
bben az esztendőben a Hajdú-
Bihar Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság két tűzoltólaktanyája 

nyerte el a „Központi költségvetési szer-
vek energiahatékonysági beruházásai” 
elnevezésű KEOP pályázat kormányhatá-
rozatban elfogadott, együttesen 416 mil-
lió forint összegű vissza nem térítendő, 
európai uniós támogatását. A debreceni 
és a hajdúnánási tűzoltólaktanya átfogó 
energetikai korszerűsítésének célja első-
sorban az épületekben dolgozó állomány 
komfortérzetének javítása és a közüzemi 
költségek csökkentése volt.

Az október 12-i eseményen részt vett 
dr. Tollár Tibor tűzoltó vezérőrnagy, a 
BM Országos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóság megbízott főigazgatója, aki a 
jövőbe tekintve kiemelte: „Az elkövetke-
zendő időszak Európai Uniós pályázatai 
komoly lehetőséget biztosítanak nekünk 
arra, hogy technikai eszközök fejleszté-
sében is előre lépjünk.”

Vezérőrnagy úr hozzátette: „Ha mind-
ezen fejlesztések megvalósulnak, akkor 
elmondhatjuk, hogy az elsők között lesz a 
megyénk, amely az épületei és a technikai 
eszközeit tekintve megújult és mindenben 
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ÁtadtÁk a fElújított tűzoltóÁllomÁS 
épülEtét HajdúNÁNÁSoN

Ünnepélyes keretek között adták át október 12-én a Hajdú-Bihar Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási Kirendeltség széleskörű energetikai kor-
szerűsítésen átesett tűzoltólaktanyáját. A hajdúnánási tűzoltóállomás épületével 
együtt a megyei katasztrófavédelem debreceni laktanyájának korszerűsítése is 
megtörtént, amely az Európai Unió 416 millió forint összegű, vissza nem térítendő 
támogatásával valósulhatott meg. 

E

megfelel annak a követelmény rendszer-
nek, amit a fenntartható fejlődés érdeké-
ben tűztünk magunk elé.”

A hajdúnánási hivatásos tűzoltó-pa-
rancsnokság százhuszonöt éves épülete 
műemlék jellegű. A tűzoltók az elmúlt 
évek során ugyan elvégezték rajta az ál-
lagmegóvási munkálatokat, de a pályázat 
keretében nyert európai uniós támoga-
tásnak köszönhetően az épület teljesen új 
fűtési rendszert kapott, energiatakarékos 
világítási rendszert építettek ki, felújítot-
ták a vízhálózatot, hőszigetelték az épü-

Idén október 2–3-án első alkalommal 
rendezték meg az Országos Közfoglal-
koztatási Kiállítást a fővárosban, a Vajda-
hunyad várának udvarán. E nagyszabású 
rendezvényre több mint 100 városból és 
községből érkeztek kiállítók, közfoglal-
koztatás keretében előállított termékeik-
kel. A kiállítást Pintér Sándor belügymi-
niszter úr nyitotta meg.

Hajdúnánás Városi Önkormányzatát a 
rendezvény mindkét napján a Közfoglal-

koztatási Iroda dolgozói képviselték. Kiál-
lított termékeiket a Helyi Sajátosságok és 
az Ökológiai mintagazdaság programok 
keretében állították elő a hajdúnánási 
közfoglalkoztatottak. A több 100 érdek-
lődő ámulattal igyelte, hogy milyen szín-
vonalas produktumokat vonultatott fel 
városunk. Rengetegen fotózták a kiállító 
standot, hogy saját városukban megmu-
tathassák, a közfoglalkoztatottak valóban 
képesek értékeket teremteni.

letek homlokzatát, korszerűre cserélték 
a nyílászárókat, továbbá a hajdúnánási 
laktanya napelemekkel és napkollekto-
rokkal is gazdagodott, amelyek felszere-
lésében az épületben szolgálatot teljesítő 

tűzoltók is segédkeztek. Kovács Ferenc 
tűzoltó dandártábornok, a Hajdú-Bihar 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
vezetője ünnepi beszédében hangsúlyozta, 

hogy a korszerűsítéssel 
nem csak költségta-
karékosabb és szebb, 
de mindenki számára 
kényelmesebb is lett a 
tűzoltóállomás. A kö-
szöntők után dr. Tollár 
Tibor tűzoltó vezérőr-
nagy, Kovács Ferenc 
tűzoltó dandártá-
bornok és Szólláth 
Tibor Hajdúnánás 
polgármestere vágta át 
a nemzeti színű szala-
got, ezzel hivatalosan 

is átadva az épületet. A hajdúnánási tűz-
oltólaktanyát az ünnepélyes átadás lezárá-
saként Sajtos Szilárd százados, református 
lelkész szentelte meg.

A 2015. október 2–3-án, Budapesten a Vajdahunyad várában megrendezett kiállí-
táson 110 település mutatta be a közfoglalkoztatás keretében előállított portékáit, 
termékeit. A rendezvényen az eddig elért eredmények megismerésén túl lehetőség 
nyílt a bemutatott termékek kóstolására, azok megvásárlására is.

I. országos közfoglalkoztatási kiállítás Dr. Hofman Imre, közfoglalkoztatási 
és vízügyi helyettes államtitkár megláto-
gatott minden egyes kiállító helyiséget és 
hosszasan elbeszélgetett az önkormány-
zatok képviselőivel, majd ezután átnyúj-
tott részükre egy-egy oklevelet, mellyel e 
színvonalas eseményen való részvételüket 
díjazta.

A két napos programsorozat alkalmával 
több szakmai konferencia is megrende-
zésre került, ahol értékes információkhoz 
lehetett jutni az értékteremtő közfoglal-
koztatással kapcsolatban (távlati célok, 
fenntarthatóság).

A színpadon egész napos zenés progra-
mok várták az érdeklődőket, ahol szintén 
a települések zenekarai, néptáncosai lép-
tek fel. A fellépők között természetesen 

találhatott az érdeklődő a hétköznapok-
ban különböző közfoglalkoztatási prog-
ramban részt vevő előadókat is.
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Ismét megszervezték a „tiszta 
környezet, jó közérzet” helyi környezet
szépítő versenyt Hajdúnánáson

Óvodánk fő proilja a Közlekedésre ne-
velés. Régi vágyunk teljesült szeptember-
ben, amikor az óvoda udvarát körbefogó 
pala kerítésre Murvai Zoltán felajánlotta 
kézzel festett „Vizi”, „Légi” és „Szárazföl-
di” témájú palafestékkel elkészített művét.

A csodálatos képeknek a gyerekek na-
gyon-nagyon örültek, vidám lett tőle az 
udvarunk.

2015. szeptember 29.-én Játszónapot 
szerveztünk, melynek első programjaként 
köszönetet mondtunk az önfeláldozó, 
időt, energiát nem kímélő képek elkészí-
téséért.

Udvarunkat őszi termésekkel, faragott 
tökkel, kukoricával, fűzött paprikával 
feldíszítve varázsoltuk hangulatosabbá. 
Ezáltal fejlesztettük esztétikai érzéküket, 
próbáltuk észrevetetni az ősz szépségeit.

További programunk volt a budapesti 
„Mosolybirodalom” szervezésében, hogy 
népi játékokat próbálhattak ki a gyerekek, 
melyről fényképfelvételek is készültek. Az 
agyagozás művészetét is kipróbálhattuk, 
az általuk biztosított, előkészített eszkö-
zökkel.

Ahhoz, hogy valaki sikert érhessen el, az oda ve-
zető út nem rövid. Tehetséget, akaratot, kitartást és 
szorgalmas gyakorlást igényel. Ország Béláné Kala-
pos Inci bejárta ezt az utat. Még 2015. március 20-án 
részese lehetett a Kabai Megyei Dalos Találkozónak, 
ahonnan sikeres szereplése után továbbjutott a 
2015. július 6-án a Debrecenben megrendezett Re-
gionális magyar nóta és népdal vetélkedőre. Az ottani 
sikeres fellépése után juthatott el Győrbe a Nyugdíjas 
Dalosok és Nótakedvelők XV. Országos Találkozójára. 
Kimondani is jó, hogy Hajdú-Bihart egyben városun-
kat képviselte e rangos versenyen népdal kategóriá-

A „Tiszta környezet – jó közérzet” nevet 
viselő versennyel a lakókörnyezet szebbé 
tételét kívánja elérni az önkormányzat, a 
közösség közreműködésével. A pályázat 
elsősorban azoknak biztosított elismerést, 
akik lakókörnyezetük közterületein és az 
onnan látható udvarokban, erkélyeken, 
kulturált és magas színvonalú zöld és – vi-
rágos felületeket hoznak létre, és gondoz-
zák azokat. Idén az előző évtől eltérően 
a legszebben virágosított tanyakertek, a 
legszebben virágosított vállalkozások és a 
legszebben virágosított intézmények kate-
góriákat is elindították a szervezők.

A verseny legfőbb célkitűzése a környe-
zettudatos életforma, a természeti és az 
épített környezet tiszteletére, a közvetlen 
környezetünkkel szembeni felelősségvál-
lalásra való ösztönzés. A Hajdúnánás 
Vá rosi Önkormányzat mindezt a termé-
szeti adottságaival harmonizáló városkép 
kialakítása, a vidékre jellemző, hagyomá-
nyos virág- és kertkultúra felelevenítése, a 
termé szeti és épített környezet folyamatos 
gondozásának elősegítése, az igényes zöld-, 
illetve a virágos felület növelése által pró-
bálja elérni.

„Önök kiemelten azok, akik ezt a vá-
rost szebbé, élhetőbbé kívánják tenni” 
– kezdte köszöntő beszédét Csiszár Imre 
Hajdúnánás alpolgármestere, aki hozzá-
tette: Hajdúnánásnak olyan tervei, céljai 
vannak, hogy egy olyan várost adjon át 
gyermekeinek, unokáinak, melyben ők is 
azt érezhessék: jó itt élni, jó ezt a várost 
megmutatni olyan embereknek is, akik 
távolról érkeznek.

