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Az idei augusztus 20-i hosszú hétvégén Hajdúnánás gazdag programsorozattal 
várta a városlakókat és az ideérkező vendégeket a Szent István napi ünnepségen. 

hagyományokhoz híven a prog-
ramok már 19-én, szerdán indul-
tak; a főtéren két külföldi folklór 

együttes is színpadra lépett. Elsőként a 
csehországi Kasava együttes műsorában 
gyönyörködhetett a közönség.

Északi szomszédaink műsora után egy 
távoli ország különleges népzenéjével és 
táncaival ismerkedhettünk; a paraguay-i 
Rekové folklór együttes színpompás vise-
letekben és tüzes dallamokkal idézte meg 
a dél-amerikai földrész népzenei és nép-
tánc hagyományait. Különleges, kézzel 
készített ruhakölteményeikben, lendü-
letes zenéjükkel és táncukkal rövid időre 
egy távoli világot varázsoltak a kissé esős 
nánási estébe. A 19-i estét a hagyományos 
utcabál zárta, ahol a talpalávalót Juhász 
Gyujtó Gyula szolgáltatta.

Másnap, augusztus 20-án délelőtt ün-
nepi istentisztelettel folytatódott az ün-
nepi program, majd a hagyományokhoz 
híven a református templom mellett zaj-
lott a városi megemlékezés. A Himnusz 
hangjai után a Bocskai Apródjai néptánc 
együttes Dél-alföldi táncokat mutatott 
be. Ünnepi köszöntőt ezúttal Szabóné 
Marth Éva önkormányzati képviselő, a 
Művelődési, Oktatási, I� úsági és Sport 
Bizottság elnök asszonya mondott.

Az emlékező, köszöntő szavak után a 
Nánási Népdal, Nóta és Tánckedvelők 

Egyesületének tagjai népdalcsokorral szí-
nesítették az ünnepet. Nagy királyunk 
Intelmeiből hallhattunk is kettőt, Nagy 
Sándor tolmácsolásában.

Mint ismeretes Szent István ünnepe 
egybefonódott az újkenyér ünnepével, 
ilyenkor szerte a világon, ahol magyarok 
élnek, a nemzetiszínű szalaggal átkötött 
kenyeret megáldják, megszentelik. Meg-
köszönik a Mindenhatónak, hogy meg-
termett a mindennapi kenyérnek való, az 
élet, ahogy általánosan nevezte népünk a 
búzát. A kenyeret hasonló tisztelet övez-
te, elpocsékolni, kidobni Isten ellen való 
vétek volt, de nem is tette volna meg 
senki, hiszen ez volt az általános táplálék. 
Legismertebb imánkban is azt kérjük az 
Úrtól, „mindennapi kenyerünket add 
meg nékünk ma”. Idei új kenyerünket ez-
úttal megáldotta nagytiszteletű Gacsályi 
Gábor lelkipásztor úr, majd megszentelte 
főtisztelendő Kerekes László római kato-
likus káplán atya. Az idei új kenyeret a 
református egyházközség részéről Dombi 
Imre gondnok úr, míg a katolikus egyház-
község részéről Buczkó József világi elnök 
szegte meg,

Egykoron a megáldott, megszentelt ke-
nyeret a hívek eltették, megőrizték, mint 
szentelményt, amely hitük szerint megóv-
ta őket minden bajtól, gonosztól. A Szó-
zat hangjai után a szintén hagyományos 

A

Idén is hívta és várta a városból elszárma-
zott nánásiakat a szülőváros, mint ahogy 
már évek óta minden nyár augusztusában. 
Az első találkozás ezúttal a volt közép-
iskolai kollégium pincéjében kialakított 
közösségi térben zajlott, amely most első 
alkalommal szolgálta hivatalosan a közös-
séget. A mintegy 70–80 főnyi vendégse-
reget elsőként Szabóné Marth Éva, az első 
Hazaváró Ünnepet megszervező Hajdúná-
náson Szépen Emberül Alapítvány elnök 
asszonya köszöntötte, kiemelve Kállai Esz-
ter – az Alapítvány megálmodója, létreho-
zója – múlhatatlan érdemét e folyamatban. 
A köszöntés után lehetőség nyílt a vendégek 

számára, hogy megosszák egymással gon-
dolataikat, átadják tapasztalataikat – ezzel 
is segítve városunk további fejlődését.

A tavalyi évhez hasonlóan az érdeklődők 
a Kendereskertbe is ellátogattak, ahol ala-
posan megtekintettek mindent, ismerked-
tek a szelíd jószágokkal, a szépen rendben 
tartott környezettel. Majd Buczkó József a 
Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörté-
neti Gyűjteménye igazgatója mutatta be 
a Majorsági lakáskultúra Hajdúnánáson 
című állandó kiállítást. 

Sokak tekintetéből, mozdulataiból lát-
szott, bizony jól ismerik ezt az egykori 
élet formát, amely ma már csak az ilyen 

kenyérosztás következett; a megáldott, 
megszentelt kenyerekből most is jutott 
minden résztvevőnek.

A városi programok délután négy órá-
tól folytatódtak, elsősorban a kisgyer-
mekes családoknak nyújtva szórakozási 
lehetőségeket. A művelődési központ par-
kolójában ugrálóvár, csúszda, különféle 
kézműves foglalkozások várták az i� abb 
nemzedéket.

Kora estétől már a nagyobbaké volt a 
főszerep. Igen nagy sikert aratott a Ho-
neybeast együttes, akiknek az országos 
ismertséget kétségtelenül az elmúlt évi 
Euroviziós Dalfesztivál hozta meg, ahol a 
hazai legjobb 8-ig jutottak.

Ezt követően hazai „versenyzők” léptek 
a színpadra, a Nánás hangja énekverseny 
résztvevői.

Az est sztárcsapata Kowalski meg a 
Vega voltak; Kova, Jimmy, Sóder, More, 
és Carlos olyan tömegeket mozgattak 
meg, amekkorát jó öreg főterünk rég nem 
látott. A nagykoncert után a zenekar tag-
jai még éjfél környékén is a rockrajongók 
rendelkezésére álltak, autogram, fotózko-
dás okán. 

A két napos programsorozatot az éj 
sötétjében kinyíló tüzes virágok látványa 
búcsúztatta, amely – remélhetőleg – sok 
szép élményt adott minden résztvevőnek. 

(HNU)

Rég nem látott tömeg a főtéren

múzeumi tárgyakban köszön 
vissza. Az egykori tanyaker-
ti látogatás után nem sok-
kal kezdődött az esti nagy 
találkozás, a tanyázás az 
Aranyszalma Alkotóházban. 
A hagyományokhoz híven 
most is Hódos Anti bácsi 
féle öhön várta a vendégeket, 
akik igencsak jól érezték ma-
gukat. Erről gondoskodtak a házigazdák, 
úgy az ételek, mint a kiszolgálás tekinte-
tében. Az édes-bús múltidéző hangulatról 
meg a jóféle borocska, a társaság, no meg a 
muzsika, amelyet Tordai Zoltán és cigány-
zenekara szolgáltatott.

Az államalapítás ünnepén, augusztus 
20-án a vendégek közül sokan vettek részt 
az istentiszteleteken és a városi ünnep-
ségen. Ezt követően közös ebéddel foly-

Hajdúnánás Város Önkormányzat, a 2000-ben a Hajdúnánáson, Szépen Emberül 
Alapítvány által elindított Hazaváró Ünnepet a Szent István napi rendezvények része-
ként idén már hetedik alkalommal szervezte meg augusztus 19-én és 20-án.
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tatódott a találkozó, ahol Szólláth Tibor 
Hajdúnánás polgármestere rövid össze-
foglaló tájékoztatást nyújtott az elmúlt egy 
esztendő alatt városunkban bekövetkezett 
fejlesztésekről, korszerűsítésekről.

Köszönjük minden kedves hazatérő, és 
hajdúnánási vendégünk részvételét a prog-
ramokon, s bízunk benne, hogy mindenki 
élményekkel gazdagon térhetett haza.
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A kutyák helyzete és az állat-A kutyák helyzete és az állat-A kutyák helyzete és az állat-
védelem kérdése Hajdúnánásonvédelem kérdése Hajdúnánásonvédelem kérdése Hajdúnánáson

Alapvető változás történt két év óta a kó-
bor ebek sorsában Hajdúnánáson, amióta 
a nyíregyházi PCAS nevű állatvédő szer-
vezet bekapcsolódott ebbe a folyamatba. 
A kóbor, elhagyott kutyákat a gyepmeste-
ri telepre bármilyen okból begyűjtött ebe-
ket már nem altatjuk el, hanem az állatvé-
dők hajdúnánási aktivistái gondoskodnak 
a további sorsukról, örökbe fogadásukról. 
Egyikük, Szojka Beáta boldogan újsá-
golta, hogy Szólláth Tibor polgármester 
úr a gyepmesteri telep szomszédságában 
felajánlott nekik egy területet, amelyet 
már bekerítettek, az állatok elhelyezésére 
alkalmas kutyaólakat alakítanak ki rajta, 
így a gyepmesteri telepről két hét után itt 
helyezik át a kis négylábúakat, amíg gaz-
dira nem találnak.

