
agy jelentőségű beruházás kezde-
tét jelző ünnepség volt szeptember 
19-én a Hajdúnánási Gyógyfür-

dő előtti téren. Mint arról már többször 
is beszámoltunk, 2013 szeptemberében 
vált valósággá; Hajdúnánás Város Önkor-
mányzata és a Hajdúnánási Építő és Szol-
gáltató Kft. konzorciumban benyújtott, a 
Hajdúnánási Gyógyfürdő környezetének 
funkcióbővítését megcélzó ÉAOP-os pá-
lyázata nyertes lett. A Regionális Operatív 
Program Irányító Hatóság vezetője 444 
563 085 Ft összegű támogatást ítélt meg. 

A projekt keretében a Gyógyfürdő köz-
vetlen környezetének teljes körű fejlesztése 
történik meg Az új arculat kialakítása so-
rán pl. nonpro� t szolgáltatóház, a sportte-
lep gyalogos főbejárata, közcélú parkoló, 
szabadtéri színpad építése, járdafelújítás, 
tér és park kialakítása és közúthálózat fej-
lesztése történik meg. 

A nagy volumenű, a város tervszerű fej-
lesztési folyamatába illeszkedő beruházás 
ünnepélyes alapkő letételére szeptember 
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2014. szeptember 19-én ünnepélyes 
alapkőletétellel vette kezdetét a Haj-
dúnánási Gyógyfürdő környezetének 
funkcióbővítő fejlesztése. 

www.hajdunanas.hu
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Tiba István, Szólláth Tibor, dr. Horváth Tibor, Tanyi Bertalan, Kiss Erzsébet, Rozgonyi Attila

19-én került sor a közeljövőben megva-
lósuló fejlesztés helyszínén. A vendégeket 
Szólláth Tibor polgármester úr köszön-
tötte. Mint mondta, ünnep ez a mai nap, 
hiszen olyan beruházások valósulhatnak 
meg, amelyek európai színvonalúvá teszik 
ezt a környezetet, és méltó látvány fogadja 
majd az idelátogatókat és a helybelieket 
is. Emlékeztetett arra is, hogy ez egy iker-

projekt, hiszen a funkcióbővítő pályázat 
második ütemével egy komplett szabad-
idős centrum is megvalósul, amely még 
vonzóbbá teheti az idelátogatók számára 
városunkat, a fürdőt. 

Polgármester úr köszöntő szavai után 
Tiba István országgyűlési képviselőnk osz-
totta meg gondolatait a fejlesztéssel kap-
csolatban. Többek között emlékeztetett 

arra, hogy nagyon fontos a fürdő, de mel-
lette azok a terek is, amelyek nemcsak az 
idelátogató vendégeket szolgálják majd ki, 
hanem a nánásiakat is. Mindemellett szólt 
arról is, hogy a beruházás során, helyi 
vállalkozók, helyi emberek jutnak mun-
kához. Az ünnepi pillanatok részese volt 
Kiss Erzsébet az Észak Alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség Regionális Opera-
tív Program Végrehajtási Osztály Vezetője 
is, aki szintén elismeréssel szólt városunk 
fejlesztési politikájáról.

A köszöntő szavak után került az idő-
kapszula elhelyezésre, amely több doku-
mentumot tartalmazott; a beruházás 
látványtervének egy-két darabját, teljes 
Bocskai korona címletsor mintáját, egy 
tavalyi Hajdúnánási Újságot, amelyben 
elsőként adtunk hírt a nyertes pályázatról, 
és a város jövőbeni fejlődését bemutató 
gyermekrajzokat. A beruházás kivitelezé-
sét a MikronTech Kft. nyerte el, amely-
nek ügyvezető igazgatója a hajdúnánási 
származású Tanyi Bertalan, aki elmondta, 
bízik abban, hogy a jelenlegi beruházás 
újabbakat fog generálni. A funkcióbővítő 
I.sz. projekt kivitelezési munkáinak első 
szakasza várhatóan december 31-ig feje-
ződik be. (HNU)

Miniszter úr elsőként a Kendereskertet, 
városunk magyartarka és szürke marha, 
bivaly, juh és kecske állományát, valamint 
fóliás növénytermesztést tekintette meg. 
Ezt követően a Fürdő utca végén található 
kertészetben a fóliás- és szántóföldi zöld-
ségtermesztést ismerte meg. A bejárás vég-
ső állomása az Arany János utcai telephely 
volt. A feldolgozó üzemben a zöldségtar-
tósítás megtekintése után a Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat sikeres tanyafej-
lesztési pályázatával kapcsolatban tartott 
sajtótájékoztatót. A minisztérium 2013-
as pályázatnak köszönhetően települé-
sünk 9 132 570 Ft összegű támogatást 

nyert a külterületen élők életminőségének 
javítása, és a tanyai életvitel támogatása 
érdekében benyújtott pályázaton. A 10 
147 300 Ft összköltségvetésű projekt ter-
hére hátsó függesztésű szárzúzót, dobos 
fűkaszát, rézsűkaszát és egy nehéz vonta-
tott „V” tárcsát vásárolt az önkormányzat. 
A 2012-es Startmunka program már ko-
rábban lehetővé tette 1 db MTZ-1221.3 
és 1 db MTZ-952.3 traktor, pótkocsi és 
gréder beszerzését. Ezekkel az eszközök-
kel a mezőgazdasági utak karbantartása 
megkezdődött. Az idei fejlesztés során 
beszerzett vontatott munkagépekkel ki-
egészülve az önkormányzat közigazgatási 

Miniszteri vizitáció – Hajdúnánáson járt 
Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter

Miniszteri tájékoztató az Arany János utcai telephelyen

Magasrangú kormányzati képviselő járt városunkban október 2-án. Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter sorra látogatta a Hajdúnánási Városi Önkormányzat gazdál-
kodásának, a Start-munka mintaprogram jó gyakorlatának megvalósulási helyszíneit.

területén lévő kül-
területi úthálózat 
megközelítőleg a 
20%-át, a tanyán 
élők által legtöbbet 
használt útszaka-
szokat tudjuk most 
már folyamatosan 
karbantartani. Le-
hetőségünk nyílik 
a folyamatos jár-
hatóság érdekében az útpadka, illetve az 
árkok gyommentesítésére is. 

Miniszter Úr elismerését fejezte ki vá-
rosunk rendszert alkotó fejlesztési célki-
tűzéseiről, valamint az ehhez benyújtott 
pályázati eredményeiről. A minisztérium 
korábbi, 2012-es pályázati kiírásainak kö-
szönhetően valósulhatott ugyanis meg a 

Termelői Piac kialakítása és városunk első, 
saját márkájának, a Nánási Portékának a 
megteremtése, továbbá a külterületen élők 
mindennapjait segítő tanyagondnoki szol-
gáltatás megvalósításához szükséges eszkö-
zök és a gépjármű beszerzése is.

(HNU)
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Szeptember 18-án délután vállalkozói fórumra érkezett Hajdúnánásra Seszták 
Miklós, nemzeti fejlesztési miniszter. A fórum előtt Szólláth Tibor polgármester 
úr és Tiba István országgyűlési képviselők társaságában rövid sajtótájékoztatót 
tartott a városházán.

Új szálloda HajdúnánásonÚj szálloda HajdúnánásonÚj szálloda Hajdúnánáson

Felújítások – lépésről lépésreFelújítások – lépésről lépésreFelújítások – lépésről lépésreFelújítások – lépésről lépésreFelújítások – lépésről lépésreFelújítások – lépésről lépésre
A Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat a „Haj-
dúnánás, Iskola u. 3– 
5–7. szám alatti meglévő 
iskola épület épületener-
getikai fejlesztése” tár-
gyú pályázati felhívás-
ra 2013. februárjában 
nyújtotta be pályázatát, 
melyet ez év júliusában 
támogatásra érdemesnek 
ítélt a Környezet és Ener-
gia Operatív Program 
Irányító Hatóságának 
vezetője.

Az épület energetikai korszerűsítését a 
már elavult műszaki- és technológiai szín-
vonal indokolta, hiszen a leromlott álla-
potú intézményben megépítése óta nem 
került sor a felújításra. 

Tóth Imre, a Bocskai István Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igaz-
gatója ünnepi beszédében köszönetét fe-
jezte ki mindazoknak, akik hozzájárultak 
ahhoz, hogy egy ilyen „mesepalotában” 
folytathassák és kezdjék meg tanulmánya-
ikat az elkövetkező időszakban városunk 
diákjai.

A pályázatnak és az önkormányzat ál-
tal biztosított önerőnek köszönhetően sor 
került az intézményegység teljes oldalfalas 
külső hőszigetelésére, az épület nyílászá-
róit műanyag ajtó- és ablakokra cserélték, 
illetve megtörtént a gépészet és a világítás 
korszerűsítése is. 

Szólláth Tibor polgár-
mester úr köszöntőjében 
azt hangsúlyozta, hogy 
ezekkel a felújításokkal, 
amelyeknek főként gyer-
mekeink a haszonélve-
zői, Hajdúnánás közös 
jövőjét építjük. Ők éle-
tünk legfontosabb gyü-
mölcsei, ezért mindent el 
kell követni azért, hogy a 
lehető legmagasabb szin-
tet biztosítsuk számukra 
az oktatás-nevelés során 
szakmai és infrastruktu-

rális tekintetben is. 
Schanda Tamás, az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának i� úságpolitikáért és 
esélyteremtésért felelős helyettes állam-
titkára ünnepi beszédében hangsúlyozta, 
hogy Hajdúnánás egy magáért tenni aka-
ró város, melynek közössége nem elégszik 
meg azzal, ami van, hanem növekszik, 
fejlődik, s gyarapszik, hiszen a felnövekvő 
generáció kötődésének minél erősebbnek 
kell lennie szülővárosához.

Az ünnepi köszöntőket követően 
Schanda Tamás, helyettes államtitkár úr 
és Szólláth Tibor, Hajdúnánás város pol-
gármestere átvágta a nemzetiszínű avató-
szalagot, majd Nyakas Gábor, a kivitelező 
Nyak-Ép Kft. ügyvezetője, rövid sétára in-
vitálta a vendégeket a felújított épületben.

(HNU)

Az 1993-ban átadott 
Somorjai László Városi 
Sportcsarnok felett bizony 
eljárt az idő, szükségessé 
vált mind a külső, mind a 
belső terek felújítása. Mint 
ismeretes az elmúlt évben 
a csarnok homlokzati ré-
sze, idén pedig a belső te-
rek egy része újult meg. A 
Belügyminisztérium támo-
gatásának köszönhetően, a 
mostani, a szociális épü-
letrészt érintő teljeskörű 
felújítás után az intézmény 
öltözői, irodai és konditer-
mi része is kulturált körülmények között 
várja a diákokat, a sportolni vágyó felnőt-
teket és � atalokat egyaránt.

Az átadó ünnepségre szeptember 25-
én, délelőtt került sor, ahol elsőként Szól-
láth Tibor polgármester úr köszöntötte 
a résztvevőket, aki hangsúlyozta, hogy 
kizárólag lépésről-lépésre lehet fejleszteni, 
korszerűsíteni városunk intézményeit, hi-
szen csak akkor tud a város is megújulni, 
hogyha az intézményei is folyamatosan 
újulnak. A több mint 21 millió forintos 
beruházás nagyobbik fele belügyminiszté-
riumi pályázati forrásból, illetve saját erő 

felhasználásával valósult 
meg – tájékoztatott tovább 
polgármester úr.

A támogató belügy-
minisztérium képvisele-
tében Pogácsás Tibor ön-
kormányzati államtitkár 
mondott köszöntő ünnepi 
beszédet, aki az önkor-
mányzati szférából került 
a minisztériumba, így na-
gyon jól ismeri, mennyi 
munka van egy-egy ilyen 
folyamatban, míg egy be-
ruházás gondolata eljut 
a megvalósításig. Állam-

titkár úr kiemelte, hogy nagyon fontos 
minden beruházás, fontosak az anyagi 
dolgok, de az emberi kapcsolatok talán 
még ezeknél is fontosabbak. Gratulált 
Hajdúnánásnak, az itt élőknek, akiket, 
mint mondta, szorgalmas, iparkodó em-
bereknek ismerte meg.

