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Kéky Lajos Művelődési Központ 
színházterme telt házzal várta az 
ünnepi rendezvényt. A fiatalabb- 

és az idősebb nemzedék tagjai mellett 
megjelentek a két nappal korábban lezaj-
lott Himnikus dalok versenyének részt-
vevői is. A házigazda intézmény nevében 
Marth P. Ildikó köszöntötte a megjelente-
ket. Felkérte a megjelent diák- és felnőtt 
énekeseket, hogy a közönséggel együtt 
énekeljék el a Himnuszt. A közös éneklés 
után városunk önkormányzata nevében 
Szabóné Marth Éva, a Művelődési, Okta-
tási, Ifjúsági és Sport Bizottságának elnö-
ke mondott ünnepi köszöntőt.

„25 éve ünnepeljük a Magyar Kultúra 
Napját. Ez a nap nemzeti imádságunk, a 
Himnusz születésnapja. Kölcsey Ferenc, 
a reformkor nagy költője, politikusa, a 
kézirata szerint 1823. január 22-én fejezte 
be költeményét. Majd azt Erkel Ferenc 
zenésítette meg. 1989. október 23-a óta 
hivatalosan is Nemzeti Himnuszunk lett 
(1989. évi XXXI. törvény 75.§). Csodála-

tos imádságunk a 
Himnuszunk. Előd-
jei is imádságok 
voltak. A katolikus 
lakosságé a „Boldog-
asszony Anyánk” 
és az „Ah, hol vagy, 
magyarok tündöklő 
csillaga”, a reformá-
tus lakosságé pedig 
„Tebenned bíztunk, elejétől fogva” (90. 
zsoltár) volt. Mostani Himnuszunk, ame-
lyet 1844. július 2-án és 9-én mutattak be 
a Nemzeti Színházban, időtállónak bizo-
nyult. A történelem viharai sem tudták 
megtépázni… A Magyar Kultúra napját 
Hajdúnánáson is kezdetektől megün-
nepeljük. Előbb egy kisebb közösség, a 
Szellemi Műhely keretében, majd egyre 
nagyobb közönség érdeklődése mellett. 
Ez jó érzéssel töltheti el az embert. Egyre 
többen kapcsolódunk be az ünnep ren-
dezvénysorozatába. Január 20-án népes 
mezőny mérettette meg magát a 3. Him-

nikus Dalok Verse-
nyén, ma délelőtt 
pedig, akárcsak or-
szágszerte és a nagy-
világban, városunk 
tanulói is részesei 
voltak a Himnusz 
„együtt szavalása” 
kezdeményezésnek.”

Az ünnepi kö-
szöntő után került sor a már említett 
énekverseny eredmény hirdetésére.

Eredmény hirdetés előtt a zsűri nevé-
ben Varga Miklós karnagy szólt a verseny-
ről. Elmondta, hogy örömmel nyugtázták 
a sok jelentkezőt. Úgy döntöttek, hogy 
diák és felnőtt versenyben hirdetnek ered-
ményt (egyéni és csoport kategóriában).

A fellépőknek adott jó tanácsok után 
került sor a díjak átadására. Minden ver-
senyző oklevelet kapott a részvételért, majd 
a díjazottak vehették át elismerő jutalmu-
kat Juhász Beátától, a Nánás Pro Cultura 
igazgató helyettesétől és Varga Miklóstól.

Diák egyéni verseny: 1. Nagy Laura, 2. 
Hodik Lilla, 3. Sónyák Fruzsina, mind-
hárman a Bocskai Iskola tanulói.

Diák csoport verseny: 1. Kőrösi Kórus, 
2. Angyaltorkúak (Bocskai Iskola Makláry 
Intézményegység), 3. Bocskai Iskola Pol-
gári utcai Intézményegység.

Felnőtt egyéni verseny: 1. Papp Mátyás, 
2. Mészáros Béla, 3. Karcagi Márta.

Felnőtt csoport verseny: 1. Nánási 
Népdal, Nóta, Tánckedvelők Egyesülete, 
2. Lente Lajos Magyar-nóta Egyesület, 3. 
Hajdúnánási Nyugdíjas Klub.

Az ünnepség második részében „Kultú-
ráról őszintén” címmel előadóestre került 
sor, melyben Gyuris Tibor, a nyíregyházi 
Móricz Zsigmond Színház színművésze 
a klasszikus magyar irodalom gyöngysze-
meiből adott összeállítást.

Az ünnepnap záró programjaként Patai 
István Pazonyi László festőművész tárlatát 
nyitotta meg a művelődési központ Galé-
riájában.

Gut István

MAGYAR KULTÚRA NAPJA 2014.

1941. és 1945. között a magyar zsidóság 
közel kétharmadát elpusztították. Több 
mint félmillió ember esett áldozatul a 
munkaszolgálatnak, a nácik által meg-
szervezett deportálásoknak, a halálmene-
teknek, az auschwitzi gázosításoknak, a 
tömegkivégzéseknek, a koncentrációs tá-
borok szörnyű körülményeinek. Magyar 
zsidókat gyilkoltak az ukrajnai hómező-
kön, a budapesti utcákon, a vidéki get-
tókban, német lágerek szögesdrót kerítése 
mögött, a birkenaui gázkamrákban, az or-
szágutakon. A holokauszt minden tizedik, 
a legnagyobb náci megsemmisítő tábor, 
Auschwitz-Birkenau minden harmadik 
áldozata magyar volt. Erre emlékezünk 
2005. óta, január 27-én, a Holokauszt 
Nemzetközi Emléknapján. Azon a napon 
amikor 1945-ben felszabadult Auschwitz-
Birkenau, a leghírhedtebb haláltábor.

„S akár tegnap, akár holnap,
mindörökre ott forognak,
nem aranyban, nem ezüstben,
csak gomolygó, szürke füstben.” 

(Vihar Béla: Elröppent lakodalom)

Bár már tíz éve emlékezünk az általá-
ban fagyos, január végi napon, az idei fő-
hajtás kiemelt volt, hiszen ez az esztendő 
a Holokauszt éve. Hajdúnánáson is em-
lékeztünk, január 27-én, az alkonyi órák-
ban, kicsinyke léleklángokkal kezünkben. 

Emlékező beszédet Szabóné Marth 
Éva, a MOISB elnöke mondott, aki egy 
hajdúnánási család kálváriáján át idézte 
meg azokat a időket, amikor százezreket 
vitt a vonat a megsemmisítő táborokba, 
munkatáborokba, elképzelhetetlen testi-
lelki kínok, fájdalmak közepette. A haj-
dúnánási Farkas-Felbermann családból 
25-en maradtak Auschwitz poklában, 
köztük pici gyermekek, felnőttek, idősek. 

Az elnök asszony emlékeztetett arra, 
hogy Hajdúnánás is azon települések közé 
tartozott, ahol jelentős lélekszámú zsidó-

ság élt. Ezek az emberek megbecsült tagjai 
voltak a hajdúnánási közösségnek, akik 
becsületes, szorgalmas munkával éltek, 
békében más vallású szomszédaikkal. Az 
egykori Bem utca – ma Mártírok útja – 
volt az a negyed, ahol nagyobb tömegben 
éltek a zsidó családok, úgy is hívta a köz-
nyelv: Zsidó-köz. Itt volt a templomuk, a 
rituális fürdő, az iskola. Aztán 1944. tava-
szán magas deszka-kerítést emeltek, bete-
relték a nánási zsidó családokat, bezárult 
a gettó kapuja. Innen hurcolták őket el 
még az év nyarán, legtöbbjük Auschwitz 
hírhedt poklába került, ahonnan a több 
mint ezer főből alig pár tucatnyian kerül-
tek vissza 1945. után. 

Ez ma már a múlté, nem emlékeztet rá 
más, csak egy márványtábla a Mártírok 
útján.

Ezt a márványtáblát most – felelőtlen?, 
rosszindulatú? személy/ek, nem tudni 
milyen indulattól vezérelve – az emléke-
zés előtt meggyaláztak. Vajon a rongáló 
mennyit tud azokról, akik emlékét így 
semmibe vette? Átérezte-e valaha mind-
azt, amit azok elszenvedtek? Veszített-e 
már el szeretett testvért, rokont, édes-
anyát, édesapát úgy, hogy tudta a gázkam-
rában végzik, és nem tud ellene semmit 

sem tenni? Nézzen ezeknek a gyerekeknek 
az arcára, látja a rémületet? Éhezett-e, fá-
zott-e, élt-e reménytelenül fizikai-lelki kí-
nok poklában? Élt-e úgy, hogy nem tudta; 
megéri-e a holnapot? Nem valószínű, és 
ne is kelljen. Isten őrizz. De azért nem ár-
tana néha elgondolkodni ezeken, amikor 
ilyen-olyan indulatoktól fűtve buta, értel-

metlen, ugyanakkor bántó cselekedetekre 
ragadtatja valaki magát. Mert nem lehet 
tudni, hogy ha utat engedünk ezeknek 
az indulatoknak, kik következnek. A kék 
szeműek, a barnák, vagy akik más nézete-
ket vallanak valamiben, más hitet követ-
nek? Széles a választék. Volt rá példa az 
emberiség történelmében.