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy 
ha valaki bármilyen oknál fogva le akar 

mondani kutyája tartásáról, kötelessé-
ge gondoskodni az állat transzponderrel 
(chippel) történő megjelöléséről, veszett-
ség elleni kötelező védőoltásáról. Ha nem 
a tulajdonos házától kerül új gazdához a 
kutya, akkor a gyepmesteri telepen kell 
elhelyezni, amint férőhely lesz a számára, 
és a két hetes tartás költségei szintén az 
eb tulajdonosát terhelik. Semmiképpen 
nem kívánunk teret adni egy folyamat-
nak, hogy a megunt állatokat lerakják az 
állatvédők házánál, azután majd lesz vele 
valami! Így is minden elismerést megér-
demel az a fáradságot nem ismerő tevé-
kenységük, ahogy menteni igyekeznek az 
ember hűséges társainak életét!

Ebben a tevékenységükben mi állator-
vosok és a város vezetése egyaránt partne-
rek vagyunk!

Dr. Varga Miklós járási főállatorvos

Kedvezményezettek köre:
Továbbra is ingyenesen biztosított a 

bölcsődei ellátásban vagy óvodai neve-
lésben részesülő gyermek részére az ét-
kezés, amennyiben:
 rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

ményben részesül,
 tartósan beteg vagy fogyatékos,
 vagy olyan családban él, amelyben tar-

tósan beteg vagy fogyatékos gyermeket 
nevelnek,

 olyan családban él, amelyben három 
vagy több gyermeket nevelnek,

 vagy nevelésbe vették.
Szeptember 1-jétől a gyermekek védel-

méről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény hatályba lépő 
módosítása következtében az ingyenes 
bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetésben 
részesülők köre tovább bővül:
 azon bölcsődei ellátásban vagy óvo-

dai nevelésben részesülő gyermekek 
is jogosulttá válnak az ingyenes ét-
kezésre, akik olyan családban élnek, 
amelyben a szülő nyilatkozata alap-
ján az egy főre jutó havi jövedelem 
összege nem haladja meg a kötelező 
legkisebb munkabér személyi jöve-
delemadóval, munkavállalói, egész-
ségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal 
csökkentett összegének 130%-át 
(mely 2015. évben: 89 408 Ft/hó).
SZÜLŐI TEENDŐK: 
A kedvezmény igénybevételéhez a 

szülőknek a kedvezményre való jogo-
sultságot igazolni kell. Amennyiben a 
kedvezmény fennállását hatósági döntés 
alapozza meg, úgy annak másolatát kell 
benyújtani (rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény, magasabb összegű családi 
pótlék megállapításáról szóló határozat, 
nevelésbe vételről szóló határozat). 

A normatív kedvezmény igénybevételé-
re, – a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre való jogosultság kivételével – az 
intézményvezető részére történő igazolás 
leadását követő naptól van lehetőség.

Amennyiben az ingyenes étkezésre 
való jogosultságot az egy főre jutó jö-
vedelem alapozza meg, úgy abban az 
esetben a szülőnek az erről szóló nyilat-
kozatát kell az intézménybe eljuttatnia, 
további teendőre nincs szükség. 

Az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű 
iskolai oktatásban részt vevő tanuló gyer-
mek részére térítésmentes az étkeztetés, 
amennyiben:
 rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

ményben részesül,
 nevelésbe vették.

Az 1–8. évfolyamon felül nappali 
rendszerű iskola iskolai oktatásban részt 
vevő tanuló részére, ha:
 nevelésbe vették,
 utógondozói ellátásban részesül.

A gyermekétkeztetés során az intéz-
ményi térítési díj 50%-os kedvezményes 
áron étkezhet a tanuló

Az 1–8. évfolyamon felül nappali 
rendszerű iskola iskolai oktatásban vesz 
részt és
 rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

ményben részesül.
Az 1–8. és az azon felüli évfolyamon 

nappali rendszerű iskolai oktatásban részt 
vevő tanuló, ha:
 olyan családban él, amelyben három 

vagy több gyermeket nevelnek
 tartósan beteg, vagy fogyatékos.

Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal 

Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
Szociális Csoportja

2015. augusztus 24-étől kerültek posta-
ládákba azok a küldemények, melyek – a 
helyi adók a gépjárműadó és a települé-
si adó � zetés teljesítése érdekében adnak 
Önöknek tájékoztatást. A folyószámla 
kivonatok kiküldésével az önkormányzati 
adóhatóság ebben az évben már másod-
szor tájékoztatja a Tisztelt Adózókat a fo-
lyószámlájukon könyvelt adatokról.

A „Folyószámla-értesítőből” részlete-
sen tájékozódhatnak az önkormányza-
tunk felé esedékes – jelen állapot szerint 
ismert – 2015. évi adóelőírásaikról, ed-
digi be� zetéseiről és esetlegesen fennál-
ló tartozásairól, túl� zetéseiről.

A folyószámla kivonatok kiküldésé-
nek célja kétirányú:
 egyrészt tájékoztat az aktuális pénz-

ügyi helyzetről, másrészt
 tájékoztat a 2015. szeptember 15-ig 

(vagy az ettől eltérő esedékességgel) � -
zetendő adórészekről.
A kipostázott folyószámla-kivonatok 

részletesen tartalmazták azt is, hogy az 

adóhatóság mely számlaszámokra várja 
az Önök be� zetéseit. Fizetési kötelezett-
ség átutalással való teljesítése esetén az 
önkormányzati adóhatóság számlaszámai 
megtalálhatók a www.hajdunanas.hu/adó-
ügyek honlapon.

Tájékoztatjuk Tisztelt Adózókat, hogy 
az önkormányzati adóhatóság ügyfélszol-
gálatán bankkártyával is rendezhetik adó-
� zetéseiket.

Amennyiben további információra van 
szüksége, készséggel állunk rendelkezésé-
re, kérjük keresse a Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal Közgazdasági 
Irodája Adóügyi Csoportjának munka-
társait.

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

Várjuk a Hajdúsági Hulladékgazdálko-
dási Nonpro� t Kft. működési területéről 
mindazon családok, háztartások jelentke-
zését, akik az otthon keletkező zöldhul-
ladékukat házilag komposztálják és meg 
vannak elégedve munkájukkal.

A nevezés kapcsán kérjük töltse fel a 
https://www.facebook.com/hazikom-
poszt oldalra otthoni komposztjának 
fotóját és néhány soros leírását – vagy 
magának a komposztálás valamilyen 
mozzanatának, de akár a kész komposztra 
kiültetett növényeket ábrázoló felvételét 

is megküldheti –, valamint egyéb adatait. 
Ezekről a megadott facebook oldalon talál 
bővebb felvilágosítást!

A szeptember 20-ig legtöbb szavaza-
tot összegyűjtő komposztgazdák értékes 
tárgyjutalomban részesülnek! Fődíj egy 
komposztáláshoz szükséges eszközöket 
tartalmazó egységcsomag. 

A házi komposztálás az egyik leghatéko-
nyabb módja az otthon keletkező hulladék 
megelőzésének. Legyen büszke rá, hogy kör-
nyezetbarát és ossza meg fotóját!

HHG Nonpro� t Kft.

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, 
hogy gyermekszületési támogatás kerül 
bevezetésre városunkban.

Az egyszeri, természetbeni támoga-
tásra jogosult minden 2015. január 1-je 
után született gyermek (szülője kérel-
mére), akinek legalább egyik szülője a 
gyermek születését megelőző 1 évben 
hajdúnánási állandó lakos, vagy hajdú-
nánási tartózkodási hellyel rendelkezik.

Az egyszeri támogatás összege 30 000 
Forint értékű Bocskai Korona, mely a 
Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal pénztárában kerül ki� zetésre.

A kérelmet a gyermek születését köve-
tő 90 napon belül kell benyújtani a Haj-
dúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 
Önkormányzati és Igazgatási Iroda Szo-

ciális Csoportnál (Hajdúnánás, Köztársa-
ság tér 1., udvari épület). 

A 2015. január 1. és 2015. augusztus 
30-a között született gyermek esetében a 
kérelem benyújtásának határideje: 2015. 
október 31.

A formanyomtatvány a Szociális Cso-
portnál beszerezhető, vagy a hajdunanas.
hu/ugyintézese/szocialis ugyek internetes 
oldalról letölthető.

Felhívjuk a tisztelt jogosultak � gyel-
mét, hogy a kérelemhez csatolni kell a 
gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 
valamint legalább az egyik szülő lakcím-
kártyájának fénymásolatát.

Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal Önkormányzati és Igazgatási 

Iroda Szociális Csoportja

Hosszú évek óta városunk egyik nagyon aktuális problémája volt a kóbor ebek nagy 
száma, azok összegyűjtése, elhelyezésük a gyepmesteri telepen, majd két hét tartás 
után jobb esetben valaki magához vette, rosszabbik esetben az állatorvos elaltatta.

Tájékoztató a helyi adókrólTájékoztató a helyi adókrólTájékoztató a helyi adókrólTájékoztató a helyi adókrólTájékoztató a helyi adókrólTájékoztató a helyi adókrólTájékoztató a helyi adókrólTájékoztató a helyi adókrólTájékoztató a helyi adókról

2015. szeptember 1-jétől több jogszabály hatályba lépését követően megváltoztak 
az intézményi gyermekétkeztetésre vonatkozó kedvezmények szabályai.

