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Újabb játékkal bővült a Napsugár 
Óvoda udvara 
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Gimisek a dobogón
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Ismét szalagavató 
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Le a pasikkal – Le a csajokkal 
és társai – A városi könyvtár…

5. oldal

Gazdag programmal tisztelgett Hajdúnánás városa az éppen 70 éve elhurcolt honfitársaink emléke előtt november 3-án. Délután 16 órától Buczkó 
József: Akiknek még sír sem jutott c. könyvének bemutatója után a templomkertben, a bástyafalnál folytatódott a városi megemlékezés.

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Tisztelettel és szeretettel 
meghívom Önt, kedves családját 

és baráti társaságát 
a III. Hajdúnánási Jótékonysági 

Városbálra
2014. november 29-én 

a Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központba.

17.30	 Vendégek	fogadása
18.00	 A	vendégeket	köszönti		

Szólláth	Tibor	Hajdúnánás	
	 város	polgármestere
	 Ünnepi	köszöntőt	mond		

Dr.	Tiba	István	országgyűlési		
képviselő,	a	bál	védnöke

18.20	 A	Bocskai	István	Általános	Iskola		
és	Alapfokú	Művészeti	Iskola		
pedagógusainak	és	diákjainak	műsora

19.00	 Vacsora.
23.00	 Jótékonysági	képárverés

PROGRAM
24.00	 Svédasztalos	éjféli	menü
01.00	 Tombolasorsolás
01.30	 Tánc	hajnalig

A	 bál	 ideje	 alatt	 az	 előcsarnokban	 önkölt-
séges	 italpulttal,	 valamint,	 „Villányi	 borok	 a	
Hajdúságban	–	hajdúk	Dél-Baranyában”	 című	
tematikus	boresttel	várjuk	kedves	vendégein-
ket,	ahol	prémium	minőségű	kézműves	borok	
megismerésére,	kóstolására	nyílik	lehetőség.
A	 jó	 hangulatról	 két	 helyszínen	 két	 zenekar	
gondoskodik.	Közreműködnek:	a	Coctail	Band,	
valamint	Tordai	Zoltán	és	cigányzenekara.

A III. Hajdúnánási Jótékonysági Városbál 
bevételét a Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat a Bocskai István Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola művészeti 
nevelésének fejlesztésére ajánlja fel.

Jegyek	válthatók	9000	forint	vagy	8000	
Bocskai	Korona	ellenében	a	Kéky	Lajos	
Városi	Művelődési	Központban	2014.	
november	10.–21.	között.

A	bálról	bővebb	információ	
a	06-70/489-3269-es	telefonszámon	
kérhető.

ajdúnánás város több mint tíz éve 
emlékezik arra a közel 300 hon-
fitársunkra, akik soha nem tértek 

vissza az 1944. november 3-án és 4-én 
ún. málenykij robotra elhurcoltak közül. 
Az idei 70. évfordulón a megemlékezés a 
múzeumban kezdődött, ahol Szólláth Ti-
bor polgármester úr köszöntője után Soós 
Zoltán hajdúnánási költő Anyám sorsa c. 
verséből hallhattunk részleteket Holocsi 
Mária előadásában. Mint ismeretes a köl-
tő édesapja is az elhurcoltak között volt, 
soha nem tért vissza.

A megrázó vers után Havasi János új-
ságíró, az MTVA külhoni megbízottja 
szólt Buczkó József: Akiknek sír sem jutott 
c. könyvéről, illetve mutatta be nagyvo-
nalakban azt a tevékenységet, amelyet 
már másfél évtizede végez. Az egykori 
Szovjetunió területén lévő magyar áldo-
zatok sírjait kutatja fel, és munkatársa-

H

Október 30-án tartotta második ülését 
Hajdúnánás város önkormányzatának 
képviselő-testülete, amelyen a polgármes-
teri jelentés után döntöttek az új Szer-
vezeti és Működési Szabályzatról. Bódi 
Judit képviselőasszony több módosító 
javaslattal élt, amelyet a decemberi ülésé-
re hoznak a testület elé. A képviselők az 
SZMSZ-ben döntöttek arról is, hogy a 
megalakuló Művelődési, oktatási, ifjúsági 
és sport bizottság létszámát az eddigi 5 fő 
helyett, 7 főben határozzák meg. A testü-
let a javaslatot elfogadta.

Az új, egységes szerkezetbe foglalat 
SZMSZ elfogadását követő rövid szünet 
után a képviselők zárt ülésen döntöttek a 
testület működését biztosító szakbizottsá-
gok megalakításáról, személyi összetételé-
ről. 

Az Egészségügyi és Szociális Bizott-
ság összetétele: 

Elnök: Kovács Zsolt
Tagok: Szabóné Marth Éva, Nagyné 

Juhász Krisztina, Papp Gáborné
A bizottság nem képviselő tagjai: Ga-

csály Gábor, Gál Lajos, dr. Puskás Attila 

a 312/2014. (X.30.) Képviselő-testületi 
határozattal kerültek megválasztásra. 

Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és 
Sport Bizottság tagjai:

Elnök: Szabóné Marth Éva
Képviselő tagok: Buczkó József, Nagy-

né Juhász Krisztina, Tóth Imre, 
A bizottság nem képviselő bizottsági 

tagjai: Ráskai-Mikó Éva, Szabó István, 
Kocsis Áron a 313/2014. (X. 30.) számú 
Képviselő-testületi Határozattal kerültek 
megválasztásra. 

A Városfejlesztési Bizottság összetétele:

Elnök: Buczkó József
Képviselő tagok: Ötvös Attila, Bódi Judit
A bizottság nem képviselő bizottsági 

tagjai: Dózsa Miklós és dr. Kiss József a 
314/2014. (X. 30.) számú Képviselő-testü-
leti Határozattal kerültek megválasztásra.

A testület döntött még pl. ingatlanok 
átminősítéséről, foglalkozott a házi segít-
ségnyújtó szolgálatok tevékenységével, és 
többek között a szakképzésben tanulók 
támogatására létrehozott önkormányzati 
ösztöndíj pályázatra beérkezett pályázatok 
elbírálásával.

ival együtt igyekszik minél több 
segítséget nyújtani azoknak, akik 
odaveszett szeretteiket keresik még 
ennyi év után is. A hajdúnánási 
elhurcoltakról az utóbbi 20 évben 
egyre több információ látott napvi-
lágot. Buczkó József könyvében 54 
sorstörténetet adott közre, amelyet 
egy kivételével már csak a maradot-
tak, leszármazók tudtak elmesélni 
a szerzőnek. A könyv szerzőjének 
még megadatott, hogy a legutolsó 
túlélővel, Kovács Lászlóval interjút 
készíthessen az elmúlt évben. A 
múzeumban a könyvbemutatót egy 
kiállítás is erősítette, amely egyrészt 
a könyv fotóanyagából készült, 
másrészt az áldozatok személyes 
tárgyaiból, leveleiből. A program 
egyik megrázó pillanata volt, ami-
kor Buczkó József megmutatta azt a 

két gyűrűt, amelyeket Kovács Lász-
ló a fogságban készített, és a család 
megőrizte ezeket.

A könyvbemutató után a résztve-
vők átvonultak a bástyafalhoz, ahol 
az elhurcoltak emlékfala előtt emlé-
keztek a 70 éve történtekre. Buczkó 
József könyvéből Kovács László visz-
szaemlékezésének egy részletét hall-
hattuk Kócsi Imre tolmácsolásában. 

Ezt követően Makkai Andrea 
gyimesi siratóval emlékezett azok-
ra, akiknek még sír sem jutott, és 
akiket szeretteik nem sirathatták 
el tisztességesen. Gacsályi Gábor 
nagytiszteletű úr imával adózott az 
odaveszettek lelkiüdvéért.

A városi megemlékezés a lélek-
lángok és a kegyelet virágainak el-
helyezésével zárult. 

