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Új vezető a Hajdúnánási Rendőr kapitányság élén

ióta Csiha Győző megépítette 
az Újszőlőben korszerű mal-
mát, azóta a város kiemelt 

és meghatározó jelentőségű ipari üzeme, 
amely mindig kiváló teljesítményt nyúj-
tott. Sok összetevője volt és van ennek, 
de talán a legfontosabb a jó alapanyag, az 
ebből előállított kiváló minőségű termék, 
a nagyfokú hozzáértés és az állandó, sta-
bil szakember gárda. A 2013-as esztendő 
mindezek ellenére eléggé gyengén indult, 
elsősorban a kereslet akadozása miatt –
mondja Fórizs Roland, a Hajdú Gabona 
Zrt hajdúnánási malomüzemének vezetője.

A búzatermés 2013-ban vidékünkön 
jó volt, a malom megfelelő minőségű és 
mennyiségű búzát tudott betárolni. A jó 
minőségű alapanyagot elsősorban Hajdú-
Bihar megyéből, illetve a környező me-
gyékből vásárolják. A kialakult gyakorlat 
szerint általában két havi készletet tarta-
nak folyamatosan. A felvásárolt meny-
nyiség mellett bértárolásra is lehetőséget 
biztosítanak a termelőknek.

A malom éves kapacitása nem kevés, 
évi 70 ezer tonna, ez a mennyiség a hazai 
piac mintegy 7–10 %-át fedi le.

A hazai értékesítés mellett stabil, hatá-
ron túli felvevő piac Románia, s bár pró-
bálkoztak másfelé is – ez nagyon nehéz, 
sok buktatóval jár. Így inkább maradtak 
a földrajzi közelség miatt is egyszerűbb 
román piac mellett.

A nánási malomban a molnárok évek 
hasonló létszámban vannak, mozgás az el-
múlt évben sem volt – mondja Fórizs úr. 

Jelenleg kevesebb mint 60 fő dolgozik a 
malomban, s ha van megfelelő mennyi-
ségű őrleni való, akkor folyamatos három 
műszakban mennek a gépek.

A malomban mint minden más üzem-
ben, ahol kopnak a gépek, eszközök, 
szükségesek a folyamatos javítások, fel-
újítások, fejlesztések. 2013-ban e téren 
nem voltak nagy változások. Ami viszont 
már nagyon aktuális lenne, és úgy tűnik, 
talán ebben az évben meg is valósulhat, 
az egy nagyobb léptékű beruházás, a 
koptató felújítása, amelyet pályázati for-
rásból szeretnének megoldani.

2014-ben – ha sikeres lesz a cég pályá-
zata, tudtuk meg az üzemvezetőtől, mint-
egy három hónapos szünet lesz a terme-
lésben, amíg az új gépeket beszerelik.

(HNU)

Mint ismert, a kormány korábbi lépése-
ként először a megyei önkormányzatok, 
majd az ötezer fő alatti települések teljes 
adósságállományát vállalta át. Második 
lépésként ezt követte a 2013. első negyed-
évében az ötezer főnél nagyobb telepü-
lések, köztük Hajdúnánás tartozásoktól 
történő mentesítése.

Tavaly decemberben az elmúlt évtizedek 
alatt felhalmozódott adósságállomány 65 
százalékát, azaz közel 440 millió forint 
tartozást vett át a kormány. Az idei év feb-
ruárjának végéig további 340 millió forint 
összegű követelés alól mentesülünk.
Szólláth Tibor elmondta, február végé-
re gyakorlatilag adósságmentessé válik 

városunk, hiszen az összesen 780 millió 
forint tartozás átvállalásával levegőhöz jut 
az önkormányzat, mely a település költ-
ségvetésében is érzékelhető lesz. 
A város vezetése az elmúlt években na-
gyon sokat dolgozott településünk gazdál-
kodásának stabilitásáért, valamint fejlesz-
tések megvalósítása érdekében. Az állami 

adósságátvállalás nagyon fontos állomás a 
település életében, mert ez a tehermente-
sítés a jövőben még kiszámíthatóbb, a fej-
lesztésekre koncentráló gazdálkodást tesz 
lehetővé Hajdúnánáson.

„Vincze István vagyok, 1963-ban szület-
tem Debrecenben egyszerű, de tisztessé-
ges és dolgos munkáscsaládban. Általános 
iskolai tanulmányaimat Nagyhegyesen 
végeztem. Debrecenben a Vegyipari Szak-
középiskolában érettségiztem és szereztem 
vegyészlaboráns végzettséget. Érettségi 
után sorkatonai szolgálatot töltöttem, 
majd Debrecenben a Hungária Műanyag- 
feldolgozó Vállalatnál dolgoztam három 
műszakban, betanított munkásként fél-
évig, amíg a szakmai végzettségemnek 
megfelelő munkahelyet találtam.

Ezt követően a Hajdú-Bihar Megyei 
Fűtéstechnikai Szolgáltató Vállalatnál 
dolgoztam, ahol vegyszeres tüzeléstech-
nikai karbantartási szolgáltatást nyújtot-
tunk elsősorban nagyipari vállalatoknak. 
Nagyhegyesen lakom, nős vagyok, fele-
ségem óvónő. Két gyermekünk van. A 
lányunk közgazdászként dolgozik Buda-
pesten, fiunk pedig egyetemi hallgató a 
Budapesti Műszaki Egyetemen.

A rendőri szolgálatomat 1986-ban 
kezdtem. Eddigi szolgálatomat a Hajdú-
szoboszlói Rendőrkapitányságon, a Haj-
dú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitánysá-
gon és a Hajdúhadházi Rendőrkapitány-
ságon teljesítettem. Dolgoztam bűnügyi, 
rendészeti és ellenőrzési szakterületen is. 

Szakmai végzettséget a Rendőrtiszti 
Főiskola bűnügyi szakán szereztem, 
majd elvégeztem a Miskolci Egyetem 
Jogi Karát. A hivatali „ranglétra” fo-
kozatait végigjárva 2011-ben kaptam 
megbízást a Hajdúhadházi Rendőr-
kapitányság vezetésére, és ebből a be-
osztásból érkeztem elöljáróim döntése 
alapján decemberben Hajdúnánásra.

Kollégáim elé általános célként fo-
galmaztam meg, hogy a rendőrkapitány-
ság működése feleljen meg a lakosság, 
önkormányzatok és a szakmai vezetés el-
várásainak egyaránt.

Azt szeretném, hogy az elvégzett mun-
kájával kapcsolatban minden munkatár-
sam mindig emelt fővel és nyílt tekintet-
tel járhatna az utcán. Ehhez mindenkitől 
tisztességesen elvégzett, lelkiismeretes, 
kellően motivált napi munkát várok.

Megfelelő fegyelemre és szakmai felké-
szültségre alapozott törvényes, szakszerű, 
tisztességes, humánus, de egyben határo-
zott intézkedéseket kértem kollégáimtól.

Célom, hogy munkatársaimmal közö-
sen csökkentsük a közterületen elkövetett 
bűncselekményeket, az erőszakos, garázda 
jellegű magatartásokat. Növelni szeret-
nénk a bűn- és baleset-megelőzési propa-
ganda hatékonyságát. 

Hatékonyabban szeretnénk fellépni, az 
általában kis kárértékű, de leggyakoribb 
vagyon elleni cselekményekkel szemben. 
Hajdúnánás város közbiztonsága, a lakos-
ság szubjektív biztonságérzetének javítása 
érdekében mindenkivel korrekt, partneri 
együttműködésre törekszünk, aki a maga 
részéről segíteni tudja törekvéseinket. A 
lakosságtól elsősorban bizalmat kérek, 

2013. december 1-jétől a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr főkapitányság vezetője, dr. 
Gyurosovics József dandártábornok dr. Vincze István alezredest bízta meg a Haj-
dúnánási Rendőrkapitányság kapitányságvezetői teendőinek ellátásával. Városunk 
lakosságának tájékoztatása érdekében kerestem meg kapitányságvezető urat, hogy 
néhány gondolatban mutatkozzon be és szóljon munkájáról, terveiről.

Gyengébb első félév után eredményes évet zárt a 
Hajdú Gabona Zrt. hajdúnánási malomüzeme

A hajdúnánási malom a térség meghatározó gabonafeldolgozó létesítménye. Bár 
különféle tényezők befolyásolhatják az üzem éves teljesítményét, a jó minőségű 
liszt, és egyéb malmi termékek mindig hozzák az elvárt eredményeket. Így volt ez 
2013-ban is. A Hajdú Gabona Zrt. hajdúnánási malomüzeme elmúlt évéről kér-
deztük Fórizs Roland üzemvezetőt.

Sajtótájékoztató keretében 2014. január 15-én Szólláth Tibor, Hajdúnánás város polgármestere bejelentette, hogy február 28-ától városunk megszabadul további 340 
millió forintos adósságától, melynek eredményeként kiegyensúlyozottabbá válik Hajdúnánás gazdálkodása.

Február végétől megszűnik Hajdúnánás város adósságállománya

azt, hogy bátran forduljanak problémá-
ikkal a rendőrséghez. Jelezzék felénk, ha 
megítélésük szerint rendőri beavatkozást 
igénylő körülményt észlelnek.

Tisztelettel köszönöm válaszát. Az ol-
vasóink nevében is kívánunk jó munkát 
és erőt-egészséget.