Szülők fi gyelmébe! Szülők fi gyelmébe! Szülők fi gyelmébe! Szülők fi gyelmébe! Szülők fi gyelmébe! Szülők fi gyelmébe! 
Szeptember 1-től változások az Szeptember 1-től változások az Szeptember 1-től változások az 
intézményi gyermekétkeztetésbenintézményi gyermekétkeztetésbenintézményi gyermekétkeztetésbenintézményi gyermekétkeztetésbenintézményi gyermekétkeztetésbenintézményi gyermekétkeztetésben

Komposzt SzépségversenyKomposzt SzépségversenyKomposzt SzépségversenyKomposzt SzépségversenyKomposzt SzépségversenyKomposzt SzépségversenyKomposzt SzépségversenyKomposzt SzépségversenyKomposzt Szépségverseny

Tájékoztatás gyermekszületési támogatás Tájékoztatás gyermekszületési támogatás Tájékoztatás gyermekszületési támogatás Tájékoztatás gyermekszületési támogatás Tájékoztatás gyermekszületési támogatás Tájékoztatás gyermekszületési támogatás 
bevezetésérőlbevezetésérőlbevezetésérőlbevezetésérőlbevezetésérőlbevezetéséről
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Az elmúlt évben hívta életre Hajdúná-
nás városa „A hajdúk nyomában” című 
konferenciát, azt a célt tűzve ki maga elé, 
hogy fórumot biztosítson a magyar tudo-
mányos élet legkülönfélébb területeiről 
érkező kutatók számára, akik új eredmé-
nyekkel, új értelmezési szempontokkal 
tudnak szolgálni a kelet-magyarországi 
térség különleges jogállású településeivel, 
a hajdúvárosokkal kapcsolatban.

Az idei, „A hajdúk öröksége” címet vise-
lő szimpóziumon kitágították a témakört; 
kilépve a Bocskai-szabadságharc társada-
lom- és politikatörténetéből, a hajdúk 
örökségének kutatása volt a jellemző te-
matika: többek között előadást hallhat-
tunk a hajdúk néprajzi hagyományairól, 
a hajdú táncról, de a hajdúk történelem-

tankönyvekben való megjelenéséről, amely 
fontos dolog, hiszen nem mindegy, hogy 
diákjaink milyen hajdúképpel találkoznak 
tanulmányaik során. Hasonló, különleges 
jogállású népek történetével is gazdago-
dott a hajdúkutatás, ezúttal a gyulai rácok 
történetét vetette össze a hajdúk történe-
tével az egyik előadó. 

Miután a szervezők fontosnak tartják, 
hogy újabb kutatások segítsenek feltárni 
a hajdúk múltját, ezért az előadások után 
szakmai kerekasztal-beszélgetést rendez-
tek, Orosz István akadémikus vezetésével 
a további kutatási lehetőségek feltérképe-
zésére, ugyanis Hajdúnánás városa elkö-
telezett a konferencia jövő évi megrende-
zésében is.

A fő szervezők, Lakatos Miklós és felesé-
ge, Kovács Anita, meleg szeretettel fogad-
hatták az érkező vendégeket. Szeretettel 
üdvözölték a meghívott vendégeket, a 
város vezetői mellett a Lakásotthonok 
vezetőjét, dolgozóit, a Gyermekvédelem 
megyei vezetőit. Már maga a köszöntő 
gondolat is szép volt, egy Böjte Csabától 
idézett gondolat: „Gyereket nevelni Isten-
nel való találkozás.”

A mostani lakásotthonok lakói műsor-
ral köszöntötték a megjelenteket, majd 
jöttek a köszöntések. Bíró 
István, a Lakásotthonok 
igazgatója visszaidézte a 
múltat. Azt, hogy városunk-
ban 1953 óta működik a 
gyermekvédelem e formája. 
Több, mint 200 gyermek 
számára adta meg a lehető-
séget, hogy az életben való 
boldogulás felé vezesse útju-
kat. „Sok szerettünk találta 
meg a helyét az életben és 
helyt is tud állni. Ki-ki hely-
ben, vagy az ország más részében. Renge-
teg az az élmény, amely idézi a múltat. Jól 
eső érzés nyugtázni, hogy az akkori lakók-
ban megmaradt az összetartozás tudata.” 
Csiszár Imre alpolgármester Önkormány-
zatunk nevében köszöntötte a résztvevő-
ket. Kiemelte annak a fontosságát, hogy 
szükség van egy szeretett légkör biztosítá-
sára a rászoruló gyermekek számára. „Kö-
szönet jár mindazoknak, akik a rászoruló 
gyermekekért tenni akarnak és tudnak…
Szeretettel köszönthetjük az évek során 
felnőtt nevelőotthonosokat és az ők hoz-
zátartozóit, őket, akik közül többekkel is 
egy iskolába jártam annak idején.” Erdei 
Sándor, a Hajdú-Bihar Megyei Gyermek-
védelmi Szakszolgálat igazgatója, egykori 
nevelő szintén sok szeretettel köszöntöt-
te a találkozó résztvevőit. Ő is kiemelte 
azt, hogy még napjainkban is igen fontos 
dolog, hogy a rászoruló gyermekek meg-
kapják a megfelelő segítséget ahhoz, hogy 
megtalálják helyüket az életben. „A gyer-
mek, aki kikerül egy családból, arra oda 
kell � gyelni. Kapja meg azt a szeretetet, 
amelyre szüksége van … Étel, ital, isko-
láztatás, otthon és ami a legfontosabb, a 
szeretet mérvadója e nemes munkának… 
Nehéz, de hálás feladat a gyermeknevelés, 
de a jövő bizonyíthatja munkánk fontos-
ságát … A Ti gyermekeitek azok, akik fel 
tudnak nézni a múltra.”

Hajdúnánás egy szeretettel befogadó vá-
ros. Búzás Lajos, a Bihari Állami Gondo-
zottak Egyesületének elnöke – a szervezők 
jelenlétében – e gondolat jegyében adta át 
városunk Önkormányzatának a „Befoga-
dó város, elfogadó emberek” díjat, amelyet 
alpolgármester úr vett át köszönettel.

Mráz Erzsébet Irma tanárnő is a múltat 
idézte. Emlékeztetett arra, hogy pályá-
ja során sok nevelőotthonos diákja volt, 
akikkel nagyon szívesen foglalkozott. „Ha 
a gyermekszeretet megvan, akkor minden 

megvan… Nagyon érzékenyek voltak, de 
meghálálták a törődést és a szeretetet…
Pályám fontos feladatának tartottam, 
hogy szeretettel foglalkozzam a családjuk-
ból kikerülő gyermekekkel…Így, amikor 
felnőttek, meghatottan érzem azt, látva 
őket, hogy érdemes volt a velük való tö-
rődés, fáradozás.”

Ábri Zoltán, volt nevelőotthonos diák 
1986-ban lépett ki a „nagy életútra”. Ál-
mainak megvalósulásaként Budapestre 
került. Mentőápoló lett. Később családot 
alapított. Kanadába kerültek, ahol emberi 
jogot tanult. Hazatérve e képzettségének 
megfelelő területen kamatoztatja tudását. 
Elmondta, hogy mi a legfontosabb szerin-
te. „Meghallgasd az idősebbek tanácsát, és 
úgy hozz helyes döntést… Nehéz az élet, 
de a remény adott … Annak idején, de 
ma is valaki azért kénytelen kikerülni a 
családból, hogy a helyes útra térhessen. 
A boldogulás felé vezető út mindenki szá-
mára nyitva van. Az igazi akarat meghoz-
za gyümölcsét.”

A találkozó közös ebéddel, majd sze-
mélyes beszélgetésekkel, visszaemlékezé-
sekkel zárult.

Az emlékek mellett előkerültek a fotók, 
a tablók, amelyet nagy érdeklődéssel te-
kinthettek meg a résztvevők.

Gut István

A köznevelés feladatainak eredményes el-
látása közös ügyünk a 2015–2016. tanév 
során is. Iskolairányítók, vezetők, pedagó-
gusok, az iskola valamennyi alkalmazottja, 
a szülők, diákok tevékeny együttműködé-
sén múlik az eredményesség, a sikeresség, 
a hatékonyság, az iskola falainak élettel 
való megtöltése.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény és a kapcsolódó rendeletei 
az elmúlt időszakban több alkalommal is 
módosultak, amely módosulások az álta-
lános iskolák életében pozitív változáso-
kat hoztak, illetve folytatódik a minőségi 
oktatásra való törekvés az új tanévben. 
A gyakorlati alkalmazást jobban segítő, 
pontosító jellegű jogszabályi változtatások 
történtek. Az elmúlt években megjelent új 
jogintézmények és intézkedések bevezeté-
se során szerzett tapasztalatok alapján a 
hatékonyság növelése, a működőképesség 
fokozása érdekében néhány ponton – ese-
tenként az eredeti jogalkotói szándéknak 
megfelelő gyakorlat megerősítése céljából 
is – pontosítani kellett a köznevelésről 
szóló törvény és végrehajtási rendeletei-
nek egyes rendelkezéseit. 

