
em mindennapi rendezvény 
helyszíne volt szeptember 16-
án városunk; a főtéren felállított 

pavilonok színes kavalkádja láttán azt le-
hetett volna gondolni, valamiféle vásári 
forgatagba csöppentünk bele. Pedig az itt 
kiállított termékek 35 megyei település 
közfoglalkoztatási munkaprogramjának 
gyümölcsei voltak. A rendezvény résztve-
vőit elsőként Szólláth Tibor polgármester 
úr köszöntötte, aki az üdvözlő szavak mel-
lett szólt azokról kihívásokról, amelyek-
kel városunkban is meg kellett, meg kell 
küzdeni. „Nem az elsődleges munkaerő 
piaccal és nem a proit orientált cégekkel 
kell összehasonlítani a jelenlegi közfog-
lalkoztatást, hanem a rendszer korábbi 
önmagával.” – emelte ki köszöntőjében, 
majd hozzáette: de ha ezt az összehason-
lítást megtesszük, akkor sincs senkinek 
szégyenkezni valója, hiszen amilyen széles 
palettán dolgoznak a települések, az fan-
tasztikus teljesítmény. 

Rácz Róbert, a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal kormánymegbízottja kö-
szönetét fejezte ki ebben a szerteágazó, és 
óriási rendszer minden közreműködőjé-
nek. „Pontosan tudom, hogy Hajdúnánás 

városa a megye több településével együtt 
nem problémát, nyűgöt, hanem lehetősé-
get, értékteremtést látott, s lát mind a mai 
napig a közmunkaprogramban.”

Réthy Pál, a Belügyminisztérium Köz-
foglalkoztatási Stratégiai és Koordinációs 
Főosztály főosztályvezetője a közfoglal-
koztatási-rendszer múltjáról, jelenéről, 
s annak tapasztalatairól szólt megnyitó 
beszédében. Főosztályvezető úr elmond-
ta, hogy 2011 óta a kormány egyre maga-
sabb költségvetési forrásokkal támogatja 
a hazai közfoglalkoztatást, melyhez szer-
vesen kapcsolódik a munkaerő-képzés, 
szolgáltatás is. 

A köszöntőkben is emlegetett sokszí-
nűséget szinte minden kiállítónál megta-
pasztalhatta a látogató, pl. az egyekieknél 
is, ahol ügyes kezű asszonyok a csipke-
verés csöppet sem egyszerű tudományát 
mutatták be a nap folyamán, de másfajta 
kézműves tevékenységet is folytatnak a fő 
mezőgazdasági proil mellett.

A bemutatóra Biharból sok kislélek-
számú település érkezett, pl. az 1500 la-
kost számláló Esztár is. Az idén 800 éves 
község vezetése is folyamatosan keresi az 
újabb lehetőségeket, amivel bővíthetik a 
palettát, itt pl. élőben láthattuk a hidegen 
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Hajdúk a Szigeten

3. oldal

Átadták a Dorogi utcai óvoda 
felújított épületét

3. oldal

Kőrösis diákok Németországban

5. oldal

Zsúfolt hétvége a Naná Színháznál

5. oldal

Hidegen sajtolt olaj, cirokseprű, csipkeverés, fabrikett, 
betonelem gyártás – Egész napos kiállításon mutatkozott be 

Hajdú-Bihar megye közfoglalkoztatási rendszere
Szeptember 16-án Hajdúnánáson rendezték meg az első Megyei Közfoglalkozta-
tási Kiállítást, Hajdúnánás Város Önkormányzata és a Hajdú-Bihar Megyei Kor-
mányhivatal szervezésében. Az egész napos, szakmai konferenciával összekötött 
program lehetőséget adott 35 megyei település számára, hogy bemutathassák a 
startmunka mintaprogramok eredményeként előállított termékeiket és mindemel-
lett azt, hogy az elmúlt időszak során milyen helyi értékteremtő munkát végeztek, 
elsősorban a közösségük javára.

N

sajtolt olaj készítését, de újabb munkale-
hetőséget is keresnek a jelenlegi 155 köz-
foglalkoztatottnak. A legtöbb kiállítónál 
már megtalálható volt a saját márkanév 
alatt forgalmazott helyi termékek hosszú 
sora. A bemutatkozók sorában természe-
tesen ott volt Hajdúnánás is, a Nánási 
Portékával és a helyi sajátosságainkkal. 

A nap folyamán a településvezetőknek 
és az érdeklődőknek szakmai konferenciát 
is szerveztek, ahol Réthy Pál, a Belügymi-
nisztérium Közfoglalkoztatási Stratégiai és 
Koordinációs Főosztály főosztályvezetője 
és a Lőrincz Leó, a Belügyminisztérium 
Közfoglalkoztatásért Felelős Helyettes Ál-
lamtitkárság közigazgatási főtanácsadója 
beszéltek a közfoglalkoztatás eddigi ered-
ményeiről és a jövő évi tervekről. Mint 
elhangzott, az új lehetőségek mellett nagy 
létszámú képzési programot terveznek in-
dítani, és a költségvetés is ismét jelentősen 
emelkedik, mintegy 340 milliárd forintra.

Az egész napos rendezvény részét ké-
pezte egy főzőverseny is, ahol természete-
sen saját alapanyagokat használtak a ver-
senyzők. A megmérettetésre 24 település 
27 főzőhelyen készült, igen változatos, de 
alapjában véve hagyományos ételekkel. 
Az okleveleket és a díjakat Réthy Pál adta 
át. A sokféle étek közül harmadik helye-
zést ért el Csökmő galamblevese, 2. lett 
Nyírábrány csapat, míg az első díjat Tetét-
len érdemelte ki, ízletes struccpörköltjé-
vel. A jó ízűen elfogyasztott ebédhez már 
a résztvevő települések hagyományőrző 
csoportjainak folklór műsora adta meg az 
alaphangot. 

Mint láthattuk, hallhattuk a megye 
legtöbb önkormányzata nagyon ügyesen, 
kreatívan él a közfoglalkoztatás nyújtotta 
lehetőséggel, és számtalan használható 
ötletük van a helyi értékek megtalálására, 
bemutatására, hasznosítására. A kezdeti 
ároktisztításon, köztisztasági feladatok 
elvégzésén – a sokat emlegetett söpröge-
téseken – ma már jóval túlmutat a 2015. 
szeptember 16-án, Hajdúnánáson is meg- 
és bemutatott értékteremtő foglalkoz-
tatás. És mindamellett remek lehetőség 
adódott a közösségeknek a találkozásokra, 
a tapasztalatok, ötletek kicserélésére, jó 
hangulatú beszélgetésekre.

(HNU)
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PÁLYÁZAT
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló, 1992. évi XXXIII. tör-
vény (a továbbiakban Kjt.) 22/B. §-a, 
23. §-a, valamint a végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet 7. 
§-a és a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 
alapján pályázatot hirdet a intézményve-
zetői feladatkör ellátására, igazgatói kine-
vezéssel és határozott idejű – 5 évre szóló 
– munkaviszonnyal. 

Az intézmény neve: Hajdúnánás Vá-
rosi Rendelőintézet (4080 Hajdúnánás, 
Kossuth u. 10.) 

Az intézményvezető feladatai:
 Hajdúnánás Városi Rendelőintézeté-

nek vezetése,
 felelős a rendelőintézetben működte-

tett alap és szakellátások rendelési ide-
jének ellenőrzéséért, az ellátások folya-
matos biztosításának koordinációjáért,

 felelős a betegellátás, gondozás, a szak-
ma szabályai és etikai követelményei, 
valamint a vonatkozó jogszabályok tel-
jes körű teljesítéséért, az ellátás feltéte-
leinek biztosításáért,

 felelős a szakellátás és alapellátás te-
vékenységének rövid- és középtávú 
tervéért, a szükségleteknek megfelelő 
humán erőforrás biztosításáért, az ellá-
tások dokumentációjának folyamatos, 
naprakész, szakszerű vezetéséért, validi-
tásáért, a rendelések, betegellátás rend-
jének kialakításáért és megvalósításáért,

 az intézménynek a hatályos jogsza-
bályokban, a Szervezeti és Működési 
Szabályzatban, az intézményt fenntartó 
határozataiban, a szakmai követelmé-
nyekben megfogalmazottaknak megfe-
lelő folyamatos és gazdaságos működ-
tetése,

 az intézmény szakmai és működési ter-
veinek előkészítése, egyeztetése és meg-
valósítása,

 Hajdúnánás város lakosságának egész-
ségi állapotát igyelembe vevő hatékony 
szolgáltatások kialakítása,

 a hosszú távú stabil gazdálkodás felté-
teleinek, az intézményi működés haté-
konyságának folyamatos biztosítása, 

 a társintézményekkel, helyi, területi és 
országos szakmai szervezetekkel, (nem-
zetközi intézményekkel) kapcsolattartás.
Pályázati feltételek: büntetlen előélet, 

továbbá orvostudományi vagy egyéb) 
egyetemi szintű végzettség, és egészség-
ügyi (szak) menedzseri képesítés, vagy 
egészségügyi menedzsment szakirányú to-
vábbképzési szakon szerzett képesítés, va-
lamint, legalább 5 éves vezetői gyakorlat 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
orvosi diploma és szakorvosi képesítés. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: a 
pályázó részletes szakmai önéletrajzát, ké-
pesítési okiratának/okiratainak másolatát, 
három hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítványt, a legalább 5 éves vezetői 
gyakorlatot igazoló dokumentumokat az 
intézmény jövőjét érintő részletes szak-
mai koncepciót, nyilatkozatot, melyben a 
pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati 
anyagát a döntést előkészítő Bizottság, va-
lamint a Hajdúnánás Városi Önkormány-
zat Egészségügyi és Szociális Bizottsága és 
Képviselő-testülete megismerje, és abba 
betekintsen, a pályázó nyilatkozatát arról, 
hogy Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a pályázat elbírálására 
vonatkozó előterjesztést nyilvános, vagy 
zárt ülés keretében tárgyalja. A pályázati 
eljárás részletes szabályait a 13/2002. (III. 
28.) EüM rendelet tartalmazza.