(HNU)
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A rendezvény apropója az volt, hogy átadták 
azt a hajdúdorogi házat, amelyet a Knauf 
Insulation első, valós körülmények között 
végzett energiahatékonysági kísérleteinek 
keretében másodikként szigeteltek. A mint-
egy fél éven át tartó vizsgálat két, szinte egy-
forma családi ház energiafogyasztását mérte. 
Elsőként tavaly augusztusban a pályázaton 
nyertes hajdúnánási család házát a Knauf 
Insulation díjmentesen, a saját anyagaival 
szigetelte le. Mindkét ingatlanban egyedi 
mérőállomásokat telepítettek, s 6 hónapon 
keresztül mérték a fűtési energiafogyasztás 
közötti különbségeket. Az eredményeket 
bárki nyomon tudta követni az erre a célra 
létrehozott www.nalamszigetelnek.hu we-
boldalon. Az idei telet már a második ház 
lakói is hőszigetelt otthonukban várhatják.

A cég adatai szerint hazánkban 10-ből 
mindössze egy épület tekinthető energiaha-
tékonysági szempontból korszerűnek.

„A világon ezidáig egyedülálló, valós kö-
rülmények között végzett összehasonlítás 
bebizonyította, hogy a hőszigetelés által 

Ezzel a címmel hirdette meg rajzpályáza-
tát a Magyar Vöröskereszt Hajdúnánási 
Területi Szervezete, megalakulásának 
100. jubileuma alkalmából.

A pályázat témája: a Vöröskereszt, mint 
segítő, humanitárius szervezet, ahogyan a 
pályázó gyermek látja, elképzeli a közvet-
len környezetében, a településén tapasz-
talt élmények alapján. Például, hogyan 
segítene másokon vöröskeresztesként. 

Öt korcsoportban értékelte a zsűri a 
beküldött munkákat: óvodás, általános 
iskola I. (1–2. osztály); általános isko-
la II. (3–4. osztály), általános iskola III. 
(5–6. osztály), általános iskola IV. (7–8. 
osztály).

Az elkészült alkotások kiállításra kerül-
tek a Művelődési Ház kiállító termében.

Az eredményhirdetésre 2014. október 
27-én, a Magyar Vöröskereszt Hajdúná-
nás Területi Szervezetének Centenáriumi 
emlékülésén került sor.

A következő eredmények születtek:

Általános Iskola 1–2. osztály
III. helyezett: Oláh Gabriella
II. helyezett: Csorvási Tímea
I. helyezett: Nagy Viktória

Ismét a nyíregyházi stadion adott otthont 
a nyolcosztályos gimnáziumok területi 
sportversenyének, amelyen négy helyi, va-
lamint egy-egy nyírbátori, fehérgyarmati 
és tiszafüredi intézmény mellett iskolánk, 
a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, 
Szakközép-, Szakiskola és Kollégium ta-
nulói is részt vettek október 10-én.

A több száz diákra egyéni- és csapatver-
senyek vártak. A rendezvény a házigazda 
iskola, a Szent Imre Katolikus Gimná-
zium vezetőjének beszédével kezdődött. 
A csapatversenyek és az egyéni számok 
párhuzamosan zajlottak, ezért előfordult, 
hogy valaki a foci-, illetve a futópálya 
között osztotta meg a figyelmét és az ere-
jét. Aki végzett a számával, vagy szünete 
volt, azonnal indult az iskolatársainak 
szurkolni a lelátóra. Remek hangulatú 
megmérettetésen vettünk részt, mindenki 
a legjobb eredmény elérésére törekedett.  
A díjátadón hatalmas éljenzések közepet-
te iskolánk sok tanulója léphetett a dobo-
góra, és a Kőrösi összesítésben a harmadik 
helyen végzett. 

Az eredmények:
1. helyezés: a 7.-es Tar Lotti Szófia 

(távolugrás), és a 12.-es Kovács Krisztina 
(800 m-es síkfutás, illetve súlylökés). 

2. helyezés: a 7–8.-os 4×200-as vál-
tófutók (Veláczki Ákos, Tar Lotti Szófia, 
Alföldi Balázs, Dobozi Erika); a 10.-es 
Németh Julianna (800 m-es síkfutás); a 

12.-es Bezzegh Roland (távolugrás); a ve-
gyes korosztályú sakkozók (Varga Gábor, 
Csiki Róbert, Jacsó Csilla) és a kosárcsa-
pat (Kovács Krisztina, Csiki Virág, Nagy 
Viktória, Tar Csenge).

3. helyezés: a 7.-es Tar Lotti Szófia 
(60 m-es síkfutás), Veláczki Ákos (60 
m-es síkfutás, illetve távolugrás) és Nagy 
Dorottya Klára (kislabdahajítás); a 7–8.-
os futballcsapat (Miheller Csaba, Hágen 
Máté, Fehérvári Nándor, Nagy-Máró 
Benedek, Szabó Zoltán, Stefán Erik, Vass 
Ádám, Csiki Dávid); és a 12.-es Urgyán 
Renáta (100 m-es síkfutás és távolugrás).

A tanulókat Berkes Ildikó, Sinka 
Györgyné és Molnár András készítette fel.

Halász Dániel (10. A)

„Baj van, jövünk!” – én és 
a Vöröskereszt 

Általános Iskola 3–4. osztály
III. helyezett: Fejes Balázs
II. helyezett: Nagy Viktória
I. helyezett: Ádám Martin
Különdíj: Barna Boglárka

Általános Iskola 5–6. osztály
III. helyezett: Asztalos Áron
II. helyezett: Jenei Zsanett
I. helyezett: Kanda Angelika
Különdíj: Lukács Dorka, 
Szabados Dorina, Girus Richárd

Általános Iskola 7–8. osztály
II. helyezett: Major Ágnes
I. helyezett: Sztanyó Oszkár
Gratulálunk az alkotóknak!

Kovács Mónika tanító

Gimisek a dobogón

46%-os rezsicsökkentés – 
Energia megtakarítás hőszigeteléssel
A hajdúnánási Diófa Motelben november 6-án került sor arra a sajtótájékoztatóra, 
amelynek témája a lakások hőszigetelése volt. A rendezvény előadói voltak Aszódy Ta-
más, a Knauf Insulation Kft. ügyvezető igazgatója, Kanyuk László, a Kft. marketing 
menedzsere, Lengyel Ágoston, a Pannon Építőműhely Kft. igazgatója és Szalai Gabriel-
la, a Magyar Energiahatékonysági Intézet munkatársa. 

Kivitelezési munkálatok

mennyi fűtési energiát és rezsiköltséget lehet 
megtakarítani, ezáltal az energiaszegénysé-
get csökkentve. A méréseket megelőzően le-
szigetelt házban élő család az elmúlt év során 
46%-kal kevesebb gázt használt fel fűtésre, 
ezzel 113 888 Ft-ot spórolt egy tüzelési 
szezonon át.”mondta Aszódy Tamás. Hoz-
zátette, hogy „Ha a hőszigetelők árát ösz-
szehasonlítjuk a gázfogyasztás csökkenésből 
adódó megtakarítással, megállapíthatjuk, 
hogy a hőszigetelés anyagköltsége 12 éven 
belül megtérül. Az ásványgyapot szigetelési 
időtartama 50 év. Tehát a fennmaradó kb. 
38 évben már közvetlenül a pénztárcánkba 
dolgozik a jól kivitelezett hőszigetelés.”

