
A rangos vendégek között üdvö-
zölhettük dr. Kontrát Károlyt, 

a Belügyminisztérium parlamenti állam-
titkárát, dr. Papp Károly r. altábornagyot, 
Országos Rendőrfőkapitányt, dr. Gyuro-
sovics József r. dandártábornokot, me-
gyei rendőrfőkapitányt, dr. Tiba István 
országgyűlési képviselőt. A vendégek és 
résztvevők köszöntése után rövid kultúr-
műsor következett, majd városunk pol-
gármestere, Szólláth Tibor kapott szót. 
Emlékeztette a résztvevőket arra, hogy a 
helyi Önkormányzat által felajánlott 2000 
négyzetméteres Dorogi utcai saroktelken, 
a kormány által biztosított 670 millió fo-
rintból épült meg a város korszerű, város-
képbe illő, a kornak megfelelő felszereltsé-
gű új objektum. 

Újdonság, hogy a színes, barátságos 
épületben egy, a 14 éven aluli gyermekek 
számára meghallgató szoba is kialakí-
tásra került. Mint Papp Károly országos 
rendőrfőkapitány elmondta, tervezéskor 
elsődlegesen a rendőrség elhelyezési sza-
bályzata volt a legfőbb szempont, emellett 
a városkép, az állomány létszáma voltak a 
további meghatározó elemek. Az épület-
ben jelenleg hatvanan dolgoznak.

Polgármester úrhoz hasonlóan, dr. 
Vincze István r. alezredes, a Hajdúnáná-
si Rendőrkapitányság megbízott vezető-
je, köszönetet mondott a létesítményért. 
Azt hangsúlyozta, hogy „az új helyen is 
szükséges határozottsággal, törvényesen 
lépünk fel a bűnelkövetőkkel szemben, 
hiszen az állományunk alkalmas és képes 
arra… Kapitányságunkhoz a Hajdúnáná-
si Járás 7 települése – Hajdúnánás, Polgár, 
Görbeháza, Tiszagyulaháza, Újtikos és 
Folyás – 650 négyzetkilométernyi területe 
és mintegy 40 ezer lakosa tartozik.”

Dr. Kontrát Károly ünnepi beszédében 
utalt arra, hogy „Hajdúnánás régi vágya 
teljesült az új épület megvalósulásával. 
A kormány részéről a támogatás pedig nem 
csak ígéret, szép szó maradt.” Beszédének 
további részében üdvözlendőnek mondta 
és példaértékűnek említette a Hajdúnánási 
Önkormányzat együttműködését. Mint 
mondta: „Szorgalmazzuk a rendőrség, az 
önkormányzatok, a polgárőrségek, az egy-
házak, a civil szervezetek összefogását an-
nak érdekében, hogy még nagyobb bizton-
ságban éljenek az emberek a térségben… 
Az elmúlt évek intézkedései nyomán Ma-
gyarországon helyreállt a közbiztonság”.
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Mint arról lapunkban is hírt adtunk, 2013. november 13-án került sor a Hajdú-
nánási Rendőrkapitányság új objektumának ünnepélyes alapkőletételére. A kapi-
tányság új, impozáns épületének ünnepélyes átadására 2014. szeptember 2-án a 
déli órákban került sor.

Az ünnepség további részében a kapi-
tányságvezetőnk a résztvevők tapsa köze-
pette vehette át az intézmény díszkulcsát, 
az Önkormányzat által adományozott 
városzászlót, valamint az ORFK által ado-
mányozott 2 gépkocsi kulcsait. Ezt kö-
vetően előléptetésekre, kitüntetésekre és 
ajándéktárgyak átadására került sor.

Az épület bejáratánál lévő nemzetiszínű 
szalagot polgármester úr és a díszvendé-
gek vágták át. Az ünnepi percek után a 

vendégek belülről is megtekinthették az 
épületet.

Befejezésként álljanak itt Papp Károly 
altábornagy úr szavai: „Az impozáns épü-
let jó fekvésű, könnyen megközelíthető, 
tükrözi az alapvetésemet: az országnak van 
rendőrsége, nem a testületnek országa. És 
mi, a rendőrök a polgárokért vagyunk, 
nem pedig a polgárok vannak értünk.”

Gut István

Ünnepélyes szalagátvágás. Szólláth Tibor polgármester, Kontrát Károly, a BM parlamenti államtitkára, 
Papp Károly országos rendőrfőkapitány és Gyurosovics József, a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitány-
ság vezetője. (Fotó: Füz László)

 Igazgató úr, hogyan értékeli ezt az el-
múlt időszakot? 

Eredményes időszakán van túl a Hajdú-
nánási Holding Zrt. Kijelenthető, hogy a 
legsikeresebb 7 hónapját zárta mindegyik 
tagvállalat. Az egyes ágazatok és a teljes 
vállalatcsoport is nyereséges úgy hogy 
jelentős árbevétel növekmény mellett fe-
gyelmezett költséggazdálkodás valósult 
meg, úgy is fogalmazhatok, hogy nagyon 
sok csapot sikerült elzárni. Mit is jelent ez 
számokban, 574 millió forint tervezettel 

szemben, 700 millió forint árbevételt ér-
tünk el, amely terv/tény alapon 122%. A 
jelentős árbevétellel szemben a cégcsoport 
költségei csupán kis mértékben nőttek, 
amely eredményeként 34 millió forint-
tal meghaladtuk a tervezett eredményt, 
amely 275% terv/tény alapon. 

Mindez akkor értékelhető igazán, ha 
ezeket a számokat a korábbi évek adata-
ival vetjük össze. A grafikonon jól látszik, 
hogy rendkívül dinamikus az eredmény-
növekedés évről évre.

Mint ismeretes a Hajdúnánási Holding Zrt. gyakorlatilag 2011-ben jött létre, ám 
az első igazi tervszerű évet 2013-ban tudhatta maga mögött. A 2014-es gazdasági 
esztendőt pedig már jó előre átgondolt üzleti terv alapján kezdte el a cég. Az elmúlt 
hetekben került pont az idei 1-7 hónap értékelésére. Dr. Horváth Tibor vezérigaz-
gató urat a napokban kerestük fel, és kérdeztük az eredményekről, a tagvállalatok 
teljesítményéről, az elkövetkezendő hónapok terveiről.
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 Milyen fejlesztések alapozták meg eze-
ket az eredményeket? 

A holding szervezetben sikerült az 
egyes tagvállalatok és ezzel együtt a teljes 
cégcsoport összehangolt és a nyereséges 
gazdálkodását, a vagyon gyarapodás biz-
tosítását, az egységes és átlátható műkö-
dést, a szinergiákban rejlő lehetőségek ki-
aknázását, a fejlesztési források alapjainak 
megteremtését biztosítani.

Az egyik legfontosabb eredményként 
értékelem, hogy megvalósultak az egy-
séges pénzügyi-számviteli rendszerek, a 
tervezési, beszámolási és belső ellenőrzési 
folyamatok, a beszerzések és közbeszerzé-
sek és az informatikai, jogi szolgáltatások 
rendszerének a hatékony centralizáció-
ja. A közös szabályok, folyamatok és az 
ahhoz kapcsolódó korszerű információs 
rendszerek révén növekedett a vállalatok 
átláthatósága, jobban megítélhetővé, ösz-
szehasonlíthatóvá és számon kérhetővé 

válik teljesítményük, koordinációs tevé-
kenység révén pedig minden területen 
kihasználhatóakká váltak a méretgazdasá-
gosság előnyei.  
 Hogyan valósították meg ezt az egyes 

tagvállalatok?
A gyógyfürdői minősítés megszerzése 

és a gyógyászat átalakítása, beindítása, a 
szálláskapacitás bővítése, illetve a hátsó 
attrakció tér létrehozása jelentősen hozzá-
járult a fürdő eredményességéhez, amely 
ezeken a területeken duplája, sok esetben 
háromszorosa a korábbi évekének. Az épí-
tőipari ágazat átszervezése és a Hépszolg 
Kft. stabilizálása révén a cég, korábban 
példátlan módon meg tudott jelenni a 
közbeszerzéseken és a piacon is, mint fő-
vállalkozó, ezáltal nem csak a vállalatnak 
tudott jelentős árbevételt hozni, hanem 
rengeteg hajdúnánási kis és közepes vál-
lalkozónak tud folyamatosan munkát 
adni. (Folytatás a 2. oldalon)

www.hajdunanas.hu
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A Gyermek és Közétkeztetési Nonpro� t 
Kft. az alaptevékenységén túl, több sike-
res üzletágat tudott eredményessé tenni. 
Komoly növekedést tapasztalunk a ren-
dezvényszervezések terén és a Bocskai 
Korona Grill Terasz is jelentősen bővítette 
a palettát. Egyébként én magam is náluk 
ebédelek nap, mint nap és bátram aján-
lom mindenkinek, hiszen kiváló a kol-
légák főztje. Nem mehetünk el amellett 
sem, hogy a Nánás Pro Cultura Kft. az év 
eleji nehézségek után talpra tudott állni, 
és ha valaki nyitott szemmel járt a város-
ban, mindenhol látja kollégáim keze nyo-
mát. Ma már kijelenthető, hogy a térség 
egyik rendezvény központjává vált Haj-
dúnánás, megújult a Hajdúnánási Újság, 
új és modernebb környezetben működik 
a közszolgálati tv és jelentős civil élet van 
az egyre bővülő közösségi terekben. 
 Legfontosabb feladatok a következő 5 

hónapban? 

