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Ötvennyolc év múltán…

3. oldal

Gombafesztiválon 
Bükkszentkereszten

2. oldal

Nyíregyházán, vagy Afrikában van 
Tarzan ösvénye?

5. oldal

Nánási birkózó sikerek

5. oldal

Október 22-én, szerdán este 18 órától tartotta alakuló ülését a Hajdúnánás Városi Önkormányzat újonnan megválasztott Képviselő-testülete.

int ismeretes az október 12-ei 
önkormányzati választás ered-
ményeképpen Szólláth Tibor, a 

Fidesz – KDNP jelöltje ismét folytathatja 
polgármesteri munkáját. A nyolc egyéni 
választókerületében szintén a Fidesz–
KDNP jelöltjei győztek, így a választóke-
rületek sorrendjében: Kovács Zsolt, Szab-
óné Marth Éva, dr. Juhász Endre László, 
Ötvös János Attila, Nagyné Juhász Krisz-
tina, Buczkó József, Tóth Imre és Szól-
láth Tibor Zoltán szerzett mandátumot. 
Kompenzációs listáról hárman jutottak 
be az önkormányzat testületébe: Bódi 
Judit az MSZP, dr. Éles András a HTFE, 
míg Papp Gáborné a JOBBIK Magyaror-
szágért Mozgalom listás jelöltjeként jutott 
mandátumhoz. 

Első napirendi pontként Szólláth Tibor 
ismertette a 2014–2019-es önkormány-
zati ciklusra vonatkozó programot. Pol-
gármester úr rövid vázlatát adta azoknak 

az elképzeléseknek, amelyek gyakorlatilag 
az elmúlt négy szerves folytatását jelentik. 
Mint mondta, a folytatás mellett igen 
nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a 
város lakossága minél jobban megismerje 
a város vezetés elképzeléseit, a fejlesztések, 
a beruházások, vagy akár a munkahelyte-
remtés, a közcélú foglalkoztatás tekinte-
tében. 

Az Önkormányzat Szervezeti és Mű-
ködési szabályzatának értelmében titkos 
szavazással választottak alpolgármestert. 
Az elkövetkező öt éves ciklusban két al-
polgármestere lesz városunknak; dr. Ju-
hász Endre főállásban, míg Csiszár Imre 
társadalmi megbízatás alapján látják el az 
alpolgármesteri teendőket. 

Az ülésen megválasztották a Pénzügyi 
és Ügyrendi Bizottságot. A bizottság ve-
zetője Ötvös Attila, tagjai Tóth Imre és dr. 
Éles András. Külsős tagok: Hódos Antal 
és Oláh Sándor. (HNU)

M

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.

Kevés olyan társadalmi kezdeményezés 
volt az emberiség eddigi történetében, 
amely olyan elismertségnek örvendene, 
mint a Nemzetközi Vöröskereszt Moz-
galom, amely 1859-ben jött létre. Azóta 
155 év telt el, a háborúk, a szegénység, a 
nélkülözés azonban napjainkban is nélkü-
lözhetetlenné teszi a szervezet munkáját.

A „Hajdúnánási Vereskereszt Egylet” 
szintén háborúban született; 1914. októ-

ber 25-én 116 taggal alakult meg, elnöke 
Pákozdy András rendőrkapitánya lett. Az 
egyesület a háború évei alatt segítette, 
támogatta a hadba vonult katonákat és 
azok családjait, gyűjtéseket szervezett, se-
gített felkutatni a fogságba esett katonák 
hollétét. 

Az idén 100. éves városi szervezet sok-
rétű programmal készült a jeles alkalom-
ra. Három alkotói pályázatot hirdetett: 

Eskütétel – a 2014–2019. ciklusra megválasztott testület balról jobbra: Kovács Zsolt, Szabóné Marth 
Éva, dr. Juhász Endre, Ötvös Attila, Nagyné Juhász Krisztina, Buczkó József, Tóth Imre, dr. Éles András, 
Bódi Judit, Papp Gáborné, Szólláth Tibor.

Fotó: Harsányi Zsolt

„Vöröskereszt a ládafiából” – 100 éves 
a Vöröskereszt Hajdúnánási Szervezete 
A Magyar Vöröskereszt Hajdúnánás Szervezete megalakulásának 100. év-
fordulója alkalmából „Vöröskereszt a ládafiából” – címmel emléktárgy 
kiállítást szervezett 2014. október 27-én hétfőn a Kéky Lajos Városi Mű-
velődési Központ Galériájában.

fotó-, emblématerv- és gyermekrajz-ké-
szítésre invitálta a városunkban lakókat. 
A centenáriumi rendezvényre október 
27-én került sor, egy kiállítás megnyitá-
sával. A „Vöröskereszt a ládafiából” címet 
viselő tárlaton régi fotók, kiadványok, 
könyvek, táblák, jelvények, kitüntetések, 
érmék bemutatásával idézték fel az elmúlt 
évtizedekben végzett munkát, a helyi 
Vöröskereszt tevékenységét. A tárlatot 
és a rendezvényt Oláh Miklós a Magyar 
Vöröskereszt alelnöke nyitotta meg, aki 
kiemelte, hogy a kiállítás és a beérkezett 
pályamunkáknak köszönhetően olyan ér-
tékes, páratlan anyag gyűlt össze, a helyi 
mozgalom múltjából, jelenéből, amelyet 
eddig talán sohasem láthattunk.

Ekkor került sor a pályázatok ered-
ményhirdetésére és az alkotók jutalma-
zására is. A díjakat Ujvárosy Andrásné, a 
Megyei Vöröskereszt igazgatója és Kovács 
Zsolt képviselő úr, a Magyar Vöröskereszt 
Hajdúnánás Területi Szervezetének veze-
tőségi tagja adta át.

(HNU)

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	pe-
dagógusainak	és	diákjainak	műsora

PROGRAM 19.00	 Vacsora.	Zenél	Tordai	Zoltán		
és	zenekara

23.00	 Jótékonysági	képárverés
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.
A III. Jótékonysági Városbál bevételét a Haj-
dúnánás Városi Önkormányzat a Bocskai Ist-
ván Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola művészeti nevelésének fejlesztésére 
ajánlja fel.
Jegyek	 válthatók	 9.000	 forint	 vagy	 8.000	
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.
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Gombafesztiválon Bükkszentkereszten

Az „Ép testben ép lélek” városi egészség-
megőrző pedagógus munkaközösségünk 
2. éve tesz azért, hogy testi, lelki, szellemi 
egészségünket, fittségünket megőrizzük, 
életminőségünket tudatosan javítsuk, bel-
ső egyensúlyunkat, harmóniánkat megél-
jük, fenntartsuk. 

Hasonlóan az előző tanév programjai-
hoz, töltekezésünk reményében október 
11-én reggel a bükkszentkereszti Gomba-
fesztiválra indult lelkes, természetszerető 
csapatunk. 