A Hajdúnánási Tankerület intézményei 
minden tekintetben felkészülten várják 
a 2034 általános iskolai tanulót, akik 85 
osztályban tanulnak a tanévben. A szak-

szerű ellátás biztosított, a pedagógiai 
munkát 198 pedagógus álláshellyel, 12 
nevelő-oktató munkát segítő alkalmazot-
tal, és 10 saját foglalkoztatású technikai 
alkalmazottal látjuk el. Természetesen a 
városi önkormányzatok további technikai 
alkalmazottakkal biztosítják folyamato-
san az épületek működtetését. A Tan-
kerületbe a tanévre rendelt mennyiségű 
tankönyvek megérkeztek, legkésőbb az 
első tanítási napon kiosztásra kerültek, a 
� zetés módjáról, az adminisztrációról az 
iskola adott felvilágosítást.

A fenntartó és a működtető szerveknek 
köszönhetően a nyugodt tanévkezdés sze-
mélyi-tárgyi feltételei adottak minden fel-
adatellátási helyen, tiszta, rendezett, ott-
honos körülmények várták a kisdiákokat. 

A jogszabályi változások megismerését 
az érintettek minél szélesebb köréhez jut-
tattuk el.

Az általános iskolai tanévkezdésről, jog-
szabályváltozásokról bővebb információt 
az iskolai honlapokon, értekezleteken 
nyújtunk az érdeklődő szülők részére is. 

A KLIK Hajdúnánási Tankerülete a 
2015–2016. tanévben is segíti és támo-
gatja az iskolai közösségek eredményes 
együttműködését.

Tisztelettel: 
a KLIK Hajdúnánási Tankerülete

A II. Hajdúk Világtalálkozója – hasonlóan az elmúlt évhez – július 31-én dél-
után vette kezdetét A hajdúk öröksége című tudományos konferenciával, melyet 
Hajdúnánás Város Önkormányzata, a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi 
Doktori Iskolája, a Doktoranduszok Országos Szövetsége és annak Történelem- 
és Politikatudományi Osztálya szervezett. Az idei konferencia előadói – kilépve 
a Bocskai-szabadságharc társadalom- és politikatörténetéből, mint a konferencia 
címe is jelezte, a hajdúk örökségét kutatták, a legkülönfélébb témában. 

A hajdúk öröksége: A hajdúk öröksége: A hajdúk öröksége: A hajdúk öröksége: A hajdúk öröksége: A hajdúk öröksége: 
Tudományos konferencia a Tudományos konferencia a Tudományos konferencia a 
II. Hajdúk Világtalálkozója alkalmábólII. Hajdúk Világtalálkozója alkalmábólII. Hajdúk Világtalálkozója alkalmából

Nevelőotthonosok találkozójaNevelőotthonosok találkozójaNevelőotthonosok találkozójaNevelőotthonosok találkozójaNevelőotthonosok találkozójaNevelőotthonosok találkozójaNevelőotthonosok találkozójaNevelőotthonosok találkozójaNevelőotthonosok találkozója
2015. augusztus 16-án került sor arra a találkozásra, amelynek résztvevői a volt 
Nevelőotthon lakói, az ők hozzátartozói, volt nevelők és tanárok voltak. 

Az előző lapszámunkban a Bocskai István Általános Iskola és AMI igazgatója, Tóth 
Imre nyilatkozott a tanévkezdésről, az új tanévvel kapcsolatos információkról, fel-
adatokról. Most a Hajdúnánási Tankerület fogalmazta meg a legfontosabb tudni-
valókat, törvényi rendeleteket, módosításokat.

Becsengetés – Tankerületi tájékoz-Becsengetés – Tankerületi tájékoz-Becsengetés – Tankerületi tájékoz-Becsengetés – Tankerületi tájékoz-Becsengetés – Tankerületi tájékoz-Becsengetés – Tankerületi tájékoz-
tató a 2015–2016. tanév kezdésérőltató a 2015–2016. tanév kezdésérőltató a 2015–2016. tanév kezdésérőltató a 2015–2016. tanév kezdésérőltató a 2015–2016. tanév kezdésérőltató a 2015–2016. tanév kezdéséről

Helyreigazítás! Előző lapszámunkban a Hajdúnánási Holding Zrt. 2014. évi be-
számolójában a HÉPSZOLG. Kft. eredmény kimutatásánál lemaradt egy mínusz 
jel. A helyes táblázatot az alábbiakban közöljük.

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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A fórum témája a társulat működési hely-
zete volt. A csekély számú érdeklődőt 
alpolgármesterünk, Juhász Endre köszön-
tötte. Felkérte Magyar Sándort, a Társulat 
elnökét, hogy tartsa meg tájékoztatóját. 
Elnök úr elmondta, hogy ez év márciusa 
óta tölti be jelen tisztségét a vízgazdálko-
dásnál. Az azóta hozott döntések mind-
egyike helytálló.

Ezután rátért a fórum tulajdonképpe-
ni fő problémájára, mégpedig arra, hogy 
az elmúlt évek alatt tetemes mennyiségű 
kintlévőség halmozódott fel a gazdáknál 
az érdekeltségi hozzájárulás vonatkozásá-
ban. A mai napig sokan eleget tettek az 
elmaradt be� zetések pótlására, de még így 
is 200 millió forint körül mozog, amely 
az érintett gazdák közül (18 ezer fő) 14 
ezret érint. A többség csupán néhány ezer 
forinttal, míg a többiek tetemesebb ösz-
szeggel tartoznak, amit a Társulat igyek-
szik a jövőben behajtani. 

Az érintettek a közeljövőben tájékozta-
tó levelet kapnak a Társulattól, amelynek 
pontosítására 14 nap áll rendelkezésre. Az 
eltérések korrigálása után újabb 14 nap 
áll rendelkezésre a tartozás be� zetésére. 
Amennyiben ez nem történik meg, akkor 
kerül jogi útra a téma. A Társulat jövőjé-
ről és a be� zetett összegek felhasználásáról 
a 44 fős Küldöttgyűlés dönt. Ők mondják 
ki, hogy mi legyen a jövő. Mindenesetre 
a „Társulat életképes lehet, hiszen a szak-
emberei nagy tapasztalattal bírnak”. Eset-
leges felszámolás esetén még szükség lehet 
a meglévő gépekre és ingatlanokra.

Nyakas András hozzászólásában el-
mondta, hogy valakinek végre már rend-
be kellene szednie a Társulatot. „Mióta 
gazdálkodok, még nem kaptam megfelelő 
tájékoztatást az elvégzett munkákról… 
Bizony, problémák vannak a munka mi-
nőségével… Pontatlanok a hozzájárulás-
sal kapcsolatos be� zetési felszólítások is.”

Magyar úr válaszában elmondta, hogy 
nem lettek jelentve a gazdák részéről a 
változások, ami gondot okoz. Márpedig 
az érdekeltségi díjak kiszabása a meglé-

vő adatok alapján történik. Az elődeink 
munkájával kapcsolatban hiányosságok 
lettek feltárva, ellenük büntető eljárás van 
folyamatban.

Török István azt kérdezte, hogy mi 
okozza a pontatlanságokat? Életképes-e a 
mostani Intéző Bizottság? „Fontos lenne, 
hogy korrekt tájékoztatást kapjunk a té-
nyekről!”

A válaszban elhangzott, hogy az előző 
vezetés hibái miatt bírósági eljárás folyik. 
A hibásan kiküldött felszólításokkal nem 
kell bírósághoz fordulni, de szükség van 
az adott türelmi idő alatt aktuális hi-
teles papírokkal pl. adás-vételi, bérleti, 
haszonbérleti szerződés megküldésével). 
A 160/1995. (XII. 26.) Korm. rende-
let 12. §. (3) bek. szerint, ha a tagnak a 
tagsági jogviszony alapjául szolgáló érde-
keltsége megszűnik, az köteles a társulat 
intézőbizottságához írásában bejelenteni, 
korrigálni a nyilvántartást.

A következő kérdés arra vonatkozott, 
hogy miért kell � zetni az el nem végzett 
munkáért? A válasz úgy hangzott el, hogy 
az érdekeltségi díjat nem az elvégzett mun-
ka után kell � zetni, hanem a vonatkozó 
kormányrendelet alapján. (A törvény ér-
telmében a társulatok közfeladatot látnak 
el, tagjai kötelesek a társulat közfeladatai 
ellátásának költségeihez az érdekeltségi 
egység arányában hozzájárulni.) Egyéb-
ként a hajdúnánási határban 30 milliós 
munka folyt. Közbevetett kérdés volt, 
hogy ki vette át azokat a munkákat? Mert-
hogy a problémák azóta is fennállnak.

Kívülálló szemmel is úgy tűnik, hogy 
ez a fórum nem érte el a célját. A résztve-
vők kérésének teszek eleget, amikor köz-
löm a vonatkozó törvényi helyeket, amire 
nem kaptak választ: a Vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) 
bekezdés d./ pontja alapján megszületett 
160/1995. (XII. 26.) Kormány rendelet, 
amely a vízgazdálkodási társulásokkal 
kapcsolatban fogalmaz.

