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ajdú múltunkat ápolni és őriz-
ni kell. Ezzel a jelmondat tal in-
dult útjára Bocskai fejedelem 

emlékére ismét az a zarándokút, melyen 
a hajdúvárosok küldöttsége rendszere-
sen megemlékezik, s lerója tiszteletét a 
fejedelem előtt. 

Bocskai István fejedelem halálának, 
illetve gyulafehérvári temetésének 400. 
évfordulója alkalmából, 2007 óta a Haj-
dú-Bihar Megyei Önkormányzat és a 
Bocskai Emlékbizottság zarándokutakat 
szervez, amely ez év februárjában sem 
volt másként, hiszen 2014. február 21-
22. között ismét zarándoklatot szervezett, 
immáron nyolcadik alkalommal Szólláth 
Tibor Hajdúnánás város polgármestere, 
illetve országgyűlési képviselő vezetésével.

Az idei zarándoklaton a hajdúvárosok 

képviselői – Hajdúnánás, Hajdúdorog és 
Hajdúhadház tizennyolc tagú küldöttsége 
vett részt.

Mint minden évben, így idén is a za-
rándoklat első állomása Kolozsváron, 
Bocskai szülőházánál volt, amely ma a 
Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány-

egyetem otthona, ahová 
február 21-én, péntek dél-
ben érkeztek meg a zarán-
doklat tagjai.

Az egyetem falain belül 
dr. Tonk Márton dékán úr 
köszöntötte a vendégeket, 
majd Kocsis Áron refor-
mátus lelkipásztor beszédét 
követően Szólláth Tibor 
Hajdúnánás város polgár-
mestere ünnepi szavai után 
átnyújtotta a „Hajdúk és 
a Hajdú kerület címeres 
kiváltságlevelei 1605–
1606–1838” című vörös 

bársonykötésű könyvet. Kátai Zoltán elő-
adóművész muzsikával és dallal járult hoz-
zá az ünnepélyes hangulathoz. 

A hajdúságiak következő állomása Fe-
hér megye volt, ahol a gyulafehérvári ró-
mai katolikus székesegyházban Horváth 
István kanonok köszöntötte a megjelente-
ket, majd megemlítette a szomszédos or-
szágban, Ukrajnában zajló eseményeket. 

Ezt követően Magyarlapád református 
lelkésze szólt a jelenlévőkhöz. Borbándi 
András a nagyságos fejedelem példáját 

emelte ki, aki úgy tudott sáfárkodni, hogy 
a jövő értékeit, a vagyonát nem vitte sírba, 
így hosszú távra megoldást tudott találni 
földjének s a népének egyaránt. 

Szólláth Tibor felszólalásában arra a 
kérdésre kereste a választ, hogy miért is 
vagyunk itt, mi hajt bennünket évről-évre, 
hogy eljöjjünk ide, Erdélybe? „2007 óta 
minden év februárjában eljövünk, hogy le-
rójuk tiszteletünket Bocskai fejedelem emléke 
előtt, s olyan személyek is vannak közöttünk, 
akik még nem voltak itt korábban és bízom 
benne, hogy egyre többen lesznek azok, akik 
azt érzik, és azt gondolják majd, amit mi 
is, hogy el kell jönniük ide. Egyrészről, mert 
tisztelettel tartozunk Bocskai fejedelem irá-
nyába, másrészt pedig olyan barátságok köt-
nek bennünket össze, amelyek új tartalmat is 
adnak találkozásainknak.” Szólláth Tibor, 
beszéde végén meghívta az egybegyűlteket 
Hajdúnánásra, ahol ez év nyarán első alka-
lommal kerül sor a Hajdúk Világtalálko-
zójára, melynek elsődleges célja, Bocskai 
István fejedelem valamint a hajdúk iránti 
tisztelet és a nagyrabecsülés kifejezésének 
megőrzése, továbbadása.

Kocsis Áron igehirdetését követően 
Kátai Zoltán előadásában középkori éne-
keket hallhatott a közönség, majd elhe-
lyezték Fráter György, Bethlen Gábor és 
Bocskai István emléktáblája előtt a meg-
emlékezés koszorúit a Gyulafehérvári ró-
mai katolikus székesegyházban.

A zarándoklat utolsó napján Nagyenyed 
városát látogatta meg a küldöttség, ahol a 

vár falán az 1849. január 8-án lemészárolt 
magyarok emlékére elhelyezett táblát ko-
szorúzták meg, majd a mezőtelegdi refor-
mátus templom kertjében álló 2004-ben 
felavatott, Hagymássy Kata (Bocskai István 
felesége) mellszobra előtt hajtottak fejet.

Hazafelé, megérkezett a delegáció 
Nagyváradra, ahol a Partiumi Keresztény 
Egyetem Bartók termében Kátai Zoltán 
énekmondó históriás magyar énekeket 
adott elő lanton és kobozon. A múltidéző 
műsort követően a zarándoklat tagjai és az 
érdeklődők átvonultak az egyetem belső 
udvarára, a Bocskai emléktáblához, me-
lyet néhány évvel korábban a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat Bocskai Munka-
bizottsága adományozott az egyetemnek. 
A köszöntők és Meleg Vilmos színművész 
szavalata után koszorút helyezett el az em-
léktáblánál Hajdúnánás, Hajdúhadház és 
Hajdúdorog delegációja, valamint a Par-
tiumi Magyar Művelődési Céh és a Pro 
Universitate Partium Alapítvány is.

A Bocskai zarándoklat nemcsak a múlt 
lángjainak a tovább éltetéséről, hagyo-
mányaink ápolásáról, őrzéséről szól, több 
annál, hiszen a kint rekedt magyar testvé-
reink számára ezek az utak a biztatást, a 
reményt és a jövőt jelenti számukra, hogy 
itt vagyunk, s veletek maradunk.

Babits Mihály soraival élve: „Múlt nél-
kül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múl-
tad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a 
jövőbe.”

Harsányi Zsolt

„Múltunk s jelenünk összeköt bennünket”

Közismert, hogy Hajdúnánást régi, baráti 
kapcsolat fűzi a lengyelországi Ustron vá-
rosához, első testvérvárosunkhoz. Eleddig 
azonban ezek a kapcsolatok elsősorban 
kulturális jellegűek voltak, elenyésző mér-
tékben turisztikaiak. 

Idén február 23–24-én Szólláth Tibor 
polgármester úr vezetésével 4 tagú dele-
gáció járt Ustronban. Hajdúnánás város-
át polgármester úron kívül dr. Kiss Imre 
jegyző úr, dr. Horváth Tibor, a Hajdúná-
nási Holding vezérigazgatója, Bíró István 
a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. igaz-
gatója képviselte. 

A látogatás célja, mint megtudtuk, a 
szokásos éves programegyeztetésen túl 
újfajta kapcsolatrendszer kialakításának a 
megbeszélése volt. A két város kapcsolata 

eddig többnyire kulturális programok, 
delegációk cseréjében, illetve a két önkor-
mányzat által szervezett kölcsönös üdül-
tetési lehetőségekben merült ki. Városunk 
képviselői most olyan elképzeléseket is-
mertettek lengyel barátainkkal, amelyek 
lényegesen szélesebb körű együttműkö-
dést rejtenek magukban.