Gut István
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Fejlesztések a helyi kábelszolgáltatónál 

Galambturbékolástól volt hangos a na-
pokban a művelődési központunk nagy-
előcsarnoka. Az 1962-ben alakult V–150. 
sz. Hajdúnánási Galamb és Kisállat Te-
nyésztők egyesületének szokásos évi kiál-
lítását tekinthették meg a szépszámú lá-
togatók. Szaladtam (repültem) hát én is, 
hogy e galambszívű tenyésztők elnökével, 
Kovács Miklóssal néhány szót válthassak 
az egyesület életéről, terveiről.
 2012-ben ünnepeltük fennállásunk 

50. évfordulóját. Jómagam 20 éve vagyok 
elnök a társaságnál, és azóta 16 és a 42 
fő között mozgott a taglétszámunk. A 
korosztály 40 év fölötti, bár egyre több 
fiatal jelentkezik mostanában hozzánk. 
Hajdúnánásról, Dorogról, Böszörmény-
ből, Tiszaújvárosból, Bodrogkeresztúrról, 
Kálmánházáról, Görbeházáról vannak 
tagjaink. A környéken csak Böszörmény-
ben és Debrecenben van hasonló egye-
sület, de területi nagyságban mi visszük 
el a pálmát. Célunk – elsősorban – az 
őshonos magyar fajták kitenyésztése Pl. 
Magyar óriás, Debreceni pergő, Szolnoki 
keringő, Budapesti rövidcsőrű stb. Ame-
lyik városban kitenyésztették, általában 
az a város birtokolja a galambfajta nevét, 
s a fajta sztenderd változtatásához csak a 

kitenyésztő jogosult. Tenyésztőink eze-
ken a kiállításokon szokták megmutatni, 
hogy milyen fejlődésen mentek keresztül 
az elmúlt évhez képest. Szigorú bírák el-

lenőrzik, értékelik az állatokat a MGKSZ.
testület előírt sztenderdje alapján. 100 
pontról indul az értékelés, s ha valami 
hiba van – küllem, szín tollazat, fejforma, 
csőrforma, lábállás, farkállás stb. – követ-
keznek a levonások, s így adódik össze az 
értékelés. 97 pontig kitűnő, ez alatt már 
kiváló és így tovább. A 210 db kiállított 
állatból jelenleg 42 db kiváló lett – ők 
oklevélben részesülnek – a fajtagyőztes és 
kiállításgyőztes tenyésztők pedig serleget 
is kapnak. Itt jelenleg vásárolni nem le-
het, de minden hónap első vasárnapján, a 

piacon kisállat börzét tartunk, ahol érté-
kesítésre kerülnek a galambok, és cserére 
az eszmék s a tapasztalatok.

Végezetül szeretnénk köszönetet mon-
dani városunk önkormányzatának, a mű-
velődési központnak az iskolák, óvodák 
vezetőinek, pedagógusainak, akik minden 
évben hozzák a gyerekeket látogatni. Az 
apróságok nagy örömüket lelik a galam-
bok látványában. Köszönet a városi tele-
víziónak, és nem utolsósorban az Okkal-
Más-Okkal Egyesületnek, akik mindenfé-
le hivatalos papírmunkát elintéznek. Ter-
mészetesen továbbra is várunk minden 
fiatal és idősebb érdeklődőt, állatszerető 
embert egyesületünkbe, vagy akárcsak né-
zelődni a vasárnapi állatbörzékre.

Kép és szöveg:
Kócsi Imre

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete megalkotta a nem közmű-
vel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatás helyi szabálya-
iról 36/2013. (XII. 20.) Önkormányzati 
Rendeletét. A rendeletalkotást a vízgaz-
dálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 
módosítása indokolta, amikor kötelezővé 
tette az önkormányzatok számára a szip-
pantott szennyvíz elszállítása, kezelése tár-
gyában a helyi normák meghatározását. 

A helyi rendelet szabályai szerint va-
lamennyi ingatlan tulajdonosa, bérlője, 
használója, aki a műszakilag rendelkezés-
re álló közcsatornára nem kötött rá, vagy 
ingatlana előtt közcsatorna nem áll ren-
delkezésre, köteles nem közművel össze-
gyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
irányuló közszolgáltatást a rendeletben 
meghatározott szolgáltatónál igénybe ven-
ni. A testület a Hajdúnánási Építő és Szol-
gáltató Kft-t (4080 Hajdúnánás, Kossuth 
u. 22.) jelölte ki szolgáltatóként, ami azt 
jelenti, hogy városunkban kizárólag ez a 
szervezet jogosult a szennyvíz elszállításá-
ra. Kérjük tehát, hogy akinél a szippantás 
szükségessége felmerül, a Hépszolg Kft-t 
keresse a munka elvégzése céljából. 

A szolgáltató neve: Hajdúnánási Építő 
és Szolgáltató Kft.

Címe: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 
22. szám

Ügyintéző neve és elérhetősége: Lustig 
Imre, telefon: 06-30/486-1934

A közszolgáltatás igénybevételének 
módját és feltételeit a közszolgáltató és az 
ingatlanhasználó között a rendelet hatály-
belépést követő első alkalommal esedékes 
közszolgáltatás igénybevételekor létre-
jövő szerződés határozza meg. A díjat a 
képviselő-testület rendeletben állapította 
meg, eszerint a szippantás díja 2642 Ft/
m3 +ÁFA, mely díjat a szolgáltató részére 
a szennyvíz átvételekor számla ellenében 
azonnal meg kell fizetni. A szolgáltatás 
igénybevétele legalább évente egy alka-
lommal minden háztartás számára kötele-
ző. Érdemes a szippantásról szóló számlát 
megőrizni, ugyanis nem kell talajterhelési 
díjat fizetni a számlával igazoltan elszállí-
tott szennyvíz után. 

Az érintett valamennyi ingatlan tulaj-
donosát, bérlőjét, használóját a fentiekről 
írásban értesítjük.

A rendelet teljes szövege megtekinthető 
a www.hajdunanas.hu honlapon, valamint 
a Nemzeti Jogtár www.njt.hu oldalán.

Dr. Kiss Imre jegyző

Nagy örömömre szolgált, hogy a na-
pokban megjelent a kábeltelevízió rend-
szerünkön az MGM csatorna. Szüleim 
mindig mondták gyerekkoromban, hogy 
az a film, amelyiknek az elején bömböl 
az oroszlán, az biztosan jó lesz. Ezért is 
indultam el kíváncsian és izgatottan Ozs-
váth Imréhez a Hajdúnánási Ruhaipari, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyve-
zető igazgatójához egy kis kötetlen be-
szélgetésre. Hogyan érintett bennünket a 
digitális átállás, lesz e még több csatorna, 
és főleg, hogy a most sűrűn reklámozott 
M3 csatornára számíthatunk e a jövőben
 A mi hálózatunk egy 570 MH-es 

hálózat – melyből az internet is használ 
el valamennyit – próbálja egy kicsit szé-
lesebbről körülírni – de igazából az a 
problémánk, hogy amennyi csatornahe-
lyünk van, az nagyjából ki is van hasz-
nálva. Gyakorlatilag elértünk egy fizikai 
korlátot. Arra nem leszünk tehát képesek, 
hogy 100 csatornát adjunk, amíg analóg-
ban adunk.

Négy eleme van ennek a rendszernek; a 
műsorkészítők, a műsorszórók, a műsor-
terjesztés, és végül a fogyasztó. Az első két 
területen már szinte 100%-ban megtör-
tént az átállás. Mi mint terjesztők decem-
ber 23-ig kizárólag analógban sugároztuk 
a műsorainkat. 45 csatornahelyünk volt, 
s ez az Internettel ki is lett használva mi-
vel egy helyről csak egy adást tudtunk 
leadni. De most képzeljük el, hogyha 
teljesen digitális lenne a rendszerünk, 
akkor egy helyről akár nyolc csatornát is 
leadhatnánk, ami ugye 45 szorozva 8-al. 
Ehhez azonban a fogyasztóknak is digitá-

lis készüléket kellene beszerezniük (vagy 
set-top boxot vásárolni, de ez egy másik 
történet). Manapság már nem lehet az 
üzletekben analóg készüléket vásárolni, s 
a digitális terjesztés sokkal jobb minősé-
get is takar, ami inspirálhatja a fogyasz-
tót. Aztán a jobb minőség nagyobb he-
lyet foglal el, úgyhogy sok téma van itt, 
amikről beszélgethetnénk. Figyelembe 
kell vennünk, hogy jelenleg két program 
csomagunk van, amit nem lehet a vég-
telenségig bővíteni. (Illetve lehetne, csak 
meg kell fizetni!) Gondoltunk rá, hogy ha 
majd megtörténik a teljes átállás esetleg 3 
csomagot indítunk el. Tudni kell, hogy a 
programokért díjat és jogdíjat is kell fizet-
ni, és ezek elég különbözőek. 

Azt már a szerkesztő teszi hozzá, hogy 
a helyi kábeltv csatornaválasztéka össze-
hasonlítva más településekével igencsak 
gazdag, és minden lényeges és fontos, és 
főként magyar nyelvű csatorna elérhető a 
hajdúnánási kábelrendszerben. 

Kócsi Imre

Galambkiállítás

Fajta- és kiállításgyőztesekre várnak a serlegek

Debreceni pergők

Hová kerülhet 
a szippantott 
szennyvíz?

A Hajdúnánási Rendőrkapitányságot 
2013. július 14-én 13 óra 45 perc körüli 
időben telefonon értesítette egy edelényi 
lakos arról, hogy a hajdúnánási hétvégi 
házába ismeretlen tettesek betörtek és a 
melléképületből több szerszámot eltulaj-
donítottak. Ezt követően több hétvégi 
háznak a tulajdonosa tett feljelentést a 
rendőrségen, mert a betörők az ingat-
lanjaikból ellopták a kerti csapot, a fű-

nyírót, a kerékpárt és egyéb használati 
cikkeket, valamint eltulajdonították az 
egyik helyi cég telephelyéről a gépek-
hez tartozó kábeleket. A rendőrök meg-
kezdték az adatgyűjtést és tanúkutatást, 
amely eredményre vezetett. A nyomozók 
a kapitányságra előállították a bűncse-
lekmény elkövetésével megalapozottan 
gyanúsítható C. Dánielt és J. Rolandot, 
akiket gyanúsítottként hallgattak ki.  