2015. október 3-án a Hévízi Óvoda kol-
lektívája látogatott óvodánkba. A talál-
kozó létrejöttét, több hónapos egyeztetés 
előzte meg. A pedagógusok. és a nevelő-
munkát segítő alkalmazottaknak bemu-
tattuk megszépült, felújított óvodánkat. 
Szakmai beszélgetést folytattunk, melynek 
témái: az óvodák Pedagógiai programja, 
nevelési gyakorlata, óvodai dokumentu-
mok vezetése, és a jelenleg a pedagógu-
sokat foglalkoztató, tanfelügyeleti önér-
tékelési, és pedagógus minősítő rendszer. 
A tehetséggondozás, mely óvodánkban 
bevezetésre került, különösen igyelemre 
méltó, és követendő volt számunkra. Mi-
vel a vendégek még nem jártak városunk-
ban, szerettünk volna képet adni róla. Az 
idő rövidsége miatt, az Aranyszalma Alko-
tóházba tettünk sétát, mely Hajdúnánás 
szempontjából egyik nevezetességünk, a 
hagyományt, a múltat meghatározó je-
lentőségű. Közben Intézményeinket, főbb 

festményátadó és nyárbúcsúztató 
– Őszköszöntő játszónap 
az Eszterlánc óvodában

Szülői segítséggel 
a mustkészítés teljes 
folyamatát is nyomon 
követhették a gyere-
kek. Diótörés, kukori-
cafosztás is színesítette 
a napunkat. Majd 
lovas szekérrel elláto-
gattunk a Tájházba. 
Itt a közlekedési sza-
bályokat, magatartási 
szokásokat elevení-
tettük fel. A régi idők 
építményét, eszközeit, 

tárgyait igyelhették meg a gyerekek.
Nem szabad engedni, hogy a sok év-

százados kedvelt magyar játékeszközeink 
feledésbe merüljenek. Segítenünk kell 
a gyermekeket megismertetni a termé-
szettel, a természetes anyagokkal, hogy 
ne csak lássák, hanem dolgozhassanak is 
vele, játékot készíthessenek belőle. A ha-
gyományok az élet szépségét tükrözik. A 
népi kultúra fenntartása, ápolása, átadása 
elsőrendű kötelességünk. Napjainkban, 
ebben az értékzavaros környezetben fon-
tosnak tartom ráirányítani a gyerekek 
igyelmét ezekre az igazi értékekre. Város-
hoz kötődésen túl, hagyománytisztelet és 
helyes értékrend alakul ki gondolkodá-
sukban.

A napunkat Szemere Zsolt őszi, népi 
dalos műsorcsokra zárta. Énekeltünk, tán-
coltunk, ritmusra tapsoltunk. Élmények-
kel gazdagon telt ez a napunk.

Köszönet minden segítőnek.

Kelemenné Ilyés Judit
munkaközösség vezető, 

óvodapedagógus

Immár második alkalommal szállhattak versenybe Hajdúnánáson a legszebb, leg-
rendezettebb udvarral, zöldövezettel, családi házzal büszkélkedő lakók, melynek 
ünnepélyes eredményhirdetésére 2015. szeptember 29-én került sor a Városháza 
dísztermében.

Dr. Balogh Andrea Éva a Hajdú-Bihar 
Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörmé-
nyi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi 
Osztály vezetője, a zsűri tagja köszöntőjé-
ben őszinte gratulációját fejezte ki mind-
azoknak, akik ilyen magas színvonalú 
zöld és – virágos felületeket hoznak létre 
évről-évre és gondozzák azokat.

A zsűri az értékelések során igyelembe 
vette a rendezettséget, a tisztaságot, az ön-
tözést, ezen felül a növény kultúrák szá-
mát és harmóniáját egyaránt, mondta Re-
szeginé Kállai Anikó a verseny szervezője, 
aki hozzátette: örömmel várják jövőre is 
mindazokat, akik kedvet és elszántságot 
éreznek, hogy megmutassák kertjeiket a 
nagyközönség számára is.

Legszebben virágosított családi há-
zak kategóriában:

  I. helyezett: Kovácsné Kállai Edit
 II. helyezett: Varga László Gáborné
III. helyezett Jónáné Sánta Edina, Len-

te László
Legszebben virágosított vállalkozá-

sok kategóriában: Nagy Miklósné (Dió-
fa Motel és Csárda)

Legszebben virágosított tanyakertek 
kategóriában: Szólláth Judit

Legszebben virágosított intézmények 
kategóriában: Buczkó József igazgató, 
Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörté-
neti Gyűjtemény

Különdíj:
 Máró Józsefné
 Szeleczki Árpádné
 Fekete Antalné

Szakmai találkozó a Gyermekkert 
óvodában épületeinket érintve történelmi áttekintés-

re is sor kerülhetett. Őszinte érdeklődésü-
ket és elismerésüket fejezték ki, az óvodá-
ban folyó nevelőmunka, illetve városunk, 
és a fogadtatás kapcsán.

Azt gondoljuk, szükség van az ilyen és 
hasonló szakmai találkozásokra, melyek 
magukban rejtik az egymástól való tanulás 
lehetőségét, illetve visszajelzést kaphatunk 
szakmai eredményességünkről, és Helyi 
programunk, a „komplex esztétika” sajá-
tosságairól.

Az élmények mellett, tárgyi emlékek-
kel térhettek még haza vendégeink, a vá-
roshoz köthető ajándékkal (szalmadísz, 
mézeskalács) és a Hajdúnánási Óvoda ki-
adványával, mely mindennapi munkájuk 
során segítségükre lehet.

Ez a találkozó a szakmai kapcsolat ki-
alakítása mellett lehetőséget nyújtott ki-
kapcsolódásra, kötetlen beszélgetésre, új 
kapcsolatok kialakítására.

Köszönet a Fenntartónak a program tá-
mogatásáért. Mirkó Lászlóné

Gratulálunk ban. Szereplése, elő-
adott produkciója után 
méltán érdemelte ki 
az EZÜST minősítő fo-
kozatot. A díszoklevél 
átadása során a zsűri 
úgy értékelte, hogy 
színvonalas éneklése 
által közel került a proi 
előadók színvonalához. 
Büszkeség töltheti el 
szívünket, hogy váro-

sunk hírneve újból gazdagodott. Inci énekléséhez, 
sikeréhez gratulálunk és további sikereket kívánunk.

Gut István
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Hajdúnánástól Debrecenig – több haj-
dúvárost érintve – immáron nyolcadik 
alkalommal szervezte meg a Debreceni 
Simonyi Óbester Toborzóiroda azt az 
emlékfutást, mellyel Simonyi óbesterre, 
a legvitézebb huszárra emlékeztek 2015. 
szeptember 23-án. A hagyományoknak 
megfelelően idén is városunkból indult 
a Simonyi Óbester Toborzó Emlékfutás, 
melyet a Honvédség és Társadalom Bará-
ti Kör Debreceni Szervezete, a Debreceni 
Honvéd Sport- és Diák Sportegyesület, 

2015-ben 100 éve, hogy megnyílt az 
első világháború délnyugati hadszíntere, 
az olasz front, s megkezdődtek a harcok 
az Isonzónál a Piavénál, Doberdó térsé-
gében. Ennek kapcsán a Helytörténeti 
Gyűjtemény kiemelten foglalkozott a 
centenárium évében a magyar történelem-
ben fogalommá vált helyszíneivel, s az 
ott történtek bemutatásával. Előző lap-
számunkban már beszámoltunk a nyitó 
rendezvényről, az Isonzó Expressz címet 
viselői előadásról. 

A rendezvénysorozat további program-
jai között szerepelt a Hajdúsági Múzeum, 
a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Hajdúbö-
szörményi Fióklevéltár, valamint a helyi 
múzeum anyagából rendezett időszaki ki-
állítás, amely szeptember 17-én nyílt meg 
a nagyközönség számára.

Köszöntőt mondott Szólláth Tibor pol-
gármester úr, majd a Hajdúböszörményi 
Fióklevéltár igazgatója, Varjasi Imre mu-
tatta be a „Hajdúk A Nagy Háborúban” 
című kiállítás anyagát a hajdúböszörményi 
levéltár, a Hajdúsági Múzeum, hajdúsági 
családok és a hajdúnánási Helytörténeti 
Gyűjtemény tárgyai közül válogatták össze.

A Kőrösi Csoma Sándor Református 
Gimnázium, a Népi Írók Baráti Társasá-
ga Czine Mihály Kelet-magyarországi 
Műhelyével, a Hajdúnánási Református 
Egyházközség támogatásával valósulha-
tott meg az a dedikálással egybekötött 
könyvbemutató, melyen dr. Ötvös Lász-
ló ismertette a múlt esztendőben kiadott 
„Hajdúnánási Bibliás Krónika – História 
• Eklézsia • Poétika” című művet. Ötvös 
László Hajdúnánáson született 1930. 
szeptember 16-án. A Református Kollé-
gium Gimnáziumában érettségizett, majd 
1955-ben a debreceni Teológiai Akadé-
mián szerzett lelkészi diplomát. 1978-ban 
lett teológiai doktor.

1955 és 1996 között Hajdúnánáson, 
Ibrányban, Debrecenben, Újlétán, Haj-
dúbagoson, Miskolcon és Kunmadarason 
szolgált. Hasonmás kiadásban megjelen-
tette a Hanaui Bibliát (1608), a Leideni 
Bibliát (1718), majd az Oppenheimi Bib-
liát (1612). Az utóbbi években Méliusz 
Juhász Péter köteteiből is adott ki. Ed-
dig huszonkét önálló kötete jelent meg, 
ebből nyolc a verseit tartalmazza. Több 
mint százszor rendezett Biblia-kiállítást 
saját gyűjteményének darabjaiból. Ötvös 
László minden családtagja közvetlenül 
kötődik a Kollégiumhoz: felesége éve-
ken át vezette a Főigazgatói Hivatalt, két 
gyermeke a Kollégium Gimnáziumában 
érettségizett, Tünde leánya a Gimnázium 
tanára. Dr. Ötvös László tudományos és 
ismeretterjesztő tevékenységét jubileumi 
emlékéremmel ismeri el a Debreceni Re-
formátus Kollégium. 

Az ünnepi könyvbemutatón Gömöri 
József a Kőrösi Csoma Sándor Reformá-

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 
sokféle hagyományt követve, de mindig 
megújulva igyekszik a lakosság igyelmét 
ráirányítani a könyvtárakra, az általuk 
nyújtott szolgáltatások sokszínűségére.

A Móricz Pál Városi Könyvtár idén is 
csatlakozott az országos kezdeményezés-
hez és október 5-e és 11 között több prog-
rammal is várta a látogatókat, amelyek az 
országos tematikának megfelelve elsősor-
ban a testi és lelki egészséget célozták meg.

A sok éves hagyományhoz híven ismét 
szerveztek nyugdíjasoknak internet tan-
folyamot, előadást az egészséges és itt 
életmódról.

Mindezek mellett általános iskolások és 
pedagógusok kaphattak hasznos tanácso-
kat, útmutatót Oláh Csilla pszichológus-
tól, aki a virtuális kapcsolatok buktatói-
ról, veszélyeiről tartott előadást. 

Az olvasás semmivel sem pótolható él-
ménye köti össze az olvasóklub tagjait is, 
akik immár több mint öt éve jönnek össze 
időközönként a könyvtárban.

Az egy hetes programsorozat a hagyo-
mányosan vasárnapi nyitva tartással, in-
gyenes beiratkozással és más kedvezmé-
nyek lehetőségeivel várta október 11-én a 
könyvtárlátogatókat. 

(HNU)

Hajdúk a Nagy Háborúban

Idén az első világháború 100. évfordulója alkalmából szeptember 15–25-e között 
több programból álló rendezvénysorozattal tisztelgett a Nagy Háború katona hő-
sei előtt a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény.