Ezt követően államtitkár úr és polgár-
mester úr vágták át a nemzetiszínű ava-
tószalagot, és adták át jelképesen az intéz-
ményt a városnak, és a működtető Kőrösi 
Gimnáziumnak.

(HNU)

2014. szeptember 24-én került átadásra 
Hajdúnánás új szállodája, a HOTEL ME-
DIAN a Hunyadi utca 13. szám alatt. Eb-
ből az alkalomból kerestem meg kérdése-
immel a szálloda üzemeltetőjét, Oláh Sán-
dort, az OLEX Kft. ügyvezető igazgatóját.
 Átadásra került az új szálloda. Termé-

szetesen egy ilyen épület elkészítésének nagy 
anyagi vonzata is van. Miből � nanszíroz-
ták az építkezést?

A szálloda megépítése természetesen te-
temes anyagi vonzatokkal is járt. Ezt több 
forrásból sikerült biztosítanunk. Ide sorol-
nám az Európa Uniós támogatást, a felvett 
hitelt és természetesen a saját erőt is.
 Mit kell tudnunk magáról a szállodáról?
Az épület ötvözi a szálláshely szolgálta-

tást és a vendéglátás elemeit. Ha minden 
jól alakul, decembertől belép a wellness 
szolgáltatás is. Vendégeink számára 26 
szoba, 2 apartman, konferenciaterem, ét-
terem, borozó és kávézó áll rendelkezésre. 
Közel 180 főt tudunk fogadni. Vendégeink 
számára belépési lehetőséget biztosítunk a 

Mint ismeretes Magyaror-
szág a 2014–2020-as uniós 
pénzügyi ciklusban a meg-
ítélt támogatás nagyobb 
részét gazdaságfejlesztésére 
szánja. A szándék a magyar 
gazdaság megerősítése, fő-
ként pedig a kis és közepes 
vállalkozók minél erőtelje-
sebb megsegítése. A 34,5 
milliárd eurónyi támogatás 
a hazai önrésszel kiegé-
szülve óriási fejlesztéseket 
generálhat. Erről is szó esett azon a rövid 
sajtótájékoztatón, amelyet Seszták Miklós 
nemzeti fejlesztési miniszter tartott szep-
tember 18-án a városházán. Miniszter úr 
tájékoztatott arról, hogy az új pénzügyi 

ciklusban jelentős források 
lesznek elérhetőek a kö-
zösségi, főként a kötöttpá-
lyás közlekedésben. Mint 
mondta, a jó minőségű 
út- és vasúthálózat egyik 
alapfeltétele a gazdasági ver-
senyképességnek. 

Szintén fontos gazdaság-
élénkítő intézkedés az az 
energiahatékonysági prog-
ram, amely szeptember vé-
gével nyílt meg egyrészt a 

lakosság másrészt pedig a kisvállalkozások 
számára. Seszták miniszter úr elmond-
ta még, hogy az új operatív programok 
várhatóan október–november hónapban 
kerülnek kiírásra. (HNU)
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A Somorjai László Városi Sportcsarnok 2013. évi külső, homlokzati felújítás után 
idén folytatódtak a munkálatok, ezúttal a szociális helyiségek, öltözők, zuhanyzók, 
konditerem, irodahelyiségek kaptak szép új burkolatot, nyílászárókat, cserélték le 
a világítótesteket korszerű, energiatakarékos rendszerre. Az ünnepélyes átadásra 
szeptember 25-én került sor.

A Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Iskola u. 3–5–7. 
szám alatti intézményegység felújított épületét október elsején ünnepélyes keretek 
között adtak át.

Fotó: Harsányi Zsolt

helyi gyógyfürdőbe. Szállodánk gyermek-
barát, így természetesen kisgyermekes 
családokat is tudunk fogadni. Szállodánk 
étterme Gárdonyi János séf vezetésével 
igyekszik vendégeink ellátását biztosíta-
ni. Étkezés terén biztosított úgy a menüs, 
mint a rendeléses kiszolgálás. Kiszolgáló 
egységeink nem csak a szálloda vendégeit, 
hanem a betérő látogatókat is szívesen lát-
ják el. Előzetes egyeztetés alapján rendez-
vények tartására is van lehetőség. Jelenleg 
maximum 110 fő részére, amely még bő-
vülni fog. Szállodánk személyzete 18–20 
fő. Igyekszünk mindent megtenni, hogy 
egyre több vendéget fogadjunk. Ebben se-
gít az internet, honlapunk, szakportálunk 
és egyéb lehetőségek.
 Honnan várnak vendégeket?
Természetesen úgy külföldi, mint bel-

földi vendégeket is fogadunk. Mellettük 
várunk üzletembereket és sportolókat is. 
Alkalmi vendégeinket is szívesen látjuk 
szállodánkban. Mindenki számára nyitva 
vagyunk és minőségi szolgáltatásainkkal 
várjuk a hozzánk érkezőket.
 Melyek az elérhetőségeik?
Címünk: 4080 Hajdúnánás, 
Hunyadi u. 13. Telefon: 06-52/570-140
E-mail: info@hotelmedian.hu 
Honlapunk: www.hotelmedian.hu
Válaszait megköszönve vendégekben 

gazdag jó működést kívánunk!

Gut István
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Szeptember 26-án új oktatási intézményegység avató ünnepségére került sor a 
Magyar utca 104. szám alatt. Az egykori 6. sz. általános iskola épületének egyik 
szárnyában alakították ki a Hajdúnánási Óvoda legújabb intézményegységét, 
a Gesztenyevirág Óvodát.

Néhány éve még sokan kétségbe vonták, 
hogy egyáltalán a közösség szolgálatában 
marad a Magyar utca 104. alatti egyko-
ri 6. sz. iskola épülete. Aztán ez év kora 
tavaszán elindultak a munkálatok, és rész-
ben pályázati, részben saját források bevo-
násával augusztus végére beköltözhetővé 
vált Hajdúnánás legújabb óvodája, amely 
a Gesztenyevirág nevet kapta. Újdonság 
az óvodában, hogy kétszintes, a földszin-
ten alakították ki pl. a tornaszobát, a lo-
gopédiai foglalkoztatót, a szülői fogadót, 
az orvosi szobát, pihenőt, és egy nagy-
méretű óvodai foglalkoztatót. Az emeleti 
részen három csoportszoba, és egy egyéni 
foglalkoztató került kialakításra, továbbá 
itt található még az óvodavezetői iroda, a 
pihenő, valamint a dolgozók részére öltö-
ző-zuhanyzó és teakonyha. 

Az új óvoda ünnepélyes avatására szep-
tember 26-án délelőtt került sor, ahol 
elsőként Szólláth Tibor polgármester úr 

2014. június 17-től Szabó Norbert tűz-
oltó őrnagy a Hajdúnánási Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség vezetője megyénk 
4 járásában, 16 településen látja el a ka-
tasztrófavédelemmel kapcsolatos felada-
tok, valamint a szervezetileg alárendelt 
hivatásos és önkormányzati tűzoltóságok 
szakmai irányítását. 

Már középiskolai tanulmányaim során 
eldöntöttem, tűzoltó leszek. Az ehhez 
vezető céljaimat a Szent István Egyetem 
Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Karának 
tűzvédelmi mérnöki szakára történő je-
lentkezéssel kezdtem. 2002-ben a dip-
loma megszerzését követően, tudatosan 
választottam az alternatív katonai szolgá-
lat letöltését, az akkor még önkormány-
zati tűzoltóságon. Majd 3 év várakozást 
követően, 2007. március 8-án tehettem 
le eskümet és kezdtem el munkámat hi-
vatásos tűzoltóként a megyei igazgatóság 
megelőzési osztályán. Az igazgatóságon 
eltöltött évek alatt számos képzésen vet-
tem részt, tűzvizsgáló képesítést, veszélyes 
áru ügyintéző szakképesítést szereztem 
közúti, vasúti és légi szállítási ágazatokra 
egyaránt. Számos szemináriumon, to-
vábbképzésen gyarapíthattam tudásomat 
a hatósági jogalkalmazás terén. Néhány 
hónap megbízott megyei hatósági osz-
tályvezetői feladatok ellátását követően, 
az iparbiztonsági szakterület területi szin-
ten történő megalakulásával, 2012-től 
előbb veszélyes üzemi szakreferensként, 

Új óvodával gazdagodott városunkÚj óvodával gazdagodott városunkÚj óvodával gazdagodott városunk Új vezető a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófa-Új vezető a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófa-Új vezető a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság Hajdúnánási védelmi Igazgatóság Hajdúnánási védelmi Igazgatóság Hajdúnánási 
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége élénKatasztrófavédelmi Kirendeltsége élénKatasztrófavédelmi Kirendeltsége élénKatasztrófavédelmi Kirendeltsége élénKatasztrófavédelmi Kirendeltsége élénKatasztrófavédelmi Kirendeltsége élén

majd iparbiztonsági felügyelőként foly-
tattam pályafutásomat egészen kirendelt-
ségvezetői kinevezésemig, melynek során 
a veszélyes anyagokkal foglalkozó üze-
mek hatósági felügyeletével kapcsolatos 
ismereteimet bővíthettem. Felügyelőként 
már részben a hajdúnánási kirendeltsé-
gen, részben pedig a megyei főfelügyelő 
helyetteseként teljesítettem szolgálati fe-
ladataimat. 2014-ben rendészeti szakvizs-
gát tettem, valamint rendészeti vezetővé 
képző tanfolyamot végeztem el. Az olykor 
sokkal több Debrecenben eltöltött idő 
ellenére, sohasem terveztem, hogy elköl-
tözök Hajdúnánásról. Jelenleg is itt élek 
az immáron harmadik alkalommal anyai 
örömök előtt álló kedves párommal, a ne-
gyedik osztályos nagy-, és a nagycsoportos 
óvódás kislányommal. 

Kinevezésemet hivatásom eddigi legna-
gyobb kihívásnak tekintem, ahol az eddig 
megszerzett tudásomat, szakmai tapaszta-
lataimat kamatoztathatom, és természe-
tesen tovább gyarapíthatom. Munkámat 
a legnagyobb alázattal, a számomra és a 
szervezeti egység részére meghatározott 
célok eléréséhez legjobb szakmai tudá-
sommal és nagy lendülettel kezdtem meg. 
Szerencsés vagyok, hogy „haza kerültem” 
értem ezalatt, hogy az állomány valameny-
nyi tagját korábban is ismertem, amely a 
beilleszkedésemet és a vezetőként törté-
nő elfogadásomat nagyban elősegítette. 
A felső vezetői szint elképzeléseinek helyi 
szinten történő érvényre juttatása mellett, 
fő célkitűzésként fogalmaztam meg a fo-
lyamatosan bővülő hatáskörökből adódó 
feladatok hatékony, precíz, gyakorlatias 
és módszeres végrehajtását, a minőségi 
munkára való törekvéssel. Kollégáim ré-
szére maximális szakmai felkészültséget, 
határozott, gyors és fegyelmezett munka-
végzést határoztam meg. 

Lejegyezte: 
Gut István

köszöntötte a vendéget. Emlékeztetett 
arra, hogy a néhány éve még a megma-
radásért küzdő HÉPSZOLG Kft. ebben 
a beruházásban már generál kivitelező 
volt. Mint mondta, az ősz a betakarítás, 
a szüret időszaka, és a város is most kezdi 
szüretelni azokat az eredményeket, ame-
lyek az elmúlt évek vetésének gyümölcsei, 
amelyek az itt élők javát szolgálja.

Ünnepi avató beszédet ezúttal Rácz 
Róbert, a Hajdú-Bihar Megyei Kor-
mányhivatal kormánybiztosa mondott, 
aki kiemelte, hogy Hajdúnánás milyen 
jól sáfárkodott anyagi-szellemi erőivel az 
elmúlt években. Mint mondotta, segíteni 
is csak annak lehet, aki saját erejével is jól 
tud gazdálkodni. Fontosnak tartotta meg-
említeni, hogy városunk lakói hisznek a 
fejlődésben, hisznek gyermekeik jövőjé-
ben, amit ez az új óvoda is bizonyít. A kö-
szöntő szavak után városunk történelmi 
egyházainak lelkészei áldották, szentelték 
meg az új létesítményt.

