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Hazánk egyik legnagyobb könnyűipari vállalata, a Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft. bútorgyártó üzemmel bővítette a hajdúnánási telephelyét.  
A felújított telephelyen korszerű technológiával felszerelt gépparkkal indul el a termelés, fő profilja a közületi bútorgyártás lesz. 2014. november 27-én új üze-

met nyitott a Kézmű Közhasznú 
Nonprofit Kft. Hajdúnánáson. 

A telephely megnyitását sajtótájékozta-
tóval egybekötött üzemlátogatással tették 
teljessé. Mint ismeretes a közel 4500 főt 
foglalkoztató cég munkavállalóinak 75%-
a megváltozott munkaképességű dolgo-
zó. A vállalat különös figyelmet fordít a 
munkahelyteremtésre, a foglalkoztatás 
folyamatos bővítésére. Mint Pál Ákos, a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. társa-
ságokért felelős igazgatója köszöntőjében 
elmondta, a cég élenjár az új üzletágak lét-
rehozásában, ezt bizonyítja a mostani haj-
dúnánási bútorgyártó üzem megnyitása 
is. A faipari üzem 30 fő munkavállalóval 
indult, ugyanakkor – a megrendelésektől 
függően – a vállalat tervei között szerepel, 
hogy a következő években akár a 100–150 
főt is elérheti a foglalkoztatottak száma.  
A hajdúnánási telephely jelenlegi dolgo-
zóinak több mint háromnegyede megvál-
tozott munkaképességű alkalmazott. 

Varga Lajos, a Kézmű Közhasznú Non-
profit Kft. ügyvezető igazgatója a telep 
megnyitóján elmondta: „A hajdúnánási 
üzem fő profilja a közületi bútorgyártás. 

	December 5. (péntek) 10.30: Városi Mikulás. 
 A Mandala Dalszínház: Dömdödöm: Dől a fa! című gyermekműsora 
 Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelődési Központ színházterme
	December 8. (hétfő) 17.00: Pásztorhagyományok – pásztorszentély. Makoldi 

Sándorné és Makoldi Sándor előadása, a Kis vajákos könyv bemutatója. 
 Helyszín: Aranyszalma Alkotóház és Galéria
	December 9. (kedd) 17 óra: Bányai Szabados Katalin és Popon Krisztina nagy-

váradi festőművészek kiállításának megnyitója. 
 Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelődési Központ galériája
	December 10. (szerda) 08.30 óra: Nagyanyó meséi. Diafilmvetítés, mesedélelőtt 

óvodásoknak. Közreműködnek a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-
testületének tagjai. 

 Helyszín: Aranyszalma Alkotóház és Galéria
	December 10. (szerda): VII. Vihar Béla városi versmondó verseny
 13.30: Általános iskolák alsó tagozatos tanulói számára
 16.00: Általános iskolák felső tagozatos tanulói számára
 Helyszín: Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény
	December 11. (csütörtök) 09.30: Újratervezés – 2015 országos városmarketing 

konferencia a Hajdúnánás Városi Önkormányzat és az EMKA Kft. közös szerve-
zésében. Helyszín: Hotel Medián 

	December 11. (csütörtök) 14.00: „Bocskai és kora” történelmi vetélkedő álta-
lános iskolák 7–8. osztályos tanulói részére. Helyszín: Bocskai István Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Óvoda utcai intézményegységének aulája.

	December 12. (péntek) 16.00: „Csillagszóró” – nyugdíjas pedagógusok kará-
csonyi köszöntése. Helyszín: Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola Óvoda utcai intézményegységének aulája.

	December 12. (péntek)
 16.30: Hajdúnánás 2014 fotópályázat megnyitója, díjátadás
 Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelődési Központ kis aulája
 17.30: Megemlékezés és koszorúzás a Bocskai szobornál
 18.00: a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ünnepi ülése
 Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelődési Központ színházterme
 19.00: Ponyva, avagy a legenda tovább él. A Debreceni Hajdú Táncegyüttes mű-

sora. Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelődési Központ színházterme
 20.00: Város Asztala. Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelődési Központ nagy aulája
	December 16. (kedd) 14.00: „Az szép szabadságra, magyarság javára törekvő jó 

urunk…”. Helytörténeti vetélkedő az általános iskolák 5–6. osztályosai számára. 
 Helyszín: Móricz Pál Városi Könyvtár, Bocskai u. 12–14.
 17 óra: Tanyázó – a 2015. évi Nánási kalendárium bemutatója
 Helyszín: Móricz Pál Városi Könyvtár, Bocskai u. 12–14.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat szeretettel hív és vár minden hajdúnánási lakost
a Város Napi rendezvénysorozat programjairaeghívó

Az ünnepélyes avatószalag átvágása – Szólláth Tibor, Varga Lajos, Pál Ákos

A célunk elsősorban az, hogy a magyar 
intézményrendszer és az egyéb állami érde-
keltségek részére korszerű és magas minőségi 
színvonalat képviselő irodai, egészségügyi, 
oktatási, sport, kültéri és egyéb intézményi 
bútorokat szállítsunk.” Elmondta többek 
között, hogy közel egy éves piackutatás 
előzte meg az üzem létrehozását, és biza-
kodva tekintenek a jövőbe, tartós és folya-
matos rendelésre számítanak. 

Szólláth Tibor polgármester úr köszön-
tőjében kiemelte azt a jó együttműködést, 
amely a kezdetektől fennáll a Társaság és 
Hajdúnánás Önkormányzata között. Na-
gyon fontosnak tartja, hogy térségünkben 
minél több munkahely jöjjön létre, és ne 
nyíljon tovább az olló az ország nyugati és 
keleti régiói között. Mint mondta, min-
den egyes új munkahelynek örülni kell, és 
reményét fejezte ki, hogy a távlati cél, a 
100–150 fő foglalkoztatása, a közeljövő-
ben meg tud valósulni. 

Az üzem korszerű, és nagy teljesítmé-
nyű faipari technológiával lett ellátva, 
ezáltal az országban egyedülálló módon 
képes nagyobb kapacitást igénylő meg-
rendelések teljesítésére. A versenyképes 
szaktudás és az eszközök kezelésének elsa-

játítása érdekében a vállalat képzésben ré-
szesíti munkavállalóit, köztük a megválto-
zott munkaképességű dolgozókat is, akik 
ezáltal többek között CNC megmunkáló 
gyakorlatot és szakképesítést szereznek.  
A gyártás közel 3500 négyzetméteren va-
lósul meg, ahol közel fél milliárd forint 
értékű technológiával, automata lapsza-
bász géppel, kétoldalas élzáró sorokkal, 
CNC megmunkáló központokkal és szá-

mos kiegészítő berendezéssel készítik a 
bútorokat. Az üzem átalakítási munkála-
tait – részben pályázati forrás segítségével 
hajtották végre.

A sajtótájékoztató az üzem bejárásával 
ért véget, ahol a vendégek közelebbről is 
megismerkedhettek nem csak az új üzem-
résszel, hanem a gépihímző részleggel is.

(HNU)
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Segítsünk Dórinak!

Lónyai Dóra a várpalotai Bán Aladár Ál-
talános Iskola hatodik osztályos diákja. 3 
éve költöztek el Hajdúnánásról, testvérével 
együtt a Polgári úti Intézményegységbe 
jártak. Dóra 2013. tavaszán kezdett taek-
won-dozni, eddig két vizsgát tett, mind-
kettőn dupla előléptetést kapott. Barátai 
szerint életerős, vidám, energikus lány, az 
egyik legügyesebb fiatal tehetségnek tart-
ják klubjukban, sok reményt fűznek hozzá.