Buczkó József a Móricz Pál Városi 
Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 
intézmény vezetője elmondta: a kiállítás 
célja, hogy bemutassa a hajdú katonák 
erényeit, a 39. gyalogezredet, ahová bevo-
nultatták többek között a nánási fériakat, 
mindemellett felhívja a igyelmet, hogy 
az I. világháborúban a székelyek mellett 
hajdú elődeink voltak az egyik legérté-
kesebb katonái a Monarchia seregének.  
A megnyitón került leleplezésre a hősi ha-
lott Daróczi Ambrus emlékfala, melyen 
a katona fényképei, kitüntetései, s egyéb 
dokumentumok találhatóak meg a család 
jóvoltából.

Az első világháború 100. évfordulójára 
szervezett programok között szerepelt az 
immár ötödik alkalommal megszervezett 
Székely Menekültek Emléknapja, melyet 

szeptember 20-án vasárnap tartottak a 
katolikus templomban, annak tiszteleté-
re, hogy kilencvenkilenc esztendeje, 1916 
őszén az I. világháborúban Magyarország 
keleti vármegyéit ért román támadás mi-
att menekülni kényszerült több mint 220 
ezer székely.

(HNU)

Könyvbemutatóra várták az érdeklődőket szeptember 26-án 
szombat délután a Kőrösi Csoma Sándor Református Gim-
náziumba. Ötvös László, városunk kiváló szülötte, „atyaia”, 
bibliakutató-lelkész, irodalmár még az elmúlt évben megje-
lent, „Hajdúnánási Bibliás Krónika – História • Eklézsia • 
Poétika” munkáját ismerhették meg a résztvevők.

Születésnapi könyvbemutató 

tus Gimnázium igazgatója köszöntötte 
többek között a 85. éves dr. Ötvös László 
kutató professzort, aki felesége, Erzsébet 
asszony kíséretében érkezett, valamint 
Szólláth Tibor Hajdúnánás polgármeste-
rét és nagytiszteletű Gacsályi Gábor re-
formátus lelkipásztort. Igazgató úr szavait 
követően Szólláth Tibor polgármester be-
szédében felidézte dr. Ötvös László kiváló 
munkásságának főbb időszakait. A kö-
szöntők után Dér Balázsné Dobi Inci gim-
náziumi magyartanár beszélgetett a mű 
szerzőjével, melyben kitértek a könyvben 
is szereplő három vezérlő csillag jelentése-
ire is. Dr. Szathmáry Sándor aranygyűrűs 
teológiai professzor írja a könyv ajánlásá-
ban: „Az olvasónak adja meg Isten, hogy 
ezt a három vezércsillagot látva ajándékot 
kapjanak a műben a Biblia, az egyház és 
a történelem hármasságában, élve a poézis 
adta látásban haladjanak az eljövendő vi-
lág felé.” A könyvbemutatóval egy időben 
a szerző Biblia-kiadásai, történeti, szép-
irodalmi művei Biblia-gyűjteményének 
jeles példányaival is megismerkedhettek 
az érdeklődők.

(HNU)

8. Simonyi óbester toborzó Emlékfutás
valamint a Toborzó Iroda szervezett meg 
immáron nyolcadik alkalommal. A Kő-
rösi Csoma Sándor Református Gimná-
zium tanulói gyülekeztek a Polgármesteri 
Hivatal előtti téren, ahol Szólláth Tibor, 
Hajdúnánás polgármestere köszöntötte 
a diákokat és az emlékfutás résztvevőit, 
majd az előző évekhez hasonlóan, idén 
is felkötötte városunk emlékszalagját a 
futók kopjafájára. Hivatásos, szerződéses 
és önkéntes műveleti tartalékos katonák, 
valamint a Debreceni Katonasuli diákjai 
együtt teljesítették a nyolcadik alkalom-
mal megrendezett 42 km-es emlékfutást. 
A váltófutás célja ebben az évben sem vál-
tozott: a futás, a sport és a katonai pálya 
népszerűsítése, valamint a igyelem felhí-
vása az egészséges életmódra. A kőrösis 
diákok a Dorogi úti, Hajdúnánás végét 
jelző tábláig kísérték a futókat, akik to-
vább futva tették meg a Hajdúnánás és 
Debrecen közötti útvonalat. 

(HNU)

Idén már tizedik esztendeje, hogy az ősz beköszöntével, általában októberben or-
szágszerte a fókuszba kerülnek a könyvtárak, az Országos Könyvtári Napoknak 
köszönhetően. Ez a nagyjából egyhetes programsorozat 2006-ban indult útjára, 
bár nem volt előzmények nélkül való, hiszen még valamikor az 1990-es évek vége 
felé volt egy hasonló kezdeményezés.

testilelki egészségünkért: 
országos könyvtári Napok 2015.

Fotó: Kőrösi Gimnázium 
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„Verőfényes ősz”: Szépkorúak 
köszöntése az Idősek Világnapján

Az idősek napja az idős emberekről, az ő 
tiszteletükről szól. Tiszteletünk magába 
foglalja elfogadásukat, támogatásukat, 
szeretetüket és annak kifejezését, hogy 
társadalmunknak ők is hasznos tagjai, 
és mindannyiónknak nagy szükség van 
rájuk. Szükségünk van mindarra a sok 
élettapasztalatra, arra a higgadt bölcses-
ségre, amivel csakis ők rendelkeznek, és a 
türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak, 
nevelnek bennünket. „Már hagyomány-
nyá vált, hogy évente egyszer összejövünk 
azért, hogy kifejezzük hálánkat, tisztele-
tünket, megbecsülésünket és szeretetün-
ket azok iránt, akik hosszú, munkában 
eltöltött évek után köztünk töltik meg-
érdemelt nyugdíjas éveiket.” Mi emberek 
furcsa lények vagyunk. Tudunk örülni, sír-
ni, dühöngeni, de legfontosabb az, hogy 
szeretni is tudunk. A szeretetben a leg-
jobb dolog adni: ölelést, csókot, tanácsot, 
mindegy mit, csak szívből szóljon. A szere-
tet határtalan. Minden ember tudja, hogy 
szeretet nélkül nem lehet élni. Lényeg 
az, hogy adjunk meg mindent szerette-
inknek, hisz ha mi adunk, kapunk is, és 
így lesz teljes a világ, együtt, szeretetben. 
Ezen a napon azokat az embereket szokás 
köszönteni, akik hosszú élet munkáját, 
tapasztalatait tudják maguk mögött. Se-
gítségükkel lehet ápolni hagyományain-
kat, száll generációról-generációra a sok 
tudás. Idős kornak tapasztalatával helyre 
lehet tenni dolgokat, nyilvánvaló lesz a jó 

20 – gyerekekkel, nótázó asszonyokkal, 
jókedvű (olykor-olykor kezükben bo-
rospoharat magasra emelő) fériakkal 
„megrakott” – feldíszített szekér és 15 
csikósruhába öltözött lovas várt indulásra 
szeptember 19-én reggel a Kendereskert 
előtt. Idén ugyanis innen indult a felvo-
nuló menet a Szüreti Sokadalom nevű 
programsorozat nyitányaként.

A szokásosnál is több érdeklődő, né-
zelődő várta a vidám társaságot, akik 
helyenként megálltak egy kis pihenőre 
egy-egy útkereszteződésnél. A kisbíró 
köszöntője után az Aranyvessző Néptánc 

Csoport tehetséges gyerekeinek táncában 
is gyönyörködhettek a kíváncsiskodók, 
majd sűrű ostorpattogtatások közepette 
már indultak is tovább. Délre inom ebéd 
várta az utazásban megfáradt résztvevőket 
a Kendereskert ilagóriája alatt, s rövid 
szusszantás után ki-ki indulhatott a Köz-
társaság térre, ahol színes műsorok kaval-
kádja várta őket s a város lakóit egyaránt. 
Először a Fourtissimo Fúvós Együttes 
nagyszerű, lenyűgöző játéka kápráztatta el 
a közönséget, akik képesek voltak a leg-
modernebb zeneszámokat is feldolgozni s 
repertoárjukra tűzni előadásukban. Ezzel 

2015. október 3-án a Művelődési Központ színházterme az idősebb korosztály 
tagjaival telt meg. Már a színpadkép is jelezte, hogy emlékezetes napról van szó: 
„KÖSZÖNTJÜK A SZÉPKORÚAKAT”. 

fogalma, amit tovább lehet adni a felnövő 
nemzedék számára.

Szólláth Tibor polgármester úr rövid 
köszöntőjében saját életére visszagondol-
va idézte meg a múltat, a „nagyi sütijét” 
és így tovább. Elmondta, hogy azt kell 
tovább vinnünk, amit tőlük kaptunk. 
„Köszönet és hála őseinknek, hiszen a 
mostani idős korosztály építette meg azt, 
amit élvezhetünk napjainkban.” E gon-
dolatok után Gergely Róbert köszöntötte 
színvonalas műsorával a megjelenteket.  
A művész, aki maga is visszaidézte múltját 
és műsorszámaival magával tudta ragadni 
a megjelent ünnepelteket.

Gut István

Szüreti sokadalom 2015

Az Agroszoltek részéről Kelemen Imre 
adott tájékoztatást. A Kft. területén opti-
mális időben sikerült betakarítani a nap-
raforgót. A 180 hektáros terület átlagter-
mése 37 q/ha volt, ami jónak mondható.  
A termék olajtartalma kevesebb az átlagos-
nál. Az 560 hektáron termelt árukukorica 
betakarítása tulajdonképpen megtörtént. 
A termésátlag 58 q/ha, amely gyenge kö-
zepesnek mondható. Az aszályos időjárást 
ez a termék viselte meg legjobban. A 270 
hektáros cukorrépa területről 50 hektár 
van betakarítva. Ez a munka a cukor-
gyár igényeinek megfelelően folyamatos. 
Az eddigi termésátlag közepes, 57 t/ha. 
A betakarított területek talajművelése és 
tápanyag utánpótlása folyamatosan törté-
nik. Az őszi vetések (búza, árpa, kritikálé) 
a betervezetteknek megfelelően zajlanak. 
Jelenleg e munka 50%-át végeztük el.  
A géppark állapota a gondos előkészítésnek 
köszönhetően jó, kevés volt a probléma.

Nyakas András tájékoztatása szerint a 
napraforgó termésátlaga jó volt, 39 q/ha. 
Kukoricát 800 hektár területen termelt. 
A csapadék szeszélyes eloszlása, az aszály 
következtében a termésátlag 60 q/ha. Volt 
olyan terület, ahol csak 20–30 q volt az 
eredmény. A silókukorica átlagtermése a 
tavalyi 430 q/ha helyett 320 q/ha. Az őszi 

A forró nyár, az aszály nagyon megviselte őszi betakarítású növényeinket. A határt 
járva tanúi lehettünk a nap-nap után egyre jobban „vízért kiáltó” növénykultúrák-
nak. Kíváncsian vártuk az őszi betakarítás eredményét. Gazdálkodókat kerestünk 
meg kérdésünkkel. Hogyan alakul az őszi betakarítás, milyenek a főbb termésátla-
gok és hogyan állnak az ősszel aktuális munkálatokkal.

Mezőgazdasági helyzetkép

talajmunkálatok terv szerint folynak. Jót 
tett a kis eső, amit kaptunk, de még kelle-
ne egy kis jó idő, hogy az őszi munkálata-
inkat be tudjuk fejezni.