„Az összehasonlító kísérlet is bebizonyí-
totta, hogy az energiahatékonyság a leg-
olcsóbb energiaforrás, melynek fejlesztése 
nagyban hozzájárul az uniós energia-megta-
karítási célok eléréséhez és csökkenti az ener-
giaszegénységet” – mondta Szalai Gabriella. 
Hozzátette: „A most bejelentett energetikai 
pályázatok között már megjelentek a ka-
záncsere és a nyílászárók támogatását célzó 
programok, ami már egy jó lépés, de bízunk 
benne, hogy a következő pályázati lehetősé-
gek között már a családi házak szigetelése is 
szerepelni fog, hiszen a legcélszerűbb és leg-
kifizetődőbb komplex felújításban gondol-
kodni.” Az elvégzett hőszigetelés által az 
ingatlanok „A” besorolásúvá váltak. A cég 
képviselői kiemelték, hogy a kivitelezést 
hozzáértő szakemberek végezzék el.

Kérésekkel és kérdéseikkel keressék a 
www.nalamszigetelnek.hu internetes oldalt. 

El kell gondolkoznunk, hogy az energia-
takarékosság miként segítheti mindennap-
jainkat! Gut István
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Ismét szalagavató Újabb játékkal bővült a Napsugár 
Óvoda udvara 

2014. november 7-én gyermekek, szü-
lők, óvodai dolgozók örömteli esemény-
re gyűltek össze a Napsugár Óvodában. 
A nyíregyházi LEGO ALAPÍTVÁNY 
által eszközfejlesztésre kiírt pályázaton 
intézményünk támogatást nyert 500 000 
forint értékben. A nyert összegből fészek-
hinta készült, ami ezen a napon került 
átadásra. 

A hinta rendkívül népszerű, közkedvelt 
játék a gyermekek körében. Pedagógusok, 
pszichológusok vallják terápiás hatását: 
szorongások, félelmek, belső feszültsé-
gek oldódhatnak és a gyermekek egyen-

súly érzéke is fejlődik. 
Kimutatták, hogy akik 
csecsemő és óvodás kor-
ban sokat hintáztak írni 
és olvasni is könnyebben 
tanultak meg. A hintázó 
mozgás ugyanis a két agy-
félteke közötti kapcsola-
tokat erősíti és a gyermek 
koordinációján túl a gon-
dolkodási képességeit is 
fejleszti.

A gyerekek versekkel, 
dalokkal köszönték meg 
ezt az ajándékot. Örö-

münket fokozta, hogy meglepetésként 
két nagy doboz LEGO Duplot is kaptak 
a gyerekek. A mai világban nem köny-
nyű újításokra, fejlesztésekre költeni, de 
szerencsére mindig akadnak jóakarók, tá-
mogatók kiknek segítségével tovább lehet 
lépni.

A sikeres pályázathoz köszönjük Bacsó 
Attila és Bacsóné Szabó Anikó szülők se-
gítségét! Támogatóinknak jó egészséget 
kívánunk, munkájukhoz, magánéletük-
höz sok sikert!

A Napsugár Óvoda dolgozói

A Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, 
Szakközép-, Szakiskola és Kollégium 
Baross utcai intézményegysége novem-
ber 7-én rendezte meg szalagtűző ünnep-
ségét. Öt osztály 106 diákja állhatott este 
a reflektorfényben, hogy megkapja a vég-
zősöknek kijáró szalagot. De nemcsak 
ezen apropóból ünnepelnek ilyenkor a 
csihások, hanem az immár tizenkét éves 
tradíciónak számító Csiha-díj átadására 
is ekkor szokott sor kerülni. 2014-ben 
Kórikné Magi Zsuzsa tanárnő, valamint 
a tavalyi informatika szakmacsoportban 
érettségizett Molnár Tibor, és szintén az 

előző tanévben gépi forgácsolóként vég-
zett Pető Krisztián részesülhettek ebben 
a kitüntetésben. Ezúton is gratulálunk a 
díjazottaknak!

Az estét az osztályok színes képkoc-
kákon megelevenedő múltidézése, közös 
éneklése zárta, s természetesen az ilyen-
kor elmaradhatatlan táncos produkciók. 
A 12. J osztály mulatóssal búcsúztatta a 
fél év múlva befejeződő középiskolát; a 
12. I osztályfőnöke, Varga László tanár 
úr pedig feledhetetlen DJ-szerepbe bújva 
buzdította diákjait a pörgős rockyra.

Másfél éves magas szintű pályázati prog-
ram befejezésének záró rendezvényét 
tartotta a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat, Városi Bölcsőde október 31-
én. A komplex szociális és gyermekjóléti 
alapellátások kialakítása Hajdúnánáson 
elne vezésű projekt különböző elemeinek 
megvalósításához még az elmúlt évben 
fogtak hozzá az intézmény munkatársai. 
A sikeres program záró rendezvényen 
Szólláth Tibor polgármester úr mondott 
köszöntőt, aki többek között kiemelte, 
hogy mennyire fontos az a testi-lelki-
mentális segítség nyújtás, amit a szolgálat 
munkatársai végeznek, és amire sajnos 
egyre inkább szükség van.

A köszöntő után Nagyné Juhász Krisz-
tina intézményvezető foglalta össze a 
másfél munkáját. A projekt közel 30 mil-
liós költségvetéséből sokrétű, egyrészt 
az ellátottak, kliensek számtalan rétegét 
célozták meg, tudtak számukra segítsé-

Projektzáró rendezvényét tartotta 
a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat, Városi Bölcsőde
A Komplex szociális és gyermekjóléti alapellátások kialakítása Hajdúnánáson el-
nevezésű uniós pályázatának projektzáró rendezvényét tartotta a művelődési köz-
pontban a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde október 31-én. 
Az egész napos programon a másfél éves időtartamú, szerteágazó feladatokról szá-
moltak be a szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak.

A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. fo-
tópályázatot hirdet Hajdúnánás város be-
mutatására az alábbi kategóriákban:
  I. A város (az épített környezet bemutatása)
 II. Az ember (az itt élő emberek, foglalko-

zások, rendezvények stb. bemutatása)
III. A táj (a természeti környezet bemutatása)

Pályázni csak digitális képekkel lehet. 
Kérjük, a fotókat nagy felbontásban ké-
szítsék el. A fotók mindegyikének a 2014-

es esztendőben kell készülnie Hajdúnánás 
közigazgatási határán belül. 

Beküldési határidő: 2014. november 21.

Mindhárom kategóriában a legjobb 
pályamunkákat díjazzuk. A legjobb al-
kotásokból decemberben a Város Napján 
kiállítást szervezünk. További információ 
a művelődési központban Szólláth Zol-
tántól kérhető.

Nyugdíjas internet tanfolyam:
	Az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesü-

let ingyenes internet-tanfolyamot indít 
nyugdíjasok számára. A tanfolyam 
helyszíne: Ifiház (Bocskai Filmszínház 
épülete). Kezdésének időpontja: 2014. 
december 1. (hétfő) 

 Érdeklődni és jelentkezni személye-
sen, valamint a 381-620-as vagy a 06-
20/919-0838-as telefonszámon lehet 
november 24-én és 25-én (hétfőn, 
kedden) 9–17 óra között.

 A korlátozott férőhely miatt (egy 
csoport 5 főből áll) kizárólag nyug-
díjasok jelentkezését tudjuk fogadni!

Kézműves foglalkozás gyerekeknek:
	November 21. (péntek) 16.30: Brekis 

tároló
	December 5. (péntek) 16.30: Mikulás 

napi készülődés
 Minden gyereket sok szeretettel várunk! 

A kézműves foglalkozásokra SZER-
DÁIG várjuk a jelentkezéseket!

 Jelentkezés és bővebb információ: 
 Bagoly Beáta, Csuja Dóra 
 06-52/381-620; 06-30/427-4536

Családi adventi készülődés 
az ifiházban: 
	November 30. (vasárnap) 10.00–15.00
 Sok szeretettel hívjuk a gyermekeket 

és felnőtteket advent első vasárnapján 
kézműves foglalkozásunkra az Ifiház-
ba, ahol adventi koszorúkat, asztaldí-
szeket, szalma és nemez karácsonyfa 
díszeket készítünk. Amit hozz magad-
dal: koszorú alapot, gyertyákat, szala-
got, csengőt, vagy bármi mást, amivel 
díszíteni szeretnéd az általad készített 
asztaldíszt vagy koszorút. 