Október elején még együtt kirándult 
osztálytársaival Esztergomba, a kirándu-
lás után azonban sajnos már nem ment 
iskolába. A hiányzás oka október 14-én 
derült ki: acut lymhoid leukémiát diag-
nosztizáltak nála. A gyógyítás Budapesten 
történik a Tűzoltó utcai Gyermekklini-
kán, előreláthatólag két hosszú és nehéz 
éven keresztül! A lelki és fizikai nehézsé-
gek mellett a családjának nem kis kihívást 
okoz az anyagi rész, valamint az otthon 
maradt két testvér nevelése. 

Kérjük, aki teheti adományaival segítse 
Dóra gyógyulását, hogy mielőbb vissza-
térhessen barátaihoz.

Cégek, szervezetek, intézmények az 
alábbi számlaszámra küldhetik adomá-
nyaikat: Bakony Szíve Alapítvány 8100 
Várpalota Liliom u. 10. K&H 10404883-
50494956-48551010 Fontos, hogy a 
közleményben szerepeljen: Lónyai Dóra 
gyógykezelésére!

Fekete Andrea

Amikor az étel ellenség lesz: 
Táplálékallergia 
Napjainkban egyre többször hallunk lisz-
térzékenységről, tej-, tojásérzékenységről, 
amit egyszerűen táplálékallergiának ne-
vezünk, és amely főként kisgyermekkor-
ban, gyermekkorban jelentkezik. Amit 
mások gond nélkül elfogyaszthatnak az 
náluk sokszor hányást, hasmenést, bőr-
kiütéseket, sok esetben súlygyarapodási 
problémákat okoznak. Ezek a gyermekek 
sok mindenből kénytelenek kimaradni, 
étkezésükre szigorúan oda kell figyelni, 
minden alapanyagnak ellenőrzöttnek kell 
lennie az utolsó morzsáig, nem került-e 
ételébe valamilyen allergén anyag. 

Hajdúnánáson már jó ideje megoldást 
találtak erre a problémára; a Gyermek és 
Közétkeztetési Nonprofit Kft. központi 
konyháján – ahol a hajdúnánási gyerme-
kek nagy százaléka étkeztetési ellátásban 
részesül – már évek óta főznek különböző 
diétás menüt pl. cukorbetegeknek, ételal-
lergiában szenvedőknek. A cég a közeljö-
vőben jelentősen szeretné szolgáltatásait e 
téren bővíteni, és nemcsak ebéd és menü 
formájában. Az új szolgáltatásokról kér-
deztük Boda Lászlóné Borikát, a Kft. di-
etetikusát:
 Mit tud a Kft nyújtani az ételallergiás 

étkeztetésben?
 Az orvos által felállított diagnózissal 

ha megkeresnek, akkor személyre szabott 
étrendi tanácsadást és speciális étrend ösz-
szeállítását tudjuk vállalni. 
 Csak gyermekek esetében vállalják 

ezt, vagy esetleg felnőttek is igényelhetik 
ezt a szolgáltatást?
 Bárkit szívesen fogadunk, felnőtteket 

és gyermekeket egyaránt, akik táplálék-
allergiásak, de más, diétára szorulókat is 
szívesen látunk, pl. műtét utáni állapot, 
epe,- és bélbetegségek esetében stb. Jelen-

leg a gyermekétkeztetés keretein belül 11 
lisztérzékeny, 3 cukorbeteg és kb. 20 tej,- 
és tojásallergiás gyermek számára főznek 
nap, mint nap speciálisan, ill. szolgáltat-
nak felnőtteknek is. Mindez elkülönített 
konyharészen, speciális alapanyagokkal 
készül – a szállítás is elkülönített.
 Sok étteremben, konyhán egy-egy ilyen 

diétás ellátásáért jelentős összegeket kérnek 
el. Önöknél mennyibe kerül mindez?
 Gyermekek esetében, akik rendszeres 

gyermekvédelmi ellátásban részesülnek 
ingyenes, tartós betegeknek 50% kedvez-
ménnyel jár a speciális étkezés. Felnőt-
teknél a normál díj ellenében kapható a 
diétás étel.
 Az étel elkészítésén túlmenően mit 

vállalnak még?
 Azt gondolom sokoldalú az a kínálat, 

amellyel meg szeretnénk szólítani úgy a 
nánásiakat, mint a környező települések 
lakóit is. Nézzük csak sorjában; a már 
említett egyéni étrendi tanácsadás, diétás 
menü kialakítása helyben fogyasztásra és 
elvitelre is.
 Sokan vagyunk úgy, hogy még a fő 

ételek elkészítése csak-csak elmegy, de mi 
van a desszertekkel, sütikkel, tortákkal, 
amik bizony el-elcsábíthatnak? 
 El sem hiszik, hogy mennyi mindent 

el lehet készíteni úgy, hogy az íze ugyan-
olyan, mintha cukorral, tejszínnel készült 
volna, pedig nem. Ezen a téren is készséggel 
állunk vendégeink rendelkezésére, pl. csalá-
di rendezvényekre, egyéb ünnepekre diétás 
sütemények, torták elkészítést is vállaljuk.
 No, ez igen csábító, de úgy hallot-

tam, hogy a gyakorlatban is be szeretnék 
mutatni, mi hogyan készül, különös te-
kintettel a közelgő nagy ünnepekre.
 Így van. Egészen pontosan december 

Ki ne szeretné a nagymama régi fénykép-
albumában lapozgatni, nézegetni megsár-
gult fotókat, s kérdezgetni; ő ki, ez mi-
kor és hol készült? Hasonló kérdéseinkre 
kaphatunk választ a művelődési központ 
legújabb közösségi programján, a Múlt-
idézőn, amely november 14-én délután 
tartotta első foglalkozását, Szólláth Zol-
tán szervezésében. Mint megtudtuk, az 
összejövetelek célja a közös múltidézés, 
egykor élt emberek, események felidézé-
se, a több szem többet lát elv alapján. Így 
még jobban megismerhetjük városunk 
elmúlt évtizedeinek történéseit. Az első 
alkalommal fő téma volt a Liget, és a régi 
piacok, vásárok.

Nos a várakozásnak megfelelően ezen 
a délutánon igencsak élénk volt az érdek-
lődés, hiszen talán nincs is hajdúnánási, 
akinek ne lenne valamilyen emléke a Li-
getről, a régi piacról, vásárokról. A részt-
vevők szinte minden képkocka után meg-

álltak beszélgetni, embereket, házakat, 
utcákat beazonosítani, és szinte végnélkül 
sorolták felvillanó emlékképeiket, ismere-
teiket. Mint pl. Máró Gábor is, aki köztu-
dottan elsősorban a pásztor, a tanyasi élet 
mindennapjaiban van otthon.

Varga György pl. azok sorába tarto-
zott, akik viszonylag korán, még kisgyer-
mekkorban elkerült Hajdúnánásról, de a 
gyermekkori emlékek mélyen beivódtak, 
amelyek az est folyamán sorra felszínre 
törtek. 

A legközelebbi közös múltidézés té-
mája a pásztorélet, a tanyasi élet lesz. 
A pásztorélettel, a tanyasi életformával 
kapcsolatban sokakban él romantikus, 
illuzórikus elképzelés, de hogy valójában 
milyen is volt ez az élet a mindennapok-
ban – arról valószínű sokat megtudha-
tunk majd a legközelebbi alkalommal, 
vélhetően decemberben. 