Az új intézmény avatószalagját Rácz 
Róbert kormánybiztos úr, Szólláth Tibor 
polgármester úr és dr. Horváth Tibor a 
Hajdúnánási Holding Zrt. vezérigazga-
tója vágták át. Ezt követően Rozgonyi 
Attila, a generálkivitelező Hépszolg Kft. 
ügyvezető igazgatója adta át az intézmény 
kulcsait Kovácsné Bata Éva intézményve-
zető asszonynak és az óvodások két ap-
rócska képviselőjének. (HNU)

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

MI EZ ITT… LAZAC VAGY MALAC?
 Varilux multifokális lencsékkel minden távolságra éles képet kapunk 
 és az apró betűk sem jelentenek többé gondot.

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

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

       kizárólag a Varilux Mester Optikákban!

 Részletekről érdeklődjön üzleteinkben!

A fotót Kövecs Imre nyugalmazott zeneiskolai 
igazgató küldte be szerkesztőségünkbe az aláb-
bi információval.: „1970-től álltunk kapcsolat-
ban Szepsi város zeneiskolájával. Ez a látogatás 
1971-ben történt. Érkezésünk estéjén tartottuk 
egybeszabott növendék-tanári koncertünket. 
Másnap reggel 7 órakor indultunk a Magas-Tát-
rához. A felvétel Ó-Tátrafüreden, a vasúti lanov-
ka állomásépülete előtt készült. Innen utaztunk 
fel Hrebienok-ra, ahonnan kirándulásokat tet-
tünk – pl. a Tarpataki-Nagyvízeséshez. Estére 
érkeztünk vissza Szepsibe. Másnap ebéd után 
indultunk haza.

Zeneiskolások Ó-Tátrafüreden - anno 1971-benZeneiskolások Ó-Tátrafüreden - anno 1971-benZeneiskolások Ó-Tátrafüreden - anno 1971-ben
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2005. óta a Magyar Olvasás-
társaság kezdeményezésére 
minden év szeptember 30. – 
nagy magyar meseírónk, Bene-
dek Elek születésének alkalmá-
ból – a népmese napja. E jeles 
nap célja, hogy iskolákban, 
könyvtárakban, művelődési 
házakban megkülönböztetett 
� gyelemmel forduljanak gye-
rekek és felnőttek a magyar, 
s más népek meséi felé. A nap legszebb 
gondolata, melyet a fentebb említett 
társaság fogalmazott meg felhívásában, 
a következő: „Őseinktől kincsekkel teli 
tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha 
egyre gyakrabban tétlenül néznénk ennek 
háttérbe szorulását, elfelejtését. Vegyük bir-
tokba, ismerjük meg, fényesítsük újra és 
adjuk tovább az eleinktől kapott, élethosz-
szig érvényes, értékes, unokáink számára is 
feltétlenül megőrzendő, mesebeli kincseket!”

Iskolánk minden évben bekapcsolódik 
valamilyen szinten e nap méltó megün-
neplésébe tanórákon illetve valamelyik 
városi intézménnyel karöltve mesemondó 
délután vagy verseny formájában.

Az idén sem történt ez másként: egy 

sikeres pályázat eredménye-
ként a Hajdú-Bihar megyei 
Önkormányzat támogatásával 
Bodnárné Varga Márta és Var-
gáné Papp Júlia segítségével 
egy varázslatos mesedélutánon 
vehettek részt iskolánk 3–4–5. 
osztályos tanulói a Polgári úti 
intézményegységének könyv-
tárában szeptember 25-én. 
A mesedélután vendége Budai 

Ilona, Magyar Örökség díjas népdaléne-
kes, mesemondó volt, aki ízes beszédével, 
székelyföldi meséivel, népdalaival és talá-
lós kérdéseivel lenyűgözte kis és nagyob-
bacska hallgatóit. 

Kincses tarisznyát kaptak ezen a délutá-
non a résztvevő gyerekek, melyet tovább 
gazdagíthatnak saját meseélményeikkel, 
olvasmányaikkal is, hogy valóban teli 
tarisznyával indulhassanak útra, ha majd 
indulniuk kell.

A mesedélutánhoz egy Benedek Elek 
könyvkiállítás és egy meseillusztrációs 
rajzpályázat is kapcsolódott, melyre több, 
mint 100 alkotás érkezett, melyek az isko-
la könyvtárában tekinthetők meg.

Kép és szöveg: Fekete Andrea

Ha ősz, akkor szüret, ha szüret, akkor sző-
lőpréselés, felvonulás, ostorpattogtatás, s 
ha mindez megvan, akkor eső is. Sajnos 
az utóbbi években kijutott nekünk az égi 
áldásból a felvonulások alatt. Az idén sem 
volt ez másképp, de sokak kedvét mégsem 
szegte a zord időjárás. Igaz, hogy kevesebb 
szekérrel, de a szokásos létszámú, csikós 
ruhába öltözött lovas legények vezetésével 
immáron 17. alkalommal mégis elindult 
a menet a Ligetből. 

Szólláth Tibor városunk polgármestere 
rövid köszöntőjében szép és gyors felvo-
nulást kért a résztvevőktől, majd felhívta 
a � gyelmet, hogy mindenkit elvár az esti 
bálra. Addig azonban a művelődési köz-
pont szervezésében a hatalmas vízhatlan 
sátor alatt kezdetét vették a programok. 
Először Babolcsi Nóra – egy televíziós 
tehetségkutató műsorban felfedezett – 
énekesnő műsorát láthatták, hallhatták, 
aki hazai és világslágerekkel szórakoztatta 
a szerényebb létszámú, de annál lelkesebb 
közönséget. Ezután a Palinta társulat Ma-
zsola király című interaktív családi kon-
certje vette kezdetét. A műsor alatt kéz-
műves játszóház várta a gyerekeket ahol 
nyirbálhattak, ragasztgathattak, játékokat 
készíthettek a kis esőkabátba bújtatott 
apróságok. A barátságtalan időjárás miatt 
természetesen a szőlőpréselés sem marad-

hatott el, amit idén Mád polgármestere 
Tatárka József ajánlott fel városunk szá-
mára.

Mindeközben a menet rendíthetetlen 
határozottsággal, s szűnni nem akaró jó 
hangulatban rótta Hajdúnánás utcáit. 
A Diófa csárda, kötelező megálló és pi-
henő hely volt, hiszen meleg pogácsával s 
ízletes borral várták a fogatokat, sőt még 
útravalóra is jutott. Idén először egészen 
a strandfürdő bejáratáig nyargalt ki a csa-
pat, s aztán sietősen vissza, hisz a Ligetben 
hamarosan elkezdődött egy másik hosszú 
évek óta tartó tradíció, a csergető verseny. 
A szervezők most is megpróbáltak új fela-
datokat szabni a versenyzőknek s ennek 
hála remek félórára sikeredett a megmé-
rettetés. A csergető verseny eredménye: 

1. Kovács Lajos, 2. I� . Kovács Lajos, 3. 
Sebestyén Antal

Este következhetett a Szüreti sokada-
lom fénypontja, az elmaradhatatlan bál. 
Idén is a Gyermek- és Közétkeztetési 
Nonpro� t Kft. készítette a � nom vacsorát 
a több mint 200 vendégnek s ezt követő-
en egészen hajnalig tartó – bátran mond-
hatjuk – fergeteges táncmulatság vette 
kezdetét melyet csak éjfélkor szakított 
meg egy órácskára a szintén remek han-
gulatban lezajlott tombolasorsolás.

Kócsi Imre

A Móricz Pál Helytörténeti Gyűjtemény 
idén is csatlakozott a Múzeumok Őszi 
Fesztiválja programjaihoz, melyben vá-
rosunkban két eseményen vehetnek részt:
 2014. OKTÓBER 10. 14.00
 ÍGY KÉSZÜLT BOCSKAI KORONÁJA
 Elkészült Bocskai István I. Ahmed 

szultántól kapott koronájának a hason-
mása. A programban a másolat készítés 
rejtelmeibe avatjuk be a látogatókat, 
hogyan igyekeztünk rekonstruálni a 
felépítését, díszítését. Egy másik alap-
formán ki is próbálható a mintázás, 
díszítés folyamata.

 Helyszín: Helytörténeti Gyűjtemény

 2014. OKTÓBER 21. 14.00
 VÁROSHÁZI SZÜLETÉSNAP 
 140 éve, 1874-ben épült a városháza. 

Ezen a napon idegenvezetővel járható 
be az épület, rácsodálkozhatnak azon 
szépségeire melyek mellett a napi ügy-
intézés során elmegyünk, megtekinthe-
tő a Városháza régi képeslapokon folyo-
só kiállítás. 

 Helyszín: Hajdúnánás Városháza 

Elindult az ÚTRAVALÓ MÚLT!

A Móricz Pál Helytörténeti Gyűjtemény 
közel 5 millió forintos támogatást nyert 
múzeumpedagógiai foglalkozások meg-
tartására az Új Széchenyi Terv keretében.

A TÁMOP 3.2. 8.B/12-1 Útravaló-
Múlt program keretében általános és 
középiskolás diákok vehetnek részt mú-
zeumi órákon, tematikus foglalkozásokon 
melyek keretében megismerkednek a vá-
ros múltjával, a helytörténeti gyűjtemény 
értékeivel.

(HNU)

Szüreti sokadalom esernyővelSzüreti sokadalom esernyővelSzüreti sokadalom esernyővelSzüreti sokadalom esernyővelSzüreti sokadalom esernyővelSzüreti sokadalom esernyővelSzüreti sokadalom esernyővelSzüreti sokadalom esernyővelSzüreti sokadalom esernyővel

Kincsekkel teli tarisznya – Kincsekkel teli tarisznya – Kincsekkel teli tarisznya – Kincsekkel teli tarisznya – Kincsekkel teli tarisznya – Kincsekkel teli tarisznya – 
Népmese napja a Bocskai IskolábanNépmese napja a Bocskai IskolábanNépmese napja a Bocskai Iskolában

Országos Könyvtári NapokOrszágos Könyvtári NapokOrszágos Könyvtári Napok
-2014. október 13 – 19-2014. október 13 – 19-2014. október 13 – 19

Október 13- 17:  „Neteránok” – internet 
tanfolyam nyugdíjasoknak és munkanél-
külieknek. 
Október 14: Múltbanéző – séta a város-
ban Fűz László fotói segítségével
Október 15: „Okos könyvtár – okos fel-
használó” – Segítség az internetes adatbá-
zisok, online katalógusok használatához.
Október 19:  Könyves vasárnap – rendkí-
vüli nyitva tartással, ingyenes beiratkozási 

lehetőséggel várjuk látogatóinkat. Ezen a 
napon késedelmi díj meg� zetése nélkül 
hozhatják vissza a könyveket.