 Jelentkezés és bővebb információ: 
Deme Mariann 06-52/381-620; 

 06-30/427-4536

Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 
programajánlója 

get nyújtani, másrészt a szolgálat mun-
katársainak képzése, szervezetfejlesztése 
is megtörtént. Közel tíz projektelemből 
álló pályázatot valósítottak meg sikere-
sen; így szakmai, mentális tanácsadás, 
élet- és háztartásvezetés, önsegítő tema-
tikus foglalkozások, családi délutánok, 
mozgásfejlesztő csoportos foglalkozások, 
szervezetfejlesztés, elektronikus adatbank 
létrehozása, együttműködés más szakmai 
szervezetekkel. 

Az intézmény több hasonló modellkí-
sérletéből vált már jó gyakorlat az elmúlt 
évek során, és mint Nagyné Juhász Krisz-
tina intézményvezető elmondta, remény-
kednek benne, hogy ebből is az lesz, de 
ahhoz még egy-két évnek el kell telnie, a 
fenntartási időből, és a több éves gyakorlat 
után dől el, hogy ez a projekt is valóban a 
jó gyakorlatok sorát gyarapítja-e majd. 

(HNU)

Hajdúnánás 2014 fotópályázat

Hirdessen Ön is a megújult Hajdúnánási 
Újságban!

EZ ITT AZ ÖN
HIRDETÉSÉNEK A HELYE!
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Tisztelt Lakosság! 
Tisztelt Ebtartók! 

A Hajdúnánási Újság 2014. október 
22-ei számban – melyhez mellékeltük az 
Adatlapot – megjelent Ebösszeírási fel-
hívásunkkal kapcsolatban tájékoztatásul 
közöljük még, hogy az ADATLAP a Haj-
dúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 
(címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 
1. szám) információs irodájában továbbra 
is igényelhető, továbbá a www.hajduna-
nas.hu honlapon az Ügyintézés/Város-
üzemeltetés/Letölthető nyomtatványok 
részben letölthető. 

Továbbra is várjuk a kitöltött ADAT-
LAPOK-at!

Dr. Kiss Imre jegyző 

ÉRTESÍTÉS
A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Non-
profit Kft. értesíti a Tisztelt Lakosságot, 
hogy Hajdúnánás közigazgatási területén 
a 2014. július 1-től érvényben lévő Hul-
ladékkezelési Közszolgáltatási Szerződés, 
valamint Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat Képviselő-testületének 19/2013. 

(VI. 30.) Önkormányzati Rendelete a 
települési hulladékgazdálkodásról értel-
mében a Közszolgáltató 2014. november 
1-től ingatlanonként 1 db szabványos 120 
literes hulladékgyűjtő edényzetben kihe-
lyezett kommunális hulladékot szállít el!

Egyéb nem szabványos edényzetben, 
mint például hordóban, vödörben, vala-
mint zsákokban kitett hulladék nem ke-
rül elszállításra a jövőben.

Az ezen felül keletkezett kommunális 
hulladékot csak a Hajdúsági Hulladék-
gazdálkodási Kft. emblémájával ellátott 
műanyag hulladékgyűjtő zsákban lehet 
kihelyezni. A hulladékgyűjtő zsák bruttó 
370 Ft/db egységáron megvásárolható 
a Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal (4080 Hajdúnánás, Köztársaság 
tér 1. szám) Adóügyi Csoport Irodájában 
ügyfélfogadási időben, valamint a Görögh 
Kft. Gazdaboltjában (4080 Hajdúnánás, 
Bem u. 8. szám, Piactér mellett). 

A Gazdabolt nyitva tartási ideje: hét-
fő-péntek: 8.00–17.00 óráig, szombat: 
8.00–12.00 óráig.

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét!
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft.

Önkormányzati hírek

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Hajdúnánás, 

Köztársaság tér 6.
A munkakörbe tartozó feladatok: film-

anyag forgatása a Hajdúnánási Televízió 
műsoraihoz, utómunka a forgatott film-
anyagokkal (hang és képvágás), a televízió 
stúdiójának működését biztosító feladat-
körök (világítás, díszletrendezés, műsor-
felvétel, napi adás előkészítése stb).

Fizetés: megegyezés szerint.
Pályázati feltételek: felsőfokú végzett-

ség média vagy valamely technikai sza-
kon; egy televízió technikai felszereltségé-
nek általános ismerete; kép és/vagy hang 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Hajdúnánás, 

Köztársaság tér 6.
A munkakörbe tartozó feladatok: 

hang- fény- és színpadtechnikai eszkö-
zök beállítása, kezelése, munkatársakkal 
szoros együttműködés, rendezvényeken a 
hang- fény és színpadtechnika teljes körű 
üzemeltetése.

Fizetés: megegyezés szerint.
Pályázati feltételek: szakirányú végzett-

ség, hang- fény- és színpadtechnikai rend-
szerek üzemeltetése terén legalább 1–3 év 
szakmai tapasztalat, gyakorlott szintű in-

formatikai rendszerismeret, B kategóriás 
jogosítvány, büntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák: problémamegol-
dó készség, precizitás, önállóság.

A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások: önéletrajz, végzettséget, 
szakképzettséget igazoló okiratok máso-
lata.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2014. december 5.

A pályázatok benyújtásának módja: 
elektronikus úton a Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. részére szilagyie.npc@na-
nasholding.hu e-mail címen keresztül.

Az alkusz szerint átlagosan 10 százalék 
körüli az emelkedés a meghirdetett tarifák 
alapján. A legtöbb autós emelkedő díjak-
kal találkozik majd az idei kampányban, 
ami nem meglepő a tavaly óta töretlen 
díjemelkedési trendeket figyelembe véve. 
Az átlagos éves biztosítási díj 2010-ben 
még mintegy 50 ezer forint volt, ami ta-
valyra 20 ezer alá esett, és ezen a szinten 
maradt 2014-ben is. Van olyan társaság, 
amelyik a tavalyi árszint közelében hagyta 
tarifáit, néhány szereplő átlagosan 15–20 
százalékkal is emelte díjait. Az átlagos díj-
növekedés mértéke azonban ennél kisebb 
lehet. Az alkusz a nála kötött új szerződé-
sek átlagdíját 12 500 forint körüli szintre 
várja, szemben a tavalyi 11 300 forintos 
mértékkel. Az idei emelkedés egyes autó-
soknak mintegy 1500–2000 forint éves 
többletköltséget jelenthet átlagosan, de 
akad olyan biztosító és szegmens is, ahol 
az emelés ennél jóval nagyobb mértékű, 
20–100 százalék közötti lesz. Az idei 
kampány legfontosabb kérdése az lesz, 
hogy a díjemelkedésekkel szembesülő 
autósok át tudnak-e, illetve át akarnak-e 
szerződni kedvezőbb díjat kínáló má-
sik biztosítótársasághoz vagy maradnak 
jelenlegi biztosítójuknál és elfogadják a 
többletdíjakat.

A díjnövekedést az idén is elsősorban 
a kármentesen vezető autósok, illetve 
azok tudják ellensúlyozni, akik egyidejű 
casco- vagy lakásbiztosítás megkötésé-
vel akár jelentős mértékű együttkötési 
kedvezményt tudnak elérni. A személy-
autók esetében ugyanakkor az együttkö-
tési kedvezményen kívül idén is elsősor-
ban az éves díj egyösszegű befizetésével, 
bankszámláról történő fizetéssel, illetve 
elektronikus kommunikáció vállalásával 
érhető el a legnagyobb mértékű kedvez-
mény: ezek mértéke egyenként a 10, de 
esetenként akár a 25 százalékot is elérhe-
ti. A biztosítók meg kell, hogy küldjék 
meglévő ügyfeleiknek a jövő évre ajánlott 
díjakat, ezeknek a díjértesítő leveleknek 
törvény szerint november 11-ig – legké-
sőbb az évforduló előtt 50 nappal – kell 
megérkezniük az ügyfelekhez, akiknek 
ezen információk ismeretében legkésőbb 
december 1-je éjfélig van lehetőségük je-
lenlegi szerződésük felmondására. Fontos 
tudni azt is, hogy a kampányban érintett 
autósok közül azok, akik díjkedvezmény 
fejében korábban elektronikus kapcsolat-
tartást választottak, a díjértesítőt ne a pos-
taládájukba, hanem a biztosító számára 
megadott e-mail címre várják.