A 18 éves debreceni lakosokkal szemben 
lopás vétség elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt folytatott nyomozást a 
Hajdúnánási Rendőrkapitányság befe-
jezte és a keletkezett iratokat vádemelési 
javaslattal továbbította az illetékes járási 
ügyészségnek.

Forrás:
www.police.hu

Vádemelési javaslat a betörőkkel szemben

Hirdessen Ön is a megújult Hajdúnánási 
Újságban!

Ez itt az Ön
hirdEtésénEk a hElyE!
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A 12 évvel ezelőtt épített bérlakásra rá-
fért már a belső felújítás, hiszen az évek 
során több helyen megrongálódott a fal 
állaga, repedezések és különböző fol-

tok csúfították el lakótér belső képét.  
A munkálatok november hónapban kez-
dődtek és december végéig tartottak, 
melynek során a lakók az épület lép-
csőházában teljes belső festést végeztek, 
megtörtént a lépcsőkorlátok lakkozá-
sa, az erkély korlátok újra festése, vala-
mint néhány helyen a megrongálódott 
padlóburkolatok cseréjére is sor került.  
A Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 

a felhasznált fal- és zománcfestéket, il-
letve a lakkot a ház számára biztosította. 

A több mint másfél hónapig tartó 
felújítás során a lakók közelebb kerül-
tek egymáshoz, hiszen a családok apra-
ja nagyja részt vett a ház szépítésében, 
melyet saját szabadidejükben, javarészt 
vasárnap délelőttönként végeztek. Az itt 
lakók büszkék arra, hogy egyre összetar-
tóbbak, a baráti főzések mellett még a 
munkát is közösen csinálják.

Követendő az a példa, amit ezek az 
emberek mutatnak a városlakók számá-
ra: kitűztek maguk elé egy célt, melyet 
másfél hónap alatt önerőből, közös mun-
kával véghez is vittek. Hiszem, hogy az 
összefogással megvalósult felújításokat 
követően az ott élők még inkább ma-
gukénak érzik majd a lakóteret, hiszen 
a megújult környezet saját kezeik mun-
káját dicséri. Ez jelenti a dolgok igazi 
értékét! 

„Bármilyen mértékben felújított tár-
sasház lakásainak értéke megnő, és a 
lakók is büszkébbek, boldogabbak lesz-
nek.” – hangsúlyozta a felújítás kezde-
ményezője. A közösségi munkában részt 
vevők úgy tervezik, nem állnak meg, ha-
nem folyamatosan javítani fognak kör-
nyezetükön, lakóterük szebbé tételén.

Gratulálunk a lakóközösségnek a pél-
da értékű hozzáálláshoz és az elért ered-
ményhez!

Az olvasóvá nevelés szolgálatának jegyé-
ben ebben a tanévben tovább folytatódott 
a „Kalandozások Misi Mókussal” elneve-
zésű program a Bocskai István Általános 
Iskolában.

Az elmúlt tanévben az akkori 2. osztá-
lyok magyart tanító pedagógusai azt a célt 
tűzték ki maguk és tanítványaik elé, hogy 
egy gyerekek által közkedvelt meseregényt 
elolvasnak és különböző szempontok sze-
rint közösen feldolgoznak.

A találkozások alkalmával nemcsak a 
regénybeli műveltségek látszódtak kibon-
takozni, hanem az az igény is, mely arra 
irányult, hogy ezt a tevékenységet az idei 
tanévben is folytatni kell. A 3. osztályo-
sokká érett gyerekek már olvasástechniká-
ban, szövegértésben és – feldolgozásban 
is jártasabbak, így egy nemzetközi írótól 
választott meseregényre, az Erich Kastner 
Emil és a detektívekre esett a választás.

A gyerekek az első találkozás alkalmával 
előzetes felkészülés alapján azt a feladatot 
kapták, hogy csoportonként mutassák be 
az írót, a szereplőket, a helyszíneket, értel-
mezzék a számukra idegen kifejezéseket, 
valamint mutassák be az epikai művek 
szerkezeti struktúráját. 

A gyerekek a legjobb tudásukkal és ko-
molyságukkal végezték el a számukra ki-
sorsolt feladatot, s előadásuk is élvezetes, 
már-már lenyűgöző volt. Persze ebben sze-
repük volt a tanító néniknek is (név szerint 
Nyakó Istvánné, Deméné Czeglédi Éva, Var-
ga Miklósné, Ádámné Balogh Erika, Kovács 
Mónika és Fekete Andrea), akik nagy-nagy 
odafigyeléssel és felkészítéssel szervezték 
meg az első forduló feladatainak megoldá-
sát és bemutatását. 

A legközelebbi találkozó januárban lesz, 
ahol egy-egy jelenettel készülnek fel majd 
a gyerekek a regény fontos eseményeiből. 
Osztályonként 6 gyereket „sorsoltak ki” 
erre a tevékenységre, mely az egész tanévet 
végig fogja kísérni. Számukra ez- elmon-
dásaik alapján – jutalom, így arra fognak 
törekedni, hogy osztálytársaikkal is meg-
ismertessék a kapott feladataikat a regény 
bemutatásával. 

A program megálmodói és megvalósítói 
– a fent nevezett tanító nénik – bíznak ab-
ban, hogy a gyerekeknek igényükké válik 
ezáltal az olvasás, megszeretik az irodalmat, 
szókincsük gyarapodik, s felnőttként ez a 
tudásuk segíti őket majd az életükben való 
eligazodásban, boldogulásukban, s leendő 
munkájukban is.

Fekete Andrea

 Január 27. (hétfő) a Holocaust Nem-
zetközi Emléknapja. 8 óra az ország-
zászló félárbócra engedése.

 17.30 gyertyagyújtás az áldozatok em-
léktáblájánál a Mártírok utcán. Meg-
emlékező beszédet mond: Szólláth Ti-
bor polgármester.

 Január 31. (péntek) 18 óra Nánási 
Fonó – Táncház, zenél: a Csűrdöngölő 
Népzenei Együttes. Házigazda: Bistey 
Attila. A belépés ingyenes!

 Február 2. (vasárnap) Antigoné – 
rock musical a Romano Teatro Kultu-
rális Egyesület előadásában. Tánckar: a 
Phoenix Fusion. 

 Február 5. (szerda) 10.30 Mese a Nap-
királyról és a Holdkirálynőről (gye-
rekszínházi előadás). Belépődíj: 500 Ft.

 Február 8. (szombat) a Kossuth Va-
dásztársaság bálja.

 Február 12. (szerda) 17 óra Dumaszín-
ház. A tavalyi nagy sikerre való tekintet-
tel fellépők: Rekop György, Loránt Bar-
na, Orosz György. Belépődíj: 1500 Ft.

 Pazonyi László festőművész kiállítása 
február 11-ig tekinthető meg a műve-
lődési központ galériájában.

 Nemeztanfolyam kezdőknek. 5 alka-
lom. Péntekenként 16 órától 19 óráig. 
Témák: labda, virág, zsinór, sík nemez 
(kép, hajpánt, öv), báb, üreges tárgy 
(szütyő, mobiltok, táska), ékszerek (kar-
kötő, fülbevaló), öltözékkiegészítők. 
Minimum 4 fő. Ára: 4000 Ft/alkalom, 
ami tartalmazza a felhasznált anyagot 
is. A tanfolyam februárban indul. Je-
lentkezni február 10-ig lehet a művelő-
dési központban Szólláth Zoltánnál.

A szociális munka napja alkalmából tar-
tottak ünnepséget a Bocskai Filmszínház-
ban 2013. november 29-én.

Köszöntőt mondott dr. Juhász Endre 
Hajdúnánás város alpolgármester, majd 
Nagyné Juhász Krisztina, a Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Böl-
csőde intézményvezetője, a „Szociális 
földprogram Hajdúnánáson” című elő-

adását hallgathatta meg a közönség. Ezt 
követően Polgármesteri Elismerő Okleve-
lek átadására került sor, melyet dr. Juhász 
Endre adott át.

Az elismerést elsőként Kató Lászlóné 
vehette át, aki 2008-ban került a Fehér 
Bot Alapítvány Észak – Hajdúsági Támo-
gató Szolgálatához, mint személyi segítő, 
a hajdúnánási ellátási területre. 

Polgármesteri Elismerő Oklevelet vehe-
tett át Abdulla Ilona Etelka is, aki 2008. 
decembere óta vezetője a Baptista Tevé-
keny Szeretet Misszió Hajdúnánási Szen-
vedélybetegek Nappali Intézményének. 
A díjazottak sorát Dráviczki Csaba zárta, 
aki a Segítséggel Élők Otthonát fenntartó 
Alapítvány kuratóriumi elnökeként te-
vékenységével hozzájárul ahhoz, hogy az 

intézmény Hajdúnánáson közel 15 sérült 
fiatal számára biztosít szakszerű ellátást a 
mindennapokban. A kitüntetések átadá-
sát követően a Bocskai István Általános 
Iskola Alapfokú Művészeti Iskola diákja-
inak kulturális műsorával folytatódott a 
rendezvény, akik zenés darabokat, prózát 
és néptáncot is színpadra állítottak.

Nyomozzunk 
Emillel!