Gut István

Egyhangúlag fogadta el Hajdúnánás Vá-
ros Képviselő-testülete azt a helyi rende-
let módosítást, mely lehetővé teszi, hogy 
a hajdúnánási szállásadók használatba 
vegyék a HAVER-t, azaz HAjdúnánási 
VEndégnyilvántartó Rendszert. Ez az 
informatikai fejlesztés azt adja a nánási 
szállásadók kezébe, amire a mai értéke-
sítésben kiemelkedő az igény: egy fejlett, 
könnyen használható online-marketing-
eszközt, mellyel nem csak növelhetik a 
forgalmukat, hanem adminisztrációs ter-
heiket is csökkenthetik. 

A szállásadók szeptember 14-én 16:30-
tól a Bocskai Filmszínházban megrende-
zésre kerülő Szállásadói fórumon ismer-

kedhetnek meg a szoftverrel, ahol a 
bemutató mellett sor kerül a szállásadók 
és az önkormányzat közötti szerződéskö-
tésre is.

A szoftver október 1-jén lép életbe. Ez 
az innováció hiánypótló a város számára, 
hiszen amellett, hogy a vendégéjszakák 
számát hivatott növelni, az idegenforgal-
mi szolgáltatások minőségét is méri, így 
képes lesz visszajelzést adni a turizmusban 
érintett városi szervezeteknek, hol, milyen 
irányba fejlesszék szolgáltatásukat, emel-
lett programokat kínál, ezáltal modern, 
a korral haladni képes, szimpatikus  város 
képét nyújtja az érdeklődőknek.

2015. szeptember 1-én a Moziban került megrendezésre az a lakossági fórum, 
amelynek szervezője a Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulat volt. 

Lakossági fórumLakossági fórumLakossági fórumLakossági fórumLakossági fórumLakossági fórumLakossági fórumLakossági fórumLakossági fórum

Indul a visszaszámlálásIndul a visszaszámlálásIndul a visszaszámlálásIndul a visszaszámlálásIndul a visszaszámlálásIndul a visszaszámlálásIndul a visszaszámlálásIndul a visszaszámlálásIndul a visszaszámlálás

A VÍZ ÉLET, GONDOZZUK
KÖZÖSEN!
Fenyegető árvizek, pusztító aszály, hőség és 
hóvihar…az éghajlatváltozás hatásai egyre sür-
getőbbé teszik, hogy felkészüljünk ezekre a csapá-
sokra és – amennyire lehet – kezeljük a szélsőséges 
időjárás hatásait.

Az elv egyszerűnek tűnik: az árvizekkor lezúduló víz egy részének vissza-
tartásával, tározásával enyhíteni lehetne az aszályos időszak vízhiányát. 
A megvalósításhoz azonban új, a környezeti változásokhoz igazított stratégia 
kialakítására van szükség. Magyarország összes felszíni és felszín alatti vizére 
vonatkozó Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata jelenleg folyik és 2015. 
december 22-ig készül el.

A www.vizeink.hu honlapon követhetik nyomon és véleményezhetik a Vízgyűj-
tő-gazdálkodási Tervek országos, illetve a Duna, a Tisza, a Dráva és a Balaton 
vízgyűjtőkre vonatkozó fejezeteit.

Személyesen, a társadalmi és szakmai fórumokon kapcsolódhatnak be a viták-
ba, ahol a szakemberek és az érintett állampolgárok, vízhasználók megismer-
kedhetnek a területüket érintő legfontosabb problémákkal és azok megoldásá-
val. A területi fórumok meghívói a www.vizeink.hu oldalon találhatóak.

Magyarország vízben gazdag és vízben szegény ország is egyszerre. Gondos 
és előrelátó vízgazdálkodási tervezéssel megvédhetjük természeti kincsünket 
és kamatoztathatjuk a vizeinkben rejlő kihasználatlan lehetőségeket. „A termé-
szeti erőforrások, különösen… a vízkészlet… a nemzet közös örökségét 
képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára 
való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.” [Magyarország Alaptör-
vénye 2011. április 25., P) cikk]

Éljenek jogaikkal, a jövő érdekében ismerkedjenek meg az új Vízgyűjtő-gazdál-
kodási Tervekkel és véleményezzék azokat!

Somlyódy Balázs
főigazgató

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Fenyegető árvizek, pusztító aszály, hőség és 
hóvihar…az éghajlatváltozás hatásai egyre sür-
getőbbé teszik, hogy felkészüljünk ezekre a csapá-
sokra és – amennyire lehet – kezeljük a szélsőséges 

Szeptember 15. (kedd) 17 óra
 Doberdó-Isonzó, Buczkó József előadása 

az „Isonzó Express 2015” útról
 Helyszín: Móricz Pál Városi Könyvtár
Szeptember 17. (csütörtök) 17 óra
 Időszaki kiállítás az első világháború 

100. évfordulóján a Hajdúsági Múzeum, 
a HBML Hajdúböszörményi Fióklevél-
tár, valamint a helyi múzeum anyagából

 Köszöntőt mond: Szólláth Tibor polgár-
mester

 A kiállítást bemutatja: Varjasi Imre, a Haj-
dúböszörményi Fióklevéltár igazgatója

 A megnyitón leplezik le a hősi halott 
Daróczi Ambrus (1892–1917) repülős 
hadnagy emlékfalát

 Helyszín: Móricz Pál Helytörténeti Gyűj-
temény, Bocskai u. 13.

Szeptember 20. (vasárnap) 11 óra

A Móricz Pál Helytörténeti Gyűjtemény A Móricz Pál Helytörténeti Gyűjtemény A Móricz Pál Helytörténeti Gyűjtemény A Móricz Pál Helytörténeti Gyűjtemény A Móricz Pál Helytörténeti Gyűjtemény A Móricz Pál Helytörténeti Gyűjtemény 
programjai az első világháború 100. évfordulójáraprogramjai az első világháború 100. évfordulójáraprogramjai az első világháború 100. évfordulójára

 V. Székely Menekültek Emléknapja
 Helyszín: Katolikus Templom
 11:00 Ünnepi szentmise – Bemutatja  

főt. Msgr. dr. Darvas-Kozma József plé-
bános, püspöki káplán, c. esperes, Csík-
szereda

 12:00 A Székely Menekültek Emlék-
oszlopának koszorúzási szertartása – Igei 
köszöntőt mond: Nt. Gacsályi Gábor ref. 
Lelkipásztor

 Köszöntők: Szólláth Tibor polgármester, 
valamint a székely települések polgármes-
terei

Szeptember 25. (péntek) 15 óra
 A Kulturális Örökség Napok keretében
 Kegyeleti séta Hajdúnánás első világ-

háborús emlékhelyeihez
 Helyszínek: Hősök Emlékműve, Hősök 

Temetője, Hősök Ligete.
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 szeptember 12. (szombat) 16.00: Nosz-
talgia Táncdal és Nótadélután a Ná-
nási NNTE szervezésében.
Fellépnek: Gáspár Anni, Vállay Éva, 
Nádasdi László, Sarkadi László, vala-
mint az NNTE csoportja és szólistái. 
Zenél: Miskolci Balogh Zoltán prímás 
és zenekara.
Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelődé-
si Központ színházterme.
Belépőjegy: 1200 Ft
 szeptember 19. (szombat): Szüreti 

Sokadalom. A pro gram:
9.00–9.30: a szüreti menetben résztve-
vők gyülekezője a Kendereskertben.
9.30: a szüreti menet indulása a Ken-
dereskertből. A felvonulás útvonala: 
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.

 Közreműködik az Aranyvessző Nép-
tánc Csoport.

 Köztársaság tér:
 14.00: a Fourtissimo Együttes műsora 

– feldolgozások fúvósokra – a mustpré-
selés kezdete

 15.00: a Bocskai AMI néptánc tansza-
kának műsora. Fellépnek: Cinegelábú-
ak Néptánc Csoport, Bocskai Apródjai 
Néptánc Csoport, Aranyszalma I� úsági 
Néptánc Csoport

 16.00: csergetőverseny. Kérjük, aki sze-
retne részt venni a csergetőversenyen, 
előzetesen szeptember 11-ig jelentkez-
zen a művelődési központban.

 17.30: Molnár Orsi nosztalgiaműsora
 19.00: Szüreti Bál a művelődési köz-

pont színháztermében, zenél: az OKÉ 
Party zenekar

 Belépődíj: 3500 Ft/fő vagy 3000 Bocs-

kai Korona/fő, amely tartalmazza az 
aperitifet és a vacsorát.

 A menü: rántott csirkemell, baconba te-
kert csirkemáj, rántott gomba, rántott 
kar� ol, sütemény
A bálra jegyek szeptember 16. (szerda) 

16 óráig válthatóak a Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központban.

Felhívjuk a lakosság � gyelmét, hogy a 
szüreti menet vonulása során az érintett 
útvonalszakaszokon forgalmi torlódás 
várható! A menet vonulásának ideje alatt 
türelmüket és szíves megértésüket kérjük!
 szeptember 16-tól október 4-ig te-

kinthető meg a Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központ galériájában a 
„Papírokra nyomtatott történelem” c. 
kiállítás, amely során régi hajdúnánási 
képeslapok, nyomtatott dokumentu-
mok láthatók. 

