
ugusztus 30-án, szombaton, kilenc 
órakor vadászkürtös térzenével 
nyílt a nagy nap, majd a hazánkban 

vadászható állatfajok elejtett példányainak 
bemutató terítékével folytatódott. A terí-
ték tulajdonképpen ősi vadász rituálé, az 
elejtett vadak végtisztességének megadása. 
A terítékre kerülő vadakat a Hajdúnánási 
Betyárok Hagyományőrző Egyesületének 
tagjai hozták be, szekereken, és a vadászok 
illő „ravatalt” készítettek a vadaknak, sőt 
még hagyományos máglyát is gyújtottak. 

XXIII. Hajdú-BIHar MegyeI Vadásznap és XII. HajdúnánásI 
regIonálIs VállalkozóI nap és TerMékkIállíTás

Országos jelentőségű rendezvényre került sor Hajdúnánáson augusztus 30-án, 
a Gyógyfürdő fesztiválterületén. Itt zajlottak a 23. Hajdú-Bihar Megyei Vadász-
nap és a 12. Hajdúnánási Regionális Vállalkozói Nap és Termékkiállítás prog-
ramjai. A rendezvény eddig nem látott széleskörű összefogással valósult meg, 
az Országos Magyar Vadászkamara Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezete 
és a Hajdú-Bihar Megyei Vadgazdálkodók és Vadászok Szövetsége, valamint 
a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hajdúnánási Szervezete 
mellett együttműködő partnerek, társszervezők voltak: Hajdúnánás Városi Ön-
kormányzat, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Hajdú-Bihar Megyei Horgász 
Szervezetek Szövetsége, Hajdúnánási Holding Zrt.

www.hajdunanas.hu
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Fotók: Matey István

Ezután került sor az új vadászok avatásá-
ra, és a vadászati kitüntetések átadására.

A rendezvényt Parragh László, a Ma-
gyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke 
nyitotta meg, aki többek között arról 
szólt, hogy az elmúlt időszakban bekövet-
kezett változások – amelyek közül kiemel-
te a szakképzés és a felnőttképzés átalakí-
tását – fenntartható pályára állítják a gaz-
daságot. Hogy ez sikeres legyen, ahhoz 
ilyen és hasonló rendezvényekre is szük-
ség van, mint a vadász- és vállalkozói nap. 

Ünnepi beszédet Pechtol János, az Or-
szágos Magyar Vadászkamara főtitkára 
mondott, aki kiemelte, hogy a vadászati 
ágazat évente 22–23 milliárd forintot 
termel. Szólláth Tibor polgármester úr, 
a hajdúnánási szervezetek összefogását 
emel te ki, külön megemlítve a főszervező 
Török Istvánt, aki vadászként és vállalko-
zóként is érintett, s ennek megfelelően 
„gőzmotorként” zakatolt a rendezvény 
előkészítésekor.

A Hajdúnánási Gyógyfürdő 10 hektá-
ros területén zajló rendezvényen a megye 
77 vadgazdálkodási egysége és HBM KIK 
képviseletében több ezren vettek részt. Túl 
a szakmai programokon volt pl. fotó kiál-
lítás, solymász és vadászkutya bemutató, 
íjászverseny, erős emberek versenye, lab-
darúgó bajnokság az Uniholz Kupáért. 
Népszerű kísérő program volt a Tuskós 
tavon megtartott „I. Hajdú 24 órás Páros 
Horgászverseny” augusztus 29–30-án. 

A 12. Vállalkozói Nap és Termékkiál-

lításon a több tucat kiállító vállalkozó és 
iparos termékei közül az alábbi kiállítók 
állhattak a képzeletbeli dobogóra:

I. Kissné Palágyi Andrea, Minőségi 
Termékdíjas alkotóművész, Hajdúnánás, 

II. Szatmári Zoltán, Napkelet Ajándék 
és Ékszerüzlet, Hajdúnánás, 

III. Földesi János, Földesi Kertészet, 
Kálmánháza. 

Az IPOSZ Kézműves díját a Martinek 
Vegyesipari és Kereskedelmi Kft. (Hajdú-
nánás) kapta.

Az Országos Vadász Kamara Hajdú-
Bihar Megyei Területi Szervezete arany-
érme kitüntetést kapta Török István, 
Nimród érem kitüntetésbe részesült Bó-
zsár Sándor a Hajdúnánási Földtulajdo-
nosi közösség tagja, a Hubertus Kereszt 
Arany fokozatát Kovács Zsigmond kap-
ta. Vadgazdálkodásáért elnevezésű ki-
tüntetésben részesült a Hajdúnánás Ter-
mészetbarát Vadásztársaság

A rendezvény után kerestük fel Török 

Istvánt, a HBM KIK Hajdúnánási Terü-
leti Szervezetének elnökét, főszervezőt, a 
Hajdúnánás Természetbarát Vadásztársa-
ság elnökét, mondja el néhány szóban, 
hogyan is jött létre ez az egész napos, sok 
közreműködővel megszervezett nagy ren-
dezvény.
 A rendezvény a XXIII. Hajdú-Bihar 

Megyei Vadásznap megszervezéséből in-
dult el, amely eddig minden alkalommal 
a Hortobágyon került megrendezésre. 
Kezdetben óriási sikerrel, de ahogy teltek 
az évek, egyre kevesebb résztvevővel. Ez 
év elején amikor terítékre került a Me-
gyei Vadásznap megszervezése, a megyei 
vezetők gondolkodóba estek, mit kellene 
tenni, hogy ez a nap visszanyerje régi fé-
nyét. A Vadászkamara főszervezőként 
engem bízott meg teljes felelősséggel, 
szabadkezet biztosítva az általuk megha-
tározott költség kereten belül. Amikor 

eldőlt, hogy a rendezvény Hajdúnánáson 
kerül megrendezésre elsőként beszéltem 
meg a polgármester úrral, hogy mutas-
suk be a várost, a Bocskai Koronát, a 
„Nánási Portékát”, a Nánáson előállított 
termékeket, valamint a város büszkesé-
gét a „Gyógyfürdőt”. A programok sike-
res megszervezéséhez nélkülözhetetlen 

volt, a HBM Kereskedelmi és Iparkama-
ra támogatása. 77 résztvevő társaságot, 
és 115 főző helyet kellett úgy elhelyezni, 
hogy mindenki meg legyen elégedve, a 
programot úgy összeállítani, hogy min-
den korosztály megtalálja a neki megfe-
lelő szórakozást.

Ez a rendezvény nem is jött volna létre, 
ha nem kapok segítséget a társszervezetek 
vezetőitől, munkatársaitól, az Önkor-
mányzattól, a Holding vezérigazgatójától, 
a Gyógyfürdő vezetőjétől, a HÉPSZOLG 
Kft. a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 
vezetőitől, munkatársaitól, a HBKIK. te-
rületi munkatársától, a Vadásztársaság tag-
jaitól, családomtól, kollegáimtól, baráta-
imtól, a programban résztvevőktől, amit 
ezúton is MINDENKINEK KÖSZÖ-
NÖK!

A visszajelzések után már én is nyugod-
tabb lettem, hisz rengeteg gratuláció, elis-

merés érkezett a társszervezőktől, a vendé-
gektől, és nem utolsó sorban Hajdúnánás 
lakosságától. Mindenki arra buzdított, 
hogy ilyen, és hasonló rendezvényekkel 
kell összefogni a vadászokat, a vállalkozó-
kat, a horgászokat, a gazdálkodókat, és 
bevonni Hajdúnánás lakosságát.

(HNU)
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Aki még nem szorult rá, talán nem is 
tudja igazán felmérni, milyen nagy jelen-
tősége van a mentőszolgálatnak, a sürgős-
ségi ellátásnak, főként pedig annak, hogy 
minél korszerűbb mentőautók álljanak 
a lakosság szolgálatában. A Hajdúnánási 
Mentőállomás e tekintetben jó körülmé-
nyek között működik, gépkocsiparkja 
nem túl öreg, de mint Kovács Zsolttól, a 
Mentőállomás vezetőjétől megtudtuk, az 
utóbbi napokban itt is szolgálatba állt az 
első olyan gépjármű, amelyet uniós for-
rásból szereztek be. Az állomás jelenleg 4 
gépjárművel rendelkezik, ám erre is nagy 
szükség van, hiszen a régi Toyota jármű-

veket fokozatosan ki kell majd vonni a 
forgalomból. Az új autóhoz új színvilág 
is járul, a már megszokott fehér-narancs 
helyett élénk, messziről is feltűnő, sárga-
piros színűek az új gépkocsik.

A mentési feladatokat változatlan sze-
mélyi állomány látja el, az új kocsi szükség 
esetén bevonható az esetkocsi helyettesíté-
sére is – tájékoztatott tovább Kovács Zsolt. 

Mint még megtudtuk ez a mentőautó 
a legkorszerűbb mentési eszközökkel van 
felszerelve, pl. a hordágyat már elektro-
mos motor emeli fel, az új, praktikus tá-
rolókból a személyzet könnyebben tud 
dolgozni, mint a régi fiókos rendszerből, 
az elforgatható ülések nagyobb helyet biz-
tosítanak, és a gépkocsi is maximálisan 
megfelel a legszigorúbb környezetvédelmi 
előírásoknak is. S talán a legkorszerűbb 
újdonság lesz az a fedélzeti számítógép, 
amely már teljesen kiküszöböli majd a 
papíralapú adminisztrációt, és közvetlen 
kapcsolatot tud biztosítani a mentésirá-
nyítással, ellátó rendszerrel. 

(HNU)

Magyar utca 104. 
elkészült az új óvoda

Mint ismeretes az Országos Mentőszolgálatnál már évek óta folyik kisebb-na-
gyobb mértékben, főként uniós források bevonásával a régi mentőautók lecserélé-
se. Az elmúlt évben az Új Széchenyi terv keretében az OMSZ 11 milliárd forintot 
nyert mentőállomások fejlesztésére, eszközbeszerzésre. A projekt keretében többek 
között 200 új mentőgépjárművet vásárolnak. Így került a hajdúnánási mentőállo-
másra az elmúlt napokban egy vadonatúj, sárga-piros Mercedes típusú mentőautó 
– tájékoztatott Kovács Zsolt, a Mentőállomás vezetője.