A lillafüredi ősz pompáját felfedezve, a 
páratlan természeti adottságokat bebaran-
golva folytattuk hegyi utunkat a méltán 
híres bükki településre. A helyi szervezésű 
két napos gombafesztivál programjában 
mindenki megtalálta az érdeklődésének 
megfelelőt: a kézműves, míves termékek 
vásárát, az egészséges táplálkozást szolgáló 
gasztronómiai kínálatot. Szabó György 
gyógynövényeinek népszerűségét, elis-

Abban a szerencsében lehetett részem, 
hogy már második alkalommal hívtak 
meg Budapestre a Hungaricumok napjá-
ra – mint kisbírót. 

Először idén március 30-án a kora reg-
geli órákban kezdtem el hirdetni a feszti-
vált Gazdagréten a valamikori nagysikerű 
Szomszédok című tele regény forgatási 
helyszínein.

Számos kiemelt nemzeti értékünk, 
köztük több mint 15 Hungaricum is be-
mutatkozott a nap folyamán. Ízlelhettük 
a Panyolai és a Bolyhos pálinkákat, a tör-
kölypálinkát, a tokaji térség borait, a szik-
vizet és a fröccsöt, de megtudhattuk, ho-
gyan készülnek a kalocsai mintás ruhák, 

vagy a beregi keresztszemes hímzések.  
A közel 10 000 látogató megkóstolhatta 
a karcagi birkapörköltet, a szatmárcsekei 
málékásás töltött káposztát, a kötött-tész-
ta levest, és számtalan hagyományos étket. 

A színpadon többek között láthattuk 
a Hungaricummá nyilvánított táncház 
módszert, mint a szellemi örökség átörö-
kítésének magyar modelljét, a nagyecsedi 
lakodalmast és a Szatmár Táncegyüttest. 

A következő alkalom szeptember 27-
én volt Pestszentimrén. A szintén egész 
napos eseményen a már jól ismert és a 
feltörekvő kiváló magyar termékekkel is 
találkozhattak az érdeklődők a XVIII. ke-
rületi Sportkastély mellett elterülő hatal-

Hungaricumok napja Budapesten

2014. október 31.

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Befejeződött a TÁMOP-5.4.9-11/1 -2012-0039 
Komplex szociális és gyermekjóléti alapellátások kialakítása 
Hajdúnánáson elnevezésű projekt 

Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rend-
szeréhez Hajdúnánás Városi Önkormányzat „Komplex szociális és gyermekjóléti 
alapellátások kialakítása Hajdúnánáson” címmel, TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0039 
jelű pályázatát a Humán Erőforrások Irányító Hatósága 29 266 588 Ft. összegű 
támogatásra érdemesnek ítélte.
A pályázatot a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. június 1-től 2014. 
október 31-ig valósította meg. 
A projekt alapvető célja volt a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások fejlesz-
tése, működési hatékonyságának javítása olyan szolgáltatás-koordináció kialakítá-
sával, amely a településünkön élő lakosság igényeire adekvát komplex választ tud 
adni. Ezek megfelelő, helyi ismérvekre épülő tudás átadással, fejlesztéssel való-
sultak meg.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapszolgáltatásai keretében biztosítja 
a szociális-, életvezetési- és mentálhigiénés tanácsadást, a családgondozást, kö-
zösségfejlesztő programok szervezését, a humán jellegű civil kezdeményezések 
elősegítését. Az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni 
ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszerve-
zését. A tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel, lak-
hatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szen-
vedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve 
egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyúj-
tását, a családon belüli kapcsolat erősítését szolgáló konfliktuskezelést, valamint a 
nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat. 
A pályázat keretében 126 személy részére nyújtottunk kiegészítő szolgáltatáso-
kat. Az ápolási díjban részesülő hozzátartozók részére tanácsadást, fogadóórán 

mentális tanácsadást, 
családok részére élet- 
és háztartásvezetési ta-
nácsadást, szabálysér-
tést elkövetett fiatalko-
rúak számára önsegítő 
tematikus csoportfoglal-
kozást, családi délutá-
nokat, sérült gyermekek 
és felnőttek részére 
mozgásfejlesztő cso-
portos foglalkozásokat 
tartottunk. 
A lakosság részére nyúj-
tott szolgáltatáshalmaz 
mellett 20 fő szociális 
szakember belső kép-

zéseken, szupervízión, szervezetfejlesztésen vett részt. A szociális adminisztrációt 
megkönnyítette az új adatbank-rendszer létrehozása, amellyel a szociális ellátórend-
szer helyi szintű működési hatékonysága javult, az érintett családok társadalmi in-
tegrációja és szükségleteiknek megfelelő szolgáltatások biztosítása sikeresebb lett.
A szolgáltatás-koordinációs tevékenység alkalmazásával a szolgáltatási eljárási út 
lerövidülése a további évekre is hatékonyan biztosítja a szervezet menedzsment 
egységes rendszerének fenntartását valamint helyi szinten a szociális szolgáltatók 
együttműködésének sikerét. 

Nagyné Juhász Krisztina
szakmai vezető

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

mas tisztáson. Ezúttal azok a települések 
is tiszteletüket tették a programon, me-
lyeknek nevében szerepel a „-szentimre” 
szócska, így Mátraszentimre, Csíkszen-
timre és még vagy tucat városka hivata-
los küldötte emelte az ünnep fényét. Az 
ebédszünetben sikerült a főszervezőt, s 
házigazdámat Bolyáki Attilát megkérdez-
nem, hogy hogyan minősíthet nemzeti 
értéket a bizottság, mi ennek a menete, 
nem titkolva azt, hogy nagy titkos ter-
vem, (bizonyára nem csak nekem) hogy 

az Alföld híres ételét az öhönt felvetessük 
a Hungaricumok közé. Amikor meséltem 
neki a hajdúnánási öhönfőző versenyek-
ről felcsillant a szeme s bátran biztatott, 
hogy tegyük meg az első lépéseket.

Nagyon remélem, hogy legközelebb 
is részt vehetek egy ilyen rendezvényen, 
s talán utat nyithatunk sokunk kedvenc 
ételének az öhönnek a népszerűsítésének, 
s még ismertebbé tételének nemcsak az 
országban, hanem határainkon túl is.

Kócsi Imre

mertségét az árusító pavilon 
előtti teltházas vásárlás bizo-
nyította. Az egészséges, de-
rűs, korát meghazudtolóan 
fiatalos Gyuri bácsival törté-
nő személyes találkozás fel-
emelő élményét élhettük át. 

Ellátogattunk a helyi üveg-
műves házba, ahol az üvegy-
gyártás folyamatához szüksé-
ges kellékekkel ismerkedtünk, 
megcsodálhattuk a Tiffany 

termékek színpompás kínálatát, melyet vá-
sárlási lehetőség követett.

A több száz gombát ismertető kiállítás 
mellett, a friss bükki gombák bevizsgálá-
sára, ill. a gombákból készült ételkülön-
legességek kóstolására, vásárlására bőven 
volt alkalmunk. 