(HNU)

Sokan vagyunk, akik szívesen nézegetnek régi, megsárgult, fakult fényképeket, ame-
lyekről szüleink, nagyszüleink, rokonaink vagy éppen a régi szülőház, az utca tekint 
ránk vissza az idő megragadott pillanata által. Egy ilyen fényképnézegetős, em-
lékidéző közösségi alkalmat teremtettek a művelődési központ munkatársai a Múlt-
idéző elnevezésű programjukkal, amely első foglalkozását november 14-én tartotta.

Múltidéző – új közösségi alkalom 
a művelődési központban

A Hajdúnánási Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola 1974-ben 
érettségiző 4 osztálya – 2014. november 8-án összevont érettségi találkozót rendezett 
szeretett iskolájukban. A 4 osztályból több mint 60 fő vett részt a találkozón. Nagy 
örömükre 8 volt tanáruk is megtisztelte a rendezvényt: Czeglédi László, Kiss Lászlóné, 
Kovács Zoltánné, Mezei Gáborné, Mihalik László, Reszegi Gábor, Szivós Zoltán és 
Zsoldos László. A találkozó programjaként a hajdúnánási temetőben megkoszorúzták 
elhunyt tanáraik és osztálytársaik sírjait. A délután folyamán az iskola épületében – volt 
osztálytermeikben – megemlékeztek az elmúlt 40-év eseményeiről. Majd este a Bányász 
Étteremben – finom vacsora mellett – sokáig elbeszélgettek. A vacsoráról Pál Kovács 
Dezső gondoskodott:

Kép: Magánarchívum. Szöveg: Tar József.

40-éves érettségi találkozó 
a gimnáziumban

17-én délután fél öttől tartjuk az első Dié-
tás Főzőiskolát, itt a központi konyhán, 
Diétás Karácsony címmel, ahol életközel-
ből ismerkedhetnek az ételkészítéssel, és 
természetesen meg is kóstolhatják az elké-

szült étkeket. Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt, előzetes bejelentkezés után, 
amelyet megtehetnek személyesen a Bocs-
kai u. 6. sz. alatt, vagy az 52/351-535-ös 
telefonszámon.
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Felavatták Kálvin János mellszobrát 
Hajdúnánáson

Versvarázs – Versmondó gála
a 100. éve született Gábor József emlékére

A Hajdúnánási Református Általános 
Iskolában zajló szoboravató ünnepségen 
Kocsis Áron, református lelkipásztor be-
szédében kiemelte, hogy az Isten isme-
rete, megismerése, olyan princípium, 
alapkövetelménye és alaptétele volt Kál-
vin János gondolkodásának, melyre egész 
teológiáját és életét feltette. Tiszteletes úr 
emlékeztetett az egyik legismertebb és leg-
híresebb mondatára, miszerint az isten- 
ismeret nélkül nincsen sem igaz önisme-
ret, sem igaz boldogság.

Kocsis Áron hangsúlyozta, hogy nem 
kultuszt akarunk teremteni, hanem báto-
rítani, tanítani, valami nagyobbra, az élő 
Istenre mutatni ezzel az alkotással is. 

Babusa János, alkotásában a rendíthe-
tetlen és szilárd hitű reformátor vonásait 

emelte ki. A Török József 
kőfaragó mester által 
készített talapzaton álló 
műalkotás figyelemről, 
megfeszített akaratról és 
elkötelezettségről árul-
kodik, tanúskodik. An-
nak a példáját ábrázolja, 
aki nem rettentett meg 
a politikai nehézségek 
és ellentámadások kö-
zepette, hanem hűséges 
maradt elveihez, az ige 
mércéjéhez – mutatott rá 
Kocsis Áron.

Az emlékező beszédet követően Szól-
láth Tibor polgármester úr és családja, a 
szobor megrendelője és adományozója, 
nagytiszteletű Gacsályi Gábor reformá-
tus lelkipásztor, valamint Szabóné Marth 
Éva, a Hajdúnánási Református Általános 
Iskola és Óvoda igazgatója leplezték le 
Babusa János szobrászművész alkotását, 
Kálvin János fejszobrát.

Babusa János az első magyarországi 
köztéri II. János Pál pápa-szobor alkotója. 
Széleskörű munkássága során több pro-
testáns emberről készített portrét. A szob-
rászművész, a régi Kálvin-ábrázolásokat 
tanulmányozva, olyan alkotást hozott lét-
re, amely a reformátor figyelő tekintetét 
szemei hangsúlyozásával emeli ki. 

(HNU)

Szeptembertől indult útjára egy országos 
roadshow, ahol a fiatalok híres sportolók-
kal, művészekkel, zenészekkel és szakem-
berekkel találkozhatnak, akik személyes 
példájukon keresztül utat mutatva képvi-
selik a drogmentes, boldog élet lehetősé-
gét. A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai 
Intézet sikeres pályázatának köszönhetően 
a program keretében megvalósuló kezde-
ményezés 2014. március végén indult út-
jára és 15 hónap alatt mintegy 78 hasonló 
rendezvény valósul meg az ország több 
pontján.

Különböző táncstílusokat láthattak no-
vember 6-án, csütörtökön a hajdúnánási 
Somorjai László Városi Sportcsarnokban 
a helyi általános – és középiskolások. A 
Legyen más a szenvedélyed! elnevezésű 
program célja ugyanis, hogy a fiatalok 
a kábítószerek helyett a művészetben, a 
mozgásban vagy akár az alkotásban talál-
ják meg szenvedélyüket, örömüket.

Csiszár Imre, Hajdúnánás város alpol-
gármestere a fiataloknak szóló programo-
kat, a kapcsolatok fontosságát, a közösség 
megtartó erejét, valamint a szabadidő 
hasznos eltöltését hangsúlyozta a „Legyen 
más a szenvedélyed!” című program haj-
dúnánási állomásán.

Pappné Fülöp Ildikó intézményve-
zető asszony valamint Éles Béláné tan-
kerületi igazgató köszöntő beszédét kö-
vetően a Csillagszemű Táncegyüttes, a 
Hajdúnánási Bocskai István Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
diákjai, majd a Kőrösi Csoma Sándor 
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollé-
gium végzős diákjainak táncos előadását 
tekinthették meg a fiatalok. A roadshowt 
tovább színesítette a Hajdúdorogi Ma-
zsorett Együttes, illetve a Stereo 2.0 fel-
lépése. 

(HNU)

A verses, zenés irodalmi délután még a Fe-
hér Bot Alapítvány szervezésében indult 
annak idején, amelyet azóta is minden év-
ben megrendeznek, és amelyet ötödik éve 
már a Gábor József Kulturális Alapítvány 
szervez a Kőrösi Gimnáziumban, amely 
alma matere volt Gábor Józsefnek.

Az intézmény dísztermében ezúttal is 
látássérültek, látók, vagy éppen más fo-
gyatékkal élők jöttek össze; fiatalok, idő-
sek, vegyesen. A nyolcadik versvarázsos, 
zenés irodalmi délután idén kitüntetett 
alkalom volt, tekintettel a látássérült 
névadó, hajdúnánási származású Gábor 
József irodalmár, zenész, gyógypedagógus 
születésének 100. évfordulója tiszteletére. 

A rendezvényen jelen volt Szólláth Ti-
bor polgármester úr, aki köszöntőjében 
elismerését fejezte ki az Alapítványnak, 
hogy ilyen példásan ápolja városunk szü-
löttének emlékét.