A pályázatban szereplő c) d) pontban 
meghatározottak alól a 13/2002. (III. 28) 
EüM rendelet alapján, felmentés kérhető.

A megbízás időtartama: 5 év, 2016. 
január 1 – 2020. december 31. 

A megbízás kezdő napja: 2016. ja-
nuár 1.

A pályázat benyújtásának feltételei, a 
pályázati eljárás lefolytatására, a juttatá-
sokra vonatkozó és egyéb információk: 
 A pályázatoknak zárt borítékban, legké-

sőbb a pályázati felhívásnak a kozigallas.
gov.hu honlapon történő megjelenésétől 
számított 30. nap 13 óráig kell beérkez-
nie a Hajdúnánási Közös Önkormány-
zati Hivatal (4080 Hajdúnánás, Köztár-
saság tér 1.) szám alatti címre, „Pályázat 
a Városi Rendelőintézet intézményveze-
tői álláshelyére” jeligével ellátva. 

 A pályázat kiírója hiánypótlási lehető-
séget nem biztosít.

 A pályázatokat a benyújtás határidejé-
től számított 30 napon belül – a fel-
kért előkészítő bizottság, valamint az 
Egészségügyi és Szociális Bizottságának 
véleményezését követően, a Képviselő-
testület a pályázatok benyújtását köve-
tő első rendes ülésén bírálja el. 

 A munkakör 2016. január 1. napjától 
tölthető be, 

 bérezés és juttatás: Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény alapján a Képviselő-testület 
döntésében meghatározottak szerint,

 a pályázat kiírója fenntartja magának a 
jogot, hogy megfelelő pályázó hiányá-
ban a pályázati eljárást eredménytelen-
nek nyilvánítsa. 

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a 
képviselő-testület 2015. szeptember 24-
én ülést tartott. 
 A napirendek elfogadása után a testület 

módosította a 2015. évi költségveté-
séről, az államháztartáson kívüli forrás 
átadásáról-átvételéről, valamint a közte-
rületek elnevezéséről és a házszám-meg-
állapítás szabályairól szóló rendeleteit.

 A testület megismerte és elfogadta az 
önkormányzat és intézményei 2015. I. 
félévi gazdálkodásáról, az önkormány-
zat bizottságainak 2014. szeptem-
ber–2015. augusztus havi munkájáról, 
a Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal 2014. július 1. és 2015. június 
30. közötti időszakban végzett tevé-
kenységéről, a Városi Rendelőintézet 
2014–2015. évi munkájáról, a Hajdú-
nánási Építő és Szolgáltató Kft. 2014. 
évi közfeladat-ellátási beszámolóit.

 Megismerte és elfogadta a „Minden 
gyerek reggelizzen!” programról szóló 
tájékoztatót, illetőleg a program folyta-
tásáról döntött. 

 Jóváhagyta Hajdúnánás Város Integrált 
Településfejlesztési Stratégiáját, kezde-
ményezte az önkormányzati ASP köz-
ponthoz történő csatlakozást. 

 Pályázatot hirdetett a Városi Rendelő-
intézet magasabb vezető beosztású ál-
láshelyének betöltésére. 

 Engedélyezte a Hajdúnánási Óvoda 
csoportjai maximális létszám túllépé-
sét, illetve meghatározta az intézmény 
engedélyezett álláskeretét. 

 Elhatározta a Hajdúnánási Építő és 
Szolgáltató Kft-vel megkötött közfel-
adat-ellátásra vonatkozó szerződések 
felülvizsgálatát. 

 A képviselő-testület Tiszagyulaháza, 
Újtikos és Folyás községek képviselő-
testületeivel együtt tárgyalták meg és 
hagyták jóvá a Hajdúnánási Járás Járási 
Esélyteremtő Programtervét.

 Kinyilvánította azt a szándékát, hogy 
csatlakozni kíván a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjrendszer 2016. évi fordulójához, 
amellyel kapcsolatban a 2016. évre 

költségvetési kötelezettséget is vállalt. 
 A testület 2015. szeptember hónaptól 

2016. június hónapig támogatásban 
részesítette a gimnáziumi képzésben 
továbbtanuló tehetséges diákokat Haj-
dúnánás Városi Önkormányzat Ösz-
töndíjszabályzata alapján. 

 A testület kinyilvánította azon szándé-
kát is, hogy egy új, területi kötelezett-
séggel bíró felnőtt háziorvosi körzetet 
alakít ki.

 A testület közbeszerzési eljárást lezáró 
döntést hozott a közbiztonság növe-
lését szolgáló kamararendszer kiépíté-
sére, a város központi orvosi ügyeleti 
feladatinak ellátására és a Városi Ren-
delőintézet épületenergetikai fejlesztése 
tárgyában, illetve BM EU Önerő Alap 
támogatásra pályázat benyújtását hatá-
rozta el. 

 A testület a hajdúnánási Erődrendszer 
bemutatásához a város teljes települész-
szerkezetét bemutató város-makett ké-
szítését határozta el.

 A testület két esetben döntött az ÉA-
OP-5.1.1/D-12-2013-0014 jelű, a 
„Hajdúnánási Gyógyfürdő környeze-
tének funkcióbővítő fejlesztése” című 
pályázat keretében megvalósított épü-
leteknek az ingatlan-nyilvántartásba 
történő feltüntetéséről.

 A testület két határozatában döntött 
arról, hogy egyirányú forgalmi rendet 
kétirányú forgalmi renddé kívánja mó-
dosítani. 

 A testület két döntést hozott ingatlan 
átminősítéséről, egy esetben felérté-
kelt önkormányzati ingatlan forgalmi 
értékét hagyta jóvá, illetve magánsze-
mélyek által felajánlott ingatlanrészek 
önkormányzat üzleti vagyonába törté-
nő besorolásról hozott határozatot.

 A nyilvános képviselő-testületi ülések 
előterjesztési és a hozott rendeletek, ha-
tározatok a www.hajdunanas.hu hon-
lapon az Önkormányzat részben Tes-
tületi ülések/Meghívók, előterjesztések 
menüpont alatt megtekinthetőek. 

Szólláth Tibor 
polgármester 

Képviselő-testületi ülés hírei

Anyakönyvi hírek

Gratulálunk a 2015. augusztus-szeptem-
ber hónapban házasságot kötött pároknak!

2 Pápai Zsolt–Csorvási Antónia

2 Haraszti Tamás–Papp Marianna

2 Lente Zoltán–Domoszlai Adrienn

2 Csuka Nándor–Mecsei Enikő

2 Porkoláb Norbert–Kovács Bettina

2 Megyesi Róbert–Kállai Andrea

1 Csergő Tiborné

1 Csuka Sándor Miklós

1 Furkó Andrásné

1 Kanda Miklós

1 Karócz Imre

1 Kállai István László

1 Kelemen Péter 

Zsigmond

1 Kiss Antal

1 Klémán Ferencné

1 Nagy Lajosné

1 Oláh Imréné

1 Polyák Imréné

1 Porkoláb Lajos Balázs

1 Reszegi Lajosné

1 Ruszin Tibor

1 Szendrei Lajosné

1 Varga Zoltán

Akiktől 2015. szeptember hónapban 
búcsút vettünk:

Köszöntjük Hajdúnánás legijabb lakóit!
3 Mezei Emma

3 Kovács Zoltán

3 Legény Léna

3 Molnár Antal Dávid

3 Szuromi Gréta

„2015. szeptember 22-én 90. születésnapja al-
kalmából virágcsokorral, és Orbán Viktor mi-
niszterelnök úr által megküldött emléklappal 
köszöntötte Fejér Péternét dr. Juhász Endre, 
Hajdúnánás város alpolgármestere.
Isten éltesse sokáig Klárika nénit erőben és 

egészségben családja körében!”

Születésnapi köszöntő
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Több mint 60 millió forint támogatá-
si összegből 2014 nyarán kezdődött el 
a Hajdúnánási Óvoda Dorogi u. 24. sz. 
alatti tagintézmény épületenergetikai kor-
szerűsítése. A felújítás magába foglalta a 
külső oldali nyílászárók cseréjét, a hom-
lokzati hőszigetelést, a világítási és a fűtési 
rendszer korszerűsítését, a kazánok és a 
radiátor szelepek cseréjét, napkollektor és 
napelemes rendszer kialakítását. 

Szólláth Tibor polgármester úr köszön-
tőjében kiemelte, hogy az elmúlt években 
bekövetkezett fejlesztések, korszerűsíté-
sek az oktatási intézményeinkben nem 
mást szolgálnak, mint, hogy a bölcsődei, 
óvodai, általános - és középiskolai neve-
lés a jövőben még eredményesebb, haté-
konyabb legyen, mindemellett ésszerű, 
racionális és gazdaságos üzemeltetést te-
gyenek lehetővé, továbbá hangsúlyozta; 
a korszerűsítések legfőbb célja, hogy ne 
jelentsen versenyhátrányt Hajdúnánáson 
megszületni, felnőni, élni a környező tele-
pülésekhez képest. 