A legfontosabb feladatunk az eredmé-
nyesség fenntartása mellett a szolgáltatási 
minőség biztosítása, javítása. Mindezeken 
túl egy komoly, a teljes cégcsoportot átfo-
gó stratégiai tervezés kezdődött el. Ebben a 
munkában alulról felfelé építkezünk, azaz 
minden kollégát bevonunk a tervezésbe. A 
cél, hogy egy jól megtervezett jövőkép fel-
rajzolását követően, értékalapú szervezettel 
határozzuk meg a konkrét feladatokat, 
mindehhez rendeljük mellé a forrásokat 
és a fejlesztési igényeket. Pontosan lát-
nunk kell, hogy hova szeretnénk eljutni és 
milyen módon kell azt tennünk, hiszen a 
célunk nem lehet más, mint Hajdúnánás 
fejlődését a város vagyonának gyarapodá-
sát szolgáló, kiváló szolgáltatásokat nyújtó, 
innovatív, tőkeerős és elismert vállalatcso-
port létrehozása és működtetése, amely 
egyben a térség legjobb munkahelye is. 

Köszönjük a tájékoztatás. 
(HNU)

A nánási moziban szeptember 13-án 17 
órakor a Pelle a kis rendőrautó akcióban 
című norvég animációs � lmet vetítik. 
Pellét, a rendőrautót megbízzák a város 
új madárparkjának őrzésével, azonban két 
betörő megzavarja a nyugalmat az egyik 
sas elrablásával. Az ügyet bonyolítja, hogy 
az eltűnt ragadozónak � ókája született, 
így Pellének a nyomozás mellett őt is gon-
doznia kell. Vicces és izgalmas történt egy 
különleges barátságról. 

A Pofázunk és végünk című amerikai ak-
cióvígjáték szeptember 20-án 19 órakor 
a helyi moziba is megérkezik. Ben (Kevin 
Hart), a gyermeklelkű gimnáziumi biz-
tonsági őr kész megkérni barátnője kezét, 
azonban ehhez előtte bizonyítania kell rá-
termettségét leendő sógorának, Jamesnek 
(Ice Cube), az atlantai rendőrség nyomo-
zójának. Rengeteg felnőtt poén, humoros 
szituáció jellemzi a rendőr� lmeket ki� gu-
rázó alkotást. Murvai Péter

A közelmúltbeli kellemetlen álhír nyomán 
– mármint hogy Hajdúnánáson lépfene 
fertőrés következtében halt volna meg egy 
ember – szigorodó állategészségügyi felté-
telek mellett lehet majd állati eredetű ter-
mékeket árusítani a piacon. Polgármester 
úr ezúttal is megerősítette, hogy alaptalan 
volt minden a lépfenével kapcsolatos hír, 
ám ez indította el azt a folyamatot, hogy 
a város vezetése, a főállatorvos és a piacon 
árusító őstermelők, vállalkozók közösen 
tárgyaltak arról; a közeljövőben még fo-
kozottabban kell oda� gyelni és szigorúan 
betartani az állategészségügyi és a köz-
egészségügyi szabályokat. 

Magyarországon igen szigorú feltételei 
vannak az élelmiszerek forgalomba ho-
zatalának. A szarvasmarha, sertés, juh, 
kecske fajok esetében az ún. ENAR szá-
mok szolgálnak az azonosításra, amelyek 

egyediek, és az állat nyomon követhető 
születésétől az asztalra kerüléséig. De az 
azonosításra a barom� ak és a tojás eset-
ében is érvényesíthető. Ezt a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állat-
tenyésztési Igazgatósága látja el. Ennek a 
nyomonkövethetőségnek itt is meg kell 
felelni. Mint polgármester úr mondja, 
ez bizonyos többlet adminisztrációval jár 
majd, ám ez mindannyiunk egészsége, 
biztonsága érdekében történik.

A termelői piacon is változások várha-
tóak. A Nánási Portéka védjegyet haszná-
lók esetében mind az alapanyagok, mind 
a feldolgozás tekintetében szigorodnak a 
feltételek. A feldolgozott termékek eset-
ében magasabb százalékos arányban kell 
majd jelen lennie helyi termékeknek és a 
feldolgozásnak itt Hajdúnánáson kell tör-
ténnie. (HNU)
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Szólláth Tibor polgármester úr augusztus 22-én sajtótájékoztató keretében szá-
molt be arról, hogy a közeljövőben szigorodás várható a helyi piacon árusított álla-
ti eredetű termékek tekintetében. A termelői piacon is változnak a Nánási portéka 
védjegy használatának feltételei.
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Mi megy a moziban…?
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SzületésnapSzületésnapSzületésnapSzületésnapSzületésnapSzületésnap

2014. augusztus 26-án 90. születésnapja alkalmából virágcsokorral, és Orbán Viktor 
miniszterelnök úr által megküldött emléklappal köszöntötte Hajdú Miklósnét Szólláth 
Tibor, Hajdúnánás város polgármestere. 

Isten éltesse sokáig Juliska nénit erőben és egészségben családja körében!

Kedves Juliska néni!
Sajnos nem tudom elkísérni utolsó útjára, 
több ezer kilométer választ el Öntől.

E levél útján megteszem ezt, amire sze-
mélyesen sajnos nem volt módom, pedig 
könnyes szemmel, de örömmel és hála-
adással a szívemben mondtam volna, hogy 
engem, mint egykori intézetben nevelt gye-
reket mennyire boldoggá tett Ön és mun-
katársai, a „a brigád”.

Jézus nevében is köszönettel tartozom 
azért, mert mikor kicsi voltam, akkor sze-
retetükkel elhalmoztak, mikor éhes voltam 
enni adtak, mikor szomjas voltam megitat-
tak, ha nem volt ruhám felruháztak, és tet-
ték mindezeket az élet nehézségei, a család 
mellett a legnagyobb örömmel.

Szeretném, ha tudná Juliska néni és a bri-
gád valamennyi tagja, hogy boldoggá tették 
gyerekkoromat, és felnőtt életem minden 
napján az emlékeimben és a szívemben hor-
dozom ezeket az emlékeket. Ön, Önök vol-
tak azok, akik az utam kezdetén segítettek, 
támogattak. Közösen találtunk rá olyan kin-
csekre, mint a szeretet, tisztesség, a mások-
kal való törődés és tisztelet. Néha megindító 
volt, néha kacagtató volt, néha öröm volt, 
de mindenképpen egy élmény volt.

Tudtam, éreztem, hogy a szeretetük szív-
ből jövő és önzetlen, hiszen letöröltek min-
den könnycseppet az arcomról, amit a szü-
leim okoztak. A szeretet egyik legmélyebb 
kifejezése volt, ahogy egy eldobott gyereket 
magukhoz öleltek minden héten. Tudtam, 
hogy soha nem tudom ezt Önöknek vi-
szonozni, de Jézusnak mindig köszönetet 
mondok érte.

Köszönetet mondok továbbá e nagyszerű 
városnak, hogy van a Földön egy menedék-
város ahol a család nélkül élő gyermekeket 
magukénak fogadják.

Hajdúnánás városa köszönöm szépen!
Valóban néha zord a harc, buktatókkal 

teli, de a kikövezett úton minden kétséget 
kizáróan megtalálhatóak az öröm és a sze-
retet gyümölcsei.

Kedves Juliska néni, és a Május 1. brigád 
tagjai!

Átmenetileg, de nem végleg búcsúzom 
Önöktől, mert hiszem, hogy van fönt egy 
ország ahol újra találkozhatunk és megölel-
hetjük egymást. Ott talán mindenkinek a 
szemébe mondhatom azt a szót, hogy: 

KÖSZÖNÖM!
Isten áldja Önöket!