Lejegyezte: Kócsi Imre

Változások a kötelező gépjármű-
felelősségbiztosítási díjaknál
Egyre többet hallani a napokban a 2015 évi kötelező gépjármű-felelősségbizto-
sítási (kgfb) díjak emelkedéséről. Megkértük hát Ötvös Attilát, helyi biztosítási 
szakembert, hogy készítsen nekünk egy gyorselemzést.Pályázat

Pályázat

készítéséhez szükséges eszközök, valamint 
számítógépes szoftverek ismerete; B kate-
góriás jogosítvány, büntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák: kreativitás, csa-
patmunkára való hajlandóság, precizitás, 
önállóság.

A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások: önéletrajz, végzettséget, 
szakképzettséget igazoló okiratok másolata.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2014. december 5.

A pályázatok benyújtásának módja: 
elektronikus úton a Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. részére szilagyie.npc@na-
nasholding.hu e-mail címen keresztül.

A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. pályázatot hirdet 
operatőr-vágó munkakör betöltésére.

A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. pályázatot hirdet 
hangtechnikus munkakör betöltésére.

Kedves Olvasóink!

OTTHONI PÉNZKERESET!
Teafű és egyebek csomagolása 06-90/603-607

(http://mediafonebt-hu82.webnode.hu 635 Ft/perc, 
06-20/910-4517, 06-1/222-8397)

Új berendezések, eszközök az Ifiházban

A Hajdúnánási Újság olvasói több alkalommal értesülhettek már arról, hogy az Ok-
kal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület által működtetett Ifjúsági Házban a szervezet révén 
jelentős eszközfejlesztés valósul meg ebben az évben. Ennek előzménye, hogy az 
egyesület a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 
LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcím ke-
retében 2013 júniusában pályázatot nyújtott be „Az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egye-
sület eszközbeszerzése” címmel, és a 8546689057 azonosító számon nyilvántartott 
pályázaton 4 906 161 Ft támogatást nyert. Ezt az összeget a szervezet az általa mű-
ködtetett Ifjúsági Ház felszerelésének, a látogatók rendelkezésére álló eszközöknek 
a korszerűsítésére, bővítésére fordítja. Májusban beszerezték és beüzemelték a mo-
zivetítésekhez szükséges nagy teljesítményű projektort és blu-ray lejátszót, a közös-
ségek már használják az állványos vetítővásznat és az új biliárdasztalt, de nagyon 
várják a csocsóasztal érkezését is. A pályázat keretén belül beszerzett kényelmes szé-
kek és asztalok pedig a foglalkozások, összejövetelek komfortját jelentősen emelik.

A Hajdúnánási Újság november 6-i számának 8. oldalán megjelent egy apróhirdetés, amely otthoni mun-
kavégzést ajánlott. Mint később kiderült, a megadott telefonszám emeltdíjas tarifával működik. Az „Emelt 
díjas” szolgáltatás a 06-os belföldi előtéttel, 90, 91-es kijelölő és hatjegyű számmal hívható. Az emelt 
díjas számok hívásával értéknövelt információs szolgáltatások vehetők igénybe, mint pl. a televízióban, 
rádióban és az újságokban hirdetett játék-vonalak, party-vonalak. Díjazása jelentősen magasabb, mint a 
közcélú távbeszélő szolgáltatásnál megállapított hatósági ár. Hogy valóban mit kínál a hirdető azt nekünk 
nincs módunkban ellenőrizni. Ezúton is szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a megjelenő hirdetések va-
lóság tartalmáért felelősséget nem tudunk vállalni. Megértésüket köszönjük.   Rigó Tamásné főszerkesztő
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Le a pasikkal – Le a csajokkal 
és társai – A városi könyvtár vendége 
volt Sohonyai Edit 

VÁROSI ADVENTI PROGRAMOK

A hazai ifjúsági irodalom legkedveltebb 
alkotója, a tinik nyelvét, gondolatvi-
lágát jól ismerő, interaktív író-olvasó 
találkozóiról elhíresült írónőt Hajdú-
nánáson is sok érdeklődő – főként le-
ányolvasója várta november 7-én kora-
délután a városi könyvtárban.

Az idei őszi megyei gyermekkönyv-
napok hajdúnánási rendezvényére 50-
60 tizenéves olvasó, elsősorban lányok, 
várták nagy izgalommal a mai magyar 
ifjúsági irodalom legnépszerűbb írónőjét, 
Sohonyai Editet.  Mint a várakozás per-
ceiben folytatott beszélgetésből előzetesen 
kiderült, könyvei igen népszerűek az ifjú 
olvasók körében, még a fiúk is szívesen 
forgatják könyveit.

Aztán kis késéssel, de megérkezett az 
írónő, aki már az első percekben elvará-

zsolta olvasóit, aki a meg-
szokottól eltérően, már a 
kezdet-kezdetén bevonta 
a hallgatóit, mondjuk úgy 
hogy egyszemélyes show-
jába. Talán nem is vették 
észre az interaktív játékba 
bevont gyermekek, hogy 
milyen nagyon is komoly 
dolgokról szólt ez a bő 
egy óra, a sokszor vicces, 
sok derültséget okozó kö-
zös játék. Az írónő saját 
példáján is erősítette azt, 
hogy sok-sok munkával, 

erős elhatározással túl lehet jutni a buk-
tatókon. Mindezek könyvei lapjain is 
lépten-nyomon visszaköszönnek, hiszen 
szeretni, élni tanítanak, amelyek megha-
tározóak a tanulás folyamatában, hiszen 
az ifjúkori élmények, az első párkapcso-
lati tapasztalások soha nem feledhetőek. 
Erről szól legújabb könyve is, amely a Le 
csajokkal, a Le a pasikkal és a Mocsok 
Csillag c. trilógiájának lezáró kötete lesz, 
s amelyet előreláthatóan a közeljövőben 
vehetnek kézbe az olvasók. 

A találkozó természetesen dedikálással 
és közös fotózkodással zárult, ami az ifjú 
olvasóknak nagy élmény volt, az írónőnek 
pedig egy újabb megerősítés, valahogy így 
kell a ma fiataljaihoz közelebb hozni a 
könyvet, az olvasást. 

(HNU)

 10.00–12.00: A tedeji városrész kará-
csonyfájának közös díszítése

 Adventi és karácsonyi énekek, forró 
tea, diós és mákos kalács várják a csalá-
dokat, gyerekeket és felnőtteket a tedeji 
sportpályán.

 10.00–15.00: Családi adventi készü-
lődés az Ifjúsági Házban

 Adventi koszorúk, asztaldíszek, szalma, 
nemez és mézeskalács karácsonyfadí-
szek, ajándéktárgyak készítése

 15.00–17.00: Hajdúnánás kará-
csonyfájának közös díszítése 

 Tűzgyújtás, adventi és karácsonyi 

A karácsony előtti négy vasárnapot a ke-
resztyének adventi vasárnapnak nevezik. 
Az idén november 30-ára esik advent első 
vasárnapja, ez az egyházi év kezdete. Maga 
a négyhetes időszak az egyházi évben az 
advent nevet viseli. Az advent szó erede-
téül szolgáló latin szó eljövetelt jelent és 
keresztyén értelemben Krisztus eljövete-
lére vonatkozik. Az egyház ünneprendjé-
ben ez a hónap a fokozott Krisztus-várás 
jegyében telik. Várják a keresztyének a 
naptár szerint következő karácsonyt, hogy 
emlékezzenek Krisztus születésére, vagyis 
az Ő első eljövetelére. Számot vetnek e 
várakozási időben azzal, hogy Isten meg-
tartottam szavát, mert amint régi válasz-
tottjainak megígérte a Szabadítót, úgy el 

ADVENT is küldte. Betlehemben az első karácsony-
kor megszületett a Megváltó.