Nem hagytuk ki a legendák szerint 
gyógyító Boldogasszony köveit, melyeken 
ücsörögve élvezhettük az erdő fái között 
beszűrődő délutáni napsütést, a mókusok 
vidám szökkenéseit. 

A környék lankáin sétálva, az ősz szí-
neinek pompáját csodálva búcsúztunk a 
bükki feltöltődés helyszínétől. A diósgyő-
ri Kis Gergely cukrászda falai között már 
szövögettük következő terveinket…

Idehaza kolleganőim köszönő szavaival 
váltunk el. 

Én köszönöm a bizalmat, a közös, jó 
ügyért történő együtt gondolkodást és 
részvételt. 

Daróczi Antalné, munkaközösség vezető

Pályázati felhívás
A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. pályázatot 
hirdet a Bocskai u. 2. szám alatti épület (volt 
járásbíróság majd kollégium) pincéjében lévő 
közösségi tér vendéglátó egységének kialakítá-
sára és üzemeltetésére.
A közösségi tér célja a kultúra és a közösségi mű-
velődés eszközeivel a településen élők aktivizálása, 
zenei, irodalmi és egyéb kulturális programok szer-
vezésével kulturált szórakozóhely biztosítása Haj-
dúnánás lakossága és a városba látogató vendégek 
számára, a közösségfejlesztés színtereinek szélesítése.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó részletes terveit a vendéglátó egység 
berendezéséről;
- a pályázó három éves üzleti tervét a vendéglátó 
egység üzemeltetésére vonatkozóan; 
- a vendéglátó egység üzemeltetésének szakmai 
koncepcióját (a közösségi tér célkitűzéseivel meg-
egyező kulturális és gasztronómiai programokról);

- a pályázó által fizetendő havi üzemeletetési díj, 
valamint az általa vállalt havi rezsiköltség pontos 
megjelölését.
A pályázatok benyújtása előtt a Nánás Pro Cul-
tura Nonprofit Kft. lehetőséget biztosít az érdek-
lődők számára a helyszíni bejárásra. Ennek idő-
pontja: 2014. november 10. (hétfő) 10-12 óra.
A pályázattal kapcsolatban bővebb információ ké-
rése, illetve kérdések feltevése a juhaszbeata.npc@
nanasholding.hu e-mail címen lehetséges.
A pályázatok beadásának határideje és helye: 
2014. november 15. (péntek) 12.00 óra, a 
Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. ügyvezetői 
irodája (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. 
I. emelet).
A pályázatok elbírálásának határideje: 
2014. november 19.
A pályázókat az eredményről írásban értesítjük.

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.
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2014. november 9 (vasárnap) 16 órától
Fellép: Mészáros János Elek, a Csillag Születik győztese

Jótékonysági koncert a hajdúnánási 
Református Templomban

Ötvennyolc év múltán: Városi megemlé-
kezés az 1956-os forradalom ünnepén

A Magyar Református Szeretetszolgálat 
az ukrán-orosz konfliktus nyomán nehéz 
helyzetbe került kárpátaljai magyar kö-
zösségek megsegítésére krízisprogramot 
dolgozott ki, amelyhez kapcsolódóan ado-
mánygyűjtést hirdetett meg. A gázszol-
gálatatás várható korlátozása miatt a téli 
időszak nagy megpróbáltatást jelenthet 
az egyházi intézményekben és a lakosság 
számára. 

A jótékonysági koncert jegybevétele 
illetve a perselyes adománygyűjtés a kár-

pátaljai magyarság megsegítésére szolgál. 
A szervezők a befolyt összeget tüzelő-
anyagra, takarókra, meleg ruházatra illet-
ve élelmiszer beszerzésére fordítják.

A koncertre jegyek elővételben a Re-
formátus Lelkészi Hivatalban és a Kéky 
Lajos Városi Művelődési Központ Infor-
mációjában, valamint a helyszínen 1000 
Ft-ért válthatók.

Az adományokat a koncert végén a ki-
helyezett perselyekbe is el lehet helyezni.

A Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium 
Szakközép-, Szakiskola és Kollégium ok-
tóber 18-án két felvonásban megrende-
zett szalagtűző ünnepségének főszereplői 
az intézmény tizenkettedikes diákjai vol-
tak. A megjelent rokonokat, ismerősöket 
és pedagógusokat Pappné Fülöp Ildikó 
intézményvezető köszöntötte, ezután az 
osztályfőnökök feltűzték diákjaiknak az 
érettséget szimbolizáló, a közeljövőbeli 
felnőtté válást jelentő maturandus szala-
got. A tanulók, illetve az őket négy-nyolc 
éve segítő osztályfőnökök arcán szomorú, 
ugyanakkor büszke mosoly jelent meg; ők 
is átérezték, amit az igazgatónő említett: 
„Az eredmény: egyik oldalt egy majdnem 
felnőtt férfi vagy nő; és veríték, ősz hajszá-
lak a másikon”. 

A szalagok feltűzése után következtek 
a zenés, táncos produkciók, melyekre a 
végzős diákok hónapokon át készültek ta-
náraik és táncpedagógusaik közreműkö-
désével. A nagy érdeklődés és lelkesedés 
miatt az idei szalagtűző ünnepséget két 
évfolyamtánc (palotás, illetve keringő) 
színesítette, melyeknek koreográfusa és 
betanítója Balogh-Tóth Zita tanárnő volt. 

A táncolók a zenék hangulata, a táncok 
komolysága és a gyönyörű ruhák miatt 
nemcsak maguknak, hanem a nézőknek 
is maradandó élményt szereztek.

A műsor táncai között szerepelt mula-
tós, latin, hip-hop, kozák és charleston is, 
ezek előadásában más tanulók is segítet-
ték az osztályokat. Az énekek alatt leve-
tített képeknek köszönhetően bepillan-
tást nyerhettünk egy-egy tanulóközösség 
mindennapjaiba is.

Az öt osztály végzős diákjai megkö-
szönve szüleik, barátaik és tanáraik tá-
mogató munkáját, szeretetét, valamint 
átélve a várva várt szalagtűző ünnepséget, 
felfokozott hangulatban énekelték el mű-
soruk zárásaként a finálédalokat. Ezután 
következhetett a bál, melyen a zenét Nagy 
Róbert tanár úr biztosította.

Ezzel a rendezvénnyel lezárult a nagy 
készülődések időszaka; egy biztos, a 10–
11-esek számára a kabátokon szembejövő 
maturandus szalagok jelzik, hogy egy-két 
év múlva rajtunk a sor!

További sok sikert az idén érettségiző 
diákoknak!