Kelemen Sándor 30 hektáron ter-
mel kukoricát. A betakarítás jelenleg 
60–70%-on áll, az átlagtermés 45 q/ha. 
A silókukorica termésátlaga jóval elmarad 
az átlagostól, 250–300 q/ha. Napraforgót 
20 hektáron termelt, melynek termésát-
laga 35–40 q/ha, ami jónak mondható. 
Az őszi talajmunkálatokkal és a vetéssel 
jelenleg 30%-on állnak, de folyamatos a 
munkavégzés. Elmondása szerint az aszály 
nagyon megviselte a növényállományt. 
Nagyon kevés az öntözhető terület, hiszen 
drága beruházásról van szó. A gazdálko-
dók vállán a terhek nem enyhültek, de a 
fenntartási, művelési költségek megnöve-
kedtek. A helyi Parasztszövetség keretében 
igyekeznek egymást segíteni a kisebb terü-
leteket megművelő gazdák.

A határt járva nap mint nap láthatjuk, 
hogy mindenütt szépen folynak a mun-
kálatok. Egyik helyen a betakarító gépek 
dolgoznak serényen, máshol pedig folyik 
a tápanyag utánpótlása, a szántás és a ve-
tés. Kedvező időjárást várva marad a re-
mény, hogy a befektetett rengeteg munka 
meg fogja hozni gyümölcsét. Gut István

egyidejűleg elkezdődött a szőlőpréselés 
is számos érdeklődő kíváncsi tekintetétől 
övezve, várva az igazán remek ízű must 
megkóstolására. Közben a színpadon a 
Bocskai AMI néptánc tanszakának cso-
portjai: a Cinegelábúak Néptánc Cso-
port, a Bocskai Apródjai Néptánc Cso-
port és az Aranyszalma Ijúsági Néptánc 
Csoport tanulói szórakoztatták már-már 
proi szinten előadott műsorukkal az 
egyre növekvő számú nagyérdeműt. Ez-
után jöhetett a mindig nagy izgalommal 
várt csergető verseny (idén is gyermek, és 
felnőtt kategóriában). Ebben az eszten-
dőben először, egy új versenyszámmal is 
megpróbálkoztak a szervezők, mégpedig a 
leghangosabban csergető kiválasztásával, 
melyet egy erre a célra vásárolt decibel-
mérővel valósítottak meg. A siker nem 
maradt el, hiszen rengeteg nevetésre okot 
adó mozzanat történt az egész versengés 
alatt melyet leginkább a közönség díjazott 
hangos ovációval s rengeteg tapssal.

A csergető verseny végeredménye:
Felnőtt: Gyerek:
I. id. Kelemen László I. Zámbó Árpád
II. Sebestyén Antal II. Tar Milán
III. Pintye Sándor III. Nyakas Bence

Kora este a jókedvbe hozott közönséget 
Molnár Orsi nosztalgiaműsora szórakoz-
tatta tovább régi és új slágerekkel, me-
lyekkel gyakran sikerült közös éneklésre 
serkenteni többeket is.

A nap fő száma az esti Szüreti Bál volt, 
melyre már elővételben elkeltek a jegyek. 

A művelődési központ színháztermében a 
inom vacsora után az OKÉ Party zenekar 
közreműködésével pirkadatig szórakoztak, 
báloztak remek hangulatban a vendégek.

Kócsi Imre
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Könyörtelenül pereg az idő rostáján éle-
tünk. Akik akkor még éppen csak „deák-
gyermekik” voltunk, ma már őszülő ha-
lántékú nyugdíjasok vagyunk. Gyerekek 
voltunk, nem nagyon értettük mi törté-
nik. Főleg vidéken. A nagyvárosokban, 
a gyárak, üzemek népe másképpen élt, 
másképpen látta a mindennapokat. Per-
sze érezte a paraszt ember is a „beadás”, 
a padlás-söprés, a Béke-kölcsön jegyzés 
minden kínját, de évszázadok, az ősök 
által kódolt üzenetek óvatossá, bölccsé 
tették. Hallgatta a kis néprádiót azon a 
meleg őszi napon is, és nem értette mi 
történt. A rádióból csak sokáig zene szólt, 
aztán bemondták; Pesten kitört a forra-
dalom. Igazából még a fogalommal sem 
volt tisztában, de élesen emlékezett még 
az alig karnyújtásnyira lévő háború min-
den borzalmára, a rettegésre, az ágyúzásra, 
az oroszokra, az erőszakos rekvirálásokra 
– szóval volt miért félni. Csekélyke kis va-
gyonkáját – mint egykor az ősök – gyor-
san menekítette egy biztonságosnak vélt 
helyre; vakablakba, krumplisverembe, 
amit éppen jónak gondolt. Aztán hallot-
tak jó híreket is – kivonulnak az oroszok. 

EmlékEzéS két októbErrE

Ötvenhat izzó ősze volt,
Magyarország remény és pokol.
Gyűlt a tömeg és a harag nőtt,
Egy hazug világ szilánkokra tört,
Megmozdult a föld.
(East együttes: ’56 )

1956 forró ősze volt…”ezrek vére folyt”

Iskolába éppen nem nagyon kellett járni – 
a gyermek ezt is jó dolognak gondolta, de 
valahogy mindig érezte nagy dolgok tör-
ténnek. Néhány nap teltével azonban már 
harcokról szólt a rádió. Jöttek a szomszé-
dok, és a gyermek csak annyit érzett ki a 
felnőttek beszédéből, hogy valami nincs 
rendben, de gyermeki lelke még nem fog-
ta fel mi is történt azokban a napokban. 
Játéknak vélte az éj sötétjében felvillanó 
nyomjelző rakétákat, az ágyú bömbölő 
hangját, hiszen csak távolból hallotta. 
Aztán az idő is, mintha az eseményekhez 
igazodott volna, hirtelen hideg lett, hó, 
szél, és a nagymama azt mesélte, Pesten 
embereket ölnek, „piros a vér a pesti ut-
cán.” A gyerek nem fogta fel, mi az meg-
halni. Bár egyszer nagyon sírt egy rokon 
temetésén, de azért, mert a felnőttek is 
sírtak és ő nagyon megijedt. 

Sokan őrzünk emléktöredékeket gyer-
mekkorunkból – sokan elmentek már a 
mindenélők útján, akik részesei voltak a 
forradalomnak, de még néhányan itt van-
nak köztünk. Azt mondják, sokunknak 
van saját 56-ja. 

Nagy időket élünk, elszabadult ma-
lomként forog az idő kereke, de vannak 
dolgok, amelyek megállásra késztetnek 
bennünket. Ilyen megálló október 23. 
És nem csak azért, mert piros betűs ün-
nep lett a naptárban, hanem azért, mert 

Mondják a himnuszt énekelték,
úgy indultak a puskatűznek
s a könnygáz, meg a tűzzel telt ég
sem riasztotta vissza őket.

Csorgott a könnyük, talán sírtak,
Csorgott a vérük, – belehaltak
Diákok voltak s ők csinálták
a dicsőséges forradalmat.

1848 után ez a pici nép, itt a Kárpát-me-
dencében, 1956-ban ismét példát adott 
szabadság szeretetből, függetlenség utáni 
vágyból, emberségből. Értették-e ezt a 
nagy nyugati nemzetek? Lehetett volna 
másképp? Lehetett volna más kimenete-
le ennek az alig kéthetes forradalomnak, 
mint hogy az orosz tankok megfordultak 
és visszajöttek? Elkerülhettük volna a sor-
tüzeket? A kivégzéseket, a kegyetlen meg-
torlást? Kérdések, kérdések, amelyeken 
közel hatvan távlatából legfeljebb történé-

szek vitatkozhatnak. Ám a mi lett volna 
ha? – kérdés történelmietlen.

1956 valósága a magyar történelem 
szerves része, de olyan része, amely velünk 
él, és így október végén, halottak napja tá-
ján, még sokunknak élő emlékezete van. 
És van mire emlékeznünk. Emlékezni 
a munkásra, a diákra, az édesanyákra, a 
iatal halottakra, akik jószerével nem is 
fogták fel, mire vállalkoznak, amikor ben-
zines palackokat dobtak az orosz tankok-
ra, vagy puskával a kezükben rogytak az 
utca kövére. 

Emlékezzünk rájuk.
Rigó Tamásné

Jobbágy Károly
Mondják a himnuszt énekelték

Október 6-a a magyar nép, a magyar történelem feketebetűs gyásznapja, immár 
166 éve. Ez volt az a nap, amikor 1849. október 6-án hajnalban az aradi vár árká-
ban a magyar szabadságharc 13 magasrangú katonai vezetője mártír halált halt. 
Ugyanezen napon Pesten gróf Batthyány Lajost, az első felelős miniszterelnököt 
végezték ki. 

Emlékezés az aradi Golgota vértanúira

Lázár Vilmos, gróf Dessewfy Arisztid, 
Kiss Ernő, Schweidel József, Pöltenberg 
Ernő, Török Ignác, Lahner György, Kné-
zich Károly, Nagysándor József, gróf Lei-
ningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, 
Damjanich János, gróf Vécsey Gábor.

Tizenhárom név, tizenhárom magyar 
főtiszt; volt köztük olyan, aki még ma-
gyarul sem tudott. Ma már szinte elkép-
zelni sem tudjuk azt a lelkiséget, azt a 
szabadságszeretetet, azt a katonai menta-
litást, amellyel ezek a magasrangú tisztek 
Kossuth Lajoshoz, a magyar szabadság 
ügyéhez szegődtek, kockáztatva társadal-
mi rangot, vagyont, biztonságot, és nem 
utolsósorban az életüket. Hősi viselke-
désükkel megmutatták, hogyan tudnak 
a magyar ügyért harcoló kemény katona 
módjára méltósággal meghalni. Utolsó 

perceikkel is a nemzetnek és a világnak 
mutattak példát a magyar szabadsághar-
cosokról.

Emlékük, a magyar szabadságharc em-
lékével együtt mélyen beivódott népünk 
lelkébe, emlékezetébe, őrizték a városok 
egyszerű polgárai, mesteremberek, a vi-
dék, a falu kisemberei, és továbbadták ezt 
az emlékezetet iaiknak, unokáiknak. Volt 
idő, amikor az iskolákban könyv nélkül el 
kellett tudni sorolni a 13 vértanú nevét. 

Október 6-át a magyar kormány 2001-
ben a magyar nemzet gyásznapjává nyil-
vánította. Az idei városi megemlékezés 
a Kossuth szobornál késő délután vette 
kezdetét, ahol emlékező beszédet ezút-
tal Buczkó József, a Móricz Pál Városi 
Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 
intézményvezetője, önkormányzati kép-

viselő mondott. Képviselő úr a szabad-
ságharc hajdúnánási eseményeit idézte 
föl, majd egy személyes kötődés kapcsán 
az alábbiakat mondta: „Őseink a bizony-
ság arra, hogy ki-ki megtalálhatja azt az 
élő kapcsot, amely összeköthet bennün-
ket távoli elődeinkkel, mert ők jelentik 
a gyökeret. Nélkülük mi nem lehetnénk 

a nemzet fájának törzse. Utódaink pedig 
nem válhatnának e fa lombozatává, azaz 
történelmére büszke, emlékező magya-
rokká.”