Uniós forrásból kapott új mentőau-
tót a Hajdúnánási Mentőállomás

Alaposan megváltozott a Magyar utca-
Dorogi utca környezete az utóbbi időben. 
A rendőrség új „palotája” mellett rövide-
sen teljesen megújult formáját mutatja 
majd az egykori 6. sz. általános iskola is, 
ahol azt is mondhatjuk, komplex oktatá-
si-nevelési intézmény várja a hajdúnánási 
gyermekeket 3–14 éves korig. Mint isme-
retes a Magyar utca 104. sz, alatt a volt  
6. sz. Iskola épülete teljesen megújul, és új 
óvodai egység került kialakításra. Az isko-
lába, a képviselőtestület döntése alapján 
ez év őszétől ismét tanítás folyik majd, 
remények szerint novemberben, az őszi 
szünetben már birtokba vehetik az eddig 
a Baross utcai intézményben tanuló diá-
kok, és pedagógusok.

A komplexum másik büszkesége az új 
óvoda, amelynek a generálkivitelezője a 
Hépszolg. Kft. volt. A teljes épület felújí-
tásra került, külső-belső nyílászáró cserék, 
külső szigetelés, étellift, területrendezés, 
parkolók, kerítések építése, teljes körű gé-
pészeti átépítés, napkollektorokkal. Mint 
Rozgonyi Attila ügyvezető igazgató el-
mondta, a beruházás közel 150 millió Ft-
ba került, nagyobb részben pályázati for-
rásból valósult meg. Az apróságok már 
elfoglalták helyüket, az intézmény ünne-
pélyes átadására várhatóan a hónap végén 
kerül sor. Képeinket az új óvodai egység-
ről készítette Füz László munkatársunk.

(HNU)
Az új Mercedes típusú mentőautó 

Hajdúnánás Város Önkormányzata is csatlakozott a három éve indult és mára orszá-
gossá nőtt „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei orszá-
gos programhoz. Vállalkozó szellemű zöldség-gyümölcs termesztők jelentkezését vár-
ták a programra. Az eredményhirdetésre ünnepélyes keretek között szep tember 8-án 
került sor az önkormányzat dísztermében.

A legszebb konyhakertek 
Hajdúnánáson

Néhány évtizeddel ezelőtt még szerves 
részét képezték a családi házak udvara-
ihoz tartozó konyhakertek, ahol szinte 
bármilyen zöldség, gyümölcs megtermett. 
Az utóbbi időben viszont elterjedt az a 
nézet, hogy nem éri meg a konyhakerttel 
foglalkozni. Ennek megváltoztatására in-
dult Karcagról „A legszebb konyhakertek” 
program. Az otthoni kertgazdálkodást 
népszerűsítő programhoz idén Hajdúná-
nás is csatlakozott.

Életben kell tartanunk ezeket a szoká-
sokat, hiszen manapság sajnos egyre keve-
sebben foglalkoznak a konyhakert műve-
lésével – mondta az eredményhirdetésen 
Szólláth Tibor, Hajdúnánás város polgár-
mestere. A hajdúnánási szőlőskert, a csalá-
di házak kertjei mindig is egy olyan részét 
képezték gazdaságunknak, a nánási csalá-
doknak, amely a sok munka és a fáradozá-
soknak köszönhetően büszkeséggel töltötte 
el, s tölti el mind a mai napig tulajdonosai-
kat – hangsúlyozta polgármester úr. 

A zsűri az értékelések során figyelem-
be vette, hogy a kertekben minimum öt 
különböző konyhakerti növényt termesz-
szenek, a kert rendezett környezetben 

helyezkedjen el, valamint a megtermelt 
zöldségek, gyümölcsök minősége megfe-
lelő legyen. A pontozásnál fontos szem-
pont volt a megművelt terület ötletes, 
szép, gondozott, gyommentes és egyben 
hasznos kialakítása. 

Városunkban 2 kategóriában nevez-
hettek a versenyzők: normál kert, illetve 
vegyes zártkert kategóriákban.

Különdíjat vehetett át: 
 Jónáné Sánta Edina és Jóna Lajos
 Prepuk Csaba
 Csontos Csaba Gábor és Csontos Csa-

ba Gáborné
Zártkert kategóriában I. helyezett:

 Porkoláb László és Porkoláb Lászlóné
Normál kert kategóriában megosztott 

II. helyezés:
 Máró Józsefné
 Mirkó Imre és Borsi Zoltánné
 Mónus Antal és Mónus Antalné

Normál kert kategóriában I. helyezett: 
 Jónáné Sánta Edina és Jóna Lajos 

„A legszebb konyhakertek” országos ver-
senyébe a zsűri Porkoláb László és Porko-
láb Lászlóné kert tulajdonosokat nevezték.

(HNU)

2014. szeptember 13-án 10 órakor a Kő-
rösi Csoma Sándor Gimnázium díszter-
mében gyülekezett össze az 1964-ben le-
érettségizett 3 osztály, hogy megtartsa 50 
éves találkozóját. A találkozó, szokáshoz 
híven vette kezdetét, amikor meggyúltak 
az emlékezés mécsesei. A résztvevők perc-
nyi főhajtással emlékeztek már meghalt 
tanáraink és volt diáktársaink emléke 
előtt. Örömmel fogadtuk, hogy rendezvé-
nyünket megtisztelte Szólláth Tibor pol-
gármester úr, aki a megjelent volt diákok-
nak, köszöntő szavai után, elmondta, 
hogy kis városunk, Hajdúnánás az elmúlt 
5 évben mekkora fejlődésen esett át. Ezt 
követően Pappné Fülöp Ildikó igazgató 
asszony adott tájékoztatást a Gimnázium 

50 éves érettségi találkozó
utóbbi 5 éves 
munkájáról, a 
közbeni fejleszté-
sekről és a jelen-
ben folyó mun-
káról.

A köszöntő és 
tájékoztató előa-
dások után dia-
filmekben eleve-
nedhettek fel az 
50 évvel ezelőtti 

események. Az alkalom osztályfőnöki 
órákkal folytatódott, ahol a 3 osztály ben-
sőségesebb körben beszélgethette meg az 
elmúlt 5 év eseményeit. Természetesen 
közben folyt a fényképezgetés is.

A közös fotózkodás után megtekintet-
tük a Művelődési Központban évfolyam-
társunk, dr. Némethné Durkó Annamá-
ria fotókiállítását, majd közös ebéddel 
zártuk a találkozót a „Pöti” Panzióban.

Mindig jól eső érzés találkozni, pláne 
50 év után. Nagyon sajnáltuk azokat, 
akik nem tudtak részt venni az alkalmon. 
Mindenkire szeretettel gondoltunk és azt 
kívántuk egymásnak, hogy legyen erőnk 
még elérni néhány 5 éves találkozót!

Gut István
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Bizonyára egyetértesz azzal, hogy a felső-
oktatási tanulmányok és diploma mellé 
alapvető fontosságú a szakmai gyakorlat. 
Számtalan olyan álláshirdetéssel találkoz-
hatsz, ahol már 1–2 év szakmai gyakorla-
tot várnak el Tőled. Egyetlen munkaadó 
sem szeret teljesen pályakezdőket felven-
ni, megtanítani a munka világában való 
alkalmazkodásra, nem is beszélve a szak-
mai gyakorlati jártasságról.

Talán találkoztál már te is olyan mun-
kaadóval, aki csak részmunkaidős kisegí-
tőt keresett?

Tapasztaltad már Te is, hogy akinek a 
felügyeletére bíztak, csak a saját munká-
jának egy részét végezteti el veled és egész 
nap csak fénymásolsz és adatokat rögzítesz?

Érezted már, hogy nem osztanak meg 
veled semmilyen fontos információt, le-
hetőséget sem kapsz arra, hogy megértsd 
a szervezeti folyamatokat, beleláss a szak-
ma rejtelmeibe, mert senkinek nincs ideje 
arra, hogy tanítson Téged?

Most egy olyan programra szeretnénk 
felhívni a figyelmedet, ami a szakmai 
gyakorlat megszerzésének lehetőségét 
ötvözi az intenzív tanulással, a munka 
világába való bepillantással, a szakmai 
önismeret mélyítésének lehetőségével.

A „HIDAK” egy olyan program, amely 
dinamikusan fejlődő és a jövőben is jelen-
tős súllyal képviselt területen jött létre – a 
vidékfejlesztés és településmarketing. 

A „HIDAK” Hajdúnánás Városi Ön-
kormányzata által támogatott és az EMKA 
TANÁCSADÓ KFT szakmai közremű-
ködésével kidolgozott program felsőok-
tatási hallgatóknak, melynek célja, hogy 
a jelen fejlesztéseiben képezze és formálja 
a jövő szakembereit, naprakész, gyakorlati 
tudással és újszerű látásmóddal vértez-
ze fel őket, fokozza elkötelezettségüket. 
Több alkalmazott tudományterületet érint 
és integrál, szabadegyetem jelleggel nyújt 
elméleti és gyakorlati képzést a hajdúná-
nási diákoknak.

HIDAK=Hajdúnánási Integrált Diák 
Akadémiai Képzés

A „HIDAK” három szakaszból áll:
1. „on the job” tanulás az EMKA TA-

NÁCSADÓ KFT munkatársai mellett 
településmarketing területen egy aktu-
ális településfejlesztési program megva-
lósítása során (2014. október-december)

2. elméleti és gyakorlati modul, gyakorno-
ki program keretein belül Hajdúnánás 
Városi Önkormányzatával szerződve 
az EMKA szakmai felügyelete mellett 
(2015. február-április, ezt az időszakot 
szakmai gyakorlatként el lehet számolni)

3. a harmadik szakaszban már az önkor-
mányzati kabinet részeként működik 
a csoport, aktuális településfejlesztési 
projekteken. A programon részt vett 
hallgatók közül a legjobb teljesítményt 
nyújtó, és a záróvizsgán jól szereplő 
hallgatók számára ennek az időszak-
nak a végén az önkormányzat állás-
lehetőséget kínál fel. (2015. július-
december, ezt az időszakot is szakmai 
gyakorlatként lehet elszámolni)
A „HIDAK” más, mint egy klasszi-

kus gyakornoki program, mert
 több szakaszból áll, hogy lehetőséget 

adjon a számodra, hogy eldöntsd, va-
lóban ez az a terület, ahol szeretnéd a 
karrieredet építeni

 időt és energiát szánunk arra, hogy va-
lóban tanítsunk, fejlesszünk Téged

 segítséget és visszajelzést kapsz
 választ kapsz a kérdéseidre
 részt vehetsz stratégiaalkotási folya-

matokban
 az egyetemi/főiskolai tanulmányaid 

mellett is folytathatod, mert az időigé-
nye másfél nap hetente
Kik vehetnek részt a programban?
A program kiválasztással indul, de 

egyetlen alapvető feltétele a részvételnek, 
hogy hajdúnánási legyél!