Nagy Fanni (11. A)

Közel hat évtized telt el azóta, hogy a 
maroknyi magyar nép, mint modernkori 
Dávid, 1956. október 23-án a nagy vörös 
Góliát, a Szovjetunió árnyékában fel mer-
te emelni a fejét, és azt mondta: elég volt. 
Kilátástalan küzdelem volt, hiszen alig két 
hét, és az orosz tankok hernyótalpai alatt 
elvérzett a magyar szabadság. De emlékét 
nem tudták földbe taposni, őrizték az őr-
zök, ahogy lehetett. Aztán elérkezett 1989 
ősze és az addig ellenforradalom, majd 
sajnálatos október események után végre 
újra kimondatott: népfelkelés, forrada-
lom volt Magyarországon 1956 őszén. 
Akkor meleg, szinte nyári nap köszöntött 
október 23-ára, idén nyoma sem volt a 

A várva-várt őszi szünetet megelőző nap 
esős délutánján napos hangulatú fesztivált 
rendeztek a Bocskai Iskola Polgári úti In-
tézményegységének alsós nevelői. Olyan 
rendezvényre készültek, melybe nemcsak 
az iskola alsós tanulóit, hanem az óvodás 
kistestvéreket, s a szülőket is bevonták ak-
tív résztvevőként, valamint egészséges őszi 
ételeket,kézműves tevékenységeket kínál-
janak a természet szeretetével, közelebb 
hozásával.

A vidám délutánt a moldvai dallamo-
kat kedvelő Csángató Zenekar kezdte, 
akik Réti Szabó Sándor tolmácsolásában 
két mesét is bemutattak a közönségnek 
az iskola tornatermében, interaktív for-
mában, s természetesen ősszel kapcsolatos 
tartalomban. 

Idén éppen negyedszázada már, hogy hazánk népe szabadon emlékezhetett az 
1956-os forradalom és szabadságharc hőseire. A városi ünnepség ezúttal a művelő-
dési központ színháztermében zajlott, tekintettel az esős időjárásra.

derűs őszutónak, szürke 
felhők takarták a napot, 
szűnni nem akaró eső 
áztatta az ’56-os emlék-
művet. Így az idei városi 
szintű megemlékezés 23-
án délelőtt a művelődési 
központ színháztermében 
került megrendezésre.

A Himnusz hangjai 
után elsőként Zalán Ti-
bor: Ékezet Apámnak c. 
versét hallhattuk Erdei 
Ferenc a Kőrösi Gimnázi-
um tanulója előadásában.

Ünnepi emlékező beszédet ezúttal Szól-
láth Tibor polgármester úr mondott, aki 
elsőként a forradalom jelentőségét mél-
tatta, majd szólt arról, hogy bár egyre fo-
gyatkozó számban, de még köztünk élnek 
azok, akik a barikád egyik és másik olda-
lán álltak. Ezek az emberek élő mementói 
azoknak a napoknak, annak a harcnak.

Az ünnepi beszéd után a Kőrösi Gim-
názium diákjai színvonalas, értő, lélek-
emelő irodalmi összeállítással emlékeztek 
a forradalom hőseire. 

A városi megemlékezés az elmúlt évben 
felavatott 1956-os emlékmű megkoszorú-
zásával zárult.

(HNU)

Szalagtűző a Kőrösiben

Őszi fesztivál 

Az ízes tájszólással és remek humor-
ral átszőtt mese után a tornaterem óriási 
táncházzá alakult, ahol a Zenekar veze-
tésével moldvai dallamokra rophatták a 
táncot a lelkes kis résztvevők.

Eközben a szülők a folyosókon mese-
szépen terített asztalokat „varázsoltak”, 
rengeteg szemet-szájat gyönyörködtető 
őszi finomsággal, ahol a gyerekek nem-
csak éhüket és szomjukat csillapíthatták, 
hanem kóstolót vehettek az egészsége-
sebbnél egészségesebb őszi gyümölcsök-
ből és zöldségekből.

Jóllakottan aztán várta őket a „Kézmű-
vesek utcája” az iskola tantermeiben, ahol 
természetes anyagokból kis ajándékokat 
varázsoltak az ügyes kis kezek a tanító 
nénik vezetésével: csutkababát, csuhéból 

készült napocskát, fűzfa-elkapó ügyes-
ségi játékot, dióhéj kishajót, kukacos 
körtét, levéllenyomatokat készíthettek a 
szülők, az óvodás és az iskolás vendégek 
bevonásával.

A résztvevő felnőttek és főleg a gyere-
kek nagy bánatára a mesés délután is úgy 
járt, mint a többi mese is: hamar eljött a 

vége, s elfuthattak véle…. szép emlékek-
kel, mesés ajándékokkal, teli pocakkal, 
táncolástól elfáradt lábakkal, hogy aztán 
elkezdődhessen másnap az őszi szünet, de 
aki mindezeket nem hiszi, járjon utána!

Kép és szöveg: Fekete Andrea
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NYILATKOZAT

A Hajdúnánási Újság 2014. október 22-i 
számában megjelent a Hajdúsági Hulla-
dékgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továb-
biakban: HHG) által egy értesítés, mely 
szerint a szemétszállítási díj megemelésre 
kerül nettó 130 Ft összeggel, annak okán, 
hogy „a más településen élőkkel” azonos 
mértékű legyen.

Álláspontunk szerint a HHG 12,6%-
os díjemelése mind törvényellenes, mind 
szerződésszegő magatartás, mely olyan 
önkényes intézkedés, amely ellentétben 
áll a lakosság segítésére, rezsicsökkentésre 
irányuló akarattal. 

A hulladékról szóló törvény szabályait 
és a HHG és az Önkormányzat között 

létrejött közszolgáltatási szerződést 2014. 
december 31-ig nem hagyhatja figyelmen 
kívül a HHG, vagyis az állampolgárok 
számára semmilyen jogcímen nem emel-
het a szemétszállítási díj mértékén.

Önkormányzatunk felhívta a HHG 
vezetését, hogy döntését haladéktalanul 
vizsgálja felül, és álljon el a hulladékról 
szóló törvénybe ütköző díjemelési szán-
dékától.

Amennyiben a HHG a szemétszállítási 
díjat mégis megnövelné – amely jelenleg 
1033 Ft/hó+ÁFA – úgy az Önkormány-
zat megkereséssel él a rezsicsökkentések 
végrehajtásáért felelős munkacsoport ve-
zetője, valamint a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal felé.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Önkormányzati hírek A Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 
2015. május 1-től licittárgyalás útján tar-
tós bérletbe adja Hajdúnánáson a Fürdő 
utcán (futballpálya főbejárata mellett) 
újonnan épült üzlethelységét. Az épület jól 
frekventált helyen ajándék, emléktárgyak 
üzlet üzemeltetésére kiválóan alkalmas.

Az épületben található egy 14,08 nm-
es helyiség (internet kávézó), valamint a 
hozzá tartozó kiszolgáló és szociális helyi-
ségek: takarítószer raktár, kézmosó, aka-
dálymentesített mosdók, pissoir (belső 
használatra).
 Induló licit bérleti díj: 100 000 Ft/hó + 

rezsiköltségek
 Futamidő: 60 hónap (A bérleti díj 

50%-a egy összegben, előre fizetendő!)

A Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 
2015. május 1-től licittárgyalás útján tar-
tós bérletbe adja Hajdúnánáson a Fürdő 
utcán (futballpálya főbejárata mellett) 
újonnan épült üzlethelységét. Az épület 
jól frekventált helyen vendéglátó egység 
üzemeltetésére kiválóan alkalmas.

Az épületben található egy 56,95 nm-
es helyiség (internet kávézó), valamint a 
hozzá tartozó kiszolgáló és szociális helyi-
ségek: kézmosó, akadálymentesített mos-
dók, pissoir (külső és belső használatra).
 Induló licit bérleti díj: 200 000 Ft/hó + 

rezsiköltségek
 Futamidő: 60 hónap (A bérleti díj 

50%-a egy összegben, előre fizetendő!)

A leendő munkAtárs felAdAtAi lesznek:
 A szálloda és a gyógyászat gazdaságos 

és színvonalas üzemeltetése, operatív 
vezetése

 A szálláshely kihasználtsági, jövedelme-
zőségi mutatóinak javítása

 Bevételek maximalizálása, költséghaté-
kony megoldások kidolgozása

 Tárgyalások, szerződéskötések lebonyo-
lítása, kapcsolattartás a szálloda partne-
reivel, a meglévő szerződések frissítése

 Rendezvények, konferenciák szervezése 
és zavartalan lebonyolítása

 Az egység törvényi és jogszabályi kere-
teknek megfelelő működtetése

 Értékesítés
 Proaktív értékesítés új piaci szegmen-

sek, partnerek felkutatása, folyamatos 
ügyfélkör bővítés

 Értékesítési stratégia kialakítása
 Konkurenciaelemzés, az árak és a kíná-

lat dinamikus és versenyképes koordi-
nálása a versenytársak aktuális piaci 
magatartását szem előtt tartva

 A szálloda értékesítési tevékenységé-
nek teljes körű ellenőrzése, kiemelten 
a bevételi és foglaltsági információkra 
vonatkozóan

A jelölttel szemben támAsztott elvárások:
 Szakirányú felsőfokú végzettség 
 Tárgyalóképes angol nyelvismeret
 Legalább 5 év szakmai tapasztalat

 Önállóság, pontosság, precizitás
 Döntési képesség
 Teljesítmény-orientáltság
 Rendszerszemlélet
 Rugalmasság

Amit kínálunk:
 Teljes körű betanítás és szakmai támo-

gatás
 A munkavégzéshez szükséges eszközök 

biztosítása
 Önálló munkavégzés biztosítása fiata-

los légkörben
előny:
 Hasonló munkakörben, tevékenység-

ben szerzett tapasztalat
 Egyéb idegen nyelv ismerete
juttAtások:
 Versenyképes jövedelem
 Szolgálati lakás
egyéb információ:
 Amennyiben hirdetésünk felkeltette az 

érdeklődését, várjuk fényképes önélet-
rajzát és motivációs levelét az info.hol-
ding@nanasholding.hu e-mail címre.

 Jelentkezési határidő: 2014. december 
20.

 A fenti feltételeknek nem megfelelő 
önéletrajzokra nem áll módunkban vá-
laszolni.

munkAvégzés helye:
 Hajdúnánás

A leendő munkAtárs felAdAtAi lesznek:
 A vállalat által működtetett fürdő gaz-

daságos üzemeltetése a mindenkori 
jogszabályoknak és belső szabályzatok-
nak megfelelően

 A fürdő műszaki és technológiai irá-
nyítása

 A közegészségügyi és a munkaköréhez 
tartozó egyéb jogszabályok, valamint 
utasítások betartása és betartatása

 Részvétel az éves eredménytervek el-
készítésében

 A munkavégzés folyamatos ellenőrzése
 Projekt koordinációs feladatok
 Beszerzési, logisztikai feladatok ellátása
A jelölttel szemben támAsztott elvá-
rások:
 Szakirányú felsőfokú végzettség (gé-

pész-, villamos-, építőmérnök, épület-
gépész üzemmérnök, fürdőmenedzser)

 Előnyt jelent energiagazdálkodási sza-
kértői végzettség

 Legalább 5 év szakmai tapasztalat
 Önállóság, pontosság, precizitás

Tartós bérleti felhívás Tartós bérleti felhívás

A Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 

A Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 

GYÓGYKÖZPONT ÉS SZÁLLODA VEZETŐ pozícióba munkatársat keres.

FÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI VEZETŐ pozícióba munkatársat keres.

 Döntési képesség
 Teljesítmény-orientáltság
 Rendszerszemlélet
 Rugalmasság

Amit kínálunk:
 Teljes körű betanítás és szakmai támo-

gatás
 A munkavégzéshez szükséges eszközök 

biztosítása
 Önálló munkavégzés biztosítása fiata-

los légkörben
előny:
 Hasonló munkakörben, tevékenység-

ben szerzett tapasztalat

Tovább folytatódik az Ifjúsági Ház eszközeinek 
korszerűsítése, bővítése

Korábban már beszámoltunk a Hajdúnánási Újság olvasóinak arról, hogy a 35/2013. 
(V. 22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 
végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcím keretében az Okkal-Más-
Okkal Ifjúsági Egyesület 2013 júniusában pályázatot nyújtott be „Az Okkal-Más-Ok-
kal Ifjúsági Egyesület eszközbeszerzése” címmel. A szervezet a 8546689057 azonosí-
tó számon nyilvántartott pályázaton 4 906 161 Ft támogatást nyert, melyet az általa 
üzemeltetett Ifjúsági Ház felszerelésének, a látogatók rendelkezésére álló eszközök-
nek a korszerűsítésére, bővítésére fordít. A pályázati forrásból májusban beszerzett 
nagy teljesítményű projektor és lejátszó révén városunkban továbbra is működik a 
mozi. Időközben megérkezett az új, állványos vetítővászon is, amelyet főként külön-
böző előadások, klubfoglalkozások során használnak a közösségek, valamint az új 
biliárdasztal is, amely újabb lehetőséget biztosít a szórakozásra, kikapcsolódásra a 
közösségek, baráti társaságok tagjainak. Az egyesület tájékoztatása szerint a további 
eszközök beszerzése novemberben megtörténik.

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa

juttAtások:
 Versenyképes jövedelem
 Szolgálati lakás
egyéb információ:
 Amennyiben hirdetésünk felkeltette az 

érdeklődését, várjuk fényképes önélet-
rajzát és motivációs levelét az info.hol-
ding@nanasholding.hu e-mail címre.

 Jelentkezési határidő: 2014. december 
20.

 A fenti feltételeknek nem megfelelő 
önéletrajzokra nem áll módunkban vá-
laszolni.

munkAvégzés helye: 
 Hajdúnánás

Halloween-i véradás
Véradás ideje:

2014. november 11. Kedd 1200–1600

Véradás helye:
Hajdúnánás CM-Text Kft. Hajdúnánás, Kossuth u. 4.

Minden váradónak ajándékkal kedveskedünk!
Halloween-i hangulatban várunk minden régi és új véradót!
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Nyíregyházán, vagy Afrikában van 
Tarzan ösvénye?