Az ünnepélyes megemlékezést a Bocs-
kai István Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola néptánc csoportjai, és a 
Kőrösi Református Gimnázium műsora 
színesítette.

A városi megemlékezésen az oktatási 
intézmények diák és pedagógus képvise-
lői mécseseket, virágokat helyeztek el a 
szobor talapzatán, így is kifejezve az utó-
kor kegyeletét, főhajtását az aradi Golgota 
mártírjai előtt. 

(HNU)
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„KISKÖRÚTI JÁRAT”
2015. november 1. (vasárnap) indulás 

10.00 óra, vissza 11.30 óra
2015. november 1. (vasárnap) indulás 

13.30 óra, vissza 15.30 óra
Az autóbuszjárat az 1. számmal el-

látott megállóhelyről indul és a felsorolt 
megállóhelyeket érintve érkezik a Váro-

si Köztemetőbe.
Megállóhelyek:
1. Kukori bolt (volt „Morgó” Halász-

csárda) Kossuth u.
2. Batthyány u./Bethlen G. krt. sarok
3. Bartók Béla krt. 4. sz. előtti autóbusz 

megállóhely
4. Sportcsarnok–Irányi u.
5. Széchenyi u.–Petői u. „Y” kereszte-

ződés
6. Ady Endre krt. Élelmiszer bolt előtti 

autóbusz megállóhely
7. Tüdőgondozó–Tulipán u.

„NAGYKÖRÚTI JÁRAT”
2015. november 1. (vasárnap) indulás 

9.30 óra, vissza 11.00 óra
2015. november 1. (vasárnap) indulás 

13.00 óra, vissza 15.00 óra
Az autóbuszjárat az 1. számmal el-

látott megállóhelyről indul és a felsorolt 
megállóhelyeket érintve érkezik a Váro-

si Köztemetőbe.
Megállóhelyek:
1. Kossuth u./Magyar u. sarok–Takar-

mánybolt

2. Árpád u. 80. szám–IKR 
3. Árpád u. 50. sz.–NASI Vegyiáru bolt
4. Zrínyi u. 46.–Boglár Élelmiszer bolt 
5. Rákóczi u. 49. sz.–Boglár Élelmiszer 

bolt
6. Baross u. 11. sz.–Csiha Győző Szak-

képző Iskola
7. Attila u.–Állategészségügyi Centrum
8. Attila u./Alma u. sarok–Napsugár 

Óvoda
9. Attila u./Tégláskert u. sarok–Kertvá-

rosi ABC
10. Magyar u. 104. sz.–Hajdúnánási 

Óvoda
11. Magyar u. 46. sz.–Hajdúnánási Hu-

mán Szolgáltató Otthon
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

értesíti a tisztelt Hajdúnánás-Tedej vá-
rosrészen élő lakosokat, hogy HALOT-
TAK NAPI MEGEMLÉKEZÉST TART 
ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET 
KERETÉBEN a Városi Köztemető rava-
talozójánál 2015. november 1-jén (vasár-
nap) du. 14.00 órakor.

Az önkormányzat ezen a napon autó-
buszjáratot indít a Városi Köztemetőbe az 
alábbiak szerint:

Az autóbuszjárat 2015. november 
1-jén indul a Tedej, Fő utcai buszmeg-
állóból du. 12.30 órakor. 

Az autóbuszjárat a Városi Közteme-
tőből 2015. november 1-jén du. 15.30 
órakor indul vissza a Tedej, Fő utcai 
buszmegállóba.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Halottak Napján autóbuszjáratot indít a 
Városi Köztemetőbe az alábbi időpontokban

Hajdúnánás Városi Önkormányzat tájékoztatja a lakosságot, hogy 
HALOTTAK NAPI MEGEMLÉKEZÉST TART

ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET KERETÉBEN

a Városi Köztemető ravatalozójánál
2015. november 1-jén (vasárnap) du. 14.00 órakor

Halottak NapI mEGEmlékEzéS

 Október 22. (csütörtök) 18.00: Ná-
nási Fonó – néptánctanítás kicsiknek 
és nagyoknak. Közreműködik a Bürkös 
Zenekar. A belépés díjtalan!

 Október 23. (péntek) 10.00: Nemze-
ti ünnep – megemlékezés az 1956-os 
forradalom 59. évfordulóján. A Berety-
tyóújfalui Szakképzési Centrum Csiha 
Győző Szakképző Iskolája testvérintéz-
ményének, a sepsiszentgyörgyi Székely 
Mikó Kollégium tanulóinak ünnepi 
műsora a művelődési központ színház-
termében. 10.30 ünnepi megemlékezés 
és koszorúzás az 1956-os emlékműnél

 Október 27. (kedd) 19.00: a Pes-
ti Magyar Operett Színpad operett 
nagykoncertje. Főszerepben a 100 éves 
Csárdáskirálynő. A turné sztárven-
dége: Oszvald Marika Kossuth-díjas, 
Érdemes Művész. További művésze-
ink: Buch Tibor, Köllő Babett, Egy-
házi Géza, Mádi Piroska, Vágó Zsuzsi, 
Göth Péter. Belépődíj: 2500 Ft. Jegyek 
elővételben október 12-től kaphatók a 
művelődési központ információjában 
(52) 382-400.

 Október 30. (péntek) Sütifesztivál a 
Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar 
Megyei Egyesülete Hajdúnánási cso-
portjának szervezésében

 November 3-ig tekinthető meg a mű-
velődési központ galériájában Kállai 
Margó „Látható gondolatok” fotó és 
szobor kiállítása.

 November 3. (kedd) 17.00: Elhurcol-
tak Kegyeleti Emléknapja – megem-
lékezés az erődfalnál a Hajdúnánásról a 
benderi munkatáborba hurcoltakról.

 November 4. (szerda) 17.00: Dr. Fran-
cia Boglárka előadása a Grabovoj mód-
szer gyakorlati alkalmazásáról – zártkörű 
csoport. Részvételi díj: 3000 Ft

 November 5. (csütörtök) 17.00–18.30: 
Hobby Börze Szeretettel várunk min-
denkit, akik érdeklődnek bármely gyűj-
tési terület iránt, cserélnének, vásárol-
nának, vagy csak szívesen megnéznék 
mások gyűjteményét! Bélyeg, képeslap, 
érme, bankjegy, szalvéta, telefonkártya, 
kártyanaptár, játékok, könyvek, képre-
gények, régiségek stb. – hozzon el bár-
mit, amit szeretne eladni, elcserélni vagy 
csak bemutatni! A részvétel díjtalan!

 November 7. (szombat) 18.00: Tvrtko 
…túlmegy minden határon… Egy le-
bilincselően izgalmas este a Föld körül 
Vujity Tvrtko-val. Egy este, amit soha 
nem fog elfelejteni! Egy este, ami fel-
emel és sokkal erősebbé tesz! Belépő-
jegy: elővételben október 31-ig: 1200 Ft/
fő, november 1-től: 1500 Ft/fő. Jegyek 
október 12-től kaphatók a művelődési 
központ információjában (52) 382-400

 November 29. (vasárnap) 18.00: 
Balázs Fecó koncertje a református 
templomban. Belépődíj: elővételben 
1500 Bocskai Korona vagy 1600 Ft, az 
előadás napján a helyszínen: 2000 Ft 
Jegyek október 12-től kaphatók a mű-
velődési központ információjában (52) 
382-400
„Hajdúnánás 2015” fotópályázat:
A Nánás Pro Cultura Nonproit Kft. 

fotópályázatot hirdet Hajdúnánás város 
bemutatására az alábbi kategóriákban:

  I. A város (az épített környezet be-
mutatása)

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

III. A táj (a természeti környezet be-
mutatása)

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

Beküldési határidő: 2015. november 20.
Mindhárom kategóriában a legjobb 

pályamunkákat díjazzuk. A legjobb alko-
tásokból decemberben a Város Napján ki-
állítást szervezünk. További információk a 
művelődési központban Szólláth Zoltán-
tól kérhetőek.

A 155 éves Makláry Lajos Városi 
Énekkar szeretettel várja az énekelni 
vágyókat soraiba! A próbák időpontja: 
keddenként 18.30-tól a művelődési Köz-
pont hangversenytermében.

Szövő szakkörünkbe várjuk azoknak 
a gyerekeknek jelentkezését, akik szívesen 
megismerkednének a szövés fortélyaival, 
elkészítenék saját szőttesüket, kispárná-
jukat, tarisznyájukat. Foglalkozásvezető: 
Szabó Lajosné. Jelentkezni a Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központban lehet 
az alábbi elérhetőségeken: 52/382-400, 
70/372-1494, info@nanasvmk.hu

Vár a NÁNA Formációs Társastánc 
Stúdió!

Szeretettel látunk minden olyan diá-
kot, aki szívesen töltené szabadidejét tár-
sastáncok tanulásával.

Meglévő csoportjaink (gimnazista, Ju-
nior), tervezzük a Gimnazista – Kezdő és 
Junior – Kezdő csoportok indítását!

Ha „Te” és/vagy ismerőseid szívesen 
csatlakoznátok a nagy múltú, sok szép 
eredményt elért, sok-sok iatal által ki-
próbált és kedvelt csoportjainkhoz, vagy 
kihívást, megmérettetést, jó társaságot, 
fellépési lehetőséget, aktív, tartalmas, el-
foglaltságot keresel: Akkor a te helyed a 
NÁNA Formációs Társastánc Stúdióban 
van. Jelentkezni lehet Kacsora Tibornál 
(06-30/2873-168).

a Nánás pro Cultura 
Nonprofit Kft. programajánlója

Az ország egyik legismertebb borászata, a vil-
lányi Bock Pincészet kóstoltatja borait a most 
induló Hajdúnánási Borklub rendezvényso-
rozat első pincészeteként. A város központ-
jában a volt kollégium alagsorában nemrég 
kialakított Pinceklubban november 12-én 
(csütörtökön) 19 órától (az előzőleg kiadott 
tájékoztatótól eltérően) várja az érdeklődő-
ket a Nyíregyházi Borozó csapata, akik az első 
alkalommal mindjárt egy „nagyágyút” hoznak 
el Hajdúnánásra. 

Ki ne ismerné a borok nagymesterét, Bock 
Józsefet, vagy, ahogy baráti, ismerősi körben 
nevezik, Boxi Bácsit? A Bock pincészet családi 
vállalkozás. A családban a borkészítés és sző-
lőtermesztés hagyománya több évtizedre, sőt 
évszázadra nyúlik vissza. Bock Józsefet 1994-
ben a Vinagora Nemzetközi borversenyen 
Champion Díjjal jutalmazták. A „hivatalos” 
borászkodástól (1991) számítva viszonylag 
hamar lett az év bortermelője 1997-ben. Ezt 
a kitüntetést azóta számtalan hazai és nemzet-
közi díj követte.