Az eddigi, jobbadán egy pilléren nyug-
vó kapcsolatokat három pillére szeretné 
Hajdúnánás helyezni. Az első és talán az 
egyik legfontosabb az az elgondolás, hogy 
a két város kis és közepes vállalkozóit is 
be kell vonni ebbe a rendszerbe, hogy kö-
zöttük is elinduljon az együttműködés, el-
sősorban szakmai téren, ami persze szám-
talan egyéb más „kapukat” is kinyithat. 
Ebben a folyamatban Hajdúnánás Város 

A zarándokokKolozsvár főterén 

Testvérvárosi kapcsolat – új alapokra helyezve Önkormányzata egyfajta közvetítő, támo-
gató szerepet vállal fel a két város vállalko-
zói szektora között. Ez a kezdeményezés, 
mint említettük a gazdasági, turisztikai és 
egyéb lehetőségek mellett, tovább erősít-
heti a két város lakói közötti személyes 
kapcsolatokat, azok bővülését is. 

A második pillér a turizmus hatéko-
nyabbá tétele. Itt is óriási lehetőségek 
vannak tartalékban, hiszen eddig csak a 
két önkormányzat között működött a 
kölcsönös üdültetési program. Ha sike-
rül széles körben megismertetni az ottani 
szakembereket a mi jelenlegi és jövőbeni 
lehetőségeinkkel, értékeinkkel, akkor ez 
azt jelentheti, hogy Lengyelország más 
részeiről is érkezhetnek hozzánk turisták, 
amely az idegenforgalom lényeges bővü-
lését jelentheti. De Hajdúnánás számára 
is óriási lehetőség az a turistaparadicsom, 

amelyet Ustron képvisel. Az újszerű gon-
dolatokra fogékonyak voltak lengyel ba-
rátaink, és már a közeljövőben szakmai 
delegációk érkeznek hozzánk, hogy kicsit 
más „szemüvegen” át nézzenek körbe az 
egyre jobban fejlődő Hajdúnánáson. 

A harmadik pillér továbbra is a kölcsö-
nös kulturális kapcsolatok ápolása, elmé-
lyítése, amely eddig is kiválóan működött.

(HNU)
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2014-ben 14. alkalommal emlékeztünk 
február 25-én a kommunizmus áldo-
zataira, egy olyan korszak iszonyatára, 
amelyben embermilliók estek áldoza-
tul egy őrült eszmének. Ártatlan em-
bereket, gyermekeket, nőket, egyszerű 
munkásokat, parasztokat, értelmiségie-
ket szisztematikusan megtervezett és 
megszervezett akciók során tömegével 
zártak munka- és megsemmisítő tábo-
rokba, éheztettek halálra, lövettek tö-
megsírokba. 

A Kommunizmus Áldozatai Emléknap-
jának városi megemlékezése idén is három 
helyszínen zajlott városunkban.

A hagyományokhoz híven a Wass Al-
bert emléktáblánál gyülekeztek elsőként 
a hajdúnánásiak, ahol a költő egyik iko-
nikus versét Erdei Ferenc gimnáziumi 
tanuló előadásában hallhattuk. A kegyelet 
virágainak elhelyezése után a művelődési 
központban folytatódott az emlékezés. Az 
elsősorban középiskolás diákoknak szerve-
zett rendhagyó történelemórán Döbrentei 

Kornél, József Attila-díjas költő, publicista 
szenvedélyes hangvételű „tanórán” beszélt 
a főként tizenéves hallgatóságnak azokról a 
bűnökről, amelyet a kommunizmus nevé-
ben követtek el.

A megemlékezés harmadik helyszíne 
hagyományosan a tedeji deportáltak em-
lékműve volt. A szeles vasúti töltés mel-
letti kis téren már ötödik éve emlékezünk 
azokra a kitelepítettekre, akiket szintén a 
kommunizmus nevében hurcoltak ide, a 
déli határvidékről, mint a szocialista rend-
szer ellenségeit, megbízhatatlan elemeket. 
A deportáltak emlékművénél Juhász End-
re alpolgármester úr mondott emlékező 
beszédet. A tedeji főhajtásnak rendszeres 
résztvevője az utolsó túlélők egyike, az em-
lékmű állításának kezdeményezője, Apatini 
Ferenc, aki emlékezése kapcsán többek 
között szólt a történelemtanítás hiányos-
ságairól a témával kapcsolatban. A három 
helyszínű, városi szintű megemlékezés az 
emlékmű megkoszorúzásával ért véget.

(HNU)

Fotó: Fűz László

2013. október 25-én délután 3 órakor 
az egykori iskolai csengetésfelelős (vala-
mikor régen ilyen is volt) csengőszóval 
figyelmeztette a Gyöngyszem Szabadidő-
központ teraszán fotózkodó osztálytársa-
kat, hogy fél évszázad után újból becsen-
gettek osztályfőnöki órára. Mi, a hajdani 
I. sz. Állami Általános Iskola 1963-ban 
végzett 8. B osztályának tanulói tartottuk 
itt az 50 éves osztálytalálkozónkat.

A találkozás örömteli pillanatait el-
mondani, és azokat a csillogó szempáro-
kat leírni, nem lehet. Csak az tudja igazá-
ból átérezni, aki már maga is átélte az 50 
év utáni első találkozás pillanatát és azt, 
amikor ajkait elhagyja a „Jé, tényleg Te 
vagy az?” kérdése.

Nekünk, szervezőknek külön öröm 
volt, hogy az egykori tablónk alapján si-
került – az egy elhunyt osztálytársunkon 
kívül – mindenkit felkutatni. Az egykori 
31-fős létszámból 24-en voltunk jelen. Az 
osztályból ma 21-en élünk Nánáson. Ki-
lencen elkerültek a városból, többen már 
50 éve a középiskolai tanulmányok meg-

kezdésével. Ők mind a kilencen itt voltak. 
Így részünkről ez egy kis „hazaváró ünnep” 
is volt. A „hetes” jelentésének beadása és 
az üdvözlés után Virág Júlia osztályfőnök 
köszöntötte egykori diákjait emlékezve a 
négy tanévnyi közös munka eseményeire, 
sikereire. Ezt követően elhunyt tanáraink 
és osztálytársunk emlékére gyertyát gyúj-
tottunk és néma főhajtással emlékeztünk.

Miben volt más és egyedi ez a fél év-
százados osztálytalálkozó? Egyrészt, mert 
1959-ben Virág Júlia pályakezdő fiatal 
pedagógusként került Nánásra. Mi vol-
tunk az első és egyetlen osztálya, mivel 
1963 szeptemberétől más szakmai terü-
letre került.

Másrészt, a mi egykori iskolánknak 
már a falai sem állnak, ezért kezdtünk 
egyből a Gyöngyszemben, valamint a ha-
gyományos osztálytalálkozókkal szemben 
mi úgy döntöttünk, hogy a házastársakat 
is invitáljuk a találkozóra.

19 házaspárból csupán 1 feleség és 4 
férj nem tudott betegség vagy halasztha-
tatlan családi ok miatt jelen lenni. Külön 

„Egy ember halála tragédia, 
egymillióé statisztika” – Emlékezés 
a kommunizmus áldozataira

50 éves osztálytalálkozó másként

köszönet azon osztálytársunk feleségének, 
aki a beteg férjét elhozta Debrecenből, 
hogy találkozzunk, örömet szerezve ezzel 
neki és nekünk is. A tartalmas osztályfő-
nöki óra, az életút morzsák ismertetése, 
no meg a svédasztalos finom vacsora el-
fogyasztása után folytatódtak a véget nem 

érő beszélgetések és fényképnézegetések. 
Az esti búcsúzkodásnál szinte minden-
kinél visszatérő kérdés volt: „Ugye nem 
várunk újabb 50 évet ?”. Mit lehetett erre 
válaszolni? Találkozzunk 2014-ben.