„Közös célként, s feladatként kell ke-
zelnünk azt, hogy az önkormányzat, a 
pedagógus közösségek, a szülők és a gyer-
mekek egysége ne bomoljon meg, hiszen 
ezek a fejlesztések mit sem érnek nélkü-
lük” – fogalmazott Szólláth Tibor. 

Ahhoz, hogy az épület teljes egészében 
megújulhatott szükség volt a pályázati 

forráson túl a Hajdúnánás Városi Ön-
kormányzat saját erejére is, melynek kö-
szönhetően a Gyermekkert Óvoda nyári 
karbantartásának keretében ez év június 
és augusztus közötti időszakában közel 
4 és fél millió forint felhasználásával a 
Gazdasági Ellátó Intézmény és a közfog-
lalkoztatottak szakembereivel végezték el 
a belső felújításokat.

Az ünnepi köszöntők után a Hajdúná-
nási Óvoda Gyermekkert Óvodai tagin-
tézmény Gomba csoportjának műsorát 
láthatták a megjelentek, majd Kovácsné 
Bata Éva, a Hajdúnánási Óvoda intéz-
ményvezetője beszédében köszönetét fe-
jezte ki mindazoknak, akik hozzájárultak 
ahhoz, hogy egy ilyen megújult, korszerű 
épület várja az óvodásokat, szülőket és pe-
dagógusokat egyaránt. Az épületet a tör-
ténelmi egyházak képviselői Nagytisztele-
tű Gacsályi Gábor református lelkipásztor 
és Szaplonczay Gergely görög katolikus 
káplán megáldotta és megszentelte.

A rendezvény zárásaként dr. Tiba Ist-
ván, térségünk országgyűlési képviselője, 
Szólláth Tibor, Hajdúnánás város polgár-
mestere és Kovácsné Bata Éva, a Hajdú-
nánási Óvoda intézményvezetője átvágta 
a nemzetiszínű szalagot, ezzel hivatalosan 
is átadták az épületet a gyermekeknek és 
pedagógusoknak. 

(HNU)

2013 februárjában nyílt lehetőség pályá-
zat benyújtására, melyet a Közreműkö-
dő Szervezet 2013-ban ezt első körben 
elutasított. A döntés ellen fellebbezést 
nyújtottunk be, melynek végül helyt adva 
ebben az évben újraértékelték azt. A Kor-
mány szeptemberben kedvezően döntött 
a pályázatunk ügyében, így múlt hónap 
22-én vehettük kézbe a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium Támogató Levelét. A 
Képviselő-testület szeptemberi ülésén 
dönthetett a kivitelezés feltételeiről, va-
lamint a projekt rendkívüli fontosságára 
tekintettel vállalta az eredeti pályázathoz 
képest magasabb műszaki tartalommal 
kivitelezendő, 120 millió forint összkölt-
ségű beruházáshoz a többletköltség inan-
szírozását, és megtörtént a kivitelező cég 
kiválasztása is.

A pályázat még a 2007–2013 időszak 
európai forrásaiból kaphat támogatást, 
mely ciklus zárása nagyon szoros határ-
időket ír most elő számunkra a megvaló-
sításban.

Mérlegelve azonban a beruházás fon-
tosságát, szoros határidők betartása mel-
lett a megvalósítás mellett döntött a Kép-
viselő-testület.

A kivitelezés határidőre történő teljesí-
tése önmagában is hatalmas feladat, amit 
tovább nehezít az őszi változó időjárás és 
az, hogy a beruházás időtartama alatt is 
fent kell tartani a rendelő működését, a 
betegek ellátását. 

A tervezett ütemterv értelmében a 
munkálatok október 5-én kezdődnek és 
november 30-án fejeződnek be. Felhívjuk 

a lakosság igyelmét, hogy a kivitelezési 
munkák biztosítása érdekében a forgalom 
elől lezárásra kerül a rendelőépület hátsó 
parkolója, illetve az oda be- és kivezető 
utcaszakaszokon mind a gyalogos-, mind 
a gépjárműforgalom tiltásra kerül (az álta-
lános iskola hátsó gyalogos bejárata zárva 
lesz). 

Tekintettel arra, hogy a rendelőintézet 
minden helyiségében lesznek bontási-épí-
tési munkálatok, a rendelések időszakos 
átszervezése várható. Ezekről az intéz-
ményben, valamint a Hajdúnánás város 
honlapján (www.hajdunanas.hu) folya-
matos tájékoztatást nyújtunk.

A légtechnikai rendszer felújítása az 
egész épületben zajjal és egyéb kellemet-
lenségekkel jár majd, ami miatt minden-
kitől kérjük szíves türelmét és megértését.

A pályázatban megfogalmazott célok 
alapján a külső, a tetőszigetelését is ma-
gában foglaló hőszigetelést kap az épü-
let, a legkorszerűbb hővédő üvegezés 
alkalmazásával az összes külső ablak és 
ajtó kicseré lésre kerül. A fűtési rendszer 
energiatakarékos korszerűsítése mellett a 
légtechnikai rendszer teljes felújításával új 
szellőztető rendszer kerül kiépítésre. 

Bízunk abban, hogy a következő két 
hónapban a betegek és dolgozók együtt-
működésével minimálisra csökkenthetjük 
az építéssel járó kellemetlenségeket, és 
decemberben már egy megújult, energia-
takarékos épületben folytatódhat a Ren-
delőintézet munkája, az újévet egy beteg 
épület meggyógyításával várhatjuk. 

(HNU)

Dr. Kákóczki Balázs történész a hajdú 
gyökerekkel foglalkozó könyvében ol-
vashatjuk, hogy Szederkény újjászületése 
a hajdútelepítésnek köszönhető, melyet 
köztudottan Lorántfy Zsuzsanna haj-
tott végre 1651-ben. Ennek a múltnak 
az ápolásáért szervezte meg Tiszaújváros 
a „Hajdúk Szigete” rendezvényt, melynek 
gerincét a hajdúk adták. A rendezvény 
szervezői igyekeztek ilyen jellegű népi szo-
kásokat, ételeket, viseletet felvonultatni. 

Első alkalommal Hajdúnánás, Hajdúdo-
rog, Polgár, és mint házigazda, Tiszaújvá-
ros foglalta el a Tiszaszigetet szeptember 
12-én, szombaton.

Hajdúnánás egy olyan installáció-
val képviseltette magát, melynek fő és 
meghatározó látványeleme a szalma volt 
– mondta Vitányi Csaba, a Tourinform 
Iroda vezetője. A város képviseletében a 
Nánási Portéka három termelője kóstol-
tatott és árusított mézet, szörpöt, külön-

Átadták a Dorogi utcai óvoda 
felújított épületét

Épületenergetikai fejlesztés 
a Városi Rendelőintézetben

A Hajdúnánási Óvoda Gyermekkert Óvoda tagintézményét 2015. szeptember 23-án 
hivatalosan is birtokba vették a gyerekek és dolgozók egyaránt. 

Településünkön az egészségügyi ellátásnak helyet biztosító Városi Rendelő 1973-
ban épült, mely ingatlan állaga mára már szemmel láthatóan erősen leromlott. 
Azért, hogy a betegek ellátásához és az egészségügyi dolgozók mindennapi mun-
kájához a kor követelményeinek megfelelő körülményeket biztosítsunk, városunk 
önkormányzata prioritásként fogalmazta meg és kezelte a rendelő felújításának 
kérdését.

A Tiszaújvároshoz tartozó Tiszaszederkény igencsak bővelkedik hajdú hagyo-
mányokban. Ennek kapcsán szervezték meg szeptember 12-én a Tisza-szigeten a 
„Hajdúk Szigete” rendezvényt, amelyen Hajdúnánás, Hajdúdorog és Tiszaújváros 
testvérvárosa, Polgár képviseltette magát.

Hajdúk a Szigeten

böző lekvárokat és egyéb élelmiszereket. 
A hajdúnánási stand üde színfoltja volt az 
újonnan csatlakozott Tedej Zrt. akik al-
mával és gyümölcslé kóstoltatásával csat-
lakoztak a rendezvényhez.  

A Hajdúnánási Helyi Sajátosságok is 
bemutatóztak az érdeklődőknek, akik 
apró, szalma szuvenírekkel kedveskedtek 
a látogatóknak, de elhozták magukkal 
munkájuk színe javát is, melyekből ked-

vükre vásárolhattak a látogatók. A pász-
torkultúra hangulatát idéző Kendereskert 
standjánál nemcsak tájékoztatták az ér-
deklődőket, de volt gyerekeknek játszó-
sarok, illetve nyuszi simogató is. A város 
főzőcsapata pedig gulyást és különféle 
pörköltöket főzött, melyet megkóstolhat-
tak a rendezvényre ellátogatók.

(HNU)
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Hajdúnánás mentett kutyáiért!

Hajdúnánás Városi Önkormányzat idén 
is csatlakozott a 2016. évre vonatkozó 
Bursa Hungarcia Ösztöndíj pályázati 
rendszerhez. 

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

A „B” típusú pályázatra azok a diá-
kok jelentkezhetnek, akik Hajdúnáná-
son állandó lakóhellyel rendelkeznek, 
és a 2015/2016. tanévben utolsó éves, 
érettségi előtt álló középiskolások, 
vagy felsőfokú diplomával nem rendel-
kező, felsőoktatási intézménybe még 
felvételt nem nyert érettségizettek, és 
a 2016/2017. tanévtől kezdődően fel-

sőoktatási intézmény keretében teljes 
idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapkép-
zésben, osztatlan képzésben vagy felső-
oktatási szakképzésben kívánnak részt 
venni.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungari-
ca Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-
működési Rendszerében egyszeri pályázói 
regisztráció szükséges, melynek elérése:  
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/
palybelep.aspx

A pályázat Hajdúnánási Közös Önkor-
mányzati Hivatalhoz történő benyújtásá-
nak határideje: 2015. november 9.