A jó példa ragadós 
Az utóbbi időben jelentős lakásfelújítás zajlott, illetve zajlik a város központjában, 
és egyéb helyeken, elsősorban önkormányzati beruházásban. Úgy tűnik a jó példa 
ragadós, amelyet a most következő történet is igazol.
Hajdúnánáson összefogott egy lakóközösség és rendet tettek a házuk táján. A szo-
ciális bérlakások lakói gondoltak egy nagyot és önerőből, saját szabad idejüket 
nem kímélve újították fel a Bocskai út 30. szám alatt álló bérlakás lépcsőházát. 

A felújított lépcsőház

Szociális munka napja Hajdúnánáson

Programajánló 
Kéky Lajos Városi 

Művelődési Központ

 Szociális Földprogram megvalósítása Hajdúnánáson 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
meghirdetett szociális földprogramok tá-
mogatására kiírt pályázaton 930 000 Ft 
vissza nem térítendő, 100%-os intenzitású 
támogatásban részesült. A pályázat célja, 
hogy a szociális földprogram működte-
tése hozzájáruljon a területi hátrányok 
mérsékléséhez, a foglalkoztatási szint ja-
vításához, a hátrányos helyzetű emberek 
életminőségének javításához. A pályázat 
keretében a Kertkultúra és kisállattartási 
alprojektbe bevont résztvevők a saját ház-
tartás-gazdaságuk, kertkultúrájuk mű - 
ve lésében történő munkatapasztalat kialakí-
tásában kapnak segítséget. A kedvezménye-

zett családok számára nyújtott mezőgazda-
sági javak és mezőgazdasági szaktanácsadás 
biztosításával egy megélhetést segítő, élet-
minőséget és önálló egzisztenciateremtési 
esélyt javító, öngondoskodásra nevelő prog-
ram megvalósítására nyílik lehetőség. 

A program lebonyolítása a Szociá-
lis Földprogramot 2011 óta működtető 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 
Városi Bölcsőde végzi, Szólláth Tibor pol-
gármester, mint programvezető. A projekt 
2014. január 20-án veszi kezdetét 21 család 
bevonásával. A családok részére vetőmag 
egységcsomag (burgonya, paprika, borsó, 
bab, uborka, fokhagyma, vöröshagyma, 
sárgarépa, petrezselyem stb.), valamint 20 

db előnevelt csirke kerül kiosztásra. A pro-
jekt ideje alatt a családok mezőgazdasági 
tájékoztatáson vesznek részt és folyamatos 
szaktanácsadásban részesülnek. 
Pályázó: Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 
A támogatás összege: 930.000,- Ft 
A program futamideje: 
2014. január 20. – 2014. június 30. 
A projekt az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma támogatásával, a Nemzeti Társa-
dalmi Felzárkózási Stratégia keretében 
valósul meg.
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HIRDETMÉNY
A város lakosságát a következők szerint tá-
jékoztatom a Helyi Választási Iroda, illetve 
a Területi Választási Iroda elérhetőségeiről:
 Helyi választási iroda

HVI Vezető: dr. Kiss Imre jegyző
Cím: Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal, 4080 Hajdúnánás. Köztársaság tér 1.

HVI Vezető elérhetőségei: személye-
sen: Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal emeletének 17. számú irodája, te-
lefon: 52/381-411/104-es mellék, illetve 
30/489-0928, fax: 52/381-087, e-mail: 
polghiv@hajdunanas.hu

HVI Vezető helyettes: Maginé dr. 
Csirke Erzsébet aljegyző

Elérhetőségei: személyesen: Hajdú-
nánási Közös Önkormányzati Hivatal 
emeletének 20. számú irodája, tele-
fon: 52/381-411/127-es mellék, illetve 
30/603-1232, fax: 52/381-087, e-mail: 
aljegyzo@hajdunanas.hu
 területi választási iroda

TVI Vezető: dr. Lipták János jegyző
Cím: Hajdú-Bihar Megyei Önkormány-
zat, 4024 Debrecen, Piac u. 54.

TVI Vezető elérhetőségei: telefon: 
52/507-524 illetve 20/9147-197, fax: 
52/507-514, e-mail: jegyzo@hbmo.hu

HVI vezetője: Dr. Kiss Imre

HIRDETMÉNY
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 2013. október 31-i nyil-
vános ülésen megtárgyalta a város érvényes 
településrendezési tervével kapcsolatos 
módosítási igényeket és az épített környe-
zet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVII. törvény (Étv.) 6. § (1) be-
kezdésében biztosított jogkörében eljárva 
a településrendezési eszközök módosításá-
ról a 413/2013 (X. 31.) számú Képviselő-
testületi Határozattal döntött, melyet az 
516/2013. (XII. 19.) számú Képviselő-
testületi Határozattal kiegészített, és amit 
az Étv. 9. § (2) bekezdése alapján 

a lakosság tudomására hozok.
A rendezés alá vont területek a két képvi-

selő-testületi határozat alapján az alábbiak:
 1. Tedej Zrt. kérésére a külterületi dű-

lőutat 0171/2 hrsz. útról 0177 hrsz 
útra kell áthelyezni és módosítani kell 
a 0148/36 és 0148/46 ingatlanon a 
beépítési előírásokat.

 2. A Magyar utcánál a 1891/3 hrsz. in-
gatlant lakóterületté kell módosítani.

 3. A Köztársaság téren a 2827 hrsz. in-
gatlant beépítésre szánt területté kell 
módosítani.

 4. A Téglagyár melletti 5401/84 hrsz. 
ingatlanra tervezett hétvégi házas 
üdülő övezetet meg kell szüntetni.

 5. Ahol a feltételek adottak lehetővé kell 
tenni a nagyobb területű mezőgazda-
sági majorok területének megosztását.

 6. A kiskörút városközponttal szembeni 
teleksorán a kötelező utcavonali épü-
let elhelyezés helyett lehetővé kell ten-
ni az előkertes épület-elhelyezést is.

 7. A helyi építési szabályzatot ki kell 
egészíteni az állattartó melléképületek 
elhelyezésének előírásaival.

 8. A meglévő és működő tanyák terüle-
tét beépítésre szánt területként a sza-
bályozási tervben fel kell tüntetni. 

 9. A 0845 hrsz. telket beépítésre szánt 
kereskedelmi-gazdasági területté kell 
módosítani. 

10. A 0824/6 hrsz. területen a mezőgaz-
dasági üzemi terület megszűnik.

11. A 0821 hrsz. ingatlanon a mezőgaz-
dasági üzemi területen intenzívebb 
beépítési lehetőséget kell biztosíta-
ni és a területét ki kell egészíteni a 
0820/22; 0820/23 és 0820/24 hrsz. 
ingatlanok területével.

12. Az üdülőterülettől délre eső 0971 
hrsz. ingatlan egy részét kereskedel-
mi-gazdasági övezetté kell átsorolni. 

A településrendezési eszközök módosí-
tásának nyilvánossága érdekében az önkor-
mányzat szabályzatot alkotott a partnerségi 
egyeztetésről, mely szerint a módosítással 
érintett településrészeken tulajdonnal, lakó, 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező termé-
szetes személyek vagy telephellyel rendelke-
ző gazdálkodó szervezetek a rendezési terv 
egyeztetési eljárásában partnernek tekinten-
dők, ha írásban jelzik részvételi szándékukat 
a 412/2013. (X. 31.) számú Képviselő-tes-
tületi Határozattal elfogadott Hajdúnánás 
Város településfejlesztéssel összefüggő part-
nerségi egyeztetés szabályai szerint.

Szólláth Tibor, polgármester

Tisztelt Lakosság!
Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 
villamos hálózatok környezetének tisztán-
tartására bocsátott ki felhívást, melyet   a 
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hi-
vatal 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 
szám, és a Piaci hirdető tábláin és a honla-
pon tettünk közzé. Az érintetteket a veze-
tékek biztonsági övezetében lévő növények 
eltávolítására, a fák gallyazására, továbbá 
a telepítés szabályaira hívta fel azzal, hogy 
aki nem tesz eleget a villamos hálózatok 
biztonsági övezetének megtisztításának, 
úgy azt Zrt. által megbízott cég végzi el. A 
felhívás teljes terjedelemben a fenti két hir-
dető táblán és a honlapon megtekinthető. 

KÖZLEMÉNY
A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és 
Hasznosító Társulás, valamint a Hajdú-
sági Hulladékgazdálkodási Kft. ezúton 
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy az 
Európai Uniós forrásból megvalósuló sze-
lektív hulladékgyűjtési projekt részeként 
Hajdúnánás város kertes ingatlanjaihoz 
ingatlanonként 2 db új hulladékgyűjtő 
edény kerül kiosztásra. A két új kuka a 
biohulladékok (kerti, konyhai nyesedé-
kek, stb. ún.: „nedves”), illetve a haszno-
sítható hulladékok (csomagolóanyagok, 
papír, fém műanyag, stb. ún.: „száraz”) 
elkülönített gyűjtésére szolgál majd. A 120 
literes kukaedények kiosztása a város terü-
letén februártól várhatóan május végéig 
tart. A kiosztással kapcsolatos további in-
formációkkal hamarosan további tájékoz-
tatást adunk. A projektről bővebben ezen 
a honlapon olvashat: 
www.szelektivhazhozmegy.hu

A Mezei Őrszolgálat hírei
2013. december 14-én a Keleti-főcsator-
na töltésén a mezőőrök tetten értek két 
nyíregyházi illetékességű személyt, akik 
Mitsubishi terepjárójukba 2 mázsa tűzifát 
pakoltak. 
A fákat a töltés oldalán lévő erdőből vág-
ták ki. Az elkövetéshez használt eszközö-
ket a Hajdúnánási Rendőrkapitányság ki-
érkező járőrei lefoglalták. Az elkövetőket 
őrizetbe vették, ellenük gyorsított bírósági 
eljárás indult.