Péntek László

Az emlékezők egy csoportja Fotó: Harsányi Zsolt

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA 
Dr. Tiba István országgyűlési képviselőjelölt vendégeként 
Bayer Zsolt és Szentesi Zöld László
Lakossági fórumot tart városunkban.
Időpontja: 2014. március 18. 17 óra 30 perc
Helyszíne: Bocskai Filmszínház (Köztársaság tér 16.)

Mindenkit szeretettel várunk!
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Az elmúlt két hétvégén szakosztályunk 
egy-egy területi verseny résztvevője volt. 
A hétköznapi edzésekkel szemben itt 
jobban kirajzolódtak egyes versenyzőink 
hibái. Összegezve az eredmények vonzó-
nak mondhatók. Ezt a helyzetet azonban 
megfelelően kezeljük és továbbra is fe-
gyelmezett, szorgalmas munkával hala-
dunk előre.
Eredmények: Hajdúböszörmény:

Pongor Tamás I. hely
Ambrus Gábor I. hely
Tikász Attila I. hely
Vitányi Gábor I. hely

„Gyilkosság a Kenderes kertben” Akár ez-
zel a hatásvadász címmel is kezdhetnénk 
összeállításunkat a II. Hagyományos Haj-
dúnánási Disznótorról. Február 15-én a 
kora reggeli órákban ugyanis ezen a hely-
színen mondott búcsút az árnyékvilágnak 
a 265 kg-os áldozat majd megfáradt testét 
a művelődési ház parkolójába szállították. 
A Hajdúnánási Városi Önkormányzat 
egész napos rendezvényén már szép szá-
mú közönség várta a bölléreket, – s termé-
szetesen a főszereplőt-, majd következett 
a nap egyik legnépszerűbb eseménye, a 
fogó pálinka elfogyasztása. Mint ahogy 
Szólláth Tibor városunk polgármestere el-
mondta, a rendezvény fő célja elsősorban 
a fiatal generáció megismertetése a hagyo-
mányos disznótorral. Tulajdonképpen ez 
egy bemutató, ahol az idősebb nemzedék 
nosztalgiázhat, szórakozhat, az ifjabbak 
pedig mindenképpen tanulhatnak, új él-
ményeket, ismereteket szerezhetnek, hi-
szen sajnos már egyre kevesebb családban 
tradíció télvíz idején a disznóvágás.

A hagyományoknak megfelelően a le-
vágott sertést szalmás perzseléssel szabadí-

tották meg a szőrétől, bár később előke-
rült egy tekerőlanthoz hasonlító ódivatú 
perzselő majd egy gázpalack is, hiszen az 
egyre gyarapodó vendégsereg láthatóan 
egyre éhesebbnek tűnt. 8 órára el is ké-
szült –szintén a hagyományokhoz hűen 
– a hagymás vér, a disznótorok reggelije. 
A családok, baráti társaságok cimborák, 
bárki fogyaszthatott belőle kóstoló jegy 
vásárlása mellett. S míg a szakemberek 
az önkormányzat által felnevelt (manga-
lica duroc F1) jószágot megkezdték fel-

dolgozni, az ebédnek valót felkészíteni, 
addig a közönség egy hatalmas sátorban 
szórakozhatott a helyi csoportok, tán-
cosok énekesek humoristák műsorain. 
A Bocskai István Alapfokú Művészeti 
Iskola néptánccsoportjait a Szalmakalap 
Citera Együttes követte, majd a Kócsiki-
duó vidám műsora, s a szintén humoros 
népi játékot megelevenítő Hajdú Bokréta 
műsora következett. Míg a közönség szó-
rakozott, a szorgos hentesek és segédjeik 
fáradhatatlanul – s néha-néha szomjukat 
oltva – dolgoztak, töltötték a káposztát, 
majd a hurkát, a kolbászt, daráltak vág-
tak, őröltek, kóstolgattak. Az ideiglene-
sen felállított kemencében előbb töltött 
káposzta, majd hájas tészta talált helyet, 
s a finom ebéd után – orjaleves, toros-
káposzta – este hurka, kolbász vacsora, 
várta az egyre jobb kedvű vendégeket. S 
hogy minden a hagyományok jegyében, 
igazán Nánásiasan történjen, egy öttagú 
cigányzenekar, s a helyi illetőségű NNTE 
egyesület nótásai gondoskodtak a jó han-
gulatról. Mivel a második alkalommal 
megrendezett rendezvényen láthatóan 
többen voltak, mint az elsőn, reméljük 
jövőre még többen fognak kilátogatni, 
enni, inni, mulatozni, szórakozni, vagy 
csak egyszerűen nézelődni.

Kócsi Imre

2014. február 19-én 90. születésnapja alkalmából virágcsokorral és Orbán Viktor 
miniszterelnök úr által megküldött emléklappal köszöntötte Tóth István Győzőnét 
Szólláth Tibor, Hajdúnánás város polgármestere. 

Isten éltesse sokáig Zsófika nénit erőben és egészségben családja körében!

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat és 
az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 
sok szeretettel hívja a lányokat és az asz-
szonyokat, valamint minden érdeklődőt a 
Városi Nőnap programsorozatára az Ifjú-
sági Házba

Március 7. péntek

16.30–19.00: Kézműves foglalkozá-
sok nem csak lányoknak
 Különleges ékszerek – karkötő, nyak-

lánc, fülbevaló – készítése nemezből és 
más anyagokból. 

 Egyedi képkeretek készítése – hozz 
magaddal egy fa képkeretet (lehet régi, 
kopott is), különféle gombokat, szala-
gokat, és a kedvenc fotódat.

 Fiúknak ajánljuk: készítsd el saját ke-
zűleg a nőnapi virágcsokrot édesanyád-
nak, lánytestvérednek, barátnődnek stb.

 Különböző hajfonatok készítésének be-
mutatása, tanítása.

 Csillámtetoválás készítése.
19.00: Egyszerűen bonyolult című 

film vetítése – hozd magaddal anyu-
kádat is!

Március 8. szoMbat

 14.00: „Női szerepek” című előadás 
és beszélgetés. Előadó: Alföldiné Ra-
gyák Andrea pszichológus.

 15.30: „Azok a csodálatos dobverők” 
Kubai ritmusok a Hajdúböszörményi 
Ütős Együttes előadásában.

 16.00: „Letűnt korok, eltűnt diva-
tok” című előadás. Előadó: Mojzesné 
dr. Székely Katalin divatszociológus, 
egyetemi docens.

 17.50: A hölgyeket köszönti Szólláth 
Tibor polgármester. 

 18.00. A háromszoros világbajnok 4 
for Dance műsora. 

 15.00–18.00: Köröm-, kéz-, bőr- va-
lamint hajápolási tanácsadás és be-
mutató.
A belépés minden programra díjtalan.