Az ünnepi alkalom vendége volt Gá-
bor József fia, ifj. Gábor József, a győri 
Széchenyi István Egyetem, Varga Tibor 
Zeneművészeti Intézetének nyugalmazott 
tanára, zongoraművész, aki meghatódot-
tan emlékezett édesapjára. Mint mesél-
te olyan kép él benne róla, akit minden 
érdekelt, nagyon szerette tanítványait, és 
élete végéig azon dolgozott, hogy a va-
kokat, látássérülteket és más fogyatékkal 
élőket is egyenrangú emberként fogadja el 
a többségi társadalom

A délután folyamán a volt öregdiákok 
is egy-egy verssel emlékeztek egykori ta-
nárukra.

Az öregdiákok mellet 15 fiatal hajdúná-
nási, hajdúdorogi, hajdúböszörményi di-
áktól hallhattunk szebbnél szebb verseket.

Egymás után hangzottak fel az ifjú vers-
mondók előadásában szép, fájdalmas, de-
rűs, elgondolkodtató szavak, a másságról, 
a látásvesztésről, az elfogadásról. A versek 
folyamát többször színesítette szívhez-
szóló muzsika ifj. Gábor József zongora-, 
Szabó András klarinétművész, illetve az 
unokatestvér, Gábor Zoltán előadásában.

A centenáriumi ünnepségre az Alapít-
vány egy kis kiadványt is megjelentetett, 
Emlékeznék címmel, amelyben a család, 
kortársak, illetve volt tanítványok emlé-
kezéseit gyűjtötték egy csokorba.

A centenáriumi ünnepség végén zárszót 
dr. Szabó Miklós, a Fehér Bot Alapítvány 
elnöke, a Gábor József Kulturális Alapít-
vány alapító tagja mondott, aki méltatta 
az elhangzott produkciókat, az Alapít-
vány eddig végzett munkáját, emlékezett 
id. Gábor Józsefre, az ő szerteágazó, nagy-
szerű életművére. Mint mondta, büszke 
arra, hogy mindketten a nánási gimná-
zium tanítványai lehettek. Megőrzendő 
példaképként szólt Gábor Józsefről, aki-
nek emlékét várhatóan még sokáig ápolja 
majd az Alapítvány.

Rigó Tamásné

A Kálvin-mellszobrot a reformáció emlékünnepén, a Hajdúnánási Re-
formátus Általános Iskola és Óvoda épületében avatták fel 2014. október 
31-én, pénteken, amelyet ünnepi istentisztelet előzött meg.

November 21-én nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Versvarázs 
elnevezésű program a Gábor József Kulturális Alapítvány szervezésében,  
a Kőrösi Gimnáziumban. 

Legyen más a szenvedélyed! – 
Hajdúnánáson is
Mozgás, tudás, zene, alkotás. Többek között ezekre az alternatívákra hívja fel a 
figyelmet a „Legyen más a szenvedélyed!” című programsorozat, amelyet egy orszá-
gos roadshow kísér. Híres művészek és sportolók személyes példájukon keresztül 
mutatnak példát a fiataloknak a káros szenvedélyektől mentes élethez. 

Elismerő díjak adományozásával emlé-
kezett a Hajdúkerület 1699-es megala-
kulására a megyei közgyűlés Komádiban 
november 21-én. A testület 16 kitüntető 
címet adott neves kutatóknak, sportolók-
nak és művészeknek. Az ünnepi ülésen 
Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar megyei Köz-
gyűlés elnöke adta át az elismeréseket.

„Hajdú-Bihar Megye Önkormányza-
tának BOCSKAI ISTVÁN-díját” vehette 
át munkájáért, társadalmi megbízatása 
kimagasló színvonalú teljesítéséért, köz-

életi tevékenységéért és több évtizedes 
munkásságáért dr. Fekete Imre hajdúná-
nási születésű orvos is, aki Balmazújvá-
rosban praktizál már 25 éve. Kitüntetésé-
nek átvételekor kihangsúlyozta városunk 
fontosságát szakmájának teljesítésében, 
hiszen az itt élő embereket csak 25 km 
választja el egymástól, így problémáik, 
életmódjuk, gondolkodásuk sokban ha-
sonlítanak egymásra.

A díjhoz gratulálunk, munkájához to-
vábbi sikereket kívánunk! (F. A.)

A gyökerek fontossága
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Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a 
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Non-
profit Kft. (továbbiakban: közszolgáltató) 
és Hajdúnánási Városi Önkormányzat a 
Hulladékgazdálkodásról szóló törvény 
változása következtében módosította Haj-
dúnánáson a szemétszállítással kapcsola-
tos számlázási rendszert a jogszabályi elő-
írásoknak megfelelően. 

Az eddig kialakult gyakorlatban az ön-
kormányzat végezte a szemétszállítással 
kapcsolatos adminisztrációs tevékenysé-
get, amely a szolgáltatási díj lakosság felé 
történő továbbszámlázásából állt, azon-
ban a jogszabálynak megfelelően 2014. 
szeptemberben Hajdúnánás is átállt arra a 
számlázási rendre, hogy a lakosság közvet-
lenül a szolgáltatónak fizeti meg a szolgál-
tatási díjat. A Hajdúnánási Városi Önkor-
mányzat utoljára 2014. év júliusi és 
augusztusi hónapra számlázott a lakosság 
felé, majd a 2014. évi szeptemberi, októ-
beri számlákat közvetlenül a szolgáltató 
küldte meg a lakosság felé. A hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatási díjat a Közszol-
gáltató a közszolgáltatást igénybe vevő, 
vagy igénybevételére kötelezett ingatlan-
használóktól közvetlenül jogosult beszed-
ni. A közszolgáltató kéthavi szolgáltatási 
díjról utólag állít ki számlát, melyet négy-
havonta postáz az ingatlanhasználóknak. 
A szolgáltatás díját és a hulladékszállí-
tási rendet nem befolyásolják a változá-
sok, az eddigiekben meghatározott 
bruttó 1312 Ft/hó költséget kell tovább-
ra is fizetnie a lakosságnak a közszol-
gáltató felé, és pénteken szállítják el a 
szemetet.

Eddigiekben gyakorlatilag korlátlan 
mennyiségben történt a szemétszállítás, 
azonban azzal, hogy a közszolgáltató bőví-
tette az edényzetek számát az ingyenesen 
átadott 2 db szelektív hulladékgyűjtő 
edényzettel a szemét mennyisége megosz-
lik. A környezetvédelem szempontjából 
kiemelt jelentőséggel bír a hulladék újra-
hasznosítása, és ennek előfeltétele a szelek-
tív hulladékgyűjtés. Ez a módszer kiválóan 
alkalmas az ártalmatlanításra szoruló hul-
ladék mennyiségének és veszélyességének 
csökkentésére azáltal, hogy a még haszno-
sítható másodnyersanyagokat a termelésbe 
visszaforgatja, a veszélyes hulladékokat 
pedig külön kezeli, ártalmatlanítja.

Kérjük a lakosságot, hogy a szemétszál-
lításra szabványosított 120 literes gyűjtő-
edények beszerezéséről gondoskodjanak. 
Egyéb nem szabványos edényzetben, 
mint például hordóban, vödörben, vala-
mint zsákokban kitett hulladék nem ke-
rül elszállításra. Az ezen felül keletkezett 
kommunális hulladékot csak a Hajdúsági 
Hulladékgazdálkodási Kft. emblémájával 
ellátott műanyag hulladékgyűjtő zsákban 
lehet kihelyezni. A 2014. novemberben 
a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. által postai úton meg-
küldött matricát rá kell ragasztani az 
arra rendszeresített, szabványos 120 li-

teres gyűjtőedényekre, valamint hulla-
déktöbblet esetén a szolgáltató által ki-
bocsátott – helyben is megvásárolható 
– zsákok segítségével szállítja el a szol-
gáltató.