Szeretettel: Zoli

Az elmúlt hetekben vettünk búcsút Váradi Sándornétól, aki a Ruhaipari Szövetkezet (MODE 
3 H Textilipari Kft) Május 1. Szocialista brigádjának volt a vezetője. A rendszer váltás előtti 
időszakban gyakorlat volt, hogy a vállalatok szocialista brigádjai patronálták a Nevelőotthonban 
elhelyezett állami gondozott gyerekeket. Így került sor arra, hogy közel négy évtizeddel ezelőtt 
a Május 1. Szocialista Brigád a ma Kanadában élő Ábri Zoltán patronálását vállalta. A bri-
gád női tagjai közös gyermeküknek tekintették Zolit, de legjobban kötődött Váradi Sándorné 
Juliska nénihez. Szomorúan értesült Juliska néni haláláról és egy nagyon szép levélben búcsúzott 
Tőle. Ha lehetséges szíveskedjenek azt vázlatosan közölni. Megértésüket megköszönve, maradok 
tisztelettel: Tar József A kérésnek szívesen eleget tettünk, íme a búcsúzó levél.
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Jeney Lajos 1933-
ban született Bi-
harnagybajomban. 
1989-től Mező-
hegyes, 2001-től 
pedig Hajdúnánás 
főépítésze volt. Fő-
építészi munkáját 
a következetesség, 

a szakmai alaposság jellemezte. Pályáját 
a többfunkciós, általános művelődési és 
nevelési központok hazai megteremté-
sének szentelte. Évtizedeken keresztül 
képviselte e témában hazánkat az UNES-
CO szakmai munkacsoportjában. 1968 
és 1970 között az első komplex magyar 
iskolaépítési kutatás vezetője volt. Nevelé-
si-közösségi központokról több dolgozata 
jelent meg hazai és külföldi lapokban. 
Országszerte középületek, köztéri szobrok 
valamint megannyi általános művelődé-
si és nevelési központ őrzi munkásságát. 
Aranydiplomája után megszerezte az épí-

tészek számára elérhető DLA tudományos 
fokozatot is.

Szeptember 6-án, szülővárosában, dísz-
polgárként helyezték örök nyugalomba 
Jeney Lajos Ybl díjas építész doktort, aki 
munkássága révén 2010-ben Magyaror-
szág főépítészi életmű díjában is részesült. 
Korától függetlenül � atalosan aktív hazai, 
és nemzetközi építészetet máig formáló 
életútja váratlanul megszakadt, s tovább 
már nem mesél sem nekem, sem más arra 
érdemes kollégájának, pedig bizton maradt 
– az időnként többször is elsorolt tanúságos 
anekdoták mellett – még nem halottak is, 
amit már sajnos nem fogok megismerni 
soha. Viszont ezentúl már én mesélek, s az 
róla fog szólani, emlékét marasztalva kö-
zöttünk. Kik ismerték, emlékezzünk ke-
gyelettel reája, mert kiérdemelte. Büszke 
vagyok, hogy barátomnak tartott. 

Nyugodjon békében.
Ilyés Miklós

A hajdúnánási 
Napsugár Óvodá-
ban március 19-én 
gyerekek, szülők, 
óvodai dolgozók 
nagy izgalommal 
készültek az in-
t é zményegy s ég 
vezetőnk, Ádámi 

Károlyné búcsú délutánjára nyugdíjba 
vo nulása alkalmából.

40 év sok-sok idő, de talán Kemény 
Zsigmond bölcs mondása fejezi ki legjob-
ban, hogy ez mit jelent:

„Kitűnővé egy szerencsés perc által is 
válhatunk/Hasznos emberré a fáradságos 
évek tesznek.”

Ica óvó nénit 40 fáradságos év tett hasz-
nossá, hisz 20 év vezetői munkája alatt 
végigkísérhettük egy óvoda újjászületését. 
Az Ő elképzeléseit, ízlését dicséri az óvo-
da udvara, a csoportszobák belső tereinek 
esztétikai igényessége, harmóniája. Szá-
munkra követendő példát adott: önzetlen 
emberségből, másokra � gyelésből, őszin-

teségből, becsületességből, szeretetből. 
A gyermekek, a szülők, és a nevelőtestület 
elismerését, és megbecsülését egyaránt ki-
váltotta a gyermekek iránti feltétel nélküli 
szeretetével. Csapatban való gondolkodá-
sának, tudatos és tervszerű munkájának 
volt köszönhető, hogy nyugodt, kiegyen-
súlyozott, családias hangulatú óvodai élet 
volt jellemző a mindennapokban.

Pedagógiai munkája bizonyította a pá-
lya iránti elkötelezettségét, hivatástudatát, 
alázatát az óvodaügy iránt.

Kedves Ica óvó néni! A szeretet, az em-
berség egy olyan formáját kaptuk tőled, 
melyet egy szép idézettel köszönünk meg 
Neked:

„Elmúlik, mint száz más pillanat,
S tudjuk mégis múlhatatlan,
Mert szívek őrzik, nem szavak”

Kívánjuk, hogy a legdrágább kincsed az 
egészség és a családod legyen a legfőbb tá-
mogatód a megérdemelt nyugdíjas éveid-
ben!

Napsugár Óvoda dolgozói

Hol vannak már azok az idők, amikor 
Hajdúnánás városa határában több ezer 
szarvasmarha legelészett, életkoruk és faj-
tájuk szerint elkülönített gulyákban. Az 
élet azonban úgy tűnik, újra írja magát, 
hiszen a Hajdúnánás és Vidéke Legelte-
tési Szociális Szövetkezet nem kisebb célt 
tűzött maga elé, mint a közösségi állattar-
tás újbóli meghonosítását városunkban. 
Ehhez már részben adottak a feltételek a 
Kendereskertben, másrészt a nagyobb lét-
számú tartáshoz a közelmúltban 140 hek-
tár legelőterület bérleti jogát nyerték el a 
Hortobágyi Nemzeti Parktól. A terület 
Görbeháza – Bagota határában található.

A gulya szervezést az önkormányzat 
már a tavalyi évben meghirdette, most a 
Szövetkezet már nagyobb legelőterületen, 
nagyobb gulyát tud majd fogadni. De van 
még egy újdonság is; ez pedig a téli tartás 

vállalása – tájékoztatott polgármester úr. 
Az istállózott tartáshoz istállók, gondo-
zó személyzet, takarmány szükségeltetik, 
mindez a Kendereskertben gond nélkül 
megoldható. 

Végig gondolva a dolgot, ilyenformá-
ban akár egy lakótelepi család is megin-
dulhat az állattartás útján, ha pl. vásárol-
nak néhány szarvasmarhát és a szövetkezet 
gondjaira bízzák egész évben. A tartás díja 
egy kifejlett szarvasmarha esetében nyári 
időszakban 16 ezer, míg a téli tartás ese-
tében ez az összeg 32 ezer forint havonta

A Start-munkaprogramból kinőtt szö-
vetkezet tehát elindított egy újabb folya-
matot, amely a már meglévő lehetősé-
geket bővíti egy újabbal, ami a közösség 
szolgálatára lehet, különös tekintettel a 
� atal gazdálkodókra. 

(HNU)

HAJDÚNÁNÁSI GYÓGYFÜRDŐ
Hagyományőrző ének- és tánccsoportok bemutatói
13.00 retro fürdő –fotókiállítás megnyitója
13.10 Zenés ebéd a Pálma teraszon – az egykori Halászcsárda megidézése
15.10 Játékos vetélkedő kisiskolásoknak a tanmedemcében
15.30 Vizitorna magyar nótára

KÉKY LAJOS VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
16.00–17.30 Divatbemutató
18.00–21.00 Gálaest – fellépnek: Szeredy Katalin, Lente Lajos, 
Csík József, Sarkadi László vendégművészek, valamint a hajdúnánási 

Még 2013 őszén 
az MTVA és a 
Kossuth Rádió 
által meghirdetett 
pályázaton ezúttal 
mesemondó pa-
lántákat kerestek 
három életkorban, 
a 6–9, a 10–13 és 

a 14–18 évesek között. Az ország legkü-
lönbözőbb részeiből több százan jelent-
keztek, de pályáztak a határokon túlról. 
A legtöbben népmeséket mondtak, de 
hallhatunk Lázár Ervin, Csukás István, 
Gárdonyi Géza, La Fontaine vagy Ander-
sen meséket is, sőt Benedek Elek mesét is, 
melyet nagy meglepetésünkre s örömünk-
re, egy akkor még 6. osztályos hajdúná-
nási kislány mondott, László Andrea. No-
sza, fölkerestem hát a kis tinédzsert, hogy 
meséljen nekünk eme nívós versenyről.
 Osztályfőnököm, és magyar taná-

rom Veresné Fehér Erzsébet tanácsára 
jelentkeztem a megmérettetésre – kezdi 
a beszélgetést a szőke kislány, miközben 
méltán büszke szüleire pillant. Az Inter-
netre kellett feltölteni a meséket, amiket 
elmondtunk, s vártuk a választ, hogy ki 
jut be először a legjobb 77 közé. Ez után 

szavazással dőlt el, hogy ki az a 35, aki a 
közönségnek a legjobban tetszik. Nem-
sokára jött az email, hogy bejutottunk, s 
egyben meghívtak az MTVA székházába 
a díjkiosztó ünnepségre. A zsűriben min-
denképp meg kell említenem a Kossuth, 
és Jászai Mari díjas színművésznőt, Mol-
nár Piroskát. A sok tárgynyeremény után 
a legnagyobb díj a kiválasztottaknak az 
volt, hogy egy stúdióban a meséket fel-
mondva azt leadták a Kossuth rádió Esti 
mese című műsorában. Tavaly is szerepel-
tem már egy hasonló versenyen, ahol egy 
saját mesével indultam

Arra a kérdésemre, hogy akarja e tehet-
ségét a jövőben kamatoztatni, a válasz, 
hogy irodalom tanár szeretne lenni, vagy 
óvodapedagógus. S miközben lenyűgöz 
sokoldalúságával, előkap egy klassz kis gi-
tárt, s kérésemre elpötyögi egyik saját szer-
zeményét.