Nótakedvelők ide, dalos éneklők oda, 
egy biztos, városunkban bőven találha-
tók tehetségek e műfajban. Többször ír-
tunk már arról, hogy különböző országos 
szintű megmérettetéseken milyen szép, 
kimagasló sikereket értek el a hajdúná-
násiak. Nemrég – 2 év után – újraindult 
egy igazán színvonalas tehetségkutató 
verseny, mégpedig a Nóta TV-ben, Nó-
tasztár címmel. A versenyzőknek – több 
százan voltak – hanganyagot kellett be-
küldeniük melyből az 5 fős nívós zsűri 
ötven jelentkezőt választott ki, köztük két 
hajdúnánási énekest is, Bózsár Katit, és 
Varga Sándort. A 4 elődöntő során, – me-
lyekről televíziós felvétel is készült – har-
mincan jutottak tovább a középdöntőbe, 
nagy örömünkre Bózsár Kati is. Itt a két 
adásból 4–4 versenyző kerülhet tovább a 
döntőbe plusz kettő a közönség szavazatai 
alapján. A döntő a felvidéki Komárom-
ban lesz. Kati, a 3 gyermekes anyuka gye-
rekkora óta imád énekelni. Első jelentős 
sikerét 2007.-ben érte el, amikor az Or-
szágos Nótaéneklési versenyen a dobogó 
második helyére állhatott. Abban a felké-
szülésében, és az óta is segíti a munkáját 
Sarkadi László, aki énektanár, énekes, sőt 
nótaszerző is. Elmondása szerint folya-
matosan tanul, képezi magát. A nánási 
NNTE mellett tagja még a Felsőzsolcán 
működő Észak-magyarországi Nóta Szö-
vetségnek is. Számtalan helyen lépett 
már fel köztük Erdélyben is, sőt a figyel-
mes néző a Nóta TV-ben is láthatta már 
többször. Nagyon reméli, hogy a március 
16.-án délután 14 órakor kezdődő Nó-
tasztár című műsort minél többen nézik 
majd Hajdúnánáson, és szorítanak neki, 
hogy ott lehessen majd Komáromban is 
a döntőben.

Kócsi Imre

Nánási előadó 
a Nótasztárban

Meghívó Városi 
Nőnapra

II. Hagyományőrző Disznótor

Fotók forrása: www.hajdunanas.hu

Miskolc – Cserepes Ádám a dobogó 2. fokán.

Birkózás hírei

Rácz Richard I. hely
Kocsis Ferenc II. hely
Ambrus Alexandra II. hely
Tóth István III. hely

Miskolc: 
Ambrus Gábor I. hely
Kocsis Ferenc I. hely
Pongor Tamás I. hely
Cserepes Ádám II. hely
Oláh Gergő III. hely
Rácz Richard III. hely
Tóth István III. hely

Ambrus Alexandra
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Pályázati felhívás

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegy-
zője a „Közszolgálati tisztviselőkről szó-
ló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) 
bekezdése alapján pályázatot hirdet a 
Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal építéshatósági ügyintézői állás-
helyének betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtar-
tama:

2014. április 15-től kezdődő határozat-
lan 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 feladatkör:
• építésügyi igazgatási (hatósági) fel-

adatok: építési engedélyezési eljárások 
lefolytatása, helyszíni ellenőrzések, 
panaszügyekben való eljárás, telepü-
lésrendezési terv készítésében való köz-
reműködés, nyilvántartások vezetése, 
statisztikai jelentések készítése
A munkakörhöz tartozó főbb tevé-

kenységi körök:
• építmények építési, bontási használat-

bavételi és fennmaradási engedélyezési, 
eljárásának lefolytatása, valamint más 
hatóságok engedélyezési eljárásában, a 
település rendezési tervében előírtak ér-
vényesítése érdekében szakhatóságként 
való közreműködés, illetve egyéb a jog-
szabályban előírt építésügyi igazgatási 
feladat.

• A kijelölt közigazgatási területi egysé-
gen előforduló összes, jogszabályban 
meghatározott építéshatósági engedé-
lyezési ügy intézése, munkaköri leírás-
ban szereplő feladatok ellátása 
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapí-

tására és a juttatásokra a „Közszolgálati 
tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. 
törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• jogász szakképzettség a döntés-előkészítő 

és a döntéshozó munkakör kivé telével; 
egyetemi szintű építészmérnö ki vagy épí-
tőmérnöki (magasépítő területen szer-
kezetépítő szakirány) szakkép zettség, fő-
iskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, 
építészmérnöki, építőmér nöki (magas-
építő területen szerkezetépítő szakirány) 
vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel 
egyenértékű településmérnöki) szakkép-
zettség vagy aki ezekkel egyenértékűnek 
elismert szakképzettséggel rendelkezik; 
építész mérnöki alapképzési szak építész, 
épü letszerkezeti konstruktőr vagy ma-
gasépítési szakirányán szerzett szakkép-
zettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek 
elismert szakképzettséggel rendelkezik, 
tervező építészmérnöki, szerkezettervező 

építészmérnöki mesterképzési szakon, 
osztatlan képzésben építész mesterkép-
zési szakon szerzett szakképzettség vagy 
aki ezekkel egyenértékűnek elismert 
szakképzettséggel rendelkezik.

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefoly-
tatása

• B kategóriás jogosítvány
• közigazgatásban szerzett szakmai ta-

pasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó 

iratok, igazolások:
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-

nyítvány,
• iskolai végzettséget, szakképesítéseket 

igazoló dokumentumok másolata, 
• fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a 

2011. évi CXCIX. tv. 5. sz. mellékleté-
ben foglalt adattartalommal

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pá-
lyázati anyagában foglalt személyi ada-
tainak pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul. 
A munkakör betölthetőségének idő-

pontja: A munkakör legkorábban 2014. 
április 15. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2014. március 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt dr. Kiss Imre jegyző 
nyújt, az 52/381-411/104. mellék tele-
fonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Hajdúnáná-
si Közös Önkormányzati Hivatal címére 
történő megküldésével (4080 Hajdúná-
nás, Köztársaság tér 1.). Kérjük a boríté-
kon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 3376-1/2014., 
valamint a munkakör megnevezését: épí-
téshatósági ügyintéző. 

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

A pályázó(ka)t Hajdúnánás Városi Ön-
kormányzat Jegyzője hallgatja meg. Ezt 
követően történik a jegyző döntése alap-
ján – a polgármester egyetértésével – az 
ügyintéző kinevezése. A kinevezési jogkör 
gyakorlója 6 hónap próbaidőt köt ki. 

A pályázati eljárás eredménytelenné 
nyilvánításának jogát fenntartjuk. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2014. március 27. 

A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje: w.w.w.hajdunanas.hu – 
2014. március 4.

Hajdúnánási Újság – 2014. március 7.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpont-

ja: 2014. március 4.
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. február 28.
Dr. Kiss Imre

jegyző

Önkormányzati hírek

Tájékoztatjuk a személy és vagyonőröket, illetve a rendészeti feladatokat ellátó sze-
mélyeket hogy a 68/2012.(XII. 14.) BM rendelet alapján a különbözeti vizsgát leg-
később május 31-ig minden a szakmában dolgozó személynek le kell tennie.

Erre lehetőség van Hajdúnánáson is. Március 5–Március 20-ig tájékozódni lehet 
Szeleczki Árpádnál a 06-30/431-0561 telefonszámon.

A párás, enyhe időszak különösen ked-
vez az influenza terjedésének. Mint is-
meretes, egyre több megbetegedés for-
dul elő országszerte, ezért is kerestük fel 
Baráthné Megellai Erzsébetet, a Városi 
Rendelőintézet intézetvezetőjét, hogy 
megkérdezzük; van-e járvány Hajdúná-
náson.
• Hajdúnánáson két felnőtt, és egy 

gyerek háziorvos van bevonva az influen-
za-figyelőszolgálatba. A heti jelentésekből 
eddig az derül ki, hogy a felnőtt házior-
vosi körzetekben még nem, vagy csak 
heti 2–3-influenzaszerű – megbetegedés 
volt. A gyerekkörzetben a múlt héten már 
csökkenő tendenciát mutatott a megbete-
gedés, de ez is még mindig 10 alatti volt. 
A kistérségben Polgáron van kijelölve egy 
háziorvos, aki mintavételezésre is kötele-
zett, de szerencsére még nem tenyésztett 
ki influenza vírus. Elképzelhető azonban 
hogy 4–5 hét múlva nálunk is felüti a fe-
jét, de egyelőre még nem ért ide. Eddig 
sem az iskolák, sem az óvodák felől nem 
érkezett tömeges hiányzásokról jelzés. Az 
influenzáról azt kell tudni, hogy időnként 
vannak szórványos megbetegedések, ki-
sebb járványok, s időnként (3–4 év) pe-
dig egy nagyobb. Mivel az elmúlt évek-
ben nem volt, így az a tapasztalat, hogy a 
védőoltásokat se veszik olyan mértékben 
igénybe, pedig korosztályhoz és betegsé-
gekhez köthetően ingyen is kaphatják. 