Első alkalommal szervezik Hajdúnánáson a 

Borklubot, amely a november 12-i este után 
december 17-én folytatódik, amikor a tokaji 
Hétszőlő Borászat leginomabb borait lehet 
kóstolni. A tervek szerint januártól havonta 
egy alkalommal hazánk legjobb borászatai 
kóstoltatnak Hajdúnánáson.

A nyitórendezvényen a Bock Pincészet bora-
it Krenner Csaba marketingvezető mutatja be.

A bemutatásra kerülő borok.
 Hárslevelü 2011
 Rajnai rizling 2009
 Rose cuvée 2014
 Portugieser 2012
 Ermitage cuvée 2009
 Cabernet franc 2010
 Syrah 2009
 Bock cuvée 2008
 Bock PortaGéza 2013
 Kékfrankos 2014
Részvételi díj 6000 Ft/fő. További infor-

máció a mathe.csaba001@gmail.com email 
címen, a 06-20/965-6444 telefonon vagy 
személyesen a Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központban Girhiny Gyulánál.

bock pincészet a pinceklubban

Kedves Szülők és Gyerekek! Hamarosan itt az őszi szünet! Töltsd velünk az őszi délelőttöket a 
Kendereskertben, ahol egyéni és csoportos kézműves foglalkozások, kreatív játékok, zenés programok, 

szabad levegő és sok-sok állat vár rád! A foglalkozás díja 700 Ft/fő/nap. 
Bővebb információ: Páli Júlia 06-70/372-1484
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 Egy hó-
nappal a tan-
évkezdés után, 
mennyire látja 
zökkenőmen-
tesnek a gim-
názium önál-
lósodását?
 Technikai 

s zempontbó l 
volt a legnehezebb a munkánk, pl. hete-
ket vett igénybe az új adószám, a számla-
szám és az oktatási azonosító megkérése, 
elintézése. Ezt nem bonyolíthattuk le a 
nyár folyamán, hiszen hivatalosan csak 
szeptember 1-jén lett önálló a gimnázi-
um. Ezúton is köszönöm helyetteseim, 
illetve a gazdaságvezető sokszor erőn fe-
lüli munkáját. Úgy érzem, a diákok és a 
tantestület kellő nyugalomban kezdhette 
meg a tanévet. Persze nem alakult ki egyik 
pillanatról a másikra az egyházi intézmé-
nyekre jellemző sajátos légkör, de az itt 
tanulók, dolgozók toleranciája, illetve a 
fenntartó által követett fokozatossági elv 
néhány év alatt a hitélet megerősödését 
hozza majd magával. 
 Az iskolavezetői posztot 2007 és 

2012 között már betöltötte a Kőrösi-
ben. Van-e olyan terület, amelyen hatá-
rozottan másképp akar tevékenykedni, 
mint akkoriban?
 A Kőrösi és a Csiha 2008-as fúzió-

jával létrejött hatalmas iskolában a két 
telephely és a tantestületek munkájának 
összehangolása nem volt egyszerű feladat. 
Most sokkal többet szeretnék a kollé-
gáim körében lenni, meghallgatni őket, 
nemcsak futólag, illetve értekezleteken 
találkozni velük. Most mintegy harmad-
annyian vagyunk, mint akkor, a három-
százhatvan gimnazista és a technikai sze-
mélyzettel együtt harminchat fős tanári 
gárda kisebb, átláthatóbb közösséget alkot.
 Melyek azok az intézmények kö-

zötti együttműködések, amelyeket to-
vább szeretne vinni a gimnázium? 
 Semmiképp sem szeretnénk megsza-

kítani a hosszú évek, évtizedek óta létező 
kapcsolatainkat, pl. a helyi általános isko-
lákkal, az önkormányzattal, a művelődé-
si központtal, a könyvtárral, a különféle 
sportegyesületekkel, cégekkel és vállal-
kozókkal meglévő együttműködésünk is 
megmarad. A nánási református általános 
iskola pedig értékteremtésben tud ne-
künk újat mutatni. 
 A régió református gimnáziumaival 

megtörtént-e már a kapcsolatfelvétel?

Hajdúnánás középiskolája a nyáron óriási változáson ment keresztül. A Kőrösi Cso-
ma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakiskola és Kollégium tulajdonképpen há-
romfelé bomlott, hiszen a kollégium a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnál 
(KLIK) maradt; a Baross utcán Csiha Győző Szakképző Iskola néven – de már a 
Nemzetgazdasági Minisztérium égisze alatt és a Berettyóújfalui Szakképzési Cent-
rum irányításával – folytatódik a szakközépiskolai és a szakiskolai oktatás, míg a 
Hajdúnánási Református Egyházközség fenntartóként átvette a gimnáziumot. Ez 
utóbbi intézmény régi-új vezetőjével, Gömöri Józsefel beszélgettünk.

tolerancia, fokozatosság, közösségformálás:
Interjú a Kőrösi Csoma Sándor 
Református Gimnázium vezetőivel

 Igen, kollégáim már jártak Karcagon, 
ahol órákat is látogathattak a gimnázium-
ban. Számunkra minden ötlet, szokás, 
módszer, gyakorlat segítséget jelent, hi-
szen mi még most léptünk be (pontosab-
ban hatvanhét év után vissza) a reformá-
tus intézmények körébe. 

Vékony Gábor
A gimnázium hitéleti igazgatóhelyet-

tesét, Kocsis Áron református lelkészt 
az iskola egyik végzős tanulója interjú-
volta meg.
 Ön szerint hogyan fogadták a diá-

kok az iskola átszervezését? 
 Azt gondolom, hogy az első reakci-

ók, mint általában minden változás alkal-
mával, inkább 
tartózkodónak 
m o n d h a t ó k . 
Volt sok féle-
lem, kétség, 
de úgy látom, 
amint megis-
mertek ben-
nünket és az új 
fenntartót, egy-

re pozitívabb a diákság hozzáállása. 
 Hogyan viszonyulnak a gimnazis-

ták a hitoktatáshoz?
 Megvan a nyitottságuk, az érdeklő-

désük. Leendő értelmiségi emberekről 
beszélünk, akik látják, vagy kezdik átlátni 
a világ dolgait, és nem hiszem, hogy ők 
ezt nagy ellentétként fogadnák. A diákság 
nagyjából egyharmada jár valamelyik fele-
kezet hitoktatására. Üdítő és meglepő ki-
vétel, hogy a tizenkettedikes évfolyamon 
az első körben tizenkét-tizennégy tanuló 
adta be a jelentkezését református hittan-
ra, mostanra pedig negyvenen vagyunk a 
két osztályból.
 Mennyire érintette a fenntartóváltás 

a tanórákat, az iskola korábbi rendjét?
 A reggeli áhítatot még nem indítot-

tuk el, mert a tanórák szervezésekor nem 
tudtunk megfelelő, emberbaráti időpont-
ra lelni. A családi vasárnapok viszont min-
den diák, szülő és pedagógus számára nyi-
tottá váltak. Véleményem szerint a hittan 
nem terheli le a diákokat, mert ez inkább 
kommunikációra, gondolkodásra épülő, 
komoly interakciót jelentő óra, amikor a 
vallástanárok, a hittantanárok és a diákok 
fontos erkölcsi, közismereti kérdésekről 
tudnak beszélgetni. 
 Hogyan sikerül összeegyeztetnie a 

gimnáziumi hitoktatást egyéb tenniva-
lóival?
 Ennek megvan a szervezési kihívása, 

mert emellett még az általános iskolában 
is tanítok hittant és történelmet. A gya-
korlatban két napot vagyok a gimnázi-
umban, két napot az általános iskolában, 
illetve egy napot a gyülekezetben, ahol 
hétvégi szolgálatot is teljesítek. 
 Hogy érzi magát a gimnáziumban?
 Remekül, köszönöm szépen. Jó barát-

ságok, munkakapcsolatok kezdenek kiala-
kulni a pedagógus kollegákkal. Nagyon 

sok volt diákom jár ide, akik a református 
általános iskolából jöttek a gimnáziumba. 
Alapvetően nyitottak a tanulók, a peda-
gógusok, és azt gondolom, jó közösség 
kezd formálódni.

Gál Orsolya 12. B

Az interjúk teljes terjedelmükben a korosi-
hajdunanas.sulinet.hu oldalon olvashatók.

Nyíregyházán október 2-án rendezték 
meg a nyolcosztályos gimnazisták sport-
versenyét, melyet ezúttal a helyi Arany 
János Gimnázium és Általános Iskola 
szervezett. 

Az indulás a tavalyi izgalmakhoz képest 
gördülékeny volt, hiszen mindenki idő-
ben odaért a megbeszélt helyre, és senki 
sem hagyta otthon a felszerelését. Ta-
náraink közül Sinka Györgyné, Molnár 
András és Szemán István kísért el minket. 
Nagy Róbert tanár úr volt a paparazzónk, 
aki leste, hol készíthet rólunk izgalmas ké-
peket. Velünk tartott még Gömöri József 
igazgató úr, Skopkó Istvánné tanárnő, és 
Nagy Gábor, a kollégium nevelőtanára, 
aki atlétikaedző is egyben. 

A versenyen nyolc gimnázium tanulói 
versenyeztek egymással, tőlünk negyven-
öt diák próbált szerencsét. Kalandos ver-
senyzésben volt része egy 7.-es iúnak, aki 
36-os lábára csak 42-es szöges cipőt talált. 
Később kapott egy 40-est, aminek aztán 
olyan erősen húzta meg a fűzőjét, hogy a 
talp levált. 

Idén újdonságként úszószámokat is be-
vezettek. Bizarr volt a medence; a 70–140 
cm-es „mélységbe” nem volt veszélytelen 
fejest ugrani, de szerencsére senki sem 
sérült meg. A versenyszámok alatt han-
gosan kiabálva, tapsolva szurkoltunk egy-
másnak. A kosárlabda helyett a lányok 
röplabdában mérték össze erejüket, az 
osztályunkból szerveződött csapat, amely-
nek én is tagja voltam, a negyedik lett. 

Összesítve az elért eredményeket a 
nyolc gimnázium közül a Kőrösi öt 

arany-, három ezüst- és tíz bronzéremmel 
az ötödik helyen végzett. A hazaúton már 
felszabadultan nevetgéltünk, nyakunkban 
az érmekkel.

Tar Csenge Liza (10. A)
EREDMÉNYEK: 
Atlétikában aranyérmet szerzett a 7.-es 
Pál-Kovács Tekla, illetve a 8.-os Nagy 
Dorottya Klára kislabdahajításban; a 8.-
os Bózsár Gábor Balázs távolugrásban, 
és a 12.-es Cservák Tibor 800 m-en. 

2. helyen végzett a 7.-es Máró Anna 
400 m-en. 

3. lett Máró Anna, illetve a 8.-os Tar 
Lotti Szóia távolugrásban; a 8.-os Nagy-
Menyhárt László kislabdahajításban; a 
10.-es Varga Lehel, illetve Péter Bettina 
800 m-en.