2013. december 30-án érkezett lakossági 
jelzés, hogy Tedej külterületén lévő erdő-
ből két személy kerékpárral tűzifát próbál 
eltulajdonítani. A Hajdúnánási Rendőrka-
pitányság kiérkező járőre a két tiszavasvári 
illetékességű személyt tetten érte, ellenük 
szabálysértési előkészítési eljárás indult. Bí-
róság elé állításuk megtörtént.

Tájékoztatás ápolási díjjal kap-
csolatos változásokról:

Ezúton tájékoztatjuk Hajdúnánás város 
lakosságát, hogy 2014. január 1-jei ha-
tállyal változtak az ápolási díjjal kap-
csolatos előírások. A súlyos fogyatékos 
személy ápolása után megállapított alanyi 
jogú ápolási díj, illetve az emelt összegű 
ápolási díj mellett egy új, ún. kiemelt 
ápolási díj kategória került bevezetésre. 

Kiemelt ápolási díjra az a személy le-
het jogosult, aki a Nemzeti Rehabilitációs 
és Szociális Hivatal komplex minősítése 
alapján egészségkárosodása jelentős, és 
önellátásra nem, vagy csak részben képes 
hozzátartozóját ápolja. 

Kiemelt ápolási díjra lehet jogosult 
továbbá az a hozzátartozó is, aki olyan 
hozzátartozójának gondozását, ápolását 
végzi, aki után a magasabb összegű családi 
pótlékot miniszteri rendeletben meghatá-
rozott súlyosságú betegségre vagy fogyaté-
kosságra tekintettel folyósítják. 

Az alanyi jogú ápolási díj összege 2014-
ben bruttó 29 500 Ft, az emelt összegű 
ápolási díj bruttó 44 250 Ft, a kiemelt 
ápolási díj összege pedig bruttó 53 100 Ft.

A jogszabályváltozás következtében 
tehát további jogosultságok révén lehet 
ápolási díjat igényelni, valamint emelke-
dett az ápolási díj összege is. 

Az alanyi jogú, az emelt összegű, 
valamint a kiemelt ápolási díj megál-
lapítása is a Járási Hivatal hatáskörébe 
tartozik, ezért kérelmüket a Hajdúná-
nási Járási Hivatal (4080 Hajdúnánás, 
Bocskai u. 12–14., I. emelet 108. szo-
ba) Hatósági Osztályán terjeszthetik 
elő.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Önkormányzati hírek Anyakönyvi hírek
Köszönjük Hajdúnánás legifjabb lakóit! 3 Diószegi Dénes 3 Dudás Bettina 3 Éliás Nelli 3 Gál Milán 
3 Gupcsó Boglárka  3 Horváth János Bence 3 Kis Balázs 3 Romhalmi Zente 3 Szalona Lara 
3 Tóth Bence 3 Török Zalán Sándor

Gratulálunk a 2013. november-december hónapban Hajdúnánáson házasságot kötött pároknak!
3 Varga Beáta és Tóth István 3 Péter Anita Csilla és Girus István 
3 Lukács Irén Viola és Sebestyén László István 3 Szőke Angelika Katalin és Szücs Norbert

1 Ádám Sándor József 1 Kéki Imréné 1 Kiss Sándor 1 Kónya Gáborné 1 Kónya Lajosné 
1 Martinek Imre 1 Nagy Sándor László 1 Pálóczi Imréné 1 Szabó Antal 1 Szabó Imréné
1 Szabó Sándorné 1 Szebenyi Sándor

Akiktől 2013. decemberében búcsút vettünk:

II. Jótékonysági Városbál

Nemes hagyományt élesztget Hajdúnánás 
Város Önkormányzata, amikor idén is 
megszervezte – immár második alkalom-
mal - a Jótékonysági Városbált. Visszaidézi 
ez a bál azokat a polgári időket, amikor még 
városra szóló esemény volt egy-egy jelesebb 
szervezet bálja, ahová megtiszteltetés volt 
elmenni, meghívót kapni. 2013. december 
14-én már koraeste jó hangulat uralkodott 
a művelődési központ aulájában, színház-
termében. A meghívott vendégek sorában 
ott találhattuk Ustrony, Érmihályfalva, 
Benderi város képviselőit, és a moldovai 
delegációt is.  Szólláth Tibor polgármester 
úr üdvözlő beszéde után dr. Tiba István 
országgyűlési képviselő, Balmazújváros 
polgármestere mondott köszöntőt, aki el-
mondta, nagyon fontosnak tartja, hogy 
a sok bál között legyen egy hangsúlyos, a 
város által szervezett ilyen közösségi alka-
lom, ahol gondtalanul lehet szórakozni, 
ugyanakkor egy nemes cél is megvalósul. 
Mint ismeretes az elmúlt évben fogant meg 
a gondolat, hogy a városnap környékén 
szervezzenek egy képárveréssel egybekötött 
városbált, amelynek bevételét mindenkor 
jótékony célra fordítják. Ezt a bevételt 
2012-ben a Hősök szobrának restaurálásá-
ra ajánlották fel, míg 2013-ban a Mi Ér-
ted Élünk! Egyesületnek szánták a bál és a 
képárverés bevételét.  A bevétel több mint 
másfél millió forint volt, amelyet az egye-
sület elsősorban a gyermekek életfontossá-
gú gyógytornájának megvalósítására fordít. 

(HNU)

Köszönet
Tisztelt Képviselő Testület ! 

Őszinte tisztelettel köszönjük, hogy 2013-
ban a II. Jótékonysági Városbál bevételé-
vel a Mi Érted Élünk Egyesület enyhén és 
halmozottan sérült gyermekeinek életét 
támogatták. Az 1.535.000 Ft, komoly se-
gítség amit fejlesztésükre tudunk fordítani. 
A gyógytorna nélkül ezek a gyermekek ro-
hamosan rossz állapotba kerülnének. Jó ér-
zés, hogy ez a város szívén viseli ezeknek  a 
gyermekeknek, szülőknek a sorsát is. Hálá-
sak vagyunk azoknak a felnőtteknek és diá-
koknak is, akik a képárverésre felajánlották 
a munkáikat illetve azoknak akik licitáltak, 
továbbá a  Városi Tv-nek,hogy elkészítette 
a gyermekekről a kisfilmet . Ha nincs ez 
a bál, akkor nekünk sincs ez a bevétel és 
komoly gondot jelentene a gyermekek fej-
lesztése. Mindenkinek nagyon köszönjük 
ezt a szép emberi hozzáállást. Isten áldja 
meg további terveiket, munkájukat! 

Csillikné Szólláth Júlia az egyesület elnöke
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Van három szavunk, amely meghatározza 
létezésünk teljességét. Az első az anyaöl, 
a második az anyaföld, a harmadik pe-
dig az anyanyelv. Az első az életet adó, az 
életre nevelő, a második létezésünk, sor-
sunk, munkánk, sikereink és kudarcaink 
színhelye, s majdani nyugvóhelyünk is. 
És ami e kettőt egybefogja – a harmadik 
– az anyanyelv. Hogy nyelvünk létezé-
sünk hármas egységét az anya szavunkkal 
kapcsolta egybe, az nem csak azt jelenti, 
hogy e három fogalom milyen mértékben 
meghatározója életünknek, de egyúttal a 
nyelv, a magyar nyelvsűrítő erejét és ké-
pességét is fölragyogtatja.

Aki életét egynyelvű közegben éli, az az 
ilyen természetes jelenségre aligha figyel; 
hiszen amiként a ránk nehezedő légosz-
lop tonnás súlyát sem érzékeljük, olykép-
pen nem érzékeljük egy-egy fogalmunk 
ólomsúlyát sem. Holott ezek a bennünk 
és általunk meglévő metafora-nehezékek 
ugyanúgy jelen vannak tudatunk légteré-

ben, ahogy az imént említett súlyos lég-
oszlopok is.

Mindezt azzal a tudással és tapasztalat-
tal mondhatom, amelyre az elmúlt évti-
zedek két- vagy többnyelvű hétköznapjai 
figyelmeztettek, s ne is akármilyen erővel. 
Mert másként éli meg – ha megéli egy-
általán – az édesanyanyelv élményét, an-
nak felismert, sejtett szépségét, aki úgy él 
benne, hogy sem korholást sem dicséretet 
nem kap érte, mint az, akinek e szépsége-
kért nap mint nap meg kell küzdenie. Ám 
akinek a sorsa úgy alakult – s van néhány 
ilyen e kies Kárpát-medencében – az más 
mértékkel mér, annak más a viszonya a 
kimondott szóhoz, ha hely és mód nyílik 
a hangos megnyilatkozásra. Aki így, ilyen 
körülmények között éli meg magyarságát 
s egyben anyanyelvét, az a kimondott szó-
ra jobban ügyel, s óvja, mert egyebe sincs 
a valahova tartozás bizonyítására.

= Gál Sándor: Ünnepi köszöntő – 
részlet

Az ünnep liturgiában használatos elneve-
zése Epiphania Domini, azaz az Úr meg-
jelenése, magyar neve a víz megszentelésé-
nek szertartásából származik. Vízkereszt a 
4. század végéig a karácsonyt is magában 
foglalta, ennek elkülönülése után a vízke-
resztnek 3 jelentése lett. A napkeleti böl-
csek eljövetele, Jézus megkereszteltetése és 
Jézus csodatétele a kánai menyegzőn.