Nánási birkózó sikerek
A Hajdúnánási Spartacus SE 
október 23-án ünnepi egyéni és 
páros asztalitenisz versenyt ren-
dezett.

Az egyéni verseny igazolt és 
nem igazolt, míg a páros verseny 
összevont kategóriában került 
megrendezésre.

A versenyre neveztek Hajdú-
nánás, Hajdúböszörmény, Tisza-
vasvári és Újfehértó versenyzői.

Az egyéni verseny helyezettjei 
érem és tárgyjutalom, a páros 
verseny helyezettjei érem díjazásban ré-
szesültek.

Igazolt kategória eredménye: 
1. Balogh Zsigmond Hn. Spartacus SE
2. Cserép Tibor Hn. Spartacus SE
3. Berkes István Hódos Imre SE
3. Varga Zoltán Hódos Imre SE
Összevont páros eredménye:
1. Balogh Zsigmond, Szentesi Ferenc 

Hn. Spartacus SE
2. Szabó Zsolt, Szilágyi József H.bösz. 

ASC SE

 November 9. 15.00: A Tudat Új Tech-
nológiája – Bódis Csaba természetgyó-
gyász előadása a művelődési központ 
emeleti termében. 

 A belépés díjtalan!
 November 11. 17.00: A Hajdúnánási 

Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület kiállítá-
sa a művelődési központ galériájában.

 November 13. 19.00: Földes László 
„Hobo”: Hármasoltár – tisztelgés a 
mesterek, Jim Morrison, József Attila, 
Vlagyimir Viszockij előtt. 

 Helyszín: a művelődési központ szín-
házterme. 

 Belépődíj: 1200 Ft vagy 1000 Bocskai 
Korona.

 November 14. 17.00: Múltidéző
 Szeretettel várjuk egy kötetlen beszél-

getésre mindazokat, akik szívesen néze-
getnek régi hajdúnánási fotókat, meg-
osztják azokkal kapcsolatos emlékeiket 
a többiekkel. Kérjük, hozza el Ön is a 
várossal kapcsolatos régi fotóit, tárgyi 
emlékeit, vagy mondja el gondolatait, 
élményeit a régmúlt időkről!

 Az első beszélgetés kiemelt témái:
 – a korabeli Liget
 – hajdani piacok, vásárok Hajdúnánáson
 November 14. 18.00 Nánási Fonó 

– néptánctanítás kicsiknek és nagyok-
nak. Táncoktató: Márton Attila. A be-
lépés díjtalan!

 November 19. 17.00–18.30 Hobby 
Börze: Szeretettel várunk mindenkit, 
akik érdeklődnek bármely gyűjtési te-
rület iránt, cserélnének, vásárolnának, 
vagy csak szívesen megnéznék má-
sok gyűjteményét! Bélyeg, képeslap, 
érme, bankjegy, szalvéta, telefonkár-
tya, kártyanaptár, játékok, könyvek, 
képregények, régiségek stb. – hozzon 
el bármit, amit szeretne eladni, elcse-

rélni vagy csak bemutatni! A részvétel 
díjtalan!

 A Kéky Lajos VMK városi sakkbaj-
nokságot szervez 2014. november 
25-ével kezdődően 3 korosztályban:

 – 12 éves korig
 – 13–16 éves korig
 – 16 év felettiek
 A verseny hétköznap délutánonként lesz 

megtartva a művelődési központban. 
 A bajnokság csak megfelelő számú je-

lentkező, korosztályonként minimum 
6 fő esetén indul el. 

 Sakk-készletről a szervezők gondoskod-
nak. Nevezési díj: 500 Ft/fő. 

 Jelentkezni lehet és további informáci-
ók kérhetőek Szólláth Zoltántól a mű-
velődési központban (52/382-400). 

 Jelentkezési határidő: november 20.
 Hajdúnánás 2014 fotópályázat:
 A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 

fotópályázatot hirdet Hajdúnánás város 
bemutatására az alábbi kategóriákban:
   I. A város (az épített környezet bemu-

tatása)
  II. Az ember (az itt élő emberek, fog-

lalkozások, rendezvények stb. be-
mutatása)

III. A táj (a természeti környezet be-
mutatása)

 Pályázni csak digitális képekkel lehet. 
Kérjük, a fotókat nagy felbontásban 
készítsék el. A fotók mindegyikének a 
2014-es esztendőben kell készülnie Haj-
dúnánás közigazgatási határán belül. 

 Beküldési határidő: 2014. november 21.
 Mindhárom kategóriában a legjobb pá-

lyamunkákat díjazzuk. A legjobb alko-
tásokból decemberben a Város Napján 
kiállítást szervezünk. További informá-
ciók a művelődési központban Szólláth 
Zoltántól kérhetőek.

Ki a zoopedagógus? – merült fel a kér-
dés a gyerekekben, mikor elolvasták a 
plakátot, hogy iskolánk Nyíregyházára, 
az Állatparkba szervez kirándulást. No 
és ők minket, vagy az ott lévő állatokat 
tanítják? – érdeklődtek tovább. Kérdés, 
kérdést követett és annyian jelentkeztek a 
kirándulásra, hogy rögtön két buszt kel-
lett rendelnünk.

A „Tarzan ösvénye – Afrika élővilágá-
nak bemutatása” cím tovább csigázta az 
érdeklődést. Nehezen jött el az indulás 
napja. Énekszótól zengett a buszunk – tré-
fás daloktól kezdve, népdalokon át min-
den jött sorba. A mi zoopedagógusunk 
Rita néni volt. Kedves, aranyos néni, aki 
mindent tudott az állatokról és nagyon 
figyeltünk érdekfeszítő előadására. 

Utunk első állomása a ragadozó ma-
daraknál volt. Megtudtuk, hogy ezek a 
szegény állatok csempészek fogságába 
kerültek az élőhelyükön. Szerencsére 
Magyarország határain – talán egyedül 
Európában – olyan kutyusok teljesítenek 
szolgálatot, akik kiszimatolják az elrejtett 
állatokat. Így kerültek Nyíregyházára már 
három éve, ahol mindent megtesznek a 

A nemzetközi versenyre 32 klub, 205 ver-
senyzője érkezett, határon túlról 4 csapat 
képviseltette magát. A Hajdúnánásiak 
közül 19-en léptek szőnyegre. Eddig még 
volt ennyi hazai induló, sikerült több 
régi versenyzőt is megnyerni a szereplésre 

Szeptember 28-án került megrendezésre Hajdúnánáson a X. Hódos Imre Birkózó 
Verseny, melyről dr. Kiss József, a Hódos Imre Sportegyesület elnöke így számolt 
be lapunknak:

A Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ programjai

Asztalitenisz

dolgozók, hogy boldogan 
éljék napjaikat. A kengu-
ruk már alig várták, hogy 
odaérjünk hozzájuk. Cso-
dálkoztunk, mikor Rita 
néni elmesélte, hogy a 
néhány cm-es ragacsos 
„Zsebibaba” könnyen be 
tud mászni az anyukája 
erszényébe és csak azért 
nem esik ki ugrálás köz-
ben, mert az emlő bele-
dagad a szájába. Kb. 3 
hónapig még a fejét sem 
dugja ki onnan. A goril-

lákhoz érve megtudtuk, hogy ők a leg-
nagyobb emberszabású majmok. Idejük 
legnagyobb részét a földön töltik. Biz-
tonságban vannak, mert egy felnőtt, okos 
hím vigyáz a családjában élő feleségeire 
és utódaira. Mégis veszély fenyegeti őket, 
mert az ember elfoglalja az élőhelyüket. 