Érdeklődni, jelentkezni az alábbi elérhe-
tőségeinken lehet: 

Tel.: +36-52/381-941, +36-70/372-1509
E-mail: konyvtarhnanas@freemail.hu

Új munkahelyek a Kézműnél – Új munkahelyek a Kézműnél – Új munkahelyek a Kézműnél – 
nemcsak megváltozott nemcsak megváltozott nemcsak megváltozott 
munkaképességűeknekmunkaképességűeknekmunkaképességűeknek

A Kézmű Közhasznú Nonpro� t Kft. 
képviseletében Varga Lajos, ügyvezető 
igazgató, Magyar Helga, humánerő-
forrás vezető, Pénzes Katalin, termelési 
osztályvezető és Pál�  László, termelés 
fejlesztési vezető részvételével került sor 
munkáltatói fórumra a Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal díszter-
mében. 
A környező települések polgármesterei-
nek részvételével zajlott egyeztetés legfőbb 
témája a városunkban három éve működő 
vállalkozással történő együttműködés tér-
ségi kiterjesztése volt. A hajdúnánási Pol-
gári utca végén található telephely fejlesz-
tésének köszönhetően ugyanis október 
közepétől újabb 100 munkahely jön létre 
városunkban. A cég pro� ljából adódóan 
a játék összeállító és a bútor összeszerelő 
üzemrész elsődlegesen a megváltozott 
munkaképességű dolgozónak jelenthet 
majd új munkahelyet, mely a környékbeli 
településeken élők munkára jelentkezését 
is várja. Szakképzett dolgozókkal először 

30 fővel indul a bútor összeszerelő 
üzem, ahol a hónap közepén kezdő-
dik a próbatermelés. A foglalkoztató 
jellegű üzemrész jelenlegi létszáma 
70 fő, de a későbbiekben szeretnék 
megduplázni, egy későbbi ütemben 
pedig 200 főre emelni. Ebből adó-
dóan számít a cég a térség települé-
seink pozitív hozzáállására, hogy ők 
is beintegrálódhassanak a Kézmű 
hajdúnánási üzemébe. A cég első-
sorban megváltozott munkaképessé-

gűeket foglalkoztat, de az optimális piaci 
megrendelés esetén megnyílik a lehetőség 
a nem megváltozott munkavállalók felvé-
telére is – adott tájékoztatást Varga Lajos, 
ügyvezető igazgató úr.
Szólláth Tibor, Hajdúnánás város pol-
gármestere elmondta, hogy nagyon örül 
a telephely fejlesztésével együtt járó 
munkahelyteremtésnek. A korábban a 
környező településeken megváltozott 
munkaképességűeket foglalkoztató cégek 
megszűnésével keletkezett egy űr, mely-
nek betöltésére nyújt most lehetőséget a 
Kézmű Nonpro� t Kft. hajdúnánási te-
lephelye. A Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat az üzem közvetlen környezet-
ében található buszmegállók kiépítésével 
igyekezett könnyebben megközelíthetővé 
tenni a munkahelyet. Emellett fontos cél, 
és a környező és a járási települések közös 
érdeke annak elérése, hogy a közösségi au-
tóbuszjáratok időben és térben is igazodni 
tudjanak a telephelyhez. (HNU)
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Önkormányzati hírekÖnkormányzati hírekÖnkormányzati hírekÖnkormányzati hírekÖnkormányzati hírekÖnkormányzati hírek

Városi rágcsálóirtás kezdődik októberbenVárosi rágcsálóirtás kezdődik októberbenVárosi rágcsálóirtás kezdődik októberbenVárosi rágcsálóirtás kezdődik októberbenVárosi rágcsálóirtás kezdődik októberbenVárosi rágcsálóirtás kezdődik októberbenVárosi rágcsálóirtás kezdődik októberbenVárosi rágcsálóirtás kezdődik októberbenVárosi rágcsálóirtás kezdődik októberbenVárosi rágcsálóirtás kezdődik októberbenVárosi rágcsálóirtás kezdődik októberbenVárosi rágcsálóirtás kezdődik októberben
Hajdúnánás Városi Önkormányzat a Haj-
dú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-
vel közösen a közterületi zárt csapadék-
víz-, és szennyvízcsatorna hálózatokban 
2014. október 20–26. között a kiskörú-
ton belül, illetve a kiskörútra felfűződő 
egyes utcákban városi rágcsálóírtási mun-
kákat végeztet. 

A közterületeken kívül a magántu-
lajdonban lévő ingatlanokon az önkor-
mányzat nem végez irtási munkákat. 
Ezért felhívjuk a lakosság � gyelmét arra, 
hogy amennyiben a tulajdonukban vagy 
a használatukban lévő ingatlanon, illetve 
annak környékén is észlelik a rágcsálók 
elszaporodását, úgy saját költségük ter-
hére kérhetik az önkormányzat által is 

használt irtószer szakemberek által törté-
nő elhelyezését. Az igényeket személyesen 
2014. október 18-ig a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Városfejlesztési és Gazdál-
kodási Irodája 28-as irodájában adhatják 
le, vagy a dagusztinne@hajdunanas.hu 
e-mail címre juttathatják el, továbbá az 
52/381-411-es telefonszám 118-as mellé-
kén jelenthetik le. A beérkezett igényeket 
továbbítjuk, és a vállalkozó az igénybeje-
lentőket személyesen felkeresi, melynek 
során a beavatkozástól függően az irtási 
munkák költségére árajánlatot tesz. Az ár-
ajánlattétel nem jár irtási kötelezettséggel. 

Kérjük az irtással érintett közterületen 
közlekedőket, hogy a munkák ideje alatt 
fokozott � gyelemmel közlekedjenek.

14 | 09 | 19.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGKEZDŐDIK A HAJDÚNÁNÁS, 
FÜRDŐ UTCAI FUNKCIÓBŐVÍTŐ 
FEJLESZTÉS

444.563 millió forint támogatási összegből megkezdődik az ÉAOP-
5.1.1/D-12-2013-0014 azonosító számú, „Hajdúnánási Gyógyfürdő környe-
zetének funkcióbővítő fejlesztése” című projekt keretében a Hajdúnánás, 
Fürdő utcai beruházás. A projektet a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
és a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. konzorciumban valósítja meg. 

A projekt keretében a Hajdúnánási Gyógyfürdő közvetlen környezetének teljes körű 
fejlesztése történik meg Hajdúnánáson. Az új arculat kialakítása során buszöböl, 
nonprofi t szolgáltatóház, sporttelep, gyalogos főbejárat és gazdasági szolgáltató 
épület kialakítása, valamint közcélú parkoló, szabadtéri színpad építése, továbbá 
járdafelújítás, tér és park kialakítása és közúthálózat fejlesztése történik meg.
A projekt megvalósítása a Városi Sportpálya új gyalogos bejáratát és egy új gazda-
sági szolgáltatást (pl. kávézó, ajándéktárgy üzlet) biztosító épületet magába foglaló 
ingatlan építésével veszi kezdetét, mely kialakításának köszönhetően a későbbiek-
ben tovább bővíthető.
A közlekedési funkciót szolgáló fejlesztés során a Városi Sportpálya hátsó bejára-
tának megnyitásával a Vízmű telep mögötti és a Kemping előtti területen parkolók 
kerülnek kialakításra. Ide kerül áthelyezésre és kiépítésre a jelenleg a Hajdúnánási 
Gyógyfürdő nyári bejárata előtt meglévő ideiglenes tömegközlekedési megállóhely. 
A Fürdő utca Bányász Üdülő és Étteremtől kezdődő útszakasza a Kempingig új 
burkolatot kap, valamint megtörténik az út menti járdaszakaszok díszburkolatra 
cserélése, és a zöldfelületek megújítása.
A projekthez kapcsolódó idegenforgalmi felújítás, térrendezés, a fürdő előtti beru-
házás kivitelezése tárgyában a Hajdúnánási Gyógyfürdő nyári bejáratának tenge-
lyében egy közel 4000 m2-es szabadtéri színpad, „Amfi teátrum” épül. A beruházás-
nak köszönhetően a közösségi tér alkalmassá válik városi programok, előadások, 
rendezvények, fi gyelemfelkeltő események lebonyolítására. 
A projekt megvalósítása során kerékpártárolók, hulladékgyűjtők, padok, infótáblák 
kerülnek beszerzésre és kihelyezésre, az érintett területen a térvilágítás is megújul.
A parkolók és tömegközlekedési megállóhely mellett új információs pontot és nyil-
vános WC-t magába foglaló építmény szolgálja ma jd a város lakóinak és az ide 
érkező vendégeknek a kényelmét.

14 | 09 | 30.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
BEFEJEZŐDÖTT AZ ÉAOP-
4.1.1/A-11-2012-0034 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ, 
HAJDÚNÁNÁNÁSI ÓVODA KAPACITÁS 
FEJLESZTÉSE ÚJ INTÉZMÉNYI EGYSÉG 
KIALAKÍTÁSÁVAL CÍMŰ PROJEKT

A projekt keretében megvalósult a korábban három csoportszobával működő, 
4080 Hajdúnánás, Perczel u. 12. szám alatti 2. számú óvoda kiváltása és egy 
csoportszobával, azaz 20 fővel történő kapacitásbővítése. Mivel az óvoda ko-
rábbi épülete a bővítésre alkalmatlan volt, a Hajdúnánás, Magyar u. 104. szám 
alatti, épület átalakítása, bővítése és felújítása, valamint az ingatlanon belül a 
parkolók kialakítása képezte a projekt tárgyát. Ezen ingatlan egyik szárnyában 
működik most már az óvoda, négy csoportszobával.

A 4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. szám alatti épületben az óvoda a déli szárnyban 
került elhelyezésre az udvari résszel együtt.
Az óvodai rendeltetési egység földszintjén kapott elhelyezést a tornaszoba a hozzá 
kapcsolódó szertárral, a logopédiai foglalkoztató és a szülői fogadó. Orvosi szoba, 
elkülönítő, mozgássérült WC, óvónői pihenő, zsibongó került kialakításra a nagymé-
retű óvodai foglalkoztató, az ehhez kapcsolódó öltöző és vizesblokk mellett. 
A földszinti óvodai rész feletti emeleti részen három foglalkoztató és egy egyéni fog-
lalkoztató került elhelyezésre, mely előbbiek közül kettő összenyitható. Itt található 
az óvodavezetői iroda, a pihenő, valamint a dolgozók részére kialakított öltöző-zu-
hanyzó és teakonyha. 
Az óvodások étkezése a meglévő tálalókonyhából biztosított. 
Az épület fűtését pelletkazán biztosítja, a melegvíz ellátásához pedig nagymérték-
ben hozzájárulnak a tetőn elhelyezett napkollektorok.
A beruházás során az épület teljes akadálymentesítése is megtörtént. Az egy cso-
portszobával történt bővítéshez szükséges óvodai eszközök beszerzése is a projekt 
keretében valósulhatott meg.

BURSA Hungarica Ösztöndíj-
pályázat 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat idén 
is csatlakozott a 2015. évre vonatkozó 
Bursa Hungarcia Ösztöndíj pályázati 
rendszerhez. 

A pályázat „A” típusán részt vehet-
nek azok a Hajdúnánáson állandó la-
kóhellyel rendelkező hallgatók, akik fel-
sőoktatási intézményben (felsőoktatási 
hallgatói jogviszony keretében) teljes ide-
jű (nappali tagozatos), alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapkép-
zésben, mesterfokozatot és szakképzettsé-
get eredményező mesterképzésben, osz-
tatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve 
felsőoktatási szakképzésben folytatják 
tanulmányaikat.

A „B” típusú pályázatra azok a diákok 
jelentkezhetnek, akik Hajdúnánáson 
állandó lakóhellyel rendelkeznek, és a 
2014/2015. tanévben utolsó éves, érett-
ségi előtt álló középiskolások, vagy fel-
sőfokú diplomával nem rendelkező, felső-
oktatási intézménybe még felvételt nem 
nyert érettségizettek, és a 2015/2016. 
tanévtől kezdődően felsőoktatási intéz-
mény keretében teljes idejű (nappali ta-
gozatos) alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőoktatási szakkép-
zésben kívánnak részt venni.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica 
Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-
működési Rendszerében egyszeri pályázói 
regisztráció szükséges, melynek elérése: 

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/
palybelep.aspx

A pályázat Hajdúnánási Közös Önkor-
mányzati Hivatalhoz történő benyújtásá-
nak határideje: 2014. november 7.

A részletes pályázati felhívás a hajdu-
nanas.hu internetes oldalon, a Hajdú-
nánási Televízió képújságjában, illetve 
a Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal hirdetőtábláján elérhető, bővebb 
felvilágosítás pedig ügyfélfogadási időben 
a Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal Szociális Csoportjánál, Fülöp-
né Baráz Judit szociális csoportvezetőtől 
(52/381-411/121 mellék) kérhető. 

FIGYELEM! FORGALMI REND 
VÁLTOZÁS AZ IFJÚSÁG UTCÁN

Felhívjuk a Tisztelt Közlekedők �  gyel-
mét, hogy az I� úság utca forgalmi rendje

2014. október 1-jétől az alábbiak sze-
rint változik: Az I� úság utca 1. számú 
ingatlantól (az I� úság utcát a Barcsa 
János utcával összekötő utcától) az If-
júság utca 21. számú ingatlanig (a Ma-
gyar utcát az I� úság utcával összekötő 
utcáig) egyirányú forgalmúvá válik.