Az advent ugyanakkor Krisztus máso-
dik eljövetelére, más megfogalmazással 
szólva a visszajövetelére figyelés időszaka 
is. Az első húsvétkor feltámasztotta Isten 
Fiát, Jézus Krisztust, aki a Szentlélek által 
jelen van láthatatlanul, és gondot visel a 
benne bízókra. Isten ígérete azonban úgy 
szól, hogy Krisztus egyszer visszajön lát-
ható formában, ítéletet tart és újjáteremti 
a világot. Krisztus új világában nem lesz 
többé bűn, betegség, nyomorúság, halál, 
hanem Isten szeretete tölti be azt. Ennek a 
várását hordozza az advent távlati üzenete.

Csohány János 

énekek, közös tánc, forró tea, diós és 
mákos kalács, betlehemi istálló, állatsi-
mogató, gyertyagyújtás várják a csalá-
dokat, gyerekeket és felnőtteket Hajdú-
nánás főterén.

 18.00: Tabáni István Legyen ünnep! 
című adventi koncertje a hajdúnáná-
si református templomban. Belépő: 
1500 Ft vagy 1200 Bocskai Korona.

2014. november 30.

Adventi koncert
2014. November 30. 18.00
Lélekemelő, izgalmas produkció,
a hárfa és a zongora együtthangzásával 
kiegészülve.

HELYSZÍN: 
Hajdúnánás Református templom

Belépő:	 1500	Ft	vagy	
	 1200	Bocskai	Korona
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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.

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

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

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

SZABÓ JÓZSEF 
volt Hajdúnánás, Tiszavasvári út 

5. alatti lakos halálának 
3. évfordulójára.

Megemlékezés

„A múltba visszanézve valami fáj, 
valakit keresünk aki nincs már.

Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
szívünkben örök a fájdalom

és a szeretet.”

Fájó szívvel emlékezik: 
Szerető felesége, két fia, 

menye, négy unokája, és három 
dédunokája.

BUDAVÁRI ZOLTÁN 
volt Hajdúnánás, Brassay K. út 
14. sz. alatti lakos halálának 

6 évfordulójára. 

Megemlékezés

„Annyira akartam élni, 
a betegséget legyőzni.

Búcsúztam volna tőletek, 
de erőm nem engedett.

Így búcsú nélkül, 
szívetekben tovább élhetek.”

Szerető családja.

PAPP SÁNDOR 
volt, Hajdúnánás, Tiszavasvári u. 

58 sz. alatti lakos halálának 
2. évfordulójára. 

Megemlékezés

„Hirtelen halálod megtörte szívünket,
Örökké őrizzük drága emlékedet.

Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk,
de szíved emléke örökre itt marad közöttünk.

Örök az arcod, nem száll el szavad,
minden mosolyod a lelkünkben marad.”

Fájó szívvel emlékeznek: 
Felesége, Gyermekei és családjuk, 

Unokái, Húga és családja. 

A bál bevétele az iskola munkáját segítô Református Hitélet Alapítványt támogatja.

IDÔPONT: 
2014. november 22. 18.00 óra

HELYE: 
A Református Általános Iskola tornaterme

MÛSOR 
	 „Dicsérjétek az Urat” – intézményünk  

pedagógus kamarakórusának fellépése
	 Az iskola tanulóiból álló  

Szivárvány Néptánccsoport fellépése
	 Trázsi-Gábor Judit és Dráviczki Csaba –  

iskolánk pedagógusainak – énekes 
mûsora

Vacsora
Fácán és gyöngytyúkleves csigatésztával
Vaddisznó és marhapörkölt körettel
Nánási tál: ínyenc csirkemell, 
natúr sertésszelet csirkemájas raguval,
vegyes köret savanyúság

Sütemények

Mulatás két helyszínen:
Népzene: Vendégek Erdélybôl – 
a magyarlapádi Pirospántlikás Zenekar
A tánczenét szolgáltatja:	Hobby Band

Tombola

Éjfélkor
töltött káposzta, sültek, saláták, 
gyümölcsök

Szeretettel várunk mindenkit!

A Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda 
20. Jubileumi Keresztyén Báljára.

Jegy ára: 5000 Ft
Támogatójegy: 1000 Ft 

Jegyek válthatók 2014. november 10-tôl 
az iskolatitkári irodában 8 órától 16 óráig.
Telefon: 52/570-597
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Továbbra is várom vendégeinket, házi süteményekkel 
húsz féle pizzával és három féle menüvel.

Rendezvényekre (200 főig) evőeszközök és szerviz bérelhető.

INGYENES EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

720 Ft
adag

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

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

Korona Patika

Neo Citran 14 tasakos 2310 Ft 2015 Ft
Voltaren Dolo 25mg lágy kapszula 20 db 1890 Ft 1580 Ft
Béres C-vitamin 50 mg tabletta 120 db 809 Ft 695 Ft

Bocskai Korona elfogadóhely! 

www.szimpatika.hu
Boltunk szombaton 8–12-ig nyitva tart

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

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

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

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

39 900 Ft 
6 hónap garancia

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

Fujitsu-Siemens Primergy 
Econel 100 S2 Workstation
39 900 Ft

HP Compaq 6910P

Dekorinfo Reklámiroda · 4087 Hajdúnánás, Ady E. krt. 35. sz.
Tel.: 06-30/442-3006 · E-mail: info@dekorinfo.net

Minden alkalomra fényképes egyedi ajándékok! 
Névnap, Születésnap, Anyák napja, Mikulás, Karácsony! 

Ajándéktárgyakra saját egyedi fényképeket, 
feliratokat készítünk! Csak egy fotót hozz magaddal!!!

D

Német nyelvű korrepetálást 
vállalok!

06-20/480-6416

TEXTIMA
varrógépek eladók!

06-20/480-6416 A masszőr házhoz megy.
Láb és talp masszázs 60 perc 2000 Ft

Svéd masszázs 60 perc 2500 Ft

LAZÍTSON!

Nidáné Pók Éva 
06-70/329-1344
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Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felvett személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 
megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro 
Cultura Nonprofit Kft. végzi. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, 
törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

Kiadó: Nánás Pro Cultura Nonprof it Kft. 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. 
Megjelenik: havonta két alkalommal, 7000 példányban, ingyenesen Hajdúnánás és Tedej háztartásaiban
Felelős kiadó: Juhász Beáta ügyvezető • Főszerkesztő: Rigó Tamásné • Tördelés: Dekorinfo Plusz Reklámiroda
E-mail: hajdunanasi.ujsag@nanasholding.hu • Tel.: 06/70-372-1517, 52-382-400
Hirdetésszervező: Szabó Endre • 06-30-523-6848 • Nyomás: Litográfia Nyomda • ISSN 1215-9689

AutÓAlkAtrÉSzek A leGJOBB árAkON!
Kenőanyagok, autófelszerelések, akkumulátorok, 

karosszériaelemek, gumiabroncsok, autóvillamosság, 
vegyi termékek, alkatrészek a legjobb árakon, raktárról 

vagy 4 órán belül több ár és minőségi kategóriában!

ÚJ!Ajánljuk figyelmébe!