Kinek ajánljuk a részvételt?
Elsősorban a következő karok/szakok 

hallgatóinak, de nem kritérium az ezeken 
a karokon folytatott tanulmány, bárki, 
aki érdeklődést érez a téma iránt, bátran 
jelentkezhet!
 Gazdálkodástudomány és vidékfejlesztés
 Bölcsészettudomány
 Állam- és Jogtudomány
 Közgazdaság- és gazdaságtudomány
 Környezetgazdálkodás
 Agrár- és vidékfejlesztés
 Idegenforgalom, turizmus
 Vizuális kultúra, grafika, informatika
 Kommunikáció

A jelentkezés határideje: 2014. szeptem-
ber 30.

A jelentkezés módja: 
 a következő weboldalon: www.hajdu-

nanas.hu HIDAK menüpont alatt
 technikai probléma esetén az info@

hajdunanas.hu e-mail címen az elérhe-
tőségeid megadásával (név, e-mail cím, 
telefonszám)

 érdeklődhetsz a 06-20/266-6916-os te-
lefonszámon.

A jelentkezők száma korlátozott, ha 
szándékod komoly, minél előbb jelent-
kezz!

Kedves nánási egyetemista, 
kedves főiskolás!

2014. szeptember 5-én egy új műsorsoro-
zat indult útjára a Hajdúnánási Televízió-
ban Sokszemközt címmel.

A műsor azokat a beszélgetéseket, talál-
kozásokat rögzítette, amelyek során náná-
si emberek kaptak lehetőséget arra, hogy 
megosszák gondolataikat, véleményüket 
egy-egy városi intézmény működéséről, 
illetve, hogy a saját szemükön és élménye-
iken keresztül is megtapasztalják azt.

Az EMKA TANÁCSADÓ Kft. 
munkatársai Hajdúnánás Város Ön-
kormányzatának felkérésére az. ÉAOP-
5.1.1/D-12-2013-0014 azonosító számú 
pályázat keretein belül fejlesztették ki, 
szervezték meg a beszélgetéseket és ké-
szítették el a filmsorozatot.

A megközelítésük szakmai szempon-
tokon alapult, az átfogó, hosszabb távú 
városmarketing stratégia kidolgozása mel-
lett olyan eszközök megalkotása volt a cél, 
amelyekkel a város közösségének tagjai 
megszólíthatóak, bevonhatóak a közélet-
be, a városi fejlesztések, beruházások meg-
ismerésébe, intenzívebb használatába. 

Ezért választották a fókuszcsoport, mint 
eszköz használatát. Egy-egy ilyen alka-
lommal a résztvevők teljesen szabadon, 
önkéntesen, védett környezetben, szakmai 
moderáció mellett fejezhetik ki gondola-
taikat, érzéseiket, véleményüket. A beszél-

getéseket moderálta Almádi Krisztina 
pszichológus.

Ez az eszköz nem csak arra jó, hogy 
megalapozza a városmarketing stratégia 
kiindulópontját, hanem arra is, hogy fej-
lessze a közösséget, közelebb hozza egy-
máshoz annak tagjait, hozzájáruljon egy 
új eszmecsere, vitakultúra kialakításához.

A beszélgetések alkalmával több ered-
ményt is elértek:
 sok nézőpont ütközött. Ezek figyelem-

be vétele és tiszteletben tartása nem 
csak a beszélgetések alatt érvényesült, 
de érvényesíthető és érvényesíteni is 
kell a városmarketingben is

 megismertük a helyiek véleményét, 
mindazt a gondolatot, ismeretet, ér-
zést, ami egy-egy adott intézménnyel, 
fejlesztéssel kapcsolatban feltérképez-
hető, a jövő városmarketing tervezésé-
nél alapként szolgál

 megmutatták ezen intézmények műkö-
dését belülről is a résztvevőknek, és újra 
megkérdezték őket az élményeikről

 egymás közt, „sokszemközt” cserélhet-
ték ki gondolataikat, akinek már volt 
közelebbi élménye, akár belső ismerete, 
az megoszthatta ezt azokkal, akik csak a 
hivatalos híradásokból, vagy ismerősö-
kön keresztül jutottak információhoz

 a résztvevők elmondhatták ötleteiket, 

SOKSZEMKÖZT… egy műsor háttere

10.00 Rendezvény megnyitása, rendezvénysátor ünnepélyes átadása
10.00 Településrészi tanácskozás
10.00 Főzőverseny – Helyi termékek kóstoltatás és piaca
 Kézműves bemutatók és foglalkozások – Fa körhinta, ugrálóvár – Lovagoltatás pónival
13.00 Pingpong verseny – Csocsóverseny
13.00 Bohém Rapszódia/Quenn emlékzenekar akusztikus koncertje
14.30 Debreceni Zenetheátrum musical műsora
15.45 Eredményhirdetések, díjátadás
16.30 Pergő Király. A Pergő Együttes gyerekműsora
17.30 Fonó. Zenél a Pergő Együttes, táncoktató: Bistey Attila 
19.00 Duma színház: Orosz György
20.00–22.00 Square zenekar koncertje
20.30 Szent Mihály napi tűzgyújtás

Itthon vagy! Magyarország Szeretlek
2014. szeptember 27. Tedej-Sportpálya

javaslataikat is, amiket felhasználtak az 
átfogó stratégia megalkotásakor annak 
érdekében, hogy minél több helyi ér-
dek, igény, vagy nyíltan meg nem jele-
nő elvárás is beépülhessen
Az alkotók köszönetet mondanak 

mindazoknak, akik vállalták a beszélge-
téseken való részvételt, vállalták vélemé-
nyüket, gondolataikat. Fontos tagjai egy 
közösségnek azok, akik nyíltan, meglátva 

az előnyöket vagy kritikai véleményeket is 
megfogalmazva, politikai érdektől mente-
sen, a város és a közösség érdekeit szem 
előtt tartva részt vállalnak a fejlődésben.

A beszélgetések pezsdítő légköre, fris-
sessége, a vélemények szabad áramlása arra 
ösztönözhet, hogy a közösség folytassa eze-
ket a találkozásokat, biztosítsa továbbra is a 
teret és fórumot a megnyilvánulásokra, né-
zőpontok ütköztetésére. Hajdúnánás Városi Önkormányzat



4 Hajdúnánási Újság 2014. szeptember 25.

Elektromos lomtalanítás
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az 
„Őszi lomtalanítási akció” keretén belül 
Hajdúnánáson a régi Iskola udvarán 
(Hajdúnánás, Hunyadi úti zugban) 
2014. október 16-án (csütörtökön) 
9.00–16.00 óráig, valamint 2014. októ-
ber 17-én (pénteken) 9.00–15.00 óráig 
történik az elektromos hulladékok gyűj-
tése és elszállítása!

Az ingatlanon összegyűlt, feleslegessé 
vált, elektromos berendezések, melyek-
ben fémtartozékok is vannak pl.: hűtők, 
centrifugák, mosógépek, gáztűzhelyek, re-
zsók, mikrohullámú sütők, televíziók, szá-
mítógépek, monitorok… stb. kizárólag a 
meghirdetett helyen és időpontban térí-
tésmentesen leadhatóak.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft.

Tájékoztató bankkártyás 
adófizetésről – Tisztelt Adózó!
2014. májusától már lehetőség van – 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Adó-
hatóságánál – az adófizetési kötelezettség 
bankkártyával történő teljesítésére is!

Jelen tájékoztató segítségével kívánjuk 
megismertetni a Tisztelt Adózókkal az 
Adócsoport egyik szolgáltatását, a bank-
kártyával történő adófizetést. Bankkártya 
használatával adófizetést valamennyi – a 
helyi adóhatóság hatáskörébe tartozó – 
adóra lehet teljesíteni. Ügyfélfogadási idő-
ben teljesíthet az adózó bankkártyás adófi-
zetést. A bankkártyával történő adófizetés 
a napi vásárlásoknál már jól ismert termi-
nálon keresztül történik. A bankkártyával 
történő adófizetés során az ismert logókat 
viselő összes bankkártya elfogadott – füg-
getlenül attól, hogy melyik bank bocsá-
totta ki, mint például az
 American Express
 MasterCard
 MasterCard Elektronic 
 Maestro 
 Visa és 
 Visa Elektron kártyák.

Önkormányzati hírek
Köszöntjük Hajdúnánás legifjabb lakóit!
3 Kelemen Csenge
3 Lukács Ábel Robin

Gratulálunk a 2014. augusztus hónapban 
házasságot kötött pároknak
3 Nagy Andrea – Szabó Zsolt
3 Jámbor Bianka – Girus Sándor
3 Fejér Irén Borbála – Éles László
3 Szanics Erzsébet – Burján Zsolt
3 Monori Ilona – Győrffy Márton
3 Szilágyi Edit – Szabó Zsolt
3 Szabó Emese – Becsei Zoltán
3 Dézsi Gyöngyi Judit – Varga Endre
3 Kondor Szilvia – Apor Zoltán
3 Nagy Andrea – Ádámi Károly Zoltán
3 Tóth Adrienn – Kónya Antal 
3 Váradi Rita – Vitéz Lajos

Akiktől 2014. augusztus hónapban 
búcsút vettünk
1 Ádám Miklós
1 Csengeri Gábor Istvánné
1 Gedeon Lajosné
1 Helmeczi Juliánna
1 Kónya Gábor
1 Máthé Sándor
1 Nagy Imréné
1 Óbis Lajosné
1 Szilvási Lajos
1 Toronyai Zsuzsanna
1 Vágó Antalné
1 Váradi Sándorné

Anyakönyvi hírek

Hajdúnánás Városában a bejelentett és nyilvántartásba vett jelöltek
a Hajdúnánás Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben az alábbi személyek