Rigó Tamásné

Magyar zsidó gyerekek Auscwitzban 1944.

Emlékezés 2014. január 27. Hajdúnánás, Márti rok u.

EmlékEzés
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Tél a gyógyfürdőben

Az AIESEC a világ legnagyobb diák-
szervezete, több mint 120 országban 
van jelen és több mint 86 000 taggal 
büszkélkedik. Fő célja a fiatalok fejlesz-
tése személyes és szakmai oldalról. En-
nek a programnak a keretében érkezett 
hozzánk két gyakornok, Brazíliából és 
Indonéziából. Valamennyi nyelvszakos 
részt vesz gyakorlatuk segítésében.

Pedro január 5-én érkezett hozzánk 
mindenki nagy lelkesedéssel fogadta. 
Családi vendégszeretetet élvez, már a 
második család látja vendégül. Ittlété-
nek első két hetében az Óvoda úti intéz-
ményegységben volt az angol órák részt-
vevője. Előadásait képekkel, könyvekkel, 
hangszerekkel és videókkal színesítette. 
Beszélt nekünk Brazíliáról, a szülővá-
rosáról, nemzeti ételeikről, a riói és são 
pauloi karneválokról. Kezünkbe vehet-
tük és kipróbálhattuk a brazil ősi népi 
hangszert, az egyhúros berimbaut, mely 
a capoeira nevű tánc- és harcművészet, 
valamint a Candomblé szertartások elen-
gedhetetlen kelléke.

Számos délutáni programot szervezünk 
számukra, nagyon jól érzik itt magukat.

Január 20-án megérkezett Simon is In-
donéziából. Első héten a Baross úti egy-
ségben ismerkedett a gyerekekkel. A vég-
telenül szimpatikus fiatalember könnyen 

beilleszkedett, a gyerekek nagyon megsze-
rették. Színes előadást tartott német nyel-
ven az indonéziai szigetvilágról, az ország 
állatvilágáról, az iskolarendszerről. Bemu-
tatta szülővárosát, Jakartát is. Megtudtuk, 
hogy a kisebb falvakban csónakkal járnak 
a gyerekek iskolába, és egyenruhát visel-
nek. A leves kivételével mindent kézzel 
esznek. Fontosnak tartjuk, hogy gyereke-
inket egymás és más népek elfogadására 
neveljük. Továbbá megismerkedjenek 
távoli népek kultúrájával, történelmével 
is. A legjobb viszont az, hogy gyereke-
ink angolul és németül beszélnek velük. 
Hasznosítják azt a tudást, amelyet a nyel-
vi órákon szereztek

Papp Imréné-Nyakas Andrea

Kabátomba burkolózva, kicsit fázósan 
csoszogtam be a városi gyógyfürdőnk téli 
bejáratán. Az első meglepetést egy kis-
sé pocakos úriember okozta, aki szinte 
meztelenül, apró fekete „fecskében” tö-
rölközővel kezében sétált felém az egyik 
melegvizű medence felől. Már-már irán-
tam érző szánalmat véltem arcán felfedez-
ni, miközben cipőmről topogtam a havat 
lefelé, hogy beléphessek az impozánsan 
kialakított Gyógycentrumba. Odabent 
már nyári meleg fogadott, s miközben 
Hunka Erika, a Hajdúnánási Gyógyfürdő 
vezetője végigkalauzolt a létesítményen 
folyton ismerősökbe, sőt sorokban vára-
kozó emberekbe botlottunk.
 Nem gondoltam, hogy télen is ilyen jó 

forgalom van! – kezdem a beszélgetést, mi-
kor végül helyet foglalunk az irodájában.
 Igen, bár télen szűkebb a szolgálta-

tási paletta, mint nyáron. Az úszóme-
dence s a hidegebb vizű medencék zár-
va vannak, a gyógyászat viszont sokkal 
intenzívebben működik ilyenkor. Főleg 
a nánásiak járnak kezelésekre. Fürdőor-
vosunk 2013. október elsejétől van, ami 
azt jelenti, hogy nem kell se háziorvosi, 
se reumatológiai beutaló ahhoz, hogy a 
kezeléseket igénybe vegyék. El kell jönni 
bátran rendelési időben, s egy rövid or-
vosi vizsgálat után a megfelelő kezeléseket 
megkaphatja a vendég. Országos szinten 
bárkit megvizsgálunk – területileg füg-
getlenül – viszont a hajdúnánásiaknak 

térítésmentes a kezelések igénybevétele. 
A gyógyászati kezelések nagyon sikeresek, 
népszerűek. Mindennap sok vendég ér-
kezik. Hétvégén többször megközelítjük 
vagy el is érjük a befogadóképességünk 
maximumát (400 fő). A kezelések után 
természetesen igénybe veszik a fürdőt, a 
szaunát, és főleg pihennek. A hajdúná-
nási lakosok, ha kiíratják a fürdőgyógy-
ászati kezelést, onnantól kezdve teljesen 
térítésmentesen vehetik igénybe a fürdőt 
és a gyógyszolgáltatásokat. Például a leg-
népszerűbb kezelés, a masszázs, melyre 
diszpécser által előírt időpontra érkeznek 
a vendégek, mégis sokszor sorok vannak, 
hiába dolgozik öt vagy hat munkatárs is. 
A második legnépszerűbb az iszapkezelés, 
s pár napja került felszerelésre egy infra 
szauna is. Aki egészségügyi állapota miatt 
nem bírja esetleg a finn szaunát, az más 
jellege miatt bátran használhatja az infrát. 
A szív és érrendszeri betegek körében 
nyílván nagyon népszerű lesz. Egy gyógy-

ászati kúra 15x4 kezelést jelent melyet 
évente kétszer lehet igénybe venni.

Hosszú távú terveink között szerepel 
medenceépítés, medence télies fedése, 
hátsó kemping megépítése, kőház emelet 
ráépítése. Ez utóbbi inkább a rövid távú 
célok között szerepel. Programokat eseten-
ként télen is szoktunk szervezni – szauna 
programok, éjszakai fürdőzés zeneszolgál-
tatással stb. Nyáron viszont nagyon gazdag 
a választék a szabadtéri programokból. Té-
rítésmentesen vehetnek igénybe zumbát, 
vízi tornát, sok gyermekprogram is várja 
az érdeklődőket, hogy a koncertekről, és 

egyéb kulturális kínálatról ne is beszél-
jünk. Évi 170 000 fő vendég eléggé jónak 
mondható. Forró nyári hétvégéken több-
ször is négy pénztár üzemelt, s még így is 
hosszú sorok álltak. Reméljük, az időjárás 
nem rontja el az idei nyarunkat sem.

Kócsi Imre

A Máró József 
Emlékalapítvány 
közleménye

Külföldi gyakornokok a Bocskai 
iskolában

Hajdúnánáson már 1892-ben volt he-
lyi újság, igaz csak egy évet élt meg. 
Majd 1907-től 1944. nyaráig folyama-
tosan jelent meg a Hajdúnánási Újság, 
eleinte napilapként, majd hetilapként. 
1946. júliusától 1949. októberéig je-
lent meg a Nánási Szabadság, illetve a 
Nánási Néplap. Ezt követően harminc 
évi szünet után 1979-ben jelentkezett 
újból a helyi újság, egészen pontosan 
1979. január 5-én látott napvilágot a 
Hajdúnánási Fórum. 

Az 1970-es évek vége felé Debrecen 

Minden kedves hajdúnánási lakos-
nak boldog új évet kíván a Máró József 
Emlékalapítvány, és egyben tisztelettel 
megköszöni mindenkinek az Alapítvány 
támogatását. Ez a támogatás 2013-ban 
772 335 Ft. volt, amely ismét lehetővé 
teszi különféle mentőeszközök vásárlását, 
ezáltal még jobban tudják szolgálni úgy a 
hajdúnánási, mint az ellátási körzetbe tar-
tozók mentését. 