175/65r14 Strial, eu nyári gumi 9 800 Ft
205/55r16 Strial, eu nyári gumi 13 500 Ft
12V45AH Akkumulátor J.P. 2 év garancia 9 900 Ft

Mannol Germany motorolaj 10W40 4l 3 900 Ft
rowe Germany motorolaj 10W40 4l 4 900 Ft
total Quartz motorolaj 10W40 4l 5 500 Ft

Mesfém KFT. Hajdúnánás, Dorogi u. 7. • Tel.: 52/570-575, 52/570-576
Mobil: 06-20/9818-920 • E-mail: mesfem@gmail.com • http://mesfem.uw.hu

Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 
a vidéki területekbe beruházó Európa

Pályázati forrásból újul meg az IPOSZ székház 
A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcím keretében a Hajdúnánási Ipartestület Egyesület 2013 
júniusában pályázatot nyújtott be „A Hajdúnánási Ipartestület székházának korszerûsítése, szolgáltatásainak fejlesztése” címmel. Az IPOSZ a 8546688164 azonosító számon nyilvántartott pályázatán 16 711 724 Ft 
támogatást nyert, melybõl a szervezet Attila utcai székházának energetikai korszerûsítése és felújítása történik meg.

INTERNET
WS-3	 2500 Ft 3MB/256KB
WS-10 4000 Ft 10MB/2MB 
WS-12 6500 Ft 12MB/3MB
WS-15 8000 Ft 15MB/4MB

PAN-3 2500 Ft 3MB/256KB
PAN-10 3490 Ft 10MB/2MB
PAN-12 4200 Ft 12MB/3MB

4080 Hajdúnánás
Köztársaság tér 17.
E-mail: ugyfelszolgalat@wifisecurity.hu  Web: www.wifisecurity.hu

START
12 csatorna / 6 HD csatorna 1290 Ft
OPTIMAL
44 csatorna / 9 HD csatorna 2990 Ft
MAXIMAL
58 csatorna / 15 HD csatorna 4990 Ft

TV
SZOLGÁLTATÁS

(Családi, valamint kertes házakra vonatkozik, Hajdúnánás, Hajdúvid és Tedej területén.)

(Panelházakra 
vonatkozik 
Hajdúnánás 
területén.)

Az árak az Áfa-t tartalmazzák! A hirdetés nem minősül ajánlattételnek, 
teljes tájékoztatásért informálódjon ügyfélszolgálatunkon! Az árak át-
utalásos vagy készpénzes havidíj fizetése esetén érvényesek.

Formációs TánccsoporTok
22. éves, alakuló megbeszélését

Hajdúnánáson, a Művelődési Központban, 2014. szeptember 7-én, 
vasárnap, 10 órától tartjuk.

Kezdőknek, gimnáziumi korosztálynak is!

Minden érdeklődőt szeretettel vár:
Kacsora Tibor táncpedagógus * Tel.: 06-30/28 73 168

„NÁNA”

Újra Csángó-földön
Az előző évekhez hasonlóan ismét útra 
kelt városunkból az a többé-kevésbé már 
megszokott tagokból álló kis  csapat, akik 
a csángó magyarok segítését tűzte ki célul. 
Az út szervezése hosszú hónapokba telt, 
hiszen a finanszírozáshoz, az adományok 
összegyűjtéséhez időben el kellett kezdeni a 
„munkát".

Városunk iskoláinak tanulói, a pedagógu-
sok, a szülők és a lakosság ám sajnos kevés 
vállalkozó) szívesen támogatták a gyűjtést, 
hiszen a jó ügy érdekében sok olyan „kincs" 
került elő a padlásokról,tárolókból, melyek 
örömet okoztak egy másik családnak, ahol 
nem állnak hasonló dolgok rendelkezésre.

A csángók segítése a fő indíttatás természe-
tesen- egy olyan falu lakóinak a meglátogatá-
sa és megajándékozása, ahol az anyagi jólétet 
még csak hírből sem ismerik. (Szándékosan 
írtam a jólét elé az anyagi szót, mivel a többi – 
szellemi, lelki – nem ennyire nyilvánvaló egy 
idegen számára.) Lábnyik – első látásra a vi-
lág vége; a másodikra egy csodaszép mesebeli 
kis falucska Bákó megyében – a legkeletibb 
magyarok lakta falu Moldva közepében. A 
szakirodalom szerint a székelyes csángó falvak 
közé tartozik, mivel alapítói székelyek voltak. 

A hosszú odaút fáradalmait pillanatok 
alatt elfelejti az, akit örömmel fogadnak, 
vagy ha oda érkezik, ahová vágyott. Mi már 
első este „megérkeztünk”, hiszen tudtuk: jó 
helyre mentünk, oda, ahova elfér a segítség.

Az érkezésünk utáni reggelen csapatunk 
egyik része elkezdte az itthonról szállított fá-
ból, gerendákból készülő játszótér építését, a 
másik fele  disznóvágásba fogott. A 120 kg-os 
„alapanyag”-ot a közeli faluban vásároltuk, 
tulajdonosával előre egyeztetve. A jókora 
húsmennyiség nemcsak a mi élelmezésünket 
szolgálta, hanem minden nap vendégül lát-
tuk a falu apraját-nagyját: húsleves, tepertő, 
oldalas, hurka-kolbász, sült szalonna, töltött 
káposzta, pörkölt  került az asztalra igazi jó 

„nánási-disznótoros” receptek szerint – sza-
kácsunk  és felesége gondoskodott erről .

A szorgos munkálkodások mellett jutott 
idő a gyerekekkel való foglalkozásokra is, 
akik amellett, hogy izgatottan várták a ké-
szülő játszóterük birtokba vételét szívesen 
vették a kézműves foglalkozásokat is. A 
szövés, fonás, nemezelés rejtelmei mellett 
fontos célunk volt – nemcsak tanítónőként 
– hogy a gyerekekkel magyarul beszélges-
sünk, énekeljünk, hiszen ebbéli ismereteik 
igencsak hiányosak. Szüleik, nagyszüleik be-
szélnek ugyan magyarul, de a kisebbek már 
nem annyira- csak kevés helybéli gyerek érti 
és beszéli a magyar nyelvet. 

Hazautazásunkat megelőző napon ellá-
togattunk Magyarfaluba, ahol két évvel ez-
előtt teljesített csapatunk egy része  hasonló 
küldetést. Vendéglátónk Pogár László volt, 
aki a Moldvai Csángó Magyar Szövetség 
elnöke minden nap ellátogatott hozzánk, 
így szívesen mutatta be nekünk családját és 
az ő otthonát, gazdálkodását. Meglátogat-
tuk ottani barátainkat, valamint egy közös 
„patronáltunkat”, akinek évről évre viszünk 
ajándékot.

Erről szólt a mi 5 napunk. Sok játékot és 
ruhaneműt ajándékoztunk mindezeken kí-
vül Lábnyik lakóinak, valamint könyveket, 
újságokat, melyeket a Gyermekek-házában 
hagytunk, hogy azokhoz minden magyarul 
tanuló falulakó hozzáférhessen. Sokat be-
szélgettünk velük, énekeltünk,  sőt táncol-
tunk is velük. 

Köszönet a helyi támogatóinknak: Gacsá-
lyi Gábor református lelkész, Szerszámbiro-
dalom, Színvonal, Prónay Sándor, Harsányi 
Orsolya,Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft, 
Szabó János, Kelet-Fa Kft., Start Munka-
program Mezőgazdasági Kertészet, Pálfi 
László, valamint a csapatunk elkötelezett, 
lelkes tagjai.

Fekete Andrea
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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. 
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Kicsit rapszodikusan alakultak utóbbi 
mérkőzéseink. Biztosan álltunk a dobogó 
harmadik fokán, aztán zakót kapunk a 
sereghajtótól majd csak a szerencse men-
ti meg a veretlen éllovast attól, hogy két 
vállra fektessük. Daróczi Péter edzővel 
néztük át ismét az utóbbi mérkőzéseket.