Gratulálunk, és sok sikert kívánunk 
neki a jövőben is. 

A meséket a Nagy mese www.mediak-
likk.hu-ra kattintva a Kék meg a sárga, 
illetve az Ember életideje címmel bárki 
meghallgathatja az Interneten.

Kócsi Imre

Elhunyt Jeney Lajos Ybl-díjas Elhunyt Jeney Lajos Ybl-díjas Elhunyt Jeney Lajos Ybl-díjas 
építész, városunk egykori főépítészeépítész, városunk egykori főépítészeépítész, városunk egykori főépítésze

140 hektár legelőterületet bérelhet 140 hektár legelőterületet bérelhet 140 hektár legelőterületet bérelhet 140 hektár legelőterületet bérelhet 140 hektár legelőterületet bérelhet 140 hektár legelőterületet bérelhet 
a Hajdúnánás és Vidéke Legeltetési a Hajdúnánás és Vidéke Legeltetési a Hajdúnánás és Vidéke Legeltetési 
Szociális Szövetkezet Szociális Szövetkezet Szociális Szövetkezet 
Görbeháza-Bagota határábanGörbeháza-Bagota határábanGörbeháza-Bagota határábanGörbeháza-Bagota határábanGörbeháza-Bagota határábanGörbeháza-Bagota határában

„Elválás a régitől és indulás egy új „Elválás a régitől és indulás egy új „Elválás a régitől és indulás egy új „Elválás a régitől és indulás egy új „Elválás a régitől és indulás egy új „Elválás a régitől és indulás egy új 
felé…” 40 év egy óvodapedagógusi felé…” 40 év egy óvodapedagógusi felé…” 40 év egy óvodapedagógusi 
életpályánéletpályánéletpályán

Nánási kislány a Kossuth rádióban

csoportok énekesei, továbbá a Felsőzsolcai Férfi  Népdalkör, Százszorszép 
Dalkör Egyesület, Újszentmargita, Nánási NNTE

Meghívó
Magyar Dal Napja 2014. szeptember 14.
Programok és helyszínek:

Belépés díjtalan! 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a rendezők!
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A Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § 
(1) bekezdése alapján pályázatot hirdet 
a Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal közterület-felügyelői munkakör 
betöltésére.

A közszolgálati jogviszony tartalma:
2014. október 1-től kezdődő határo-

zatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 4080 Hajdúná-

nás, Köztársaság tér 1.
A közszolgálati tisztviselők képesítési 

előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. 
rendelet alapján a munkakör betöltője 
által ellátandó feladatkörök: közterület 
rendjével kapcsolatos engedélyezési és 
egyéb feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevé-
kenységi körök:
 a köztisztasági és a közterület rendjével 

kapcsolatos feladatok ellátása,
 közterület-használati engedélyezési el-

járások lefolytatása, közterület-haszná-
lattal kapcsolatos feladatok, útlezárások 
engedélyezése,
 városrendészeti feladatok ellátása,
 belterületen parlagfű mentesítéssel kap-

csolatos feladatok.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapításá-

ra és a juttatásokra a közszolgálati tisztvi-
selőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 magyar állampolgárság
 cselekvőképesség
 büntetlen előélet
 főiskolai szintű rendészeti felsőokta-

tásban szerzett szaknyomozó vagy szer-
vező szakképzettség; egyetemi vagy 
főiskolai szintű katonai felsőoktatást 
folytató intézményben (jogelőd intéz-
ményében) szerzett határrendészeti és 
védelmi vezetői, illetve azzal egyenér-
tékű szakképzettség; egyetemi vagy fő-
iskolai szintű végzettség és a rendészeti 
felsőoktatásban szerzett szakképesítés; 
egyetemi vagy főiskolai szintű végzett-
ség és közterület-felügyelői vizsga, vagy 
rendészeti szakközépiskolai végzettség 
vagy ezzel egyenértékű más korábbi 
képzési formában szerzett végzettség; 
rendőr szakközépiskolai, határrendész-
képző szakiskolai végzettség; középis-
kolai végzettség és rendőri szakképesí-
tés vagy ezzel egyenértékű más korábbi 
szakképesítés, középiskolai végzettség 
és közterület-felügyelői vizsga.
 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefoly-

tatása,
 B kategóriás jogosítvány. 

Előnyt jelent a közigazgatásban szerzett 
szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-

nyítvány,
 iskolai végzettséget, szakképesítéseket 

igazoló dokumentumok másolata,
 fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a 

2011. évi CXCIX. tv. 5. sz. melléklet-
ében foglalt adattartalommal,
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pá-

lyázati anyagában foglalt személyi ada-
tainak pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének idő-

pontja: legkorábban 2014. október 1. 
napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2014. szeptember 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt dr. Kiss Imre jegy-
ző nyújt, az 52/381-411/104 mellék szá-
mon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Hajdúná-

nási Közös Önkormányzati Hivatal címé-
re történő megküldésével (4080 Hajdú-
nánás, Köztársaság tér 1.)

Kérjük a borítékon feltüntetni az 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 
13585-1/2014., valamint a munkakör 
megnevezését: közterület-felügyelő.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásá-
nak módja, rendje:

A pályázókat a jegyző Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat Polgármesterével 
együtt hallgatja meg. Ezt követően törté-
nik a jegyző döntése alapján – a polgár-
mester egyetértésével – az ügyintéző kine-
vezése. A kinevezési jogkör gyakorlója 6 
hónap próbaidőt köt ki.

A pályázati eljárás eredménytelenné 
nyilvánításának jogát fenntartjuk.
Hajdúnánás, 2014. augusztus 25.

Dr. Kiss Imre
jegyző

VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 250/2014. (VIII. 28.) 
számú Képviselő-testületi Határozattal a 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény 23. §-ában biztosított hatáskör-
ében megválasztotta a Helyi Választási 
Bizottság tagjait és póttagjait.

A Helyi Választási Bizottság 2014. au-
gusztus 29-én megtartotta alakuló ülését. 

A bizottság személyi összetétele:
Helyi Választási Bizottság elnöke: 

Dr. HORVÁTH TIBOR GERGELY
Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese:

BIRÓ ISTVÁN ATTILA
Helyi Választási Bizottság tagja: 

SZABÓNÉ VARGA ZSÓFIA ÉVA
Helyi Választási Bizottság póttagjai: 

DARÓCZI ZOLTÁN, SIRÓ JÁNOSNÉ
A Helyi Választási Bizottság működési 

helye: Hajdúnánási Közös Önkormányza-
ti Hivatal. 4080 Hajdúnánás, Köztársaság 
tér 1.

Elérhetőségei:
Telefon: 52/381-411/137 mellék
E-mail: hvb@hajdunanas.hu

Hajdúnánás, 2014. szeptember 1.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Helyi Választási Iroda vezetője

Szavazási tudnivalók – átjelentkezés, 
mozgóurna kérése 

Magyarország Köztársasági elnöke 
2014. október 12-re tűzte ki a helyi ön-
kormányzati képviselők és polgármeste-
rek általános választását. Ahogy az előző 
két választáson, most is van lehetőség át-
jelentkezési és mozgóurna iránti kérelem 
benyújtására.

Az a választópolgár, aki 2014. június 
23-ig tartózkodási helyet létesített, és 
tartózkodási helyének érvényessége leg-
alább a szavazás napjáig tart, átjelentke-
zéssel a tartózkodási helyén szavazhat. 
Ebben az esetben – a korábbi gyakorlattól 
eltérően – a tartózkodási hely szerinti je-
löltekre adhatja le a kérelmező a voksát. 
Átjelentkezésre irányuló kérelmet 2014. 
október 10-én 16.00 óráig lehet benyúj-
tani a www.valasztas.hu oldalon vagy le-
vélben, illetve személyesen a helyi válasz-
tási irodában.

A mozgóurna iránti kérelmet a szavazó-
köri névjegyzékben szereplő, mozgásában 
egészségi állapota vagy fogyatékossága, 
illetve fogvatartása miatt gátolt választó-
polgár nyújthatja be.

A választópolgár mozgóurna iránti ké-
relmének
a) legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 

óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi 
választási irodához, amelynek szava-
zóköri névjegyzékében szerepel vagy

b) 2014. október 12-én, legkésőbb 15.00 
óráig kell megérkeznie a szavazatszám-
láló bizottsághoz.
Lapzártáig a Hajdúnánási Helyi Válasz-

tási Irodához 5 jelölő szervezet 38 jelöltjé-
nek, valamint 2 független jelöltnek a ké-
relme érkezett be ajánlóív iránt. Számukra 
kiadásra is kerültek az ajánlóívek. 

Jelöltté az válik, akit a Helyi Választási 
Bizottság határozatával nyilvántartásba 
vesz. A Helyi Választási Bizottság hatá-
rozatai nyilvánosak és elérhetőek a www.
hajdunanas.hu/valasztas weboldalon.

A választással kapcsolatban bővebb in-
formációt a www.valasztas.hu weboldalon 
találnak, illetőleg a Helyi Választási Irodá-
ban (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 
1.) kérhetnek.