Mi újság a kardiológiai szakrendelésen? 
• Régi vágyunk volt nekünk és a vá-

rosvezetésnek is, (ismerve, hogy mennyi 
szív és érrendszeri beteg van Nánáson és 
Dorogon is) a kardiológiai szakrendelés, 
melyet tavaly októberben sikerült beindí-
tanunk. Megelőzte ezt egy egyéves proce-
dúra, aztán következett az eszközbeszerzés 
mely az önkormányzat segítségével meg-
valósulhatott. Egyelőre heti 10 órában 

dolgozunk hétfőn és kedden előjegyzés 
alapján, de így is már április végéig be va-
gyunk táblázva. Mivel az ultrahang, a ter-
heléses, vizsgálatok időigényesek gyakran 
túlóráznak a kollegáink. Mindenképpen 
több óraszámra, és finanszírozásra lenne 
szükségünk, de ettől függetlenül örülünk, 
hiszen nagyon jó eszközeink vannak, na-
gyon jó szakorvosunk, akinek azt hiszem, 
hogy ez „szívügye”.

Végül a tüdőszűrésről érdeklődöm az 
intézetvezető asszonynál.
• 2014. január elsejétől az olyan jelle-

gű kötelező szűrés, mint a korábbiakban 
volt nincs, megszűnt. Rendelhet el a 
Kormányhivatal Népegészségügyi Szak-
igazgatási Szerv, de csak területen. Itt is 
figyelőszolgálat van, tehát mint mindig, 
jelentünk, ha új TBC-s megbetegedéseket 
találunk. Ezekből a számokból dolgoz-
nak, s ezek alapján rendelhetnek el szű-
réseket. 2012.-ben elrendelték a szűrést, 
aminek nem volt határideje. A mi esz-
közeink alkalmatlanok voltak arra, hogy 
ilyen nagyságrendű populációt megszűr-
jünk. December 31-ig azonban a 30–40 
éves korosztályt sikerült leszűrni. Ez 
annak köszönhető, hogy novemberben 
üzembe helyeztük a digitális röntgent, 
amit szintén önkormányzati forrásból 
sikerült megvalósítanunk. A 40 év feletti-
eknek kormányrendelet alapján jár évente 
egy ingyenes szűrés a területileg illetékes 
szűrőállomáson. A járványügyből kiemelt 
munkakörökben dolgozóknál – gyerekek-
kel foglalkozó, közétkeztetésben résztve-
vő, élelmiszerrel vagy állattenyésztésen 
belül tejjel foglalkozóknál – viszont köte-
lező, ennek finanszírozása a munkáltatót 
terheli.

Köszönöm a beszélgetést.

Kócsi Imre

Influenzáról, kardiológiáról 
és tüdőszűrésről

Felhívás

 Március 7. Kárpátia zenekar kon-
certje. Előzenekar: Radar együttes. 
Kapunyitás: 19 óra. Jegyek elővételben: 
2500 Ft, a helyszínen: 2800 Ft.

 Március 8. a Nánási Focisuli bálja.
 Március 11. 17 óra Fejér Imre grafi-

kus-rajztanár kiállítása. A kiállítást 
megnyitja: Sebestyén Miklós gimná-
ziumi tanár. Zongorán közreműködik: 

Tóth Erika. Megtekinthető: április 1-ig.
 Március 12. 17 óra Barangoló Klub 

– Marokkó. Élménybeszámolót tart 
Nádai László, a Baraka túravezetője.  
A belépés díjtalan!

 Március 21. 18 óra Nánási Fonó – 
Táncház, zenél: a Csűrdöngölő Népze-
nei Együttes. Házigazda: Bistey Attila. 

 A belépés ingyenes!

Programajánló Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központ 
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Óvodánkban 2014. feb-
ruár 16-án szerveztük 
meg a farsangi ünnepsé-
get. A megelőző készülő-
dés során a gyerekeket 
megismertettük a télvégi 
népszokásokkal, versek-
kel, dalokkal, mondókák-
kal. Készítettünk álarco-
kat, kalapokat, farsangi 
szemüvegeket, mellyel dí-
szítő, esztétikai érzékük 
fejlődött. Hagyományt 
őrizve az egész óvoda együtt ünnepelt, 
melynek helyszíne a Bocskai Iskola Polgári 
úti Intézményegységének tornaterme volt. 
A nagycsoportos kamillás gyerekek szín-
vonalas műsorát nézhettük meg elsőnek. 
Majd az óvónénik meglepetés táncát lát-
hatták, melyet Daróczi Antalné óvodape-
dagógus tanított be. Ezután következett 
a csoportonkénti jelmezes felvonulás. 
Szivárvány, Mesevár, Csillagfény, Kamilla 
csoport. A legkisebbek is bátrabbak lettek 
egy-egy álarc mögött. Szebbnél szebb, öt-

letesebbnél ötletesebb maskarákat csodál-
hattunk meg. Minden jelmezest csokival 
jutalmaztunk. Közös tánc, tombolasor-
solás, büfé várt még mindenkire. Jókedv, 
mosolygás, kacagás jellemezte ezt a dél-
utánt, mely által fejlődött közösségi ma-
gatartásuk, erősödött az együvé tartozás 
érzése. Köszönjük a szülők felajánlásait, 
a szép jelmezeket, mellyel felejthetetlenné 
tették a gyerekek számára ezt a napot. 

Kelemenné Ilyés Judit 
óvodapedagógus

2014. február 20-án Szólláth Tibor, 
Hajdúnánás város polgármestere saj-
tótájékoztató keretében jelentette be, 
hogy százötven hajdúnánási gyermek és 
felnőtt tekintheti meg a Rómeó és Jú-
lia című produkciót a debreceni Főnix 
Csarnokban.

A Budapesti Operettszínház és a ren-
dezvényt szervező Ív Produkció Kft. cé-
lul tűzte ki, hogy az eseményre olyanok 
is eljuthassanak, akik ezt anyagi helyze-
tük nem teszi lehetővé. Zámbori Tamás 
tájékoztatása szerint az összefogás nem 
valósulhatott volna meg az Emberi Erő-
források Minisztériumának Társadalmi 
Felzárkóztatásért Felelős Államtitkársága, 
valamint Hajdúnánás Város Önkormány-
zatának támogatása nélkül. Szólláth Tibor 
elmondta, hogy az ajándékjegyeket a Gö-
rög Katolikus Egyház fenntartásában lévő 
Hajdúsági Lakásotthonok gyermekei, a 
Hajdúnánási Református Egyházközség 
Idősek Otthonának lakói, valamint két 
nyugdíjas szervezet számára, a Hajdúná-
nási Nyugdíjas Klub és a Tedeji Nyugdí-
jas Egyesület tagjainak tudják biztosítani. 
A tiszteletjegyek mellett természetesen a 
Debrecenbe való beutazás feltételei is biz-
tosítva lesznek. Polgármester úr reményét 

MEGHÍVÓ 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat és a Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. szeretettel meghívja Önt és kedves családját 

a március 15-i városi ünnepségre. 