A Dorogi utca felől haladva az első be-
csatlakozó utcáig (az I� úság utcát a Barcsa 
János utcával összekötő névtelen utcáig), 
valamint az I� úság utca 23. számú ingat-
lantól a kétirányú forgalom megmarad.

A balesetek elkerülése érdekében, kérjük 
az arra közlekedők fokozott óvatosságát.

Hajdúnánás
Városi Önkormányzat

MEGKEZDŐDIK A HAJDÚNÁNÁS, 
FÜRDŐ UTCAI FUNKCIÓBŐVÍTŐ 

4.1.1/A-11-2012-0034 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ, 
HAJDÚNÁNÁNÁSI ÓVODA KAPACITÁS 
FEJLESZTÉSE ÚJ INTÉZMÉNYI EGYSÉG 

Szólláth Tibor polgármester úr sajtótá-
jékoztató keretében jelentette be, hogy 
újabb 11 tér� gyelő kamera került elhelye-
zésre Hajdúnánás közterületén. 

Mint megtudtuk, jelenleg városunk 
közigazgatási területén 22 db. kamera 
működik. Tizenöt a város közterületein, 
hét darab pedig önkormányzati tulajdonú 
telephelyeken. A kamerák képeinek meg-
� gyelése a Dorogi u.5.sz. alatti Polgárőr 

irodában történik. A „Közösségi közleke-
dés biztonságának és színvonalának növe-
lése Hajdúnánáson”  címet viselő, nyertes 
pályázat keretében újabb 11 kamera kerül 
elhelyezésre a közterületeken, amelyek ké-
pei szintén a központi rendszerbe lesznek 
bekötve. A kamera képek meg� gyelését 
a polgárőrök és a közterület-felügyelet 
munkatársa végzik.

(HNU)

Biztonságunk érdekében - újabb térfi gyelő 
kamerák a közterületeken
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Az országosan 12. alkalommal megren-
dezett Európai Mobilitási Hétnek az idei 
év központi gondolata, jelmondata: „A 
mi utcánk, a mi jövőnk!”. Az Európai 
Mobilitási Hét egyik legfőbb célja, hogy 
felhívja a városlakók és vezetők � gyelmét 
a kerékpározás fontosságára és előnyei-
re. Ennek kapcsán, a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat a Bocskai István Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolával 
együttműködve a fenntarthatóságot nép-
szerűsítő programokat szervezett szept-
ember 22-én, hétfő délután városunkban, 
ahol kerékpár díszítő versenyen, rajzpályá-
zaton, kerékpáros túrán és vetélkedőkön 
vehettek részt az érdeklődők.

Idén az esős, borongós idő ellenére sem 
szegte kedvét a gyerekeknek a „Bringázz 
Egy Bringáért” elnevezésű biciklis felvo-
nulás, amely az Általános Iskolák Óvoda 
utcai intézményegység udvaráról indult, s 
egészen a Ligetig tartott, ahol az iskolások 
sorsjegyet vehettek át, mellyel két szeren-
csés nebuló: Rácz Erika és Orosz Dominik 
gazdagodtak egy-egy kerékpárral.

A délután további részében az 5–11. év-
folyamos tanulók mérhették össze tudásu-
kat a KRESZ-teszt csoportos kvízjátékon 
a Hajdúnánási Rendőrkapitányság szer-
vezésében, ahol a legjobb osztály értékes 
jutalmat vehetett át. 

(HNU)

Idén is városunkból indult a Simonyi 
Óbester Toborzó Emlékfutás, melyet a 
Honvédség és Társadalom Baráti Kör 
Debreceni Szervezete, a Debreceni Hon-
véd Horgász és Szabadidő Sportegyesület, 
valamint a Debreceni Simonyi Óbester 
Toborzó Iroda szervezett meg immáron 
hetedik alkalommal. Ezúttal hivatásos, 
szerződéses és önkéntes műveleti tarta-
lékos katonák, valamint a Gábor Dénes 
Elektronikai Műszaki Középiskola és 
Kollégium katonai osztályainak diákjai 
együtt teljesítették a hetedik alkalommal 
megrendezett Simonyi óbester Toborzó 
Emlékfutást, melyhez városunk oktatási 
intézményeiből mintegy 80 diák is csat-
lakozott. 

A Bocskai István Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola, illetve a Kő-

rösi Csoma Sándor Gimnázium tanulói 
gyülekeztek a Polgármesteri Hivatal előtti 
téren, ahol Szólláth Tibor, Hajdúnánás 
város polgármestere köszöntötte a diá-
kokat és az emlékfutás résztvevőit, majd 
az előző évekhez hasonlóan, idén is fel-
kötötte városunk emlékszalagját a futók 
kopjafájára.

Garda Árpád, a Debreceni Honvéd 
Sportegyesület elnöke köszöntőjében ki-
emelte az esemény célját, mely nem más, 
mint a sport és a katonai hivatás népsze-
rűsítése, illetve az egészséges életmód fon-
tosságára való � gyelem felhívása.

Városunk diákjai a Dorogi úti Hajdú-
nánás végét jelző tábláig kísérték a futó-
kat, akik tovább futva mintegy 42 kilomé-
tert tettek meg Hajdúnánás és Debrecen 
közötti útvonalon. (HNU)

A Kőrösi gimnázium több mint tízéves 
partnerkapcsolatnak örvend a neuen-
hagen-i Einstein Gimnáziummal. Mint 
ahogyan a város neve is sejteti, az iskola 
Németországban, Berlin közelében talál-
ható. Közülünk néhányan már tavaly el-
töltöttek egy hetet cserediákként német 
családoknál, ami nekem különösen nagy 
élmény volt. Először ekkor léphettem át 
a magyar határt, és ekkor ültem először 
repülőgépen is. 

Idén szeptember 14-én szállt le a gép, 
fedélzetén a várva várt ismerős diákok, 
akik még aznap a fővárossal is megismer-
kedtek. A cserediákomat, Johannát idéz-
ve: „Már értem, miért Budapest a nagy-
mamám legkedvesebb városa.” A nap a 
magyar családok bemutatásával és kiadós 
vacsorával zárult.

A hétfő az iskolánkról, annak történe-
téről szólt, melyet diáktársainkkal mu-
tattunk be. A felkészülésben és az egész 
hét megszervezésében nagy szerepe volt 
tanárainknak, Borosné Nagy Erzsébetnek 
és Kecskésné Csige Margitnak. Délután, 
kihasználva a csodálatos őszi időt, a ná-
nási strandot céloztuk meg. A hét további 
napjain ellátogattunk Egerbe, ahol meg-
néztük a várat és a bazilikát, valamint a 
Hortobágy, illetve Debrecen sem marad-
hatott ki az úti célok közül. 

Hajdúnánásra egy teljes napot szentel-
tünk. Vendégeink megismerhették Re-
szeginé Nagy Mária nénit, akire méltán 
büszkék lehetünk, mint a szalmafonás 
országos szinten is kiemelkedő alakjára. 
A város bemutatása is a mi feladatunk 
volt, természetesen német nyelvű kala-
uzolással. A pénteki nap a családoknál 
zajlott, majd az immár hagyományos 
búcsúesten vett részt a cserekapcsolat 
minden fontos szereplője: diák, tanár és 
persze akiknek nagyon sokat köszönhe-
tünk, a szüleink.

Már az első napokon elhangzott az a 
kijelentés, miszerint ez a cserekapcso-
lat nemcsak hatalmas élmény, s nyelv-
tanulási lehetőség számunkra, hanem 
igazi, életre szóló barátságok kezdete is. 
� omas Hahn tanár úr már két éve is 
volt nálunk, ám ez a mostani látogatás 
is tudott újat nyújtani számára. Szavait 
idézve: „Inkább nyaralás, mint munka 
volt ez a hét, s ezúttal sem csalódtam a 
magyar vendégszeretetben,” és igazi ma-
gyar kiejtéssel „hajdúnánásinak” mond-
ta magát. 

Sokan már egy újabb találkozó gondo-
latát fontolgattuk, amelyre, ha minden 
jól megy, nyáron kerülhet sor.

Kerek Patrícia (12. A)

Mint ismeretes, városunk jó kapcsolato-
kat ápol a Debreceni Egyetemmel, főként 
a néprajzi és történelmi tanszékkel – 
kezdte a sajtótájékoztatót Szólláth Tibor 
polgármester úr. Ezt a jó kapcsolatot sze-
retnék méginkább gyümölcsözővé tenni, 
elsősorban a város- és gazdaságfejlesztés 
területén

Jávor András elmondta, hogy hasonló 
együttműködési szerződést kötöttek már 
Nyíradony önkormányzatával, egy másik 
településsel folyamatban van ez, és Haj-
dúnánás lenne a harmadik csatlakozó 
település. A kapcsolatbővítés elsősorban 
a jövendő pályázati rendszerben jelenne 
meg markánsan. Mint rektorhelyettes úr 
mondta, az egyetem első lépésként egy 
széleskörű felmérést végezne, amely el-
sősorban a város gazdaságfejlesztésének 

lehetőségeit térképezné fel. Mindezek 
alapján a most indult uniós pénzügyi cik-
lusban még felkészültebben, tudományos 
megalapozottsággal lehetne a különféle 
uniós projektekre pályázni. 

Az együttműködés ezen túlmutató is, 
mondta polgármester úr; pl. az önkor-
mányzat akár gyakorlóhelyet biztosítana 
egyetemi hallgatóknak, és egy távolabbi 
célként fogalmazódott meg, hogy a ná-
nási � atal értelmiségiek itt, a szülőföldön 
találják meg számításaikat, ugyanis mint 
Jávor András elmondta, az egyetemen 
jelenleg is közel 400 hajdúnánási � atal 
folytat tanulmányokat, ebből nagyszám-
ban az egészségügyi és az informatika 
szakokon

(HNU)

Simonyi emlékfutással a katonai Simonyi emlékfutással a katonai Simonyi emlékfutással a katonai Simonyi emlékfutással a katonai Simonyi emlékfutással a katonai Simonyi emlékfutással a katonai 
pálya népszerűsítéséértpálya népszerűsítéséértpálya népszerűsítéséértpálya népszerűsítéséértpálya népszerűsítéséértpálya népszerűsítéséért

Német cserediákok HajdúnánásonNémet cserediákok HajdúnánásonNémet cserediákok Hajdúnánáson

Tovább bővülhet Hajdúnánás Tovább bővülhet Hajdúnánás Tovább bővülhet Hajdúnánás 
és a Debreceni Egyetem kapcsolataés a Debreceni Egyetem kapcsolataés a Debreceni Egyetem kapcsolataés a Debreceni Egyetem kapcsolataés a Debreceni Egyetem kapcsolataés a Debreceni Egyetem kapcsolata

Hajdúnánástól – Debrecenig több hajdúvárost érintve immáron hetedik alkalommal 
szervezte meg a Debreceni Simonyi Óbester Toborzóiroda azt az emlékfutást, mely-
lyel Simonyi óbesterre, a legvitézebb huszárra emlékeztek 2014. szeptember 23-án.

Szeptember 19-én. Hajdúnánáson járt Jávor András, a Debreceni Egyetem 
rektorhelyettese. A Szólláth Tibor polgármester úrral közösen tartott sajtótájé-
koztatón megtudtuk, a látogatás célja egy később realizálódó együttműködés 
előkészítése volt.