Helyi Választási Iroda

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 
a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Non-
pro� t Kft. és Hajdúnánási Városi Önkor-
mányzat a Hulladékgazdálkodásról szóló 
törvény változása következtében módo-
sította Hajdúnánáson a szemétszállítással 
kapcsolatos számlázási rendszert a jogsza-
bályi előírásoknak megfelelően. 

Felhívjuk a lakosság � gyelmét, hogy a 
jogszabálynak megfelelően 2014. szeptem-
berben Hajdúnánás átáll arra a számlázá-
si rendre, hogy a lakosság közvetlenül a 
szolgáltatónak � zeti meg a szolgáltatási 
díjat, melynek következtében a Hajdúná-
nási Városi Önkormányzat már csak az ez 
évi júliusi és augusztusi hónapra számláz 
a lakosság felé, majd a 2014. évi szep-
temberi, októberi számlákat közvetlenül 
a szolgáltató küldi meg 2014. november-
ben. A Köz szolgáltató kéthavi szolgáltatási 
díjról utólag állít ki számlát, melyet négy-
havonta postáz az ingatlanhasználóknak. 
Előreláthatólag 2014. novemberben a 
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Non-
pro� t Kft. által postai úton megküldött 
matricát kell elhelyezni a szabványos 
120 literes gyűjtőedényekre, valamint 
hulladéktöbblet esetén a szolgáltató ál-

tal kibocsátott zsákok segítségével tör-
ténik majd a szemétszállítás. 

A szolgáltatás díját nem befolyásol-
ják a változások, az eddigiekben meg-
határozott bruttó 1312 Ft/hó költséget 
kell továbbra is � zetnie a lakosságnak a 
közszolgáltató felé.

Kérjük a lakosságot, hogy a szemétszál-
lításra szabványosított 120 literes gyűjtő-
edények beszerezéséről gondoskodjanak, 
hiszen egy idő után csak az arra rendsze-
resített edényzetben és közszolgáltató által 
rendelkezésre bocsátott zsákban történhet 
a szállítás. 

A szelektív hulladékgyűjtéssel kap-
csolatosan felhívjuk a � gyelmüket, hogy 
a 2014. augusztus 1-jétől kötelező a vá-
ros területén az ingatlanhasználók szá-
mára háztartási hulladék elkülönített 
gyűjtése. Amennyiben még nem rendel-
keznek a szükséges szelektív hulladékgyűj-
tő edényekkel, akkor 2014. szeptember 
1.–2014. október 31. között minden 
hétfőn 9.00 órától 18.00 óráig átvehe-
tőek térítésmentesen a hajdúnánási kem-
ping (4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 22. 
szám) területén. 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Tájékoztatás a hulladékszállításról

Önkormányzati hírekÖnkormányzati hírekÖnkormányzati hírekÖnkormányzati hírekÖnkormányzati hírekÖnkormányzati hírek

Milyen lesz a jövő számítógépe?
Rajzpályázat gyerekeknek

Ábrázold, hogy szerinted milyen digitális eszközök lehetnek 100 év múlva a világban!
Milyen új tevékenységekre fogjuk használni?

Formai és technikai követelmények: színes ceruza, � lctoll, tempera, 
olajfesték, gioconda, zsírkréta, olajpasztel, A/4-es méretben. 

6-12 éves gyerekek rajzpályázatát várjuk.
Beadási határidő: 2014. szeptember 27.

A rajzokat a Móricz Pál Városi Könyvtárba lehet leadni.
További információ: Husvéthné Szabó Judit eTanácsadó (06-52/381-941)

A rajzot készítő gyerekek 1-1 db digitális Bamboo CTE 450 típusú gra� kus táblát 
nyerhetnek a Nemzeti Információs Infrasturktúra Fejlesztési Intézet (NIIFI) 

és az eMagyarország Centrum jóvoltából.
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A művelődési központ szeretettel vár 
minden kedves érdeklődőt 2014. szept-
ember 13-én (szombaton) a Ligetbe (Ma-
gyar utca) a Szüreti Sokadalomra. 
Program:
• kb. 12.30 -13.15 között a szüreti me-

netben résztvevők gyülekezője a Liget-
ben

• 13.30 a szüreti menet indulása a Li-
getből. A felvonulás útvonala: szőlős-
kertek, Magyar u., Árpád u., Honfog-
lalás u., Baross u., Fürdő u., Bocskai u., 
Körforgalom, Kossuth u., Ady E. krt., 
Dorogi u., Magyar u. 

• 14.00 Babolcsi Nóra műsora (magyar 
és világslágerek)

• Kb. 14.00 a mustpréselés kezdete
• 15.00 Palinta Társulat: Mazsolaki-

rály című interaktív családi koncertje, 
utána kézműves játszóház, melyben a 
gyerekek a saját bábjukat készítik el, 
utána lu� hajtogatás (kb. 17.30-ig)

• kb. 16.00 csergetőverseny
• 17.30 a Debreceni Hajdú Táncegyüt-

tes műsora
• 19.30 Szüreti Bál a művelődési köz-

pont színháztermében. Zenél: Toro-
nyai Csaba
Felhívjuk a Szüreti Sokadalomra érke-
zők � gyelmét, hogy a rendezvény ideje 
alatt az I� úság utca Liget melletti sza-
kasza le lesz zárva, oda csak a program 
résztvevői és az ott lakók hajthatnak 
be! Kérjük, a korlátozott parkolóhelyek 
miatt lehetőleg kerékpárral vagy gya-
logosan érkezzenek a rendezvényre! A 
parkoló a Liget Magyar utcai bejárata 
felől lesz megközelíthető!

• szeptember 19. 18 ó Szabó László 
autodidakta gra� kus kiállítása a műve-
lődési központ galériájában.

• szeptember 20. SPORT ÉS EGÉSZ-
SÉGNAP 
9 ó meghívásos felnőtt kispályás labda-
rúgó torna a Városi Sporttelep műfüves 
pályáján 
10 órától futóverseny :Óvodások 
(1000 m), I. – II. korcsoport (1500 
m), III. – IV. korcsoport (3000 m), 
V. – VI. korcsoport (4500 m), felnőtt 
nők; fér� ak (6000 m), csapatverseny (3 
fővel) [1-1500m; 2-3000m; 3-4500m; 
4-6000m; 5-7500m], fér�  – női egyéni 

(7500 m), futók kocogók (1500 m)
Előnevezési lehetőségek a Művelődési 
Központban Szólláth Zoltánnál: Hét-
köznap 8 00 –tól 16 00 –ig. Helyszíni 
nevezés a rajt előtt 15 perccel fejező-
dik be. A nevezés alkalmával minden 
indulni vágyó korosztálynak megfe-
lelő jelzéssel ellátott, a rendezők által 
biztosított rajtcédulát adunk, értelem 
szerinti kitöltés után, köteles a futás 
után célba érkezéskor leadni, mivel ez 
adja a beérkezés sorrendjét. Minden 
versenyző a saját korosztályában, vagy 
hosszabb távon indulhat. A csapatver-
seny helyezését az egyéni mért idők 
összege adja. A helyezések eldöntése a 
Magyar Atlétikai Szövetség szabályai 
szerint. Díjazás: Az 1-3 helyezett ver-
senyzők éremdíjazásban részesülnek. A 
csapatverseny nyertese „vándordíjban” 
részesül.
„Tóparty” Őszi Sárkány Torna: 
Hajdúnánás Város Önkormányzata 
Sárkányhajó versenyt rendez 2014. 
szeptember 20-án, 9.00 órától a Haj-
dúnánási Gyógyfürdő Csónakázó ta-
ván. Csapatok nevezése: 10 fő evező + 
1 fő dobos. A verseny kieséses rendsze-
rű, ahol sorsolás alapján egyszerre két 
csapat versenyez egymással. 
Díjazás: 2 kategóriában (gyermek és 
felnőtt), ahol kategóriánként az első há-
rom csapat minden tagja éremdíjazás-
ban részesül. Nevezési lapokat a Kéky 
Lajos Városi Művelődési Központban 
lehet kérni és kitöltve leadni. Nevezési 
határidő: 2014. szeptember 19. 12.00 
óra Szeretettel várunk mindenkit!
14 ó egészségügyi előadások a Váro-
si Fürdőben (3-1-2 meridián torna, 
talpmasszázs bemutatóval, népi gyó-
gyászat) Az előadásokon elhangzottak 
otthon hasznosíthatóak!