Az első evangéliumi történet szerint 
a három királyok (a napkeleti bölcsek) 
a betlehemi csillag által vezérelve jöttek 
keletről Júdeába, hogy hódoljanak a zsi-
dók újszülött királyának. Először Jeru-
zsálemben keresték, de Heródes király 
Betlehembe irányított őket, ott meglel-
ték a kis Jézust, akinek aranyat, tömjént 
és mirhát ajándékoztak. A hagyomány 
szerint nevük Gáspár, Menyhért, Bol-
dizsár volt, adományukra a tömjénezés 
szertartása emlékeztet.

A vízkereszt második evangéliumi tör-
ténete szerint amikor Jézus harmincéves 
lett, elment a Jordán folyóhoz, ahol Ke-
resztelő Szent János megkeresztelte, ezt 
követően tanítani kezdett. Ennek emlé-
kére vízkereszt az ünnepi keresztelések 
napja volt, a katolikus egyház ilyenkor 
tömjént és vizet szentel.

A harmadik evangéliumi jelenet: Jézus 
a kánai menyegzőn anyja kérésére az el-

A hegycsúcs messze van 
2013 karácsonya újabb gyöngyszemmel 
gazdagította irodalmunkat, merem mon-
dani, városunkat. „A hegycsúcs mesz-

sze van” címmel második önálló kötete 
jelent meg Mráz Erzsébet Irmának, aki 
így vall magáról: „Hajdúnánáson élek, 
gyermekként kerültem ide a Nyírségből. 
Nyírmihálydiban születtem. 1965 óta 
élek itt, ahol itthon érzem magam. 1978-
ban magyar-orosz szakos diplomát szerez-
tem a Nyíregyházi Tanárképző Főiskolán, 
azóta folyamatosan tanítok. Életem „fő 
műve” a két gyermekem, akik felnőtt, 
értékes emberek. Van egy unokám, most 
első osztályba jár. Életem tragédiája: édes-
anyám halála. Gondolkodó, érző ember 
vagyok, erről szólnak írásaim az érző és 
gondolkodó emberekhez. „Porlepte uta-
kon” című versében írja:

Sok ember jár az utakon,
Mindegyikük hajdú rokon.
Harcba mentek, hogyha kellett,
Hajdú vitéz, harcban edzett.”

Így vall tovább önmagáról: „1986-ban 
kezdtem írni, verseimet a szakköröm tagjai 
mondták el különböző rendezvényeken. 
Néhány megjelent a helyi újságban is.”

Adódik a kérdés, hogy mi történt az-
óta? „Húsz évet vártam arra, hogy meg-
valósuljon nagy álmom, megjelenjen az 
első antológia, amelyben benne vannak 
az általam írt versek is. Ehhez az Accordia 
Kiadó támogatása kellett. Köszönet érte. 
2006 óta rendszeresen publikálok. Hat 
antológia után megjelent első önálló kö-
tetem „Vers virágzás” címmel. Ezt újabb 
hat antológia követte. 2013 karácsonyá-
ra elkészült második önálló kötetem „A 
hegycsúcs messze van” címmel.” A tisz-
telt olvasónak el kell még mondani, hogy 
Mráz Erzsébet Irma tanárnőnek versei ott 
vannak a „Magyarok vagyunk Európá-
ban” című antológiában is, 77 kortárs 
szerző versei mellett. Ez a könyv DÉVÁN 
jelent meg a Corvin Kiadó gondozásában. 
Ugyancsak kiadásra került egy CD lemez 
is, amelyen neves előadóművészek szólal-
tatnak meg műveket, közöttük Erzsike 
verseit is. Szívesen ajánlom mindenkinek 
a szerző műveit. Az érdeklődők megkeres-
hetik őt a következő címen: erzsiirma@
gmail.com

További sikerekben gazdag alkotó 
munkát kívánunk!

Kép és szöveg 
Gut István

A szerző unokája a legújabb kötettel kezében

Vízkereszt

fogyott bor pótlására a vizet borrá változ-
tatta. A II. Vatikáni Zsinat rendelkezései 
értelmében a római katolikus egyház 
január 6-án a háromkirályok látogatását 
ünnepli vízszenteléssel egybekötve.

Az ünnepi népszokások közé tartozik 
a napkeleti bölcsek látogatását felidé-
ző csillagozás vagy háromkirály-járás.  
A három alakot csak gyermekek szemé-
lyesíthetik meg, legfőbb kelléke a csillag, 
amely a három királynak megmutatta az 
utat Betlehembe. 

A vízkereszti népszokásokból mára 
leginkább az maradt, hogy ekkor szokás 
leszedni a karácsonyfát. Vízkereszt nap-
jától a nagyböjt kezdetét jelentő hamva-
zószerdáig (idén március 5-ig) tart a far-
sang, a karneválok ünnepi időszaka. Ez a 
közelgő tavasz örömünnepe, egyben a tél 
és a tavasz jelképes küzdelmének a meg-
jelenítése. A hamvazószerda utáni napon 
a böjtöt még felfüggesztették, hogy a far-
sangi maradékot elfogyaszthassák – ez a 
torkos vagy zabáló csütörtök.

Szabó Endre

Nyelvében él a nemzet – 
Magyar Kultúra Napja

Vízkereszt beköszöntével otthonunkból 
kitettük a karácsonyfát, és ezzel párhu-
zamosan a városból is eltűnt az advent 
első vasárnapja óta szívünket és lelkün-
ket is melengető, a karácsonyi ünnep-
körhöz kapcsolódóan feldíszített fenyő, a 
világító lámpatestek, a betlehemi jászol 
és az állatsimogató. 

Mindezek közül gyermekeimben a 
legnagyobb hiányérzetet a főtéren el-
helyezett kecskék és barik elvesztése 
jelentette. Többgyermekes anyukaként 
ugyanis szinte napi programot jelentett 

az állatok meglátogatása és simogatása. 
Az újság nyilvánosságán keresztül – 

véleményem szerint több szülőtársam 
nevében is – szeretném megköszönni az 
illetékeseknek a karácsonyi dekoráció 
felállítását, valamint a Start dolgozóinak 
azt a lelkiismeretes munkát, mellyel hat 
héten keresztül minden nap élményeket 
és örömet szereztek, mosolyt csalva ezzel 
csemetéim, és rajtuk kívül még nagyon 
sok hajdúnánási kisgyerek arcára!

Egy hajdúnánási anyuka

Ünnep múltával

Kedves Vendégeink!
A 2014-es évben is állunk az Önök 
szolgálatára!

Ajánlataink:
• A’la carte kiszolgálás minden nap
•	Napi	ajánlat:	hétfőtől	–	péntekig,	elvitelre	is
• Speciális táljaink kiszállítással is
• Rendezvények lebonyolítása:
Esküvők: ideális	helyszín,	mérsékelt	árak,	
 profi kiszolgálás
Ajándék: szállás az ifjú párnak
Családi rendezvények:

névnap,	születésnap,	házassági	
évforduló,	vállalati	rendezvények,	
konferenciák

BocsKAi 
Étterem És söröző

HívjAnAk bennünket!

4080	Hajdúnánás,	Fürdő	út	4.	•	Tel.:	06-30/871-5771
E-mail:	www.termalpanzio@hotmail.com	•	www.bocskaietterem.hu

SZÉP-	kártyát,	Étkezési	
utalványokat,	Bocskai	
koronát is elfogadunk!

előzetes asztalfoglalás
szükséges!
Részletek a honlapunkon!
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Indulás
Hajdúnánás
buszváró

Érkezés
Debrecen
buszállomás

Menetidő Közlekedik

  1.   4:15 5:25 1:10 mindennap

  2.   5:30 6:40 1:10 szabad és munkaszüneti napokon

  3.   5:30 6:40 1:10 tanszünetben munkanapokon

  4.   5:40 6:45 1:05 iskolai előadási napokon

  5.   6:00 7:15 1:15 tanszünetben munkanapokon

  6.   6:00 7:15 1:15 iskolai előadási napokon

  7.   6:15 7:20 1:05 iskolai előadási napokon

  8.   6:25 7:40 1:15 szabad és munkaszüneti napokon

  9.   6:30 7:45 1:15 tanszünetben munkanapokon

10.   6:45 7:50 1:05 iskolai előadási napokon

11.   7:00 8:15 1:15 tanszünetben munkanapokon 

12.   7:15 8:20 1:05 VII. 5-ig és IX. 1-től munkanapokon

13.   7:30 8:45 1:15 munkanap 

14.   8:00 9:15 1:15 iskolai előadási napokon

15.   8:15 9:30 1:15 szabadnapokon

16.   8:33 9:40 1:07 munkaszüneti napok kivételével naponta

17.   9:50 10:57 1:07 mindennap

18. 10:40 11:55 1:15 munkaszüneti napok kivételével naponta

19. 11:30 12:40 1:10 szabad és munkaszüneti napokon 

20. 11:30 12:40 1:10 munkanap

21. 12:30 13:45 1:15 mindennap

22. 13:05 14:12 1:07 mindennap

23. 13:45 14:55 1:10 munkanap

24. 14:30 15:45 1:15 szabadnapokon

25. 14:30 15:45 1:15 munkanap

26. 15:00 16:10 1:10 munkaszüneti napokon

27. 15:00 16:10 1:10 munkanap

28. 16:20 17:35 1:15 mindennap

29. 17:10 18:17 1:07 mindennap

30. 18:00 19:10 1:10 munkanap

31. 18:00 19:10 1:10 szabad és munkaszüneti napokon

32. 19:00 20:10 1:10 munkanap

33. 20:25 21:35 1:10 mindennap

Hajdúnánás – Debrecen autóbusz menetrend. 
érvényes: 2014. december 13.

