adója, az 
idegenforgalmi adó (melyet mindig az itt 
vendégéjszakát töltő fizeti meg) és a helyi 
iparűzési adó.

A november 27-én tartott testületi ülé-
sen elfogadott döntés ezek közül az épít-
ményadót érintette, mely mértékének 
felső határát a helyi adókról szóló törvény 
1.852,1,- Ft/m2/év határozza meg. 

Ez a mérték Hajdúnánáson jelenleg 
235,- Ft/m2/év. Megvizsgáltuk a környező 
települések építményadó szintjét, és meg-
állapítottuk, hogy azokhoz képest jelentős 
mértékben le vagyunk maradva. Ezen te-
lepülések adószintjének alulról történő 
megközelítésére tettem javaslatot.

A 2015. január 1-jétől életbe lépő új 
szabályozás lehetővé teszi a differenciálást 
az ingatlan hasznos alapterületének nagy-
sága alapján, és az adó mértékének ehhez 
igazodó megállapítását a következők sze-
rint: az üdülő és a lakás esetén egyáltalán 
nem, vendéglátóhelyek esetén pedig 300 
m2-es nagyságig nem következik be válto-
zás.

Az előzőeknek nem minősülő kis-, és 
nagykereskedelmi hasznosítású építmény 
esetén 300 m2-ig 300,- Ft/m2/évben; 
300-600 m2 között 500,- Ft/m2/évben; 
600 m2 felett pedig 750,- Ft/m2/évben 
került rögzítésre az adó mértéke. Az előző 
kategóriák alá nem sorolható minden 
egyéb építmény esetén a 300 m2 alatti 
hasznos alapterületű építmények esetén 
az adó mértéke 300,- Ft/m2/év; 300 m2 
felett pedig 500,- Ft/m2/év lesz.

Ez a fajta sávos és differenciált adózási 
rendszer nagyobb mértékben tudja figye-
lembe venni a tulajdonosok teherbíró ké-
pességét. A törvényben rögzített lehetsé-
ges maximális mértékhez, illetve 
összehasonlításom alapján a környező te-
lepüléseken érvényben lévő mértékekhez 
képest Hajdúnánáson a változások után is 
az alacsonyabb szinten került rögzítésre az 
adó mértéke. 

Az érvényben lévő jogszabályok lehető-
séget adnának az épülettel, épületrésszel 
be nem épített belterületi ingatlanra dó 
kivetésére, de a magam részéről erre Haj-
dúnánáson nem látok lehetőséget, hiszen 
az ilyen ingatlanok nem rendelkeznek jö-
vedelemtermelő képességgel és a település 
általános jövedelmi helyzete is alacsony.

A belterületi ingatlanokkal szemben a 
termőföld rendelkezik jövedelemtermelő 
képességgel, s jelenleg ez az egyetlen olyan 
vagyon, mely adómentes jövedelmet képes 
biztosítani a tulajdonosa számára. Hajdú-
nánás környékén jelenleg a termőföld bér-
leti díja a minőség függvényében 50 és 100 
ezer Ft/ha között mozog, illetve a földhasz-
nálókat az államtól minden évben terü-
letalapú támogatás is megilleti, melynek 
összege az elmúlt években nagyságrendek-
kel emelkedett. Jelenleg a Hajdúnánás 
közigazgatási területéhez tartozó termőföl-
dek egynegyede nem hajdúnánásiak tulaj-
donában van. Az adó bevezetése tehát hoz-
zájárul ahhoz, hogy ezek a tulajdonosok az 
itt található földjük után megfizetett adó 
révén mostantól hozzájáruljanak települé-
sünket érintően a közteherviseléshez.

Eldöntendő kérdésként merült fel az is, 
hogy az adó mértéke a terület nagyságá-
hoz, vagy a minőségéhez viszonyítottan 
kerüljön megállapításra. A termőföld jö-
vedelemtermelő képességét kifejező 
aranykoronában történő rögzítéssel szin-
tén reálisabb eredményt érhettünk el, 
mint ha annak nagyságát vennénk alapul. 

Az adó mértékének megállapítása mel-
lett az adómentesség biztosítása is eszköze 
lehet az arányos közteherviselés megte-
remtésének.

A döntés meghozatalát a települési ag-
rárbizottság tagjaival történt egyeztetés 
előzte meg, amelynek tagjai az adónem 
bevezetését nem kifogásolták, annak mér-
tékére pedig 100 Ft/AK-ban tettek javas-
latot.