Úszásban 1. helyen végzett a 7.-es lá-
nyok 4x50 m-es váltója (Kovács Flóra, 
Máró Anna, Pál-Kovács Sára, Pál-Ko-
vács Tekla). 

2. helyezést ért el a 8.-os Molnár Fló-
ra 50 m gyorson és a 4x50 m-es iú váltó 
(Kola Sándor, Szemán István, Sztanyó 
Oszkár, Veláczki Ákos).

3. lett Kovács Flóra gyorson és mel-
len, Molnár Flóra háton, Szemán István 
gyorson. Itt mindegyik úszásnemben 50 
m-t kellett teljesíteni.

Labdarúgásban bronzéremmel tért 
haza a 7–8.-os iúcsapat (Keserü Bálint, 
Bózsár Gábor Balázs, Csiki Dávid, Ho-
monyik Zoltán, Nagy-Menyhárt Lász-
ló, Vass Ádám, Veláczki Ákos).

A versenyzőknek és felkészítőiknek is 
gratulálunk!

Gimnáziumok harca a sportpályán
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Felelős állattartó: 
„Az az embe-
ri tevékenység, 
amely arra irá-
nyul, hogy az ál-
lat számára olyan 
életkörülménye-
ket biztosítson, 
amely az annak 
fajára, fajtájára és 

nemére, korára jellemző izikai, élettani, 
tenyésztési és etológiai sajátosságainak, 
egészségi állapotának megfelel, tartási, 
takarmányozási igényeit kielégíti (elhelye-
zés, táplálás, gyógykezelés, tisztán tartás, 
nyugalom, gondozás, kiképzés, nevelés, 
felügyelet).”

AZ ÁLLATKÍNZÁS BŰN-
CSELEKMÉNY!

2012. évi C. törvény a Büntető Törvény-
könyvről 244. § kimondja:

(1) Aki
a) gerinces állatot indokolatlanul oly 

módon bántalmaz, vagy gerinces állattal 
szemben indokolatlanul olyan bánásmó-
dot alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy 
annak maradandó egészségkárosodását 
vagy pusztulását okozza,

b) gerinces állatát vagy veszélyes állatát 
elűzi, elhagyja vagy kiteszi, vétség miatt 
két évig terjedő szabadságvesztéssel bün-
tetendő.

(2) A büntetés bűntett miatt három 
évig terjedő szabadságvesztés, ha az állat-
kínzás

a) az állatnak különös szenvedést okoz, 
vagy

b) több állat maradandó egészségkáro-
sodását vagy pusztulását okozza.

Amennyiben Ön állatkínzást tapasztal, 
értesítse a rendőrséget és/vagy a legköze-
lebbi állatvédő szervezetet!

A felelős állattartói magatartás meg-
szegése – gondatlan állattartás – sza-
bálysértés!

A felelős állattartói magatartás legfon-
tosabb jogszabályi előírásait az 1998. évi 
XXVIII. törvény az állatok védelméről 
és kíméletéről(továbbiakban: Ávt.), vala-
mint a 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 
a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és 
forgalmazásáról tartalmazzák. 

Az Ávt. általános szabályként említi:
4. §.(1) Az állattartó köteles a jó gazda 

gondosságával eljárni, az állat fajának, faj-
tájának és élettani szükségleteinek megfe-
lelő életfeltételekről gondoskodni.

(2) Az állat életfeltételeinek kialakításá-
nál tekintettel kell lenni korára, nemére 
és élettani állapotára. Biztosítani kell az 
egymásra veszélyt jelentő, egymást nyug-

2015. augusztus 27.-i lapszámukban 
részletes írásban számoltak be a Hajdú-
nánási Holding munkájáról. Kiemelten 
foglalkozik az írás a cégen belül a Hép-
szolg Kft. munkájával, és eredményte-
lenségével. Meglátásom szerint a cikk 
világosan bizonyítja, hogy a 2010 októ-
berében megválasztott képviselő testület 
szolgalelkűen alávetette magát a Polgár-
mester eredményt hajszoló javaslatainak, 
minek következtében olyan intézkedések 
születtek, melynek helyrehozására már a 
város vezetése nem volt képes és ezért a 
Holdingra bízta ezt a feladatot. A Hol-
ding vezérigazgatója egy ideig a visszafele 
mutogatással igyekezett titkolni mikorra 
vezethetőek vissza a bajok okai, de a ki-
alakult krízis helyzetben fel kellett vállal-
nia néhány konkrét időpontot is amely a 
fenti állításomat igazolja.

Van abban valami diszkrét báj, amikor 
azok leplezik le a hazugságot, akik maguk 
eddig annak trükkös szószólói voltak.

Történt ugyanis, hogy eddig csak a múlt 
jelzővel illették a HÉPSZOLG Kft. nem 
egészen dicsőséges gazdasági helyzetét.
(Csak zárójelben jegyzem meg a 2014.-évi 
eredménynél egy mínusz jel nem került 
feltüntetésre. Micsoda különbség!)

A Hajdúnánási Újság és a Helyi TV 
jóvoltából megismerhetővé vált az em-
lített önkormányzati cég működésének 
eredménye. Igen, kiderült, hogy 2010.-
ig a gazdálkodás eredményes volt, majd 
elkezdődött a mélyrepülés. Az okokat is 
helyesen jelöli meg a nyilatkozó Dr. Hor-
váth Tibor vezérigazgató. Elmulasztja vi-
szont megemlíteni, hogy a hitel felvételét 
az előző testület azzal a feltétellel szavazta 
meg, hogy egyúttal vállalta a tőke törlesz-
tését. (Igen, az előterjesztésben ez benne 
van, de a határozat ezt konkrétan nem 
tartalmazza, viszont a döntésben résztve-
vő dr. Juhász Endre, Szabóné Mart Éva, 
Buczkó József, és maga Szólláth Tibor is 
nyilván ismerték az előterjesztést.)

Persze értem én: az üléspont határozza 
meg a képviselők egy részénél az álláspon-
tot, és nem volt senki aki igyelmeztesse 
a polgármestert az előző döntésnél nem a 
teljes hitel izetését terhelték a cégre.

Az is igaz, hogy a cikkben másik oknak 
megjelölt a víz és szennyvíz szolgáltatás 

térfél: tisztelt Szerkesztőség!a jó gazda gondossága – felelős állattartás, 
Hajdúnánás mentett kutyáiért

talanító állatok elkülönített tartását.
(3) Az állattartónak gondoskodnia kell 

az állat igényeinek megfelelő rendszeres, 
de legalább napi egyszeri ellenőrzéséről.

5. § (1) Az állattartó gondoskodni 
köteles az állat megfelelő és biztonságos 
elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, 
szökésének megakadályozásáról.

2012. évi II. törvény a szabálysértések-
ről, a szabálysértési eljárásról és a szabály-
sértési nyilvántartási rendszerről pedig 
kiegészíti a fent említett jogszabályokat a 
következőkkel:

193. § (1) Aki a felügyelete alatt álló 
kutyát

a) a település belterületén felügyelet 
nélkül bocsátja közterületre, vagy kóbo-
rolni hagyja,

b)természeti és védett természeti terüle-
ten, vagy vadászterületen – a vadászkutya 
és a trilakereső kutya kivételével – póráz 
nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,

c) szájkosár és póráz nélkül közforgal-
mú közlekedési eszközön – vakvezető, il-
letve mozgáskorlátozottakat segítő kutya 
kivételével – szállítja,

d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfür-
dő területére vagy játszótérre – vakvezető, 
illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya 
kivételével – beenged, illetőleg bevisz, sza-
bálysértést követ el.

A felsorolt jogszabályokban foglaltak 
megszegése szabálysértésnek minősül, mely 
állatvédelmi bírsággal szankcionálható. 
Az állatvédelmi bírság alapösszege a jelen-
leg hatályban lévő jogszabályok szerint: 
15 000 Ft, mely a cselekmény típusától 
függően kap szorzót a bírság összegének 
megállapításánál.

Szojka Beáta 
önkéntes 
állatvédő

központosítása valóban jelentős bevétel és 
eredmény kiesést jelentett a HÉPSZOLG 
Kft.-nek, de csendben kérdezem meg: 
Hajdúnánás Polgármestere egy bizonyos 
Szólláth Tibor tudta e ezt amikor a parla-
mentben a döntést támogatta? Amennyi-
ben tudta miért nem emelte fel a szavát, 
ha nem tudta, akkor még nagyobb a baj!

A cikkben olyan állítások fogalmazód-
nak meg, miszerint az előző cégvezetés a 
különböző tevékenységek úgynevezett 
ágazati eredményét nem ismerte. Ez sú-
lyos tévedés! A cég részletes, az önkor-
mányzat elé került beszámolói ezt min-
den esetben tartalmazták.

Szó van még a visszamutogatásban a 
szennyvíz bírságról, amelynek okát konk-
rétan nem jelölik meg. Ismét csak azt kér-
dezem, ha ez a technológia hiányosságára 
vezethető vissza miért nem használták fel 
erre a „jó teljesítési garanciára” letétben 
volt pénzt?

Ami pedig a fürdő kutjainak állapotát 
illeti azt hetente naplózták az előző kur-
zus idején, és ha ezeket visszanézte volna, 
a vezérigazgató úr nem állítaná azt amire 
igyelmeztettem még a fürdőszezon kez-
detén, hogy egy hideg vizes kúttal, és tar-
talék szivattyú nélkül „életveszélyes” egy 
szezonkezdetnek nekimenni!

Ezzel a néhány kiegészítéssel ajánlom 
mindenkinek elolvasni a Hajdúnánási 
Újság 2015. augusztus 27.-i számában 
megjelent írást.

Természetesen állításaimat bármikor 
bizonyítani tudom, és bármikor kész va-
gyok bárkivel nyilvánosan is megvitatni.

Írásommal azon munkatársaim tevé-
kenységét ért alaptalan kritikai állításokat 
kívántam cáfolni, akik a legjobb tudásuk 
szerint vezették, EREDMÉNYESEN a 
Kft.-t és akik méltatlanul váltak egy el-
lentmondást nem tűrő vezető, és egy „bó-
logató jánosok” által vezetett városvezetés 
céltáblájává.

A cikk és az általam leírtak (mely csak a 
legfajsúlyosabb kérdésekre tett észrevételt 
tartalmazza) egybevetése után a következ-
tetések levonását az olvasóra bízom!

Dr. Éles András
1994–2010 október 3. között 

Hajdúnánás polgármestere

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az „Őszi lomtalanítási akció” keretén belül 
Hajdúnánáson a régi Iskola udvarán (Hajdúnánás, Hunyadi úti zugban) 2015. 
november 6-án (pénteken) 9.00–15.00 óráig, történik az elektromos hulladékok 
gyűjtése és elszállítása!

Az ingatlanon összegyűlt, feleslegessé vált, elektromos berendezések, melyekben 
fémtartozékok is vannak pl.: hűtők, centrifugák, mosógépek, gáztűzhelyek, rezsók, 
mikrohullámú sütők, televíziók, számítógépek, monitorok…stb. megbontatlan ál-
lapotban (nem szétszerelve) kizárólag a meghirdetett helyen és időpontban térí-
tésmentesen leadhatóak.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonproit Kft.