Indulás
Debrecen
buszállomás

Érkezés
Hajdúnánás
autóbuszváró

Menetidő Közlekedik

  1.   5:45 6:41 0:56 munkaszüneti napok kivételével naponta

  2.   6:15 7:25 1:10 mindennap

  3.   6:50 7:57 1:07 mindennap

  4.   7:20 8:35 1:15 munkanap

  5.   7:20 8:35 1:15 szabad és munkaszüneti napokon

  6.   8:35 9:45 1:10 mindennap

  7.   9:30 10:40 1:10 munkanap

  8.   9:40 10:50 1:10 szabadnapokon

  9. 10:15 11:25 1:10 munkanap

10. 10:40 11:55 1:15 szabad és munkaszüneti napokon

11.   1:00 12:15 1:15 munkanap

12. 11:45 12:55 1:10 munkanap

13. 12:30 13:40 1:10 VII. 5-ig és IX. 1-től munkanapokon

14. 12:40 13:50 1:10 szabad és munkaszüneti napokon

15. 13:00 14:10 1:10 munkanap

16. 13:20 14:30 1:10 iskolai előadási napokon

17. 13:45 14:55 1:10 mindennap

18. 14:00 15:15 1:15 iskolai előadási napokon

19. 14:30 15:40 1:10 mindennap

20. 15:15 16:30 1:15 szabadnapokon

21. 15:15 16:30 1:15 munkanap

22. 16:00 17:15 1:15 munkanap

23. 16:40 17:50 1:10 mindennap

24. 17:45 18:55 1:10 munkanap

25. 18:20 19:35 1:15 mindennap

26. 19:15 20:20 1:05 mindennap

27. 19:45 20:43 0:58 a hetek első iskolai előadási napját meg-
előző munkaszüneti napokon

28. 20:15 21:25 1:10 mindennap

29. 22:40 23:40 1:00 munkanap

30/1. Debrecen – Polgár, autóbusz-váróterem

11:50 12:52 1:02 0:13 iskolai előadási napokon

30/2. Polgár, autóbusz-váróterem – Hajdúnánás, autóbusz-váróterem

13:05 13:37 0:32 iskolai előadási napokon

Debrecen – Hajdúnánás autóbusz menetrend: 
érvényes 2014. december 13.

Indulás
Görbeháza
autóbuszváró

Érkezés
Hajdúnánás
autóbuszváró

Menetidő Közlekedik

  1.   6:30 6:55 0:25 iskolai előadási napokon

  2.   7:35 8:00 0:25 munkanap

  3.   9:35 10:00 0:25 szerdai munkanapokon

  4. 15:35 16:00 0:25 iskolai előadási napokon

  5. 15:35 16:00 0:25 tanszünetben munkanapokon

  6. 17:30 17:55 0:25 munkanap

  7/1. Görbeháza, autóbusz-váróterem – Polgár, autóbusz-váróterem

8:56 9:09 0:13  0:16 mindennap

  7/2 .Polgár, autóbusz-váróterem – Hajdúnánás, autóbusz-váróterem

9:25 9:57 0:32 szabadnapokon

  8/1. Görbeháza, autóbusz-váróterem – Polgár, autóbusz-váróterem 1

11:05 11:20 0:15  0:10 munkaszüneti napokon

  8/2. Polgár, autóbusz-váróterem – Hajdúnánás, autóbusz-váróterem 

11:30 12:02 0:32 munkaszüneti napokon

  9/1. Görbeháza, autóbusz-váróterem – Polgár, autóbusz-váróterem

12:41 12:52 0:11  0:13 mindennap

  9/2. Polgár, autóbusz-váróterem – Hajdúnánás, autóbusz-váróterem 

13:05 13:37 0:32 iskolai előadási napokon

10/1. Görbeháza, autóbusz-váróterem – Polgár, autóbusz-váróterem

12:56 13:09 0:13  0:1 mindennap

10/2. Polgár, autóbusz-váróterem – Hajdúnánás, autóbusz-váróterem 

13:20 13:45 0:25 Szerdai munkanapokon

11/1. Görbeháza, autóbusz-váróterem – Polgár, autóbusz-váróterem 

16:46 16:58 0:12  0:12 a hetek első iskolai előadási napját meg-
előző munkaszüneti napokon

11/2. Polgár, autóbusz-váróterem – Hajdúnánás, autóbusz-váróterem

17:10 17:42 0:32 munkaszüneti napokon

Görbeháza – Hajdúnánás autóbusz menetrend 
érvényes: 2014. december 13.

Indulás
Hajdúnánás,
autóbuszváró

Érkezés
Görbeháza
autóbuszváró

Menetidő közlekedik

  1.   7:30 7:55 0:25 iskolai előadási napokon 

  2. 12:40 13:05 0:25 Szerdai munkanapokon 

  3. 13:35 14:00 0:25 iskolai előadási napokon 

  4. 14:30 14:55 0:25 iskolai előadási napokon 

  5. 14:30 14:55 0:25 tanszünetben munkanapokon 

  6. 16:25 17:00 0:35 munkanap 

  7/1. Hajdúnánás, autóbusz-váróterem – Polgár, autóbusz-váróterem 

9:10 9:37 0:27  0:13 munkanap 

  7/2. Polgár, autóbusz-váróterem – Görbeháza, autóbusz-váróterem

9:50 10:03 0:13 mindennap 

  8/1. Hajdúnánás, autóbusz-váróterem – Polgár, autóbusz-váróterem 

12:05 12:37 0:32  0:13 munkanap 

  8/2. Polgár, autóbusz-váróterem – Görbeháza, autóbusz-váróterem 

12:50 13:03 0:13 mindennap 

  9/1. Hajdúnánás, autóbusz-váróterem – Polgár, autóbusz-váróterem

15:15 15:47 0:32  0:13 munkaszüneti napokon 

  9/2. Polgár, autóbusz-váróterem – Görbeháza, autóbusz-váróterem

16:00 16:15 0:15 munkaszüneti napokon 

10/1. Hajdúnánás, autóbusz-váróterem – Polgár, autóbusz-váróterem 

15:48 16:18 0:30  0:12 IV. 30-ig és IX. 1-től naponta 

10/2. Polgár, autóbusz-váróterem – Görbeháza, autóbusz-váróterem

16:30 16:45 0:15 munkanap

Hajdúnánás – Görbeháza autóbusz menetrend – 
érvényes: 2014. december 13.

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a menetrendek közlését (Nyíregy-
háza–Hn, Polgár–Hn. és vasúti menetrend) következő lapszámunkban 
folytatjuk.
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INGYENES EBÉD
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

Kemencében készített 
házias ízekkel 

„A” és „B” menü választékkal.
Igény szerint szombat, 

vasárnapra is. 720 Ft adag

Seres Erika 
• 

Tel.: 06-70/378-0817www.szimpatika.hu

Korona Patika

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! 

Piacvezető 
Biztosító 
Társaság

Jelentkezés önéletrajzzal: babilla71@gmail.com

adókedvezménnyel támogatott, új termék piaci 
bevezetésére 500 000 Ft kezdési támogatással 
2 fő felsőfokú végzettségű tanácsadó kollégát 
keres.

SOLTÉSZ JáNOS 
volt Hajdúnánás, Kazinczy u. 
3. alatti lakos halálának 10 

évfordulójára.

Megemlékezés

„Csendesen alszik, megpihent végleg
angyalok bölcsője ringatja már
nem jöhet vissza hiába hívjuk

emléke szívünkben otthont talál…”

Emlékeznek:
Gyermekei, unokái 

és dédunokái.

SZABó GáBORNÉ 
született Péntek Margit Ágnes

volt Hajdúnánás, Csokonai u. 16. 
3/13 alatti lakos

halálának első évfordulójára.

Megemlékezés

„Fájdalom költözött szívünkbe
nem múlik el soha itt marad örökre.
A fájdalomtól még most is könnyes 
a szemünk, mert te gondolatban 

mindig itt vagy velünk.”
Megtört szívvel emlékezünk életünk 

legszomorúbb napjára.

Férjed, fiad és családja.

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány idén 62 pályázatot (58 Erzsébet-tábor és 4 szociális 
üdülési pályázatot) hirdetett meg. 
A pályázatok benyújtására január 2-ától, kizárólag online formában van lehetőség. Pá-
lyázni a www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitölté-
sével lehet. A pályázatokhoz digitalizált formában csatolni kell a pályázati kiírásban megje-
lölt kötelező mellékleteket is.

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által meghirdetett pályázatok automatikusak, azaz, 
aki a feltételeknek megfelel, a keretösszeg kimerüléséig sikeres pályázóvá válik.

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a szociális üdülési pályázatok kategóriáin belül  
a beadási határidők a következők:
 Fürdőbelépő nyugdíjasok részére Erzsébet Kártyán pályázat esetén: 2014. február 15.
 Fogyatékossággal élő pályázók számára kiírt pályázat esetén: 2014. február 28.
 Nagycsaládos pályázók számára kiírt pályázat esetén: 2014. február 28.
 Nyugdíjas pályázók számára kiírt pályázat esetén: 2014. február 28.

Amennyiben Ön szeretne pályázni, de nem rendelkezik internet hozzáféréssel, vagy nem 
boldogul az elektronikus adatlap kitöltésével, valamint a pályázathoz szükséges mellék-
letek digitalizálásával és feltöltésével, forduljon bizalommal a Teleház munkatársaihoz. 
A Teleház címe: Hajdúnánás, Köztársaság tér 16. (Bocskai Filmszínház épülete). 
Itt – az előző évhez hasonlóan - hétköznapokon 10–18 óráig bővebb felvilágosítást adnak 
a pályázattal kapcsolatban, illetve térítésmentesen segítenek annak elkészítésében.

Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület

TéríTésmenTes segíTségnyújTás 
az erzsébeT-program pályázaTaiban a Teleházban

áDáM SáNDOR JóZSEF
volt Hajdúnánás, Deák Ferenc u.  

3. alatti lakos temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
bánatunkban részvéttel osztoztak.

A gyászoló család

„Szeretteim, én most már
elmentem, a lelketek mélyén

mindig ott leszek.
Küzdöttem sokat, de már nem

lehet, örök haza vár,
Isten veletek.

Szeressétek egymást, 
sose felejtsetek.”

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik

Dekorinfo Reklámiroda · 4087 Hajdúnánás, 
Ady E. krt.35. sz.

Tel.: 06/20-941-6108 · 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!!!

miroda · 40840877 Haj

Fateknőt, zománcozott edényeket, 
porcelán figurákat, régi és népi bútorokat 

és teljes hagyatékot veszek.
Tel.: 06-20/3 427-985

A Bocskai Horgász Egyesület értesíti 
tagjait, hogy éves közgyűlését 

január 26-án délelőtt 9 órától tartja.
A vezetőség

Hajdúdorogon jelenleg is jól működő 
élelmiszerüzlet eladó vagy kiadó.

Tel.: 06-20/4421-693

Hajdúnánáson az Újszőlőben 1812 m2 
termőföld eladó, lakható téglaépülettel, 

fúrt kúttal és villannyal.
Tel.: 06-20/594-3757

4 órás takarítói állásra (nánási munkavégzésre) 
megváltozott munkaképességű 
női munkavállalókat keresünk.

Credit Up. Kft. 
4032 Debrecen, Mikszáth K. 22. fsz. 1., tel.: 52/537-555
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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. 

Befordultam a postára, de nem gyújtot-
tam rá a pipára, mivel nem dohányzom, 
meg nem is szabad. Helyette inkább na-
gyon elcsodálkoztam olyan kép tárult 
elém. Az emberek kis csoportokban zsú-
folódtak össze az ajtó közelében, kezükben 
csekkeket szorongatva, mintha félnének 
odamenni a pultokhoz. Tán valami hara-
pós kutya szökött be vagy frissen mosták 
fel a követ gondoltam, miközben bátran 
előre tolakodtam, de egy vastag bundába 
burkolózó hölgy csak úgy foghegyről fel-
világosított.
 Jegyrendszer van kedves!
Hamar rám tört a felvilágosodás, hogy 

városunkat is utolérte a modernizáció, és 
sorban állás helyett, egy csinos kis érintés-
re működő automatából varázsolhatunk 
elő számokat, s csengettyűszóra következ-
hetünk, ha egy kis piros monitoron a mi-
enket sorsolták ki. Egy idős fekete fejken-

dős nénike viszont hasonlóan hozzám még 
újként lépet be az ajtón, s mikor meglátta, 
hogy senki sem áll a pultnál örömmel 
szaladt az egyik részleghez, s diadalma-
san, huncut mosollyal nézett maga mögé, 
már-már szánva a többi embert, hogy nem 
mernek közelebb jönni, s ő milyen ügyes 
volt.
 Tessék előbb számot húzni a gépből a 

sorban álláshoz! – világosította föl kedve-
sen az túloldalon ülő hölgy.
 Mit húzzak, hol, micsodára? – kér-

dezte ijedten, kikerekedett szemekkel.
Nos, ők még bizonyára segítségre szo-

rulnak egy darabig, tűnődtem miközben a 
nénike – szemüvegét feltéve – böngészget-
te értetlenül a monitoron az instrukciókat.
 Ez nekem kínai – állapította meg fél-

hangosan – én csak a villanyt akarom befi-
zetni – sóhajtozott, de ekkora már hárman 
is a segítségére siettek

KócsiSztori: Befordultam a postára

A Hajdúnánási Újság 27. évfolyamának 
1. (846.) számában a „Behajtani tilos – de 
mindkét irányból?!” című írással kapcso-
latban a cikk anomim íróját, valamint 
minden kedves olvasót a következők sze-
rint tájékoztatjuk:

A Rózsa utcára az Attila és a Mátyás 
király utca felőli mindkét irányból behaj-
tani tilos forgalomtechnikai beavatkozást 
– az utca fizikai adottságai miatt – 2000-
ben lakossági kérelem alapján a közleke-
dés biztonsági szempontok érvényesítése 
indokolta.

A fényképeken sajnálatos módon nem 
kivehető, illetve maga a „szerző” sem em-
líti azt, hogy a Mátyás király utca keresz-
teződésében lévő „Behajtani tilos” tábla 
eredetileg „Kivéve célforgalom” kiegészítő 
táblával van ellátva. Az eltelt idő alatt a 
felirat mára megkopott, de ennek pótlásá-
ról természetesen gondoskodtunk. 

A cikk írójának köszönjük szépen az 
észrevételt, és ezzel egyidejűleg szeretnénk 
felhívni a Tisztelt lakosság figyelmét arra, 
hogy ilyen és ehhez hasonló észrevételeik-
kel a Hajdúnánási Közös Önkormányzati 

Behajtani tilos?

Ez év január 11-én szakosztályunk birkózói 
Érden, kötött fogású versenyen mérhették 
össze tudásukat. Nagy meglepetés volt a 
rendezők számára hogy 51 szakosztályból 
351 versenyző vett részt. A mi csapatunk 
hét versenyzővel utazott el. Eredményeink 
tükrözik a rátermettségüket, felkészült-
ségüket. Azok is nagyon jól birkóztak, 
akiket nem említek meg név szerint. Ne-
kik sorsulásuk nem volt szerencsés, illetve 
kezdő versenyzőink nem lehettek ott az 
élvonalban.

Újabb sikerek ifjú birkózóinknál
Sikeresen szerepelt a Hódos Imre SE birkózó csapata a 2014-es év első versenyén, 
az Érd Kupa Nemzetközi Meghívásos Centrum felkészülési – Lakatos Gábor Em-
lékverseny Érden. 

eredmények:
 Ambrus Gábor (Gyermek 32kg) I. he-

lyezett
 Cserepes Ádám (Serdülő 74 kg) I. he-

lyezett
 Jámbor Kristóf (Kadet 69 kg) II. helyezett
 Pongor Tamás (Diák II. +54 kg) III. 

helyezett
Bővebb információkat a Hódos Imre SE 

Birkózó szakosztályról az alábbi webolda-
lon lehet találni: www.hodosimrebirkozas.
gportal.hu. Ambrus Gábor

A hit, a misztikum, a csodálatos erők ré-
szesei életünknek – akár bevalljuk, akár 
nem. Talán elődeink többet beszéltek 
róla, nagyobb jelentőséget tulajdonítot-
tak neki, mint mi – de tudnunk kell: hin-
ni, valami erőben bízni a mai embernek 
is kell(ene). Lehet az Isten, Szűz Mária, 
egy tárgy, egy kép- bármi, ami erőt ad 

nekünk, biztat 
tetteink és vá-
gyaink megva-
lósításában.

Eleink hitvi-
lága csodálato-
san tükröződik 
a népművészet 
szinte minden 
ágában, ezeket 
ők örökség-
ként hagyták 
ránk. Aki eze-

ket ismeri, vagy szeretné megismerni, 
bizonyára nem Harry Potter világát fogja 
gyermekeinek magyarázgatni, s nem fog-
ja elavultnak tekinteni a Kincskereső kis 
ködmönt, vagy Arany Jánost.

Makoldi Sándorné, aki férjével évekig 
a nánási alkotótáborok aktív résztvevő-
je volt 2013-ban megjelent könyvében 
városunk hiedelmeiről is olvashatunk: 
„Aki nem hiszi, járjon utána” alcímmel. 
Hajdúnánási történetek elevenednek meg 
ismert személyekről hiteles, itt élő „adat-
közlők” tolmácsolásában ízes nánási táj-
szólással.

Mindezek mellett a káromkodásokról 
is olvashatunk e könyvben, az Istenfa be-
szédéről, az eszközök színelváltozásairól, 
valamint ráolvasókat egy régi kéziratos 
könyvből.

Érdekes, tanulságos és igazán olvasmá-
nyos könyv a Kis vajákos könyv, ajánlom 
minden érdeklődő figyelmébe.

Kép és szöveg Fekete Andrea

Kis vajákos könyv
Pár nap múlva ajánlott küldeményt kel-

lett feladnom, s már volt időm fülelni egy-
egy sztori, vagy vélemény után. Egy kö-
zépkorú úr döbbenten vette észre, hogy az 
ő száma az 5008-as, viszont még a 3100-t 
mutat a számláló.
 Jézusom! – kiáltott fel – még kétezren 

vannak előttem? Lehet, mert kint is olyan 
sokan állnak – gondolkozott hangosan.

Miután felvilágosítottam, hogy rossz 
sort nézett, kicsit lehiggadt. Egy másik fér-
fi nyugisan kijelentette, hogy ha majd neki 
befizetni kell valamit, beküldi az anyósát 
reggel számot húzni, sort ülni, s majd ő 
miután elvégezte otthoni teendőit, jön föl 
a városba. Úgyse csinál otthon semmit, 
nincs dolga a mamának. Neki meg azt ta-
nácsoltam, hogy adja oda a csekket meg a 
pénzt, s majd befizeti a drága asszony.
 Sort ülni tud, de pénzt, azt nem lehet 

rábízni az öreglányra – vigyorgott kajánul 
az illető, majd hirtelen felugrott, mivel va-
lószínűleg neki csengettek.

Kócsi Imre

Hivatal Városfejlesztési és Gazdálkodási 
Irodájának dolgozóihoz bizalommal for-
dulhatnak!

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 