„Tarzan ösvénye” a Maki erdőben ért 
véget. Csendben kellett lennünk, mert 
mostanában született egy kis gereza ma-
jomkölyök, akit mindenki óv és vigyáz. 
Mi csendben voltunk, de a makik bizony 
hangosak – éppen úgy esznek, mint mi 
a napköziben, mondta az egyik gyerek.  
A Fóka show méltó befejezése volt az 
állatkerti óránknak. Ámulva néztük, mi-
lyen ügyesen mozognak a Madagaszkár 
című rajzfilm zenéjére.

A sok látnivalótól kissé elfáradva érkez-
tünk meg az iskola elé. De ez nem aka-
dályozta meg a gyerekeket abban, hogy 
rögtön elkezdjék a mesélést a szüleiknek. 
Megtudtuk, hogy kit tanít a zoopedagó-
gus. Mindenkit, aki szereti az állatokat. 
Köszönjük, hogy ilyen szép délutánt tölt-
hettünk együtt.

V. Kovács Irén

(akiket tanulmányaik már elszólítottak a 
városból) és egy veterán versenyzőt. Ver-
senyzőink 7 arany, 7 ezüst, 6 bronz érmet 
szereztek,akik szép, látványos mérkőzé-
seken arattak győzelmeket. A bajnokok 
között kiemelkedő teljesítményt mutatott 
Cserepes Ádám és Ambrus Gábor. Jól 
szerepeltek a kezdő versenyzők is, akik 
között remek birkózást követően tehet-
ségként mutatkozott be Oláh Mariann. 
Csapat összesítésben megérdemelten a 
hajdúnánásiak állhattak a dobogó legfelső 
fokára, mögöttük Kaba és Kassa együttese 
végzett. A két legtehetségesebb nánási ver-
senyzőt Kovács Imre Senior Fekvenyomó 
Európa Bajnok jutalmazta. Nagy tisztelet 
és köszönet illeti a Városi Önkormány-
zatot, Aszalós László, Nyakas András és 
Orosz László Urakat önzetlen támogatá-
suk miatt. Nélkülük nem lehetnénk or-
szág szerte emlékezetesek a hajdúnánási 
birkózó versenyek. Fekete Andrea

Kép: magánarchívum

3. Magyar Levente, Sipos Sándor Hn. 
Spartacus SE

3. Varga Zoltán, Oláh László Hódos 
Imre SE

Nem igazolt kategória eredménye:
1. Nagy Attila H.bösz. ASC SE
2. Veres Dániel Hn. Spartacus SE
3. Forgács Krisztián H.bösz. ASC SE
3. Borbély László H.bösz. ASC SE
Minden helyezettnek gratulálunk. 
A képen az igazolt kategória dobogósai. 

Magyar Levente SE elnök
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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.

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

MI EZ ITT… LAZAC VAGY MALAC?
 Gondot okoznak az apró betűk? 
 Ne találgasson, jöjjön el hozzánk, most duplán jól jár!

 Egy pár Varilux multifokális szemüveglencse vásárlása esetén 
 egy másik pár Varilux lencsét adunk ajándékba.

 A lencséket kérheti normál, fényre sötétedő vagy napszemüveg kivitelben is.

 Itt az ősz, kiemelten ajánljuk Önnek az páramentes réteget!

 kizárólag a Varilux Mester Optikákban!

 Részletekről érdeklődjön üzleteinkben!

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

TRIPSÓ GYULA 
halálának 2. évfordulójára.

Megemlékezés

„A búcsúszó, amit nem tudtál 
kimondani elmaradt…

Elmentél de gondolatban halljuk, 
örökre velünk maradsz”

Fájó szívvel emlékezünk Rád: 
Feleséged, Gyermekeid és Unokáid.

UNGVÁRI LAJOS 
volt hajdúnánási lakos 

halálának 10. évfordulójára.

Megemlékezés

Könnyes szemmel fekszünk, úgy is ébredünk 
Édesapánk a temetőbe nyugszik

Nehéz a sír de még nehezebb a bánat
Mely nyomja a szívét ennek a családnak
Csillaggá változtál, barangolsz az égen,

gyere mifelénk is, úgy mint akkor réges-régen.
Szerető gyermekeid, 

vejeid, unokáid, unokamenyed Zsuzsi, 
dédunokád Regina
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Továbbra is várom kedves vendégeinket, házi süteményekkel 

húsz féle pizzával és három féle menüvel.

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. 

A Hajdúnánási Gyógyfürdő szeretettel várja 
a kikapcsolódni és gyógyulni vágyó fürdővendégeket! 
Vegye igénybe gyógyászati kezeléseinket az 
Aranyszalma Gyógycentrumban!

Színvonalas szaunaprogramjaink 
mellett próbálja ki fényterápiás 
infraszaunánkat is!

Próbálja ki színvonalas szauna programjainkat, 
szerdán, pénteken és szombaton is!

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

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!!!

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
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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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Otthoni pénzkereset!
Teafű és egyebek csomagolása

06-90/603-607

Női kézilabda NB I/B

Férfi kézilabda NB II.
Hajdúnánás Robzol 2000 KSE–Berety-
tyó MSE 25–21 (11–11)

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Szendi, 
Türk-Surman. (október 18.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: FEL-
FÖLDI (kapus), Csuzda 2, CSONKA 
10/3, Póser, Bancsók 3, Hadadi 6/2, Tóth 
2. Csere: Reszegi, Torma (kapusok), Fe-
hérvári, Ötvös, Daróczi 1, Szabó 1, Tu-
picza, Dankó. Edző: Hadas Sándor

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

Hadas Sándor: Nem játszottunk jól, 
de kellenek az ilyen sikerek is! A 2 pont a 
mienk és ez a legfontosabb!

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE–Be-
rettyó MSE 36–19 (19–6)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Fórián, 
Szilágyi. (október 18.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: TOR-
MA (kapus), NAGY 4, BODOGÁN 4, 
NÉMETH 3, TUPICZA 2, DANKÓ 9/1, 
BATA 4. Csere: Mezei, Reszegi (kapusok), 
KELEMEN 3, HARSÁNYI 1, ÖTVÖS 2, 
SZELECZKI 2 Csuzda. 