Mónus József, többszörös távlövő íjász 
világbajnokunk ebben az esztendőben is 
folytatta két éve tartó sikersorozatát. Idén 
több nagy világversenyen is szerepelt, 
legutóbb Kínában, Mongóliában, Török-
országban, ahol sorra utasította maga 
mögé a világ legjobb távlövőit. A 2012-es 
653 méteres csúcseredmény után ismét 
ő nyerte a Kína Belső-Mongólia tarto-
mányának Ergun városában rendezett II. 
China Open Nemzetközi Hagyományos 
Íjász Bajnokság távlövő versenyszámát. 
Saját készítésű íjával és vesszőjével, két 
évvel ezelőtt elért 653 méteres lövése 
minden korábbi rekordot megdöntött, 
és csaknem 145 méterrel haladta meg 
saját korábbi rekordját. A feszített nyári 
program következő állomása Mongólia 
volt, ahol szintén magabiztosan nyert; 
több mint 100 méterrel lőtt nagyobbat 
az utána következő legjobbnál. Mint me-
sélte, Mongóliában iszonyú kemény kö-
rülmények között versenyeztek, és élték a 
verseny ideje alatt, de nagyon sok régi és 
új baráttal találkoztak, sok feledhetetlen 
élményben volt részük. Következő harcát 
Törökországban vívta, Biga városában, 
augusztus 16–17-én, a Nyílt Nemzetközi 
Hagyományos Íjászbajnokságon. Az ese-
ményen 21 ország és 29 török tartomány 
510 versenyzője vett részt, amit a szerve-
zők ezúttal Eurasian Traditional Archery 
Competition (ETRAC) néven hirdettek 
meg. Itt is mindkét kategóriában első lett, 
az 50 fontra korlátozott íjak kategóriájá-
ban 430 méteres lövése 104 méterrel előz-
te meg a második helyezettet. A korlátlan 
kategóriában 500,03 métert lőtt. 

A három nagy világverseny után egy 
rövid időre hazajött, és igen erős elhatáro-
zással indult el Amerikába; négy világre-
kordot szeretne elérni. Augusztus 29–31. 
között az Utah állambeli Wendover váro-
sában az Egyesült Államok Nemzeti Íjász 
Szövetségének szervezésében rendezték a 
távlövő íjászok ranglista világbajnokságát, 
melyen Mónus József a vállalt négy re-
kord helyett 6 kategóriában 6 világcsúcsot 
ért el. Saját készítésű íjaival és vesszőivel 
az utolsó versenynapig 4 kategóriában ért 
el csúcsot és került a világranglista élére, 
többek között megjavítva saját korábbi 
rekordját is. Az új csúcsokat korlátlan, il-
letve 70 fontra korlátozott kategóriákban 
érte el, ez utóbbiban ismét 500 méternél 
nagyobb eredménnyel

Az utolsó versenynapon a „vadászhegyű” 
nyílvesszők kategóriájában vívták harcu-
kat a versenyzők, hogy sikeres lövéseikkel 
esetlegesen felkerülhessenek a világrang-
listára, melyet több évtizede jegyeznek az 
USA-ban. Mónus József tovább folytatta 
a sikersorozatát; további két kategóriában 
indult, és mindkettőben új világcsúcsot 
ért el.

Indulása előtt bíztunk benne, hogy a 
távoli országban, az indiánok földjén Far-
kas ismét legyőz minden kiváló harcost, 
és a nagy sós sivatag közepén meglobog-
tathatja a nemzeti lobogó mellett a náná-
si zászlót is. Most a boldog elégedettség 
örömével könyvelhetjük el ismét; szép 
volt Farkas, köszönjük, hogy ismét kife-
szíthetted a zászlókat, és kívánjuk adjanak 
Neked újabb erőt, újabb próbák sikeres 
teljesítéséhez. (HNU)

Kézműves foglalkozás 
MINDEN PÉNTEKEN 16-30-tól!!!
 2014. szeptember 12. (péntek) Papír-

kakasok készítése 
 2014. szeptember 19. (péntek) Fecske 

készítése
 2014. szeptember 26. (péntek) Őszi 

fácska készítése
Moziműsor
 Szeptember 13. (szombat) 17 óra: Pel-

le, a kis rendőrautó akcióban (Szink-
ronizált norvég animációs � lm, 72 perc, 
2013, korhatár nélkül)

 Szeptember 20. (szombat) 19 óra: Po-
fázunk és végünk (Szinkronizált ame-
rikai akció-vígjáték, 99 perc, 2014, 16 
éven aluliak számára nem ajánlott)
 Szeptember 27. (szombat) 19 óra: 

A 100 éves ember, aki kimászott az 
ablakon és eltűnt (Szinkronizált svéd 
vígjáték, 114 perc, 2013, 16 éven aluli-
ak számára nem ajánlott)

Bababörze – használt baba- 
és gyerekholmik vására
 2014. szeptember 20-án (szomba-

ton) 9–13 óráig az I� házban.

A Kéky Lajos Városi Művelődési A Kéky Lajos Városi Művelődési A Kéky Lajos Városi Művelődési A Kéky Lajos Városi Művelődési A Kéky Lajos Városi Művelődési A Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ programjai szeptemberKözpont programjai szeptemberKözpont programjai szeptember

Idén sem talált legyőzőre Mónus Idén sem talált legyőzőre Mónus Idén sem talált legyőzőre Mónus 
József távlövő íjász világbajnokunkJózsef távlövő íjász világbajnokunkJózsef távlövő íjász világbajnokunk

Nemzeti és nánási lobogó a nagy sós sivatag közepén

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

 Várunk mindenkit szeretettel, aki ol-
csó, de jó állapotban lévő kismama-, 
baba- és gyerekruhákat, babakocsit, 
babakelengyét, játékokat, könyveket, 
kiegészítőket, és sok más kinőtt, vagy 
megunt „kincset” keres és/vagy kínál. 

 A belépés és az árusítás ingyenes, de 
a korlátozott férőhely miatt az árusí-
táshoz asztalt kell foglalni. 

 Asztalfoglalás szeptember 15-től hét-
köznapokon 9–20 óráig személyesen, 
vagy a 381-620-as és a 06-20-919-
0838-as telefonszámon lehetséges. 

 A börzét kizárólag magánszemélyek 
számára rendezzük, ezért kereskedők 
jelentkezését nem fogadjuk!

Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület
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A Hajdúnánási Gyógyfürdő szeretettel várja 
a kikapcsolódni és gyógyulni vágyó fürdővendégeket! 
Vegye igénybe gyógyászati kezeléseinket az 
Aranyszalma Gyógycentrumban!

Színvonalas szaunaprogramjaink 
mellett próbálja ki fényterápiás infraszaunán-
kat is!

Szombati szaunaprogramunk helyett, péntekenként mostantól 
kettő szaunaprogrammal várjuk a kedves vendégeinket!

A Hajdúnánási Gyógyfürdő szeretettel várja A Hajdúnánási Gyógyfürdő szeretettel várja A Hajdúnánási Gyógyfürdő szeretettel várja 
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Aranyszalma Gyógycentrumban!Aranyszalma Gyógycentrumban!Aranyszalma Gyógycentrumban!Aranyszalma Gyógycentrumban!Aranyszalma Gyógycentrumban!Aranyszalma Gyógycentrumban!Aranyszalma Gyógycentrumban!

Színvonalas szaunaprogramjaink Színvonalas szaunaprogramjaink Színvonalas szaunaprogramjaink Színvonalas szaunaprogramjaink Színvonalas szaunaprogramjaink Színvonalas szaunaprogramjaink Színvonalas szaunaprogramjaink Színvonalas szaunaprogramjaink Színvonalas szaunaprogramjaink Színvonalas szaunaprogramjaink Színvonalas szaunaprogramjaink 
mellett próbálja ki fényterápiás infraszaunán-mellett próbálja ki fényterápiás infraszaunán-mellett próbálja ki fényterápiás infraszaunán-mellett próbálja ki fényterápiás infraszaunán-mellett próbálja ki fényterápiás infraszaunán-mellett próbálja ki fényterápiás infraszaunán-mellett próbálja ki fényterápiás infraszaunán-
kat is!
mellett próbálja ki fényterápiás infraszaunán-mellett próbálja ki fényterápiás infraszaunán-mellett próbálja ki fényterápiás infraszaunán-

Szombati szaunaprogramunk helyett, péntekenként mostantól Szombati szaunaprogramunk helyett, péntekenként mostantól Szombati szaunaprogramunk helyett, péntekenként mostantól Szombati szaunaprogramunk helyett, péntekenként mostantól Szombati szaunaprogramunk helyett, péntekenként mostantól Szombati szaunaprogramunk helyett, péntekenként mostantól Szombati szaunaprogramunk helyett, péntekenként mostantól Szombati szaunaprogramunk helyett, péntekenként mostantól Szombati szaunaprogramunk helyett, péntekenként mostantól Szombati szaunaprogramunk helyett, péntekenként mostantól Szombati szaunaprogramunk helyett, péntekenként mostantól Szombati szaunaprogramunk helyett, péntekenként mostantól Szombati szaunaprogramunk helyett, péntekenként mostantól 
kettő szaunaprogrammal várjuk a kedves vendégeinket!kettő szaunaprogrammal várjuk a kedves vendégeinket!kettő szaunaprogrammal várjuk a kedves vendégeinket!kettő szaunaprogrammal várjuk a kedves vendégeinket!kettő szaunaprogrammal várjuk a kedves vendégeinket!kettő szaunaprogrammal várjuk a kedves vendégeinket!kettő szaunaprogrammal várjuk a kedves vendégeinket!kettő szaunaprogrammal várjuk a kedves vendégeinket!kettő szaunaprogrammal várjuk a kedves vendégeinket!kettő szaunaprogrammal várjuk a kedves vendégeinket!