2014. november 27. napján tartott ülé-
sén a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete elfogadta a város to-
vábbi fejlesztéseit megalapozó adócsomag 
részét képező települési adó bevezetését, 
melyet a termőföld után fizet annak tulaj-
donosa a jövő év januárjától. Az adó mér-
téke éves szinten 200 Ft/AK mértékben 

került meghatározásra, a rendelet értel-
mében pedig adómentes az a külterületi 
földrészlet tulajdonnal rendelkező termé-
szetes személy, akinek a fizetendő éves 
adóterhe nem éri el a 6000,- Forintot. 

Ez Hajdúnánás esetében azt jelenti, hogy 
a tulajdonosok 62,4 %-át egyáltalán nem is 
terheli adófizetési kötelezettség, hiszen ők 
30 AK alatti földterületet birtokolnak. 

Álláspontom szerint ezen adó kivetése 
több szempontból is az egyenlőbb mérté-
kű közteherviselés megteremtéséhez járul 
hozzá, hiszen az adó tárgya, - szemben a 
beépítetlen belterületi ingatlanokkal - egy 
olyan vagyon, amely jelenleg adómentes 
jövedelmet hozhat a tulajdonosának. Te-
kintettel arra, hogy a földtulajdonosokat 
érinti az új adónem bevezetése, az ebből 
származó bevétel mintegy 1/3-át tevékeny-
ségük segítése érdekében a külterületi inf-
rastruktúra fejlesztésére kívánja majd for-
dítani az önkormányzat. Terveink szerint 
január 1-jétől ez az új bevétel hozzájárul 
majd ahhoz is, hogy Hajdúnánás a lakos-
ság egészét érintő további fejlődése érdeké-
ben a településünkön az Európai Uniós és 
egyéb pályázati forrásból a jövőben megva-
lósítani kívánt beruházásoknak az önerő 
része stabilan a rendelkezésünkre álljon.

Másrészt - egészében szemlélve a január 
1-jétől élő új adópolitikát, - tehát ameny-
nyiben a települési adó bevezetésével és az 
építményadó változásával a jelenleg terve-
zett bevétel ténylegesen realizálható, az 
önkormányzat 2015-ös költségvetésének 
tárgyalásakor a helyi iparűzési adó 2%-ról 
1,9%-ra történő csökkentését kívánom a 
város testülete elé terjeszteni. Ezzel a lé-
péssel a jelenleginél kedvezőbb helyzetet 
teremthetünk a hajdúnánási vállalkozá-
soknak, összességében pedig az intézkedé-
sek javíthatják a hajdúnánási emberek 
életszínvonalát.

Szólláth Tibor 
polgármester

Tájékoztatás külterületi gyűjtőút áthelyezéséről!
A lakosság tudomására hozom, hogy a 

Tedej Zrt.  2013. októberében kezdemé-
nyezte a 0171/2 hrsz-ú a képen kék vo-
nallal jelölt külterületi gyűjtőút nyomvo-
nalának áthelyezését a képen fekete 
szaggatott vonallal jelölt 0177 hrsz-ú 
útra, mivel a meglévő telephelyeit egysé-
ges állattartó telepnek kívánta kialakítani. 
A Képviselő-testület a kérelemnek helyt 
adott, majd településrendezési terv mó-

dosítására vonatkozóan településrendezési 
szerződést kötött a kérelmezővel.  A  mó-
dosítást a Képviselő-testület 2014. októ-
ber  3-án elfogadta, így a Tedej Zrt.   
0171/2 hrsz-ú magánútja lezárásra kerül.  
A külterületen ezért a kelet-nyugat irá-
nyultságú közlekedést ebben a térségben 
és a Keleti főcsatorna megközelítést az áb-
rán feltüntetett 0177 hrsz-út fogja bizto-
sítani 2015 január 1-jétől.
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Pásztorhagyományok –
pásztorszentély

Egy kiállítás margójára

2014. december 9-én 17 órakor nyílt meg 
Bányai Szabados Katalin és Popon Krisz-
tina nagyváradi festőművészek kiállítása a 
Művelődési Központ Galériájában. Szól-
láth Zoltán köszöntője után a tárlatot Pa-
tai István festőművész nyitotta meg, akit 
személyes barátság, szakmai kapcsolat köt 
a két kiállító művészhez. Mint mondta, 
„Munkájuk úttörő munka Nagyváradon, 
motorjai a Romániában élő magyar mű-
vészek összefoglalásának. Mindketten 
a festészet széles tárházát mutatják be a 
látogatók számára. A témaválasztás, a 
portrék, a fricskák, a tájképek és a gondo-
lati képek mindegyike elénk varázsolja a 
művészek elképzelését az életről.” A meg-
jelenített kapuk szeretete gondolkodásra 
készteti a szemlélőt, álljunk e kapun kívül 
vagy belül. Kiemelte a megnyitó gondo-

Pásztorhagyományok-pásztorszentély cím-
mel tartott előadást városunk alkotóházá-
ban Makoldi Sándor és Makoldi Sándorné 
néprajzkutatók a városnapi rendezvényso-
rozat keretében december 8-án, hétfőn.