Európai Mobilitási Hét HajdúnánásonEurópai Mobilitási Hét HajdúnánásonEurópai Mobilitási Hét Hajdúnánáson
Rajz – és fotópályázat, kerékpár díszítő verseny, kerékpáros túra és KRESZ-teszt. A Hajdúná-
nás Városi Önkormányzat és a Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
többek között ezekkel a programokkal hívta fel a � gyelmet a környezettudatos életmódra és 
a fenntartható városi közlekedésre a Mobilitási héten.
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2014. szeptember 19-én nyílt meg Sza-
bó László autodidakta gra� kus kiállítá-
sa a Művelődési Központ galériájában. 
A kiállítás zenei előjátékkal vette kezde-
tét, amelyben Szabó László mellett Kó-
csi Imre működött közre gitárzenével és 
énekkel. Az alkalmi „művész páros” előbb 
az 1984-es Békedal Fesztivál 2. helyezett, 
az akkor Show-Deer Duó által előadott 
Miért járnak becsukott szemmel című 
számát adták elő, majd e fesztivál győztes 
dalát hallottuk tőlük, szinte velük éne-
kelve: „Szeretem őt, a vén Európát…” 
A dalok után Szólláth Zoltán üdvözölte a 
megjelent közönséget és magát az alkotót. 
Őt követve Szabó László röviden vázolta 
47 életévét. Gondolataiból idézek:

„Még első gra� káim sincsenek 5 éve-
sek…Közel álltam a művészetekhez, sok-
sok idő után találkoztam az irodalommal 
is. A zene, a gitár is érdekel… Később 
késztetést éreztem arra, hogyan lehet 
gra� kával valami célhoz eljutni… Fotók 
alapján készültek gra� káim, amelyek 
most egy 4 éves tanulási folyamat lezárá-
saként kerültek kiállításra… Saját ötlete-
ket igyekeztem megvalósítani, s mindezt 
szabadidős, kikapcsolódó tevékenység-
ként.” Befejezésként köszönetet mon-
dott úgy a látogatóknak, mint a kiállítás 
szervezőinek. Kiállított anyaga bizo nyítja 
saját versének utolsó sorait: „…Agyteker-
vényeim közt találhatsz rám, ott vagyok 
én, ott gyökerezem.” Gut István

Kézműves foglalkozások gyerekek-
nek: minden pénteken 16.30-tól!
 2014. október 10. (Péntek): Foxi és 

Vilma készítése
 2014. október 17. (Péntek): Jancsiszö-

ges Mackó készítése
 2014. október 31. (Péntek) Hallowe-

en-i készülődés
 Minden gyereket sok szeretettel vá-

runk! A kézműves foglalkozásokra 
SZERDÁIG várjuk a jelentkezéseket!

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

Kreatív Kézműves Klub felnőttek-
nek: minden csütörtökön 17 órától!
 Október 9.: Kusudama virágok
 Október 16.: Extravagáns falikép
 Október 30.: Tök decoupage
 Sok szeretettel várjuk azokat a felnőt-

teket, akik szeretnék egyedi ajándéka-
ikat, lakásdekorációikat saját kezűleg 
elkészíteni, új technikákkal megismer-
kedni. A klubfoglalkozásokra minden 
héten SZERDÁIG várjuk a jelentke-
zéseket! Jelentkezés és bővebb infor-
máció: Deme Mariann 06-52/381-620; 
06-30/427-4536.

Moziműsor:
 Október 11. (szombat) 17 óra: Az Ol-

sen banda nyakig zűrben (Szinkro-
nizált dán családi animációs � lm, 100 
perc, 2013, 6 éven aluliak számára nem 
ajánlott)
 Október 18. (szombat) 19 óra: Az utol-

só éjszaka Párizsban (Feliratos, fran-
cia-német � lmdráma, 88 perc, 2014, 
12 éven aluliak számára nem ajánlott)
 Október 25. (szombat) 17 óra: Maja, 

a méhecske (Szinkronizált ausztrál-
német animációs � lm, 89 perc, 2014, 
korhatár nélkül megtekinthető)

Klubok: 
 Október 13. (hétfő) 14 óra: Nyugdíjas 

Internet Klub
 Október 20. (hétfő) 14 óra: Nosztalgia 

Filmklub
Darts oktatás:
 (Előzetes bejelentkezés szükséges!)
 Október 15. (szerda) 16.30–18.00
 Október 22. (szerda) 16.30–18.00
Internet-tanfolyam:
 Az Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesü-

let ingyenes internet-tanfolyamot indít 
nyugdíjasok számára.

 A tanfolyam helyszíne: I� ház (Bocskai 
Filmszínház épülete)

 Kezdésének időpontja: 2014. október 
20. (hétfő) 

 Érdeklődni és jelentkezni személye-
sen, valamint a 381-620-as vagy a 06-
20/919-0838-as telefonszámon lehet 
október 13-án és 14-én (hétfőn, ked-
den) 9–17 óra között.

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

Okkal-Más-Okkal
I� úsági Egyesület

A „Tiszta környezet – jó közérzet” nevet 
viselő versennyel a lakókörnyezet szebbé 
tételét kívánja elérni az önkormányzat, a 
közösség közreműködésével. A pályázat 
elsősorban azoknak biztosított elismerést, 
akik lakókörnyezetük közterületein és az 
onnan látható udvarokban, erkélyeken, 
kulturált és magas színvonalú zöld és – vi-
rágos felületeket hoznak létre, és gondoz-
zák azokat. A verseny legfőbb célkitűzése 
a környezettudatos életforma, a termé-
szeti és az épített környezet tiszteletére, 
a közvetlen környezetünkkel szembeni 
felelősségvállalásra való ösztönzés. A Haj-
dúnánás Városi Önkormányzat mindezt 
a természeti adottságaival harmonizáló 
városkép kialakítása, a vidékre jellemző, 
hagyományos virág- és kertkultúra felele-
venítése, a természeti és épített környezet 
folyamatos gondozásának elősegítése, az 
igényes zöld-, illetve a virágos felület nö-
velése által próbálja elérni.

A kertművelés, a kertészkedés a hajdú-

városokban, így városunkban is fontos sze-
repet kapott, s ezekből a hagyományokból 
kell merítenünk – mondta Szólláth Tibor, 
Hajdúnánás város polgármestere. Bizal-
mát fejezte ki polgármester úr az iránt, 
hogy az elkövetkező időszakban egyre 
többen fogják felismerni ennek jelentősé-
gét, hiszen, hogyha igényesek vagyunk a 
közvetlen, saját környezetünkre az kihat 
városunk egészére is. Reszeginé Kállai 
Anikó a verseny szervezője köszöntőjében 
elmondta, hogy a zsűri az értékelések so-
rán � gyelembe vette a kertek tisztaságát, 
a gyommentességet, rendezettséget, vala-
mint a növénykiültetések harmóniáját a 
környezetükkel.

Városunkban „családi ház” kategóriá-
ban nevezhettek a versenyzők:

A kategóriában megosztott I. helyezés 
született: Lente Lászlóné, Jónáné Sánta 
Edina, Dobos Sándor Imréné

II. helyezett: Varga László Gábor 
III. helyezett: Csősz János.

Felhívjuk azoknak az intézményeknek, 
szervezeteknek a � gyelmét, akik részt kí-
vánnak venni az október 23-i koszorú-
záson, hogy szándékukat legkésőbb 2014. 
október 16. (csütörtök) 16 óráig legye-
nek szívesek jelezni a Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központban. (52/382-400, 
70/372-1494)

HAJDÚNÁNÁS 2014 FOTÓPÁLYÁZAT:
A művelődési központ fotópályázatot 

hirdet Hajdúnánás város bemutatására az 
alábbi kategóriákban:

I. A város (az épített környezet bemu-
tatása)

II. Az ember (az itt élő emberek, foglal-
kozások, rendezvények stb. bemutatása)

III. A táj (a természeti környezet bemu-
tatása)

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 alko-
tásokból decemberben a Város Napján ki-
állítást szervezünk. További információk a 
Kéky Lajos Városi Művelődési Központ-
ban Szólláth Zoltántól kérhetőek.

Orbán Viktor miniszterelnök a 102/2014. (VIII. 15.) ME 
határozatával, A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CCIV. törvény 71. § (4) bekezdésében foglalt jogkörében 
eljárva Csiszár Imrét, a Doktoranduszok Országos Szövetsé-
gének elnökét, a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi 
Doktori Iskolájának doktorjelöltjét a Magyar Felsőoktatási 
Akkreditációs Bizottság tagjává nevezte ki. Csiszár Imre 
megbízása 2014. szeptember 1-jétől kezdve két évre szól.

A Debreceni Egyetem újabb polgáraA Debreceni Egyetem újabb polgáraA Debreceni Egyetem újabb polgáraA Debreceni Egyetem újabb polgáraA Debreceni Egyetem újabb polgáraA Debreceni Egyetem újabb polgára
 a MAB Plénumában a MAB Plénumában a MAB Plénumában a MAB Plénumában a MAB Plénumában a MAB Plénumában a MAB Plénumában a MAB Plénumában a MAB Plénumában a MAB Plénumában a MAB Plénumában a MAB Plénumában

Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület 
programajánlója programajánlója programajánlója programajánlója programajánlója programajánlója 

„Tiszta környezet, jó közérzet” helyi „Tiszta környezet, jó közérzet” helyi „Tiszta környezet, jó közérzet” helyi „Tiszta környezet, jó közérzet” helyi „Tiszta környezet, jó közérzet” helyi „Tiszta környezet, jó közérzet” helyi 
környezetszépítő verseny Hajdúnánásonkörnyezetszépítő verseny Hajdúnánásonkörnyezetszépítő verseny Hajdúnánáson

Egy kiállítás margójáraEgy kiállítás margójáraEgy kiállítás margójáraEgy kiállítás margójáraEgy kiállítás margójáraEgy kiállítás margójára

Idén Hajdúnánáson is versenybe szállhattak a legszebb, legrendezettebb udvarral, 
zöldövezettel, családi házzal büszkélkedő lakóink, melynek ünnepélyes eredmény-
hirdetésére 2014. szeptember 30-án került sor.

A Kéky Lajos Városi A Kéky Lajos Városi A Kéky Lajos Városi A Kéky Lajos Városi A Kéky Lajos Városi A Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központ Művelődési Központ Művelődési Központ 
felhívása!felhívása!felhívása!felhívása!felhívása!felhívása!
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A kezdeti nehézségek, bizonytalanságok 
után bátran állíthatjuk, hogy magabizto-
sabbá vált a csapat. Az utolsó 4 forduló 
mindegyike sikerként könyvelhető el s nem 
csak azért mert nem szenvedtünk veresé-
get, hanem azért is, mert olyan helyekről is 
sikerült pontot illetve pontokat rabolnunk, 
ahol ez kisebbfajta bravúrnak is számíthat. 
Szokás szerint Daróczi Péter edzővel ül-
tünk le beszélgetni a mérkőzésekről.

Hajdúnánás Flexo 2000 FK–Polgár 1:1
Néző: 100
Vezette: : Hajdú I. (Bodó L., Fekete L.)
Hajdúnánás: : László T.- Csíszár Sz., 

Tímári G., Kovács M., Fábri D., Kántor 
T., Csíszár I., Oláh T., (Fábián Sz.), Dá-
vid T., Jóna G., ( Dobos I.), Kiss A., (Sze-
mán P.) Edző: Daróczi P.

Gól: Kántor T.
És akkor jött a „Mumus”. Mi azonban 

korántsem ijedtünk meg, s ha egy kis sze-
rencse, egy kis magabiztossággal is párosul 
nálunk, akkor az első negyedórában el-
dönthettük volna a mérkőzés sorsát. A sok 
kihagyott 100%-os gólhelyzet, - ahogy 
már lenni szokott - megbosszulta önma-
gát s az ellenfél szerzett vezetést. A továb-
biakban László Tibi kapusunk bravúrjai, 
s Kántor Tamás ragyogó gólja mégiscsak 
itthon tartotta az egyik pontot.

Hajdúsámson: Hajdúnánás Flexo 2000 
FK 1:2

Néző: 100
Vezette: Hajdú I. (Bodó L., Fekete L.)
Hajdúnánás: László T., Csíszár Sz., Tí-

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

Gól: Fodor J.
A mai napig veretlen Sámsoniak ottho-

nában a csapat bebizonyította, hogy tud 
küzdeni, és nagyszerű hozzáállással pon-
tot is rabolni a bajnok aspiránstól.