Köszönettel a Máró József Emlékala-
pítvány Kuratóriuma

Hunka Erika a Gyógyfürdő vezetője

Gyógyászati kezelés Fotó: Fűz László

35 éve jelent 
meg a Hajdúná-
nási Fórum 

példája nyomán megyénk vidéki váro-
saiban, így Hajdúnánáson is „saját újság” 
kiadására törekedett a város vezetése.  
A Hajdúnánási Fórum 1979-től 1989-ig 
a mezőgazdasági- és ipari szövetkezetek 
lapja volt, majd 1989-től városi lap lett. 
Városunk lakossága ingyen jutott és jut a 
2 hetenként megjelenő újsághoz.

A 35 év alatt háromszor változott az 
újság neve. 1979–1989: Hajdúnánási Fó-
rum, 1989–1991: Nánási Újság, 1992. ja-
nuár 9-től napjainkig: Hajdúnánási Újság.

A helyi újság főszerkesztői előbb deb-
receniek voltak, később hajdúnánásiak. 
Filep Tibor 1979–1989. február 20-ig, 
Tárkányi Béla 1989. február 20-1991 
végéig, Oláh Zoltán 1992–1993. szep-
tember 2-ig. Az őket követő főszerkesz-
tők: Sebestyén Miklós, Helmeczy Ist-
ván, Nábrádi Benedek, Varga Lajos és a 
jelenlegi főszerkesztő Rigó Tamásné.

Volt olyan időszak, amikor a lapnak 
nem volt főszerkesztője. Ezen esetekben 
az újság szerkesztői közül hárman – Náb-
rádi Benedek, Péteri Lajos, Tar József –, 
mint szerkesztő bizottsági tagok gondos-
kodtak arról, hogy az újság rendszeresen 
megjelenhessen.

Az újságot 1989. április 25-ig Debre-
cenben, az Alföldi Nyomdában nyom-
ták, 1989-től a Hajdú Film Nyomdában, 
1990. január 5-től a Hajdúnánási Béke 
TSz Nyomdájában míg jelenleg a Litog-
ráfia Nyomdában.

1999. április 2-án, a lap 20. évfordu-
lója alkalmából Péteri Lajos és Tar József 
újságírói és fotózási munkáért elismerés-
ként „Arany strucctoll” elismerést vehe-

tett át. A következő 
évben, 2000. decem-
ber 12-én csoportos 
Közszolgálati Díjat 
vehetett át Nábrá-
di Benedek, Péteri 
Lajos és Tar József 
városunk polgármes-
terétől a Város Napja 
alkalmából.

A Hajdúnánási Új-
ság jelenlegi kiadója: 
Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft.

Gut István
Az első szerkesztőség: első sor: Kállai Erzsébet, Filep Tibor, főszerkesztő, 
Varga Márta, Szabó Lajos. Második sor: Papp Mihály, Éles András, Péteri 
Lajos, Tar József, Borbély István

Pedro Simon
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Több országos pályázaton értek el kima-
gaslóan jó eredményt a Kőrösi Csoma 
Sándor Gimnázium, Szakközép,- Szak-
iskola és Kollégium tehetségesen rajzoló 
tanulói.

A 11.-es Urgyán Renáta a Madármen-
tés–Lélekmentés elnevezésű pályázaton 
kapott első díjat, felkészítője édesanyja, 
Urgyánné Tószegi Erika volt. 

Még az előző tanévben hirdette meg 
Éljünk egészségesen! című rajzpályázatát 
a Generali Biztosító. Ezen a 9. osztályos 
Szatmári Szabina és ikertestvére, Szon-
ja is díjazott lett, 25–25 ezer forintos 
vásárlási utalványt kaptak. A Nemzeti 
Közszolgálati és Tankönyvkiadó nyolc té-
makörben adott lehetőséget rajzok bekül-
désére., Szatmári Szonja három témakör-
ben indult (Magyarország a hazám; 8 óra 
munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás?; 
A család a XXI. században) és mindhá-
rom műve első helyezést ért el a 9–12.-
es korcsoportban. Ugyanezen a verse-
nyen a 7.-es Kovács Ákos harmadik lett  
A család…-kategóriában, a Híd-program-
ban tanuló Kovács Dávid műve, mely Az 
okostelefonom és én, szintén a legjobbnak 
találtatott. A versenyzők mindegyikének 
segítője, felkészítője Kórikné Magi Zsuzsa 
tanárnő volt. A díjazottak vásárlási utal-
ványt kaptak, az összesen 630 pályaművet 
a kiadó a későbbiekben a tananyagaiban 
is felhasználja majd.

V. G. 

Egészség, család, 
okostelefon

Urgyán Renáta: Madármentés – Lélekmentés c. 
díjnyertes alkotása

1998 óta csatlakoznak a nemzetközi 
ökumenikus imahéthez a magyarorszá-
gi keresztyén egyházak, hogy minden év 
január harmadik hetében közösen imád-
kozzanak a Krisztus-hívők egységéért. 
Minden évben egy-egy bibliai igének 
üzenetét jelölik ki a felkért ország több fe-
lekezetű munkacsoportjai, az imahét köz-
ponti gondolatának. 2014-ben a kanadai 
keresztyén egyházak képviselői Pál apos-
tolnak a korinthusi gyülekezetnek címzett 
első levelének igéjét választották: „Hát ré-
szekre szakítható-e Krisztus?” (1Kor 1,13) 
Az imahét 8 napján, vasárnaptól, vasár-
napig olyan vezérfonalak voltak, melyek 
a mai keresztyéneket mindennapjaikban 
érintik, és mind arra indítanak, hogy 
összetartozásunkat, Krisztusban való kö-
zös egységünket meg tudjuk élni és val-
lani. Hajdúnánáson hagyományosan a 
református, a római katolikus és a görög 
katolikus gyülekezetek vesznek részt az 
imahét alkalmain. Egymást vendégül lát-
va, felváltva hirdettek igét a gyülekezetek 
lelkészei. Az istentiszteleteken, a felekezeti 
sajátosságokon alapuló liturgiát, az imád-

ságokat, könyörgéseket, igeolvasást és az 
igehirdetést együtt végezték a lelkipász-
torok.

Január 22-én a református gyülekeze-
ti házban, Gacsályi Gábor lelkipásztor 
köszöntötte a megjelent híveket és a hét 
megjelent szolgatárs lelkészt. Juhász Imre 
római katolikus plébános végezte az igei 
szolgálatot. Kiemelte a keresztyének egy-
ségre való törekvésének felelősségét, azt, 
hogy, milyen fontos, hogy közösen, egy 
akarattal, nem viszálykodva tegyenek 
bizonyságot hitükről. Nem csak a vasár-
napi istentiszteletek idejét kell Istennek 
szánva megélni, hanem a hét többi 167 
óráját is. Figyelmeztetett az evangélium 
üzenete által, hogy ha megfeledkezünk 
az igazi értékekről, az Isten szeretetéről és 
gondviseléséről, akkor mi magunk válunk 
megosztókká. A másnapi imaalkalmon 
a római katolikus templomban, Kocsis 
Áron református lelkipásztor, Isten hű-
ségének csodájáról prédikált. Arra buzdí-
tott, hogy a keresztyének, sajátosságaikat, 
hangsúlyaikat és egyediségüket megtartva 
erősítsék meg a világban, hogy Isten ígé-

retét, mindenkor megtartva kínálja szá-
munkra kegyelmét. Szeretete soha el nem 
fogy, Krisztusban megnyitotta az üdvös-
ség kapuját minden ember számára. Ja-
nuár 24-én újra a református gyülekezeti 
házban gyűltek össze a hajdúnánási gyü-
lekezetek tagjai, ahol Mihalovics Mihály 
görög katolikus lelkipásztor hirdetett igét.  
A Krisztusban való szeretet igazi megélését 
jelölte meg az egyházak igazi megújulásá-
nak és valódi közösségi megtapasztalásá-
nak zálogaként. A hajdúnánási alkalmak 
zárásaként január 25-én a hajdúdorogi 
székesegyházban Gacsályi Gábor lelki-
pásztor szolgált, aki a Krisztushoz tartozás 
egységéből fakadó örömhír tovább adásá-
ra buzdított.

Örömteli alkalmak voltak az imahét 
imádságos órái, a találkozások, a beszél-
getések. Hálaadással tapasztalhattuk meg, 
hogy bár felekezetileg vannak különbsé-
geink, de mint egy városban lakó Krisz-
tus-hívők, mégis egységben lehetünk. 