A házaspár nagy örömmel látogatott el 
városunkba, hiszen szép éveket töltöttek 
itt a ’80-as években népművészeti alkotó-
táborokban, ahol családostól sok-sok 
népművész és fotóművész vett részt, óriási 
tárgyi és szellemi anyagot összegyűjtve, 
megszemlélve. Nagy számú fotóanyag és 
írásos emlék őrzi ezen idők emlékeit, 
melyről a házaspár nagy szeretettel be-
szélt, hiszen életük legszebb alkotó évei-
hez kötődnek ezek az évek.

A néprajzkutatás életük szinte teljes ré-
szét kitöltötte – s nagy örömünkre még 
most sincs ez másként –, a szellemi nép-
rajz kutatása közben ők is rengeteget fo-
tóztak, s olyan emberekkel beszélgettek, 
kiknek nagy része sajnos, már nem él. Ez 
a kutatómunka nem létezne az emberek 
hitvilága, s mai nyelven szólva a hely szel-
leme nélkül, erre a rengeteg beszélgetés, a 
helyi emberek szinte évszázadokra vissza-
menő hiteles történetei vezették őket. 
Magnóval gyűjtötték a nánási története-
ket, melyek őseink hitvilágába vezetnek 
vissza. Ezeket a történeteket jegyezte le 
Makoldi Sándorné Kis vajákos könyv 
című gyűjtésében, s az előadás első rész-
ében ő mesélt a gyűjtés történéseiről.  
A keleti kultúrák hitvilága szoros egységet 
alkot a pásztorok életével, életmódjával, 
művészetükkel, a napjaikban átélt törté-
néseikkel, hitvilágukkal. Elmondásaik 
alapján bizonyítékul szolgálnak ezek az 
emberek arra, hogy mindaz, amit elmesél-
tek, azok vannak, hiszen élték és átélték 

 December 19. (péntek) 17.00 „Múlt-
idéző” 

 Helyszíne: a Kéky Lajos Városi Műve-
lődési Központ tárgyalóterme.

 Szeretettel várjuk egy kötetlen beszél-
getésre mindazokat, akik szívesen néze-
getnek régi hajdúnánási fotókat, meg-
osztják azokkal kapcsolatos emlékeiket 
a többiekkel. Kérjük, hozza el Ön is a 
várossal kapcsolatos régi fotóit, tárgyi 
emlékeit, vagy mondja el gondolatait, 
élményeit a régmúlt időkről!

 A beszélgetés kiemelt témái:
– a korabeli pásztorélet
– Hajdúnánás egykori határa
 A részvétel díjtalan!
 2015. január 10-ig tekinthető meg a 

művelődési központ galériájában Bá-
nyai Sz. Katalin és Popon Krisztina 
nagyváradi festőművészek kiállítása.

 2015. január 16-ig tekinthető meg a 
művelődési központ előcsarnokában 
a „Hajdúnánás 2014” fotópályázat 
anyagából összeállított kiállítás.

Disznótor

A Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ programjai

ezek erejét, a velük kapcsola-
tos hiedelmeiket, melyek meg 
is szólalnak a könyvben, hi-
szen népi nyelvünk őrzője-
ként nemcsak az Istenfa elne-
vezésű kis növénykéről, de az 
egyszerűnek tűnő bőrrosta 
használatáról és a vele kapcso-
latos babonákról is képet ka-
punk.

A pásztorhagyományok-
nak, a szellemi kultúrájuknak 
szép őrzője a Balmazújváros 

mellett található Vókonyán felállított Ká-
polna, amelyet Makoldi Sándor freskói, 
festményei nemcsak díszítik, de meg is 
szólaltatják az itt élő pásztoremberek éle-
tének megélt és hitt elemeit, évköreinket, 
hagyományainkat égitesteink hathatós 
közreműködésével, melyek elemzése elő-
adásuk második részében történt meg.