Hajdúnánási Újság
Kedves Olvasóink!

Ezúton is szeretnénk tájékoztatni Önöket, 
hogy az elmúlt hetekben elindult a Nánás 
Pro Cultura Nonpro� t Kft. honlapja – 
www.nanasprocultura.hu – ahol részlete-
sen tájékozódhatnak a cég életéről, a Kéky 
Lajos Városi Művelődési Központ prog-
ramjairól, eseményeiről, a Tourinform 
Iroda nyújtotta utazási, turisztikai lehető-
ségekről. Innen is elérhetik a Hajdúnánási 
Televízió honlapját – www.nanastv.hu –, 
továbbá olvashatják lapunk legfrissebb 
számait, illetve 2011-ig visszamenően az 
összes lapszámot. Tervezzük, hogy a kö-
zeljövőben a régi – a második világháború 
előtti – Hajdúnánási Újság elektronikus 
változatait is feltöltjük honlapunkra, így 
valószínű sokaknak szerezhetünk örömet, 
hiszen így hozzájuthatnak akár a több 
mint száz éves lapszámok tartalmához. 

Második alkalommal került megrende-
zésre városunkban a Hajdúk Világtalálko-
zója. Ezúttal mint vendég érkezhettem ki 
a strand melletti fesztivál területre gyer-
mekemmel, s néhány kör úszás után – a 
friss vizű nagymedencében – már a lelá-
tón gyönyörködhettem a csatajelenetek-
ben, szurkolhattam a hajdú vitézeknek s 
szidhattam sportszerűen a törököket.

A gyönyörű tóparti tisztáson XV.–
XVII. századi hangulatot teremtettek a 
hazai és külföldi katonai hagyományőrző 
csoportok. Ropogtak a fegyverek, dörög-
tek az ágyúk, csattogtak a kardok. A törté-
net szerint a békés magyar hajdú faluba az 
adó meg� zetését követelő török csapatok 
érkeztek. A bíró hiába mondta, hogy idén 
már háromszor is � zettek, a törökök le-
szúrták, a falut kirabolták. A gyerekeket 
szekérre tették és el akarták vinni janicsár-
nak. A nőket, lányokat összekötözték és 
rabszolgaként akarták elhajtani. Az asszo-
nyok, akik „fogolyként” csak néhány mé-
terre álltak tőlem csendesen tűrték sorsu-
kat. Egészen addig, míg az egyik őrzésükre 
odarendelt nagydarab török bég – hamisí-
tatlan Debrecen környéki tájszólással – el 
nem ordította volna magát, hogy bizony 
ő most a rabságba vetett fehérnép minden 
egyes tagját meg fogja becsteleníteni. Na 
kitört erre a nagy sikítozás (még a lelátón 
is volt egy idősebb hölgy aki visítani kez-
dett, pedig világosan megmondták, hogy 
a cselekedet a nézőkre nem vonatkozik). 
A nagy hasú török pasa viszont tántorít-
hatatlan maradt s ennek cselekedeteivel 

is bizonyságát adta, mikor épp egy � atal 
lány hátsóját készült megtapogatni. No, 
ezt már én sem tűrhettem, elvégre nánási 
volnék, s az ártatlan hölgyek is azok.
 Veszi el onnan a kezét! – kiáltottam 

rá határozottan.
 Miért? Talán a lyányod? – kérdezett 

vissza szinte azonnal ragaszkodva a tájszó-
láshoz.
 Nem. De akkor is. – üvöltöttem.
 Akkor tán a feleséged? No meg mi 

közöd hozzá? – jutott eszébe hogy ki ne 
essen a szerepéből.

Mire válaszoltam volna már be is dobta 
az egyik „áldozatot” a szénaboglya tövébe. 
Mivel a közönség hangos kacajjal jutal-
mazta a próbálkozást hősünk diadalit-
tasan egyre másra rángatta a friss széna, 
bódító illata közé az asszonyokat, akik hol 
visítva, hol kuncogva, hol szemérmesen 
szem lecsukva reagálták le a történteket. 
Egészen addig, míg egy szúrós tekintetű, 
koránt sem vicces hangulatban lévő asz-
szonyra nem került a sor. Amint az alkal-
mi ágyra dobta őt, a mit sem sejtő jani-
csárunk, az olyan visításba, rúgkapálásba 
csápolásba kezdett, hogy török legyen a 
talpán, aki még csak a közelébe is férkőz-
hetett. Látta már – az előbb még hence-
gő –, hogy rossz lóra tett s menekülésre 
fogta a dolgot letéve a további asszonyok 
„molesztálásáról”. Mire kiszabadították a 
hölgyeket a hős hajdúk, már a környéken 
sem lehetett látni. Hiába, harciasok a ná-
nási asszonyok.

Kócsi Imre

 NYUGDÍJAS INTERNET KLUB:
 2015. szeptember 7. (hétfő) 14:00 

 KREATÍV KÉZMŰVES KLUB:
 2015. szeptember 10. (csütörtök) 

17:00 Fonott gyöngynyaklánc
 2015. szeptember 17. (csütörtök) 

17:00 Hűtő mágnes, üzenő füzettel
 2015. szeptember 24. (csütörtök) 

17:00 Párna, varrás nélkül
Jelentkezés (SZERDÁIG) és bővebb 

információ: Deme Mariann 06-52/381-
620; 06-20/919-0838

 KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS: 
 2015. szeptember 11. (péntek) 16:30 

Malacpersely készítése
 2015. szeptember 18. (péntek) 16:30 

BorsOttó és PapriKarcsi készítése pa-
pírból
Minden gyereket sok szeretettel várunk!
A kézműves foglalkozásokra SZER-

DÁIG várjuk a jelentkezéseket!
Jelentkezés és bővebb információ: 

Deme Mariann és Zsuga Anett 06-
52/381-620; 06-20/919-0838

 BABABÖRZE–HASZNÁLT BABA- 
ÉS GYEREKHOLMIK VÁSÁRA

 2015. szeptember 12-én (szomba-
ton) 9–13 óráig az I� házban.

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

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

 NOSZTALGIA FILMKLUB:
 2015. szeptember 14. (hétfő) 14:00 

 FILMKLUB:
 2015. szeptember 21. (hétfő) 17:00 

A szépség és a szörnyeteg
 Újra Filmklub az I� házban! Várunk 

szeretettel minden érdeklődőt, a prog-
ram ingyenes.

Okkal-Más-Okkal 
I� úsági Egyesület

A Nánás Pro Cultura Nonprofi t Kft. híreiA Nánás Pro Cultura Nonprofi t Kft. híreiA Nánás Pro Cultura Nonprofi t Kft. hírei
A Kéky Lajos Városi Művelődési Központ A Kéky Lajos Városi Művelődési Központ A Kéky Lajos Városi Művelődési Központ 
programajánlójaprogramajánlójaprogramajánlója

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Nánás Pro Cultura Nonprofi t Kft. pályázatot hirdet a Kéky Lajos Váro-
si Művelődési Központ (Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.) épületében lévő 
büfé helyiség bérbeadás útján történő hasznosítására 5 éves határozott 
időtartamra.

A pályázatok – melyek az ajánlott havi bérleti díj mértékét összegszerű-
en tartalmazzák – beadásának határideje és helye: 2015. szeptember 25. 
(péntek) 12.00 óra, a Nánás Pro Cultura Nonprofi t Kft. ügyvezetői irodája 
(4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. I. emelet)

A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. szeptember 28.

A pályázókat az eredményről írásban értesítjük. 

A pályázattal kapcsolatban bővebb információ kérése, illetve kérdések fel-
tevése a szilagyie.npc@nanasholding.hu e-mail címen lehetséges.

KócsiSztori: Harcias nánási asszonyokKócsiSztori: Harcias nánási asszonyokKócsiSztori: Harcias nánási asszonyokKócsiSztori: Harcias nánási asszonyokKócsiSztori: Harcias nánási asszonyokKócsiSztori: Harcias nánási asszonyok

Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület 
programajánlójaprogramajánlójaprogramajánlójaprogramajánlójaprogramajánlójaprogramajánlója

Anyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírek
Akiktől 2015. augusztus hónapban búcsút vettünk.Gratulálunk a 2015. augusztus hónapban 

házasságot kötött pároknak!
• Marján György–Ambrus Angelika Judit
• Toronyai Lajos–Lévai Erzsébet
• Demeter Gyula–Tóth Ildikó
• Czirják Imre–Zsuga Zsanett
• Berényi Zoltán–Kocsis Orsolya

• Zámbó Lászlóné
• Czernecki Józsefné
• Tóth Margit
• Aszalós Sándorné
• Zágonyi Antal
• Berencsi Miklósné

• Szirák Miklós
• Lente Erzsébet
• Pálmai Jánosné
• Nagy Gábor Ferenc
• Kovács Mihályné
• Mirkó Sándorné

Köszöntjük Hajdúnánás legi� abb lakóját! • Lente Hanna Réka

Helyreigazítás! Előző lapszámunkban az első oldali képes ajánlónkban sajnálatos 
tévedés történt; a „Nem vagyunk egyformák…” c. íráshoz a Mi Érted Élünk c. írás 
egyik fotója került. Mindkét féltől ezúttal is elnézést kérünk. (Szerk.)
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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: 06-70/306-6664
Weboldal: www.nanaspc.hu

Folyamatosan megújuló laptop, monitor
és számítógép készletünkkel és további
kiegészítőkkel várjuk önöket üzletünkbe!
Teljes körű számítástechnikai szerviz,
karbantartás és vírusirtás! 

kiegészítőkkel várjuk önöket üzletünkbe!kiegészítőkkel várjuk önöket üzletünkbe!
Teljes körű számítástechnikai szerviz,

E-mail: nanaspc2013@gmail.comE-mail: nanaspc2013@gmail.com

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

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

SZÁLLÁS ÉS ÉTKEZÉS
Hajdúnánáson

Szállást és étkezést is biztosítunk 
vendégeinknek!