A hulladékgyűjtő zsák bruttó 370 Ft/
db egységáron és a 120 literes műanyag 
hulladékgyűjtő edényzet bruttó 8500 Ft-
ért a Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal (Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.) 
Adóügyi Csoport Irodájában (31. szoba) 
ügyfélfogadási időben megvásárolható.  
A kifizetett edényzetet a bizonylattal ked-
denként, 1330 és 1600 között a 4080 Haj-
dúnánás, Mártírok u. 14. szám alatt lehet 
átvenni. A lakosság körében is használatos 
240 literes hulladékgyűjtő edényzetet 
csak kétszeres hulladékszállítási díj megfi-
zetése ellenében szállítja el a szolgáltató, 
melynek igénybevételéről az ingatlanhasz-
nálónak külön írásban kell nyilatkoznia. 
A hulladékszállítással kapcsolatos észrevé-
telekkel, esetleges panaszokkal az Adó-
ügyi Csoport Irodájához fordulhatnak 
(31. szoba), ahol 2014. november 1-től a 
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Non-
profit Kft. ügyfélfogadást tart. (Ügyinté-
zők: Baloghné Kiss Ágnes és Tacsi Katalin, 
ügyfélfogadási idő: Hétfő: 0800–1200 és 

1300–1600, Szerda, Csütörtök és Péntek: 
800–1200, Telefon: 06-52/381-411/171 
mellék)

A szelektív hulladékgyűjtéssel kap-
csolatosan felhívjuk a figyelmüket, 
hogy a 2014. augusztus 1-jétől kötelező 
a város területén az ingatlanhasználók 
számára háztartási hulladék elkülöní-
tett gyűjtése. Amennyiben még nem ren-
delkeznek a szükséges szelektív hulladék-
gyűjtő edényekkel, akkor 2015. január 
1.–2015. január 31. között minden 
kedden 0900 órától 1800 óráig átvehető-
ek térítésmentesen a 4080 Hajdúnánás, 
Mártírok u. 14. szám alatt. 

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, lakcí mét, 
születési helyét, idejét, anyja nevét, sze-
mélyi igazolvány számát, aláírását. A meg-
hatalmazást 2 tanú aláírásával kell hitele-
síteni. (Formanyomtatvány kérhető a 
helyszínen vagy a Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal 4080 Hajdúná-
nás, Köztársaság tér 1. szám, fszt. 36. iro-
dájában.)

Az edények ürítésének követésében sze-
lektív hulladékgyűjtési naptár segíti a la-
kosokat, amely elérhető az önkormányza-
ti hirdetőkön valamint a város honlapján.

Hajdúnánási 
Városi Önkormányzat

Önkormányzati hírek

A hajdúnánási Családsegítő és Gyermek-
jóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde dolgo-
zói azzal a kéréssel fordulnak a helyi la-
kossághoz, hogy adományaikkal támo-
gassák a szociálisan rászoruló gyermekek 
karácsonyi ünnepségét.

Szolgálatunk örömmel fogad játéko-
kat, könyveket, édességet.

A felajánlásokat Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Böl-
csőde székhelyén (Hajdúnánás, Kossuth 
u. 19. sz.) gyűjtjük ügyfélfogadási idő-
ben (hétfő–csütörtök: 900–1200-ig; szer-
da: 800–1200, 1300–1700-ig) 2014. decem-
ber 1. és 2014. december 18. között.

Ha a Nánási Bicikli …

megállna egy szóra …

Tájékoztatás a Hulladékszállításról

Tisztelt Lakosság!

Anyakönyvi hírek
Akiktől 2014. októberben búcsút vettünk:Gratulálunk a 2014. október 15–31. között 

Hajdúnánáson házasságot kötött pároknak

2 Lente Gábor–Szakács Edit
2 Antek Péter–Lasztóczi Tímea
2 Pogácsás György–Molnár Katalin
2 Füz László–Megyesi Zita

Köszöntjük Hajdúnánás legifjabb lakóit!

3 Kiss Csanád
3 Varga Zoé
3 Fejérvári Miklós
3 Dankó Emese

1 Albert Ferenc
1 Balogh Miklós
1 Béres Antal
1 Farkas Miklós
1 Fekete Gyuláné
1 Göndör Zoltánné
1 Hágen 
    Ferenc Jánosné
1 Kéki Sándor
1 Kiss János
1 Kuncz Kálmán
1 Lente Zoltán Gábor
1 Nagy László
1 Pintér Imre Lajos

1 Pusztai Sándorné
1 Ráskai Gáborné
1 Szólláth Sándor
1 Timári László
1 Tóth Béláné
1 Tóth Imréné
1 Tóth Istvánné
1 Tóth Sándor
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KócsiSztori: A telefonos kisasszony
Hamm – bekaptam az utolsó falatot is a 
reggelimből majd kortyoltam egy egészsé-
geset a Hódos – féle szódánkból s kényel-
mesen hátradőltem. Ebben a pillanatban 
az éterből megszólalt a népszerű hajdani 
tévésorozat, a „Minden lében két kanál” 
főcímzenéje. Velem született kiváló hely-
zetfelismerő képességemből kifolyólag, 
szinte azonnal rájöttem, hogy a telefonom 
szólalt meg. 

A vonal túlsó végén egy már-már túlzot-
tan is kedves hangú hölgy jelentkezett, aki 
közölte, hogy nagy szerencse ért, miszerint 
lehetőségem van egy csodálatos elektro-
mos sütő készülék jutányos áron való meg-
vásárlásához. Első felindulásomban szinte 
a levegőbe ugrottam volna örömömben a 
hirtelen jött „Bónusz” hallatán, (melynek 
ára azért igazán borsos volt) de miután 
ecsetelte a szerkezet leírását hamar rájöt-
tem, hogy a feleségem legutóbb pontosan 
ilyet kapott barátnőitől a névnapjára. Ezt 
meghallva közölte, hogy semmi baj, mivel 
van hét részes ágynemű garnitúrájuk is, 
amit szintén akciósan vehetek át. Megtud-
va, hogy harmincéves házasságunk alatt 
igen sok ágyneműre tettünk szert, ő to-
vábbra sem adta fel. Nem-nem, ő nem 
ilyen. Megkért, hogy legalább egy kártya-
csomagot had küldjenek el, amivel – ha 
majd gondolom – ingyenes házhozszállí-
tással kérhetek ajándékokat. No ebbe bele-
egyeztem – mi baj lehet. Ő ekkor kedélye-
sen elbúcsúzott a következő szavakkal:
 Köszönöm a beszélgetést, s akkor 

küldjük a csomagot 6990 forintért.
 Várjon-várjon! – kiáltottam rémülten 

– arról nem volt szó, hogy pénzért küldik.
Nagy nehezen megegyeztünk, hogy ne-

kem se időm, se pénzem nincs így az ün-
nepek előtt ilyen vásárlásokba bocsátkoz-
ni, s szinte megeskettem, hogy ne küldjön 
részemre semmit sem.
 Jó-jó nem küldök – válaszolta, s 

hangja kicsit a fásultság, a feladás érzetét 
keltette.