A keletről, s nyugatról besütő nap fé-
nye és árnyéka más-más lényegre világíta-
nak rá a kápolna ablakok alakjának egye-
zésével, s a nap-éjegyenlőségek más-más 
fényhatásaival.

Festői ihlet által megálmodott világnak 
gondolhatnánk ezeket a képeket, de az e 
falakra festett megélések, a megszólalta-
tott képi világ egy apró, 1888-ból való 
Lévai József nevű pásztorember által kifa-
ragott szaru-sótartó „kifordított tovább-
beszéltetése”.

Aki megérti e képek jelentését, átéli ér-
telmüket, szellemiségüket, mely egyben a 
magyarságunk, a múltunk, s velük rom-
landóságunk, testi létünk, s ha továbbél-
jük jelenünk is és jövőnk – a lelki életünk. 
Azoké, akiknek fontosak mindezek az ér-
tékek,, akik ott voltak az Alkotóházban, 
mert feladatuknak érzik ezeket tudni s 
továbbadni szavakkal, életmóddal, érté-
kekkel testi-lelki-szellemi síkon is.

A házaspár többször is hangsúlyozta a 
nánási emberek pásztorkodással kapcsola-
tos dicső múltját és az ezekhez fűződő tár-
gyi emlékeit, tudós pásztorait, az Alkotó-
ház épületének értékét.

Kincs volt hallani, érték tudni s megér-
teni, de látni és őrizni – netán továbbadni 
viszont mindenkinek szívbéli kötelessége. 
Tegyünk róla, hogy így legyen!

Fekete Andrea

latsor, hogy a jövőben is 
szeretnénk, ha folytatódna 
e virágzó kapcsolat hatá-
ron innen és túl. 

Bányai Szabados Kata-
lin Nagyváradon született 
4 gyermekes polgári csa-
ládban. A Klasszikus Ma-
gyar Líceumban érettségi-
zett le, majd a bukaresti ta-
nulmányai után Nagyvára-
don az állami nyomdában 
kereste kenyerét. Tovább 

képezve magát elvégezte a népművészeti 
iskola grafikai szakát. Az 1990-ben lét-
rejött Tibor Ernő Galéria alapító tagja. 
Jelenleg az M. M. Bábszínház tervezője 
és a Magyarországi Pasztell Társaság aktív 
tagja. Kiállításait úgy Romániában, mint 
Magyarországon több alkalommal megte-
kinthették.

Popon Krisztina a Nagyváradi Nép-
művészeti Iskolában tanult grafikát és 
akvarellt Motti Román tanítványaként. 
1998-tól tagja a T. E. Galériának. Számos 
csoportos és egyéni tárlaton vett részt. 
Hitvallása: „alkotásaimmal szeretnék egy 
kis fényt és örömet bevinni az emberek 
szívébe.”

A kiállítás 2015 január 10-ig tekinthető 
meg a Művelődési Központ Galériájában

Gut István

Fotó: Füz László

Ilyenkor télvíz idején, a hideg idők be-
álltával a farsang végéig volt megszokott 
eleinknél a disznótor. Napjainkban már 
nincs naptárhoz kötve, mégis igyekeznek 
alkalmazkodni a legtöbb helyen nagy-
anyáink szokásaihoz.

December 6-án a Diófa Csárda tulaj-
donosai, dolgozói s vendégei mindezek 
mellett egy nemes cél érdekében ezekhez 
a hagyományokhoz is hűek maradtak. 
Egy városunkból 4 éve elkerült kislány – 
Lónyai Dóri – gyógyulásának elősegítése, 
a család anyagi helyzetének erősítése volt 
a cél, s kezdeményezésükre sok-sok segítő 
szándékú ember gyűlt össze a nap folya-
mán. Régen is alkalmat kerítettek e jeles 
rendezvényen adományok gyűjtésére – s 

így nemcsak a hagyományos ételek szol-
gáltak a szokások továbbviteléül.

A kemencében készült töltött káposzta, 
hurka, kolbász, pecsenye nemcsak a téli 
időszakban lemerült szervezetet erősítette 
tehát, hanem az anyagiak tekintetében a 
Dóri javára készített kassza tartalmát is.

Sokan nemcsak ottlétükkel és az ételek 
árával támogatták e rendezvény sikerét, 
hanem egyéb, ilyenkor nélkülözhetetlen 
„egyebek” (pl. tejföl, kenyér, méz) eljut-
tatásával is.