Polgármester jelöltek 1. egyéni
választókerület

2. egyéni
választókerület

3. egyéni
választókerület

4. egyéni
választókerület

5. egyéni
választókerület

6. egyéni
választókerület

7. egyéni
választókerület

8. egyéni
választókerület

Nemzetiségi 
jelöltek

1. Papp Gáborné
JOBBIK

Hásásné Magi Ilona
HTFE

Demeter Csabáné
HESZE

Dr. Juhász Endre
FIDESZ-KDNP

Török István
HESZE

Nagyné Juhász 
Krisztina

FIDESZ-KDNP

Redela Rita
MSZP

Bódi Judit
MSZP

Szólláth Tibor
FIDESZ-KDNP

Jenei Brigitta
Magyarországi 

Összefogás 
Roma Rom

2. Klepács Györgyi
független

Kovács Zsolt
FIDESZ-KDNP

Bunda Krisztián 
Levente

MSZP

Tóth Imre
JOBBIK

Boros Miklós
HTFE

Szemán István
HESZE

Juhász Imre
JOBBIK

Gurbán László
JOBBIK

Nagy Tamás Gábor
JOBBIK

Faragó János
Magyarországi 

Összefogás 
Roma Rom

3. Szólláth Tibor
FIDESZ-KDNP

Pál-Kovács Dezső
HESZE

Kecskés Zoltán
HTFE

Bakó Sándor
HESZE

Kiss András
JOBBIK

Varga Sándorné
MSZP

Dr. Szakál Ferenc
HESZE

Mészáros János 
Mihály
HESZE

Nyakóné Széll 
Hajnalka

MSZP

Pogácsás Katalin
Magyarországi 

Összefogás 
Roma Rom

4. Török István
HESZE

Oláh Miklós
MSZP

Szabóné Marth Éva
FIDESZ-KDNP

Csiszár Zoltán 
Miklós
MSZP

Ötvös Attila
FIDESZ-KDNP

Papp Gáborné
JOBBIK

Buczkó József
FIDESZ-KDNP

Tóth Imre
FIDESZ-KDNP

Éles József
HESZE

Csiki Juliánna
Magyarországi 

Összefogás 
Roma Rom

5. – Biró István
JOBBIK

Brudnyák János
JOBBIK

Sós Imre
HTFE

Puskás Erzsébet
MSZP

Dr. Éles András
HTFE

Szűcsné 
dr. Sebestyén Irén

HTFE

Dombi György 
Levente

független
–

Gargya Sándor
Magyarországi 

Összefogás 
Roma Rom

Hajdúnánás, 2014. szeptember 10. Dr. Kiss Imre – HVI vezető

VÁLASZTÁSI HÍRDETMÉNY TájékoZTATás
az induló jelöltekről a 2014. október 12-re kiírt helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán 

Befizetést teljesíthet az adózó saját ne-
vében vagy képviselője, illetve meghatal-
mazott képviselője, meghatalmazottja, 
pénzügyi képviselője útján, amennyiben 
képviseleti jogosultságát igazolja.

Azok az ügyfelek is teljesíthetnek adó-
befizetést bankkártyával, akik egyébként 
számlájukról átutalással teljesítik adófize-
tési kötelezettségüket.

Adóhatóságunk az adózó nyilatkozatá-
nak figyelembevételével teljesíti a bank-
kártyával befizetett összeg adónkénti el-
számolását.

A bankkártyás adófizetés költségei az 
önkormányzatot terhelik.

Amennyiben további információra van 
szüksége, készséggel állunk rendelkezésére, 
kérjük keresse a Hajdúnánási Közös Ön-
kormányzati Hivatal Közgazdasági Irodája 
Adóügyi Csoportjának munkatársait.
Telefonszám: 52/381-411/147, 

148, 149, 123 mellék
Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8.00–12.00, 12.30–16.00
Szerda–Péntek: 8.00–12.00
Kedden nincs ügyfélfogadás.

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

Hajdúnánáson bejelentett és nyilvántartásba vett kompenzációs listák a Hajdúnánás 
Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben

Hajdúnánásért Tevékenykedők 
Független Egyesülete

FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség 
és a Kereszténydemokrata Néppárt Jobbik Magyarországért Mozgalom Magyar Szocialista Párt Hajdúnánásért Európai 

Szemlélettel Egyesület

1. Dr. Éles András Szólláth Tibor Papp Gáborné Bódi Judit Török István

2. Szűcsné dr. Sebestyén Irén Dr. Juhász Endre Tóth Imre Oláh Miklós T. Tóth Tibor

3. Boros Miklós Szabóné Marth Éva Gurbán László Nyakóné Széll Hajnalka Dr. Szakál Ferenc

4. Hásásné Magi Ilona Ötvös Attila Brudnyák János Bunda Krisztián Levente Mészáros János

5. Kecskés Zoltán Kovács Zsolt Biró István Redela Rita Pál-Kovács Dezső

6. Sós Imre Buczkó József Kiss András Puskás Erzsébet Bakó Sándor

7. – Tóth Imre Nagy Tamás Gábor Varga Sándorné –

8. – Nagyné Juhász Krisztina Juhász Imre Csiszár Zoltán –

9. – Dózsa Miklós – – –

Hajdúnánás, 2014. szeptember 10. Dr. Kiss Imre – HVI vezető

TájékoZTATás 
a bejelentett és nyilvántartásba vett kompenzációs listákról a 2014. október 12-re kiírt helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán 
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Aranydiplomás védőnők
A közelmúltban megkereste szerkesztő-
ségünket Pék Józsefné – Mucika néni – 
nyugdíjas védőnő, hogy ő, és egyik, már 
szintén nyugdíjas kollégája a közelmúlt-
ban vehették át Aranydiplomájukat a 
Szegedi Tudományegyetemen, és adna-e 
hírt erről a Hajdúnánási Újság? Termé-
szetesen mindenki számára biztosítunk 
lehetőséget, hiszen igen tiszteletreméltó, 
ha valaki hosszú évtizedeket tölt el vá-
lasztott hivatása gyakorlásában, és átve-
heti a kibocsátó felsőfokú intézménytől 
Arany, Gyémánt, avagy Vasdiplomáját. 
Találkozót beszéltünk meg a két Arany-
diplomás védőnővel, Pék Józsefné és Sa-
lamon Miklósné, Katikával, aki szintén 
hosszú évtizedeket töltött el a hajdúná-
nási védőnői szolgálatban. Beszélgettünk 
a múltról, arról, ki hogy kezdte pályáját, 
milyen körülmények között dolgoztak. 
Láthatóan szívesen emlékeztek vissza 
az 1970–80-as évekre, amikor még pl. 
évente 300–350 gyermek született Haj-
dúnánáson. Arra, hogy kezdetben az 
anya- és gyermekvédelem mellett a tbc-s 
és nemi betegek gondozása is a feladatuk 
volt. Ellátták az iskolai védőnői szolgá-
latot is, felvilágosító előadásokat tartot-
tak iskolákban, művelődési házban, meg 
ahol lehetett. Mucika néni különösen 
lelkesen beszél arról, hogy milyen külön-
leges és egyedülálló a világon a magyar 
védőnői szolgálat, amely a fogantatástól 
18 éves korig kíséri figyelemmel a gyer-
mekek fejlődését. Mint meséli, nagyon 
szeretné, ha a védőnői szolgálat bekerül-
ne a Hungaricumok közé. Ez nem lehe-
tetlen, hiszen már egyébként is a Kiemelt 
Nemzeti Értékek Tárában van. 

Pék Józsefné Gyomán született, 1956-
ban érettségizett Szeghalmon. 1958-ban 

védőnői szakkép-
zettséget szerzett 
az Állami Védő-
nőképzőben, Sze-
geden. 1958-tól 
körzeti védőnő-
ként dolgozott, 
majd 1970-ben 
költöztek Hajdú-
nánásra, miután 

férje az akkori Micsurin Tsz. főkönyve-
lője lett. Így 1970-től 2003. augusztus 
30-ig körzeti védőnőként szolgált. 1984-
ben elvégezte az Egészségügyi Főiskola 
védőnői kiegészítő szakát Szegeden. Úgy 
érzi, a most megkapott Aranydiploma 
egyfajta kárpótlás számára.

Salamon Miklósné Zsuga Katalin 
Hajdúnánáson született 1937. december 
2-án. Édesapja Zsuga József, egyéni gaz-
dálkodó volt, édesanyja Tímári Katalin, 
háztartásbeli. Általános és középiskoláit 

itthon végezte, a 
Kőrösiben érettsé-
gizett. 1958-ban 
jelentkezett az 
Állami Védőnő-
képzőbe, Szeged-
re, ahol sikeres 
felvételi vizsgát 
tett. 1960 feb-
ruárjában fejezte 
be tanulmányait, 

és már március 1-én munkába is állt. 
Hajdúnánáson dolgozott, miközben 
1983/84-ben az OTKI Egészségügyi 
Főiskolai Kara Védőnőképző szakán, 
levelező tagozaton folytatott tanulmá-
nyokat, és 1985-ben sikeres államvizsgát 
tett. 1990 decemberében vonult nyugdíj-
ba, 30 éves szolgálat után. (HNU)

Széleskörű összefogással valósult meg a 
Magyar Dal Napja hajdúnánási rendezvé-
nye szeptember 14-én, a Nánási Népdal, 
Nóta és Tánc Kedvelők Egyesületének 
szervezésében, a Hajdúnánás Városi Ön-
kormányzat, a Nánás Pro Cultura Non-
profit Kft., az Együtt Felsőzsolcáért Egye-
sület, valamint a Magyar Dal Napja Kft. 
támogatásával. 

Idén a fő motivációt a magyar nóta, 
valamint a Városi Gyógyfürdő múltjának 
felelevenítése adta, ezért helyszínként a 
Hajdúnánási Gyógyfürdő fesztiválterüle-
tére esett a választás, ahol számos népdal, 
nóta és tánc program várta a látogatókat. 

A kora délutáni órákban kezdődő ren-
dezvény megnyitóján dr. Kiss Imre jegyző 
úr köszöntötte a megjelent együtteseket és 
a közönséget, ezt követően a nótázás ked-
velőit zenés ebédre, magyar nótás vízi tor-
nára, nosztalgia tánc- és divatbemutatóra, 
valamint „Retró Fürdő” címmel fotókiál-
lításra invitálták, ahol megtekinthették a 

Hajdúnánási Gyógyfürdő múltját, jele-
nét, s jövőjét.

A délután a hajdúnánási és a szomszé-
dos települések csoportjai, amatőr éneke-
seinek színpadra lépésével folytatódott a 
Művelődési Központ színháztermében. 
Az előadók sorában hajdúnánási nóta-
énekesek, a városi rendezvényeinken fel-
lépő csoportok és a népzenei találkozók 
aktív résztvevői mutatták meg tehetsé-
güket. A nap további része az idén hun-
garikummá nyilvánított hagyományos 
magyar nóta tiszteletére rendezett gá-
laesttel folytatódott, ahol olyan kiváló 
előadók és népdalkörök léptek fel, s szó-
rakoztatták a közönséget, mint Szeredy 
Krisztina énekművész, Csík József, Lente 
Lajos, Sarkadi László, Bózsár Kati, Gencsi 
Mihály nótaénekesek, továbbá az újszent-
margitai Százszorszép Dalkör Egyesület 
valamint a Nánási Népdal, Nóta és Tánc 
Kedvelők Egyesülete.

(HNU)

Összetartás a nyugdíjas években is 
Kedves, szép hagyományt teremtettek 
nyugdíjas tűzoltóink az elmúlt években; 
idén nyáron immáron harmadik alka-
lommal szervezték meg találkozójukat a 
Tuskós tónál. Ilyenkor családostól össze-
jönnek a horgásztónál, közösen főznek, 
együtt töltik az egész napot. Így volt ez 
ezen a nyáron is, augusztus elején az egész 

napos rendezvényen a finom ebéd mellett 
beszélgettek, nótáztak, táncra perdültek, 
felidézik a régi szép időket, mikor is, 
hogyan is volt egy-egy emlékezetes eset, 
hogyan is zajlottak régente a sport- és tűz-
oltó versenyek. A kis közösség ezúton is 
köszönetét fejezi ki a Ménfői családnak a 
nagyvonalú segítségért.

Nem tudom, hogy ki, miként tud „hozzá-
állni egy-egy íráshoz”; én a magam módján 
megteszem. Hála Istennek, immár hatodik 
önálló kötete került a kezembe Péteri Lajos 
írásai közül. Legújabb novellás kötetének 
címe: „Huszadik századi történetek” Kedves, 
nyugdíjas, magyar-német szakos, nyugalma-
zott középiskolai tanárunk próbált és sikerült 
is meglepnie egy kötettel. Olvastam, majd el 
is hittem: valóban „Huszadik századi törté-
netek” amiket olvasok. A leírt tények sok 
része arra az időszakra esik, amelyet már ma-
gam is meg- és átélhettem.

Őszintén bevallom – most már sajnálom 
– valahogy mindig kerültem a kötelező ver-
seket és olvasmányokat iskolás éveim alatt. 
De most, ez a szeretettel ajánlott, a Hajdú-
nánási Szellemi Műhely által is támogatott 
novelláskötet nem ágyhoz, hanem az olva-
sólámpa és a fotelbe varázsolt! Lapról-lapra 
haladva felelevenedett a múlt, ott voltak 
azok a pillanatok, amelyek mindennapjain-
kat kísérték, talán a ma felnövő nemzedék 
számára már hihetetlen dolgok. Pedig az ol-
vasott történések nem mesék, hanem maga a 
valóság. Amikor a kedves olvasónak ajánlom 

Magyar Dal Napja
Hajdúnánás idén harmadik alkalommal vett részt a Magyar Dal Napja országos 
rendezvénysorozatában. A program ezúttal a Hungarikummá nyilvánított magyar 
nóta jegyében zajlott szeptember 14-én, vasárnap két helyszínen a Hajdúnánási 
Gyógyfürdőben és a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ színháztermében. 

Péteri Lajos: Huszadik századi 
történetek

Pék Józsefné

Salamon Miklósné

a novellás kötetet, annak megkapó sorait el-
olvasásra, hadd idézzem a kötet indító gon-
dolatát a szerzőtől: „Megírom azt az ocsmány 
századot, mely annyi rosszat, s csöppnyi jót 
adott.”

Tanár úr! Beszélgetésünk során elmond-
tad, hogy írásaid sokáig az íróasztal fiókban 
hevertek. Ám mégis jó, hogy előkerültek. 
Meg hogy kiadásra is kerülhettek! Jól is van 
ez így! Én magam is hiszem és vallom, hogy 
mi, a ma élő nemzedék tagjai sokkal keve-
sebbek leszünk azáltal, hogy nem engedjük 
beszélni az előttünk járó nemzedéket. Pedig 
sokat tanulhatnánk tőlük. Szavaid nem csak 
halljuk, de olvashatjuk is. Hadd idézzek tő-
led: „Most nem igaz, hogy csak a szépre em-
lékezünk. Az élet pofonjai is tanulságosok.” 
(Ingyenes mindenes) / „…és láss csodát, az 
nap este újra bevilágított a villany sötét szo-
bánkba! Boldogan játszottam egy ideig árny-
játékokat a kezemmel, hiszen rádiónk nem 
volt, tévé meg még a világon sem volt…” 
(Glóriaszüret) / „Hallja, olvassa, tévében lát-
ja, hogy itt is, ott is háború folyik, gyilkolják 
egymást az emberek!” (Édes bús történet).

Minden kedves érdeklődő olvasónknak 
ajánlom a novellás kötetet, amely elérhető a 
Városi Könyvtárban. Gut István
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Négy éve annak, hogy polgármester-
jelöltként megfogalmaztam: ahhoz, 
hogy Hajdúnánás fenntartható és 
működőképes város legyen, új irány-
ra, új gondolkodásmódra, a közös 
értékek felismerésére és közös cse-
lekvésre van szükség. Bár azon lehet 
vitatkozni, hogy négy esztendő egy 
település életében rövid vagy hosszú 
időt jelent-e, de az bizonyos, hogy 
egy város jövője szempontjából négy 
év is meghatározóvá válhat. Mint 
ahogy az is vitathatatlan, hogy na-
gyon intenzív időszakot tudhatunk 
magunk mögött. A változások szem-
mel láthatóak, az eredmények kézzel-
foghatóak. Vállalásaink jelentős részét 
teljesítettük annak ellenére is, hogy a 
gazdasági válság hatása Hajdúnánást 
sem kerülte el. Nem célom most, 
hogy hosszan taglaljam az eddig el-
ért eredményeket, részletesen, pontos 
adatokkal beszámolva az elmúlt évek 
fejlesztéseiről, de a teljesség igénye 
nélkül egy rövid áttekintést min-
denképpen szeretnék tenni a négy 
esztendő alatt bekövetkezett lényeges 
változásokról, amelyek városunk és az 
itt élő emberek életét pozitív irányba 
befolyásolják. 

Hajdúnánást már nem fenyegeti 
az adósságcsapda, és miközben sok 
milliárdos fejlesztéssel gyarapítottuk 
a város vagyonát, településünk adós-
sága Magyarország Kormányának kö-
szönhetően gyakorlatilag megszűnt. 

Negyven év után városunk újra 
közigazgatási központ lett. Talán ma 
még kevesen értik, hogy ez a döntés 
stratégiai szempontból milyen fontos 
eredmény, pedig már most is érzékel-
hető hozadékai vannak: a rendőrkapi-
tányság új épülete, a katasztrófavédel-
mi kirendeltség megerősítése, a város 
térségi iskolaközponti szerepének újra 
értelmezése stb.

A fejlesztések előkészítéséhez a hi-
vatalon belül kialakítottuk a pályázat-
kezelési csoportot, amely meghozta a 
várt eredményeket: 8 milliárd forint 
értékű előkészített pályázatból 3,2 
milliárd forintnyi nyertes pályázatot 
tudhat magáénak Hajdúnánás közös-
sége.

Racionalizáltuk a város gazdasá-
gi társaságainak működését, így a 
szolgáltatások minőségének javulása 
mellett az évtizedeken keresztül vesz-
teséges ágazatok mára már pozitív 
mérleggel rendelkeznek. Azt a nyo-
mást, amely elviselhetetlenül neheze-
dett a város lakosságára a munkanél-
küliségen keresztül, nagy igyekezettel 
próbáltuk mérsékelni. Döntő szere-

pet vállaltunk annak érdekében, hogy 
egy – jelentős számú munkavállalót 
foglalkoztató – új üzem nyíljon váro-
sunkban. Több céggel előrehaladott 
tárgyalásaink vannak és már a közel-
jövőben is biztató eredmények vár-
hatóak. A közfoglalkoztatás kiszélesí-
tésével a passzív segélyezés helyett az 
aktív, munkán alapuló jövedelemszer-
zésre teremtettünk lehetőséget a kellő 
feltételrendszer kialakításával, több 
száz – jelenleg is közel 900 – hajdú-
nánási lakosnak. Természetesen tisz-
tában vagyok azzal, hogy a közfoglal-
koztatás, mint foglalkoztatási forma 
megosztja a városlakók véleményét. 
Ennek ellenére kérek mindenkit, ne 
felejtsük el, honnan indultunk, és mit 
köszönhetünk a közfoglalkoztatottak 
valódi, értéket teremtő munkájának: 
tiszta, virágos környezetet, egészséges 
alapanyagokat a közétkeztetésben, ki-
javított utakat, új járdákat, rendbetett 
vízelvezető árkokat és mezőgazdasági 
dűlőutakat, felújított épületeket, száz-
milliós nagyságrendű fejlesztéseket, 
amelyekkel nőtt a város vagyona és 
még sorolhatnám azokat az eredmé-
nyeket, amelyek komfortosabbá, él-
hetőbbé, tetszetősebbé teszik Hajdú-
nánást a városlakók és az idelátogató 
vendégek számára. 

A nevelési és oktatási intézmények 
átszervezésével, az ezt szolgáló épüle-
tek felújításával, a szakmai és infra-
strukturális fejlesztésekkel verseny-
képes körülményeket teremtettünk a 
hajdúnánási gyerekeknek életük meg-
határozó szakaszához.

Az új közösségi terek kialakítása, a 
sportlétesítmények felújítása jelentő-
sen bővítik a városban élők lehetősé-
geit korosztálytól függetlenül. Szin-
tén sokakat érint a kis- és a nagykörút 
egy-egy szakaszának felújítása, a kö-
zösségi közlekedés fejlesztése.

Felismerve az egészségügy fontos-
ságát, számos olyan intézkedést hoz-
tunk, amelyekkel javítottuk az itt élők 
életkilátásait. A teljesség igénye nélkül 
néhány: HPV vírus elleni védőoltás 
biztosítása, modern diagnosztikai esz-
közbeszerzés, kardiológiai szakren-
delés elindítása, Tedejen a fogászat 
feltételeinek biztosítása, a városunk-
ban állandó és ideiglenes lakcímmel 
rendelkezők számára ingyenessé tett 
fürdőgyógyászat.

Az elmúlt négy év eredményei kö-
zül semmiképpen nem szeretném 
kihagyni, hogy közösségünknek van 
már saját fizetőeszköze, saját termelői 
piaca és márkája is. Ezek azért jelen-
tős momentumok egy település életé-

ben, mert a belső gazdaság élénkítése 
mellett rendkívül komoly szerepet 
játszanak az identitás erősítésében 
is. Sokkal zöldebbek is lettünk a szó 
szoros és átvitt értelmében is. Több 
ezer fát ültettünk a városban és annak 
határában, valamint több megúju-
ló energiára épülő beruházást való-
sítottunk meg, biomassza kazánok, 
fotovol taikus rendszerek kiépítésével. 
A geotermikus alapú távfűtési rend-
szer megvalósítását célzó pályázatunk 
már elbírálás alatt áll. 

Különösen fontosak számomra 
azok a lépések, melyeket a társadalmi 
megbékélés érdekében tettünk. A tör-
ténelmi egyházakkal sikerült megtalál-
ni és kialakítani az együttműködésnek 
számos olyan formáját, melyek a város 
lakóinak az érdekeit is szolgálják. 

Hajdúnánást és annak lakosságát 
az elmúlt hatvan évben mélyen érin-
tették a magyar nép történelmének 
viszontagságai. A világháborúkban a 
hazáért vérüket áldozó katonák nevét 
őrző Hősök Emlékművének közös 
megteremtése, a moldáviai Benderibe 
megtett emlékutazás, vagy a múlt fa-
siszta és kommunista atrocitásait hűen 
bemutató Kitaszítottak című állandó 
kiállítás létrehozatala sok hajdúnánási 
család számára hozta el a múlt egy-egy 
korszakának méltó lezárását. 

Tisztelt olvasók!

Az előző sorokban csak nagyon rö-
viden, néhány fejlesztést kiemelve 
mutattam be az elmúlt négy év ered-
ményeit, melyek eléréséhez elen-
gedhetetlen volt a képviselő-testület 
nyugodt, higgadt és kiszámítható 
működése. Ugyanakkor hozzá kell 
tennem, az elszántság, innováció és 
kreativitás mit sem ért volna, ha nem 
lettünk volna közös nevezőn a kor-
mányzattal. A rendelkezésünkre álló 
belső és külső erőforrásokat a lehető 
leghatékonyabban aktivizáltuk Haj-
dúnánás fejlődése érdekében.

Büszke vagyok arra, hogy négy éven 
keresztül nem csak polgármesterként, 
hanem országgyűlési képviselőként 
is szolgálhattam a városomat. Ennek 
ellenére, amikor választanom kellett 
az országgyűlési képviselői munka és 
a polgármesteri tevékenység között, 
egyértelmű volt, hogy Hajdúnánás 
mellett döntök, és a parlamenti kép-
viselői munkám során megszerzett 
ismereteket és kapcsolatokat a jövő-
ben városunk javára szeretném ka-
matoztatni. A sok munka elvégzése 

ellenére magam is tisztában vagyok 
azzal, hogy még mindig bőven van-
nak tennivalók. 

Fontos szerepet játszik a helyi gaz-
daság fejlesztése és a helyi vállalko-
zások erősítése, amely alapja lehet a 
munkahelyteremtésnek. 

Álláspontom szerint hatalmas hi-
bát követ el az a település, s annak 
vezetése, amely a helyi gazdaság fej-
lődését és fejlesztését kizárólag külső 
erőforrások bevonásával tervezi. A jól 
és tudatosan megtervezett gazdaság-
fejlesztési folyamatok során a belső 
erőforrások aktivizálása, fejlesztése 
legalább akkorra hangsúlyt kap, mint 
a külső erőforrások felhasználása.

Be kell látni a Hajdúnánáson mű-
ködő kis- és középvállalkozások az 
elmúlt időszakban viszonylag kevés 
támogatást tudtak lehívni. Ennek a 
szférának kell most felkészülnie arra, 
alkalmassá váljanak a különböző for-
rások fogadására, azokból minél na-
gyobb mértékben részesüljenek annak 
érdekében, hogy a meglévő munkahe-
lyeket megtartása mellett újakat hoz-
hassanak létre. 

Mindezek mellett legalább ekkora 
hangsúlyt kell helyezni a külső be-
fektetők számára vonzó lehetőségek 
megteremtésére is, az ehhez szüksé-
ges infrastrukturális és humán felté-
telrendszer, ipari területek kialakítá-
sára is.

Az intézményrendszer korszerűsíté-
se valamint a közigazgatási központi 
szerep megerősítése is feladatként vár 
városunkra, sok más fejlesztés mel-
lett, amely településünk kedvezőtlen 
demográfiai folyamatainak megállí-
tásához és visszafordításához vezethet 
majd. 

Tisztelt Hajdúnánásiak!

Négy esztendővel ezelőtt hittünk ab-
ban, hogy mi, nánásiak tudatos ter-
vezéssel, kitartó munkával a fejlődés 
útjára tudjuk állítani szeretett váro-
sunkat. Most – négy évvel később – 
örömmel és büszkén jelenthetjük ki: 
sikerült! 

Éppen ezért szeretném minden kép-
viselőtársamnak, bizottsági tagnak, a 
hivatal munkatársainak, a város lakos-
ságának az elmúlt négyéves munkáját, 
biztatását megköszönni! Az elért ered-
mények összefogás nélkül nem jöhet-
tek volna létre! 

Szólláth Tibor
polgármester

Mérleg 2010-2014
TisZTElT HAjdÚNáNásiAk!
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Mérleg 2010-2014

Városi Rendelőintézet – Napelemek Természettudományos labor a Gimnáziumban Termelői Piac

Somorjai László Városi Sportcsarnok Hajdúnánsi Óvoda – Magyar u. 104.

Hajdúnánási Óvoda – Kasza utca Hősök Emlékműve Hajdúnánási Gyógyfürdő – Bocskai Korona Ház

Funkcióbővítő pályázat Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Iskola u. 3–5–7.

Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  
Polgári u. 71.
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Szüreti felvonulás (szokásos eső) szőlő-
préselés, lovak nyerítése ostorpattogás. 
Minden a legnagyobb rendben. Elindul 
a menet. Sajnos az időjárás miatt egyre 
kevesebb a nézelődő, s a felvonuló sze-
kerek száma is igen gyér. Tokaji Laci és 
lovas csapata jókedvűen táncoltatja elől 
a hátasokat, néha-néha aggódva tekintve 
a felhőkre. Vajon meddig engedi az idő 
a zavartalan felvonulást! Nagy Miki Dió-
facsárdájánál jólesik az ajándékba kapott 
pohár bor s a kemence mélyéről elővará-
zsolt friss pogácsa a csapatnak, de a néhai 
Malom presszónál már a lovak is kellet-
lenül fürödnek a zuhogó égi áldásban. 
A Fürdő útra kanyarodva mintha szűnni 
kezdene a csapadék, s érthetően ezzel 
egyenesen a hangulat is emelkedni kezd. 
Néhány pillanatra félretéve dobverőmet, 
meg is dicsérem kocsisom hetyke kis osto-
rát – magasztosan kitérve annak nemzeti 
színű bojtjára. Nosza, azonnal pattogtatni 
kezd vele, hogy már-már a délutáni cser-
gető versenyre is benevezhetne, de meg-
történik a baj. Egy nagyobb pattintásnál 
az ostor teljes szíj része leszakad a pálcájá-
ról, s valahol az út mellett landol. 
 Sebaj, majd visszafelé felvesszük – 

konstatálja csak amúgy a bajusza alatt a 
lovakat most már csak a gyeplővel irányí-
tó barátunk.

Miután a Strand előtt beszédem el-
mondom, komótosan baktatunk vissza-
felé, s hamar meglátjuk az egyik pocso-
lyában az elveszett „lónoszogtató” eszközt 
árván heverni.
 Fogd meg egy percre a gyeplőt, míg 

leugrom érte! – adja ki a kicsit utasítást, 
kicsit kérést a kocsis, s már szökken is le 
a bakról.

 Harminc éve van jogosítványom, 
úgyhogy menj csak nyugodtan! – kiáltom 
utána magamat szerényen sztárolva.

Igen ám, de ez idő alatt egyszer sem 
vezettem lovasszekeret, s mint öntudatos 
állatvédő, állatszerető ember egy kicsit 
megengedtem a gyeplőt, hogy ne törje 
szegénykéim száját a szíj. Nagy meglepe-
tésemre a lovacskák lassan de biztosan el-
kezdtek gyorsulni. Nosza, még jobban lej-
jebb engedtem a szíjat, gondolván, hogy 
a jószágok nem érzékelték jóakaratomat. 
Hogy mit érzékeltek, vagy mit nem, azt 
aligha tudom, mindenesetre lassan vág-
tázni kezdett a két szürke.

Ők szürkék voltak, de én lassan kezd-
tem elfehéredni. Magam mögé pillantva 
ijedten vettem észre, hogy a kocsis bará-
tom egyik kezével az ostort fogva másik 
kezével a kalapját, egy rövidtávfutó gyor-
saságát meghazudtolva rohan utánunk. 
Rémületemben az sem zavart, hogy ha 
lehet ő még fehérebb volt, mint én. Hir-
telen ötlettől vezérelve elkezdtem kiabál-
ni, hogy hó – hó! Mondhattam volna 
azonban esőt is, ezek csak nem akartak 
lassulni. Már-már a Dallas című film ze-
néje kezdett füleimben felsejleni, ahogy 
vágtattunk, mikor mögöttem egy asszony 
– aki társasággal a platón utazott velünk – 
kivette a kezemből a gyeplőt.
 Nem megereszteni kell ezt, hanem 

hátrahúzni. Nem láttál még western fil-
met?

A lovak lecsendesedtek, a kocsis nagy 
lihegve utolért bennünket, én meg kis-
sé elpirosodva megígértem magamnak, 
hogy leckét veszek fogathajtásból.