Továbbra is vállaljuk:
• osztálytalálkozók
• eljegyzések, esküvők,
• családi ünnepek,
• vállalati rendezvények,
• konferenciák
 teljes körű lebonyolítását!

BOCSKAI 
ÉTTEREM ÉS SÖRÖZŐ
Fürdõ út 3. 

TERMÁL PANZIÓ
Kéky L. utca 11.

HÍVJON BENNÜNKET! Telefon: 06-30/871-5771

SZÉP-kártyát, Étkezési 
utalványokat, Bocskai 
Koronát is elfogadunk!

Előzetes asztalfoglalás
szükséges!
Részletek a honlapunkon!

AZ AKCIÓAZ AKCIÓAZ AKCIÓ
szeptember 15-től szeptember 15-től szeptember 15-től 
október 31-ig érvényes.október 31-ig érvényes.október 31-ig érvényes.

Részletekről Részletekről Részletekről 
érdeklődjön üzleteinkben!érdeklődjön üzleteinkben!érdeklődjön üzleteinkben!érdeklődjön üzleteinkben!érdeklődjön üzleteinkben!érdeklődjön üzleteinkben!
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Korona Patika

Cetebe 500 mg retard kapszula 120 db 3995 Ft 2990 Ft
Apranax gél 100 g 1751 Ft 1460 Ft
Nizoral Sampon 100 ml 3347 Ft 2859 Ft

www.szimpatika.hu

Bocskai Korona elfogadóhely! 

Gyógyszertárunk szombaton 8–12-ig nyitva tart.

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

INGYENES 
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
INGYENESINGYENES
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁSEBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
Kemencében készített házias ízekkel 
„A” és „B” menü választékkal. Igény szerint 
szombat, vasárnapra is. 

Seres Erika

INGYENES
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
Kemencében készített házias ízekkel 
„A” és „B” menü választékkal. Igény szerint 
szombat, vasárnapra is. 

720 Ft
adag

2015. augusztus 31.

HAJDÚNÁNÁSI TARTÓSÍTÓ ÉS ÉPÍTŐ 
SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET

SAJTÓKÖZLEMÉNY
BEFEJEZŐDÖTT A TÁMOP-2.4.3.D.2-13/1-2013-0688 AZONOSÍ-
TÓSZÁMÚ, „SZOCIÁLIS GAZDASÁGFEJLESZTÉS HAJDÚNÁ-
NÁSON” ELNEVEZÉSŰ PROJEKT 
Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendsze-
réhez Hajdúnánási Tartósító és Építő Szociális Szövetkezet által benyújtott Szo-
ciális gazdaságfejlesztés Hajdúnánáson című, TÁMOP-2.4.3.D.2-13/1-2013-0688 
azonosítószámú pályázatát a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága 
49 999 882 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

A pályázatot – melynek alapvető célja hátrányos helyzetű emberek foglalkoz-
tatása, képzése, munkatapasztalatuk megszerzésének elősegítése, valamint az 
ehhez szükséges eszközök beszerzése volt – a Hajdúnánási Tartósító és Építő 
Szociális Szövetkezet 2014. március 01. – 2015. augusztus 31. között valósí-
totta meg.

A szervezet a támogatásból 15 fő hajdúnánási hátrányos helyzetű munka-
vállalót foglalkoztatott 2014. december 01. – 2015. augusztus 31. között. 
A szociális szövetkezet e munkavállalók pályázati időn túli továbbfoglalkozta-
tását is vállalta változó időintervallumban, melynek költségeit már saját forrás-
ból fi nanszírozza.

A Hajdúnánási Tartósító és Építő Szociális Szövetkezet fő tevékenysége az Egyéb 
gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás. Ezen kívül építőipari tevékenységet folytat, 
valamint száraztésztát készít. A projekt lehetőséget biztosított a fenti tevékenységek 
végzéséhez szükséges eszközök beszerzésére, azok üzembe helyezésére, ill. a kez-
deti költségek fedezése révén a szociális szövetkezet, mint vállalkozás beindítására. 
A szociális szövetkezet munkatársai munkába állásuk előtt munkaerőpiaci reintegráci-
ós tréningen vettek részt és többen kisgépkezelői tanúsítványt szereztek.
Munkavállalóin mára több hónap tapasztalatszerzés után, készek és képesek a nyílt 
piaci kihívásoknak megfelelni, így szervezetünk tartós működésének alapját jelenthetik.

Szalka János
projektmenedzser
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Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felvett  személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 
megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok kezelése az érintett ek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro 
Cultura Nonprofi t Kft . végzi. Az érintett ek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérheti k azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, 
törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

Kiadó: Nánás Pro Cultura Nonprof it Kft. 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. 
Megjelenik: havonta két alkalommal, 7000 példányban, ingyenesen Hajdúnánás és Tedej háztartásaiban
Felelős kiadó: Szilágyi Erzsébet a Nánás Pro Cultura Nonprofi t Kft. megbízott ügyvezetője • Főszerkesztő: Rigó Tamásné 
Tördelés: Dekorinfo Plusz Reklámiroda • E-mail: hajdunanasi.ujsag@gmail.com • Tel.: 06/70-372-1517, 52-382-400
Hirdetésszervező: Szabó Endre • 06-30-523-6848 • Nyomás: Litográfi a Nyomda • ISSN 1215-9689

Férfi  kézilabda NB II.Férfi  kézilabda NB II.Férfi  kézilabda NB II.Férfi  kézilabda NB II.Férfi  kézilabda NB II.Férfi  kézilabda NB II.Férfi  kézilabda NB II.Férfi  kézilabda NB II.Férfi  kézilabda NB II. Edzőváltás, remek kezdésEdzőváltás, remek kezdésEdzőváltás, remek kezdésEdzőváltás, remek kezdésEdzőváltás, remek kezdésEdzőváltás, remek kezdés
Megkezdte felkészülését a fér�  NB II.-es 
kézilabda csapat, a 2015/2016-os őszi sze-
zonra. A felkészülésről, tervekről, változá-
sokról kérdeztük Hadas Sándort, a felnőtt 
csapat edzőjét. 
 Hogyan készültök a tavaszi szezonra?
 A felkészülésünket augusztus ele-

jén kezdtük, heti négy alkalommal van 
lehetőségünk a szeptember 19.-i rajtra. 
Alapjába véve a nagy meleg nagyon meg-
határozta az edzések intenzitását illetve 
a teljesítő képességet, de megpróbáltuk 
kellően kihasználni így is ezt az alkalmat 
arra, hogy kellőképpen felkészüljünk az 
NB II-es bajnokságra. 
 Mik a változások a csapatba, lesznek-e 

új játékosok?
 Teljesen meg� atalodik a csapat, hi-

szen a három harmincon túli játékos 
(Bancsók, Fehérvári, Madai) mellé a ju-
nior csapat tagjai kerültek, így ez nagyban 
befolyásolja ebben a bajnoki évben a cél-
jainkat is. Nagyon sokat gondolkodtunk a 
vezetőséggel azon, hogyan oldjuk meg azt 
a hiányt, mivel négy játékosunk is elment 
Nyírbátorba, helyettük nem sok értelme 
lett volna megint idősebb játékosokat iga-

zolni és azt a kis pénzünket is elköltsük 
rájuk, ezért úgy döntöttünk inkább a ju-
nior keretből hozunk fel játékosokat, il-
letve Kiss Márton a Hajdúböszörményből 
csatlakozott hozzánk.
 Mik a vezetőség elvárásai a csapattal 

szemben?
 Nagyon örülnék neki, ha megtud-

nánk ismételni a tavalyi eredményünket, 
de visszább kell venni. A junior játékoso-
kat be kell építeni nagyon jó kohézióval 
ki kell alakítani egy nagy magot. Minden 
csapat erősített az NB II-ben, ki kettős 
játékengedéllyel, ki az NB I/B-ből ki-
öregedett játékosokat igazolt. Mindenki 
nagy tervekkel vág neki ennek a szezon-
nak. Alapjába véve nálunk a 24–30 éves 
korosztály hiányzik. Igazság szerint egy 
sorral fogunk küzdeni és a � atalokat meg-
próbáljuk arra a bizonyos intervallumra 
feltenni a pályára, hogy az idősebbeket 
segítsék. Jelenlegi állapotban én azt mon-
dom, hogy a 6.–9. hely között, ha ott le-
szünk, akkor az egy ragyogó teljesítmény, 
de majd ha minden jól sikerül legfeljebb 
változtatunk célkitűzésünkön.