ProGraM
 9.45 Gyülekezés, böjti játékfűzés. Helyszíne: a Petőfi szobor előtti tér

10.00 Ünnepi műsor, koszorúzás a Petőfi- és a Kossuth-szobornál,
  néptáncműsor, toborzás.
Közreműködnek: Nagyidai Gergő színművész, az Aranyszalma 
  Néptánc Együttes, a Csűrdöngölő Népzenei Együttes, 
  a Hajdú Bokréta, a Nánási Népdal, Nóta és Tánckedvelők
  Egyesülete, valamint a hajdúnánási általános iskolák 
  néptáncos diákjai.
Ünnepi beszédet mond: DR. TIBA ISTVÁN 
  országgyűlési képviselő, Balmazújváros polgármestere 
11.30 A pályázatokon, versenyeken eredményesen szerepelt 
  diákok jutalmazása a művelődési központ színháztermében.

Minden hajdúnánási honfitársunkat szeretettel várjuk 
2014. március 15-én, szombaton a főtéri rendezvényen

2014. február 17-én 17 órakor nyílt meg 
fenti címmel az a kiállítás, amelyen 20 
festményt tekinthettek meg a látogatók. 
A kiállítást Szólláth Zoltán művelődés-
szervező nyitotta meg a Kéky Lajos VMK 
galériájában. Köszöntője után bemutatta 
a két vendég alkotót: Barnóczky György 
művésztanárt és fiát, Barnóczky Richárd 
György festőművészt. Ismertette rövid 
életútjukat, majd bemutatta a kiállítás ké-
peit. Azzal a gondolattal ajánlotta a képek 
megtekintését, hogy azok „érthetőek, szé-
pek és szeretetet sugallnak”.

Barnóczky György: 1948-ban szüle-
tett. Általános- és középiskolai tanulmá-
nyai után a Nyíregyházi Tanárképző Fő-
iskolán szerezte meg földrajz-rajz szakos 
diplomáját. Néhány évig tanított, majd az 
Artex Külkereskedelmi Vállalatnál dolgo-
zott (magyar festők alkotásait forgalmazta 
külföldre). Ezt követően teljesen a festé-
szetnek szentelte idejét. Főleg tájfesté-
szettel foglalkozik, de alkalmanként port-

rékat is készít. 
Elmondta, hogy 
„a szín számomra 
gyógyító hatású, 
nagyon szeretem 
a finom színeket. 
Mindennél fon-
tosabbnak tartom 
a hazai táj ábrázo-
lását, a történelmi 
értékek megjele-
nítését.” Elmond-
ta, hogy büszkén 
mutatja be fest-
ményeit külföl-

dön is. Többek között sikeresen szerepelt 
Münchenben és Stockholmban rendezett 
kiállításain is.

Barnóczky Richárd György: 1973-
ban született. Már gyermekként kap-
csolatba került a festészettel. Csodálattal 
övezte édesapja alkotó tevékenységét. 
Eltökélt szándéka lett, hogy ő is festő-
művész lesz. Nagy hatással volt rá a Hol-
lóházi Porcelángyárban eltöltött idő is. 
Rengeteget kirándul és igyekszik azokat 
az élményeket festményei által bemutat-
ni. Alkotásait a fantázia is átjárja. Igye-
kezett saját stílust kialakítani. „Szeretem 
a hagyományoson túlmutató alkotást…
Az új létrehozásának nincs egyéb módja, 
mint a merész kísérletezés…Munkáim 
mind-mind fantázia világok.”

Igaz élményt nyújtott a résztvevők, 
majd a látogatók számára a kiállítás min-
den darabja, amely szép hazánk mesés 
tájait mutatta be festmények formájában.

Gut István

Vadregényes Magyarország

Fotó: Fűz László

Az Eszterlánc Óvoda télbúcsúztató 
farsangja

Színházjegyek
ajándékba

Bőségvarázsló, télűző szokás
A tarka-barka Farsangolás!
Szaladjatok lányok énekelve játszva,
Hisz mindenki ajándékot kap ezért máma!

Pajkos fiúk, ti se lustálkodjatok!
Köszöntőtökért adomány jutalmatok!

Menyasszony, vőlegény, koldus, betyár, 
borbély,
Kezdődhet a felvonulás, a többi még ráér.
Elöl megy a gólya, utána a medve,
Majd egy szép pej csikó, és egy fehér kecske.

Gyűjtsétek a kolbászt, jó bort és szalonnát!
A farsangi bálra, kell a jó áldomás!
Kössétek a rönköt, a lovasszekérhez,
Tréfás álesküvőn, mindenki vendég lesz.

Majd elérkezik újra a hamvazó szerda
Követi őt majdan, csonkacsütörtök napja!
Sarkalljuk a természetet, „bőség zavarára”!
Érkezzen a tavasz, házunk udvarára!

Írta:
Feketéné Áfra Piroska

Farsang napjára

Fotó forrása: www.dehir.hu

fejezte ki, hogy a rendezvény jóvoltából 
minden korosztály olyan élményben ré-
szesülhet, amely meghatározó lehet az éle-
tükben, hiszen ilyen nagyszabású produk-
cióban, ritkán lehet része az embernek.  
A belépőjegyeket a sajtótájékoztató kere-
tében vették át a szervezetek képviselői. 

A nagysikerű musical azóta már csak 
gyönyörű emlék a nánásiak is, hiszen feb-
ruár 22-én két teltházas előadás mellett a 
Főnix Csarnokban közel tízezren látták a 
musicalt, mely idén már a 10 éves évfor-
dulóját ünnepli. A főszerepekben Dolhai 
Attila, Vágó Bernadett, Vágó Zsuzsi, Janza 
Kata és Szabó P. Szilveszter volt látható, 
hallható.



6 Hajdúnánási Újság 2014. március 6.

ÚJSÁG+KéPÚJSÁG ÁRAINK

Sorszám MEGJELENÉS TÍPUSA IDŐTARTAM
4 egység 

(1300 Ft/ 
egység)

6 egység 
(1300 Ft/ 
egység)

8 egység 
(1200 Ft/ 
egység)

10 egység 
(1100 Ft/ 
egység)

12 egység 
(1000 Ft/ 
egység)

14 egység 
(1000 Ft/ 
egység)

16 egység 
(1000 Ft/ 
egység)

18 egység 
(1000 Ft/ 
egység)

20 egység 
(1000 Ft/ 
egység)

1.
Hajdúnánási Újság 1 megjelenés (2 hét) 5 200 7 800 9 600 11 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000

Hajdúnánási Televízió képújság 2 hét 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100

 Összesen 8 300 10 900 12 700 14 100 15 100 17 100 19 100 21 100 23 100

2.
Hajdúnánási Újság 2 megjelenés (4 hét) 10 400 15 600 19 200 22 000 24 000 28 000 32 000 36 000 40 000

Hajdúnánási Televízió képújság 1 hónap 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200

 Összesen 16 600 21 800 25 400 28 200 30 200 34 200 38 200 42 200 46 200

3.
Hajdúnánási Újság 6 megjelenés (3 hónap) 31 200 46 800 57 600 66 000 72 000 84 000 96 000 108 000 120 000

Hajdúnánási Televízió képújság 3 hónap 18 600 18 600 18 600 18 600 18 600 18 600 18 600 18 600 18 600

 Összesen 49 800 65 400 76 200 84 600 90 600 102 600 114 600 126 600 138 600

4.
Hajdúnánási Újság 12 megjelenés 

(6 hónap) 62 400 93 600 115 200 132 000 144 000 168 000 192 000 216 000 240 000

Hajdúnánási Televízió képújság 6 hónap 37 200 37 200 37 200 37 200 37 200 37 200 37 200 37 200 37 200

 Összesen 99 600 130 800 152 400 169 200 181 200 205 200 229 200 253 200 277 200

5.
Hajdúnánási Újság 24 megjelenés 124 800 187 200 234 000 264 000 288 000 336 000 384 000 432 000 480 000

Hajdúnánási Televízió képújság 12 hónap 74 400 74 400 74 400 74 400 74 400 74 400 74 400 74 400 74 400

 Összesen 199 200 261 600 308 400 338 400 362 400 410 400 458 400 506 400 554 400

6.