A NYÁRI PÉNZTÁR HAMAROSAN BEZÁR! 
Szeptember 15-től a téli pénztárnál várjuk kedves vendégeinket! 

Nyitva tartás: H–Cs: 8.00–19.00, P–V: 8.00–20.00

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 fi zetés esetén 5% kedvezmény!

Érd.: Hajdúnánás, Liliom u. 1. (temetkezési iroda), 
vagy a 06-30-319-0492-es telefonszámon.

MARTINEK LÁSZLÓ
volt Hajdúnánási  lakos halálának 

1. évfordulójára. 

„Ne emlékezzen rám búsan család, rokon, barát.

Add meg könnyet, de élj és szeress tovább!

Addig vagyok, míg élek szívetekben, bennetek.

Ember voltam mindig, ezért szeressetek.”

A gyászoló család.

Megemlékezés

Német nyelvből Német nyelvből Német nyelvből 
kezdő és haladó szintenkezdő és haladó szintenkezdő és haladó szinten
korrepetálást vállalok. korrepetálást vállalok. korrepetálást vállalok. 

CSÍSZÁR IMRE CSÍSZÁR IMRE CSÍSZÁR IMRE 

Bethlen krt. 25.Bethlen krt. 25.Bethlen krt. 25.
Tel.: 06-20/480-6416Tel.: 06-20/480-6416Tel.: 06-20/480-6416

Német nyelvből Német nyelvből Német nyelvből 

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

Lencsék iskolakezdéshez 
kedvezményekkel!
Kiváló lencsékhez válasszon 
és egyéb márkás kereteink közül gyermekének vagy 

akár az egész családnak!
Védje gyermeke és saját szemét a káros ibolya-kék fény 

ellen is: 
Válassza gyermekének a maximálisan ellenálló 

és ultrakönnyű                                lencséket!

kedvezményekkel!

ellen is: 
Válassza gyermekének a maximálisan ellenálló 

Hirdessen Ön is a 
Hajdúnánási Újságban!

EZ ITT AZ ÖN 
HIRDETÉSÉNEK A HELYE!
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INGYENES EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS INGYENES EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 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. 

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

Korona Patika

Neo Citran 14 db 2310 Ft 2015 Ft

Cetebe 120 db 3990 Ft 2990Ft

Béres csepp Extra 1438 Ft 1240 Ft

Bocskai Korona elfogadóhely! 

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

„VÖRÖSKERESZT A LÁDAFIÁBÓL” 
CÍMMEL KIÁLLÍTÁS 

Ez alkalomból kérjük Hajdúnánás 
lakóit, hogy régi vöröskeresztes em-
léktárgyaival járuljon hozzá a kiállítás 
sikeréhez. (pl. régi fotók, kiadványok, 
könyvek, táblák, jelvények, kitünte-
tések, érmék,  stb.) A kölcsönadott 
tárgyakat visszaszolgáltatjuk, amiről 
lehetséges másolatot készítünk.
Az összegyűlt emlékekből kiállítást ren-
dezünk.
Ideje: 2014. október 20-26.
Helye: Móricz Pál Városi Könyvtár és 
Helytörténeti Gyűjtemény
Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14.
Az emléktárgyakat 2014. szeptember 30-
ig várjuk a Vöröskeresztben ( Hajdúná-
nás, Dorogi u. 5.) és a Móricz Pál Városi 
Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény-
ben (Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14.)

NYOM AZ IDŐBEN 
– CENTENÁRIUMI EMBLÉMATERV

Pályázat címe: Nyom az időben – cente-
náriumi emblématerv
Formai feltételek: az emblémán szerepel-
jen a Magyar Vöröskereszt Hajdúnánás 
Területi Szervezetének pontos neve, a 
100-as szám. Készítője tervezze rá a Ma-
gyar Vöröskereszt logóját.

Az embléma mérete: maximum A5
Anyag és technika: képzőművészeti (gra-
� kai, számítógépes gra� kai, festési, lehe-
tőség szerint domborműves) technikák.
Korhatár: felső tagozatos, középiskolás 
diákok és felnőttek.  
Pályázat beadása: 2014. szeptember 30-
ig a Magyar Vöröskereszt Hajdúnánás 
Területi Szervezetének irodájába szemé-
lyesen vagy postai küldeményben.
Cím: 4080 Hajdúnánás, Dorogi út 5.
Bővebb információk: 52/ 570-613 és a 
70/ 933 8529 telefonszámokon
Eredményhirdetés: 2014. október 25. 
Az első helyezett embléma az október 
25-i Centenáriumi emlékülésen és doku-
mentumain; meghívóin, plakátjain, kiad-
ványain szerepel. Az első három helyezett, 
ajándékban részesül. 

„MA EMLÉK, HOLNAP TÖRTÉNELEM” 
– FOTÓPÁLYÁZAT

Pályázat címe: „Ma emlék, holnap törté-
nelem” – fotópályázat
Téma: életképek, pillanat-, hangulatké-
pek, dokumentáció a Magyar Vöröske-
reszt Hajdúnánás Területi Szervezetéről.
Korhatár: felsőtagozatos, középiskolás 
diákok és felnőttek. Az általános iskola 
felsőtagozatát két korcsoportra bontva (5-
6. osztály és 7-8. osztály) értékeli a zsűri. 

Képek mérete: maximum A3
Pályázat beadása: 2014. szeptember 30-ig
a Magyar Vöröskereszt Hajdúnánás Terü-
leti Szervezetének irodájába személyesen 
vagy postai küldeményben.
Cím: 4080 Hajdúnánás, Dorogi út 5.
Bővebb információk: 52/ 570-613 és a  
70/ 933 8529 telefonszámokon
Eredményhirdetés: 2014. október 25-
én, a Magyar Vöröskereszt Hajdúnánási 
Területi Szervezetének Centenáriumi em-
lékülésén, amelyen a legjobb alkotásokat 
kiállítjuk. Az első három helyezett aján-
dékban részesül.

„BAJ VAN? JÖVÜNK!
 – ÉN ÉS A VÖRÖSKERESZT”

 TERÜLETI RAJZVERSENY GYERMEKEKNEK 
Tudtad, hogy a Vöröskereszt azért alakult 
meg, hogy a szenvedést enyhítse és meg-
szüntesse világszerte? Találkoztál vöröske-
resztesekkel óvodában vagy iskoládban? 
Te is szeretnél segíteni másokon? Mi tet-
szik legjobban a Vöröskeresztben? 
Rajzold le, fesd meg, készíts róla képet! 
– ismerd meg és mutasd be így a Vörös-
keresztet!
Pályázat címe: „Baj van, jövünk!” – én és 
a Vöröskereszt
Téma: a Vöröskereszt, a segítő, humani-
tárius szervezet, ahogy a pályázó gyermek 

vagy diák látja vagy elképzeli – a közvet-
len környezetében, településén tapasztalt 
élmények alapján, illetve elképzelései, 
álmai szerint. Például, hogyan segítene 
másokon vöröskeresztesként.  
Korhatár: 4-6. évesek és általános isko-
lások. 
Öt korcsoportban értékeli a zsűri a be-
küldött munkákat: óvodás, általános is-
kola I. (1-2. osztály); általános iskola II. 
(2-3. osztály), általános iskola III. (5-6. 
osztály), általános iskola IV. (7-8. osztály)
Nevezhetnek: a Magyar Vöröskereszt Te-
rületi Szervezetéhez tartozó Hajdúnáná-
son élő gyermekek.
Technika: ceruzarajz, pasztell, akvarell, 
egyéb gra� kai, festési és vegyes technikák
Képek mérete: maximum A3
Pályázat beadása: 2014. szeptember 30-ig
a Magyar Vöröskereszt Hajdúnánás Terü-
leti Szervezetének irodájában személyesen 
vagy postai küldeményben.
Cím: 4080 Hajdúnánás, Dorogi út 5.
Eredményhirdetés: 2014. október 25-
én, a Magyar Vöröskereszt Hajdúnánás 
Területi Szervezetének Centenáriumi 
emlékülésén, amelyen a legjobb képeket 
kiállítjuk. Az első három helyezett aján-
dékban részesül.

 100 éves a Hajdúnánási Vöröskeresztes szervezet 
– pályázati felhívások a centenárium alkalmából
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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

8 Hajdúnánási Újság 2014. augusztus 28.
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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

További turisztikai fejlesztések a Kendereskertben
A 35/2013.(V.22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 
LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jog-
cím keretében Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2013. június 17-én pályáza-
tot nyújtott be ,,Turisztika szolgáltatás bővítése, fejlesztése” elnevezésű projekt 
megvalósulásához ,,Kerítés, karám építés, járda, parkoló és térburkolat kiala-
kítása, zöldterület rendezése a Kendereskertben” címen.

A 8546697351 azonosító számon nyilvántartott pályázaton 19 960 000 Ft. tá-
mogatást nyert.