A részletes pályázati felhívás a hajduna-
nas.hu internetes oldalon, a Hajdúnánási 
Televízió képújságjában, illetve a Hajdú-
nánási Közös Önkormányzati Hivatal 
hirdetőtábláján elérhető, bővebb felvilá-
gosítás pedig ügyfélfogadási időben a Haj-
dúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 
Szociális Csoportjánál (52/381-411/153; 
154; 155-ös mellékeken) kérhető. 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 320/2015. (IX. 24.) 
számú Képviselő-testületi Határozata alap-
ján a Hajdúnánás Városi Önkormány-
zat 2015. november 1-jétől (vasárnap) 
új forgalmi rendet vezet be az alábbiak 
szerint:

A Kisfaludy utca – Csokonai utcától a 
Kölcsey utcáig terjedő szakaszon meglévő 
– egyirányú forgalmi rendje kétirányú for-
galmi renddé módosul.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-

viselő-testületének 321/2015. (IX. 24.) 
számú Képviselő-testületi Határozata alap-
ján a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
2016. január 1-jétől (péntek) új forgal-
mi rendet vezet be az alábbiak szerint: 

A Bessenyei utca egyirányú forgalmi 
rendje kétirányú forgalmi renddé módosul.

A megváltozott forgalmi rendre tekin-
tettel, kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
fokozott igyelemmel vegyenek részt a köz-
lekedésben!

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

2015. október 14-én, november 11-én 
és december 8-án 14–17-ig a Művelő-
dési Központ előterében vásárt tartunk 
a hajdúnánási gyepmesteri telep mentett 
kutyáiért.

Gyere el és válogass TÖBB TERMÉK 
KÖZÜL, amit VERHETETLEN ÁRON 
kínálunk.

Lakástextilek, Ágyneműhuzatok, baba- 
és gyerekruhák, női-féri ruhaneműk, ku-
tyapórázak, kutyaruhák, kutyafekhelyek 
és még több egyéb termék, amikből vá-
logathatsz.

„FELELŐS ÁLLATTARTÓ” NYE-
REMÉNYJÁTÉK!

2015 szeptemberétől elindult a PCAS 
„Új utakon” állatvédelmi programjának 
keretein belül a felelős állattartók közös-
ségi játéka, melyben ajándékokkal díjaz-
zuk azokat a helyi (HAJDÚNÁNÁSI ÉS 
KÖRNYÉKE) állattartókat, akik bekül-
dik nekünk a kedvencükkel közös fotóju-
kat, és igazolják a kötelező veszettségoltás 
és chip meglétét a névre szóló oltási könyv 
fotójával, majd nyertesként a nyeremény 
átvételének a feltétele a könyv bemutatá-

sa! Ebben a játékban kizárólag hajdúná-
nási és környékbeli települések állattartói 
nevezhetnek! Amennyiben az állat ivarta-
lanított is, abban az esetben dupla eséllyel 
indul a gazdi!

A F.Á.K. programba várjuk helyi vál-
lalkozások felajánlásait is a játékunkba! 
A hajdúnánási közösségi oldalra (https://
www.facebook.com/hajdunanasikutyak) 
várjuk a jelentkezéseket fotóval, oltási 
könyv fotójával és elérhetőség megadásá-
val! Az ajándékokat havonta sorsoljuk a 
jelentkezők között! A részvétel feltétele, 
hogy meg kell felelni a fenti követelmé-
nyeknek! A nyereményeket és felajánláso-
kat folyamatosan töltjük majd az albumba!

Hajrá Felelős Állattartók!

ÁLLATELEDEL ADOMÁNYÉRT 
(TÁP, KONZERV) CSERÉBE INGYEN 
VÁLASZTHAT AZ ADOMÁNYOZÓ 
A TERMÉKEINK KÖZÜL! 

FOLYAMATOS A FELTÖLTÉS! KÖ-
SZÖNJÜK HA SEGÍTESZ A HAJDÚ-
NÁNÁSI GYEPMESTERI TELEPRE 
KERÜLT KUTYÁKON!

3 napos őszi Erzsébet táborban vett részt 
a Bocskai István Általános Iskola 40 tanu-
lója 4 kísérő pedagógussal Fonyódligeten.

A kirándulásra az előző tanévben lehe-
tett pályázni, s már akkor el kellett dön-
teni, ki szeretne ősszel a Balaton-parton 
néhány felejthetetlen napot eltölteni.

Szeptember 17–19 között került sor 
az utazásra, melyet mindenki nagy izga-
lommal várt, hiszen a szokásos úti-izgal-
mak mellett az időjárás is kérdéses már 
ilyenkor ősszel. Szerencsére napsütésben 
nem volt hiány a 3 nap alatt, így a kinti 
programok mindegyike megvalósulha-
tott. Első nap a megérkezés után a Bala-
ton hűs vizében strandoltak, majd este 
csapatban tehették próbára ügyességüket 
elbújt tárgyak és személyek megkeresé-

sében. Másnap Balatonboglárra túráztak, 
ahol a Gömbkilátón gyönyörködhettek a 
magyar tenger festői szépségében, majd a 
Kalandparkban próbálták ki a bobpályát. 
Este a Kaposvári „Roxínház” Dobd el a 
napszemüvegedet c. előadását nézték meg 
és tapsolták végig, majd egy fergeteges 
hangulatú discóval búcsúztak a táborla-
kóktól.

A hazautazás napján Fonyódon a kikö-
tőben tettek sétát, délután pedig a Cso-
dák Palotájában próbálhatták ki a sok-sok 
izgalmas játékot és izikai kísérletet.

Kellemesen elfáradva, rengeteg élmény-
nyel tért haza a 44 kiránduló a hosszú út 
után remélve, hogy máskor is eljuthatnak 
az Erzsébet program táboraiba.

Fekete Andrea

15. | 09. | 30.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

BEFEJEZŐDÖTT A HAJDÚNÁNÁS, 
FÜRDŐ UTCAI FUNKCIÓBŐVÍTŐ FEJLESZTÉS

444,563 millió forint támogatási összegből befejeződött az ÉAOP-
5.1.1/D-12-2013-0014 azonosító számú, „Hajdúnánási Gyógyfürdő környe-
zetének funkcióbővítő fejlesztése” című projekt keretében a Fürdő utcai 
beruházás Hajdúnánáson, melyet a Hajdúnánás Városi Önkormányzat és 
a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. konzorciumban valósított meg. 

A projekt keretében a Hajdúnánási Gyógyfürdő közvetlen környezetének teljes 
körű fejlesztése történt meg. Az új arculat kialakítása során buszöböl, nonproit 
szolgáltatóház, sporttelep gyalogos főbejárat és gazdasági szolgáltató épület 
került kialakításra. Közcélú parkoló, szabadtéri színpad épült, továbbá járda-

felújítás, tér és park kialakítás, valamint a közúthálózat fejlesztése történt meg.
A projekt a Nagy Norbert Sportközpont új gyalogos bejáratának, és egy új gaz-

dasági szolgáltatást (pl. kávézó, ajándéktárgy üzlet) biztosító épületet magába 
foglaló ingatlan építésével vette kezdetét, mely kialakításának köszönhetően a 
későbbiekben még tovább bővíthető.
A közlekedési funkciót szolgáló fejlesztésnek köszönhetően a Nagy Norbert 
Sportközpont hátsó bejáratának megnyitásával a Vízmű telep mögötti és a 
Kemping előtti területen parkolók kerültek kialakításra. Ide lett áthelyezve és 
kiépítve a jelenleg a Hajdúnánási Gyógyfürdő nyári bejárata előtt meglévő ide-

iglenes tömegközlekedési megállóhely. 
A Fürdő utca Bányász Üdülő és Étteremtől kezdődő útszakasza a Kempingig új 
burkolatot kapott, valamint megtörtént az út menti járdaszakaszok díszburkolat-
ra cserélése, és a zöldfelületek megújítása.
A projekthez kapcsolódó idegenforgalmi felújítás, térrendezés, a fürdő előtti be-

ruházás kivitelezése tárgyában a Hajdúnánási Gyógyfürdő nyári bejáratának 
tengelyében egy közel 4000 m2-es közösségi tér került kialakításra, melyen 
egy szabadtéri színpad, „Amiteátrum” épült. A beruházásnak köszönhetően a 
közösségi tér alkalmassá válik városi programok, előadások, rendezvények, 
igyelemfelkeltő események lebonyolítására. 
A projekt megvalósítása során kerékpártárolók, hulladékgyűjtők, padok, infó-

táblák kerültek beszerzésre és kihelyezésre, az érintett területen a térvilágítás 
is megújult.
A beruházásnak köszönhetően a parkolók és tömegközlekedési megállóhely 
mellett új információs pontot és nyilvános WC-t magába foglaló építmény szol-
gálja a városlakók és az ide érkező vendégek kényelmét.

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 

Szeptemberi Erzsébet-tábor

Forgalmi rend változás! 
Tisztelt Lakosság! Tisztelt Érintettek! 
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Túl lőtt mindenkit, a lőpályát is – 
Idei utolsó világversenyén Dél-Koreában 
járt Mónus József, a Farkas

Kőrösis diákok Németországban

A Kőrösi Csoma Sándor Református 
Gimnázium tizenkét diákja két tanár kí-
séretében szeptember 16-án érkezett meg 
Berlinbe, hogy a hagyományokhoz híven 
idén is eltöltsön egy hetet a neuenhagen-i 
Einstein Gimnázium tanulóival és azok 
családjaival.