Már-már el is felejtettem volna a dol-
got, ha nem kapok néhány nap múlva egy 
e-mailt, melyben közlik, hogy sikeresen 
átadták egy futárnak az általam megren-
delt 6990 forintos csomagot. Azonnal vá-
laszoltam, hogy szerintem ez vicc, vagy 
„kandi kamera” mivel nem rendeltem 
semmit. Másnap reggel már sms-t kap-
tam, hogy a futár pár órán belül itt lesz (az 
általam megrendelt csomagot fennen lo-
bogtatva), s igyekeztek felhívni a figyelme-
met, hogy csak egy pillanatra se aggódjak.

Mivel az (ártatlan) futár telefonszámát 
megadták, én azonnal felhívtam, s szinte 
magamból kikelve közöltem vele, hogy az 
utcánknál nehogy bekanyarodjon, de még 
csak az indexet se tegye ki, mert nem fize-
tek ki semmit, meg nincs is itthon nálam 
annyi pénz, meg a kutyánk is hamis, meg 
egyáltalán. Üvöltözésem után, csak annyit 
válaszolt csendesen, hogy: 
 Jól van, rendben van.
Mindezek után csak egy kérdésem van. 

Ha a kisnyugdíjasok, meg a halványabb 
vérmérsékletű emberek közül csak néhá-
nyan esnek ebbe a csapdába? Vigyázzunk, 
legyünk óvatosak!

Kócsi Imre

2014. november 15-én tartottuk általá-
nos iskolai ballagásunk 50 éves évforduló-
ját. Az akkori Polgári úti Általános Iskola 
8. b osztály találkozójának a Gyöngyszem 
Szabadidőközpont adott helyet, amelyen 
a törzskönyv szerinti 33 főből 20-an 
vettünk részt. Osztályfőnökünk Nemes 
Gyula tanár úr volt, aki sajnos – csakúgy 
mint osztályunk 7 egykori tagja – már 
nem lehetett közöttünk. Meghívott ta-
nárként velünk emlékezett Mónus Imre 
tanár úr is. A 17 órakor kezdődő osztály-
találkozón rendhagyó osztályfőnöki órát 
tartottunk, majd az osztálynapló névsora 

szerint egyenként számot adtunk az el-
múlt 50 évről. Mozgalmas, eseménydús 
életutak elevenedtek meg, amelyek nem 
szűkölködtek az örömökben, sikerekben 
és az élet árnyoldalaiban sem. Természete-
sen nagy többségünk már nyugdíjasként 
éli mindennapjait. Az estét egy finom va-
csora elfogyasztásával és kötetlen beszél-
getéssel zártuk. Jó hangulatban és baráti 
öleléssel váltunk el egymástól abban a re-
ményben, hogy a következő viszontlátásra 
5 év múlva ismét sor kerül majd.

Daróczi Istvánné Ádám Erzsébet 
(szervező)

Hármasoltár címmel Hobó, azaz Földes 
László önálló estjét hallhatta, láthatta 
városunk közönsége november 13-án a 
Kéky Lajos Városi Művelődési Központ 

A Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar 
Megyei Levéltára 41. alkalommal szervez-
te meg november 18–19-én a Megyei Le-
véltári Napokat, azzal a nem titkolt céllal, 
hogy a sajátos intézményt közelebb vigye 
a nagyközönséghez. 

A megjelent vendégeket Szólláth Tibor 
polgármester úr köszöntötte, aki örömé-
nek adott hangot, hogy ilyen rangos szak-
mai rendezvény részese lehet városunk.  
A köszöntő után Szendiné dr. Orvos Er-
zsébet, a Megyei Levéltár igazgatója mu-
tatta be az intézmény ez évi kiadványait, 
többek között a megújult levéltári év-
könyvet. A levéltárak, ezek a sajátos for-
rásdokumentumokat őrző intézmények 
már régóta kiléptek a zárt falak mögül és 
nyitottak a nagyközönség felé – mondta 
az igazgató asszony.

A konferencia előadásainak anyaga 
nagy többségében helyi vonatkozású volt, 
helyi szerzőkkel. Így hallhatunk az első 
világháború nánási hőseiről, a hátországi 
életről Csiszár Imre történésztől. Ehhez 

a témához kapcsolódott szorosan Buczkó 
József prezentációja a székely menekültek 
1916 évi nánási befogadásáról. 

Az idei év különösen jó alkalmakat 
ad, adott saját lakóhelyünk történelmi 
eseményeinek még jobb megismeréséhez 
– válaszolt kérdésünkre Buczkó József, 
intézményvezető házigazda, aki maga is 
több „fronton” végez kutatásokat, illetve 
már jelent is meg könyve e témakörben. 

A program második felében a hajdúná-
nási származású Mónus Imre, nyugalma-
zott levéltár igazgató mesélt 1944/45-ös 
személyes emlékeiről, majd zárásként 
levetítésre került a Csikiné Nagy Erika 
Csiki Péter által készített dokumentum 
riportfilm, amely 2013-ban készült Ben-
deriben, a hajdúnánási elhurcoltak emlé-
kére szervezett kegyeleti emlékútról

A konferencia anyaga – mint azt Szen-
diné dr. Orvos Erzsébet igazgató asszony-
tól hallhattuk, a következő levéltári év-
könyvben már nyomtatásban is olvasható 
lesz majd. (HNU)

2014. október 19-én 90. születésnapja 
alkalmából virágcsokorral, és Orbán Vik-
tor miniszterelnök úr által megküldött 
emléklappal köszöntötte Kállai Gábort 
Szólláth Tibor, Hajdúnánás város polgár-
mestere.

Isten éltesse sokáig Gábor bácsit 
erőben és egészségben 

családja körében!

Születésnap

Vérzivataros évtizedek 1914–1944 – 
Levéltári konferencia a Móricz Pál 
Városi Könyvtárban
Idén 41. alkalommal szervezte meg a Hajdú Bihar Megyei Levéltár a Megyei Levél-
tári Napokat november 18–19-én. A debreceni nyitó program után a második na-
pon Hajdúnánáson folytatódott a konferencia, a Móricz Pál Városi Könyvtárban. 
A már eddig is több tudományos rendezvénynek helyt adó intézményben négy ér-
dekes előadás hangzott el az első és második világháború vérzivataros éveiről, a 
hátországi életről, a málenykij robotról, Hajdúnánás 1944–45-ös történéseiről.

Hármasoltár

50 éves osztálytalálkozó (1964–2014)

színháztermében. Hobót ismerve meg-
rázó s egyben szívbe markoló hatásra ké-
szülhetett a hallgatóság. A műsor három 
mester – Jim Morrison, a The Doors éne-
kese és dalszövegírója, József Attila és Vla-
gyimir Viszockij, színész, költő, énekes, 
a 60–70-es évek orosz bálványa – előtti 
tisztelgés, akiknek műveiből állította 
össze az előadó az est szövegét, hasonló 
„szembevágó” ellentétekkel fejezték ki 
az életérzéseket, a magányt, a szabadság-
vágyat, az Istenbe vetett hitet, melyek a 
blues és a rock felcsendülő dallamaival 
egészültek ki. Őszinte, aktuális, sokban 
fájó, de mindenképpen elgondolkodtató 
szavak egy nagyszerű előadótól, melyek 
beültek a lélekbe, a szívbe, a testbe. Hobo 
irodalmi estjén egy belső utat járhatunk 
végig, hiszen legyen szó akár a ’20-as, ’30-
as évek Magyarországáról, akár a ’60-as 
évek Amerikájáról, akár a brezsnyevi idők 
Szovjetuniójáról vagy saját korunkról, az 
embernek mindig ugyanazzal kell szem-
benéznie, s ez a valaki önmaga. 