Edző: Madai Tamás
Hétméteres: 1/1, illetve 6/3. Kiállítás: 

10 perc, illetve 6 perc. 
Madai Tamás: Igazi csapatmunkával 

sikerült a mai napon nyernünk. Minden-
ki hozzá tett a mérkőzéshez.

Kovács Balázs

Kispesti NKK–Hajdúnánás SK 21–21 
(12–11) 

Budapest, Soroksár 120 néző. Vezette: 
Hardi, Hoffmann. (október 5.) 

Hajdúnánás Termál SC: JUHÁSZ (ka-
pus), POÓR 2, TAKÁCS P 1, ZIHOR 4, 
TAKÁCS A 7/2, CSICSÓSZKI 2, MI-
KULA. Csere: SIMAI (kapus), TÓTH, 
DUDÁS, MARTINEK 3, KOVÁCS, 
DARABOS 2, BUDAHÁZY, MEKES. 
Edző: Molnár András

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

Molnár András: Ez olyan eredmény, 
amire igazán büszkék lehetünk. Csapat-
ként voltunk jók.

Juniormérkőzés: Kispesti NKK–Hajdú-
nánás SK 22–25 (11–14)

Budapest, Soroksár 60 néző. Vezette: 
Acsai, Balogh. (október 5.)

Hajdúnánás TSC: JUHÁSZ (kapus), 
CSONTOS 3, Takács P 1, Tóth 4/1, DU-
DÁS 8, Lakatos 2, Kovács 2. Csere: Jóna 
(kapus), LENGYEL 2, Mekes 2, Csiki 1, 
Tar. Edző: Nagy Attila

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

Nagy Attila: Még mindig hibátlanok 
vagyunk. Egy erős csapat otthonában 
nyertünk, örülök, hogy mindenkinek já-
téklehetőséget tudtam adni.

Hajdúnánás SK–Kézilabda Szeged 
SE 33–29 (16–15)

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Halász, 
Tarnavölgyi. (október 19.)

Hajdúnánás SK: Juhász (kapus), POÓR 
3, ZIHOR 3, CSICSÓSZKI 8, MAR-
TINEK 3, TAKÁCS P 4, DARABOS 2. 
Csere: Simai, Szilágyi (kapusok), MIKULA 
1, KOVÁCS, TAKÁCS A 8/3, BUDAHÁ-
ZY 1, Dudás, Tóth, Mekes. Edző: Molnár 
András

Hétméteres: 3/3, illetve 6/3. Kiállítás: 
12 perc, illetve 16 perc.

Molnár András: Rendkívül összesze-
detten sikerült egy komoly játékerőt, kép-
viselő Szegedet hazai pályán megvernünk.

Juniormérkőzés: Hajdúnánás SK–Kézi-
labda Szeged SE 33–28 (18–14)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Kato-
na, Konyári. (október 19.)

Hajdúnánás SK: Juhász (kapus), Me-
kes 1, SZŐNYI 6, Lakatos, KOVÁCS 7, 

TÓTH 9/1, Csontos 1/1. Csere: Varga 
(kapus), LENGYEL 4, TAKÁCS P 5/2, 
Tar, Csiki, Nagy, Huszti, Mezei. Edző: 
Nagy Attila.

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

Nagy Attila: A második félidő elején 
eldöntöttük a mérkőzést, de aztán gon-
doskodtunk róla, hogy izgalmas legyen a 
vége. Sajnálom azt a negyedórás holtpon-
tot. Gratulálok a csapatnak és a szalagtű-
zős lányaimnak

14 | 10 | 31.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

142 369 540 FORINTBÓL ÚJABB 
KÖZINTÉZMÉNY ÉPÜLET-
ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE 
VALÓSULT MEG HAJDÚNÁNÁSON

A Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hajdúná-
nás, Iskola utca 3–5–7. sz. alatti intézményegységében ez év nyarán meg-
történt az ingatlan épületenergetikai korszerűsítése. A felújítás magában 
foglalta a külső oldali nyílászárók cseréjét, a homlokzati hőszigetelését, a 
világítási rendszer, a hőközpont és a levegőztetés korszerűsítését, vala-
mint a radiátor szelepek szabályozhatóvá tételét.

Hajdúnánás város újabb állomáshoz érkezett a közintézményként működő épüle-
teinek korszerűsítésében.
A KEOP-5.5.0/A/12-2013-0136 azonosító számú, „Hajdúnánás, Iskola u. 3–5–7. 
szám alatti meglévő iskola épület épületenergetikai fejlesztése” című projekt kere-
tében az 1980-as években épült, mára energetikai szempontból is korszerűtlenné 
vált oktatási intézmény újult meg kívülről és belülről egyaránt.
Az épület energetikai korszerűsítését a mára már elavult műszaki- és technológiai 
színvonal indokolta, hiszen az ehhez társuló energiaárak nem tették lehetővé a 
gazdaságos működtetés.
A nyertes projektnek köszönhetően olyan komplex modernizálás történt az intéz-
ményegységében, amely az intézményt használó tanulók és pedagógusok számá-
ra méltó körülményeket biztosít a mindennapokban, jelentősen emeli a gépészeti és 
műszaki színvonalat, ez által gazdaságosabbá téve a működtetést.
A felújítás révén javult az energiafelhasználás hatékonysága, csökkent a káros-
anyag-kibocsátás, mellyel hozzájárulunk környezetünk fenntarthatóságához.
A 121 014 109 Ft összegű pályázati támogatásnak köszönhetően megvalósult az 
intézményegység teljes oldalfalas külső hőszigetelése, az épület nyílászáróinak 
műanyag ajtó- és ablakokra történő cseréje, a gépészet és a világítás korszerűsí-
tése. Az épületben található radiátor szelepek kicserélésével egyénileg szabályoz-
hatóvá váltak a hőleadó fűtőtestek, korszerűsítésre került a meglévő hővisszanyerő 
szellőzőrendszer és a távhő központ is.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Kohéziós Alap

Bôrös félsertés (félben perzselve) 678 Ft/kg
Sertés apróhús darálva illetve darabosan 
(70%-os hústartalommal) 799 Ft/kg
Sertés máj 299 Ft/kg
Sertés láb (elsô-hátsó) 199 Ft/kg
Sertés háj 249 Ft/kg
Bôrös süldô comb (láb nélkül) 799 Ft/kg
Bôrös süldô lapocka (láb nélkül) 729 Ft/kg
Bôrös süldô császár (csontos) 729 Ft/kg

Bôrös süldô karaj (csontos) 999 Ft/kg
Bôrös süldô tarja csontos 999 Ft/kg
Marha gulyáshús 999 Ft/kg
Marha leveshús (szegy-oldalhegy) 999 Ft/kg
Marha pacal 799 Ft/kg
Birka 999 Ft/kg
Csirke szárny 550 Ft/kg
Tepsis csirke 470 Ft/kg

Boltjaink: Hús Mintabolt Hajdúnánás, Köztársaság tér. 
 Húsáruház Hajdúnánás, Böszörményi u.

AKCIÓS AJÁNLATA!
Az akció idotartama: 2014. 11. 05.–11. 30.