Kocsis Áron
református lelkipásztor

Imahét a Krisztus-hívők egységéért

Január 18-án nagyszabású nemzetközi és 
területi meghívásos szabadfogású birkózó 
versenyt rendezett a hajdúnánási Hódos 
Imre SE birkózó csapata. A névadójukra 
emlékezve, az ő nyomdokait követve, vá-
rosunk nagy sportolója iránti tiszteletből 
nemcsak az egyesületük, hanem emlék-
versenyük is az ő nevét viseli nem elfelejt-
ve az emléktáblát, az utcanevet, valamint 
a Református Iskola róla elnevezett sport-
termét, melyeket szintén az egyesület kez-
deményezett.

A versenyzőként 3, bíróként 9 olimpiát 
megélt kitűnő sportoló méltán példaképe 
a birkózó szakosztályunk aprajának-nagy-
jának, így az évről-évre megrendezett em-
lékversennyel is az ő eredményeire, életére 
emlékeznek. Így történt ez a mostani, 
szám szerint a IX. Hódos Imre Emlék-
versenyen is, ahová az ország legkülön-
bözőbb pontjairól érkeztek vendégek: 
többek közt Budapestről a Ferencváros, 
az Újpesti Dózsa és az SMTK, Kőszegről, 
valamint Kelet-Magyarországról, összesen 
31 csapat 310 versenyzőjével. A ’90-es 
évek elejétől nézve nem volt ilyen nagy-
szabású verseny Hajdú-Bihar Megyében, 
mint a mostani, melyet 4 szőnyegen szer-
veztek, rendeztek meg.

A „Nemzetek és Kultúrák Találkozó-
jaként „is elnevezett versenyre meghívást 
kapott több, határainkon túli magyar 
egyesület is, így Kárpátaljáról Beregszász-
ról is érkeztek versenyzők .

Elismerést jelent ez a nagyszabású ér-
deklődés a Szakosztály részére, hiszen a 
„meghívásos alapon” történő versenyek 
velejárója, hogy a meghívottak ismerik a 
meghívó szakosztályt, így a szervezés és 
a lebonyolítás már az előző évek alapján 
ismert a számukra, sőt minden bizonnyal 
pozitív benyomást is keltett bennük.

A versenyre meghívást kapott Szólláth 
Tibor városunk polgármestere, ország-
gyűlési képviselő, dr. Tiba István Bal-
mazújváros polgármestere, országgyűlési 
képviselő, Szabóné Marth Éva a Városi 
Önkormányzat Művelődési, Oktatási, 
Ifjúsági és Sport Bizottságának elnöke is, 
valamint a szervezők a birkózó sportág 
elöljáróit is meghívták: Lázár Jánost és 
Horváth Bélát a Magyar Birkózó Szövet-
ség alelnökeit (előbbi Hódos Imre tanít-
ványaként emlékezett egykori tanárára), 
részt vett Repka Attila olimpiai bajnok,  
3 veterán világbajnok, illetve több világ-
bajnoki versenyző is jelen volt a verse-
nyen, akik nemcsak versenybíróként de 
példaként is mutatkoznak rendszeresen a 
felnövekvő nemzedék előtt.

A versenyt a köszöntő beszédek után a 
Makkai Andrea és Márton Attila vezette 
Néptánc együttes műsora nyitotta meg.

Az egész napos rendezvény helyi ered-
ményeire nemcsak dr. Kiss József egyesü-
leti elnök – aki a verseny házigazdája és 
szervezője is volt – lehet büszke, hanem 
az egész város is, hiszen a tavalyi év so-

rán szinte minden versenyen kiemelkedő 
eredményeket elérő nánási csapat ezen a 
versenyen is szép eredményeket hozott:

A 31 szakosztályból 2. helyezést ért a 
csapat:
 Tikász Attila 1. hely
 Kocsis Ferenc 1. hely
 Ambrus Gábor 2. hely
 Pongor Tamás 2. hely
 Erdei János 2. hely
 Kéki János 2. hely
 Cserepes Ádám 2. hely
 Tóth István 3. hely
 Ambrus Alexandra 3. hely 
 (Első versenye)
 Keserű Gyula 3. hely
 Jámbor Kristóf 3. hely
 Rácz Richard 3. hely

Gratulálunk az eredményekért abban 
bízva, hogy az itt birkózó fiatalok és edző-
ik-kísérőik jó hírünket viszik haza váro-
sukba, s máskor is visszatérnek akár turis-
taként, akár sportolóként versenyeinkre, 
jövőben tervezett edzőtáborainkra.

Fekete Andrea

Hódos Imre Nemzetközi Birkózóverseny

 

Eltűnt!
4 éves lány Magyar Vizsla. 

Őszes fejű. A mellkasán 
fehér folt található. 

Tel.: 06-30/655-2356  

ELADÓ!
Hajdúnánáson a Csokonai út 

16/2 alatt részben felújított 55m2-es 
lakás eladó!

Alacsony rezsi, mérhető energiafajták. 

Tel.: 06-30/525-9676
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Termékbemutatók szervezésére, üzle-
ten kívüli kereskedelemre vonatkozó új 
szabályok.

Az üzleten kívüli értékesítési forma 
olyan speciális, a hagyományostól eltérő 
kereskedelmi forma, amelynek során nem 
kereskedelmi egységben (boltban, üzlet-
helyiségben) történik a vásárlás, hanem a 
fogyasztók otthonában, termék-bemuta-
tón, vagy akár piacon, vásáron. 

Az elmúlt év egyik gyakran emlegetett 
témája volt, hogyan élnek vissza az idős 
emberek tájékozatlanságával a termékbe-
mutatókat szervező cégek. Cseles marke-
tingfogásokkal, pszichológiai hadviselés-
sel, kifejezett nyomásgyakorlással olyan 
portékát sóznak rájuk méregdrágán, mely 
többnyire semmit sem ér, és semmire sem 
használható. 

2014. január 1. napjától szigorú sza-
bályok vonatkoznak az üzleten kívüli 
kereskedelmi tevékenység szervezésére.

Az üzleten kívüli kereskedelem kere-
tében a termék forgalmazása céljából a 
vásárlónak szervezett utazást vagy ren-
dezvényt a kereskedő köteles – az utazás 
vagy rendezvény helyének és időpontjá-
nak megjelölésével – legkésőbb tizenöt 
nappal megelőzően a kereskedelmi 
tevékenységek végzésének feltételeiről 
szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rende-
let 1. melléklet 4a. pontja szerinti adat-
tartalommal az illetékes jegyző részére 
bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia 
kell a termék forgalmazása céljából szer-
vezett utazás vagy tartott rendezvény he-
lyét és időpontját, illetve a szervezett uta-
zás keretében tartott rendezvény esetén az 
utazás indulási és célhelyét, valamint meg 
kell jelölni az utazás időpontját.

A jegyző a bejelentés másolatát soron 
kívül, de legkésőbb a bejelentés beérkezé-
sét követő három napon belül megküldi 
az utazás vagy a rendezvény helye szerint 
illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőség-
nek, amely egyúttal ellátja a fogyasztói 
csoportokat szervező vállalkozások fel-
ügyeletét. Azok a fogyasztók pedig, akik-
kel szemben ezek a cégek megszegik az új 
rendelkezések szerinti kötelezettségeiket, 
azonnal felmondhatják a szerződésüket 
és követelhetik addigi befizetéseiket – a 
cég ezt saját vagyona terhére köteles tel-
jesíteni.

A bejelentési kötelezettség folytán a fo-
gyasztóvédelmi hatóság tudomást szerez a 
termékbemutatókról és módja lesz ezek 
ellenőrzésére.

A fenti bejelentési kötelezettséget el-
mulasztó kereskedőknek számolnia kell 
a jogkövetkezményekkel, a rendezvény 
feloszlatásával, megtiltásával, bírság kisza-
básával.

Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a 
2013. évi hologramos bélyeggel ellátott 
Hajdúnánás Kártya 2014. február 28-ig 
jogosít a kedvezmények igénybevételére. 
Tájékoztatom a lakosságot arról is, hogy 

megérkeztek a 2014. évi hologramos bé-
lyegek. Az érvényesítést a Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal Informá-
ciós Irodája végzi. (4080 Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 1. szám)

Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegy-
zője pályázatot hirdet a Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal szociá-
lis ügyintézői álláshelyének betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtarta-
ma: 2014. március 1-től kezdődő határo-
zatlan idejű közszolgálati jogviszony

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

nás, Köztársaság tér 1.
A közszolgálati tisztviselők képesítési 

előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. 
rendelet alapján a munkakör betöltője ál-
tal ellátandó feladatkörök: 

pénzbeli és természetbeni szociális ellá-
tások (önkormányzati segély, méltányos-
sági közgyógyellátás, aktív korúak ellátá-
sa, lakásfenntartási támogatás, közteme-
tés, rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
mény) jogosultságainak megállapításával 
összefüggő igazgatási és adminisztrációs 
feladatok ellátása. 