A rendezvény hangulatáról zenészek is 
gondoskodtak, többek között a moldvai 
dallamokat játszó Csángató zenekar, s a 
Szalmakalap Citerazenekar. 

Fekete Andrea

Befejeződött az Ifjúsági Ház LEADER pályázat keretében történő eszközbeszerzése 

A 2014. évben a hajdúnánási Ifjúsági Ház több tekintetben is megújult, korszerűsödött. Az Ifiházat üzemeltető 
Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület több – a közösségek által használt – teret frissített fel és újított meg, vala-
mint a hosszú évek során elhasználódott berendezési tárgyak, eszközök egy részét is új, korszerű eszközökre 
cserélte, illetve bővítette. Ez utóbbi a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 
LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcím keretében „Az Okkal-Más-Ok-
kal Ifjúsági Egyesület eszközbeszerzése” című, 8546689057 azonosító számon nyilvántartott pályázaton nyert 
4 906 161 Ft támogatásnak köszönhető. A projekt keretén belül szerezték be a nagy teljesítményű projektort 
és blu-ray lejátszót, így májustól újra elindulhatott a vetítés a moziban. A közösségek, gyerekek, fiatalok és az 
idősebb korosztályok tagjai örömmel vették birtokba az új játékokat, a foglalkozások, összejövetelek során 
könnyen mozgatható összecsukható asztalokat és kényelmes székeket, és a legtöbb foglalkozáson nélkülöz-
hetetlen, de már nagyon viharvert régi vetítővásznat is felváltotta egy modern, könnyen kezelhető állványos 
vetítővászon.
Az Ifjúsági Ház a megszokott szolgáltatásokkal és programokkal, de megújult környezetben és eszközökkel 
továbbra is sok szeretettel várja a közösségeket!
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A Hajdúnánási Építő 
és Szolgáltató Kft.

műköves részlege vállalja:

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

• 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.

Várjuk önöket TÉLI pénztárunknál!  Nyitva tartás: H–Cs: 8.00–19.00, P–V: 8.00–20.00

Decembertôl szeretettel várjuk 
kedves vendégeinket új szolgáltatásainkkal! 
	 Csokoládé	masszás:	30	perc–2500	Ft,	50	perc–4000	Ft

	 Lávaköves	masszás:	30	perc–2500	Ft,	50	perc–4000	Ft

	 Talpmasszás:	40	perc–2500	Ft

	 SPA-Pedikûr

	 Idôpont	kérésére	személyesen	a	pénztárnál	vagy	

	 a	06/52	381	858	–as	telefonszámon	van	lehetôség!

A karácsonyi asztalára 
elkészítjük a karácsonyi 
menüjét, mi szem szájnak 
ingere, halászlevek, 
sült halak, 
egészben sült halak, 
disznótoros ételek, 
igazi magyaros 
töltöttkáposzták, 
kemencében sült beiglik 
(diós, mákos, túrós).
Igényeit leadhatja a:

+36-30/240-2257
+36-49/441-492
telefonszámokon.

www.szigetcsarda.hu 
+36-30/240-2257

Női kézilabda NBI/B 
Hajdúnánás Robzol 2000 KSE – Kis-
várdai KC SE 34 - 24 (16 - 14)
Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Nyitrai, 
Panyi. (december 6.)
Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: FELFÖL-
DI (kapus), ÖTVÖS 8, BANCSÓK 1, 
FEHÉRVÁRI 2, CSONKA 5/3, DARÓ-
CZI 3, TÓTH 1. Csere: Reszegi, Torma 
(kapusok), CSUZDA 8, PÓSER, TA-
KÁCS 6, SZABÓ, MADAI, Dankó, Ben-
cze. Edző: Hadas Sándor
Hétméteres: 3/3, illetve 3/3. Kiállítás: 6 
perc, illetve 6 perc.
Hadas Sándor: Nehezen lendültünk bele 
a játékba, akadozott mind a védekezés 
mind a támadásunk, majd mikor az ellen-
fél fáradt mi is kezdtünk olajozottabban 
játszani és ezért alakult ki ez a nagy kü-
lönbség. 

Juniormérkőzés: Hajdúnánás Robzol 2000 
KSE – Kazincbarcikai KSE 32 - 29 (15 - 8)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Flórián, 
Szilágyi. (december 6.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Torma 
(kapus), Nagy 3, NÉMETH 1, KELE-
MEN 5, Tupicza 3, BODOGÁN 8, Dan-
kó 7. Csere: Reszegi (kapus), Harsányi 3, 
Szabó 1, Körtvélyesi 1, Fazekas, Bata, Ko-
vács, Ötvös.  Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 0/0, illetve 3/3. Kiállítás: 8 
perc, illetve 6 perc. 