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

Gyógyító pihenés a Hajdúnánási 
Gyógyfürdôben  
Gyógyuljon és pihenjen ön is nálunk!
A csomAg tArtAlmA:
	 ingyenes	reumatológus	szakorvosi	vizsgálat	–	beutaló	nem	szükséges.	
	 szállás	a	Korona-ház	összkomfortos	szobáiban.
	 korlátlan	fürdô	és	szauna	használat.
	 parkolás
	 a	csomag	ára	napi	4	fürdôgyógyászati	kezelést	is	tartalmaz,	
	 melyek	a	következôk	lehetnek:	medencefürdô,	masszás,	
	 víz	alatti	sugármasszás,	iszappakolás,	súlyfürdô,	
	 víz	alatti	csoportos	gyógytorna,	szénsavfürdô	és	fizikoterápia.

A csomAg árA:	
4500 Ft/fô/éj +IFA, foglalás minimum az érkezés elôtt 2 héttel!

CSEGÖLDI MIKLÓS
volt hajdúnánási lakos

70. születésnapjának évfordulója 
alkalmából

Megemlékezés

„Köszönöm, hogy lelked a lelkembe írtad,
Nincs felettünk hatalma a sírban

Örök az arcod, nem száll  el szavad,
Minden mosolyod a lelkemben marad

Élsz a szívemben ezt is köszönöm
Örökké szeretünk, soha nem feledünk.”

Szerető Feleséged, fiai, lánya, 
menye, veje és öt unokája

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.

SzINCSÁK GÁBoR
volt, Hajdúnánás 

Szatmár utca 11 sz. alatti lakos

Köszönetnyilvánítás

Temetésén megjelentek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek, 

bánatunkban részvéttel osztoztak. 

Fájó szívvel emlékezünk Rád:
Szerető feleséged, gyerekeid, menyed, 

vejed és unokáid. 

Köszönetet 
mondunk mindazoknak, akik

Hajdúnánás, Piac Üzletsor Mártírok útja 18. 
Telefon: 52/390-777 • Mobil: 20/334-6677 • www.okulaoptika.huKeressen minket facebook-on is!

Cégek figyelmébe!
 
 A munkavállalók az Okula Optika üzleteiben az előírt szemvizsgá-
laton vehetnek részt, de ezt akár a cég telephelyén is elvégezzük! 
 Számos szakmánál kizáró ok a színtévesztés. A megyében csak 
nálunk érhető el a színtévesztést korrigáló szemüveg! 
 A cég gépjárművezetőinek is biztosítunk speciális szemüveget!

1+1 akciónk keretében az ajándék pár lencse választható akár 
kifejezetten vezetéshez (Varilux Road Pilot) vagy speciálisan számí-
tógépes munkához (Varilux Computer) kifejlesztett kivitelben!

Gondot okoznak az apró betűk?
Ne találgasson, jöjjön el 
hozzánk, most duplán jól jár.
Egy pár Varilux multifokális 
szemüveglencse vásárlása esetén
egy másik pár Varilux lencsét 
adunk ajándékba!
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Továbbra is várom vendégeinket, házi süteményekkel 
húsz féle pizzával és három féle menüvel.

Rendezvényekre (200 főig) evőeszközök és szerviz bérelhető.

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

 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

 Intel Dual Core E2180 
 processzor 2.00 GHZ sebesség (1MB L2)
 2048 MB DDR ECC memória
 250GB SATA merevlemez
 Hagyományos méretű DVD író
 FSC D2679 alaplap
 4XSATA csatlakozó – Software RAD
 6xUSB 2.0 Port
 1xsoros (RS-232) port
 nVidia GeForce 8400GS VGA 
 kártya (250MB)

Fujitsu-Siemens Primergy 
Econel 100 S2 Workstation
39 900 Ft

HP Compaq 6910P

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!!!

neteetettDDe

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
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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

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE–Debre-
ceni EAC 30–23 (13–10)

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Do-
hány, Nagy. (november 8.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Felföldi 
(kapus), Csuzda 2, CSONKA 4/2, 
Bancsók 1, FEHÉRVÁRI 4, Daróczi, 
Takács 1. Csere: Torma (kapus), Póser 
3, HADADI 6/1, ÖTVÖS 4, TÓTH 
5, Szabó, Madai, Tupicza, Dankó. Edző: 
Hadas Sándor

Hétméteres: 4/3, illetve 3/2. Kiállítás:  
8 perc, illetve 18 perc.

Hadas Sándor: Jobb helyzet kihaszná-
lással, sokkal hamarabb eldönthettük vol-
na a mérkőzést! Gratulálok a fiúknak, 
köszönöm a lelkes szurkolóink biztatását!

Juniormérkőzés: Hajdúnánás Robzol 
2000 KSE–Debreceni EAC 31–28 (19–12)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Dup-
linszky, Sipos. (november 8.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: 
TORMA (kapus), NAGY 5, KELEMEN 
5, Németh 1, TUPICZA 3, BODOGÁN 
7/4, DANKÓ 7. Csere: Kócsi, Reszegi (ka-
pusok), Körtvélyesi 2, Harsányi, Kovács 1, 
Nyeste, Csuzda. Edző: Madai Tamás

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

Madai Tamás: Egy nagyon jó erőkből 
álló, eddig még veretlen ellenfelet sikerült 
legyőznünk. A mérkőzést végig uraltuk, 
főleg a remek védekezésünknek és a ka-
pusteljesítményünknek köszönhetően. A 2. 
félidő utolsó 10 percében a sok technikai 
hiba és kihagyott helyzet miatt az ellenfél 
közel került hozzánk, de sikerült megőriz-
ni az előnyünket. A csapat nevében Bata 
Tibinek kívánjuk, hogy minél hamarabb 
felépüljön, és várjuk vissza!

Hajdúböszörményi TE–Hajdúnánás 
Robzol 2000 KSE 23–32 (9–19)

Hajdúböszörmény 90 néző. Vezette: 
Hovány, Ubornyák. (november 15.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Felföldi 
(kapus), DARÓCZI 4, Fehérvári 2, 
Bancsók 2, CSONKA 5/1, HADADI 8/3, 
Takács. Csere: Reszegi, Torma (kapusok), 
Tóth 1, Ötvös 2, Póser, Csuzda 2, MADAI 
4, Szabó, Dankó. Edző: Hadas Sándor

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

Hadas Sándor: Az első félidőben el-
döntöttük a mérkőzést, melyen Torma 
Antal kapus kivételével valamennyi játé-
kosom lehetőséget kapott! Gratulálok a 
csapatnak, köszönöm lelkes szurkolóink 
biztatását, akik elkísértek bennünket!

Juniormérkőzés: Hajdúböszörményi TE–
Hajdúnánás Robzol 2000 KSE 20–28 
(9–15)

Hajdúböszörmény 50 néző. Vezette: 
Bakos, Tóth. (november 15.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: TOR-
MA (kapus), NAGY 4, KELEMEN 4, 

Férfi kézilabda NB II.
NÉMETH 3, DANKÓ 8, Tupicza 3, 
BODOGÁN 5. Csere: Harsányi 1, Nyeste, 
Mezei, Fazekas, Kovács. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 4/2, illetve 1/0. Kiállítás:  
6 perc, illetve 6 perc. 

Madai Tamás: A mérkőzés elején még 
a támadójátékunk akadozott, de a mérkő-
zés előrehaladtával egyre könnyebben tör-
tük át az ellenfél védelmét. Mindenki já-
téklehetőséget kapott, amivel élni is tu-
dott.