Nagyon izgatottak voltunk, mert töb-
ben először ültünk repülőn. A cserediák-
jaink már vártak minket a repülőtéren: a 
11. osztályosok most találkoztak először 
partnereikkel, miközben mi néhányan 
már ismerősen üdvözöltük egymást. Be-
mutatkoztunk a szülőknek, testvéreknek, 
majd a nap közös vacsorával zárult. A hét 
során a német konyha sokféle különleges-
ségét volt lehetőségünk megkóstolni.

Számos programunk között szerepelt 
a városi gimnázium, a sportcsarnok, a 
könyvtár, és a városháza meglátogatása. 
Potsdami kirándulásunk során megtekin-
tettük Nagy Frigyes porosz király Sans-
souci kastélyegyüttesét.

Berlinben egy egész napot töltöttünk, 
melynek során megnéztük a történelmi 
jelentőségű Brandenburgi kaput, a Holok-
auszt-emlékművet, valamint Berlin leghí-
resebb terét, az Alexanderplatzot. Lehető-
ségünk volt a német parlament megtekin-

tésére is, melynek kupolájából gyönyörű 
kilátás nyílt a városra.

A hétvége a családok körében telt. Kö-
zösen kilátogattunk a városban minden 
évben megrendezett autóversenyre, ame-
lyen saját építésű, motor nélküli „autóval” 
lehet elindulni. Az egyik német kísérőta-
nárunk testvére készített egy járgányt a 
vendégdiákok számára is, amellyel aztán 
a magyar iúk csoportjukban a második 
helyet szerezték meg. Voltak, akik jéghoki-
meccsre, moziba vagy lóversenyre mentek.

Vendéglátóink az utolsó este záróün-
nepséget rendeztek az iskolában, ahol 
a diákokon kívül az iskolavezetőség és a 
szülők is részt vettek. Szerdán könnybe 
lábadt szemmel búcsúzkodtunk a repülő-
téren. Olyan nagyszerű barátokra tettünk 
szert, akikkel a jövőben is szeretnénk meg-
őrizni a kapcsolatot. Nekik köszönhetően 
nagyon sokat fejlődött a nyelvtudásunk.

Még egyszer köszönjük kísérőtanára-
inknak, Kecskésné Csige Margit és Sinka 
Györgyné tanárnőnek, szüleinknek és a 
német családoknak, hogy részt vehettünk 
ebben a programban, és sok élménnyel 
gazdagodtunk.

Molnár Hajnalka 
(12. A)

A Farkas a 400 méter hosszú lőpályán ver-
te magabiztosan a mezőnyt, hiszen az ő 
nyilai a pályán is túlszálltak, míg a másik 
két dobogós lövész nyílvesszői 285 és 318 
méteren értek földet. Ám ez a tény nem 
jelentett felhőtlen örömet bajnokunknak, 
hiszen itt is hasonló dolog történt, mint 
Törökországban; három kiváló nyílvesz-
szője tűnt el, túl a lőpályán. 

A verseny után így idézte fel a történ-
teket: 
 Megint úgy jártam, hogy az 50 # Zrí-

nyi íjamnak nem volt elég a 400 méter 
hosszú lőpálya. Nyilván tudtam én ezt! 
Csak azt nem, hogy a versenykiírásban 
meghirdetett 500 méteres pálya miért 
csak 400 méter hosszú. Amikor kilőttem 
a vesszőket, megint aszerint tettem, hogy 
esélye se legyen senkinek még megközelí-
tenie sem a „Magyar zászló dicsőségéért” 
feliratú három nyílvesszőmet! Joggal hor-
dozták ezek a vesszők ezt az elnevezést, hi-
szen a „legyőzhetetlen” sorozat „harcosai” 
voltak. Kilőttem a 467 méteres világre-
kordot lőtt, a 418 méteres és 421 méteres 
korábban is győzelmet hozó nyílvesszői-
met. Azok aztán maradéktalanul meg-
tették kötelességüket, hiszen a lövéseim 
után a pályán egyetlen nyílvesszőmet sem 
találták meg. A többi dobogós versenyző 
vesszői 285 és 318 méteren meredeztek. 
Így hát látható, hogy az ellenfeleim lövé-
sei elég rövidre sikerültek.

A pálya után egy szakadékszerűség tá-
tongott. A szakadékban mintegy 1–1,5 
méter magasságú aljnövényzettel benőtt 

területet képzeljünk el. Megpróbálkoz-
tunk a bírókkal a terület átvizsgálására, de 
minden lépésnél a szúrós növényzet ráta-
kart a többi növényre. Ott minden ren-
dező azonnal látta, hogy a rövidebb pálya 
kijelölésével óriási hibát követtek el egy 
olyan versenyen, ami arról szól számom-
ra, hogy túllőjek a gondolat határán is!
 Ebben a furcsa helyzetben mi lett az 

eredmény? 
 Megkaptam a „Honorary World 

Champion” azaz a Tiszteletbeli Világbaj-
nok” címet, ami koránt sem pótolja a 2-3 
évi munkával elkészített, világrekordokat 
lőtt nyílvesszőim elvesztését! Úgyhogy 
ezek az elveszített nyílvesszőm emléke 
előtt is szeretnék most itt fejet hajtani. Ha 
öncélúan is, de had említsem meg ezen 
„harcosaim”, azaz nyílvesszőim neveit 
utoljára, hogy megismerjék a soraimat az 
olvasók is.

467 métert lőtt nyílvesszőm neve: „To-
vaszálló”

421 métert lőtt nyílvesszőm neve:”a 
Napsugár Fecskéje” 

418 métert lőtt nyílvesszőm neve:” 
Sasszárnyú”

Ők azok, akik eddig némán, de minden 
áldozatukkal, a múlt tiszteletéért és annak 
emlékképével harcoltak a jelenben, a Ti 
hitetekkel! Köszönöm nektek ezt a hitet, 
amivel utamon mindig elkísértek! Soha ne 
felejtsd: a Te reményeid miatt egy okkal 
több indokom van, hogy holnap is harcol-
hassak a Magyar zászló dicsőségéért! 

(HNU)

Különlegesre sikeredett városunk színtársu-
latának, a 15 éves Naná színháznak szept-
ember utolsó hétvégéje. 25.-én és 27.-én 
két különböző helyszínen két különböző 
darabjukat adták elő nagy sikerrel. Míg 
pénteken, Tégláson a Dégenfeld kastély 
több száz éves fái közt szépszámú közönség 
előtt a Legendával, vasárnap már a határon 

túli Érmihályfalván a Csillag vagy liliom-
mal sikerült maradandó élményt nyújtania 
nézőknek.

Marth P. Ildikó író rendező szerint ko-
moly és nehéz feladat egyszerre két külön-
böző darabbal készülni egy hétvégére. Nem 
csak a rendezőt teszi próbára, hanem a tár-
sulat tagjait és a technikusokat is. Szeren-

Idei utolsó hivatalos megmérettetésén vett részt Dél-Koreában világrekorder íjá-
szunk, Mónus József; a WTAF tradicionális versenyén. A Posta Pál kapitány által 
vezette Hunyi Tamás-Hunyiné Domokos Emőke-Rácz Attila-Rácz Kata-Skaliczki 
Andrea-Szerencsi Imre, Varga Judit összeállítású magyar csapat tagjaként vett részt 
a versenyen és minden kategóriában maguk mögé utasították a vetélytársakat.

Zsúfolt hétvége a Naná Színháznál

csére az elmaradhatatlan remek hangulat, a 
szándék és jó kedv most is segítségükre volt.

Az előadás után Tompáné Júlia közmű-
velődési főtanácsos a program egyik szerve-
zője a következőket mondta el kérdésünkre:

„Az előadás kitűnően illeszkedet a családi 
nap, és a városok közötti íjászverseny közé. 
Különleges varázsa van ennek a darabnak, 
mely nem csak ősi hitvilágunkat segített 
megismerni, de azok szellemi kincseiből is 
engedte töltekezni a közönséget. A Naná 
Színház, az Ezüstperje és a Nyíló Akác cso-
port táncosainak közös produkciója tökéle-
tes összhangot alkotva felemelően misztikus 
hatást gyakorolt ránk, nézőkre. A megújult 
csodálatos szépségű Dégenfeld kastély park-
ja igazán méltó keretet adott az előadásnak. 
Mintanyiunk nevében köszönöm ezt a pá-
ratlan élményt.”

Vasárnap délután már Érmihályfalva 
felé robogott a busz ahol testvérvárosunk 
Dióverő fesztiváljának zárásaként adták elő 

legújabb darabjukat a Csillag vagy liliomot. 
Az előadás előtt Nyakó József a partiumi 
település polgármestere és dr. Juhász End-
re városunk alpolgármestere köszöntötte 
a megjelenteket. A polgármester a színját-
szóknak is köszönetet mondott, hogy ven-
dégszereplésükkel éltetik a két város közötti 
kapcsolatot, mely eddig főként a kultúrát és 
a sportot érintette. Az előadás után felállva, 
vastapssal fejezte ki köszönetét a közönség. 
A függöny behúzása után Nyakó József – 
amellett, hogy befejezettnek nyilvánította 
a Dióverést –, a szerzőnek átadott virág-
kosárral köszönte meg a testvérvárosi kap-
csolat ebben a formában is megnyilvánuló 
életben tartását s kiemelte, hogy nem csak 
az előadókat, de a jelmezek kivitelezését és 
a mindezekhez társult technikai hátteret is 
dicséret illeti.