Hajdúnánás Flexo 2000 FK: Monos-
torpályi 4:0

Néző: 100
Vezette: Pap E. (Csíszár K., Szűcs N.)
Hajdúnánás: László T., Csíszár Sz., Tí-

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

Gól: Kántor T., Fábri D., Jóna G., Oláh T.
Újabb megnyugtató bizonyíték, hogy 

nem véletlen volt a Sámsoniak elleni bra-
vúr. Magabiztos játékkal, taktikailag érett 
hozzáállással sikerült két vállra fektetni a 
jó erőkből álló, küzdeni akarásból jelesre 
vizsgázó ellenfelet.

Ebes: Hajdúnánás Flexo 2000 FK 1:2
Néző: 150
Vezette: Erdélyi T. (Jánvári T., Szabó F.)
Hajdúnánás: László T., Csíszár Sz., 

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

Edző: Daróczi P.
Gól: Kántor T., Dávid T.
A hazai pályán veretlen (eddig) Ebesi-

ek otthonában hamar sikerült két gólos 
előnyt szereznünk. 

7 forduló után 4 győzelemmel, 2 dön-
tetlennel és 1 vereséggel, 14 ponttal a 4. 
helyen tanyázunk a tabellán. 

Hajrá Hajdúnánás!

Egyre magabiztosabb játékEgyre magabiztosabb játékEgyre magabiztosabb játékEgyre magabiztosabb játékEgyre magabiztosabb játékEgyre magabiztosabb játék Női kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/B

Hajdúnánás SK–Vasas SC 24–23 (13–12)
Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Babicz, 

Haskó. (szeptember 13). 
Hajdúnánás Termál SC: JUHÁSZ (ka-

pus), Poór 3, TAKÁCS P 1/1, ZIHOR 
6, TAKÁCS A 5/1, CSICSÓSZKI, 
MIKULA 6. Csere: Szilágyi, Simai (ka-
pusok), Tóth, Dudás 2, MARTINEK 1, 
Kovács, Szőnyi, Darabos, Budaházy. Edző: 
Molnár András

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

Molnár András: Ez a mérkőzés a csa-
pat diadala volt. Óriási akarattal és szívvel 
játszottunk. Nagyon fontos volt, hogy jól 
kezdtünk, szinte hiba nélkül. Utána hibá-
inkat kihasználta az ellenfél és fölzárkózott 
és egy nagyon kiélezett mérkőzést játszot-
tunk, ami a végjátékban dőlt el. Kiváló 
� zikai állapotunknak és akaratunknak 
köszönhetően sikerült ezt a két pontot 
megszereznünk. 

Juniormérkőzés: Hajdúnánás SK–Vasas 
SC 26–23 (14–12)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Medve, 
Nagy. (szeptember 13).

Hajdúnánás TSC: JUHÁSZ (kapus), 
Csontos 2, Takács P 1, TÓTH 3, DUDÁS 
8/1, Lakatos 3, Szőnyi 4. Csere: Varga (ka-
pus), Lengyel, MEKES 2, KOVÁCS 3, 
Tar, Csiki. Edző: Nagy Attila

Hétméteres: 2/1, illetve 3/1. Kiállítás: 8 
perc, illetve 6 perc.

Nagy Attila: Betegen, fáradtan egy erős 
vasast sikerült legyőznünk és remélem ez a 
megszerzett kettő pont lendületet fog adni 
a bajnokság további részében.

Szent István SE–Hajdúnánás SK 22–
21 (20–10)

Budapest 150 néző. Vezette: Haraszti, 
Machtmann. (szeptember 19.) 

Hajdúnánás Termál SC: Juhász (kapus), 
Poór 4, Takács P 2, Zihor 2, Takács A 
2, Csicsószki 1, Mikula. Csere: Szilágyi, 
Simai (kapusok), Tóth 2, Dudás 3, 
Martinek 4, Kovács, Darabos, Budaházy 
1. Edző: Molnár András

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

Molnár András: Nem hiszem, hogy 
fordult már elő a kézilabda történetében, 
hogy valaki egy félidő alatt két gólt kap, és 
verességet szenved.

Juniormérkőzés: Szent István SE–Hajdú-
nánás SK 20–26 (8–12)

Budapest 80 néző. Vezette: Morvai, 
Vindis. (szeptember 19.)

Hajdúnánás TSC: JUHÁSZ (kapus), 
Csontos 2, TAKÁCS P 4, TÓTH 7/2, 
DUDÁS 4/1, LAKATOS 3, Szőnyi 1. 
Csere: Varga (kapus), Lengyel 1, MEKES 
1, Kovács 3, Tar, Mezei. Edző: Nagy Attila

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

Nagy Attila: Értékes győzelmet arat-
tunk, egy dobogóra esélyes csapat ottho-
nában. Le a kalappal a gárda előtt.

Hajdúnánás SK–Gödi SE 21–35 
(12–17)

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Nagy, 
Túróczy. (szeptember 27.)

Hajdúnánás SK: Juhász (kapus), 
Szőnyi 2, Zihor 4, Mikula 3/3, Csicsószki 
2, Martinek 3, Takács P 2. Csere: Simai, 
Szilágyi (kapusok), Kovács 3, Budaházy, 
Takács A, Dudás 1, Darabos 1, Tóth, 
Mekes. Edző: Molnár András

Hétméteres: 4/3, illetve 9/8. Kiállítás: 
4 perc, illetve 4 perc.

Molnár András: Rutintalanságunkért 
nagy árat � zettünk. Az ellenfél minden 
hibánkat kihasznált és teljesen megérde-
melten győzött.

Juniormérkőzés: Hajdúnánás SK–Gödi 
SE 24–20 (12–9)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Tóth 
Gábor Tamás, Tóth István. (szeptember 27)

Hajdúnánás SK: JUHÁSZ (kapus), 
Takács P 2, Tóth 6, Szőnyi, DUDÁS 6/1, 
KOVÁCS 4, Csontos. Csere: Jóna (kapus), 
LENGYEL 2, Mekes 2, Lakatos 2, Tar, 
Mezei, Csiki, Nagy. Edző: Nagy Attila.

Hétméteres: 2/1, illetve 6/4. Kiállítás: 
8 perc, illetve 4 perc.

Nagy Attila: Jókor játszottunk rosszul, 
viszont a két pont a zsákban. Remélem 
Szőnyi Sárának nincsen komolyabb baja.

Gratulálok a csapatnak.

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE–Bőcs 
KSC 44–28 (20–14)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Hirth, 
Őry. (szeptember 20.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: FEL-
FÖLDI (kapus), HADADI 8/2, CSON-
KA 3/1, FEHÉRVÁRI 3, BANCSÓK 3, 
BENCZE 3, ÖTVÖS 3. Csere: RESZEGI, 
TORMA (kapusok), SZABÓ, TAKÁCS 
9, CSUZDA 6, PÓSER, MADAI, TÓTH 
5, DANKÓ 1. Edző: Hadas Sándor

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

Hadas Sándor: Úgy érzem megér-
demelten, győztünk. Azt hiszem a Bőcs 
együttesét � zikálisan múltuk felül. 

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE Bőcs 
KSC 30–17 (17–6)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Her-
bák, Jászberényi. (szeptember 20.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: TOR-
MA (kapus), NAGY 6, Kelemen 4, Né-
meth 2, Bata 9, Dankó 5, Tupicza 1. Cse-
re: RESZEGI (kapus), BODOGÁN 3, 
Harsányi, Nyeste, Topa, Kujbus, Csuzda. 
Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 1/0, illetve 1/1. Kiállítás: 0 
perc, illetve 0 perc. 

Madai Tamás: Szezon eleji formában 

játszottunk teljes mértékben. Rengeteg el-
adott labdával, rengeteg hibával, de ennek 
ellenére magabiztos győzelmet arattunk.

Mátészalkai MTK–Hajdúnánás Rob-
zol 2000 KSE 22–32 (8–15)

Mátészalka 50 néző. Vezette: Csörgő, 
Vitális. (szeptember 27.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: FEL-
FÖLDI (kapus), HADADI 5/1, CSON-
KA 5/2, Fehérvári 1, BANCSÓK 1, 
TÓTH 6, ÖTVÖS 4. Csere: RESZEGI, 
TORMA (kapusok), Szabó 2/1, Takács 1, 
CSUZDA 2, Póser 3, Madai, Dankó 1, 
Tupicza 1/1. Edző: Hadas Sándor

Hétméteres: 1/1, illetve 6/5. Kiállítás: 6 
perc, illetve 4 perc.

Hadas Sándor: Már az első félidő ben 
eldőlt a mérkőzés a remek kapus- és véde-
kezés teljesítménynek köszönhetően! Így 
több könnyű gólt lőhettünk. Gratulálok 
a csapatnak! Mátészalkai MTK–Hajdú-
nánás Robzol 2000 KSE 22–28 (9–11)

Mátészalka 150 néző. Vezette: Kertész, 
Molnár. (szeptember 27.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: TOR-
MA (kapus), Nagy, Kelemen 2, Németh 
3/1, BATA 7/1, Dankó 6, TUPICZA 3. 
Csere: Reszegi (kapus), Bodogán, Harsá-
nyi, CSUZDA 7, Nyeste, Topa, Kujbus. 

Edző: Madai Tamás
Hétméteres: 1/0, illetve 3/2. Kiállítás: 

10 perc, illetve 8 perc. 
Madai Tamás: Nagyon nehezen indult 

a mérkőzés. Védekezésben nem találtuk a 
ritmust, így sorra kaptuk a gólokat. Tá-
madásunk is akadozott, nem igazán talál-

tuk a megfelelő lövőhelyzeteket. Gratulá-
lok a � úknak, hogy nem adták fel az első 
percek sikertelensége után, csapatként 
küzdöttek végig az ellenféllel és a néha 
furcsa játékvezetői döntésekkel.

Kovács Balázs

Férfi  kézilabda NB II.Férfi  kézilabda NB II.Férfi  kézilabda NB II.Férfi  kézilabda NB II.Férfi  kézilabda NB II.Férfi  kézilabda NB II.Férfi  kézilabda NB II.Férfi  kézilabda NB II.Férfi  kézilabda NB II.
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Itthon vagy, Magyarország szeretlek! Itthon vagy, Magyarország szeretlek! Itthon vagy, Magyarország szeretlek! Itthon vagy, Magyarország szeretlek! Itthon vagy, Magyarország szeretlek! Itthon vagy, Magyarország szeretlek! Itthon vagy, Magyarország szeretlek! Itthon vagy, Magyarország szeretlek! Itthon vagy, Magyarország szeretlek! 

Újabb négy hajdú-bihari járás Újabb négy hajdú-bihari járás Újabb négy hajdú-bihari járás 
mentőcsoportjai szereztek nemzeti mentőcsoportjai szereztek nemzeti mentőcsoportjai szereztek nemzeti 
minősítéstminősítéstminősítéstminősítéstminősítéstminősítést

A rendezvény kezdete előtt Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete városrész tanácskozást tartott, mely-
nek legfőbb célja a lakosság tájékoztatá-
sa, a Tedejt érintő kérdések megbeszélése 
volt. Ezután a tedeji rendezvénysátor 
ünnepélyes átadása következett. A vá-
sári kavalkádban a Nánási Portéka véd-
jegyhasználói kóstoltatással egybekötött 
piaci napot tartottak. A helyi termékek 
kóstoltatása mellett az érdeklődők kéz-
műves bemutatókon és foglalkozásokon 
vehettek részt.

Ezzel egyidőben a sportpályán 10 óra-
kor kezdődtek a programok, ahol a kéz-
műves bemutatókon, ételkóstolásokon 
kívül számos érdekes program várta a 

verőfényes őszi napsütésben az odaláto-
gatókat.

Délelőtt a felsoroltakon kívül főzőver-
seny, fa körhinta, pónilovaglás, délután 
pingpong- és csocsóbajnokság, könnyű- 
és népzenei koncertek zajlottak folyama-
tosan. A Pergő Együttes gyermekeknek 
szóló előadása nyújtott kellemes kikap-
csolódást, este pedig táncház, Orosz 
György a Dumaszínházból és a Square 
zenekar szórakoztatta a közönséget. Az 
egész napos rendezvény végén – egyéb-
ként országszerte – fellobogtak a Szent 
Mihály napi tüzek, amely különös va-
rázst adott ennek a szeptember végi, kel-
lemes szórakozást nyújtó napnak.