Hajdúnánási Újság 1 megjelenés (2 hét) 5 200 7 800 9 600 11 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000

Hajdúnánási Televízió Spot 
sugárzás a Nánási Krónikában

≈ 30 mp heti 3 x 
megjelenés 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

 Összesen 11 200 13 800 15 600 17 000 18 000 20 000 22 000 24 000 26 000

7.

Hajdúnánási Újság 2 megjelenés (4 hét) 10 400 15 600 19 200 22 000 24 000 28 000 32 000 36 000 40 000

Hajdúnánási Televízió Spot 
sugárzás a Nánási Krónikában

≈ 30 mp havi 12 x 
megjelenés 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000

 Összesen 34 400 39 600 43 200 46 000 48 000 52 000 56 000 60 000 64 000

8.

Hajdúnánási Újság 1 megjelenés (2 hét) 5 200 7 800 9 600 11 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000

Hajdúnánási Televízió Spot 
sugárzás a Nánási Krónikában + 
Itthon-otthon + Anno

≈ 30 mp heti 7 x 
megjelenés 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000

Összesen 14 200 16 800 18 600 20 000 21 000 23 000 25 000 27 000 29 000

A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 

működteti a Hajdúnánási Televíziót 

és Hajdúnánási Újságot. 

Hirdetési, reklám felületek mindkét 

médiumban igénybevehetők. 

Az alábbi csomagban kedvező 

feltételeket kínálunk hirdetéseiknek. 

Az árajánlat nettó ár, 
nem tartalmazzák az ÁFA-t! 

Hallgasson ránk – ha csomagban 

hirdet, jobban jár!

Nánás Pro 
Cultura KFT. 

Reklám-
ajánlata

Hirdessen együtt – 
jobban jár!

Korona Patika

www.szimpatika.hu

Coldrex tbl. 24x 1790 Ft 1450 Ft
Advil Ultra forte lágy kpsz. 16x 1565 Ft 1295 Ft
Mebucain Mint szopogató tbl. 1350 Ft 1130 Ft

Bocskai Korona elfogadóhely! 

 
ELADÓ!

Hajdúnánáson a Csokonai út 16/2 alatt részben felújított 55m2-es 
lakás eladó! Tökéletesen felújított és hőszigetelt homlokzat! 

Alacsony rezsi, mérhető energiafajták. 

Tel.: 06-30/525-9676

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

Seres Erika • Tel.: 06-70/378-0817

MŰKÖRÖM ÉPÍTÉS ZSELÉBŐL, 
GÉL LAKK KÉSZÍTÉS

az Évi Fodrászatban, Hajdúnánás, 
Szamos utca 4. sz. alatt

Érdeklődni:

Műköröm:	 20/377-4892	Kata
Fodrász:	 30/313-3830	Évi
	 20/961-5159	Magdi

INGYENES EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

720 Ft
adag

AKCIÓS ÚJ MŰSZAKI TERMÉKEK GARANCIÁVAL!
Háztartási gépek, mosógépek, hűtők, porszívók, mikrohullámú sütők, 

vasalók kávéfőzők stb. Folytatjuk jól bevált bizományi értékesítéseinket. 
Hozza be hozzánk eladható bútorait, lakás felszerelési tárgyait, műszaki cikkeit stb.

Tel.: 06-70/636-1737 • Nikodémusz u. 2 (volt Marx K. u.)

Ház körüli kerti munkát illetve 
gyerekfelügyeletet vállalok!

Szabó	Antal
Hajdúnánás, Rákóczi út 32.
Tel.: 06-20/327-25-90

Szeretettel meghívjuk önt a Bocskai István Általános Iskola 

Ideje: 2014. április 12. 19.00 óra
Helye: Iskola úti intézményegység tornaterme

Belépő: 4000 Ft
Támogatói jegy: 500 Ft és 1000 Ft

Tombola: 200 Ft

A bál ideje alatt büfé szolgáltatás lesz. 

Jótékonysági Báljára
 Szeretettel és köszönettel 
fogadjuk a tombolatárgya-
kat és felajánlásokat!

 A bevételeket a gyerekek 
szabadidős tevékenységeire, 
versenyeztetésre fordítjuk. 

 Jegyeket lehet vásárolni 
az iskolatitkároknál. 

Hirdessen Ön is a megújult Hajdúnánási 
Újságban!

Ez itt az Ön
hirdEtésénEk a hElyE!

Nőnap alkalmából
köszöntjük a női olvasóinkat!
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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.

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

PÁROS KEDD
 Szeretnéd meglepni a szerelmedet? 

 Esetleg közös kikapcsolódásra vágytok? 
 Március 1-től lehetőséged nyílik erre! 

Amennyiben kedveseddel ellátogatsz 
hozzánk az ő belépőjét mi álljuk! 

„Sosem feledünk, mindig velünk 
maradsz. Halálod amíg élünk 

fájó emlék marad.” 

A gyászoló család.

NyAKAS LAJoS 
volt Hajdúnánás Nefelejcs u. 26. sz. 

alatti lakos halálának 5. évfordulójára.

Megemlékezés

„Telhetnek hónapok, múlhatnak az évek, 
örökké szeretünk nem feledünk Téged! 

Bennünk él egy arc s egy végtelen szeretet, 
amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Örök az arcod, nem száll el szavad, 

minden mosolyod a lelkünkben marad!”

Fájó szívvel emlékezik: Édesanyád, 
édesapád, unokatestvéreid 

és keresztszüleid.

ifj. DEBRECENI SÁNDoR
volt Hajdúnánás, Árpád u. 43. sz. alatti 

lakos halálának 5. évfordulójára

Megemlékezés

Az	akció	csak	napi	(felnőtt,	diák,	nyugdíjas)	jegyekre	értendő,	
illetve	kedvezményes	jeggyel	nem	vonható	össze!

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!!!

Ady E. krt.3535. s. sz
f f

5. sz.z.roda · 4088887 H7 Hajdjdajdúnáúnánás, Aáá
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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. 

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

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

KÉZILABDA NB I/B
FéRFIAK – Hajdúnánás Robzol 2000 
KSE–Kecskeméti TE 24–24 (12–12)

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Kola-
rovszki, Szabó. (február 9.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: FEL-
FÖLDI (kapus), Fülöp, Csonka 3/3, BIRÓ 
8/2, Hornyák 2, Takács 1, CSUZDA 5. 
Csere: Egri (kapus), OLÁH B 4/1, Póser, 
Bencze, Ötvös, Fehérvári, Daróczi 1. Edző: 
Hadas Sándor

Hétméteres: 8/6, illetve 7/4. Kiállítás: 
12 perc, illetve 6 perc.