További sok sikert a Nanának akikre az 
év végéig vár még néhány – remélhetőleg 
hasonlóan nagysikerű – fellépés. Kócsi Imre



6 Hajdúnánási Újság 2015. október 8.

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

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

1+1 AKCIÓ!

Az akció november 15-ig érvényes.

VARILUX multifokális 
szemüveglencse vásárlása esetén 
egy másik pár VARILUX lencsét 

adunk ajándékba!

Részletekről érdeklődjön üzleteinkben!

CSUJA GÁBOR
Halálának 5. évfordulójára

JÁMBOR SÁNDOR
Halálának 25. évfordulójára

Megemlékezés Megemlékezés

„Öt éve már, hogy örök 
álomra hunytad le két szemed.

Nem könnyen adtad fel,
megkellett küzdened.

Ha feljön a Hold, az éjszaka
vándora vigyázzon rád az ég

legszebb csillaga.”

Fájó szívvel emlékezik: 
Gyermekeik Gábor, Anita és családjaik.

„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.”

Fájó szívvel emlékezik: 
Felesége Zsóka, ia Sándor, menye és 3 unokája 

Sándor, Lúcia és Levente

BARÁZ LÁSZLÓ
volt Hajdúnánás Toldi út 14. alatti lakos

halálának 20. évfordulójára.

Megemlékezés

„Elfeledni Téged soha
nem lehet, csak

megpróbáljuk az
életet élni Nélküled.”

Szerető feleséged, lányod, iad, vejed, 

menyed és négy unokád.

KANDA MIKLÓS
volt Hajdúnánás, Bethlen G. krt. 

24. sz alatti lakos temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
bánatunkban részvéttel osztoztak. 

Köszönetnyilvánítás

„Nagyon akartam élni még, érezni szívetek melegét.
Legyőzni a betegséget, legyen enyém még az élet.
Nem adta ezt a sors nekem, elvámolta az életem.

Nem búcsúztam, mennem kellett őrizzetek 
szívetekben.”

A szerető család

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik szeretett halottunk
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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: 
Nagy-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

Korona Patika

Centrum A-Z 
Nőknek/Fériaknak ilmtabletta 30x 2635 Ft 1990 Ft

Neo Citran belsőleges por 14x 2379 Ft 2085 Ft

Actival extra ilmtabletta 90+30 db 5528 Ft 4275 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

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

 

OPERETT NAGYKONCERT
A turné sztárvendége 
minden helyszínen:

OSZVALD 
MARIKA

Kossuth-díjas, Érdemes Művész

Egyházi GézaBuch Tibor Mádi PiroskaKöllő Babett Göth Péter

 

 

  

a Pesti Magyar Operett Színpad bemutatja

Vágó Zsuszsi

Főszerepben a 100 éves 

CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ

HAJDÚNÁNÁS
2015. október 27. 19 óra

Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központ

Jegyek elővételben már kaphatók 
a helyszínen!

Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.
Telefon: (52) 382-400

További művészeink:
(A szereplő változtatás jogát fenntartjuk!)
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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. 

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 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
Hirdetésszervező: Szabó Endre • 06-30-523-6848 • Nyomás: Litográia Nyomda • ISSN 1215-9689

NŐI KÉZILABDA NB I/B

FÉRFI KÉZILABDA NB II
Tiszavasvári SE–Hajdúnánás Robzol 
2000 KSE 25–22 (11–10)

Tiszavasvári 500 néző. Vezette: Csörgő, 
Vitális. (szeptember 19.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Reszegi 
(kapus), FEHÉRVÁRI 1, BANCSÓK 4, 
BATA 4, Kiss 4, HADADI 4/1, DANKÓ 
4. Csere: Torma (kapus), Csuzda 1, Ke-
lemen, MADAI, Németh, Tupicza, Bo-
dogán, Nagy. Edző: Hadas Sándor

Hétméteres: 7/3, illetve 1/1. Kiállítás:  
4 perc, illetve 10 perc.

Hadas Sándor: Több sebből vérző 
csapatom tisztességesen helyállt a játékos-
állományban igencsak megerősödő Tisza-
vasvári együttese ellen. Fair play bennün-
ket illet, hogy belementünk a pénteki 
játéknapba, a gratuláció pedig őket, hogy 
megnyerték a mérkőzést.

Juniormérkőzés: Tiszavasvári SE–Haj-
dúnánás Robzol 2000 KSE 37–33 (18–17)

Tiszavasvári 200 néző. Vezette: Bihari, 
Pásztor. (szeptember 19.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Reszegi 
(kapus), Harsányi 1, KELEMEN 8, 
BODOGÁN 7, Kiss, BATA 7/1, Németh 
1. Csere: Mezei (kapus), NAGY 6, Kötvé-
lyesi 3, Molnár, Nyeste, Kovács, Szeleczki. 
Edző: Madai Tamás

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

Madai Tamás: A várakozásnak megfe-
lelően nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk 
túl. Játékunkat sok technikai hiba jelle-

mezte, amiből az ellenfél könnyű gólokat 
tudott lőni. Helyenként azonban látvá-
nyosan, szépen kézilabdáztunk, amiből 
lehet építeni a következő mérkőzéseken.

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE–Bőcs 
KSC 38–23 (21–12)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Kiss, 
Polgár. (szeptember 25.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: RESZE-
GI 1 (kapus), KISS 6, BATA 11, Hadadi 
5/2, FEHÉRVÁRI, TAKÁCS 4, Bancsók. 
Csere: Torma (kapus), Csuzda 4, Nagy 1, 
Bodogán 1/1, Ötvös, MADAI 2, Tupicza, 
Dankó 2, Németh 1. Edző: Hadas Sándor

Hétméteres: 5/3, illetve 8/6. Kiállítás: 4 
perc, illetve 4 perc.

Hadas Sándor: A jó kapus teljesít-
mény és a védekezés összhangja tette lehe-
tővé, hogy könnyű gólokat lőjünk. Ebben 
a futásban vendégeink izikálisan teljesen 
elfáradtak. Gratulálok legiatalabb játéko-
saimnak, így tovább!

Juniormérkőzés: Hajdúnánás Robzol 
2000 KSE–Bőcs KSC 31–25 (18–9)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Fábián, 
Szilágyi. (szeptember 25.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Reszegi 
(kapus), BATA 11, Körtvélyesi 1, AL-
FÖLDI 5, Kelemen 1/1, BODOGÁN 
4, ÖTVÖS 3. Csere: Mezei 1/1 (kapus), 
Molnár, Nyeste, Kovács, Nagy 2, Németh 
1, Harsányi, Kiss 1/1. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 3/3, illetve 0/0. Kiállítás: 6 
perc, illetve 2 perc. 

Eszterházy KFSC–Hajdúnánás SK 27–25 
(10–11) 

Eger 100 néző. Vezette: Sándor, Szabó. 
(szeptember 20.) 

Hajdúnánás SK: Juhász (kapus), POÓR 
5, Kaltenecker 2, UMANETS 7/1, Len-
gyel, SOM 8/4, Budaházy 1. Csere: Szilágyi 
(kapus), Mekes 1, Tar 1, Darabos, Lakatos, 
Tóth, Mezei, Csontos, Martinek. Edző: 
Molnár András

Hétméteres: 9/9, illetve 5/5. Kiállítás: 10 
perc, illetve 4 perc. 

Molnár András: Mindent megtettünk 
annak érdekében, hogy ne nyerjük meg a 
mérkőzést, és ez sikerült is.

Juniormérkőzés: Eszterházy KFSC–Haj-
dúnánás SK 33–25 (20–13)

Eger 100 néző. Vezette: Csörgő, Vitális. 
(szeptember 20.)

Hajdúnánás SK: Dorogi (kapus), Csontos 
4/1, TÓTH 9/1, Lengyel 3, Tar Csenge, 
MEZEI 7, Mekes 2. Csere: Jóna, Praczu (ka-
pusok), Oláh 2, Molnár, Baráth, Tar Lotti. 
Edző: Molnár András

Hétméteres: 5/3, illetve 4/2. Kiállítás: 4 
perc, illetve 10 perc.

Molnár András: Tartalékos junior csapa-
tunk jelen helyzetében ennyire volt képes.

Hajdúnánás SK–Kecskeméti NKSE 
35–29 (21–15)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Babicz, 
Haskó. (szeptember 26.)

Hajdúnánás SK: Juhász (kapus), Poór 4, 
Mekes 3, LENGYEL 2, SOM 10/5, UMA-
NETS 11/2, Kaltenecker 1. Csere: Szilá-
gyi (kapus), DARABOS 4, Tar, Martinek, 
Budaházy, Csontos, Lakatos, Tóth, Mezei. 
Edző: Molnár András

Hétméteres: 7/7, illetve 5/5. Kiállítás: 12 
perc, illetve 8 perc.

Molnár András: Végig vezetve, a kiala-
kult különbség is megérdemelt az egyik baj-
nokaspiráns ellen. Minden dicséretet megér-
demel a csapat.

Juniormérkőzés: Hajdúnánás SK–Kecske-
méti NKSE 29–27 (14–13)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Oláh, 
Szikszay. (szeptember 26.)

Hajdúnánás SK: DOROGI (kapus), 
Csontos 4, Mekes 2, LENGYEL 6, TÓTH 
9/6, Tar Csenge 4/3, MEZEI 4. Csere: Jóna, 
Praczu (kapusok), Péter, Molnár, Baráth. 
Edző: Nagy Attila.

Hétméteres: 10/9, illetve 3/2. Kiállítás: 8 
perc, illetve 12 perc.