Hajdúnánás városa nevében is őrzi a hajdú múlt örökségét. Történelmi múltja mel-
lett egyik legfőbb vonzereje az egész évben üzemelő Gyógyfürdő, melynek kö-
szönhetően a város látogatottsága évről évre nő. Fejlődését elsősorban turisztikai 
látványosságokkal, programokkal lehet biztosítani. 2011-ben 117 ezer regisztrált 
látogatót jegyzett a fürdő. A városba érkező turisták számára olyan turisztikai att-
rakciót, a pásztorkodást bemutató egységet kíván az önkormányzat megmutatni, 
amely hiteles képet ad a város múltjáról, hagyományairól, növelve ezzel a vendég-
éjszakák számát.
Hajdúnánás Város Önkormányzata a „pásztori város” ősi örökségét, a pásztorkodást 
bemutató egységet, turisztikai attrakciót kíván megvalósítani a Kendereskertben, 
amely segíti a helyi közművelődést, hiteles képet ad a város múltjáról és hagyomá-
nyairól.
Hogy mindez megvalósulhasson, olyan egységbe kell foglalni a kendereskerti in-
gatlant, hogy az szervesen illeszkedjen a város múltját, hagyományait megőrző és 
azokat bemutató rendszerbe.
Az ingatlanon jelenleg két épület található: istálló és egy fogadó épület. A Nánás Pro 
Cultura Nonpro� t Kft. turisztikai céllal tervezi két épület külső és belső felújítását, 
mely fejlesztést a Hajdúnánás Városi Önkormányzat is támogat együttműködően.
Megvalósítandó feladatok, amelyek 2014. augusztus 14-én kezdődtek és várhatóan 
szeptember 30-ig be is fejeződnek,

 az ingatlan 5000 nm-es alapterületét szükséges kerítéssel körbevenni, illetve az 
istálló épületét karámmal körbezárni, illetve az istálló épülete körül egy 150 nm-
es kétrekeszes karám kialakítása. Mindkét esetben alapanyagok, forma és stílus 
tekintetében irányadóak Hajdúnánás népi építészetének hagyománya.

 Az ingatlan látogathatósága okán szükséges egy parkoló kiépítése. Egy 16 beál-
lásos, 432 nm, alapterületű, térkővel borított parkoló kerül kialakításra, amelyből 
egy a mozgássérültek számára lesz kialakítva.

 Az épületek és a parkoló közötti átjárhatóságot egy 1,2 m széles járdák kerülnek 
kialakításra.

 A pihenést a fogadó mellett kialakítandó 94 nm-es, térkővel borított, használati 
térelemekkel berendezett terület biztosítja.

 Az épületek között és a látogatható területek közötti 4000 nm-es zöldfelület kerül 
kiépítésre.

A város jövőképében megfogalmazott célok elérése illeszkedik a helyi vidékfejlesz-
tési stratégia fő fejlesztési prioritásain belül a közösségi együttműködés és összefo-
gás ösztönzéséhez is. A magasabb minőségű szolgáltatás nyújtáásval, a turisztikai 
attrakciók szélesebbkörű megvalósításával kívánja az Önkormányzat még vonzóbbá 
tenni Hajdúnánás városát.

Női kézilabda NB I/B. 2014–2015-ös őszi szezon bajnoki fordulói
1. szept. 13. (sz) 16:00 (18:00) óra. Hajdúnánás SK–Vasas SC
2. szept. 19. (sz) 15:15 (17:15) óra Szentistván SE–Hajdúnánás SK
3. szept. 27. (sz) 16:00 (18:00) óra Hajdúnánás SK–Gödi SE
4. okt. 5. (v) 16:00 (18:00) óra Kispesti NKK–Hajdúnánás SK
5. okt. 18. (sz) 16:00 (18:00) óra Hajdúnánás SK–Szeged KSE
6. okt. 25. (sz) 18:00 (16:00) óra Hajdúnánás SK–Balmazújváros 
7. nov. 1. (sz) 16:00 (18:00) óra Hajdúnánás SK–Kecskeméti SE
8. nov. 9. (v) 17:00 (15:00) óra Eszterházy KFSC–Hajdúnánás SK
9. nov. 15. (sz) 16:00 (18:00) óra Hajdúnánás SK–DVSC II.

10. nov. 22. (sz) 17:00 (15:00) óra Nyíradonyi VVTK–Hajdúnánás SK
11. nov. 29. (sz) 16:00 (18:00) óra Hajdúnánás SK–Abonett KC
12. dec. 6. (sz) 16:00 (18:00) óra Hajdúnánás SK–Inárcs KC
13. dec. 14. (v) 16:00 (18:30) óra Orosházi NKC–Hajdúnánás SK
Zárójelbe a juniormérkőzés kezdési időponját tüntettük fel Kovács Balázs

Hajdúnánás Flexo 2000 FK. Ezen a néven 
folytatja tovább pályafutását a hajdúnánási 
labdarúgó csapat. Mint megtudtuk a Flexo 
2000 – élelmiszeripari cégek számára cso-
magolóanyagok gyártásával foglalkozik – 
már régóta az első sorban áll a támogatók 
között. 
 Sajnos, – talán a nehéz gazdasági hely-

zet miatt is –, de egyre kevesebben vannak 
szponzorok, támogatók a csapat mellett – 
jegyezte meg László Tibor a cég vezetője, aki 
eddig is sokat tett a nánási labdarúgásért, s 
az utánpótlásért is. – Elérkezettnek láttuk az 
időt, hogy nevünket is adjuk a csapathoz, 
ezzel talán inspirálva, illetve felkérve váro-
sunk vállalkozóit is, hogy csatlakozzanak 
lehetőségük szerint a körhöz, nyújtsanak 
támogatást, adjanak lehetőséget arra, hogy 
nyugodt munkát, kiemelkedőbb eredmé-
nyeket érjenek el városunk labdarúgói. 
Első lépésként a vezetőség kibocsátott egy 
úgynevezett támogatói bérletet, melyet 
4000 forintért megvásárolva (15 hazai 
mérkőzést) az őszi illetve a tavaszi szezont 
is látogathatják szurkolóink.

Az új bajnokság kezdete előtt felkeres-
tük Daróczi Péter edzőt is, aki elmondta, 
hogy az új névvel nem új remények, hanem 
inkább merészebb próbálkozások fognak 
következni. 5 távozó, s 5 érkező játékosunk 
van. Dávid Tamás Sárrétudvariból érkezett 
csatárként, Kovács Máté Ebesről, Fodor 
János Hosszúpályiból, Kiss Attila Hajdú-
hadházról, és Fábri Dávid, aki legutóbb 
Tiszavasvári színeit ékesítette. Csíszár Imre 
lett az új csapatkapitány, aki egyelőre úgy 
tűnik, hogy jó választás volt.

Hajdúszoboszló–Hajdúnánás Flexo 
2000 FK. 4:0

A mérkőzés eredménye korántsem tük-
rözi hűen a csapatok közti különbséget. 

Kaptunk egy gyors gólt, s egy új taktikával 
próbáltunk operálni. Gyakorlatilag kont-
rákból vertek meg bennünket.

Hajdúnánás Flexo 2000 FK.–Hosz-
szúpályi 5:3 (2:0)

Néző: 100
Vezette: Gulyás S. (Eszterhai B. Kertész F.)
Hajdúnánás: László T. – Csíszár Sz. (Kiss 

A.) – Tímári G. Kovács M. (Jóna G.) csatári 
D. (Dobos I.) Fodor J. Fábri D. Kántor T. 
Csíszár I. ( Fodor T.) Oláh T. (Fábián Sz.) 
Dávid T.

Edző: Daróczi Péter
Gól: Dávid T., Fodor J., Oláh T., Kántor 

T., Fábri D.
Első hazai mérkőzés, bizonyítani akarás, 

s talán egy kis lámpaláz is. Mindenesetre 
a szurkolótábor a 4:0-ás hazai vezetésnél 
kezdett hátradőlni, amikor az ellenfél 4:3-
ra feljött. A mieink azonban egy látványos 
bombagóllal végleg mattolták az ellenfelet. 

Hajdúdorog–Hajdúnánás Flexo 2000 
FK. 1:3 (0:1)

Néző: 200
Vezette: Csíszár K. (Dobi Zs. Péter A.)
Hajdúnánás: László T. – Csíszár Sz. Tí-

mári G. Kovács M Csatári D. (Kiss A. Do-
bos I.) Fodor J. (Fodor T.) Fábri D. Kántor 
T. Csíszár I. Oláh T. (Jóna G.) Dávid T. 
(Fábián Sz.)

Edző: Daróczi Péter
Gól: Fábri D. Kántor T. Fábián Sz.
Kicsit felemás gondolatokkal utaztunk át 

a szomszéd „várba”, hiszen a Dorog eddig 
veretlenül 100%-osan teljesítve tanyázott a 
dobogó második fokán. Az úgynevezett ke-
leti „El Classicót” azonban mindig sikerült 
bevennünk. Tudatos, jól felépített játékkal 
besepertük a 3 pontot. 

Kócsi Imre

ÚJ NÉV, ÚJ KIHÍVÁSOK

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa


