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Vadászok és vállalkozók randevúja: 
Megyei Vadásznap és Vállalkozói…
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JÁRÓFÖLD – Bemutatjuk a 
Hajdúnánási Járás településeit

2–3. oldal

Nem vagyunk egyformák: Átadták 
a Segítséggel Élők Otthonának…

8. oldal

Viasz-vigasz, avagy Batiktábor 
Hajdúnánáson

9. oldal

Az ősök igézetében: bocskAi és hAdinépe 
A ii. hAjdúk VilágtAlálkozón 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
és a Nánás Pro Cultura Nonproit 
Kft. már második alkalommal szer-
vezte meg a Hajdúk Világtalálkozó-
ját július 31. és augusztus 2. között 
a Hajdúnánási Gyógyfürdő fesztivál 
területén.

etűnt korokra emlékeztek ismét a 
Hajdúnánási Gyógyfürdőben meg
rendezett II. Hajdúk Világtalálko

zóján július végén és augusztus első nap
jaiban. 

A három napos „vigalom” – mint aho
gyan az elmúlt évben is – a hajdúkutatás 
terén végzett újabb munkák bemutatásá
val, egy tudományos konferenciával vette 
kezdetét július 31én. A szimpózium a 
Debreceni Egyetem és Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat szervezésében és az Egye
tem oktatóinak, tudós munkatársainak, 
doktorandusz hallgatóinak, valamint más 
tudományos intézetek munkatársainak 
közreműködésével valósult meg.

A látványos időutazás július 31én a 
kora esti órákban kezdődött a város fő
terén, ahol Szólláth Tibor, Hajdúnánás 
város polgármestere köszöntötte a talpig 
korhű katonai viseletben, és az egykori 
katonai regula szerint felvonult csapato
kat. Ezt követően a hajdú ősök tiszteletére 
muskéta lövéseket hallhattak az érdeklő
dők, melyet a hadbafogadás ünnepélyes 
pillanatai követtek, melynek során a haj
dútelepülések polgármesterei, alpolgár
mesterei adták át a bandériumi csapatok 
vezetőinek a hajdú botokat, majd Bocskai 
hadinépe és persze ellenségeik is – törö
kök és császári csapatok – kivonultak a 
nagy közös táborhelyre, azaz a Gyógyfür
dőbe. Az est zárásaként a „Legenda” című 
táncos álomjátékot tekinthették meg a 
fürdőbe kilátogatók a Naná Színház és az 
érmihályfalvi Nyíló Akác Néptáncegyüt
tes közreműködésével. 

Másnap, augusztus elsején a kulturális 
és gasztronómiai programok mellett látvá
nyos, korhű szinte „véresen” komoly ka
tonai bemutatók is színesítették a napot, 
és szórakoztatták a közönséget. Délelőtt 
és délután is 16–17. századi csatajelenetek 
elevenedtek meg szemünk láttára, égettek 
fel egy jobbágyfalut a törökök, fűzték rab
láncra a gyermekeket és nőket, egyszóval 
mintha valóban négyszáz évet repültünk 
az időben néhány órára. De ez is a cél, 

L

hogy a hozzáértő katonai hagyományőr
ző csoportok élethűen bemutassák a kor 
mindennapjait, s emellett látványos fegy
ver és harcbemutatókat is láthassanak a 
kései utódok. A programsorozaton közel 
150 hagyományőrző vett részt, akik közül 
érkeztek hazánkból, Lengyelországból, 
Szlovákiából és Csehországból is.

A nap folyamán Mónus József többszö
rös világrekorder tradicionális cél távlövő 
íjász bajnokunk és barátai Majoros József 
és Prokaj Kiara cél és harci céllövő bemu
tatóját tekinthette meg a közönség. 

Kávé, tea, keleti italok, vízipipák és 
gyönyörű háremhölgyek varázsolták el 
azokat, akik az egésznapon át tartó kato
nai bemutatók és a gasztronómiai progra
mok látogatását követően betértek a török 
főúri díszsátorba. Ezen a napon szervez
ték meg a hagyományos népművészeti 
vásárt is, amelyre elsősorban helyi alkotók 
érkeztek, de találkozhattunk más városok
ból érkezett árusokkal is.

Érmihályfalva legjelentősebb kulturális 
nagykövetei a Nyíló Akác Néptáncegyüt
tes és a Lengyelországból érkező Nádtető 
„Strzecha” zenekar fellépését követően 
Varga Lajos az I. Magyar Fehérasztal Lo
vagrend nevében adta át id. Hódos Antal 
részére az Örökös Slambucfőző Mester 
címet. A leszálló estében a Turba Lupo

rum zenekar koncertje szórakoztatta a 
nagyérdeműt. A Hajdúk Világtalálkozója 
vasárnap a református templomban isten
tisztelettel, illetve a Bocskaiszobor előtt 
ünnepélyes puskalövésekkel ért véget. 

Az immár második alkalommal meg
rendezett Hajdúk Világtalálkozójának 
nem titkolt célja és szándéka, hogy a nagy 
és kis hajdútelepüléseket felkutatva a haj
dú azonosságtudat és összefogás jegyében 
a településeken élőket egyfajta kulturális 
és művészeti találkozóra invitálják Haj
dúnánásra minden év nyarán. Ez a cél az 
idén is megvalósult és reméljük, hogy jö
vőre még többen lesznek kíváncsiak e ma
roknyi kis népcsoport harcokban edzett, 
ám később békés földművelő, állattartó 
népének gazdag múltjára – és jelenére is.

(HNU)Fotók: Füz László
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jáRóFöld – bemutatjuk a 
hajdúnánási járás településeit

Polgár 
Város HajdúBihar megyé
ben, a Hajdúnánási Járásban

Irányítószám 4090
Körzethívószám: 52
Teljes népesség 8025 fő (2014. jan. 1.)
Népsűrűség 82,78 fő/km²
Terület 97,46 km²
Polgármester Tóth József 

A város három megye (BorsodAbaúj
Zemplén, HajdúBihar, SzabolcsSzat
márBereg) határán, HajdúBihar megye 
északnyugati peremén található. Nyuga
ton és északnyugaton, a BorsodAbaúj
Zemplén megyéhez tartozó Tiszapalko
nya, Tiszaújváros és Hejőkürt határolja, 
köztük természetes választóvonalként 
húzódik a Tisza. Északkeleten a Szabolcs
SzatmárBereg megyéhez tartozó Tisza
dob és Tiszavasvári, délen pedig a Hajdú
Biharhoz tartozó Görbeháza és Újszent
margita határolják. Keleten a külterülete 
Hajdúnánással is érintkezik. Közlekedés
földrajzi helyzete jó, hiszen a városon, a 
város mellett halad a 35ös főút elkerülő 
szakasza, és ebből ágazik el a 36os számú 
másodrendű főközlekedési útvonal. A ke
leti országrész legjelentősebb tranzit útvo
nala az M3as autópálya a város közvetlen 
határában halad el. Az M3as autópálya 
polgári csomópontjánál helyezkedik el a 
Magyarországon egyedülálló Tájtörténeti 
és Régészeti Pihenő Park (M3 Archeo
park) a Polgári Ipari Park valamint az M3 
Outlet Center is.

Természeti adottságok, értékek
Geológiai tekintetben hazánk iatal terü
letei közé tartozik a város határa. A ter
mészetföldrajzi tájbeosztás alapján külte
rületének kisebb, nyugati része a „Tisza 
Borsodi Ártérnek” vagy más terminológia 
szerint a „Hortobágyi Tiszamentének” 
eleme, nagyobb része a Hortobágy zö
mében holocén, tiszai üledékekkel takart 
síkján terül el. Ez utóbbi fejlődéstörténe

tét tekintve sajátos területe az Alföldnek. 
A táj jelenlegi vonásait csak a Tiszasza
bályozás, árvízimentesítési, lecsapolási 
munkálatai óta viseli. Az addigi vizenyős, 
mocsaras jelleget váltotta fel a száraz, szi
kes kép. A mesterséges felszínformálás 
nyomaként kunhalmokat is találhatunk. 
Döntően emberi tevékenység nyomai 
ezek a kerekded vagy ovális alaprajzú 
képződmények, melyek megtörik a táj 
egyhangúságát. E halmok a nomád né
pek táborai mellé emelt őrdombok, vagy 
temetkezési helyek voltak, magasságu
kat az árvizek által összehordott növényi 

maradványok is növelték. (Ásotthalom, 
Batahalom, Bivalyhalom stb.) A Hor
tobágyi Tiszamentéhez tartozó területet 
elhagyott folyómedrek, morotvák hálóz
zák be. A vízhálózat meghatározó eleme 
a Keletifőcsatornából kiágazó, 25 köb
méter/másodperces vízhozamú Nyugati
főcsatorna vízrendszere. Az Alsóselypes
HatajVölgyesÁrkusérifőcsatorna tiszai 
átvezetésekkel erősen befolyásolt vízho
zama kihat az összes vízfolyás vízjárására.  
A felszíni vizek közül kiemelkedik mére
teivel a mesterséges eredetű, 309 hektáros 
Polgári tározó.

Természetes növényzete a Tiszántúli 
lórajárás része. A Hortobágyhoz tartozó 
részek jellemző erdőtársulásai a pusztai 
tölgyesek, a sziki tölgyesek csak kisebb 
foltokban fordulnak elő. Az ártéren bo
korfüzesek, fűznyárégerligetek, kőris

mézgáséger láperdők, 
tölgykőris ligeterdők a 
legjellemzőbbek. A város 
határa 5,2%ban erdő
sült. Mellettük mocsár
rétek, iszaptársulások 
és a szikes puszta is elő
fordulnak. Állatvilágá
ból legnagyobb értéket 
a madarak képviselik.  
A Hortobágyon őshonos 
sziki pacsirta és a túzok 
mellett vízi és gázlóma
darak, ragadozók igyel

hetők meg. Turisztikai szempontból nagy 
a jelentősége a vadászható állatfajoknak 
(fácán, vadkacsa, fogoly, vaddisznó, nyúl, 
őz), és a vizek gazdag halállományának. 
Kedvezőtlen mezőgazdasági adottságai 

miatt általában legelőként, kaszálóként, 
helyenként szántóként vagy lágylombos 
erdőkkel hasznosítható a terület. A táj 
igazi értékét a ritka növénytársulások, és 
a gazdag állatvilág adja.

Polgár, az eddig feltárt és múzeumok
ban látható, gazdag régészeti leletek ta
núbizonysága alapján, igen régi település, 
amely már az őskortól kezdve, folyama
tosan lakott hely volt. Hogy kik voltak az 
őslakók, az bizonytalan. A leletekből csak 
annyi állapítható meg, hogy Polgár fejlő
désére az őskortól a népvándorlás koráig, 
sok nép kultúrája hatott. A honszerző Ár
pád, Szabolcs, Tas és Töhötöm vezérekre 
bízta ennek a területnek a megszállását. 
Ezen szállásterületéből alakult ki Szabolcs 
vármegye, melyhez ekkor még Polgár 
is tartozott. Polgár neve először 1229
ben fordul elő írásos formában a Váradi 
Regestrumban. Nevének eredetét, illetve 
jelentését máig is vitatják a nyelvészek, 

történészek. A tatárjárás idején Polgár te
rülete teljesen elpusztult, elnéptelenedett. 
Hiteles források szerint az 1440–50es 
években a Hunyadiak népesítették be 
újra. 1501ben Bakócz Tamás érsek, a tu
lajdonába került Polgárt és Szentmargitát, 
Ároktővel együtt az egri káptalannak ado
mányozta, majd mindkét helységet királyi 
jóváhagyással Borsod megyéhez csatolták. 
Ide is tartozott egészen 1511ig. A kuta
tók által eddig feltárt és a „Polgár törté
nete” című, 1974ben kiadott monográi
ában megtalálható adatok szerint, Polgár 
már a tatárjárás után, a XV.–XVI. század 
fordulóján a mezővárosias fejlődés útjára 
lépett. A XVI. század derekán ugyanis 
hiteles adat szól Polgárról és Szentmar

Kedves Olvasóink! Mint azt korábbi lapszámunkban már jeleztük, szeretnénk a 
Hajdúnánási Járás településeit is bemutatni a Hajdúnánási Újságban, hírt adni az 
ott élőkről, mindennapjaikról. Elsőként kezdjük a bemutatkozással, a települések 
nagyságrendjében. A járás második legnagyobb városa Polgár, amely egyidőben 
még hajdú jogállással is bírt. 

gitáról, mint „oppidum”ról (városról).  
A XVI. század végén a török hódoltság, 
a tatár és a német pusztítások követ
keztében mindkét település (Polgár és 
Szentmargita) majdnem teljes elnéptele

nedése következett be. 
Ez az állapot 1559től 
1608ig tartott, amikor 
a katonáskodó hajdúk 
letelepedésével, illetve 
1614ben történt beik
tatásával Polgár is a haj
dúvárosok sorába lépett. 
A rendelkezésünkre álló 
hiteles adatok szerint 
Polgár 1613tól 1692ig 
volt önálló, különleges 
jogállással – „separata 
porta” – rendelkező haj
dúváros. Ebben az idő

szakban Polgár a hajdúkiváltság jogcímét 
biztosító katonai szervezet formai fennál
lása mellett, olyan széleskörű autonómi
ával (önkormányzat) rendelkező, szabad 
paraszti mezővárossá alakult át, amelynek 
anyagi létét elsősorban a parasztpolgá
ri életformára való áttérés: a nagyarányú 
pusztai állattartás, kisebb mértékben a 
földművelés, a vásártartási jog, a gabona 
és marhakereskedelem, valamint az 1630
ban megkapott révjog jövedelme biztosí
totta. A Hajdúkerület 1718. február 11
én hozott határozata alapján Polgár kivált 
a hajdúvárosok közösségéből. Az 1718tól 
1848ig terjedő új szakaszban Polgárnak 
az egri káptalan által más megyékből bete
lepített lakói teljesen jobbágyokká váltak.

A világháborúk a nagyközség népének 
is mérhetetlenül sok kárt és szenvedést 
okoztak. Változott a társadalmi rétegző
dés, növekedtek a vagyoni különbségek. 
Megnőtt a földet követelő, valamint az 

alkalmi munkákból élő 
cselédek és szegénypa
rasztok száma. Sorsukon 
az 1945 augusztusában 
végrehajtott földosztás 
változtatott jelentős mér
tékben. Ekkor a kereső
képes lakosság 75%a 
foglalkozott földműve
léssel. A földosztással 
sorsdöntő változások 
kezdődtek meg mind 
a gazdasági élet, mint 
pedig a helyi közigaz
gatás átszervezése terén. 
A település képviselő 

testülete 1949 márciusában hozta meg 
a Polgár villamosításáról szóló határoza
tát, 1952től pedig megkezdődött a ter
melőszövetkezetek, majd a gépállomás 
szervezése is. 1947. január 1jével önálló 
nagyközség alakult Újszentmargita és ön
álló kisközség Újtikos néven. Változott 
Polgárnak a megyén belüli hovatartozása 
is, ugyanis 1949. december 14én, a Ma
gyar Népköztársaság Minisztertanácsának 
4.343. számú rendelete Polgárt Szabolcs 
vármegyétől HajdúBihar megyéhez csa
tolta át. 1950ben pedig Polgár község 
székhellyel új járást szerveztek, melyhez 
Egyek, Görbeháza, Polgár, Tiszacsege, Új
szentmargita nagyközségek, valamint az 
újtikosi körjegyzőség községei tartoztak. 

A római katolikus templom a Barankovics téren

Az új Mentőállomás

Az Archeopark egyik látványossága a kurgán, előtte régészeti leletek 
másolatai az oszlopok tetején

A műemléki védettségű Kálvária domb stációi
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Görbeháza 
Község HajdúBihar me
gyében, a Hajdúnánási Já
rásban

Irányítószám: 4075
Körzethívószám: 52
Teljes népesség: 2408 fő (2014. jan. 1.)
Népsűrűség: 30,54 fő/km²
Terület: 80,20 km²
Polgármester: Giricz Béla Lászlóné

Görbeháza eredeti nevén Görbeház
puszta, a szomszédos településhez, Polgár
hoz tartozott. Nevét az ott lévő Lalakú 
házról kapta, mely házformát ezen a vidé
ken „görbeháznak” mondanak. A hagyo
mány szerint ez a ház a Hortobágy puszta 
szélén, a pásztorok és betyárok által láto
gatott csárda volt, nagy pincével, melynek 
nyomai még ma is látszanak. 

A Nagyatádi földreform során vetődött 
fel Polgáron egy telepes község létrehozá
sának ötlete. Az ötletet motiválta, hogy 
Görbeháza mai területe, a Nagykapros és 
a Lipcsei – hát nevezetű birtokok, melye
ket egyébként is kiosztásra szántak, Pol
gártól messze (13 kmre) estek és azok 
kisebb darabokban való művelésre igen 
kedvezőtlennek mutatkoztak. A megne
vezett területen a szántóföld 2088 kh; a 
legelő pedig 1248 kh, tett ki. ezt osztották 
ki az új település létrehozására vállalkozó 
197 polgári egyén között, akiknek egyen
ként 3 kh. szántó és 2 kh. legelő jutott. 
Ezen túl a várható gyarapodással is szá

Görbeháza központja szivárványhíd alatt

A települést 1969ben nagyközséggé, en
nek megfelelően a tanácsát pedig nagy
községi tanáccsá nyilvánították 1970. 
január 1jei hatállyal. A 17/1970. számú, 
a Népköztársaság Elnöki Tanácsa által ki
adott rendelet megszüntette HajdúBihar 
megye polgári járását. Ezzel egyidejűleg 
valamennyi községét – így Polgár nagykö

zséget is – a debreceni já
ráshoz csatolta. A járások 
megszüntetése után Pol
gár–Újtikos–Tiszagyu
laháza községek közös 
tanácsú nagyközséggé 
szerveződtek. Ez a köz
igazgatási forma jónak 
és időtállónak bizonyult, 
egészen 1991ig. 1991. 
január 1jei hatállyal 
Újtikos és Tiszagyulahá
za önállósult és ettől az 
időponttól mindkét volt 

társközség önálló önkormányzattal ren
delkezik. 1992ben pedig Folyás is önálló 
község lett. 

1993. január 1jei hatállyal Polgár is
mét városi rangra emelkedett, ezzel az itt 
élő lakosság régi vágya teljesült. A város 
2013tól a Hajdúnánási Járáshoz tartozó 
település. Forrás. www.polgar.hu, internet

A közművelődés központi intézményei Polgáron Ilyen volt az egykori telepesek háza – ma tájházként funkcionál

molva, 303 telepes család részére egyen
ként 600 négyszögöles házhelyet is kimér
tek. Községi célokra (egyház, temető) 90 
kht, vitézi telkek kialakítására pedig 130 
kh. földet tartalékoltak. A mesterségesen 
létrehozott társadalmi megosztás az 1960
as években a termelőszövetkezet szervezé
sével számolódott fel. 

Görbeháza fekvése infrastrukturális 
szempontból nagyon kedvező, hisz az M3, 
és M35ös autópálya közvetlen közelében 
helyezkedik el. A rendkívül kedvező fek
vés lehetővé teszi, hogy négy megyeszék
hely érhető el a településről egy órányi 
utazással: Debrecen, Miskolc, Nyíregyhá
za, Eger.

A falu 1925–29 között épült fel, mely
hez az építők állami hiteleket kaptak. 
Önálló községgé azonban csak 1939ben 
vált. Lakóinak száma 1945ben 1638 fő 
volt, s ebben az évben önálló jegyzősé
get kapott, és ezzel nagyközségi rangot 
is elérte. Az 1945ös földosztás során a 
rivális Polgárral megharcolva, a káptalani 
birtokból a település határa további 7000 
khal még kiegészült. 

Görbeházán található nevezetesség a 
múlt századi Nagykaprosról a templom
hoz beszállított és felállított, legendákkal 
is övezett út menti kereszt. A polgármes
teri hivatalt és a jegyzői lakot a település 
létesítésével tartják egyidősnek. A falu 
jeles alapítója és első főbírája Rapcsák Já
nos volt, aki közreműködött az utcanevek 
adásában is, tehát a község keresztapjá
nak tartják. A messze földön híres nagy 

mesélőt, Forgács Sándor 
juhászt is számon tartja 
a falu népe. A káptalan 
emlékét az utóbbi Ko
lozsvári névre átkeresz
telt Káptalan utca őrzi. 

Természeti adottsá-
gok, értékek

Görbeháza a Horto
bágyi Nemzeti Park köz
vetlen határában fekszik, 
közvetlen környezetében 
ritka növénytársulásokra 
és gazdag állatvilágra, 
a település belterületén 

tavasztól egészen nyár 
végéig a környéken egye
dülálló számú gólyacsa
patokra bukkanhatunk. 

Az utóbbi évek fej-
lesztései

A község Debrecen és 
Miskolc között, félúton 
helyezkedik el, a telepü
lést 3 km. hosszban átsze
lő 35ös számú országos 
főút mellett. A település
ről pár percnyi utazással, 
a 35ös számú főútról 
érhetők el az M3 és M35 autópályák.  
A helységből Hajdúnánás felé is országos 
közút ágazik el, így Nyíregyháza is annyi 
idő alatt elérhető, mint Miskolc és Deb
recen. A 12 kmre található polgári vasút
állomás biztosítja a kapcsolatot az ország 
vasúthálózatával. 

A községnek megközelítően 2451 lako
sa van, ide számítva a 11 kmre lévő Ba
gota lakott külterületi település 73 lakóját 
is. A községet bár 1926ban alapították, 
de ez nem látható az épületállományon. 

Új építésű lakóházak vannak, csupán 10–
15 tájjellegű régebbi épület maradt meg. 

Az 1999. évi új bekötésekkel együtt 
550 crossbár rendszerű telefonvonal szol
gálja a község lakosságát, de a műholdas 
rendszerű lefedettség miatt számottevő a 
mobil telefonok száma is. 

Az ivóvízvezetékekkel, gázvezetékekkel 
való ellátottság minden utcában meg
van, kivéve a gáz esetében Bagotát. Föld
út nincs. A főgyűjtő utak aszfaltutak, a 
mellékutcák szintén aszfaltozottak, vagy 
salakutak. Az intézményes szemétszállítás 
megoldott. Az utóbbi évek fejlesztéseként 
tornacsarnok, víztisztítómű, 3 km hosz
szúságú kerékpárút, továbbá a település 
nagyobb részét lefedő szennyvízhálózat és 
szennyvíztisztítótelep létesült. 

1967ben a vízműkút fúrása idején a 
jelenleg lezárt és észlelőkútként megma
radt próbafúrás kútjából termálvíz tört 
fel. A termálvíz felhasználási lehetősége 
még kiaknázatlan. 

A rendszerváltás előtti időszakban a 
helyi termelőszövetkezet és a 20 kmre 
lévő Tiszai Vegyi Kombinát foglalkoztatta 
a munkaképes lakosságot. A termelőszö
vetkezetben tapaszkészítő, akkumulátor 
készítő melléküzemágak is voltak. Ezek 

megszűntek, mint foglalkoztatási lehető
ségek, az országosan ismert okok miatt. 

A település vezetése mindent meg
tesz azért, hogy az itt élők megtalálják 
számításaikat. Sikeres pályázatok sorát 
valósították meg az elmúlt időszakban; 
energetikai korszerűsítés orvosi rendelő
ben, óvodában, közösségi tér kialakítása, 
sportpálya felújítása, közösségi közlekedés 
korszerűsítése, a közfoglalkoztatás meg
erősítése.

A lakosság elsősorban mezőgazdasági 
tevékenységből tartja fenn magát a kár
pótlás és a nevesítés utáni földeken, mely 
földek kevés aranykorona értékűek. A kö
zség mezőgazdasági jellegéből eredően a 
megtermelt mezőgazdasági termékek fel
dolgozására épülő élelmiszeripar betele
pülése lenne kívánatos, de mindezek mel
lett bármilyen munkahelyteremtő célzatú 
ipari tevékenység befogadására nyitott a 
község. Lehetőség van a falusi turizmus 
kiépítésére, a Bagotánál kezdődő és a kö
zség közigazgatási területén is lévő Horto
bágyi Nemzeti Park miatt idegenforgalmi 
tevékenység beindítására is. 

A Községi Önkormányzat tevékeny 
szerepet kíván vállalni abban, hogy a le
hetőség szerinti befektetések gyorsan és 
mielőbb megvalósuljanak.

A település 2013 óta a Hajdúnánási Já
ráshoz tartozik.

Forrás: www.gorbehaza.hu, internet

A híres gólyafészkek a község központjában

A II. világháborúban elesett görbeháziak em-
lékműve
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A pályázat keretében Érmihályfalva, Ust
ron és Hajdúnánás közös előadásán kerül
tek bemutatásra az utóbbi években főként 
uniós támogatással megvalósított jelentő
sebb fejlesztések, beruházások, ezek ha
tásai, valamint a települések fejlesztésére 
vonatkozó jövőbeni elképzelések.

A programban kiemelt igyelmet ka
pott a társadalmi felzárkóztatás, a hát
rányos helyzetű személyek megsegítését 
célzó intézkedések bemutatása is, ezért 
ebben a témában a testvérvárosokban 
szociális területen dolgozó képviselői esz
mecserét folytattak a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Dísztermében. A résztve
vők helyi igényekre épülő, de máshol is 
jól adaptálható gyakorlatokat mutattak 
be a városukban működő egyházi és civil 
szervezetek munkáján keresztül.

A fejlesztés európai évének népszerűsí
tésébe a iatalabb korosztály is bekapcso
lódott a Nagy Norbert Sportközpontban 
„A mi világunk, a mi méltóságunk, a mi 
jövőnk” mottóval rendezett futóversenyen, 
melyen több kategóriában is indultak a 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat az Európa a polgárokért program keretében 2015. 
július 29. és augusztus 2. között „Városaink a fejlődés tükrében” címmel testvérvárosi 
találkozót valósított meg a brüsszeli székhelyű Oktatási, Audiovizuális és Kulturális 
Végrehajtó Ügynökség támogatásával.

„Városaink a fejlődés tükrében 2015”: 
Testvérvárosok találkozója Hajdúnánáson

Az Európai Unió

„Európa a polgárokért”

programjának

társinanszírozása

sportolni vágyó iatalok. A regisztráció 
során a versenyzők tesztek kitöltésével 
gyarapították ismereteiket az EU 2015. 
évi fejlesztési együttműködési tevékeny
ségeiről. 

Az öt napos találkozó alkalmával test
vérvárosaink aktív közreműködésével sike
rült bekapcsolódnunk a Fejlődés Európai 
Évének népszerűsítésébe és saját fejleszté
seinken keresztül felhívni a igyelmet az 
EU nemzetközi fejlesztési együttműkö
déseinek jelentőségére, valamint az esély
egyenlőséget biztosító intézkedések réven 
a szegénység visszaszorításának fontossá
gára határainkon belül és kívül.

Az Európai Bizottság támogatást nyúj-
tott ennek a projektnek a költségeihez. Ez 
a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit 
tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető 
felelőssé az abban foglaltak bárminemű fel-
használásért.

Az elmúlt év nyarán adott először otthont 
Hajdúnánás a Megyei Vadásznapnak, 
amely úgy tűnik oly annyira elnyerte a 
vadász szervezetek vezetőinek tetszését, 
hogy Hortobágy után városunk lehet 
hosszú időre e nyári megyei vadászünnep 
helyszíne.

Az egész napos program most is a tradi
cionális vadász szertartással kezdődött; az 
elejtett vadak terítéke előtt tisztelegtek a 
megjelentek, az albertirsai Pipacs Vadász
kürt Együttes pedig a hagyományoknak 
megfelelően minden fajt különkülön bú
csúztatott el.

A hivatalos megnyitó fő témája a ké
szülő vadász és vadgazdálkodási törvény 
volt. Mint Jakab István, a MAGOSZ el
nöke, a rendezvény fő védnöke, és több 
szakmai vezető is hangsúlyozta, a tör

vényt csak hosszas egyeztetés és minden 
szereplő korrekt együttműködésével lehet 
olyanra formálni, amely megfelel a vad
gazdálkodóknak, a vadászoknak és termé
szetvédőknek egyaránt.

A sikeres rendezvény után kerestük 
meg a rendezvény fő szervezőjét, Török 
Istvánt, a HBKIK vidéki alelnökét és 
Hajdúnánási Szervezetének elnökét, hogy 
néhány gondolatban értékelje a rendez
vényt. 
 Rendezvényünk fő célja az volt, hogy 

a vadászok megrendezzék saját találkozó
jukat. E programunkat kívántuk kibőví
teni azzal, hogy meghívtuk városunk és 
környezetünk vállalkozóit, a horgászokat 
és a gazdálkodókat is. Örömmel nyugtáz
tam városunk Önkormányzatának támo
gatását is. Öröm töltötte el szívemet, ami

Vadászok és vállalkozók randevúja: 
Megyei Vadásznap és Vállalkozói 
nap hajdúnánáson
2015. augusztus 15-én került sor a 
XXIV. Hajdú-Bihar Megyei Vadásznap 
és a XIII: Hajdúnánási Vállalkozói Nap 
rendezvényére, vadászok, horgászok, 
vállalkozók és termelők találkozójára a 
Gyógyfürdő fesztivál területén. 

kor azt láttam, hogy vendégeink szeretet
tel jöttek el hozzánk és élvezhették azt a 
szeretetet, amit mi tudtunk adni nekik. 
Baráti beszélgetések, tapasztalatok cseréje, 
szakmai megbeszélések színesítették a nap 
programját. Nagy öröm volt látni, hogy 
a vadászok, a horgászok, a mezőgazdasági 
vállalkozók és minden jelentkező vállal
kozó bemutatták tevékenységüket. Köz
ben jó illat járta be a környéket, hiszen 
főttek a inomabbnál inomabb falatok. 
Vadételek, tájételek, az ízek kavalkádja.

Természetesen a nap programját sok 
minden színesítette. Igyekeztünk a nap 
rendezvényeit úgy megszervezni, hogy 
tudjuk biztosítani a megjelentek szórako
zását, kikapcsolódását. Arra törekedtünk, 
hogy minden résztvevő jól érezze magát. 
Legyen iatal, vagy az idősebb korosztály 
tagja. Saját személyes tapasztalatom is az 
volt, hogy megelégedettség sugárzott a 
résztvevők arcáról. És természetesen köz
ben ünnepeltünk is, hiszen idén 165. éves 
a Kereskedelmi és Iparkamaránk. 

Személy szerint boldog embernek ér
zem magam mostani rendezvényünk után. 
Öröm az, hogy sikerrel lehetett összehozni 
a rendezőszervek képviselőit. Baráti be
szélgetésünk során szó eshetett a hogyan 
továbbról, a jövőről.

És mi várható a jövőtől? Álmom az, 
hogy jövőre országos szintű rendezvényt 
tudjunk lebonyolítani Hajdúnánáson. 
Ezen dolgozom, ezen tevékenykedem 
minden kedves segítőtársammal.

Mostani rendezvényünk kapcsán kö
szönetemet fejezem ki minden támoga
tónknak, akik segítették az alkalmat. Kö
szönet mindenkinek, akik részvételükkel 
színesítették programunkat. Jól eső érzés 
volt üdvözölni minden kedves vendégün
ket, akik eljöttek. Ez az a dolog, amiért 
érdemes tenni, erősíteni a közösség erejét.

Gut István

MeghÍVó lAkossági FóRUMRA
A Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulat (4090 Polgár, Hősök útja 25.) 
képviseletében tisztelettel meghívom Önt a Társulat működőséről, hely-
zetéről tájékoztató lakossági fórumra.

Időpont: 2015. szeptember 1. (kedd) 16 óra
Helyszín: Mozi, Hajdúnánás, Köztársaság tér 16.
Minden érdeklődőt tisztelettel várunk!

Magyar Sándor
a Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulat elnöke

A kistérségi Egészségfejlesztési Iroda Haj
dúböszörmény, Hajdúnánás, Hajdúdorog 
településeken működik. Az EFI keretében 
9 klub működött, melyeken összesen több 
mint 4000 fő vett részt. A klubok közül 
kiemelkedett az „Édes élet – cukorbetegek 
klubja” program, valamint a „Közös szív
ügyünk – szív és érrendszeri betegek klubja” 
közössége. A klubokon kívül étrendi és test
mozgás tanácsadással is rendelkezésre állt az 
EFI, ami újabb 700 embernek segített.

Településenként került megszervezésre 3 
Egészségnap, 3 Sportnap, valamint 3 Flash
mob (villámcsődület) is, amelyen közel 2000 
fő vett részt, szórakozva tanulva az egészség
tudatos életről. az érdekes előadásokon túl 
számos különböző játékot és sporttevékeny
séget lehetett kipróbálni.

Az egyik legnépszerűbb program a iata
lokat megcélzó Interaktív Egészségfejlesztési 
Kiállítás volt, amellyel a három település 
összes iskolása találkozhatott. A három hó
napon keresztül zajló vándorkiállításon kö
zel 3000 fő vett részt, többségében diákok.  
A iatalok ilyen korai megszólítása kiemel
ten fontos az egészségtudatosságra való ne
velésben.

Érdemes megigyelni, hogy a szűrése
ken résztvevők közül a legaktívabb réteg a 
25–54 év közöttiek, akiknek különösen oda 

Lezárult az Egészségfejlesztési Iroda pályázati ciklusa, és az 
első 17 hónap alapján sikeresnek ítélhető a működése. Az 
EFI által szervezett programokon közel húszezren vettek 
részt. Az EFI a kistérség meghatározó prevenciós egészség-
központjává vált.

sikeres az együtt az egészségünkért 
egészségfejlesztési program!

kell igyelni az egészségtudatos életre. Az 
egészségtudatosság, a megfelelő táplálkozás, 
rendszeres sportolás, és az évenkénti szűré
sek biztosítják a hosszú és egészséges életet.

10 klubvezető, 14 vendég előadó és össze
sen 19 háziorvos segítette az EFI munkatár
sait a szakmai programokban, szűrésekben.

Az EFI folytatja működését. A fenntartási 
időszak programjaival, klubjaival kapcsolat
ban kérjük keressen fel bennünket az alábbi 
elérhetőségeinket.

A kistérségi Egészségfejlesztési Iroda elérhetőségei:
Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Korpona utca 17.
Telefonszám: +36 20 298 8867
Email: ei@eszv.hu  Honlap: http://ei.eszv.hu
Facebook: https://www.facebook.com/hajduboszor
menyei
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becsengetésre várva

 Hogyan indul a 2015/2016-os tanév?
 Az általános iskolai tanév kezdetét 

a nemzeti köznevelésről szóló törvény 
határozza meg, mely mindig szeptember 
1. Ez az első tanítási nap, az idén keddre 
esik, tehát a gyerekekkel kedden kezdjük 
a hivatalos tanévet, mely most is 181 ta
nítási napot tartalmaz majd. Az ünnepé
lyes tanévnyitót a tavalyi évhez hasonlóan 
vasárnap rendezzük meg (augusztus 30.), 
intézményegységenként az alábbi időpon
tokban:

8.00: Óvoda u. (helye az iskola utca 3. 
sz. alatti tornaterem), 9.00: Iskola u. (he
lye az iskola utca 3. sz. alatti tornaterem), 
10.00: Polgári u. (iskolaudvar), 11.00: 
Magyar u. (iskolaudvar).

A nyár során elvégzett karbantartások 
közül kiemelkedik az Óvoda utcai teljes
körű festése, hiszen ilyen jellegű és mére
tű munka nem volt még az épület átadása 
óta. Az Iskola utcai tornaterem tavaly egy 
mobil sportparkettát kapott a több, mint 
három évtizedes kemény műanyag burko
lat helyett. A sportparketta felújítását már 
a lerakásakor tervbe vettük, de erre végül 
nem került sor, mert a Polgármesteri Hi
vatal segítségével sikerült egy rendkívül 
kedvező csereüzletet létrehozni, így a tor
naterembe a felújítandó mobil parketta 
helyett teljesen új parketta került, több 
mint 16 millió Ft értékben.
 Mi(k) a tanév kiemelkedő feladata(i)?
 Minden tanév feladata, hogy a gye

rekek az arra az évre megtervezett isme
retanyagot képesek legyenek elsajátítani. 
Ennek érdekében az idei tanév kiemelten 
fontos feladata a lemaradó gyerekek tanu
lásának segítése, illetve a kiemelkedő ké

pességű gyerekek tehetséggondozása. Sze
retném hangsúlyozni, hogy a tehetség nem 
egyenlő a kitűnő tanulóval, hiszen egy egy 
képességterületen is lehet kiemelkedő ké
pességű egy tanuló.

Már nem is számítottunk rá, de a nyá
ri szünet végének kellemes meglepetése, 
hogy nyertesnek minősítették a művészeti 
iskolánk pályázatát, így az iskola majd
nem tanulóinak fele (kb. 500 tanuló) a 
szeptemberi, októberi hónapot nagyon 
sok élménnyel fogja kezdeni (táborokban, 
egynapos kirándulásokon, iskolai rendez
vényeken). A pályázat sikeressége köszön
hető az iskolai pályázatíró csoportnak illet
ve a Hajdúnánási Tankerület dolgozóinak.
 Hogyan alakultak az elsős létszámok?
 A 2015–2016os tanévben egy osz

tállyal többet indítunk, mint tavaly. A je
lentkezéseknél igyekeztünk minden szülői 
kérésnek eleget tenni. A beiskolázási kör
zet létszámának megfelelően az idén az 
elsős osztályok száma a következőképpen 
alakul: 

Polgári utca 1 osztály (30 tanuló), Isko
la utca 3 osztály (22, 22, 26 tanuló), Ma
gyar utca 1 osztály (29 tanuló) (az Óvoda 
utcai egységünkben csak felsős osztályok 
vannak).
 Van-e valamilyen újdonság a tanköny-

vek beszerzéseivel/áraival kapcsolatban?
 A tankönyvek augusztus közepén 

megérkeztek, néhány, csomagösszeállítá
si hibától eltekintve minden megrendelt 
tankönyvet át tudunk adni a tanulóknak. 
A tankönyvek átvételéről az iskolai honla
punkon tájékoztatjuk a szülőket, gyereke
ket (www.bocskai.net).

Fekete Andrea

Lassan vége a nyárnak, elindult a családokban a tanszerek beszerzése, az iskola-
kezdésre való felkészülés. A Bocskai István Általános Iskola és AMI igazgatóját, 
Tóth Imrét kérdeztük a legfontosabb, szülőket is érintő változásokról, az új tanév 
aktualitásairól.

2015. | 06. | 30.

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

SajtóKÖzlemény

a HajdúnánáSi KÖzÖS ÖnKormányzati Hivatalban 
rugalmaS munKaHely KialaKítáSa 
támoP-2.4.5/7-2012-0866

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. 09. 01. és 2015. 06. 30. 
között a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében „A munka és a 
magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések – Rugalmas 
munkahelyek” című felhívás szerint pályázatot valósított meg. 

A pályázat keretében a Hivatal dolgozói számára a munka és magánélet össze-

egyeztetésének segítése érdekében sor került a kritikus folyamatok újragondo-

lására, az ügyfélfogadás és ügyiratkezelés párhuzamossá tételére, a kiégés 
megelőzés eszközeként pedig a tervszerű munkakörváltás lehetőségének ki-
alakítására. 
A pályázat szakmai megvalósítását a Simeron Consulting Kft. végzete, melynek 
során a szabadságolások, a helyettesítések, a munkaidő gazdálkodás, a mun-

kakörök racionalizálása, a kritikus munkafolyamatok átszervezése, valamint az 
ügyiratkezelés, és ügyintézés területén helyzetelemzést végző szakértők fel-
tárták azokat a lehetőségeket, melyek elősegítik a Hivatal dolgozói számára a 
munka és magánélet összeegyeztetését. 

A projekt keretében a rugalmas munkavégzési formákkal kiegészítésre ke-

rült a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata. 
A szakmai tevékenységek eredményeképpen pedig beszámolók és javaslatok 

készültek az ügyfélkezelés és ügyiratkezelés szétválasztásáról, a vezetői mun-

kakörök változtatásáról, a kritikus munkafolyamatokról, a szabadságolások, 
helyettesítések folyamatának változtatásáról, valamint a kiégés elleni tervszerű 
munkakörváltásról.

A projekt keretében vezetői képzésre is sor került, melyen a résztvevők meg-

ismerkedtek a különböző vezetői modellekkel, attitűdökkel. A képzés előse-

gítette, hogy a hivatal vezetői hatékonyabb képet alakítsanak ki a munka és 
egymás értékelésével, minősítésével kapcsolatban, megismerve ezek lépéseit 
és módszereit, valamint a problémamegoldás, illetve a változáskezelés néhány 
lehetséges módjaival is megismerkedtek.

A projekt időtartama: 2014. szeptember 1. – 2015. június 30.

A kéky lajos Városi Művelődési 
Központ felhívásai

 Szüreti sokadalom: szeretettel vár
juk lovasok, szekeresek jelentkezését a 
szeptember 19-i hagyományos szüreti 
felvonulásra. A szüreti menet 9.30kor 
indul a Kendereskertből. A menet út
vonala: Kendereskert, Görbeházi út, 
Rákóczi u., Honfoglalás u., Baross u., 
Bocskai u., Körforgalom, Dorogi u., 
Magyar u., Árpád u., Honfoglalás u., 
Rákóczi u., Görbeházi út, Kendereskert.

 Jelentkezni szeptember 11. 16 órá-
ig lehet a művelődési központban 
(info@nanasvmk.hu, 0652/382400,  
0670/3721494). Ha szeretne részt 
venni a 16 órakor kezdődő csergető 
versenyen, legyen szíves azt is előzetesen 
jelezni felénk!

 „Hajdúnánás 2015” fotópályázat:
 A művelődési központ fotópályázatot 

hirdet Hajdúnánás város bemutatására 
az alábbi kategóriákban:

  I. A város (az épített környezet be
mutatása)

 II. Az ember (az itt élő emberek, fog
lalkozások, rendezvények stb. be
mutatása)

III. A táj (a természeti környezet be
mutatása)

Pályázni csak digitális képekkel lehet. 
Kérjük, a fotókat nagy felbontásban készít
sék el. A fotók mindegyikének a 2015ös 
esztendőben kell készülnie Hajdúnánás 
közigazgatási határán belül.

Beküldési határidő: 2015. november 20.

Mindhárom kategóriában a legjobb 
pályamunkákat díjazzuk. A legjobb al
kotásokból decemberben a Város Napján 
kiállítást szervezünk. További információ 
a művelődési központban Szólláth Zol
tántól kérhető.
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 Mielőtt megnézzük a 2014-es évet, érde-
mes újra összefoglalni a Holding létrehozásá-
nak okát, szerepét.

Először is tisztázzuk, hogy mi is a város 
gazdasági társaságainak a feladata. Elsődle
gesen az, hogy támogassák az önkormányzat 
gazdasági és közösségi feladatellátását, azaz 
legyen távfűtés, közétkeztetés, temetkezés, 
közművelődés, piac, víz stb. 

Ezt csak egy jól működő, proi szervezet
tel lehet megvalósítani. Ehhez folyamatosan 
fejleszteni kell a működést, érteni kell a gaz
dálkodáshoz, és nagyon fontos, hogy mivel 
önkormányzati vagyonnal kell közfeladato
kat ellátni, kiemelt igyelmet kell fordítani a 
felelős gazdálkodásra, a jogszabályok előírá
sainak megtartására, mert a város vagyoná
val nem mindegy ki, hogyan gazdálkodik. 
A képviselőtestületnek és a hivatalnak nem 
az a feladata és szakmailag sem várható el 
tőle, hogy napi szinten proin irányítsa, ösz
szehangolja a cégek működését, biztosítsa a 
kontrolt, könyveljen, ellenőrizzen, tervez
zen, azaz gazdálkodjon és cégeket vezessen.

2012ig a fenti feladatokat ellátó gazda
sági társaságok, intézmények, alapítványok 
önállóan, vagy az önkormányzat részeként 
működtek. A megváltozott gazdasági és jogi 
környezet, illetve a város legnagyobb cége, 
a Hépszolg Kft. helyzetének folyamatos 
romlása, átláthatatlan működése rákény
szerítette az önkormányzatot, hogy tegyen 
valamit az átlátható működés, a jogszabályi 
előírásoknak való megfelelés, a veszteséges 
gazdálkodás okainak feltárása és megszün
tetése érdekében. Erre a feladatra hozta létre 
a Képviselőtestület a Hajdúnánási Holding 
Zrtt.

Azon lehet vitatkozni, hogy mi a jó meg
oldási forma, de valakinek el kell végezni ezt 
a munkát. Ha ez korábban nem ment belül
ről más utat kell választani. Sokan félrema
gyarázzák ezt, de ha valaki akarja, meg tudja 
érteni, hogy nem a Holding az oka a HÉP
SZOLG hatalmas probléma tömegének.  
A Holding a feladatát végzi, azaz átvilágítja 
a gazdasági társaságokat, feltárja a problé
mákat és azokat bemutatja a tulajdonosnak, 
majd megoldási alternatívákat dolgoz ki. 
Olyan folyamat ez, mint amikor egy beteg 
megelégelve a hozzá nem értők kuruzslását, 
végre elmegy az orvoshoz. A legelső lépés 
ott is a kivizsgálás és a diagnózis felállítása, 
ezt követően kezdődhet meg a gyógykeze
lés, amit folyamatosan a beteg állapotához 
kell igazítani. Ez a beteg állapotától függően 
sokáig is tarthat, néha mindez fájdalmas is, 
de a cél a fontos, a teljes gyógyulás.
 Hogyan is alakult a vállalatcsoport 

2014-es éve?
2014ben véglegesítésre került a Hol

ding munkaszervezete, szabályozásra került 
a működés (pl.: SZMSZ) és megkezdődött 
a vállalatcsoport belső eljárásrendjeinek 
és a rendkívül hiányos szabályozásának a 
rendezése, egységesítése. Megkezdődött a 
diferenciált beszerzési struktúra kiépítése 
(közbeszerzések, központi beszerzések, vál

lalati beszerzések rendszere), továbbá 2014 
év végére megvalósult számos közös és köz
pontosított beszerzés és a jogi és könyvvizs
gálati tevékenység egységesítése is. Számok
ban kifejezve a Hajdúnánási Holding Zrt. 
cégcsoport 2014ben 1,3 milliárd forint 
bevételt realizált, amely 193 millió forintos 
növekedés az előző évhez képest. 

A Nánás Pro Cultura Kft. 2014 évben 
1000 alkalommal 47 000 látogatót foga
dott, 600 TV anyagot és az újságban 500 
írást szerkesztett. A fentieken túl a Kft. csa
pata 2014 évben 10 millió forinttal növelte 
a bevételeit, amelyet vissza tudott forgatni a 
közművelődésbe. Ezzel együtt a helyi tvnél 
5,7 millió forint értékben fejlesztett és befe
jezte a 2 közösségi tér  Kenderes Kert és a 
pince építését is.

A Gyermek és Közétkeztetés Kft. közel 
800 000 adag étel készített el az elmúlt év
ben, illetve növelni tudta a vállalkozási bevé
teleit. Mindezeken túl felújította a fürdőben 
lévő éttermét, kialakította a 7. sz. Óvoda és 
a Magyar utcai intézmények konyháit.

A HÉPSZOLG Kft. rendkívül nehéz és 
összetett gazdasági évet zárt, amely során 
igyekezett kezelni az évtizedes és mélyre
ható szerkezeti és gazdasági problémáit, 
elhárítani a likviditási nehézségekből eredő 
inanszírozási gondjait, ezzel párhuzamosan 
pedig jelentős építőipari és saját fejleszté
si projekteket valósított meg a fürdőben.  
A Kft. 2012–2014re mintegy 600 millió 
forinttal növelte az eszközállományát, közel 
100 millió forinttal növelte a bevételeit.

A mérleg szerinti eredmény vizsgálata
kor megállapítható, hogy a Hajdúnánási 
Holding Zrt., a Nánás Pro Cultura Kft. és 
a Gyermek és Közétkeztetési Kft. pozitívan 
zárta az évet, míg a Hajdúnánási Építő és 
Szolgáltató Kft. jelentős veszteséget reali
zált. A számok tükrében jogosan merül fel 
az a kérdés, hogy mi az oka annak, hogy 
bár a HÉPSZOLG Kft. növelte a bevételeit 
még mindig veszteséget termel. Az köny
nyen megérthető, hogy ha a vállalkozás bel
ső dolgai nincsenek rendben, folyamatosan 
bírságolják, az árai alacsonyabbak, mint a 
költségei, a bevételeit nem tudja beszedni, 
a vállalkozási tevékenységét is veszteségesen 
látja el és nem tud annyi tartalékot képezni, 
hogy az elhasználódott eszközeit folyama
tosan karban tartsa (kút, vízhálózat, ingat
lanok) előbb utóbb nehéz helyzetbe kerül. 
Az hogy a Hépszolg Kft. jelenleg ilyen álla
potban van külső és belső okokra egyaránt 
visszavezethető. 2009 után romlott a lakos
sági izetési morálja, ami egyébként orszá
gos probléma. Ezzel együtt tovább rontja a 
helyzetét, hogy az általa kezelt szociális bér
lakások egy részét a lakók lelakják és jelen
tős közüzemi tartozással hagyják ott, amit a 
cégnek kell megizetni.

Tudni kell azt is, hogy a Cég legnagyobb 
eredményt termelő ágazatai 2009től nega
tív pályára álltak. 

A Távhő eredménye 2009től draszti
kusan csökkent, hiszen míg a Távhő díjak 

A nyár elején fogadta el Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a 
Hajdúnánási Holding Zrt. 2014. évről szóló teljekörű beszámolóját. Az elmúlt na-
pokban mi is felkerestük Dr. Horváth Tibor vezérigazgató urat, hogy a cég elmúlt 
évéről kérdezzük, különös tekintettel a HÉPSZOLG Kft. jelenlegi helyzetére. 

Hajdúnánási Holding Zrt. 2014. évi működéséről

befagyasztásra kerültek, a hő előállításának 
költségei, valamint a lakossági kintlévősé
gek jelentősen nőttek.

A korábbi években a vízmű volt a húzó 
ágazat a több mint 70 milliós eredményé
vel. Azonban azon túl hogy 2009től fo
lyamatosan csökkent a nyeresége, komoly 
kockázatot is jelentett, hiszen 2011re a 
kitermelt víz 40%a elfolyt a rendszerben, 
és a városban lévő több ezer lejárt hiteles
ségű óra is egy időzített bomba volt, nem 
beszélve a folyamatos szennyvízbírságokról. 
Bár ez az ágazat 2013ban elkerült a cég
től, de itt maradt közel 8 milliónyi kintlé
vősége, és a végül a Holding intézkedésével 
65 millióról 21 millió forintra csökkentett 
szennyvízbírsága is.

Az alapvetően nyereségesen működő für
dő eredményét közel 50 millió forint több
let kiadás terheli éves szinten, amely az új 
gyógyászati részleg hitelkamatainak 2012
ben elkezdődött törlesztéséből, ugyanezen 
beruházás megnövekedett rezsiköltségeiből, 
a pályázatban előírt több let foglalkoztatás 
költségeiből és a 20 millió forintot megha
ladó amortizációból származik. Nehezíti az 
ágazat helyzetét, hogy a vízmű elkerülésével 
az üzemeltetéshez szükséges vizet a fürdő
nek az 50es években fúrt saját kútjaiból 
kell biztosítania és mivel ez nem elég, im
már külső vízszolgáltatótól kell piaci áron 
megvásárolnia.

Az átláthatóságot nehezítette, hogy a 
Holding előtti időszakban az ágazatok te
vékenysége összemosódott, meglátásom 
szerint senki, még a cég vezetői sem látták 
az egyes területeket tisztán. A nagy egész 
tudta fedezni a veszteséges területeket. Az 
évek során voltak ugyan próbálkozások a 
területek letisztítására, mint például az ISO 

bevezetése és az SAP vállalatirányítási rend
szer bevezetése. Az ISOt a cég 2009ben 
feladta és a közel 8 millió forintból, hitelre 
megvásárolt SAPt megfelelő szakemberek 
hiányában nem tudta a cég bevezetni és egy 
80 ezer forintos könyvelő program szint
jén használta. Megítélésem szerint a cég 
nem készült fel a megváltozott gazdasági 
környezetre és amikor a monopol közszol
gáltatások elkerültek, vagy a működtetésük 
költségesebb lett, már nem tudta kezelni a 
helyzetet. A fennt bemutatott problémákat 
a Holding 2014 közepétől szisztematikusan 
tárja fel és megkezdte az orvoslását a céggel 
és az önkormányzattal közösen. 
 Hogyan lehet ezt a helyzetet megoldani?
A legfontosabb, hogy higgadtan és ki

tartóan kell a munkánkat végezni. Mivel 
a problémák legtöbbjét már feltártuk, kö
zelebb kerültünk a megoldáshoz. A legelső 
feladat, hogy a válság helyzetet meg kell 
szüntetni, azaz tőkét kell bevonni a cégbe. 
Ezt lehet további hitelfelvétellel, ami sze
rintem nem jó út, hiszen tovább adósítja el 
a céget, vagy az olyan vagyontárgyak piaci 
értékesítésével, ezt passzív vagyonnak hív
juk, amelyek hasznot nem hoznak, a cég
nek szüksége sincs rá, viszont az eladásukkal 
friss tőke kerülhet be, és hosszú távon stabi
lizálhatja a helyzetét.

A tőkebevonáson túl rendezni kell a cég 
működését is, meg kell szüntetni a vesz
teség képzését, azaz nem engedhető meg 
tovább, hogy a város cége alacsonyabb 
áron szolgáltasson, mint amennyibe az 
neki kerül. Ezért történt meg például a 
fürdő jegyárainak rendezése, a gyógyászati 
kezelések rendjének az átalakítása és az új 
szolgáltatók felé való nyitás is. Hiszen míg 
2004ben bizonyos szolgáltató egységek 30 
évre 150 Ft négyzetméter áron lettek bérbe 
adva, ma már ennek sokszorosáért tudja a 
HÉPSZOLG hasznosítani a fürdő területét, 
amire van is igény. A folyamat a cég többi 
tevékenységére is igaz, hiszen jól működő, 
nyereséges cégben lehet tovább javítani a 
szolgáltatásokat, vagy fejleszteni.

A gazdasági folyamatokon túl a napi 
működét is rendbe kell tenni, hiszen nem 
is gondolnánk, hogy a cégeknek mennyi 
előírásnak, szabálynak kell megfelelniük. 
Azért, hogy ez a terület is rendeződjön, 
teljes körű belső ellenőrzést végeztünk, 
amelyet kiegészített az Állami Számvevő
szék vizsgálata is. A feltárt komoly hiányos
ságokat az elkövetkező időszakban szintén 
meg kell szüntetnie a HÉPSZOLGnak. 

A fentiekből látszik, hogy ez egy hatalmas 
és összetett feladat, amelyhez idő, elköte
lezett és felkészült munkatársak kellenek. 
Ezért kiemelt igyelmet kell fordítanunk a 
kollégáink fejlesztésére, oktatására és ahol 
szükséges új munkaerő bevonására. Ebben 
a vállalatcsoportban sokan és sokat dolgo
zunk azért, hogy a város gazdasági társaságai 
minél átláthatóbb és hatékonyabb működé
sükkel, egyre magasabb minőségben szol
gálják Hajdúnánás lakosságát. Ez természe
tesen nem megy egyik napról a másikra, a 
kitartó munka mellett szükség van a lakos
ság bizalmára, türelmére és támogatására is.
 Vezérigazgató Úr, olvasóink nevében is 

köszönjük a tájékoztatás. 
(HNU)

VeVői tartozások alakulása

Terület 2009 2011 2014

Távhő 12 254 594 23 893 509 28 143 326

Lakbér 7 772 201 8 910 816 15 274 094

Víz 9 307 577 12 885 960 7 795 543

Összesen: 29 334 372 45 690 285 51 212 963

ágazati eredmény

Terület 2009 2011 2014

Távhő 20 628 475 2 227 253 –935 498

Vízmű 74 541 519 20 703 510 –

Fürdő 17 280 852 –21 327 765 –22 758 569

Összesen: 112 450 846 1 602 998 23 694 067
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselőtestülete a 2015. augusz
tus 4én megtartott nyilvános ülésen 
megtárgyalta a város érvényes telepü
lésrendezési tervével kapcsolatos mó
dosítási igényeket és az épített kör
nyezet alakításáról és védelméről szó
ló 1997. évi LXXVII. törvény (Étv.) 
6. § (1) bek.ben biztosított jogkör
ében eljárva a településrendezési esz
közök módosításáról a 255/2015. 
(VIII. 04.) számú Képviselőtestületi 
Határozattal döntött, mely alapján a 
Tisztelt Lakosságot az alábbiakról tá
jékoztatom:

Jelen módosítással érintett, rendezés 
alá vont terület a Hajdúnánás 6316/25 
helyrajzi számú és azzal szomszédos 
Hajdúnánás-Tedej, Nyár utca és Elő-
háti utca által határolt tömb.

A településrendezési eszközök mó
dosításának nyilvánossága érdeké
ben az Önkormányzat szabályzatot 
alkotott a partnerségi egyeztetésről, 
mely szerint a módosítással érintett 
településrészeken tulajdonnal, lakó, 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
természetes személyek vagy telephely
lyel rendelkező gazdálkodószerveze
tek a rendezési terv egyeztetési eljá
rásában partnernek tekintendők, ha 
írásban jelzik részvételi szándékukat 
a 412/2013. (X. 31.) számú Képvi
selőtestületi Határozattal elfogadott 
Hajdúnánás Város településfejlesztés
sel összefüggő partnerségi egyeztetés 
szabályai szerint.

Szólláth Tibor
polgármester

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az 
„Őszi lomtalanítási” akció Hajdúnánáson 
2015. szeptember 12-én, szombaton.
történik és ekkor szállítják el a Hajdúsá
gi Hulladékgazdálkodási Nonproit Kft. 
járművei a lomnak minősülő hulladékot.
Az ingatlanon összegyűlt, feleslegessé vált, 
kisebb terjedelmű bútordarabokat, beren
dezési tárgyakat, valamint rongyot, ru
hát, falevelet, virágmaradványokat, egyéb 
kommunális hulladékot zsákba vagy 

gyűjtőedénybe – melynek súlya darabon
ként nem haladja meg a 30 kgot – tegyék 
ki a megszokott helyre a közterületen.
Ingatlanonként legfeljebb 1 m3 hulladé
kot szállít el Közszolgáltató.
Kérünk minden érintettet, hogy a lom
talanítási akció napján legkésőbb reggel 
6 óráig helyezzék ki az elszállítani kívánt 
hulladékot.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 
Nonproit Kft.

Az elmúlt hetekben folyamatosan zajlott 
a helyi szállásadók felkeresése a Hajdúná
náson bevezetésre kerülő új informatikai 
rendszer kapcsán, melyet a Képviselő tes
tületi döntést követően hamarosan haszná
latba vehetnek a szállásadók. A HAVER, 
azaz a Hajdúnánási Vendégnyilvántartó 
Rendszer célja, hogy a hajdúnánási szállás
adók segítségére legyen a vendégéjszakák 
számának növelésében, továbbá csökkentse 
a túlburjánzott adminisztrációs terheiket. 

A szállásadók nagyon pozitívan fogad
ták a rendszer bevezetését, mind az ad
minisztrációs terheik csökkentését – ami 
nemcsak számukra, hanem az idelátogató 
turisták számára is könnyebbség lesz – 
mind a szoftver értékesítési funkcióját, 

amely a 1,5–2 hónapos szezonon kívül 
is értékesítést generál. E funkció olyan 
programokról tájékoztatja majd a Hajdú
nánás számára potenciális turistákat, me
lyek érdekelhetik őket, és szezonon kívül 
visszatérve, tovább növelhetik a város és a 
város szolgáltatóinak turizmusból szárma
zó bevételeit. 

A hajdúnánási szállásadók most in
gyenesen csatlakozhatnak a rendszerhez, 
bármiféle regisztrációs vagy rendszerhasz
nálati díj nélkül. Azok, akik még nem 
kaptak megkeresést, de érdeklődnek a 
HAVER szoftver iránt, hívják bizalommal 
a 0620/2666916os telefonszámot, ahol 
hétfőtől péntekig 8–18 óra között állunk 
az érdeklődők szíves rendelkezésére.

A Hajdúnánási Tartósító és Szociális 
Szövetkezet újabb lépéseket tett az egyre 
nagyobb ismertség elérése felé a TÁMOP
2.4.3.D.213/1 – Szociális gazdaságfej
lesztés Hajdúnánáson pályázatban elnyert 
forrásoknak köszönhetően. Az elmúlt 
hónapokban a szövetkezet részt vett Nyír
adony, Cégénydányád, Vásárosnamény, 
Debrecen és Hajdúböszörmény egyegy 
rendezvényén, ahol a helyi lakosok is meg
ismerhették, megkóstolhatták a nánási 
termékeket. A nánási ízekkel barátkozók a 
padlizsánkrémes és zakuszkás kenyérfala
tok mellé megannyi savanyított termékből 
válogathattak, míg a bátrabbak a csípős 
cseresznyepaprikával kelhettek birokra. 

Egyegy forgalmas kitelepülés a tartó
sító üzem termékeinek megismertetése 
mellett jó alkalmat szolgáltat Hajdúnánás 

bemutatására is, hiszen a nánási standot 
felkeresők a későbbiekben turistaként is 
visszatérhetnek a városba, ezzel is növelve 
a helyi szolgáltatók forgalmát, Hajdúná
nás hírnevét. 

A városvezetés feltett szándéka, hogy 
a város jövőbeni kitelepüléseit, promó
ciós megjelenéseit is eszerint formálja. 
Tehát az egyértelműen Hajdúnánáshoz 
köthető sikeres márkák egymást erősítve 
jelenjenek meg azokon a rendezvényeken, 
vásárokon, kiállításokon ahol erre lehető
ségünk van.

Ezeken a rendezvényeken amelyeken 
számos olyan emberrel találkozunk, aki 
még nem is hallott városunkról, de a 
kóstoltatásnál szerzett élmények hatására 
szívesen meglátogatná, megismerné Haj
dúnánást, az aranyszalma városát.

őszi loMtAlAnÍtás

hirdetmény

A hajdúnánási szállásadók pozitívan 
fogadták a város legújabb innovációját

egyre többen ismerik (a) nánás(i)t! / 
nánás(i)t mindenkinek!
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Az egyesület elnökhelyettese Majorosné 
Ács Anikó lelkesen és szívbe markolóan 
mesélt lapunknak programjaikról, nehé
zségeikről, s olyan emberekről, akik tette
ikkel nagymértékben hozzájárulnak ezen 
nehézségek kiküszöböléséhez.

Nem könnyű olyan egyesületet kéz
ben tartani, ahol küzdeni kell a gyerekek 
egészségéért, állapotuk javításáért, szinten 
tartásáért, sőt, még sok esetben az őket 
körülvevő emberek megértéséért is olyan 
anyagi szintet létrehozva, mely működő
képessé teszi őket.

Kedves kis ünnepség keretében zárult a 
Segítséggel Élők Alapítványa által meg
valósított TIOP3.4211/1 nagyszabású 
projekt augusztus 5én. Ezen a forró au
gusztus eleji délutánon adták át ugyanis 
hivatalosan az Alapítvány által működ
tetett Segítséggel élők Otthona Malom 
utcai intézményegységét. 

A rendezvény egyben a hagyományos 
hozzátartozói találkozó is volt. Az ott
hon avatószalagját Molnár Lászlóné in
tézményvezető és Szólláth Tibor polgár
mester úr vágták át, majd ezt követően 
az otthon lakói mutatták meg magukat 
a vendégeknek, és hozzátartozóiknak. 
Molnár Lászlóné intézményvezetőtől 
megtudtuk jelentős fejlesztések végéhez 
értek ezen a nyáron. A Segítséggel Élők 

Az ellátottak kedves kis műsort adtak

Az egyesület szó hallatán sok minden eszünkbe juthat. Olyan szervezetbe tömörült 
közösségről van általában szó, amely a közösség által meghatározott céllal jön lét-
re, azért, hogy a benne tagságot vállaló egyének, személyek, családok mindennap-
jait megkönnyítsék. Így van ez a címben szereplő, majd’ 20 éve megalakult helyi 
egyesület életében is.

„Mi érted élünk!”

Az egyesület fővédnöke 15 éve Török 
István, aki önzetlenül támogatja felajánlá
saival a családok életét, a gyerekek segíté
sét. Az elmúlt év végén kapott Városnapi 
kitüntetéséhez járó pénzjutalmát kérésére 
a családok karácsonyi ajándékcsomag
jaira fordították. Meghívást kaptak tőle a 
XXIV. HajdúBihar megyei vadásznapok
ra, ahol a tőle kapott őzet készíthették el 
ebédre.

A Városi Önkormányzat a pályázatok 
írásában nagy segítséget nyújt, valamint 
a Baross úti megüresedett iskolában két 
tantermet vizes blokkal biztosított szá
mukra, melynek díszítése, dekorálása az 
egyesület tagjaira illetve pártfogoltjaira 
vár. A régi szülőotthon épületében az 
Önkormányzat segítségével az összegyűj
tött kartonpapírok kapnak helyet addig, 
amíg önzetlen segítők (pl. Csiszár László) 
el nem szállítják azokat olyan helyekre, 
ahol a legtöbbet izetik érte, hiszen a ku
pakok mellett ez is apró, de hasznos bevé
teli forrásnak számít az egyesület életében.  

A papírok összekötözésében Sipos And
rás segít évek óta, aki még sokszor az arra 
járók rosszindulatú megjegyzései ellenére 
is eltántoríthatatlanul segít ebben a tevé
kenységben.

Az idei egyesületi kiránduláshoz Szól
láth Tibor polgármester a Balázstelki 
iskolát biztosította helyszínül, valamint 
az ebédhez vaddisznóhúst ajánlott fel, 
melyet Gál Lajos készített el. A helyszín
re Pálóczi Csaba (PCS BUSZ) szállította 
ajándékul az egyesület tagjait.

Az Iiház termet biztosított az egyesület 
közösségi munkájához, valamint kézmű
ves foglalkozásokkal segíti a gyerekek alko
tó tevékenységét, s ezzel kézügyességüket.

Augusztus hónapban Ferenczy Ági in
gyen terápiát biztosított a gyerekek szá
mára. A terápiákban, a gyerekek fejlesz

A Segítséggel Élők Alapítványa 2013 őszén, mintegy 118 millió Ft európai uniós 
támogatásból kezdte meg az általa működtetett Segítséggel Élők Otthona korsze-
rűsítését, illetve új otthon építését a Malom utca 2. sz. alatt. A projekt záró rendez-
vényére augusztus 5-én került sor a Malom utcai otthonban.

nem vagyunk egyformák: átadták a segítséggel élők Otthonának
új intézményegységét a Malom utcában.

tésében Feketéné Erzsike 
fejlesztő pedagógus is nagy 
segítségükre van, aki olyan 
eredményeket ér el a gye
rekek olvasástanulásában, 
mely hétről hétre szemmel 
látható.

A gyerekek terápiás ke
zelésében igen nagy szerepe 
van a rendszeres lovaglásnak, 
melyért köszönet az Arany
zabla Lovasegyesületnek.

A felsorolt személyeken kívül sokat 
segítenek azok a helyi lakosok, akik ku
pakokat adnak le nekik, valamint azok az 
üzletek, akik kartonpapírokat biztosíta
nak számukra. 

Az egyesület vezetői szerint egyre több 
a segítség a jószándékú embereknek kö
szönhetően, ám nem lehet elégszer hang
súlyozni: apró, csekélynek számító dolgok 
gyerekek életét tehetik szebbé, családok 
életét könnyebbé, sokszor elviselhetőbbé. 
Gondoljunk rájuk többször, segítsük őket 
amivel csak tudjuk, hiszen szükségük van 
rá, ránk – Böjte Csaba szép gondolataival: 

„A szeretet olyan, mint a gyógyszer, nem 
jutalom. Nem annak kell adni, aki meg-
érdemli, hanem annak, akinek szüksége 
van rá.”

Alapítványa által 
működtetett, kis 
létszámú intézményi 
ellátási formában 
működő Segítséggel 
Élők Otthona 2006 
tavaszán kezdte meg 
tevékenységét, 13 fő 
zömében iatal értel
mi sérült befogadá
sával, abból a célból, 
hogy számukra egy, 
a nagy létszámú in
tézményekhez ké
pest családiasabb, 

szeretetteljesebb légkört és jobb színvo
nalú ellátást tudjon biztosítani. Mivel az 
intézmény hamar kinőtte a rendelkezésre 
álló kapacitását és anyagi infrastruktúrája 
is erőteljesen kezdett leromlani, a TIOP
3.4211/1 intézkedés mentén kiírt és 
elnyert pályázati forrásból 2013 őszén 
elindulhatott a meglévő, Bethlen Gábor 
körúti intézményegység felújítása, energe
tikai korszerűsítése, illetve 2014 tavaszán 
a Malom utcai új, 12 férőhelyes otthon 
felépítése. Az új intézményegységbe 2014 
karácsonyára költözhettek be az ellátot
tak, ezt követően megkezdődött a Bethlen 
Gábor körúti épület belsőépítészeti felújí
tása is. Az építési munkálatokból mára 
e helyszínen a konyha újracsempézése, a 
javító festések elvégzése, a Malom utcai 

helyszínen pedig a kerítésépítés, valamint 
a tereprendezési, épületgépészeti és útépí
tési munkálatok befejezése maradt hátra. 
A projekt keretében az ellátottak részére 
megvalósult egy kertészetiháztáji gaz
dálkodást megalapozó képzési program, 
illetve jutott keret az ellátottak, az új és 
a meglévő intézményi dolgozók megvál
tozott körülményekhez való alkalmazko
dásának felkészítő tréningjére is. Mindkét 
helyszínen új eszközpark, új bútorok, 
sport és szabadidős eszközök, illetve 
mindenki által elérhető informatikai esz
közök állnak az ellátottak és gondozóik 
rendelkezésére. A Bethlen Gábor körúti 
intézményegység befejezésével a meglévő 
13 ellátottból a szociális törvény változása 

Az ünnepélyes avatószalag átvágása – Molnár 
Lászlóné és Szólláth Tibor 

okán a már támogatott lakhatást biztosí
tó ellátási forma kereteiben 6 gondozott 
költözhetett vissza a felújított épületbe, 
további 5 fő felvétele folyamatban van. 
A Malom utcai új épületbe a működési 
engedélyek megszerzésével az ott maradó 
7 fő mellé további 5 fő értelmi sérült nyer 
majd felvételt. 

Az otthon lakói – mint az célként is 
megfogalmazódik, – képességeiknek meg
felelőn részt vesznek a mindennapos házi 
és házkörüli munkákban. A gazdálkodás 
szerény eredményei már most is megmu
tatkoznak, és gyakorlatilag ugrásra készen 
állnak az új szociális foglalkoztató építé
sére is.

A kedves kis ünnepség végén Tarnai 
Ottóné az Értelmi Fogyatékossággal Élők 
és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szö
vetségének (ÉFOÉSZ) munkatársa szólt 
röviden arról a munkáról, amit az alapít
vány, és személyesen az intézmény veze
tője, Molnár Lászlóné végzett az elmúlt 
években. A köszönet szava elérte városun
kat is, Tarnainé Zsóka kiemelte Hajdúná
nás városa és a fogyatékkal élőket gondo
zó intézmények példaértékű kapcsolatát.

Búcsúzóul Ibolya még megemlíti, a 
projekt megvalósítását sok önkéntes se
gítette; elsősorban Hajdúnánás Város 
Önkormányzata, amely ingyenesen bizto
sította az építkezéshez szükséges telket, de 
ugyanígy a tervező és még sokan mások 
akik ellenszolgáltatás nélkül adták mun
kájukat.

Merthogy – mint hallhattuk az ÉFO
ÉSZ indulóban – mindnyájan mást és 
mást kaptunk a sorstól, csak a kéz a kéz
ben lehet teljes a világ. 

(HNU)
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A Plutarkhosz által is leírt csata em
lékének megfelelve lovas és talpasíjász 
versenyszámokat is tartottak, 20 ország 
csapatának részvételével. Mónus József 
idén már harmadszor aratott győzelmet és 
lett Eurázsia Bajnoka, ezúttal az 50 font 
erőre korlátozott távlövő íjak kategóriájá
ban. Két hét után újabb győzelem török 
földön! Megnyerni egy eurázsiai íjászver
senyt bizonyára lehet. De folytatólagosan 
megnyerni háromszor, hogyan lehet?
 Jó kérdés. Nagyon nehezen az biztos. 

Mindig elmondom, hogy a versenyek meg-
kezdéséig mindenkinek egyforma esélye van.
Vagy nyer valaki, vagy nem, gondolhatná 
bárki. Én minden esetben kizárom magam-

ban ennek lehetőségét, és egy másik világban 
hiszek, ami arra kötelez engem, hogy ha kell 
szétszakadva, ha kell belepusztulva is, de 
az utolsó csepp erőmig küzdjek célomért, a 
nemzeti múltunk tiszteletéért, ha kell ennek 
terhével együtt is természetesen.
 Mekkorát lőtt most és hogyan értéke

li a versenyt?
 395 métert lőttem 50# Zrínyi íjam-

mal, de a legjobb nyílvesszőmet egyszerűen 
nem találtuk meg! Azt, ami mindig legyőzte 
a többit 40–60 méterrel is. Nagyon zavar 
ez a tény, nagyon szomorú vagyok. Azért 
számomra feldolgozhatatlan, hogy a két 
legutóbbi törökországi versenyen kilövök 7 
nyílveszőt, abból 5 eltört, egy épen maradt, 
egy pedig egyszerűen eltűnt. Eltörtek, mert 

Jó néhány évvel ezelőtt nagy hírű népmű
vészeti alkotótáboroknak adott helyszínt 
városunk, melyet szép emlékek, néhány 
fotó, esetleg írásos dokumentumok őriz
nek. Jó beszélgetni olyan művészekkel, 
kiknek városunkról ezek a régi táborok 
jutnak eszébe pl. a Makoldi házaspár, 
akik későbbi pályájuk során beépítették 
az itt szerzett ismereteiket tárgyalkotó 
művészetükbe. Azóta jó néhány év eltelt, 
s idő, vagy érdeklődés, esetleg anyagi for
rások híján elmaradtak ezek a közös alko
tóműhelyek.

Népművészeti alkotótábor szellemisé
géhez hasonló gondolatok sokakat fog
lalkoztatnak, hiszen aki belekóstolt már a 
népi kézművesség ízeibe, az folyamatosan 
vágyik a többi ág megismerésére, elsajá

títására, kipróbálására. Sok esetben a vi
lágháló kínálta lehetőségeknél megáll a 
tudomány megismerésére szánt folyamat, 
ám az igazi közösségben alkotás és tanulás 
folyamatát csak az „élő alkotás” elégíti ki. 

Hát mik kellenek ahhoz, hogy egy 
ilyen folyamat elkezdődjön? Először is 
egy ambiciózus kis csapat nagy csapat
szellemmel. Egy erős egyéniség, aki őket 
összehozza, valamint egy ősi tudást hor
dozó „adathordozó”. Nevesítve őket, az 
előző Nagyné Józsa Beáta, akit nem kell 
bemutatni városunk lakóinak, az utóbbi 
Szabó Antónia, aki gimnáziumi éveiben 
fotósként kezdte, majd érdeklődése fo
kozatosan az „organikus” művészet, a 
szerves műveltség egyetemes és magyar 
vonatkozásai, e kettő egységének feltárása 
felé fordult.

Több évig tanított művészeti középfo
kú iskolákban (Medgyessy Ferenc Művé

szeti Gimnáziumban, Ady Endre Gimná
ziumban; Kós Károly Művészeti Szakis
kolában, textil szakosokat batik és nemez 
technikát oktatott), 1998tól pedig az 
Örökség Népfőiskola Magyar Hagyo
mány Műhelyében (főként magyar tárgyi 
kultúra bemutatásán keresztül a szerves 
műveltség alapjait, továbbá viselettörté
neti feldolgozásokat végzett különféle ba
tik eljárások elsajátítása mentén). (Forrás: 
fotoagora.hu)

Több jelentős önálló és csoportos ki
állítása, díjai és ösztöndíjai, publikációi, 
előadásai, illusztrációi, s az ezekért kapott 
számtalan elismerései fémjelzik nevét.

Vezetésével s az ő tudásával kaptak is
mereteket az idén nyáron lebonyolított 
batiktábor résztvevői szám szerint 12en, 

helyi és környékbeli érdeklődők. Megis
merkedtek a batikolás különféle techni
káival, anyagaival, eszközeivel, a textilbe 
belefestett jelképek értelmezéseivel, ele
meivel.

Külön fejezetként foglalkoztak a se
lyemfestéssel, ezek különböző technikái
val. Az alkotás mellett ellátogattak a helyi 
Csohány kúriába, ahol Hevesi Adrienn és 
párja nagy szeretettel fogadta és kalauzol
ta őket a páratlan szépségű ódon műem
léképületben.

Szépség, alkotás, öröm – tudásszerzés
sel összekötve; ennyi volt e néhány nap 
– jó volt benne részt venni, jó rá vissza
emlékezni, s ugyanilyen élmény erről írni, 
s beszámolni abban bízva, s remélve: foly
tatása következik.

Fekete Andrea
Fotó: Szabó Antónia

Törökország Biga városában – a makedón Nagy Sándor perzsák felett aratott győ-
zelmének csatatere körzetében – rendezték a Hagyományos Íjászok VI. EURÁ-
ZSIAI Bajnokságát augusztus 7–9 között.

harmadszorra is „eurázsia távlövő 
bajnoka” lett korlátolt íjerősségben 
Mónus József 

a pályának választott 
helyszínek kövesek vol-
tak. Számomra ez egy 
évi kemény munka a jól 
repülni tudó nyílvesszők 
pótlása!
 Mi a következő 

állomás?
 Augusztus 30-án 

irány az USA, azaz 
irány a 907 méter fölé 
való lövés helyszíne. 
Kemény harc lesz me-
gint, mint mindig. 4 
világrekordot fogok most 

lőni úgy, hogy közben a minden idők legna-
gyobb kézi íjból leadott lövését is túl akarom 
szárnyalni ebben a lövésstílusban, a 907 évi 
pozsonyi csatánk örök tiszteletéért!

Epilógus
Ez az interjú röviddel a versenyről ha

zatérés után készült. Augusztus 16án, 
vasárnap azonban komoly sérülést szen
vedett bajnokunk; az amerikai versenyre 
készülés közben egy nem várt hiba miatt 
a kézfejét és az ujját lőtte hosszában ke
resztül egy távlövő nyílvesszővel. A szét
tört nyílvessző három helyen szúrta át 
kézfejét. Baljós előjel a nagy világrekord 
próbája előtt.
 Gondolom nehéz lesz abból az íjból 

kilőni az első lövést. De 
hogy ki fogom lőni az 
teljesen biztos. Remélem 
a kezem is fogja tudni 
mit akar a gondolatom. 
150# nem egyszerű ka-
tegória még egészséges 
kéz esetén sem. De min-
den szenvedést, minden 
kínlódást és minden 
fáradságot felülír szá-
momra az a több ezer 
levél, a rengeteg telefon, 
üzenet, ahogyan az egy-
szerű emberek tudtomra 
adják, hogy boldogak 
akkor, amikor átgon-

dolhatják harcaimat soraim olvasása köz-
ben, könnyes szemmel, sírva, hogy milyen 
jó magyarnak lenni! Magyarként hinni, 
a zászlónk lobogását látni, diadalmasan, 
töretlenül, büszkén és szabadon, ahogyan 
láthatták egykor harcosaink is. Nekem ezek 
a visszajelzések kellenek; a hinni tudó és re-
ménykedő emberek gondolatának ereje! Kell 
nekem a fejkendős nagymamák sóhaja, kell 
a nagyapák, apák múlttisztelete, gyermekek 
reménye, jövőképe! Nagyon kell a hitük, 
nagyon kell a könnyes szemük, mert ez ke-
ményebbé tesz, és tudom harcolnom, kell 
tovább!

Mindent köszönök! Most rohanok me-
gint és megyek és harcolok tovább! Értetek!  
A Magyarokért!

Magyar népművészetünk ágai rendkívül szerteágazóak, tárgyalkotó népművésze-
tünkről nem is beszélve. A természetes anyagokkal való munkálkodás, az alko-
tás iránti vágy sokakat érdekel aktív résztvevőként is, passzív szemlélődőként is.  
A nyár gyermekek számára sok lehetőséget kíván különböző kézműves alkotótá-
borokban való részvételre, ám mi a helyzet azokkal, akik felnőttként vagy amatőr-
ként szeretnének részt venni egy adott művészeti ág megismerésében?

Viasz-vigasz, avagy batiktábor 
hajdúnánáson

A győztes jogán a dobogó legfelső fokán Bigában

A „szárítókötél”

Bilal Erdoğan-nal (jobb szélen), a török miniszter iával az Eurázsi-
ai versenyen

Születésnapi köszöntő
2015. augusztus 8-án 90. születésnapja alkalmából virágcsokorral, és Orbán 
Viktor miniszterelnök úr által megküldött emléklappal köszöntötte Ungvári 
Sándornét Szólláth Tibor, Hajdúnánás város polgármestere. Isten éltesse sokáig 
Julianna nénit erőben és egészségben családja körében! 90. Születésnapra! 

Születés napodon, nem kívánunk egyebet,
Csendes lépteidet kísérje Szeretet.
Szívedben béke, lelkedben nyugalom.
Légy nagyon boldog ezen a szép napon.
Szívünk szeret ezt ne feledd.
A legtöbb mit adhatunk a családi Szeretet.

Szerető Családja.
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Kedves Vásárlóink! 
Folyamatosan megújuló laptop, monitor
és számítógép készletünkkel és további
kiegészítőkkel várjuk önöket üzletünkbe!

Teljes körű számítástechnikai szerviz,
karbantartás és vírusirtás! 

Hajdúnánás
Dorogi út 2. 1. emelet 2.
E-mail: nanaspc2013@gmail.com
Telefonszám: 06-70/358-5891

Weboldal: www.nanaspc.hu

Szeptember 1-jétôl a hajdúnánási lakosok számára ismételten 
térítésmentesen vehetôek igénybe a fürdôgyógyászati kezelések!

Jöjjön és gyógyuljon nálunk az õszi és téli idõszakban is önrész 

megizetése nélkül, és élvezze a gyógyászati kezeléseink teljes skáláját.
A nyári pénztár, az úszómedence és a pancsoló medence, 

idén szeptember 6-ig üzemel. Szeptember 7-tõl belépõjegyeiket, 

illetve bérleteiket a téli pénztárunknál tudják megvásárolni. 

Továbbra is várunk mindenkit szeretettel!

Nyitva tartás szeptember 1-tõl: 

H–Cs: 8–19-ig, P–V: 8–20 óráig

Megemlékezés 

„A temető kapuja szélesre van tárva,
útjait naponta sok-sok ember járja.

Van aki virágot, mécsest visz kezében,
s olyan is ki bánatot szomorú szívébe,

Sok-sok éve már, hogy ezt az utat járjuk,
megnyugvást lelkünkben még ma sem találunk.

Sírotok elõtt állunk, körületek van ma is a
szerető családotok, Még most is fáj,

örökre úgy is marad,
mindig velünk lesztek az idő bárhogy is halad.”

Szerető Lányai, veje, unokái és dédunokái.

Herperger Jánosné Herperger János
született Varga Irén

halálának 27.
halálának 17.

évfordulójára.

és

Energiatorna és egészségmegőrző torna indul 
szeptember minden péntekén 19.00–21.00-ig 
és kezdőmeditáció szombatonként este.
Helye: művelődési központ  érd.: 06-20/458-36-84
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2012 óta az áram, a gáz és a távhő ára közel 

negyedével csökkent. Ma már nálunk a második 

legolcsóbb a gáz ára az Európai Unióban. 

A rezsicsökkentéssel a családok évente átlago-

san közel 150 ezer forintot takaríthatnak meg.

mrm.kormany.hu

Korona Patika

Advil Ultra Forte lágy kapszula 16x 1650 Ft 1440 Ft

Kitonail gyógyszeres körömlakk 3,3ml 5283 Ft 4360 Ft

Panthenol külsőleges spray 130 g 1676 Ft 1385 Ft

www.szimpatika.hu

Bocskai Korona elfogadóhely! 

Gyógyszertárunk szombaton 8–12-ig nyitva tart.

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

INGYENES 
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
Kemencében készített házias ízekkel 

„A” és „B” menü választékkal. Igény szerint 

szombat, vasárnapra is. 
720 Ft
adag

Fizetett politikai hirdetés.
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Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felvet személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 
megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok kezelése az érintetek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro 
Cultura Nonproit Kt. végzi. Az érintetek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérheik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, 
törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 
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Megjelenik: havonta két alkalommal, 7000 példányban, ingyenesen Hajdúnánás és Tedej háztartásaiban
Felelős kiadó: Szilágyi Erzsébet a Nánás Pro Cultura Nonproit Kft. megbízott ügyvezetője • Főszerkesztő: Rigó Tamásné 
Tördelés: Dekorinfo Plusz Reklámiroda • E-mail: hajdunanasi.ujsag@gmail.com • Tel.: 06/70-372-1517, 52-382-400
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Női kézilabda NB I/B
Megkezdte felkészülését a női NB I/Bés 
kézilabda csapat, a 2015/2016os bajnoki 
szezonra. Beszélgető társam Molnár And
rás a felnőtt csapat edzője. 
 Hogyan készül a csapat az őszi szezonra?
 Jelenleg a felkészülés negyedik heté

ben járunk, félidőhöz érkeztünk. Július 
végén strandkézilabda bajnokság kvalii
kációs tornán vettünk részt Hajdúnáná
son, amit az egyik csapatunknak sikerült 
is megnyerni. Eddig már játszottunk fel
készülési mérkőzéseket, kétszer a DVSC 
II. egyszer pedig a Hajdúböszörmény volt 
a partner. A napokban hazai rendezéssel 
torna lesz négy csapat részvételével. Kis
várda, Nyíradony, DVSC II és Hajdúná
nás, majd augusztus 20–21 Budapesten 
lesz felkészülési torna, majd a hónap vé
gén, Orosházán egy hat csapatos tornán 
veszünk rész.
 Mik a változások a csapatnál, lesznek-e 

új játékosok?

 Sajnos több játékos is bejelentette tá
vozását, volt aki befejezte a kézilabdázást, 
volt, aki magasabb osztályú csapathoz 
távozott (Kovács Krisztina /Dunaújvá
ros/. Egyelőre Kaltenecker Anett készül 
velünk. Kovács Magdolnát is szerettük 
volna, hogy visszatérjen a csapathoz, saj
nos sérülése miatt mégsem tudja vállalni. 
Mindenféleképpen szeretnénk még erő
síteni, mert a belső pozíciókra kevesen 
vagyunk, illetve van még hiány posztunk.
 Mik a vezetőség elvárásai a csapattal 

szemben?
 A kitűzött cél az előre lépés. Ugye 

tavaly a hetedik helyen végzett a csapat. 
Szeretnénk visszatérni az elitbe, tehát a 
1–6. hely valamelyikét célozza meg a csa
pat, ami jelen helyzetben nem elérhetet
len, de borzasztóan nehéz lesz ezzel a szű
kös kerettel, de azért bízom benne, hogy 
az a rengeteg munka, amit elvégeztünk a 
bajnokság során visszaköszön.

Női kézilabda NB I/B. 2015–2016-ös őszi szezon bajnoki fordulói

1. szeptember 11-e (p) 17:00 (19:00) óra Hajdúnánás SK–Szent István SE
2. szeptember 20-a (v)  17:00 (15:00) óra Eszterházy KFSC–Hajdúnánás SK
3. szeptember 26-a (sz) 16:00 (18:00) óra Hajdúnánás SK–Kecskeméti SE
4. október 4-e (v) 18:00 (16:00) óra Orosházi NKC–Hajdúnánás SK
5. október 17-e (sz)  16:00 (18:00) óra Hajdúnánás SK–Nyíradonyi VVTK
6. október 24-e (sz) 16:00 (18:00) óra Kisvárdai KC–Hajdúnánás SK
7. október 31-e (sz) 16:00 (18:00) óra Hajdúnánás SK–Inárcs-Örkény KC
8. november 7-e (sz) 16:00 (18:00) óra Hajdúnánás SK–Füzesabonyi SC
9. november 15-e (v) 16:00 (18:00) óra Szeged KKSE–Hajdúnánás SK

10. november 21-e (sz) 16:00 (18:00) óra Hajdúnánás SK–K. Szeged SE
11. november 28-a (sz) 16:00 (18:00) óra Hajdúnánás SK–Kispest NKK
12. december 5-e (sz) 16:00 (18:00) óra Hajdúnánás SK–DVSC KKFT II.
13. december 13-a (v) 17:00 (15:00) óra Gödi SE–Hajdúnánás SK

Zárójelbe a juniormérkőzés kezdési időpontját tüntettük fel. A mérkőzések változtatás 
jogát a csapat és a vezetőség fenntartja.

Kovács Balázs

a 1169 hrsz.-ú ingatlant, mely természetben 
a 4080 Hajdúnánás, Kossuth utca 22. szám alatt található, 

alapterülete 4281m2. Az ingatlanon található felépítmények 
a következőek: 

 irodaépület 234 m2, 
 műhely-garázs épület 553 m2, 

 raktár 112 m2, 
 szociális épület 418 m2, 

összesen: 1317m2

Érdeklődni: 
Nagyné Gonda Nikoletta üzemeltetési osztályvezetőnél, 

a 06-30/336-3764-es telefonszámon lehet.

Az ajánlatokat 
a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 

központi címére várjuk a 
4080 Hajdúnánás, Kossuth utca 22. sz. alá.

A Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.
eladásra kínálja