Madai Tamás: Olyan meccs volt, ami-
re számítottunk, igazából ez egy rangadó 
volt a javából az első és a második helye-
zett között, de a csapat egység ismét meg-
hozta a gyümölcsét. Köszönöm a szurko-
lók egész őszi szezonbeli biztatását

Hajdúnánás SK – Inárcs-Örkény KC 25 
– 26 (13 – 13)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Juhász, 
Szilágyi. (december 6.)

Hajdúnánás SK: Juhász (kapus), Poór 
3, Kovács 4, Zihor 2, Szőnyi 4, Martinek 
3, Takács P 2. Csere: Szilágyi (kapus), Csi-
csószki 1, Mekes, Simsikova 4/2, Tóth 
2/1. Edző: Molnár András

Hétméteres: 4/3, illetve 4/3. Kiállítás: 8 
perc, illetve 6 perc.

Juniormérkőzés: Hajdúnánás SK – 
Inárcs-Örkény KC 28 – 23 (13 – 13)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Katona, 
Konyár. (december 6.)

Hajdúnánás SK: Varga (kapus), TAR 4, 
Tóth 1, Csiki 2/1, Lakatos 3, Mekes 3/2, 
Huszti 3/1. Csere: JUHÁSZ (kapus), ME-
ZEI 4, Balázs 2/1, Lengyel 1/1, Szőnyi 

1/1, Nagy Á 1, Péter 2/2, Nagy V 1, Ko-
vács. Edző: Nagy Attila.

Hétméteres: 14/9, illetve 9/8. Kiállítás: 2 
perc, illetve 10 perc.

Nagy Attila: „Szimpatikus” csapat ellen 
kötelező két pontot szereztünk. Gratulá-
lok a lányoknak. Tizenkettőből, tizenegy. 
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Továbbra is várom vendégeinket, házi süteményekkel 
húsz féle pizzával és három féle menüvel.

Rendezvényekre (200 főig) evőeszközök és szerviz bérelhető.

Korona Patika

Bocskai Korona elfogadóhely! 

www.szimpatika.hu

Boltunk szombaton 8–12-ig nyitva tart

Coldrex tabletta 24 db 1795 Ft 1520 Ft
Voltaren Emulgél Forte 100 g 3245 Ft 2760 Ft
Septofort tabletta 24 db 1175 Ft 985 Ft

INGYENES EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

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

Kemencében készített házias ízekkel „A” és „B” menü 
választékkal. Igény szerint szombat, vasárnapra is. 720 Ft

adag

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

Hajdúnánás, Dorogi u. 2. I. emelet 2.
E-mail: nanaspc2013@gmail.com

Telefonszám: 06-70/358-5891
Weboldal: www.nanaspc.hu

Nyitva tartás: H–P: 8.00–17.00
Szombat: 9.00–12.00

Keressen minket a facebookon is: Nánás PC 

 Intel core 2 duo E6550 
 2,33 GHZ, 4MB L2
 2 GB DDR2 Memória
 250 GB SATA HDD
 DVD Eredeti Windows 7 Home Premium
 1 év garancia

Dell Optiplex 755
39 900 Ft

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
Boldog Ú j Évet kívánunk!

 Core 2 Duo T7300 processzor 2.00 GHz sebesség (4MB L2)
 2480 MB DDR2 memória
 80 GB SATA merevlemez
 DVD író
 14” WXGA kijelző 1280x800 pixel felbontás
 Ujjlenyomat olvasó
 SD/MMC kártyaolvasó
 Amerikai karakteres billentyűzet

39 900 Ft | 6 hónap garancia

HP Compaq 6910P

Sertés karaj 1110 Ft
Sertés lapocka 980 Ft
Löncshús 750 Ft
Füstöltcsülök 820Ft
Dorogi parasztkolbász 1490 Ft
Pulykahosszúcomb 860Ft
Pulykaalsócomb 650Ft

Pecsenye libamáj 840 Ft
Csirke comb 560 Ft
Csirkemellfilé 1200Ft
Fagy. Pecsenye kacsa comb részek 970 Ft
Fagy. Liba máj nyesedék vcs. 1 kg-os 2450 Ft
Fagy. Ponty szelet 1290 Ft
Fagy.Halfilé 1050Ft

NYITVA TARTÁS:Keddtől–péntekig07.00–17.00-ig
Szombaton07.00–12.00-ig
HétfőnésvasárnapZÁRVA

5000 Ft feletti vásárlásnál 1 cs. 4 tojásos csiga, 
10 000 Ft feletti vásárlásnál 1cs. 4 tojásos csiga 
és 1 cs. 500 g körettésztát adunk ajándékba.