Kócsi Imre

Kézműves foglalkozás:
	Szeptember 26. (péntek) 16.30: Őszi 

fa papírhengerből és száraz falevelekből
	Október 3. (péntek) 16.30: Süni só-

liszt gyurmából 
	Október 10. (péntek) 16.30: Vilma és 

Foxi készítése
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
Moziműsor
	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)

	Október 4. (szombat) 19 óra – G.I. Joe 
– Megtorlás 

 (Szinkronizált, amerikai akciófilm, 110 
perc, 2013, 16 éven aluliak számára 
nem ajánlott)

	Október 11. (szombat) 17 óra – Az 
Olsen banda nyakig zűrben 

 (Szinkronizált dán családi animációs 
film, 100 perc, 2013, 6 éven aluliak 
számára nem ajánlott)

Klubok:
	Szeptember 29. (hétfő) 14 óra: Nyug-

díjas Internet Klub
	Október 6. (hétfő) 14 óra: Nosztalgia 

Filmklub

Manapság már nem csodálkozunk azon, 
ha egy-egy kiváló képességű fiatal idegen 
országban folytat felsőfokú tanulmányo-
kat, mint ahogy azon sem, hogy akár Haj-
dúnánáson szembejön velünk egy afrikai, 
vagy ázsiai származású fiatal. Városunkból 
is többen tanulnak más országok egyete-
mein, így Jalkóczi Miklós Márton is a tá-
voli Kanadában tanul. Miki már középis-
kolai tanulmányai java részét is külföldön 
folytatta, ott is tett érettségit, kiváló ered-
ménnyel. Innen szinte egyenes út vezetett 
a kanadai Vancouverbe, ott is a Simon 
Fraser Egyetemre. A távoli ország egyik 
legnagyobb világvárosának egyetemén 
jelenleg alapképzésben vesz részt, nemzet-
közi tanulmányok, külügyi kapcsolatok 
és spanyol szakon, eddig még mindig je-
les eredménnyel. Mint mondja, sokat kell 
tanulni, hiszen a tandíjmentességhez tar-
tania kell a jó eredményeket. Dióhéjban 
ennyi az elmúlt néhány év története.

A nyár folyamán ő is itthon töltötte a 
nagy vakációt, és egy júliusi napon talál-
koztunk a városi könyvtárban, ahová két 
jó barátja, a hongkongi Nichi Wong és 
Robin Chan is elkísérte. Furcsa játékai 
vannak az életnek. Robin Hongkongban 
jár egyetemre, ingatlan menedzser szakon, 
tanulás mellett dolgozik, és most ezen a 
nyáron egy karitatív szervezet, az Egyenlő 
Esély Alapítvány tevékenységét segítette 
Budapesten. Nichi szintén hongkongi, 
Robin barátja, és Mikivel együtt a SF 
Egyetem hallgatója, politológia, antropo-
lógia szakos. Szóval így értek össze a szálak.

Kíváncsi voltam, hogy két ilyen, a mi-
énktől igen távol eső kultúrában nevelke-
dett fiatal mit gondol rólunk, magyarok-
ról, mi tetszett itt nekik. Mint mondták, 

Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 
programajánlója 

KócsiSztori: 
Dráma a szüreti felvonuláson

Miki, Nichi és Robin

Szeptember 27-én 19 órától egy európai 
filmet láthatunk. A százéves ember, aki 
kimászott az ablakon és eltűnt az ismert 

Mi megy
a moziban…?

Nichi, Robin és Miki

bestseller alapján készült. Allan Karlsson 
(Robert Gustafsson) az öregek otthoná-
ban tölti 100. születésnapját, amely alka-
lomból zsúrt szerveznek neki, de ő inkább 
megszökik, és nekivág a világnak. Kaland-
jai során felidézi a múltját, ami a világ tör-
ténelmére is hatással volt. A kritikusok a 
svéd Forrest Gumpként emlegetik a filmet, 
nem alaptalanul.

Murvai Péter

mindkettőjüknek igen nagy élmény volt, 
hogy az otthoni párás levegő és az állan-
dó klimatizált helyiségekkel szemben 
itt természetes minden. No meg a ven-
dégszeretet, a nyitottság. Az ázsiai népek 
kedvességével, mosolyogva válaszolgattak 
kérdéseimre, míg nem egyszer csak Nichi 
azt kérdezte, mondhat negatívumokat is? 
Persze, sőt kérni is szerettem volna mond-
tam, hiszen ők egészen más szemmel lát-
nak minket. Így aztán terítékre került egy-
két dolog, pl. elsőként említették, hogy 
nagyon sokan cigarettáznak nyilvános 
helyen, ez nem jó. Hongkongban ez telje-
sen tiltott. Aztán Nichi még megjegyezte, 
hogy a legendásan szép és csinos magyar 
lányok többsége egy idő után elveszti csi-
nosságát, (azaz túlsúlyosak lesznek). Mi 
tagadás ebben bizony van valami, nem 
igen tudtam velük vitatkozni, annyit tud-
tam mentségül felhozni, hogy testalkati-
lag teljesen különbözőek vagyunk. Aztán 
még beszélgettünk a diákéletről, szóra-
kozásról, és életmódról, mit szeretnének 
még megnézni. Nichi pl. nagyon szeretett 
volna eljutni Erdélybe, Drakula gróf kas-
télyát megnézni. Mint kiderült, nagyon 
kedveli a Drakula-történeteket, filmeket. 
Hiába, kicsi a világ. Hogy végül is elju-
tott-e a rideg, misztikus törcsvári kastély-
ba – nem tudom. Még egy rövid fotózko-
dás, búcsúzás, hiszen néhány nap múlva 
már repülnek is vissza; ki Kanadába, ki 
Hongkongba. A röpke nyári beszélgetés 
egy fotó kíséretében kedves emlék marad 
számomra, remélem számukra is, hiszen 
mint mondták, Hajdúnánás egy nagyon 
kedves, nyugodt, csöndes kisváros, barát-
ságos emberekkel. 

R. Zs.
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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.

BiBliaóra
Jézus tanítása és életének egyszerű üzenete

Csütörtökönként 18.00 órától 19.00 óráig  Szeptember 25., Október 9.,
Kéky Lájos Városi Művelődési Központ  Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.

Keresztények vagyunk. Életünk, tevékenységünk a Biblián alapul.

Információ: 06-70/372-1516 – az esti órákban

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Előadók: Feichtinger H. Allers J. Court A.
Belépés díjtalan
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Szeretnéd 
a keresetedet kiegészíteni?

Szereted 
a szépségtermékeket? 

Szeretnél 
egy jó csapatban dolgozni?
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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!

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

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

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

Minden alkalomra fényképes egyedi ajándékok! Névnap, Születésnap, Anyák napja, Mikulás, Karácsony! 
Ajándéktárgyakra saját egyedi fényképeket, feliratokat készítünk! Csak egy fotót hozz magaddal!!!

zz. 

pja, Mikulás, Karácarácsosony!

. 

á soo

D

den alkalomra fény

ÔSZi VÁSÁr!
 Örökzöld növények  Tuják
 Cserjék, rózsák  Díszfák
 Gyümölcstermôk vására!

Hamarosan gyümölcsfa szezon! 

Szolgáltatásaink:
Kertépítés, öntözéstechnika, 

Földmunkák végzése.

Honfoglalás u. 56.  Tiszavasvári u. 62.

A mi jelöltünk is Szólláth Tibor!

Folytassuk együtt a várossal, 
a Kormánnyal, az országgal!

Jó az irány Hajdúnánás!
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A hajdúnánási Csiha-malom a térség 
meghatározó gabonafeldolgozó üzeme. 
Az üzem működését több tényező is be-
folyásolja, mégis azt mondhatjuk, hogy 
környékünket biztonsággal és jó minő-
ségű liszttel tudják ellátni. Tudják bizto-
sítani az elmúlt évek tisztes eredményeit. 
A Hajdú Gabona Zrt hajdúnánási üzem-
vezetőjét, Fórizs Rolandot kerestem meg 
kérdéseimmel:
 Milyen volt a búzatermés vidékünkön?
Magával a termésátlaggal nem volt 

problémánk, de az időjárás következtében 
az elmúlt évi minőségnél gyengébb ter-
mést tudtunk felvásárolni. Természetesen 
a felvásárolt és lekötött gabonamennyiség 
a magyar szabványoknak megfelelő. En-
nek következménye az, hogy megfelelő 
minőségű áruval tudjuk ellátni területünk 
fogyasztóit.
 Az üzem működése a hazai piac közel 

10%-át képes ellátni. Mit is jelent ez?

A Malom éves kapacitása 70 ezer ton-
na. Természetesen e mennyiség tükrében 
ott lehetünk a külföldi piacon is. Legfőbb 
célunk mégis a hazai minőségi ellátás.

A gabona tárolása, feldolgozása és meg-
kötött felvásárlása folyamatos. Biztosan 
tudom, hogy a lakosság liszt illetve kenyér 
ellátása a jövőben is biztosított.
 A közel 60 fővel dolgozó üzem 3 mű-

szakban ténykedik. Természetesen a hasz-
nált gépek állaga is romlik. Milyen felújítást 
terveznek a jövőben?

Úgy pályázati forrásból, mint saját erő-
ből szükséges az úgynevezett koptató fel-
újítása, gépcserék. Ez reményeink szerint 
rövidesen meg fog valósulni. Természete-
sen az áruellátást ez nem fogja befolyásol-
ni. Valamennyien azon dolgozunk, hogy 
a lakosság, a fogyasztók elvárásait mara-
déktalanul teljesíteni tudjuk.

Gut István

A lassan elfeledett s a lassan kihalófélben 
lévő szakmák közé tartozik ma már a 
kovács is, főként pedig a patkolókovács. 
Pedig ezt a patkókat, vasalásokat készí-
tő, mesterembert igénylő szakmát, már a 
honfoglalás előtt is gyakorolták. Magam 
is jól emlékszem a szomszéd utcánkban 
lévő mesterre, aki előtt nap, mint nap áll-
tak a lovas szekerek, elejükön az izgatott 
paripákkal, kik az új „cipőkre” vártak.