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

sára és a juttatásokra a közszolgálati tiszt-
viselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tör-
vény (Kttv.) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• okleveles közigazgatási menedzser; 

egyetemi szintű szociálpolitikus, jogász 
szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai 
szintű szociális munkás szakképzettség; 
főiskolai szintű szociálpedagógus, szoci-
ális szervező, igazgatásszervező szakkép-
zettség; egyetemi vagy főiskolai szintű 
végzettség és legalább 1 éves szociális 
szakterületen szerzett gyakorlat vagy 
szakirányú (szakosító) továbbképzés-
ben szerzett szociális igazgatásszervező 
szakképzettség vagy szociális ügyintézői 
szakképesítés

• számítógépes felhasználói ismeret 
(Word-, Excel-, internet-használat),

• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• legalább két év közigazgatásban eltöl-

tött szakmai gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó 

iratok, igazolások:
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány,
• iskolai végzettséget, szakképesítéseket 

igazoló dokumentumok másolata,
• fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a 

Kttv. 5. mellékletében foglalt adattarta-
lommal.
A munkakör betölthetőségének leg-

korábbi időpontja: 2014. március 1. 
A pályázat benyújtásának határideje: 

2014. február 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan in-

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

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

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

Kérjük a borítékon feltüntetni az adat-
bázisban szereplő azonosító számot: 1801–
1/2014., valamint a munkakör megneve-
zését: szociális ügyintéző.

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

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

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

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, 

hogy a pályázati eljárást eredményte-
lenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2014. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje: w.w.w.hajdunanas.hu – 
2014. február 9.

Hajdúnánási Újság – 2014. február 9.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpont-

ja: – 2014. február 8.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemze-

ti Közigazgatási Intézet (NKI).
A pályázati kiírás a közigazgatási szerv 

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

Hajdúnánás, 2014. január 30.
Dr. Kiss Imre jegyző

Önkormányzati hírek

KÖZMEGHALLGATÁS 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete értesíti a város lakosságát, 
hogy 2014. február 12-én (szerdán) 
délután 18.00 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁS-t tart.
Napirendi pontok:
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

2014. évi költségvetési tervezetének la-
kossági megismertetése Előadó: Szólláth 
Tibor polgármester

2.) Különfélék
A közmeghallgatás helye:
Ifjúsági Ház (Bocskai Filmszínház 

épülete) Színházterme (4080 Hajdúná-
nás, Köztársaság tér 16.)

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy 
a 2014. évi költségvetés tervezete 2014. 
február 6-tól (csütörtök) a város honlap-
ján (www.hajdunanas.hu) megtekinthető.

Hajdúnánás, 2014. január 30.
Dr. Kiss Imre jegyző

ÚJ cIVIL SZErVEZET ALAKuLT 
HAJdÚnÁnÁSOn A HAgYOmÁ-

nYOK ÁPOLÁSÁrA

Hajdúnánás évtizedek óta büszkélkedik 
olyan városlakókkal, akik csoportos, vagy 
egyéni kulturális tevékenységük alapján 
öregbítik a város hírnevét nemcsak a vá-
ros, a megye, hanem olykor az ország ha-
tárain túl is.

2013-ban nagy lépést tettek a városban 
működő népdal, nóta és tánc kedvelő 
hagyományőrző csoportok. Többszöri 
egyeztetést követően a Kéky Lajos Mű-
velődési Központ támogatásával létrehoz-
tunk egy egyesületet, melynek célja a ma-
gyar népdal, a magyar nóta és tánc értéke-
inek megőrzése, ápolása, népszerűsítése.

Az egyesület tagjai amatőr szinten, de 
folyamatos tanulással, önképzéssel szeret-
nék a magyar érzésvilágot önmagukban és 
másokban is erősíteni, a fiatalabbaknak 
tovább adni, tevékenységükkel a város és a 
környék kulturális életének részévé válni.

A Nánási Népdal, Nóta és Tánc Ked-
velők Egyesülete (NNTE) 2014-től kez-
dődően hívja és várja tagjai közé mind-
azon városlakókat, akik e közös élménye-
kért tenni akarnak, az egyesületünk tevé-
kenységét személyes közreműködésükkel, 
vagy támogatásukkal segíteni tudják.

Az egyesületünk kéthetente, csütörtök 
délután 17 órától tartja foglalkozásait a 
Művelődési Központ földszinti termében.

2014. évben már eredményesen sze-
repelt csoportunk a Himnikus Dalok 
Versenyén. A távlati tervek között saját 
szervezésű verseny, bemutatók, több te-
lepülés bevonásával nagyszabású nótás 
rendezvény megrendezése szerepel. A Ná-
nási NNTE bekapcsolódik további szá-
mos országos rendezvény hagyományőrző 
programjába, meghívást kaptunk többek 
között Vecsésre, a Káposzta Fesztiválra.

Építsük együtt Hajdúnánás jó hírét! Az 
NNTE Önt is várja! Nótázzunk együtt!

a Nánási NNTE Vezetősége

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati 
Zrt. közleménye 

Felhívás villamos hálózatok 
környezetének tisztántartására 

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 
(székhelye: 4024 Debrecen, Kossuth L. u. 
41.) felhívja az ellátási területén lévő Ingat-
lantulajdonosokat, Használókat, Kezelőket, 
Bérlőket – ideértve a természet- és növény-
védelmi területek kezelőit, az erdészeteket, 
önkormányzatokat – a villamos hálózatok 
nyomvonalát és a biztonsági övezetet érin-
tő akár élő, akár elszáradt, gondozott vagy 
gondozatlan fák, bokrok, növényzet eltávo-
lítására, a fák gallyazásának elvégzésére.

A növényzeten történő beavatkozásra az 
élet- és vagyonbiztonság, veszélyes helyzetek 
elkerülése és az áramszünetek megelőzése 
érdekében van szükség.

Kérjük az Ingatlantulajdonosok 
együttműködését, mivel mindenkinek 
érdeke az, hogy lakókörnyezetében a 
villamosenergia-ellátás minősége, a szol-
gáltatás folyamatossága biztosított legyen 
és azt ne zavarják, akadályozzák a villa-
moshálózathoz érő ágak, növények által 
előidézett feszültségproblémák, üzemza-
varok és áramszünetek.

A villamoshálózat alatt és közelében ki-
zárólag alacsony növésű fafajták telepítését 
és megtartását javasoljuk.

Együttműködésüket köszönjük.
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

Nemzetközi fuvarszervezői 
állásra keresünk német 

nyelvtudással rendelkező fiatal 
férfi kollégát. 

Munkahely: Hajdúnánás
Tel.: 06-70/3175-221
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Gyümölcséhség Vadászbál és új törvények
A nánási Rét talaját nem kedvelték a 
gyümölcsfák. A sok-sok tanyasi gyerek is 
szeretett volna gyümölcsöt enni, de éh-
ségüket csak földönfutó vadszederrel s a 
tanyák körül termesztett dinnyével csilla-
píthatták.

A Pálfi-dűlő elején lévő két tanya 
számontartott hely lett a réti gyerekek 
körében. Édesapám még legény korában 
ültetett néhány veresszilva- és húzósszilva-
fát a tanyakertbe és az ól mögé. A szom-
széd Sándor bácsiéknál pedig jókötésű, 
hatalmas fekete-eperfa jelezte már messzi-
ről, hogy ott tanya van s népes család él.

Az már örökre titok marad, hogy az 
eperfa magától kelt madárhozta magból, 
vagy Sándor bácsi a városból egy piacozó 
napon. Az említett fákon még alig kezdett 
keselyedni a gyümölcs, amikor a messzi 
tanyákról is kislegény csoportok indultak 
vasárnap délutánonként eprészni, vagy 
szilvát enni.

Mi, városi gyerekek, akik otthon a 
kertben meg a szőlőskertben sokféle fi-
nom gyümölcsöt ehettünk, borsódzó 
háttal néztük, hogy a réti legénykék foga 
nem vásik el az éretlen gyümölcstől. 
Mire megértek volna ezek a tanyasi gyü-
mölcsök, már el is fogytak.

Mi viszont szedrészni szerettünk. 
A szomszédos nagybirtok földosztási 
újgazdái már elmenekültek az iparba, 
mert a szikes réti föld nem hálálta meg a 
munkájukat. Az elhagyott földeken dú-
san nőtt a szeder. Az öcsém malacőrzés 
közben több befőttes üveget teleszedett, 
miközben degeszre eszegette magát, s 
indigókék lett a szája, mint a szaharai 
tuaregeké.