Fekete Andrea

A gyakorlat szeptember 27-én a készen-
létet és az eskütételt követően vágtak bele 
a feladatok megoldásába, hogy a nemzeti 
minősítést is megszerezve, a járásukban 
kialakuló veszélyhelyzetek esetén is be-
vethetőek legyenek. A felkészítés célja, a 
természeti, civilizációs és egyéb eredetű 
katasztrófák, veszélyhelyzetek megelőzése, 
az elhárítás és helyreállítás során jelentke-
ző polgári védelmi feladatok végrehajtásá-
ra történő felkészülés.

A gyakorlat helyszínéül, a Hajdúszo-
boszlói Katasztrófavédelmi Kiképző- és 
Raktárbázis szolgált, itt hajtották végre a 
feltételezett helyzet szerinti feladatokat a 
résztvevők

A nap végén az elvégzendő feladato-
kat maximálisan teljesítette mind a négy 
csoport, így megfelelve az elvárásoknak. 
A minősítő bizottságban részt vett a me-
gyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat 
állományából György�  Sándor tűzoltó al-
ezredes, Horváth Sándor tűzoltó őrnagy, 

megyei főügyeleti osztályvezető, és Bende 
Zsolt tűzoltó alezredes, a Püspökladányi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség polgári 
védelmi felügyelője is, akik a látottakat 
megfelelőre értékelték és megköszönték a 
mentőcsoportok tagjainak a lelkes helyt-
állást. 

Szabó Norbert tűzoltó őrnagy, a Haj-
dúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
vezetője elmondta, örül annak, hogy négy 
újabb komponensre számíthat a kataszt-
rófavédelem a baj óráiban. A megyénkben 
megalakult tíz járási mentőcsoportból a 
hajdúszoboszlói Kösely, a debreceni Ge-
rundium, a nyíradonyi Ligetalja, és a De-
recskei Járási Mentőcsoportok után most 
már újabb négy alakulatban is méltán bíz-
hat a civil lakosság egy esetleges veszély-
helyzet esetén.

Kiss Szilvia tű. főhadnagy, 
Hajdú-Bihar Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

„Ferenc pápa sokszor kéri az imánkat azért, 
hogy legyen béke a földön. Hiszen a hábo-
rú, az ellenségeskedés, a gyűlölet nemcsak 
kilencvennyolc évvel ezelőtt, hanem a mai 
világban is mennyi fájdalmat, szomorúsá-
got okoz az embereknek! Szent Ferenc ima-
szavait felidézve – »Uram, tégy engem a te 
békéd eszközévé, hogy ahol gyűlölet lakik, 
oda szeretetet vigyek« – gondolkodjunk el 
ma mi is a krisztusi békén” – ezekkel a sza-
vakkal kezdte szentbeszédét Böjte Csaba 
szeptember 28-án, vasárnap a zsúfolásig 
telt katolikus templomban a IV. Székely 
Menekültek Emléknapja elnevezésű ren-
dezvény ünnepi alkalmával. Az 1916-os 
nagy székely menekülés történetét feldol-
gozó Buczkó József meghívását elfogadva 
a világszerte ismert és elismert gyermek-
mentő ferences szerzetes először járt Haj-
dúnánáson, s kellően körül is vette őt a 
legkülönbözőbb vallású hívek óriási sze-
retete. 

Az igazán nagy és őszinte érdeklődés-
sel kísért ünnepi szentmisét követően a 
templomkertben a Székely Menekültek 
Emlékoszlopának koszorúzási szertartá-
sán Buczkó József különleges ajándéka-

A Balmazújvárosi, a Hajdúhadházi, a Hajdúböszörményi és a Hajdúnánási Járások 
mentőcsoportjai a tavalyi évben alakultak, és az idén tavasszal már mindannyian 
sikeres rendszerbeállító gyakorlaton vettek részt. A megmérettetés legnehezebb ré-
sze azonban szeptember utolsó hetében várt az összesen 132 önkéntesre.

Hajdúnánás idén már második alkalommal kapcsolódott be az „Itthon vagy – Ma-
gyarország Szeretlek!” elnevezésű országos rendezvénysorozatba a Hajdúnánás Vá-
rosi Önkormányzat és a Nánás Pro Cultura Nonpro� t Kft. szervezésében.

ként a csíkkozmási Kedves Virág csodála-
tos hangján megszólaló, Fohász Máriához 
című éneket hallgathatták meg felvételről 
az egybegyűltek; majd Gacsályi Gábor re-
formátus lelkipásztor igei köszöntőszavai 
után pedig Holocsi Mária Anna szava-
latában gyönyörködhettek, aki Kányádi 
Sándor Nyergestető című költeményét 
adta elő. Szólláth Tibor polgármester úr 
köszöntőjében elmondta: 1916-ban a 
hajdúnánásiak befogadásból jelesre vizs-
gáztak. Hozzátette: a város ma is szoros 
kapcsolatot ápol határon túli települések-
kel, kiemelten a már évek óta működte-
tett szórványprogramon keresztül.

A székely menekültek között annak 
idején gyermekként jelen lévő Jakab Antal 
szülőfaluja, Kilyénfalva lakóinak és a Ja-
kab Antal Keresztény Kör tagságának üd-
vözletét a későbbi gyulafehérvári püspök 
unokahúga, Varga Gabriella tolmácsolta 
a jelenlévőknek, majd átadta Buczkó 
Józsefnek a Jakab Antal Keresztény Kör 
2013-as Beszámoló könyvét, mintegy 
bizonyítékául annak, hogy mennyire ré-
szévé vált az életüknek Hajdúnánás – a 
könyv ugyanis három, a székely mene-
külés témáját középpontba állító tavalyi 
eseményről tudósít. 

A megemlékezés és a koszorúzás befe-
jező pillanataira és a jelenlévők igen nagy 
örömére Borboly Csaba, Hargita Megye 
Tanácsának elnöke is a helyszínre érke-
zett. Ünnepi beszédében azt hangsúlyoz-
ta: adja Isten, hogy a jövőben mindig ven-
dégségbe érkezzünk, és soha ne a kénysze-
rűség vezéreljen bennünket egymáshoz. 
A Székelyföldről magával hozott földet 
elhelyezte az 1916 és 1918 között Haj-
dúnánáson elhunyt 38 székely menekült 
emlékére állított emlékkeresztnél lévő és 
Székelyföld más-más tájairól hozott „por-
szemeket” gyűjtő urnába, majd az emlék-
oszlopnál is fejet hajtott, talapzatánál az 
emlékezés koszorúját elhelyezve.

Varga Gabriella

Kirándulás a KendereskertbeKirándulás a KendereskertbeKirándulás a KendereskertbeKirándulás a KendereskertbeKirándulás a KendereskertbeKirándulás a KendereskertbeKirándulás a KendereskertbeKirándulás a KendereskertbeKirándulás a Kendereskertbe

Egy verőfényes őszi nap kerékpárra „pat-
tantunk”, s a Hajdúnánás határában lévő 
Kendereskertbe látogattunk el egy kör-
nyezetismeret óra keretében. Már régóta 
érdekelt bennünket, milyen látnivalók 
vannak ezen a területen, ezért döntöt-
tünk úgy, hogy megtekintjük ezt a ha-
gyományokkal nem kevésbé bővelkedő 
„állatbirodalmat”.

Nagy örömünkre Pál�  Júlia, a kert 
megbízott „idegenvezetője” nagyon ked-
vesen fogadott bennünket, és bár a 
karbantartási munkálatok még javában 
tartottak, mégis a terület nagy részét be-
járhattuk.

Örömmel néztük meg őshonos házi-
állatainkat – mangalica sertést, szürke 
marhát, a szürke szamarat, a prémjéért 
tenyésztett nyuszikat – s a tájegységünk-
re jellemző mezőgazdasági növényeket.

Az ősz folyamán minden iskolás gye-
reknek lehetősége lesz a kertet megte-
kinteni, amely hasznos segítséget jelent 
majd a növények és állatok megismeré-
sén kívül kézműves hagyományaink fel-
elevenítésében és elsajátításában is. 

Fekete Andrea
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ÔSZI VÁSÁR!
 Örökzöld növények  Tuják  Cserjék, rózsák  Díszfák

 Gyümölcstermôk vására!

Hamarosan gyümölcsfa szezon! 

Szolgáltatásaink:
Kertépítés, öntözéstechnika, földmunkák végzése.

Honfoglalás u. 56.  Tiszavasvári u. 62.

Tisztelt Vendégeink!
A Hajdúnánási Gyógyfürdő 2014. október 6–16. között 

karbantartási munkálatok miatt ZÁRVA tart!

Nyitás: 2014. október 17. 8.00 óra.

Korona Patika

Bocskai Korona elfogadóhely! www.szimpatika.hu
Boltunk szombaton
8–12-ig nyitva tart

Rhinospray plus 1748 Ft 1470 Ft

Aspirin Protect 100 mg 50 db 1185 Ft 990 Ft

Triactin Wick 10 db 1984 Ft 1625 Ft
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Papp Gáborné
polgármesterjelölt
5. vk. képviselőjelöltje

Bíró István
1. választókerület

Juhász Imre
6. választókerület

Gurbán László
7. választókerület

Nagy Tamás Gábor
8. választókerület

Brudnyák János
2. választókerület

Tóth Imre
3. választókerület

Kiss András
4. választókerület

Kérjük szavazzon a Jobbik Polgármesterjelöltjére 
és önkormányzati Képviselőjelöltjeire!

www.jobbik.hu
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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 érintett ek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro 
Cultura Nonprofi t Kft . végzi. Az érintett ek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérheti k 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: Litográfi a Nyomda • ISSN 1215-9689

Továbbra is várom kedves vendégeinket, házi süteményekkel 
húsz féle pizzával és három féle menüvel.

Molnár Lászlóné (Ibolya) fodrászatában 
2013. május 30-tól a vendégek 
Bocskai Koronával is fi zethetnek.

Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 7-9.
Nyitva tartás: H-P; 8-18 Tel.: 06 70 324-0346

Óriási Osram izzó és BOSCH ablaktörlőlapát 
AKCIÓ a Mesfém KFT. Autósboltjában. 

Autóalkatrészek a legjobb árakon!
Fagyállók, téli felszerelések, téli gumik

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

ÚJ!

-40%–50% Kedvezmények!
Látni és látszani! 

Autóalkatrészek a legjobb árakon!

Látni és látszani! 

FESZÜLT? IDEGES?
Lazítson saját otthonában!

A masszőr házhoz megy.
Hívjon bizalommal: Nidáné Pók Éva

06-70/329-1344
pokeva@freemail.hu

60 perc 2500 Ft

Önállóan dolgozni tudó 
víz-gáz-fűtés szerelőt 

keresünk.
Gázuniverzál kft.

Tel.: 06-20/9781-284

TISZTELT HAJDÚNÁNÁSIAK!

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012-ben az 
I. Hajdúnánási Jótékonysági Városbál 

megrendezésével hagyományt indított útjára 
azzal a szándékkal, hogy minden évben felkarol egy nemes ügyet, 

melyet a bál bevételével támogat.

A kezdeményezés nagy sikert aratott, a szándék sok támogatóra talált, 
ezért 2014 már a harmadik esztendő, amikor a város bálja is 

újabb lehetőséget teremt az összefogásra egy közös cél érdekében.

A szervezők az I. Hajdúnánási Jótékonysági Városbál bevételét 
a Hősök Emlékművének restaurálására ajánlották fel, a 

II. Hajdúnánási Jótékonysági Városbál bevétele pedig a 
„Mi Érted Élünk Egyesület” 

által segített gyermekek fejlesztését, rehabilitációját támogatta.

A III. Hajdúnánási Jótékonysági Városbál időpontja: 
2014. november 29. 

Az idei évben a bál bevételét az önkormányzat 
a hajdúnánási művészeti nevelés fejlesztésére ajánlja fel.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Szabó László gra� kus kiállításáról 
szóló írásunkat a 7. oldalon 

EGY KIÁLLÍTÁS MARGÓJÁRA 

címmel olvashatják.