Hadas Sándor: Idény eleji formát mu-
tattunk. Akaratunk és küzdeni tudásunk 
segített, hogy döntetlenre mentsük a mér-
kőzést. Köszönöm szurkolóink odaadó 
szeretetét és támogatását!

Juniormérkőzés: 
Hajdúnánás Robzol 2000 KSE–Kecs-

keméti TE 29–27 (13–14)
Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Nyéki, 

Szikszay.
Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: TOR-

MA (kapus), FÜLÖP 11/1, BATA T 5, 
TUPICZA 2, MÉNFŐI L 1, CSUZDA 2, 
DANKÓ J 8. Csere: Reszegi (kapus), BATA 
R, NÉMETH, Körtvélyesi, Kelemen, Mur-
vai, Bodogán. Edző: Labancz Mihály

Hétméteres: 2/1, illetve 5/4. Kiállítás: 4 
perc, illetve 8 perc.

Labancz Mihály: Ebben a nagyon ne-
héz helyzetünkben megmutattuk, hogy 
tudunk egymásért küzdeni és ma igazi 
csapatként vertük meg a sokkal esélyesebb 
ellenfelünket. 

PLER Budapest II.–Hajdúnánás 
Robzol 2000 KSE 31–29 (15–13)

Budapest 80 néző. Vezette: Kiss Cs, 
Kiss O. (február 16.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Felföl-
di (kapus), CSUZDA 2, OLÁH B 6/3, 
HORNYÁK 4, BÍRÓ 7, Csonka, FÜ-
LÖP 3. Csere: Egri (kapus), TAKÁCS 1, 
PÓSER 3, BENCZE 2, Fehérvári, Da-
róczi 1. Edző: Hadas Sándor

Hétméteres: 3/3, illetve 4/3. Kiállítás: 
12 perc, illetve 14 perc. 

Hadas Sándor: Koncentrálva és ag-
resszíven kezdtük a találkozót. A 2. félidő 
utolsó harmadában kettős emberhátrány-
ba kerültünk, amelyet a hazai csapat ki-
használt. 

Juniormérkőzés: PLER Budapest II.–
Hajdúnánás Robzol 2000 KSE 54–17 
(20–8)

Budapest 40 néző. Vezette: Bodó, Kékesi.
Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Torma 

(kapus), Kelemen 5, Ménfői L 4/2, Dan-
kó 4, Bodogán 2, Potóczky, Tupicza 1. 
Csere: Reszegi (kapus), Murvai, Csuzda, 
Fülöp, Harsányi 1, Ötvös.

Hétméteres: 3/1, illetve 2/2. Kiállítás: 2 
perc, illetve 10 perc. Edző: Labancz Mihály

Labancz Mihály: Tele hiányzóval, be-
tegen, sérülten csak erre voltunk képesek 
a legerősebb felállással kiálló vendéglátók 
ellen. 

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE–Pick 
Szeged II. 22–27 (14–16)

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Do-
hány, Nagy II. (február 22.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Felföl-
di (kapus), Fülöp 2, Csonka 1, Biró 6/1, 
HORNYÁK 4, Takács, Csuzda. Csere: 
Egri (kapus), OLÁH B 6/1, PÓSER 3, 
Ötvös, Fehérvári, Daróczi, Tóth. Edző: 
Hadas Sándor

Hétméteres: 3/2, illetve 5/4. Kiállítás: 6 
perc, illetve 8 perc.

Hadas Sándor: A játék minden elemé-

ben felülmúlt bennünket a Szeged. Na-
gyon sajnálom, hogy akkor játszottunk a 
leggyengébben, mikor a legjobban kellett 
volna. 

Juniormérkőzés: Hajdúnánás Robzol 
2000 KSE–Pick Szeged II. 28–30 (16–14)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Móré, 
Székely.

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Torma 
(kapus), FÜLÖP 11, Ménfői L 2, Bata R, 
Tupicza 5, Csuzda 4, Dankó J 2. Csere: 
Reszegi (kapus), Kelemen 4, Murvai, Öt-
vös, Harsányi. Edző: Labancz Mihály

Hétméteres: 0/0, illetve 5/3. Kiállítás: 
10 perc, illetve 10 perc.

Labancz Mihály: Fáradt csapat benyo-
mását keltettük. Azok a játékosok, akik 
játszottak a felnőtt mérkőzésen, lelkileg is 
össze voltak törve és a Szeged megérde-
melten győzött. 
NŐK – K. Szeged SE-Algyő–Hajdúná-
nás Termál SC 28–33 (13–16)

Szeged-Algyő 100 néző. Vezette: Szé-
csi, Szőke. (febr. 22) 

Hajdúnánás Termál SC: JUHÁSZ (ka-
pus), Martinek, POÓR 5, TAKÁCS P 5/2, 
Zihor 6, TAKÁCS A 8/1, Darabos 3. Csere: 
Simai, Salánki (kapusok), CSICSÓSZKI 
4, Fekete 2/1, Kovács, Budaházy, Lakatos 
E, Tóth, Csontos. Edző: Molnár András

Hétméteres: 9/8, illetve 7/4. Kiállítás: 8 
perc, illetve 10 perc. 

Molnár András: Revánsot vettünk a 
hazai vereségért. Egy jó erőből álló Sze-
gednél győztünk, akik a tabellán előttünk 
tartózkodnak.

Juniormérkőzés: K. Szeged SE-Algyő–
Hajdúnánás TSC 17–29 (8–11)

Szeged-Algyő 50 néző. Vezette: Járdi, 
Turák.

Hajdúnánás TSC: JUHÁSZ (kapus) 

Takács P 2, KOVÁCS 5, BUDAHÁZY 4, 
PETHE 6/3, TÓTH 8, Darabos. Csere: 
Tar, Lakatos F, Huszti, Balogh, Csontos 
1, MEKES 3/1. Edző: Nagy Attila

Hétméteres: 5/3, illetve 5/4. Kiállítás: 6 
perc, illetve 12 perc.

Nagy Attila: Egy jó Szeged ellen arat-
tunk sima győzelmet. 

Hajdúnánás Termál SC–Gyulai SE 
34–21 (18–12)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Halász, 
Tarnavölgyi. (február 22) 

Hajdúnánás Termál SC: JUHÁSZ 
(kapus), POÓR 5, Zihor 2, Darabos, 
Csicsószki 2, TAKÁCS A 8/1, Takács P 
1. Csere: Simai (kapus), MARTINEK 7, 
Fekete 6/4, Kovács, Budaházy, Pethe 1/1, 
Tóth 1, Csontos 1. Edző: Molnár András

Hétméteres: 9/6, illetve 6/5. Kiállítás: 8 
perc, illetve 10 perc. 

Molnár András: Örülök, hogy min-
denkinek játéklehetőséget tudtam bizto-
sítani.

Juniormérkőzés: Hajdúnánás TSC–
Inárcs-Örkény KC 30–21 (15–9)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Ker-
tész, Kocsmáros.

Hajdúnánás TSC: JUHÁSZ (kapus), 
BUDAHÁZY 3, Tóth 2, Darabos 5, 
Kovács 4, Takács P 1, Csontos 2. Cse-
re: Pethe, Lakatos 1, TAR 3/1, Csiki 2, 
Mezei 2, Huszti, MEKES 3, Lengyel 2. 
Edző: Nagy Attila

Hétméteres: 1/0, illetve 9/3. Kiállítás: 
10 perc, illetve 6 perc.

Nagy Attila: Egy újabb kötelező győ-
zelmen vagyunk túl. Remélem, hogy a 
következő héten a debreceni rangadón is 
sikerül győzelmet aratnunk. 

Kovács Balázs
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