Megrendelést felveszünk. 
Telefon: 06-30/583-2080

HETI AKCIÓ – KARÁCSONYI VÁSÁR A NAGYHEGYES – HÚS KFT. MINTABOLTJÁBAN – Hajdúnánás,Békeu.69.
KöszönjüK hogy minKet választott. Boldog BéKés Karácsonyt!

FRISS
MAGYAR
TERMÉK
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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 
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Férfi kézilabda NB II.
Rádió M Miskolc–Hajdúnánás Robzol 
2000 KSE 31–28 (17–14)

Miskolc 50 néző. Vezette: Tóth G, Tóth 
I. (november 29.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Felföldi 

Tisztelt Lakosság!

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek 
forgalmazásának különös szabályairól szó-
ló 2003. évi CXXVII. törvény módosulása 
okán 2015. január 1-jétől nem adómen-
tes a magánfőzésben a magánfőző által 
évente legfeljebb 50 liter mennyiségben 
előállított – a háztartásában való személyes 
fogyasztásra szolgáló – párlat. Az előállított 
magánfőzött párlat adója évi 1000 forint, 
amelyet a magánfőző fizet meg.

A magánfőző az előállított magánfőzött 
párlat utáni adóbevallási és adófizetési kö-
telezettségét a tárgyévet követő év január 
15-ig együtt teljesíti a lakóhelye szerin-
ti önkormányzati adóhatósághoz. Ha 
a magánfőző nem állított elő tárgyévben 
magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik 

tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötele-
zettsége.

A magánfőző desztillálóberendezésének 
bejelentésével kapcsolatban és a magán-
főzésnél az adóbevallással és az adó megfi-
zetésével kapcsolatos eljárásban az önkor-
mányzati adóhatóság jár el. A magánfőző 
a desztillálóberendezés feletti tulajdon-
szerzést az azt követő 15 napon belül kö-
teles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkor-
mányzati adóhatósághoz. Ha 2015. január 
1-jét megelőzően történt a magánfőzésre 
szolgáló desztillálóberendezés feletti tulaj-
donszerzés, akkor a magánfőzőnek 2015. 
január 15-ig kell megtennie a bejelentést.

A magánfőzés szabályairól szóló részletes 
tájékoztatást a következő lapszámban olvas-
hatnak. Hajdúnánási Közös 

Önkormányzati Hivatal

Megkérdeztem Daróczi Péter edzőt, ha 
a bajnokság elején azt jósolták volna, 
hogy szezon végére ötödik lesz a csapat, 
elégedetten dőlt volna-e hátra.
 Összességében az előzetes várakozá-

somnak megfelelő az eredmény, hiszen az 
első hatba vártam a csapatot. Alapjában 
elégedett vagyok, bár kicsit rapszodikus-
nak sikeredett az ősz. Voltak remek bravú-
rok, s voltak katasztrofális eredmények is, 
melyek okait még ma is keressük. Titkon 
dobogóra vártam a fiúkat, s ha jobban be-
legondolunk – egy-két biztosnak tűnő 
meccsen való pontvesztés – nem voltunk 
tőle távol. Célfutballt kell játszanunk, hi-
szen sűrű a mezőny, sok egyforma képes-
ségű csapat foglal helyet a táblázaton. 
Több játékosom hozzáállásával maximáli-
san elégedett vagyok, pályán nyújtott ma-
gatartásukat példamutatónak monda-
nám. Néhányuknak viszont fel kellene 
nőni ezekhez a fiúkhoz. Remélhetőleg si-
kerrel meg is valósítják ezt a feladatot. Az 
is igaz, hogy a sérülések miatt több játé-
kost több poszton is be kellett vetni, több 
helyen kellett helytállnia. Ezek is szültek 
nehézségeket, viszont úgy érzem jó irány-
ba haladunk a fejlődés, a csapatépítés 
szintjén. Remélhetőleg nem fogunk csaló-
dást okozni tavasszal sem szurkolóinknak, 
sem támogatóinknak. Ezúton szeretném 
megköszönni a Flexo 2000 Kft.-nek, Haj-
dúnánás önkormányzatának illetve a ve-
zetőségnek hogy minden olyan dolgot elő 
tudtak teremteni annak érdekében, hogy 
jobb eredményt érjünk el.