Hajdúnánás Flexo 2000 FK–Nyíra-
dony 2:0

Néző: 100
Vezette: Nagy N. (Buczkó B., Szabó F.)
Hajdúnánás: László T.–Csíszár Sz., 

(Jóna G.), Tímári G., Kovács M., Fábri 
D., Kántor T., Csíszár I., (Fábián Sz.), 
Csatári D., Dávid T., (Szemán P.), Fodor 
J., (Fodor T.) Kiss A., (Oláh T.)

Edző: Daróczi P.
Gól: Csatári D., Kántor T.
Ifi.: 2:1
Jól játszottunk. Megérdemelt magabiz-

tos hazai győzelem született a fegyelme-
zetten játszó vendégek ellen.

Nagyhegyes–Hajdúnánás Flexo 2000 
FK 11:1

Néző: 100
Vezette: Zsurka R., (Muszka Z., Kris-

ton T.)
Hajdúnánás: László T.–Csíszár Sz., 

(Fábián Sz.), Tímári G., Oláh T. (Imrő 
L.), Fábri D., Kántor T., Csíszár I., Csatá-
ri D., Dávid T., Jóna G., (Szemán P.), Kiss 
A., (Fodor T.)

Edző: Daróczi P.
Gól: Kántor T.
Kiállítva: László T.
Ifi.: 1:0
Itt érkezett egy azóta is megmagyaráz-

hatatlan hidegzuhany, melyre az okokat 
azóta is keressük. Egy korai kiállítás ha-
mar megpecsételte sorsunkat de ez sem 
elég indok arra, hogy ekkora vereségbe 
beleszaladjunk ráadásul a sereghajtó ott-
honában. Pokoli 90 perc volt mind az 
edző mind a játékosok számára.

Hajdúnánás Flexo 2000 FK–Balmaz-
újváros 1:3

Néző: 50
Vezette: Tatár I. (Zámbó T., Katona D.)
Hajdúnánás: Imrő L.–Csíszár Sz., 

(Kiss A.), Tímári G., Oláh T. (Dávid T.), 
Fábri D., Kántor T., Csíszár I., (Félegyhá-

zi Z.), Csatári D., (Jóna G.), Fábián Sz. 
(Szemán P.), Kovács M. Fodor T.

Edző: Daróczi P.
Gól: Csatári D.
Ifi.: 3:0
Folytatódott a vesszőfutásunk, pedig 

bizonyítani szerettünk volna a hazai pá-
lyán. Meg akartuk mutatni, hogy csak 
pillanatnyi kisiklás volt az elmúlt heti fi-
askó. Az akarásnak azonban nyögés lett a 
vége. Ilyen a foci.

Sárrétudvari–Hajdúnánás Flexo 2000 
FK 1:1

Néző: 150
Vezette: Szűcs L., (Gréz B., Járvári T.)
Hajdúnánás: László T.–Félegyházi Z., 

(Szemán P.), Tímári G., Oláh T. (Fábián 
Sz.), Fábri D., Kántor T., Csíszár I., Csa-
tári D., Dávid T., (Jóna G.), Kovács M., 
Fodor T., (Kiss A.)

Edző: Daróczi P.
Gól: Kántor T.
Ifi.: 3:4
Nagy szükségünk volt erre az egy 

pontra jelenlegi helyzetünkben, azon-
ban inkább úgy fogalmaznánk, hogy 2 
pontot ott hagytunk a bajnok jelölt ott-
honában. Nyerhettünk volna az eddig 
veretlen s csak egy ikszel rendelkező lis-
tavezető ellen.

DEAC–Hajdúnánás Flexo 2000 FK 
1:3

Néző: 150
Vezette: Papp E., (Tatár T. Kriston T.)
Hajdúnánás: László T.–Félegyházi Z., 

(Dávid T.), Tímári G., Oláh T., Fábri D., 
Kántor T., Csíszár I., (Oláh T.), Csatári 
D., Szemán P., (Jóna G.), Kovács M., Fo-
dor T.

Edző: Daróczi P.
Gól: Oláh T. 2 Fábri D.
Ifi.: 6:2
Az idény legjobb játékát nyújtottuk 

a jó iramú remek mérkőzésen. Minden 
játékosunk példásan állt helyt. Kitűnő 
kontratámadásokkal sikerült eldönteni a 
meccs sorsát. Megmutattuk, hogy így is 
tudunk focizni, s bárkire veszélyesek le-
hetünk.

Kócsi Imre

Hajdúnánás SK–Balmazújvárosi NKK 
23–23 (13–14)

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Papp, 
Tar. (október 25.)

Hajdúnánás SK: Juhász (kapus), Poór 2, 
Kovács, Zihor 1, Mikula, Martinek 1, Ta-
kács P 3/1. Csere: Szilágyi, Simai (kapu-
sok), Csicsószki 4, Darabos 1, TAKÁCS 
A 10/6, Dudás 1, Budaházy, Tóth, Fekete. 
Edző: Molnár András

Hétméteres: 8/7, illetve 6/5. Kiállítás: 
12 perc, illetve 22 perc.

Molnár András: Végül is az eredmény 
alakulása miatt örülhetünk az egy pont-
nak. Gratulálok a Balmazújvárosnak.

Juniormérkőzés: Hajdúnánás SK–Bal-
mazújvárosi NKK 37–27 (19–9)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Sándor, 
Szikszay. (október 25.)

Hajdúnánás SK: Juhász (kapus), Mekes 
2, Takács P 9, Kovács 4, Tóth 3/1, Dudás 
5/1, Lengyel. Csere: Jóna (kapus), Szőnyi 
2, Csiki 4, Lakatos 5, Tar 2/2, Nagy, Hu-
szti, Péter 1. Edző: Molnár András.

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

Fehérgyarmati VSE–Hajdúnánás Rob-
zol 2000 KSE 22–23 (10–12)

Fehérgyarmat 400 néző. Vezette: Buj-
dosó, Mihály. (október 25.)

Női kézilabda NB I/B Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Felföldi 
(kapus), Tóth 2, Bancsók 5, Csonka 4/2, 
Hadadi 2, Csuzda 1, Takács. Csere: Torma 
(kapusok), Fehérvári, Daróczi 4, Ötvös 4, 
Póser 1, Szabó, Madai, Dankó, Tupicza. 
Edző: Hadas Sándor

Hétméteres: 0/0, illetve 2/2. Kiállítás: 8 
perc, illetve 6 perc.

Fehérgyarmati VSE–Hajdúnánás 
Robzol 2000 KSE 14–22 (10–10)

Fehérgyarmat 150 néző. Vezette: Ta-
kács, Tömöri. (október 25.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: TOR-
MA (kapus), Nagy, Kelemen 2, Németh 
2, BATA 9/1, Dankó 4/1, TUPICZA 1. 
Csere: Reszegi (kapus), Harsányi, Csuzda 
2, Nyeste, Körtvélyesi 2, Mezei, Bodogán. 
Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 7/3, illetve 2/2. Kiállítás: 8 
perc, illetve 20 perc. 

Madai Tamás: A mérkőzés első félide-
jében a védekezésünk és a kapusteljesít-
mény nagyon jól működött. Támadásban 
azonban sok hibával játszottunk, számta-
lan ziccert hibáztunk. A második félidő-
ben a védekezés még feszesebbé vált, a 
kapusteljesítmény is javult, amit mutat a 
2. félidőben kapott 4 gól is.

Támadásban egyre eredményesebbek 
tudtunk lenni, így fokozatosan el tudtunk 
lépni ellenfelünktől. Minden játékosom 
játéklehetőséget kapott, és mindenki hoz-
zátett a győzelemhez.

Kovács Balázs

Férfi kézilabda NB II.

Dobogóról a középmezőnybe

Várjuk önöket felújított olcsó termeinkben!

Lali Papi
vállalja!

Lakodalmak és bálok 
rendezését, teljes köru 
szolgáltatásokkal!
Fozés, teremdíszítés, 
felszolgálás! 