A Sándor bácsi eperfája rég eltűnt – a 
tanyával együtt – az egybeszántott tsz-
földről, ugyanúgy a szilvafák is, de a sze-
der őshonos és virul.

Bacskai Antal

Óvd a gyalogost! 

Szokás szerint telt ház fogadott az idei év 
első vadászbálján mikor beléptem a Műve-
lődési központ Színháztermébe. Ínycsik-
landozó illatok, remek muzsika kitűnő 
hangulat, az asztalok között pedig Török 
István a Mevadhal Kft. által képviselt Haj-
dúnánási Földtulajdonosok Közössége és 
a Hajdúnánási Természetbarát Vadásztár-
saság elnöke jó házigazdaként cseveg, szó-
rakoztat, koccint, és felügyeli a jókedvet. 
Nehezen sikerül, de végül mégis szakít 
rám néhány percet, hogy magáról, s egy 
kicsit a vadászat igazi arcáról is kérdezzem.
 1986.-ban lettem vadász, s mint pa-

rasztember gyereke a természet, az állatok 
szeretete mindig nagyon közel áll hoz-
zám. Hamarosan gazdasági vezetőként 
majd később elnökként egészen 2006.-
ig tevékenykedtem, s már akkor is nagy 
örömmel és lelkesedéssel szerveztük meg 
minden évben a vadászbált. A társaság 
2007.-es kettészakadása után néhány 
vadásztársammal, és a földtulajdonosok 
maximális támogatásával – lényegében 
ugyanazon a területen új névvel folytat-
tuk a vadgazdálkodást. A vadászat elsődle-
gesen a vadgazdálkodásról, a természetvé-
delemről és nem csak a lövöldözésről szól, 
ahogyan sokan tévesen gondolják. Szi-
gorú törvényes keretek között működik. 
Minden évben vadgazdálkodási tervet kell 
készíteni. Van egy vadállományi becslés, 
egy vadlevételi terv melyet el kell küldeni 
az FM hivatalba s ott a Vadászati Felügye-
lőség fogja bírálni, jóváhagyni. Minden 
vadnak megvan a vadászati idénye erre 
tekintettel kell lenni, máskor természe-
tesen nem szabad háborgatni. Minden 
vadászatról Vadászati ütemterveket kell 
készíteni, melyet szintén az FM. Hivatal-
ba küldünk. Az időpontokról már előtte 
tájékoztatnunk kell őket. Szúrópróba sze-
rűen szoktak ellenőrizni a rendőrséggel 
karöltve – vagy önállóan – a papírokat, 
engedélyeket, fegyvertartási iratokat. Ter-
mészetesen az alkoholszonda is mindig 
előkerül, hiszen előre inni a medve bőrére 
a közmondás szerint sem szabad. 

Ki szeretnék térni arra is, hogy a földtu-
lajdonosokkal, a gazdálkodókkal egymás-
ra vagyunk utalva. Megnyugtató viszont, 
hogy egyre több gazdálkodó látja már át 
azt, hogy a vadaknak is biztosítani kell az 
életteret, és nem szántják fel az utakat, az 
árokpartokat, és nem égetik fel a gazoso-
kat. Hiába vigyáznak azonban a vegysze-
rezéssel, vagy az óvatos kaszálással, mégis 
egyre csökken a vadállomány. A fogoly, a 
fácán, sőt a nyúlállomány is egyre jobban 
csökken. Egyedül a nagyvad állomány 
stabil még. Vadkárt a vaddisznó, illetve 
a vonuló madarak – a darvak a vadlibák 
okozhatnak. Rengeteg munkát fektetünk 
a vaddisznó gyérítésébe, és a madarak ri-
asztásába.

Nagyon szívesen csinálom azonban 
ezt már évtizedek óta. A Megyei Vadász-
szövetségnek, s a Megyei Kamarának is 
vezetőségi tagja vagyok. Országos kül-
döttként rendszeresen részt veszek az 
értekezleteken, s külön öröm számomra, 
hogy részt vehetek, abban a testületben 
ahol tudjuk formálni a vadászati törvé-
nyeket, a vadászokat érintő teendőket. 
Most készült el országos szinten az Eti-
kai Kódex. Ki szeretném emelni, hogy az 
elmúlt évekhez képest ilyen szintű pozi-
tív fejlődés és irányváltás még nem tör-
tént. Csak példaként, hogy eddig a rabsic 
(orvvadász) gyakran egy ejnye-bejnyével 
megúszta a vadorzást, addig ma már 
önálló bűncselekménynek minősül, s 
három évre azonnal elítélhetik. A fegy-
vertartással kapcsolatban is rengeteg 
változás történt, ami talán könnyítésnek 
mondható.

Összességében továbbra is igyekszünk 
jó kapcsolatot tartani a környékbeli és 
a régi vadásztársasággal, a gazdálko-
dókkal. Reméljük továbbra is a megye 
élvonalába tartozunk majd, mint most 
– gazdaságilag is – hiszen elég sok ex-
port árbevételünk van, s ilyen remek 
hangulatú bálon ilyen kiválóan tudunk 
szórakozni. 

Kócsi Imre

A gyalogosoknak – mint a közlekedés 
legvédtelenebb résztvevőinek – a téli 
szürkületi és sötét időszakokban való 
közlekedése nagyobb kockázatot je-
lent, mint az év egyéb időszakaiban.

Télen sajnálatos módon megnövek-
szik a gyalogos elütések száma. A ked-
vezőtlenné váló látási és útviszonyok 
ugyanakkor csak „asszisztálnak” ehhez.  
A balesetet ugyanis minden esetben em-
beri mulasztás, valamilyen szabályszegő 
magatartás okozza.

Nem árt tudni, hogy kedvezőtlen 
időjárási körülmények között a gyalo-
gosok általában nem elég körültekin-
tőek és kevésbé figyelnek a közlekedés 
más résztvevőire, hiszen a kellemetlen 
időben – érthető módon – mielőbb 
célhoz szeretnének érni. Ebből adódó-
an a járművezetők mindig fokozott fi-
gyelemmel és a sebesség csökkentésével 
közelítsék meg a kijelölt gyalogos-átke-
lőhelyeket, buszmegállókat, valamint 
azokat a helyeket, ahol fokozottan kell 

számolni gyalogosok megjelenésére.
Kérjük, hogy most még inkább fo-

kozott figyelemmel és körültekintés-
sel közlekedjünk! A sebesség csökken-
tésével és nagyobb követési távolság 
tartásával megelőzhetők az erre az 
időszakra leginkább jellemző közle-
kedési balesetek.

A KRESZ a gyalogosok részére elő-
írja, hogy „lakott területen kívül éjszaka 
és korlátozott látási viszonyok között a 
láthatósági mellény (vagy ruházat) hasz-
nálata kötelező!” 

Saját közlekedésbiztonságunk érde-
kében tenni kell valamit! Ennek egyik 
módja a LÁTHATÓSÁG növelése.

A balesetek nem történnek, azokat 
okozzák! Figyelmetlenség, felelőtlenség, 
kockázatvállalás, nemtörődömség, a lát-
hatóság hiánya, a nem megfelelő világí-
tás használata… tragédiát okoz!

Biztonságos és balesetmentes köz-
lekedést kíván: a Hajdú-Bihar Megyei 
Balesetmegelőzési Bizottság
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Autóbusz menetrend – Hajdúnánás – Nyíregyháza, közvetlen járatok:
Érvényes: 2014. december 13.

Autóbusz menetrend – Hajdúnánás, autóbusz-váró – Hajdúnánás, 
Tedej – Tiszavasvári, Városháza tér 

Érvényes: 2014. december 13.