Nagy Attila: Kötelező győzelmet arat-
tunk, de ezeket a legnehezebb megszerezni. 
Az NBI/B junior bajnokát még mindig Haj-
dúnánásnak hívják. Gratulálok a lányoknak.

-kábé-

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!

Madai Tamás: Már az első félidőben 
eldőlt a mérkőzés. Jó védekezés, jó kapus-
teljesítmény jellemezte az első játékrészt. 
A 2. félidőben már több olyan dolgot is ki 

tudtunk próbálni, mely a nehezebb mecs-
cseken hozhatják meg a jó eredményt.

-kábé-



KÉKY LAJOS VÁROSI 
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: 

OKTÓBER
Október 9. (péntek) 17.00: Kállai 

Margó „Látható gondolatok” 
fotó és szobor kiállítása. Meg-
nyitja: Rigó Tamásné, a Hajdúná-
nási Újság főszerkesztője. A ki-
állítás november 3-ig tekinthető 
meg a művelődési központ galé-
riájában.

Október 13. (kedd) 10.30: Magyar 
Népmese Színház: Rózsa Vitéz 
– gyerekszínházi előadás.

 Belépődíj: 500 Ft
Október 14. (szerda) 17.30: Múlt-

idéző – beszélgetés, múltidézés 
régi hajdúnánási fényképek se-
gítségével. A beszélgetés kiemelt 
témái: hajdúnánási legendák, hie-
delmek. 

 (Kérjük, mesélje el, amit szüleitől, 
nagyszüleitől hallott rejtélyekről, 
érdekes emberekről, titokzatos 
helyekről stb.) A részvétel díjtalan!

Október 15. (csütörtök) 19.00: 
Dumaszínház: Hadházi László 
önálló estje. Belépőjegy: elővé-
telben 2400 Ft, az előadás napján 
a helyszínen 2.900 Ft.

Október 17. (szombat) 15.30: a 
Magyar Olimpiai Akadémia 65. 
vándorgyűlése

Október 22. (csütörtök) 18.00: 
Nánási Fonó – néptánctanítás 
kicsiknek és nagyoknak. Közre-
működik a Bürkös Zenekar. A be-
lépés díjtalan!

Október 23. (péntek) Nemzeti ün-
nep – megemlékezés az 1956-
os forradalom 59. évfordulóján. 
Közreműködnek a sepsiszentgyör-
gyi Székely Mikó Líceum diákjai.

Október 27. (kedd) 19.00: a Pesti 
Magyar Operett Színpad ope-
rett nagykoncertje. Főszerep-
ben a 100 éves Csárdáski-
rálynő. A turné sztárvendége: 
Oszvald Marika Kossuth-díjas, 
Érdemes Művész. További mű-
vészek: Buch Tibor, Köllő Babett, 
Egyházi Géza, Mádi Piroska, Vágó 
Zsuzsi, Göth Péter.

 Belépődíj: 2500 Ft. Jegyek elővé-
telben október 12-től kaphatók a 
művelődési központ információ-
jában (52) 382-400.

Október 30. (péntek) Sütifesztivál 
a Mozgáskorlátozottak Hajdú-
Bihar Megyei Egyesülete Hajdú-
nánási csoportjának szervezé-
sében.

A Nánás Pro Cultura Nonproit Kft. 
2015. őszi-téli programajánlata:

NOVEMBER
November 3. (kedd) 17.00: Elhur-

coltak Kegyeleti Emléknapja 
– megemlékezés az erődfalnál a 
Hajdúnánásról a benderi munka-
táborba hurcoltakról.

November 4. (szerda) 17.00: dr. Fran-
cia Boglárka előadása a Grabo-
voj módszer gyakorlati alkalma-
zásáról – zártkörű csoport. 

 Részvételi díj: 3000 Ft.
November 5. (csütörtök) 17.00 

–18.30 Hobby Börze 
 Szeretettel várunk mindenkit, 

akik érdeklődnek bármely gyűj-
tési terület iránt, cserélnének, 
vásárolnának, vagy csak szívesen 
megnéznék mások gyűjteményét! 
Bélyeg, képeslap, érme, bankjegy, 
szalvéta, telefonkártya, kártya-
naptár, játékok, könyvek, képre-
gények, régiségek stb. – hozzon 
el bármit, amit szeretne eladni, 
elcserélni vagy csak bemutatni!  
A részvétel díjtalan!

November 7. (szombat) 18.00: 
Trvtko …túlmegy minden hatá-

ron… Egy lebilincse-
lően izgalmas este 
a Föld körül Vujity 
Tvrtko-val. Egy este, 
amit soha nem fog 
elfelejteni! Egy este, 
ami felemel és sok-
kal erősebbé tesz! 
Belépő jegy: elővé-
telben október 31-ig 
1200 Ft, november 
1-től 1500 Ft.

 Jegyek október 12-től kaphatók a 
művelődési központ információ-
jában (52) 382-400.

November 10. (kedd) 17.00: La-
bancz Tibor és Hadadi László 
kiállítása a művelődési központ 
galériájában.

November 11. (szerda) 10.30: VSG 
Kamarabalett: Rendíthetetlen 
ólomkatona – gyerekszínházi 
előadás. Belépődíj: 500 Ft

November 11. (szerda) 17.30: Múlt-
idéző – beszélgetés, múltidézés 
régi hajdúnánási fényképek segít-
ségével. 

 A részvétel díjtalan!
November 13. (péntek) 18.00: 

Nánási Fonó – néptánctanítás 
kicsiknek és nagyoknak. Közre-
működik a Bürkös Zenekar. A be-
lépés díjtalan!

November 14. (szombat) 18.00: a 
Lente Lajos Magyarnóta Egye-
sület „Sírdogál az őszi szél” c. 
műsora. 

 Belépődíj: 1000 Ft. A műsort kö-
vető vacsorára és bálra belépődíj: 
1500 Ft.

November 17. (kedd) 17.30: Baran-
goló Klub – ismerkedés távoli tá-
jakkal, távoli kultúrákkal. A rész-
vétel díjtalan!

November 19–22. (csütörtök–va-
sárnap): Premier Színjátszó Ta-
lálkozó

 

Fellép többek között:
 Kuckó Művésztanya (Debrecen): 

Vásári komédiák
 Gondolat Kamara (Mátészalka): 

Éljen az ijú pár, Kilátó (november 
20.)

 Mezőkövesdi Színészeti Egyesü-
let: A Fösvény (komédia) (novem-
ber 19.)

 Móka Színjátszókör (Érmihályfal-
va) (november 21. 15 óra)

 Dezsavü (Tiszavasvári): Kabaré vagy 
Oscar (vígjáték) (november 20.)

 NaNá Színház (Hajdúnánás): 
Csillag vagy liliom (november 21. 
19 óra)

 A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
 Belépődíj: előadásonként 500 Ft, 

bérlet minden előadásra: 2000 Ft.
 Jegyek elővételben október 19-től 

kaphatók a művelődési központ 
információjában (52) 382-400.

A Nánás Pro Cultura Nonproit Kft. 
városi sakkbajnokságot szervez 
2015. november 24-ével kezdő-
dően 3 korosztályban:

 – 12 éves korig
 – 13–16 éves korig
 – 16 év felettiek
 A verseny hétköznap délutánon-

ként lesz megtartva a művelődési 
központban. 

 A bajnokság csak megfelelő szá-
mú jelentkező, korosztályonként 
minimum 6 fő esetén indul el. 
Sakk-készletről a szervezők gon-
doskodnak. 

 Nevezési díj: 500 Ft/fő. 
 Jelentkezni lehet és további in-

formáció kérhető Szólláth Zol-
tántól a művelődési központban 
(52/382-400). Jelentkezési ha-
táridő: november 20.

November 27. (péntek):
 Kihelyezett DExpo – a Debrece-

ni Egyetem felvételi tájékoztató 
napja.

Alumni találkozó – a Debreceni 
Egyetem hajdúnánási lakcímmel 
rendelkező volt és jelenlegi hall-
gatóinak találkozója.

November 29. (vasárnap) 9.00: 
Adventi Régiségvásár

 Érkezés, kipakolás: 7.00–9.00
 Helyszíne: a művelődési központ 

nagy előcsarnoka 
 A vásárra csak régiségeket árusí-

tó magánszemélyeket és keres-
kedőket fogadunk! Továbbá várjuk 
azokat a gyűjtőket, akik a délelőtt 
folyamán szívesen bemutatnák 
gyűjteményüket! Használt ruha, 
használt cikkek árusítása nem le-
hetséges!

 Jelentkezni előzetesen lehet a 
Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központban 2015. november 20. 
16 óráig. (52/382-400, 70/372-
1494, info@nanasvmk.hu)

November 29. (vasárnap) Nánási 
Advent Tedejen és a főtéren – 
tűzgyújtás, tánc, a Város Kará-
csonyfájának feldíszítése. 

November 29. (vasárnap) 18.00: 
Balázs Fecó koncertje a refor-
mátus templomban. 

 

Belépődíj: elővételben 1500 
Bocskai Korona vagy 1600 Ft, 
az előadás napján a helyszínen: 
2000 Ft

 Jegyek október 12-től kaphatók a 
művelődési központ információ-
jában (52) 382-400.

DECEMBER
December 2. (szerda) 17.00: dr. 

Francia Boglárka előadása a 
Grabovoj módszer gyakorlati 
alkalmazásáról – zártkörű cso-
port. Részvételi díj: 3000 Ft



December 5. (szombat) 18.00:  
IV. Hajdúnánási Jótékonysági 
Város bál

 A bál bevételét a Hajdúnánás Vá-
rosi Önkormányzat a hajdúnánási 
Szórvány-program támogatására 
ajánlja fel.

December 7. (hétfő) 10.30: Városi 
Mikulás műsor – a Holló Együt-
tes koncertje

 A részvétel díjtalan!
December 8. (kedd) 14.00: ilhar-

móniai előadás: Hegedűs Endre 
Kossuth-díjas zongoraművész.

 További előadások:
 2016. február – a Debreceni 

Helyőrségi Zenekar gyermek-ijú-
sági koncertje

 2016. április 26. – Kodály Filhar-
mónia: Egy kiállítás képei

 A három előadás bérletára: 1200 
Ft, az előadásokra 500 Ft-os je-
gyek vásárolhatók.

December 9. (szerda): Nagyanyó 
meséi – diavetítéses előadás a 
képviselő testület tagjainak köz-
reműködésével az Aranyszalma 
Alkotóházban

December 11. (péntek) 19.00: 
Szép Ernő: Tűzoltó – a nagyvá-
radi Szigligeti Színház előadása. 

 

A Tűzoltó című egyfelvonásos 
vígjáték egy komikus, ugyanak-
kor abszurd alaphelyzetre épül. 
A kisvárosi tűzoltó és az özvegy-
asszony rövid szerelmi története 
egy képtelen, ugyanakkor meg-
mosolyogtató szituációt vázol fel: 
a címszereplőnek választania kell, 
a női vágy hirtelen lángra lobbant 
tüzét csillapítsa vagy a valós tűz-
esethez siessen…

 Az előadást minden korosztálynak 
ajánljuk. Bővelkedik népdalokban, 
táncban és pikáns humorban.

 Belépődíj: elővételben 1000 Bocs-
kai Korona vagy 1100 Ft, az elő-
adás napján a helyszínen 1300 Ft

 Jegyek október 12-től kaphatók a 
művelődési központ információ-
jában (52) 382-400.

December 12. (szombat): Város 
Napja

 Kiállítás a „Hajdúnánás 2015” fo-
tópályázat legjobb alkotásaiból a 
művelődési központ galériájában.

 Megemlékezés és koszorúzás a 
Bocskai szobornál.

 Ünnepi képviselő-testületi ülés, 
városi kitüntető díjak átadása.

 Az érmihályfalvi Nyíló Akác Nép-
táncegyüttes ünnepi műsora.

December 13. (vasárnap) 18.00: a 
Hajdúnánási Gimnasztráda gá-
laműsora

December 16. (szerda) 17.30 Múlt-
idéző – beszélgetés, múltidézés 

régi hajdúnánási fényképek segít-
ségével. A részvétel díjtalan!

December 18. (péntek) 18.00: 
Nánási Fonó – néptánctanítás 
kicsiknek és nagyoknak. Közre-
működik a Bürkös Zenekar. A be-
lépés díjtalan!

December 19. (szombat) 18.00: a 
155 éves Makláry Lajos Városi 
Énekkar ünnepi műsora

December 22. (kedd): A Bocskai 
István Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola Betlehe-
mes játéka és Karácsonyi Kon-
certje

 A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

A KÉKY LAJOS VÁROSI MŰVELŐ-
DÉSI KÖZPONT FELHÍVÁSAI:

„Hajdúnánás 2015” fotópályázat:
 A Kéky Lajos Városi Művelődési 

Központ fotópályázatot hirdet 
Hajdúnánás város bemutatására 
az alábbi kategóriákban:
– I. A város (az épített környezet 

bemutatása)
– II. Az ember (az itt élő embe-

rek, foglalkozások, rendezvé-
nyek stb. bemutatása)

– III. A táj (a természeti környe-
zet bemutatása)

 Pályázni csak digitális képekkel 
lehet. Kérjük, a fotókat nagy fel-
bontásban készítsék el. A fotók 
mindegyikének a 2015-ös esz-
tendőben kell készülnie Hajdúná-
nás közigazgatási határán belül. 

 Beküldési határidő: 2015. no-
vember 20.

 Mindhárom kategóriában a leg-
jobb pályamunkákat díjazzuk. 
A legjobb alkotásokból decem-
berben a Város Napján kiállítást 
szervezünk. További információ a 
művelődési központban Szólláth 
Zoltántól kérhető.

Szövő szakkörünkbe várjuk azok-
nak a gyerekeknek jelentkezését, 
akik szívesen megismerkednének 
a szövés fortélyaival, elkészítenék 
saját szőttesüket, kispárnájukat, 
tarisznyájukat. Foglalkozásveze-
tő: Szabó Lajosné. 

 Jelentkezni a Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központban lehet az 
alábbi elérhetőségeken: 52/382-
400, 70/372-1494, info@nanas-
vmk.hu

Vár a NÁNA Formációs Társastánc 
Stúdió! Szeretettel látunk min-
den olyan diákot, aki szívesen töl-
tené szabadidejét társastáncok 
tanulásával! Meglévő csoportja-
ink (gimnazista, Junior), tervezzük 
a Gimnazista – kezdő és Junior – 
kezdő csoportok indítását.

 Ha „Te” és/vagy ismerőseid szí-
vesen csatlakoznátok a nagy 
múltú, sok szép eredményt elért, 
sok-sok iatal által kipróbált és 
kedvelt csoportjainkhoz, vagy ki-
hívást, megmérettetést, jó társa-
ságot, fellépési lehetőséget, aktív, 
tartalmas, elfoglaltságot kere-
sel, akkor a a te helyed a NÁNA 

Formációs Társastánc Stúdióban 
van. Jelentkezni lehet Kacsora Ti-
bornál (06-30/2873 168).

A 155 éves Makláry Lajos Városi 
Énekkar szeretettel várja az éne-
kelni vágyókat soraiba. A próbák 
időpontja: keddenként 18.30-tól 
a művelődési központ hangver-
senytermében.

PINCEKLUB 
(a volt középiskolai kollégium pincéje, 
Bocskai u. 2.):

Október 17. (szombat) 19.00: La Vi 
en Rose – Edith Piaf est. Gajai 
Ágnes egyéni előadása. Az elő-

adás a világhírű énekesnő rögös 
életútját mutatja be francia nyel-
vű sanzonok kíséretében. Belé-
pődíj: elővételben 500 Bocskai 
Korona vagy 600 Ft, az előadás 
napján a helyszínen: 800 Ft. Je-
gyek csak korlátozott számban 
kaphatók!

A gyümölcs legjava, avagy a pá-
linkakészítés fortélyai. Pálinka-
kóstolással egybekötött pálin-
kakészítési tanácsok 4 részben. 
A pálinka készítése a XXI. század-
ban. 8 féle pálinka kóstolása. Elő-
adó: Girhiny Gyula szőlész-borász 
szakmérnök, okleveles gyümöl-
csszesz főző.

Október 21. (szerda) 18.30: A gyü-
mölcs és feldolgozása

November 4. (szerda) 18.30: A kifo-
gástalan cefre készítése

November 18. (szerda) 18.30: A pá-
linka lepárlása

December 2. (szerda) 18.30: A pá-
linka utókezelése, pálinka bírálat, 
pálinkahibák javítása

 Részvételi díj: 2000 Ft/alkalom
 Jelentkezni előzetesen az előadá-

sok előtti napig lehet a Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központban az 
alábbi elérhetőségeken: 52/382-
400, 70/372-1495, gyula.girhiny.
npc@nanasholding.hu

Borklub a Nyíregyházi Borozó csa-
pata szervezésében 

 (www.nyhborozo.hu):
November 5. (csütörtök) 19.00: a 

villányi Bock Pincészet borásza 
Krenner Csaba. 

December 17. (csütörtök) 19.00: a 
Tokaji Borvidék egyik vezető bo-
rászata.

 8 féle bor kóstolása, borfalatkák. 
 Részvételi díj: 6000 Ft/fő/alkalom
 Bővebb információ kérhető a Kéky 

Lajos Városi Művelődési Központ-
ban az alábbi elérhetőségeken: 
52/382-400, 70/372-1495, gyu-
la.girhiny.npc@nanasholding.hu

Borestek a Pinceklubban, ahol az 
ország különböző borvidékeinek 
a borait (fehér, rosé, vörösbor) 
kóstolhatják meg a vendégeink. 
A 10 féle borról szakértő előadó 
tart ismertetőt.

 

Időpontok:
 November 20. (péntek) 18.30
 December 11. (péntek) 18.30
 Részvételi díj: 2000 Ft/alkalom
 Jelentkezni előzetesen november 

19-ig, a második alkalomra de-
cember 10-ig lehet a Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központban az 
alábbi elérhetőségeken: 52/382-
400, 70/372-1495, gyula.girhiny.
npc@nanasholding.hu
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

KENDERESKERT

November 11. (szerda): Márton 
napi programok gyerekeknek és 
felnőtteknek:
– Tollfelismerés
– Libafogás
– Libatojásból készült ételek 

versenye
– Kukorica–diójátékok készítése
– Kézműves foglalkozások
– Hajdúnánási „Ludas Matyi” vá-

lasztás
– Borbemutatók
– Márton napi libalakoma

 A programokra előzetes bejelent-
kezés szükséges az alábbi elér-
hetőségeken: 06-70/372-1484; 
kendereskert@nanasholding.hu

December 13. (vasárnap): Luca nap 
a Kendereskertben
– Sütőtök faragás
– Sütőtök sütés
– Népi játékok
– Luca kvíz
– Forró tea, forralt bor készítése
– Luca napi gombóc készítő ver-

seny
– Kézműves foglalkozások
– Luca búza ültetés

 A programokra előzetes bejelent-
kezés szükséges az alábbi elér-
hetőségeken: 06-70/372-1484; 
kendereskert@nanasholding.hu.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!