Sokunkat meglepett a hír, miszerint Da-
róczi Pétert az idei szezonban – a kapus 
cipőjét nemrégiben szögre akasztó – Imrő 
László váltja a kispadon. Érdeklődve kér-
deztem hát az új edzőt a miértekről, a 
csapatról, a tervekről illetve az érkező s 
távozó emberekről.
 Megnyugtathatok mindenkit, hogy 

semmiféle személyi probléma nincs az 
edzőváltás hátterében – kezdte Imrő Lász-
ló, mikor első sikeres hazai mérkőzésünk 
után leültem mellé a kispadra. Családi 
okok illetve munkahelyi elfoglaltságai 
miatt megcseréltük a két korosztályt. 
Ez remélhetőleg egy vagy két évre szól. 
A vezetőség is úgy gondolja, hogy remél-
hetőleg hasznára válik a csapatnak hisz 
az edző sem szokja meg a játékosokat, s 
a játékosok sem az edzőt. Nevezhetjük 
egyfajta frissítésnek is. A frissítéseknél 
maradva több érkező s távozó játékosról 
is beszámolhatok. Távozott Fábián Sza-
bolcs, Fodor János, Félegyházi Zoltán, 
Csatári Dávid, Kovács Máté Olivér, és 
Dávid Tamás. Sok sikert kívánunk nekik 
további pályafutásukhoz. Az érkezők közt 
köszönthetjük Papp Renátót, Mile Mátét, 
Berán Balázst és Juhos Lászlót. Ők mind 
a négyen Derecskéről érkeztek. Visszajött 
hozzánk Újvári Zsolt is, akit a munkahe-
lye ide szólított és nagyon szeretett volna 
újra nánási színekben játszani. Kondora 
Konrádot is üdvözölhetjük – reméljük, 
hogy az alma nem esett messze a fájától 
s büszke lehet rá egykori nagyszerű játé-
kosunk és volt edzőnk Kondora Józsi – (a 
nyitó meccsen a második gólt ő szerezte. 
a szerk.) Konrád egyébként a Nyíregyházi 
Főiskolán tanul tovább s így van lehetősé-
ge nálunk Játszani. Egy féléves kitérő után 

Férfi  kézilabda NB II Északkelet 2015–2016 őszi bajnoki szezon fordulói
Szeptember 19-e (sz) 17:00 (19:00) óra. Tiszavasvári SE–Hajdúnánás KSE
Szeptember 25-e (p) 19:00 (17:00) óra. Hajdúnánás KSE–Bőcs KSC 
Október 3-a (sz) 15:00 (17:00) óra. Kazincbarcika–Hajdúnánás KSE
Október 10-e (sz) 18:00 óra. Hajdúnánás KSE–Mezőkövesdi KC
Október 18-a (v) 17:00 (15:00) óra. Fehérgyarmati VSE–Hajdúnánás KSE
Október 21-e (szerda) 18:00 (16:00) óra. Hajdúnánás KSE–Balmazújvárosi KK
Október 31-e (sz) 17:00 (15:00) óra. Rádió M Miskolc–Hajdúnánás KSE 
November 14-e (sz) 18:00 (16:00) óra. Hajdúnánás KSE–Kisvárdai KC
November 21-e (sz) 18:00 (16:00) óra. DEAC–Hajdúnánás KSE
November 27-e (p) 19:00 (17:00) óra. Hajdúnánás KSE–Hajdúböszörmény
December 5-e (sz) 17:00 (15:00) óra. Berettyó MSE–Hajdúnánás KSE

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

2015. szeptember 19-én (szombaton) 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat „7 
holdas” taván (Fürdő u. vége) horgász-
verseny kerül megrendezésre. A versenyre 
minden hajdúnánási horgász érvényes ál-
lami jeggyel rendelkező limitált létszám-
ban jelentkezhet (40 fő). A versenyen 2 
végszerelék 1–1 horog engedélyezett. Ne-
vezési díj 3000 Ft, amelyet a Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal (Hajdú-
nánás, Köztársaság-tér 1.) pénztárában 
munkanapokon szeptember 7-től szep-

tember 17. közötti időpontban pénztári 
nyitvatartási időben (Hétfő–Csütörtök 
de. 8.00–15.00 óráig, Pénteken de. 8.00–
12.00 óráig) lehet be� zetni. Gyülekezés 
a helyszínen 6 óra 30 perckor. A verseny 
7.00 órától 15.00 óráig tart. Az első há-
rom helyezett és a legnagyobb halat kifo-
gó horgász díjazásban részesül. 
(További információ a 30/487-73-16 tele-
fonszámon kérhető).

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Idén is nagyszabású, egész napos rendez-
vény keretében zajlott a Megyei Vadász 
Nap és a Hajdúnánási Vállalkozói Napok. 
Öröm volt nézni a Gyógyfürdő fesztivál 
területén főző, beszélgető társaságokat, 
jókedvűen mulatozó helyi és nem helyi 
vendégeket. Mint előző lapszámunkban 
olvashattuk, volt ott minden mi szem-
szájnak ingere. A szervezők példásan 
gondoskodtak mindenkiről – kerítésen 
belül. És itt van egy ici-pici probléma. Az 
idei nyár talán egyik legforróbb napján 
néhány vásározó – kézműves, vállalkozó 
– valamilyen ok miatt nem kerülhetett a 
kerítésen belülre. Köztük helyi alkotók is, 
meg persze néhány vásározó, akik egyéb-
ként általában minden ilyen kirakodó 

rendezvényen itt vannak; cukorka árus, 
késes, kosárfonó, mézeskalácsos, bazáros 
stb. Tőlük és velük teljes egy-egy ilyen 
„népünnepély”. Bár az aprócska kis fák 
adtak ugyan némi enyhelyet, de alapjá-
ban véve ezek az árusok ki voltak téve a 
nagyfokú gépjármű forgalomnak, forró-
ságnak, pornak, ami ugye az árunak sem 
használt. Arról már nem beszélve, hogy 
a járda és úttest közötti keskeny sávban 
nem éppen ideális az árusítás. Először 
azt gondoltam, valószínű annyi vállalko-
zó volt, hogy nekik már nem jutott hely, 
kerítésen belül. Nézelődésem közepette 
azonban konstatálnom kellett, hogy azért 
ez korántsem így van, hiszen a területen 
akadt volna még hely ennek a néhány 

HORGÁSZVERSENY VÁROSUNKBANHORGÁSZVERSENY VÁROSUNKBANHORGÁSZVERSENY VÁROSUNKBANHORGÁSZVERSENY VÁROSUNKBANHORGÁSZVERSENY VÁROSUNKBANHORGÁSZVERSENY VÁROSUNKBANTér-Fél: Keserédes morgolódás – Tér-Fél: Keserédes morgolódás – Tér-Fél: Keserédes morgolódás – Tér-Fél: Keserédes morgolódás – Tér-Fél: Keserédes morgolódás – Tér-Fél: Keserédes morgolódás – 
kerítésen kívülkerítésen kívülkerítésen kívülkerítésen kívülkerítésen kívülkerítésen kívül

árusnak. Érdeklődésemre elmondták, 
hogy a jelentkezésnél csupán a kamarai 
tagság és rendezett vállalkozási menet volt 
a kritérium. Arról akkor nem esett szó, 
hogy ők nem árusíthatnak a rendezvény 
területén. Nem történt égbekiáltó dolog, 

csupán rossz szájíz maradt, amit szeren-
csére egy másik település másik rendezvé-
nye meg tudott édesíteni, és feledtette az 
itthoni diszkriminációt. 

Egy hajdúnánási nyugdíjas 
(név és cím a szerkesztőségben)

Csíszár Szabolcs is visszatért hozzánk. 
Összességében elmondhatjuk, hogy bár 
jó játékosok távoztak, de igazán jók is ér-
keztek. Csapatunk egy sikeresnek mond-
ható nyári felkészülésen van túl. Játékunk 
továbbra is a stabil védekezés, és a gyors 
támadás. Ugyanerre kívánjuk a hangsúlyt 
fektetni. Az előző idényekben sem voltak 
erőnléti problémáink s úgy gondolom 
idén sem lesz. Célkitűzéseink – mivel 
nem tudjuk milyen erős lesz a bajnokság, 
így helyezésben egyelőre nem gondolko-
dunk – viszont a tavalyi 11 győzelmünket 
mindenképpen túl szeretnénk szárnyalni 
(14–15 győzelem, s 5 döntetlen erejéig). 
A sorsolás az első hetekben nem nagyon 
kedvezett nekünk, mindenesetre szeret-
nénk tisztességgel helytállni. Azt viszont 
őszintén remélem, hogy még több hazai 
szurkoló látogat majd ki, s buzdít ben-
nünket az immáron Nagy Norbert Sport-
központtá keresztelt s megújult létesítmé-
nyünkbe.

Kócsi Imre