Hajdúnánás, 
autóbuszváró

Hajdúnánás-
Tedej

Tiszavasvári, 
Városháza tér Közlekedik

4:22 4:30 4:42 naponta

5:45 5:54 6:08 VII. 5-ig és IX. 1-től 
munkanapokon

6:53 7:02 7:12 VII. 5-ig és IX. 1-től 
munkanapokon

10:00 10:09 10:23 Munkaszüneti napok kivételével 
naponta

12:22 12:30 12:41 naponta

13:41 13:50 14:04 VII. 5-ig és IX. 1-től 
munkanapokon

14:41 14:50 15:05 VII. 5-ig és IX. 1-től 
munkanapokon

15:45 15:54 16:08 VII. 5-ig és IX. 1-től 
munkanapokon

16:27 16:35 16:46 Külön rendeletre szabad 
és munkaszüneti napokon

16:27 16:35 16:46 munkanapokon
20:17 20:25 20:36 naponta

Hajdúnánás, 
autóbuszváró

Nyíregyháza, 
autóbusz állomás Közlekedik

6:42 7:42 munkaszüneti napok kivételével naponta 
8:00 8:42 mindennap
8:40 9:15 IV. 30-ig és IX. 1-től naponta
8:45 9:20 V. 1-től VIII. 31-ig naponta 
9:50 10:32 mindennap 

11:21 12:10 munkaszüneti napok kivételével naponta 
15:00 15:42 mindennap 

20:44 21:26 a hetek első iskolai előadási napját megelőző 
munkaszüneti napokon 

Átszállással Tiszavasvárin át:
1/a Hajdúnánás, autóbusz-váróterem Tiszavasvári, Városháza tér 
 5:45 6:08 VII. 5-ig és IX. 1-től munkanapokon 
1/b Tiszavasvári, Városháza tér Nyíregyháza, autóbusz-állomás 
 6:28 7:10 munkanap 
2/a Hajdúnánás, autóbusz-váróterem Tiszavasvári, Városháza tér 
 6:53 7:12 VII. 5-ig és IX. 1-től munkanapokon 
2/b Tiszavasvári, Városháza tér – Nyíregyháza, autóbusz-állomás 
 7:26   8:06 iskolai előadási napokon 
3/a Hajdúnánás, autóbusz-váróterem Tiszavasvári, Városháza tér 
 12:22 12:41 mindennap 
3/b Tiszavasvári, Városháza tér Nyíregyháza, autóbusz-állomás 
 13:01 13:41 szabad és munkaszüneti napokon 
4/a Hajdúnánás, autóbusz-váróterem Tiszavasvári, Városháza tér 
 13:41 14:04 VII. 5-ig és IX. 1-től munkanapokon 
4/b Tiszavasvári, Városháza tér Nyíregyháza, autóbusz-állomás
 14:32 15:12 hetek utolsó iskolai előadási napján 
5/a Hajdúnánás, autóbusz-váróterem Tiszavasvári, Városháza tér 
 15:45 16:08 VII. 5-ig és IX. 1-től munkanapokon 
5/b Tiszavasvári, Városháza tér Nyíregyháza, autóbusz-állomás
 16:19 17:00 munkanap

Autóbusz menetrend – Nyíregyháza – Hajdúnánás, közvetlen járatok:
Érvényes: 2014. december 23.

Nyíregyháza Hajdúnánás, 
autóbuszváró Közlekedik

7:50 8:32 munkaszüneti napok kivételével naponta 
9:05 9:47 mindennap 

10:30 11:19 munkaszüneti napok kivételével naponta
12:20 13:02 mindennap
15:10 15:46 V. 1-től VIII. 31-ig naponta
15:10 15:48 IV. 30-ig és IX. 1-től naponta
16:25 17:07 mindennap 

Átszállással, Tiszavasvárin át
1/a Nyíregyháza, autóbusz-állomás Tiszavasvári, Városháza tér 
 5:25 6:00 munkanap 
1/b Tiszavasvári, Városháza tér – Hajdúnánás, autóbusz-váróterem 
 6:19 6:42 VII. 5-ig és IX. 1-től munkanapokon 
2/a Nyíregyháza, autóbusz-állomás Tiszavasvári, Városháza tér 
 6:20 7:00 iskolai előadási napokon 
2/b Tiszavasvári, Városháza tér – Hajdúnánás, autóbusz-váróterem 
 7:14 7:33 mindennap 
3/a Nyíregyháza, autóbusz-állomás Tiszavasvári, Városháza tér 
 9:40 10:20 munkaszüneti napok kivételével naponta 
3/b Tiszavasvári, Városháza tér Hajdúnánás, autóbusz-váróterem
 10:30 10:53 munkaszüneti napok kivételével naponta 
4/a Nyíregyháza, autóbusz-állomás Tiszavasvári, Városháza tér 
 14:15 14:52 munkanap 
4/b Tiszavasvári, Városháza tér Hajdúnánás, autóbusz-váróterem 
 15:14 15:33 mindennap 
5/a Nyíregyháza, autóbusz-állomás Tiszavasvári, iskola 
 14:30 15:08 iskolai előadási napokon 
5/b Tiszavasvári, iskola Hajdúnánás, autóbusz-váróterem
 15:23 15:42 VII. 5-ig és IX. 1-től munkanapokon 
6/a Nyíregyháza, autóbusz-állomás Tiszavasvári, Városháza tér 
 15:30 16:00 mindennap 
6/b Tiszavasvári, Városháza tér Hajdúnánás, autóbusz-váróterem
 16:24 16:47 VII. 5-ig és IX. 1-től munkanapokon 
7/a Nyíregyháza, autóbusz-állomás Tiszavasvári, iskola 
 18:30 19:04 iskolai előadási napokon 
7/b Tiszavasvári, iskola Hajdúnánás, autóbusz-váróterem
 19:17 19:34 munkanap

Autóbusz menetrend – Hajdúnánás – Polgár, közvetlen járatok
Érvényes: 2014. december 13.

Hajdúnánás, 
autóbuszváró

Polgár, 
autóbuszváró Közlekedik

4:22 5:08 mindennap 
5:41 6:13 munkaszüneti napok kivételével naponta
8:10 8:42 szabadnapokon
9:10 9:37 munkanap 
9:40 10:12 munkaszüneti napokon

10:25 10:50 Szerdai munkanapokon 
12:05 12:37 munkanap
12:22 13:08 mindennap 
12:40 13:20 Szerdai munkanapokon 
14:30 15:15 iskolai előadási napokon
15:15 15:47 munkaszüneti napokon
15:46 16:27 V. 1-től VIII. 31-ig naponta
15:48 16:18 IV. 30-ig és IX. 1-től naponta
16:20 16:52 szabadnapokon 
16:27 17:13 munkanap 
16:27 17:13 külön rendeletre szabad- és munkaszüneti napokon 
17:20 17:52 munkanap 
20:17 21:03 mindennap 

Átszállással Görbeházán át:
1/a. Hajdúnánás, autóbusz-váróterem – Görbeháza, autóbusz-váróterem
 13:35 14:00 iskolai előadási napokon 
1/b. Görbeháza, autóbusz-váróterem – Polgár, autóbusz-váróterem
 14:26 14:39 munkanap

Polgár, autóbuszváró – Hajdúnánás, autóbuszváró
Érvényes: 2014. december 13.

Polgár, 
autóbuszváró

Hajdúnánás, 
autóbuszváró Közlekedik

6:47 7:33 mindennap
7:20 8:00 munkanap 
7:30 8:02 szabadnapokon
8:07 8:40 IV. 30-ig és IX. 1-től naponta 
8:07 8:45 V. 1-től VIII. 31-ig naponta
9:15 10:00 Szerdai munkanapokon 
9:25 9:57 szabadnapokon

11:30 12:02 munkaszüneti napokon
13:05 13:37 tanszünetben munkanapokon
13:05 13:37 iskolai előadási napokon
13:20 13:45 szerdai munkanapokon
14:47 15:33 mindennap
15:20 16:00 tanszünetben munkanapokon 
15:20 16:00 iskolai előadási napokon
15:37 16:04 munkanap 
17:10 17:42 munkaszüneti napokon
18:00 18:32 munkaszüneti napok kivételével naponta
18:48 19:34 munkanap 
18:48 19:34 külön rendeletre szabad- és munkaszüneti napokon
22:50 23:36 mindennap

MÁV menetrend Debrecen – Hajdúnánás – Tiszalök
Érvényes: 2014. december 13. • A járatok mindennap közlekednek!

Debrecen Hajdúnánás Hn. Vásártér Hn. Tedej Tiszavasvári Tiszalök

4:34 5:42 5:54 6:01 6:08 6:22
7:02 8:05 8:10 8:17 8:24 8:38
9:02 10:05 10:10 10:17 10:24 10:38

11:02 12:05 12:10 12:17 12:24 12:38
13:02 14:05 14:10 14:17 14:24 14:38
15:02 16:05 16:10 16:17 16:24 16:38
17:02 18:05 18:10 18:17 18:24 18:38
19:07 20:10 20:15 20:22 20:29 20:43
21:02 21:58 22:03 22:10 22:19 22:31
22:38 23:34 – – – –

MÁV menetrend – Tiszalök – Hajdúnánás – Debrecen
Érvényes: 2014. december 13. • A járatok mindennap közlekednek!