Ezért is keltette fel érdeklődésemet a 
hír, miszerint Nánáson van egy fiatal ko-
vácsmester, aki kis furgonját átalakította 
kovácsüzemmé, s járja az országot – Pl. a 
Zemplénben faluról falura – s igényesen 
rendbe teszi a lovacskák lábbelijét.
 Szerkezetlakatos igazából a szakmám 

– kezdi a beszélgetést a 36 éves Kulisz 
Antal, miután felkerestem egy kis tere-
ferére –. Később indítottak egy, egy éves 
kovács iskolát itt városunkban, melyet 
elvégeztem, de úgy éreztem, hogy kevés 
nekem. Közrejátszott a lovak mellett ér-
zett szeretet, s e szép szakma iránti egyre 
nagyobb vonzódásom. Elmentem Debre-
cenbe, megismerkedtem ottani kollegák-
kal, s tőlük négy éven keresztül tanultam, 

próbáltam fejlődni. Ők már kijártak 
külföldre, angol szakirodalom alapján 
dolgoztak – Pl. egyedül fogják a ló lábát, 
egyedül körmölnek, patkolnak –. Komp-
lett felszereléssel, mobil gázos tűzhellyel 
járják az országot, vonulnak a helyszínre. 
Nemsokára én is feljártam Budapestre, 
ahol kurzusokat tartottak. Külföldről 
érkezett mesterek osztották meg tudásu-
kat – nekünk csak jegyzetelni s „fizetni” 
kellett ezért – de az életben nagyszerűen 
tudtuk érvényesíteni az ott tanultakat. 
Mindenképpen meg kel említenem, hogy 
a helyi állatorvossal okvetlenül konzultál-
ni kell. Hiába tanultam, s ismerem a ló 
anatómiáját, szükségem van a segítségére, 
viszont sokszor előfordul, hogy én is taná-
csot tudok nekik adni. Sok mindenre oda 
kell figyelni. Az állat lábállásától kezdve 
a pataszerkezetéig, a járását megfigyelve 
mindenre. Minden lovat másképpen kell 
patkolni. A legfontosabb, hogy szeretni 
kell ezt a szakmát s tudásunkat, ismere-
teinket nap, mint nap tovább fejleszteni.

Soha nem hirdettem magam, viszont 
az emberek (szájról-szájra) továbbadták 
elérhetőségem s talán a szaktudást igé-

A hajdúnánási Bocskai István Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola di-
ákjaiból álló Kincskereső Citeraegyüttes, 
a 2013 novemberében megrendezett Or-
szágos Népzenei Minősítőn „Arany” mi-
nősítést ért el. A szakmai zsűri értékelve 
az együttes kiváló előadását „Aranypáva” 
minősítésre is felterjesztette, amit a ren-
delkezésre álló felvételek alapján az erre 
jogosult országos vezetőség meg is ítélt 
az együttesnek. A megtisztelő cím birto-
kosaként kaphattunk meghívást 2014. 
augusztus 23-ra Egerbe, a Palócgála Or-
szágos Népzenei Minősítő keretén be-
lül megrendezett „Aranypáva Nagydíjas 
Verseny”-re. Ezen a megmérettetésen csak 
az Aranypáva szintet korábban már elért 
szólisták és együttesek vehetnek részt. A 
résztvevő együttesek többsége évtizedek 
óta dolgozik együtt, és több az országos 
médiákból jól ismert szólistával is össze 
kellett mérni tudásunkat.

Az esemény zsűrije Dévai János, dr. 
Fehér Anikó, az elnök pedig dr. Várnai 
Ferenc népzenekutató, a MTA Zenetu-
dományi Intézet főmunkatársa, a KOTA 
tiszteletbeli elnöke volt.

A megmérettetésre az ország minden 
részéből érkeztek együttesek és szólisták, 
akik – ezen a szinten már természetesen 
– igen magas színvonalú összeállításokkal 
mutatkoztak be. Együttesünk maradékta-
lanul megfelelt a magas elvárásoknak, fel-
lépésünk után nagyon sokan gratuláltak, 
dicsérték produkciónkat. Az esti ered-
ményhirdetésnél kiderült, hogy a zsűri 
is nívósnak találta előadásunkat, mert 
döntésük alapján „Aranypáva Nagydíj” 
minősítést értünk el, ami a legmagasabb 
elérhető minősítési fokozat. Az elisme-
résnek köszönhetően meghívást kaptunk 
a rendezvényt záró másnapi gálahangver-
senyre, de ezt a váratlan felkérést sajnos 
anyagi és egyeztetési okok miatt már nem 
tudtuk elvállalni. Kárpótlásul, aznap este 
dr. Fehér Anikó szakmai előadásának ke-
retében lehetőségünk volt még egyszer 
bemutatkozni a szépszámú közönségnek. 
Az elért eredményen kívül nagyon sok 
– neves szakemberektől kapott – mély 
elemzést követő szakmai tanácsot, segítsé-
get is szereztünk, melyeknek kipróbálása 
sok feladatot ad majd további munkánk 
során. Kőmíves Edit

Hírek a Csiha-malomból Újabb citerás sikerek!

Nánási kovács a Zemplénben

nyelve, egyre többen hívnak, felkeres-
nek. 300–350 ló van a környéken, amit 
8 hetente csinálni kell és gyógypatkolást 
is vállalok.

Ma már, mint vállalkozó a Kenderes 
kerttől kezdve, Tedejen át 100 km-es 
körzetben egészen a szlovák, a román ha-
tárig igényt tartanak a munkámra.

Hajdú-Biharban a kollégák száma vi-
szont sajnos elenyésző. A mostani fiata-
lok nem nagyon mutatnak érdeklődést a 
szakma iránt. Ezt a foglalkozást, ha sze-
reti az ember élete végéig, tanulja. Min-
dig szembe találja magát új dolgokkal. 
Szakma, melyet holtig tanulunk.

Kócsi Imre
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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
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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

Férfi kézilabda NB ii északkelet 2014–2015 őszi bajnoki szezon fordulói

1. szept. 20-a (sz) 18:00 (16:00) óra Hajdúnánás KSE–Bőcs KSC
2. szept. 27-a (sz) 17:00 (18:45) óra Mátészalkai MTK–Hajdúnánás KSE 
3. okt. 4-e (sz) 18:00 (16:00) óra Hajdúnánás KSE–Tiszavasvári SE
4. okt. 11-e (sz) 18:00 (16:00) óra VKK Nyírbátor–Hajdúnánás KSE
5. okt. 18-e (sz) 18:00 (16:00) óra Hajdúnánás KSE–Berettyó MSE
6. okt. 25-e (sz) 18:00 (16:00) óra Fehérgyarmati VSE–Hajdúnánás KSE
7. nov. 8-a (sz) 18:00 (16:00) óra Hajdúnánás KSE–Debreceni EAC
8. nov. 15-e (sz) 16:00 (18:00) óra Hajdúböszörmény–Hajdúnánás KSE
9. nov. 22-e (sz) 18:00 (16:00) óra Hajdúnánás KSE–Kazincbarcika

10. nov. 29-e (sz) 13:00 (11:00) óra Miskolc–Hajdúnánás KSE
11. dec. 5-e (p) 19:00 (17:00) óra Hajdúnánás KSE–Kisvárdai KC
Zárójelbe a juniormérkőzés kezdési időponját tüntettük fel Kovács Balázs

Nem volt kegyes az időjárás a program-
hoz, hiszen szinte egész nap zuhogott az 
eső. A versenyt így is megtartották, és késő 
délutánig öt pályán folytak a mérkőzések. 
Az U21-es párosok alkottak a legszínesebb 
mezőnyt. Az Eötvös Kupák történetében 
először szerepeltek a versenyen nigériai 
versenyzők, Sarah Choko és Ibiye Jacks. 
A magyar párosok közül ebben a korcso-
portban a legelőkelőbb helyen az Eötvös 
DSE játékosai, Marczin Daniella és Zol-
nai Vanda végeztek, ők a nap végén bronz-
érmet vehettek át. 

Az U19-es ketteseknél több kiemelkedő 
eredménnyel rendelkező hazai pár is in-
dult. Közülük talán a legnagyobb esélyes 
az idei U18-as magyar bajnok pár volt, 
akik így jogot szereztek a felnőtt magyar 
bajnokságon való szereplésre is. A dobogó 
legmagasabb fokára a cseh Nora Havlino-
vá és Eliska Hrabová álhatott.

Az U17-es csapatoknál a külföldi és a 
hazai indulók között is több jelentős já-
tékerőt képviselő páros indult. Az ezüst-

érmet az Eötvös DSE ikerpárosa, Kiss 
Daniella és Kiss Viktória vehették át, míg 
az aranyérmeket Császár Norina (Palota 
RSC) és Juraszik Patrícia (UTE) nyakába 
akasztották. 

Az U15-ös kategóriában a győztesnek 
járó kupát, érmeket és különdíjakat az 
U16-as magyar bajnokok, Héri Sára és Tó-
th-Lakits Petra (Bakony-Balaton Strand- 
és Teremröplabda Akadémia Egyesület) 
vehették át.

Az Eötvös Kupa legfiatalabb kategóriá-
jának győztese az U14-es magyar bajnok 
Sebestyén Flóra, Blázsovics Dorka (Ba-
kony-Balaton Strand- és Teremröplabda 
Akadémia Egyesület) kettőse.

A mérkőzések után Bóta Enikő és Nyári 
Virág, akik egyenként is sokszoros terem és 
strandröplabda bajnokok, gálamérkőzést 
játszottak az U21-es kategória győztesével. 
Az Eötvös Kupa standröplabda-tornát a 
szervezők 2015. augusztus 21-én ismét öt 
korcsoportban fogják megrendezni: U14, 
U16, U18, U20 és felnőtt kategóriákban. 

Nemzetközi strandröplabda torna 
a hajdúnánási strandon
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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, 
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Az Eötvös Kupa nemzetközi röplabdatorna augusztus 21-én strandröplabda-tor-
nával folytatódott városunkban. Öt kategóriában (U13, U15, U17, U19 és U21) 
öt ország több mint 100 játékosa küzdött az érmekért. 

4080 Hajdúnánás
Köztársaság tér 17.  Tel.: 06 20 537 5870
E-mail: ugyfelszolgalat@wifisecurity.hu  Web: www.wifisecurity.hu

A WIFISECURITY KFT.
HAJDÚNÁNÁSON ELINDÍTJA

DEMO-PROGRAMJÁT
TÁRSASHÁZBAN ÉLŐKNEK

INGYENESEN, ELKÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL, 
20 NAPIG TELEVIZIÓ + INTERNET!
 Digitális minőségi csatornakínálat, 

 kiváló kép- és hangminőség, 

 59 minőségi televíziós csatorna, ebből 15 HD,

 120 nemzetközi televíziós csatorna,

 35 Rádió csatorna            korlátlan internet használat!

Panellakások, lépcsőházak jelentkezését várjuk!

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

ÚJ!

Autóalkatrészek a legjobb árakon!

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

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