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE–Kazinc-
barcikai KSE 28–20 (13–10)

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Kiss, 
Polgár. (november 22.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: FEL-
FÖLDI (kapus), CSUZDA 1, Csonka 
6/3, Bancsók 4, Fehérvári 1, Daróczi 2, 
Hadadi 6. Csere: Reszegi, Torma (kapu-
sok), Póser 3, Ötvös 1, TÓTH 2, TAKÁCS 
2, SZABÓ, Madai, Tupicza. Edző: Hadas 
Sándor

Hétméteres: 4/3, illetve 7/3. Kiállítás:  
6 perc, illetve 2 perc.

Hadas Sándor: Örülök, hogy legalább 
a 2. félidő végére megtaláltuk azt a rit-
must, amibe kellett volna játszanunk. Az 
első félidőbe nagyon sokat hibáztunk vé-
dekezésbe, de a csapat, mint közösség 
hozta a mérkőzést.

Juniormérkőzés: Hajdúnánás Robzol 
2000 KSE–Kazincbarcikai KSE 23–22 
(12–9)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Flórián, 
Szilágyi. (november 22.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: 
Torma (kapus), Nagy 3, KELEMEN 
5, BODOGÁN 7/1, TUPICZA 2, 
NÉMETH 3, Kovács. Csere: Reszegi (ka-
pus), Harsányi 3, Ötvös, Fazekas, Nyeste, 
Szeleczki. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 1/1, illetve 7/5. Kiállítás:  
4 perc, illetve 2 perc. 

Madai Tamás: Egy nagyon jó erőkből 
álló ellenfelet sikerült legyőznünk, annak 
ellenére, hogy több hiányzó volt ezen a 
mérkőzésen. A csapat egység ereje hozta 
meg a sikert.

Női kézilabda NB I/B
Hajdúnánás SK–Kecskeméti NKSE 
21–35 (11–18)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Murvai-
Buzogány, Szilvási. (november 1.)

Hajdúnánás SK: Simai (kapus), 
Darabos, Martinek, Takács P 1, Csicsószki, 
POÓR 5, Zihor 3. Csere: Szilágyi (kapus), 
Mikula, Kovács, Takács A 4/1, Fekete 2, 
Dudás 3, Budaházy 3, Tóth. Edző: Molnár 
András

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

Molnár András: Szégyellem magam a 
mutatott teljesítményért. Újabb rekordot 
döntöttünk a 32 technikai hibával.

Juniormérkőzés: Hajdúnánás SK–Kecs-
keméti NKSE 32–25 (15–12)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Be-
nyusz, Rontó. (november 1.)

Hajdúnánás SK: Juhász (kapus), Mekes 
3/1, TÓTH 5, Dudás 3, Csiki 2, SZŐNYI 
4, KOVÁCS 5. Csere: Jóna (kapus), 
Lakatos, TAKÁCS P 8, Lengyel 2, Huszti, 
Tar, Nagy, Péter. Edző: Nagy Attila.

Hétméteres: 2/1, illetve 6/5. Kiállítás: 
4 perc, illetve 4 perc.

Nagy Attila: Hétből hét. Gratulálok a 
csapatnak a győzelemhez.

Eszterházy KFSC–Hajdúnánás SK 
26–23 (15–12) 

Eger 300 néző. Vezette: Asztalos, 
Bárkány. (november 9.) 

Hajdúnánás Termál SC: Juhász (kapus), 
Poór 2, Takács P 2/1, ZIHOR 4, 
TAKÁCS A 9/1, Csicsószki, Mikula. 
Csere: Simai, Szilágyi (kapusok), Tóth, 
Dudás 3, Martinek 3, Kovács, Darabos, 
Budaházy, Szőnyi. Edző: Molnár András

Hétméteres: 7/4, illetve 4/2. Kiállítás: 
12 perc, illetve 8 perc. 

Molnár András: Sajnálom a vereséget, 
hiszen nagyon sokáig partiba voltunk a jó 
erőből álló Eger otthonába. Sajnos a vé-
gén ismét olyan hibákat követtünk el, 
aminek vereség lett a vége.

Juniormérkőzés: Eszterházy KFSC–
Hajdúnánás SK 22–31 (13–12)

Eger 100 néző. Vezette: Dohány, Nagy. 
(november 9.) 

Hajdúnánás TSC: Juhász (kapus), 
TAKÁCS P 4, TÓTH 6, LAKATOS 5, 
SZŐNYI 4, Mekes 1, DUDÁS 7/3. 

Csere: Lengyel 1, Huszti, Nagy, Kovács 3, 
Csiki, Péter, Balázs. Edző: Nagy Attila

Hétméteres: 7/4, illetve 7/3. Kiállítás:  
6 perc, illetve 12 perc.

Nagy Attila: Magabiztos 2. félidei játé-
kunkkal döntöttük el a két pont sorsát. 
Nyolcból nyolc, gratulálok a csapatnak.

Hajdúnánás SK–DVSC-TVP-Aqua-
ticum II. 31–29 (13–14)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Sándor, 
Szikszay. (november 15.)

Hajdúnánás SK: Juhász (kapus), Poór 
2, Zihor 3, TAKÁCS A 8, Mertinek 5, 
TAKÁCS P 8/7, Darabos 1. Csere: 
SZILÁGYI, Simai (kapusok), KOVÁCS 
2, Csicsószki 2, Szőnyi, Budaházy, Tóth, 
Mekes. Edző: Molnár András

Hétméteres: 7/7, illetve 2/2. Kiállítás: 
8 perc, illetve 14 perc.

Molnár András: Küzdelmes mérkőzé-
sen megszereztük a számunkra nagyon 
fontos két pontot.

Juniormérkőzés: Hajdúnánás SK–DVSC-
TVP-Aquaticum 32–33 (20–18)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Oláh, 
Vass. (november 15.)

Hajdúnánás SK: Juhász (kapus), 
TAKÁCS P 9/3, LAKATOS 4, TÓTH 7, 
KOVÁCS 8, Szőnyi 2, Lengyel. Csere: 
Jóna (kapus), Mekes 2, Csontos, Csiki, 
Huszti, Tar. Edző: Nagy Attila.

Hétméteres: 4/3, illetve 9/8. Kiállítás: 
12 perc, illetve 16 perc.

Nagy Attila: Sérült kapussal és a kö-
zépirányítóm hiányában erőn felül küz-
dött a csapat, kilencből nyolc, megyünk 
tovább. Kovács Balázs

Feladatok
 Termelésirányítás
 költséghatékonyság és minőségi követelmények ellenőrzése
 gyártási folyamatok koordinálása
 munkaerő tervezés
 gyártás előkészítés ellenőrzése

elvárások
 faipari- vagy gépészmérnöki- vagy technikusi végzettség
 minimum 3 év szakmai tapasztalat hasonló munkakörben
 számítógépes tervezési ismeretek (AutoCAD)
 Emberek vezetésében, motiválásban szerzett tapasztalat
 Jogosítvány

amit nyújtunk
 Versenyképes jövedelem 
 Bejárási támogatás
 Szakmai fejlődési lehetőség
 Jó munkahelyi légkör

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, önéletrajzát bérigénye 
megjelölésével kérjük juttassa el az alábbi email címre.

Jelentkezés e-mail címen: faiparimernok9011@gmail.com

mAgyAr tulAjdonú bútoripAri vállAlAt 
hAjdúnánási üzemébe 

munkatársat keres az alábbi pozícióba:
Faipari üzemvezetô