Tiszalök Tiszavasvári Hn. Tedej Hn. Vásártér Hajdúnánás Debrecen

– – – – 3:52 4:48
4:13 4:27 4:34 4:41 4:46 5:42
5:13 5:27 5:34 5:41 5:46 6:42

Nyíregyháza felé, 2, átszállás, IC 5:50 8:02

7:13 7:27 7:34 7:41 7:46 8:42
9:13 9:27 9:34 9:41 9:46 10:42

11:13 11:27 11:34 11:41 11:46 12:42
13:13 13:27 13:34 13:41 13:46 14:42
15:13 15:27 15:34 15:41 15:46 16:42
17:13 17:27 17:34 17:41 17:46 18:42
19:18 19:32 19:39 19:46 19:51 20:47
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Korona Patika

www.szimpatika.hu

Tantum Verde menta szopogató tbl. 20x 1490 Ft 1280 Ft
Coldrex MAxgrip mentol és erd. gyüm. italpor 10x 1945 Ft 1670 Ft
Voltaren Dolo 25mg tabl. 20x 1515 Ft 1345 Ft

Bocskai Korona elfogadóhely! 

Hajdúdorogon jelenleg is jól 
működő élelmiszerüzlet eladó 

vagy kiadó.
Tel.: 06-20/4421-693

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.

INGYENES EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 
Kemencében készített házias ízekkel „A” és „B” menü választékkal.

Igény szerint szombat, vasárnapra is. 720 Ft adag
Seres Erika • Tel.: 06-70/378-0817

nyitva tartás: Hétfőtől–Csütörtökig 8.00–19.00
Péntek–Szombat–Vasárnap 8.00–20.00

A Hajdúnánási Gyógyfürdő 2014-ben is 
várja a kikapcsolódni és gyógyulni 
vágyó fürdővendégeket! 

Próbálja ki új fényterápiás 
infraszaunánkat is!

Öleljük meg egymást, 
szívesen meghitten

 és szeressük egymást úgy 
áld meg az isten.

(Arany János)

ID. KAToNA SÁNDoR
2014 január 16-án ünnepelték 

90. születésnapját.

Köszöntik: Felesége, gyermekeik, 
unokái és dédunokáik

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
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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. 

Felkészülés a tavaszi idényre

Kézilabda NB I/B 

A 9. helyen tanyázva várja a tavaszi rajtot 
a női kézilabda NBI/B bajnokság Keleti 
csoportjának csapata a Hajdúnánás TSC. 
Ezúttal a csapat másodedzőjét Nagy Atti-
lát kérdeztük, hogy adjon néhány szóban 
egy kis helyzetjelentést a felkészülésről, a 
tervekről. 
 A téli felkészülésünket január 2-án 

kezdtük, heti 5 edzéssel. Változás a csa-
patban, hogy Varga Nóra kapusunk a 
DVSC-ben folytatja pályafutását, helyette 
Simai Olga került a keretbe, Nyitra Zita 
pedig befejezte az aktív játékot. Nehezíti 
a dolgunkat, hogy több kisebb sérüléssel 
bajlódó játékosunk csak rehabilitációs 
munkát tud végezni, illetve iskolai és 
munkahelyi elfoglaltságok miatt nem 
tud mindenki minden edzésen megje-
lenni. Az alapozásban kinti futások, ko-

ordinációs képességek, egyéni és fizikális 
képzések, különböző taktikai elemek el-
sajátítása, fejlesztése szerepel. Több edző-
mérkőzés (Kisvárda, Hajdúböszörmény) 
és egy meghívásos egri torna (Dobó kupa) 
is szerepel a programunkban. Célunk, 
hogy az őszi 9. helyhez képest előrébb lép-
jen a csapat és az 5–8. hely valamelyikén 
végezzen a bajnokság végére. Továbbra is 
a legfontosabb a klub életében, hogy mi-
nél több hajdúnánási és nálunk nevelke-
dett fiatalt sikerüljön beépíteni és olyan 
játékost sikerüljön belőlük faragni, akik 
hosszú távon bevethetőek lesznek a fel-
nőtt NBI/B-s keretben. Bizakodva várjuk 
a február 8-i Inárcs elleni hazai mérkőzé-
sünket, amire reményeink szerint minél 
több szurkoló kilátogat majd.

Kócsi Imre

Megkezdte 2014 tavaszi felkészülését, 
mindkét NB I/B csapatunk.

Az alábbiakban közöljük női és férfi 
csapatunk sorsolását. Zárójelben a junior-
mérkőzések időpontjait tüntettük fel.

női nBI/B Felnőtt–juniormérkőzé-
sek a tavaszi bajnokságban

2014. február 8. 16:00 (18:00) Hajdú-
nánás TSC–Inárcs-Örkény KC

2014. február 16. 17:00 (15:00) K. 
Szeged SE-Algyő–Hajdúnánás TSC

2014. február 22. 16:00 (18:00) Haj-
dúnánás TSC–Gyulai SE

2014. március 2. 18:00 (16:00) 
DVSC-TVP II–Hajdúnánás TSC

2014. március 8. 16:00 (18:00) Hajdú-
nánás TSC – Kecskeméti NKSE

2014. március 16. 18:00 (16:00) 
Gyömrő VSK–Hajdúnánás TSC

2014. március 22. 16:00 (18:00) Haj-
dúnánás TSC–Kispesti NKK

2014. április 4. 17:00 (19:00) Szent 
István SE Építők–Hajdúnánás TSC

2014. április 12. 16:00 (18:00) Hajdú-
nánás TSC–Szeged KKSE 

2014. április 27. 16:00 (18:00) Vasas 
SC–Hajdúnánás TSC

2014. május 3. 16:00 (18:00) Hajdú-
nánás TSC–Orosházi NKC 

2014. május 10. 18:00 (16:00)  

Nyíradonyi VVTK–Hajdúnánás TSC
2014. május 17. 16:00 (18:00) Hajdú-

nánás TSC–Kiskunhalas NKSE

Férfi nBI/B Felnőtt–juniormérkő-
zések a tavaszi bajnokságban

2014. február 9. 15:00 (17:00) Hajdú-
nánás KSE–Kecskeméti TE 

2014. február 16. 16:00 (14:00) PLER 
Budapest II–Hajdúnánás KSE

2014. február 23. 15:00 (17:00) Haj-
dúnánás KSE–Pick Szeged II

2014. március 2. 17:00 (15:00) Balas-
sagyarmati SE–Hajdúnánás KSE

2014. március 9. 15:00 (17:00) Hajdú-
nánás KSE–Primavera Mizse KC

2014. március 16. 15:00 (17:00) Haj-
dúnánás KSE–FTC-Bástyamillenium

2014. március 23. 18:00 (16:00) Esz-
terházy SZSE–Hajdúnánás KSE

2014. március 29. 16:00 (18:00) Haj-
dúnánás KSE–Balmazújvárosi KK

2014. április 13. 18:00 (16:00) Hol-
ding Nyíregyháza–Hajdúnánás KSE

2014. április 26. 16:00 (18:00) Hajdú-
nánás KSE–Gödöllői KC

2014. május 2. 19:00 (17:00) Török-
szentmiklósi KE–Hajdúnánás KSE

2014. május 10. 16:00 (18:00) Hajdú-
nánás KSE–Ózdi KC

2014. május 17. 18:00 (16:00) Békési 
FKC–Hajdúnánás KSE

Kovács Balázs

A Holocaust Áldozatainak Emléknapja 
alkalmából Hajdúnánás városa 17 óra 30 
perces kezdettel megemlékezést szerve-
zett. Az egybegyűltek megrendülve vették 
észre, hogy a Mártírok utcán, az áruház 
épületének falán elhelyezett emléktáblát 
valaki megrongálta, összefirkálta.

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat az 
ügyben ismeretlen tettes ellen feljelentést 
tesz, az elkövető mihamarabbi felelősségre 
vonása érdekében pedig 100 000 Ft ösz-
szegű nyomravezetői díjat ajánl fel, ezzel 
is segítve a rendőrség munkáját. Kérünk 
mindenkit, aki az eset körülményeivel 
kapcsolatban információval rendelkezik, 

jelentkezzen a Hajdúnánási Rendőrkapi-
tányságon, a Bocskai u. 26–28. sz. alatt.

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
vezetése a fent említett provokációt visz-
szautasítja, attól teljes mértékben elha-
tárolódik. Egyúttal minden hajdúnánási 
lakost és szervezetet arra kérünk, hogy 
egységesen ítélje el a fent említett csele-
kedetet.

Természetesen az emléktábla állapotá-
nak helyreállításáról a lehető legrövidebb 
időn belül gondoskodunk.

Szólláth Tibor
Hajdúnánás város polgármestere

Közlemény