Nézzük ezek után, az utolsó három 
mérkőzés összefoglalóját.

Hajdúnánás Flexo 2000 FK.–Téglás 
2–2 (1–1)

100 néző, vezette: Bendik G. (Bendik 
T., Soós A.)

Hajdúnánás: László T.–Félegyházi Z., 
Tímári G., Oláh T., Fábri D., Kántor T., 

Csiszár I. (Dávid T.), Csatári D. (Fábián 
Sz.), Szemán P. (Kiss A.), Kovács M., Fo-
dor T. (Jóna G.). Edző: Daróczi Péter.

Gól: Kántor T., Fábián Sz. 
Elszalasztottunk egy megnyert mérkő-

zést, azonban most nem csak mi voltunk 
a hibásak. Rengeteg helyzetet hagytunk ki 
ugyan, de a játékvezetés minősíthetetlen 
volt. Az ellenfél gyakorlatilag kétszer jött 
át a térfelünkre, s ez elég volt nekik az 
egyenlítésre

Berettyóújfalu-Hajdúnánás Flexo 
2000 FK. 0–1 (0–1)

100 néző,vezette: Gulyás L. (Csizma-
dia M., Szabó F.)

Hajdúnánás: László T.–Félegyházi Z., 
Jóna G., Oláh T., Fábri D., Kántor T., 
Csiszár I., Csatári D., Szemán P., Dávid 
T. Fábián Sz. (Fodor J.), Fodor T. (Kovács 
M.). Edző: Daróczi Péter.

Gól: Fábri D.
Kiállítva: Jóna G.
Eléggé tartalékosan, sok poszton vál-

toztatva bravúros teljesítménnyel szerez-
tük meg a 3 pontot. A kiállítás ellenére is 
hősiesen játszott a csapat

Hajdúnánás Flexo 2000 FK.–Derecs-
ke 1–2 (1–1)

100 néző, vezette: Török Z. (Kovács 
Z., Orosz K.)

Hajdúnánás: László T.–Félegyházi Z., 
Kovács M. (Fábián Sz.), Fodor J. (Oláh 
T.), Fábri D., Kántor T., Csiszár I., Csatá-
ri D., Szemán P., Dávid T. (Bódi I.), Fo-
dor T. Edző: Daróczi Péter.

Gól: Fábri D.
Még mindig – a sérülések miatt is – sok 

tartalékkal játszottunk. Hiába szereztük 
meg így is a vezetést, sajnos még sem sike-
rült szépen búcsúzni.

A csapat a szezont az 5. helyen zárta 25 
ponttal. 7 győzelmet 4 döntetlent, s 4 ve-
reséget szenvedtünk.

Kócsi Imre
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Voltak bravúrok s voltak katasztrófák

(kapus), Daróczi 8, Fehérvári 1, Bancsók 
2, Csonka 10/4, Csuzda 1, Tóth 1. Csere: 
Reszegi, Torma (kapusok), Ötvös 3, Póser 
2, Hadadi, Madai, Dankó, Tupicza. Edző: 
Hadas Sándor

Hétméteres: 5/4, illetve 4/4. Kiállítás: 8 
perc, illetve 14 perc.

Juniormérkőzés: Rádió M Miskolc–Haj-
dúnánás Robzol 2000 KSE 23–28 (12–12)

Miskolc 50 néző. Vezette: Dobák, Du-
ber. (november 29.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Torma 
(kapus), Kelemen 5, NÉMETH 3, DAN-
KÓ 10/1, TUPICZA 3, BODOGÁN 4, 
Nagy 1. Csere: Reszegi (kapus), Fazekas, 
Kovács 1, Harsányi, Nyeste, Bata, Szabó 
1. Edző: Madai Tamás

Tájékoztatás helyi jövedéki adóról

Hétméteres: 3/2, illetve 1/1. Kiállítás: 6 
perc, illetve 4 perc. 

Madai Tamás: Nehéz mérkőzésen va-
gyunk túl. A szokatlan időpont rányomta 
bélyegét a mérkőzésre. Számos hibával, ki-
hagyott ziccerek sorozatával tettük nehézzé 
saját magunknak a meccset. Öröm azon-
ban az, hogy végig egységes, a győzelemért 
nagyon küzdő csapatot láttam a pályán és 
így ismét győztesen térhettünk haza.

Kovács Balázs