ElEktromoS lomtalaNítÁS
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2015. október 9-én 17 órakor a Műve-
lődési Központ galériájában került sor 
Kállai Margó „Látható gondolatok” 
címet viselő fotó és szobor kiállítására.  
A vendégek köszöntése után Rigó Tamás-
né, a Hajdúnánási Újság főszerkesztője 
nyitotta meg gondolataival a kiállítást. 
„Vannak itt jó páran, akik ismerték őt még 
kisgyermek korából, volt osztálytársak, 
család, rokonok, ismerősök a Kazinczy 
utcából… Hogy hogyan is került kapcso-
latba a fotózással – ezt is elmesélte –, de 
ami ebben nagyon szép, hogy az első taní-
tómestere az a Molnár Elemér volt, akire 
még mindig nagyon sokan emlékeznek 
Hajdúnánáson. A szakma alapvető fogá-
sait Elemér bácsi Bocskai utcai fényképész 
műtermében sajátította el. Aztán a sors 
úgy hozta, hogy Egerbe került, ott él a mai 
napig, ott teljesedett ki művészete. Először 
természetesen a fotózás, de már jó tíz éve 
már a szobrászkodás is gazdagítja művészi 
palettáját… Két sajátos művészeti ág. Az 
egyik a matéria formálása, a másik a pilla-
nat művészete… A fotózás művészi szint-
jének elsajátításához mesterei, Vencsellei 
István és Várkonyi Károly segítették.”

A művésznő fogalmazta meg az anyag-
ról: „Mindegy mi, csak formálható le-

Szeptember 20-án, vasárnap délelőtt ün-
nepi szentmisével és városi szintű meg-
emlékezéssel tisztelgett Hajdúnánás a 99 
évvel ezelőtti, 1916 évi székely menekü-
lés évfordulójára. Mint ismeretes, 1916 
szeptemberében a román hadsereg betört 
Erdélybe, és több mint 200 ezer székely 
hagyta el szülőföldjét, mentette életét, 
családját, kis vagyonkáját. Ebből a nagy 
létszámú menekültből Hajdúnánásra 
mintegy háromezer lélek érkezett Csík 
vármegyéből. 

Az idei megemlékezésen dr. Darvas-
Kozma József atya, a csíkszeredai Szent 
Kereszt Egyházközség plébánosa muta-
tott be szentmisét, hajdúnánási és csíksze-
redai, valamint kilyénfalvi paptestvéreivel 
közösen. Főtisztelendő atya példabeszé-
dének fő gondolata a befogadó szeretet, 
a Krisztus-szeretet volt. Szentbeszédében 
felidézte a 99 évvel ezelőtt történteket, s 
emlékeztetett arra, ha van hitünk, min-
dent le tudunk győzni, mint ahogy a szé-
kelyek is erős hittel túljutottak a nehézsé-
geken, hiszen jövőt másképpen nem lehet 
teremteni. 

A szentmise végén egy csíkkarcfalvi 
idős asszony, Kedves Virág gyönyörű éne-
két hallgathattuk, meg, aki egy népi Má-
ria éneket énekelt fel még évekkel ezelőtt 
Buczkó József hangrögzítőjére.

Az ünnepi megemlékezés ezután a 
templom előtt folytatódott, emlékezve 
1916 őszére, az akkori hajdúnánásiak 
befogadó szeretetére, akik maguk is nél-
külöztek a már két éve tartó háború és az 

A Darányi Ignác Terv keretében az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program 
III. tengelyén belül a 21/2015.(IV.17.) 
MvM rendelet alapján, a vidéki gazdaság 
és a lakosság számára nyújtott alapszolgál-
tatások fejlesztésére 2015-től igénybe ve-
hető támogatások jogcímén 2015. május 
4-én pályázati lehetőség nyílt, amelyben 
az önkormányzatok és az egyesületek, 
szervezetek számára gépkocsik vásárlá-
sát tette lehetővé. Ezen rendelet alapján 
a gépjárműre fordítható nettó összeget 
5 000 000 Ft-ban határozta meg. Ezzel 
is hozzájárulva a vidéki térségek önkor-
mányzatainak és egyesületeknek a lakos-
ság számára nyújtott alapszolgáltatások 
minőségének javulásában. 

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Mezőőri Szolgálata élt a lehetőséggel, s 
a feladatok ellátásának megkönnyítése 

látható gondolatok

a befogadó szeretet emlékünnepe: 
99 éve érkeztek Hajdúnánásra 
a székely menekültek

gyen, amíg engedelmeskedik kezemnek.” 
A fotózás és a szobrászat mára már elvá-
laszthatatlan számára. Kállai Margó fo-
tóival számtalan pályázaton és kiállításon 
vett részt, több díjnyertes alkotása van, 
amelyből néhány itt is látható. A tájak, 
a természet csodás részletei rendszerint 
visszaköszönnek alkotásaiban. Egyik ked-
venc témája az emberi test, úgy a fotókon, 
mint a szobrok esetében. Nánási hangula-
tok is felfedezhetők a kiállítás anyagában, 

Idén már ötödik alkalommal emlékeztünk az 1916 évi székely menekülés évfor-
dulójára szeptember 20-án a római katolikus templomban, a Székely Menekültek 
Emléknapján. 

az esztendei szűkös 
termés miatt, de 
segítették a mene-
külni kényszerült 
székely testvéreket.

Csíki vendé-
geink egy kedves 
ajándékot is hoz-
tak; Imecs László, 
csíkzsögödi művész 
fametszetét. Szeke-
res József, egykori 
csíkszeredai plébá-
nos feljegyzéseiből 
Holocsi Mária An-

na olvasott fel részleteket, a menekülés 
első óráiról.

A városi megemlékezésen Szólláth 
Tibor polgármester úr is emlékezett a 
99 évvel ezelőtti történésekre, kiemelve 
az akkor élt nánásiak testvéri szeretetét, 
s azt, hogy – „Van egy közös tudásunk. 
Ez a tudás az, hogy mi számíthattunk és 
számíthatunk egymásra, bár éppen ennek 
pont az ellenkezőjét próbálják nekünk 
óráról-órára, napról-napra elmagyarázni.” 
S mint mondta, meg kell osztanunk ezt a 
tudást, hiszen hamarosan a száz éves év-
fordulón emlékezhetünk a székely mene-
kültekre, melyen lehetőség nyílhatna ezen 
célok elérésére.

Az egykori Csík vármegye fővárosa, 
Csíkszereda üdvözletét a város alpolgár-
mestere, Füleki Zoltán hozta el. Köszön-
tőjében kiemelte azt, hogy 99 éve az 
akkori polgármester, Berencsy János fel-
hívására a nánásiak élelmet, főként te-
jet gyűjtöttek a gyermekeknek, hogy ne 
pusztuljon a székelység. Mint ismeretes 
a magyar történelemnek ezt a részét jó 
sokáig a feledés homálya takarta, mind-
addig, amíg Buczkó József rá nem irányí-
totta a igyelmet, a Szállást adtunk hűséges 
magyar véreinknek” című könyvével.

Az ünnepi megemlékezés a templom-
kertben felállított két kegyeleti emlék-
hely; az itt elhunyt 38 székely menekült 
emlékkeresztje, és a befogadó szeretet 
emlékoszlopának megkoszorúzásával és a 
Székely himnusz és a Himnusz eléneklé-
sével zárult. (HNU)

Darvas-Kozma atya szentbeszédét tartja a nánási hívek előtt 
Suzuki Vitara típusú gépkocsival gazdagodott a Hajdúnánási mezőőri szolgálat, me-
lyet október 14-én adott át hivatalosan Szólláth Tibor Hajdúnánás polgármestere. 

új autót kapott a hajdúnánási 
mezőőri szolgálat

érdekében beszerzésre 
került a pályázat ke-
retében 6 350 000 Ft 
értékben egy Suzuki 
Vitara ALLGRIP Pre-
mium 1.6 benzines, 
összkerék meghajtású 
gépjármű. 

A hivatalos átadá-
son Szólláth Tibor 
Hajdúnánás polgár-
mestere elmondta, 
hogy a gépjárműnek 
köszönhetően minő-

ségileg is javul a mezőőri szolgálat tevé-
kenysége. Polgármester úr hozzátette, 
hogy a nagy értékű gépjármű mellé töb-
bek között 150 000 Ft értékű üzemanyag 
utalványt, téli gumikat, 4 év teljes körű 
garanciát, szintén 4 év casco biztosítást 
kapott a szolgálat. Mindezen felül lehető-
séget kaptak a mezőőrök, hogy a zsámbé-
ki tesztpályán próbálhassák ki és jobban 
megismerhessék az autó tulajdonságait.

Török Róbert a Mezei Őrszolgálat veze-
tője kiemelte: a mezőőri feladatok ellátása 
többnyire terepi munka, ezért számuk-
ra igen fontos a gyors és akadálymentes 
haladás, ami a régi gépjárművekkel nem 
volt mindig megoldható. Az Őrszolgálat 
vezetője elmondta, hogy a terepjárónak 
nagyon örülnek, megkönnyíti munkáju-
kat, így a külterületen még hatékonyab-
ban tudnak jelen lenni.

no meg a hazai táj szépsége. Művészetét 
megihlette a Hajdúk világtalálkozója is.  
A művésznő a fotózás mellett sokféle 
anyaggal dolgozik. Szereti kőbe, márvány-
ba „álmodni gondolatait.” Ezen anyagok 
megmunkálása nem könnyű feladat, de 
mint mondja, annyira szereti, hogy sem-
mi nehézséget nem érez.

„Amit a szemünkkel látunk az még a 
tárgy, amit a lelkünkkel, az a művészet.” 

Ezzel a Delacroix gondolatokkal került 
megnyitásra Kállai Margó kiállítása, 
amely november 3-ig látogatható.

A megnyitót közreműködésükkel szí-
nesítették fuvola játékával Kecskés Emese 
növendék, akit zongorán Tóth Erika ok-
tató kísért.

Gut István
Fotó: Füz László
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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

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

VARGA ZOLTÁN 
volt. Hajdúnánás Bocskai u. 32. 

alatti lakos

Köszönetnyilvánítás

„Megállt a szív, megállt a kéz,

Nincs szó az ajkadon

Szívünkben örökké élsz,

Mert szerettünk nagyon.”

Feleséged, lányod, iad

temetésén megjelentek, sírjára koszorút 
virágot helyeztek, 

bánatunkban részvéttel osztoztak. 

Köszönetet mondunk mindazoknak akik 

ÚJ HELYRE KÖLTÖZÜNK!

NÁNÁS-VILL

Hajdúnánás, Bethlen G. u. 34. 
(lámpás kereszteződésnél a régi 

gyermekorvosi rendelőbe)

A Rába lámpáink továbbra 
is AKCIÓSAK!

25–40–60 és 100 W-os 
égőink 

99 Ft-os akciós áron 
kaphatók!

Nyitás: 26-án hétfőn!

Őszi kavalkád az Iiházban
2015. október 26–30.

Bővebb információ kérhető az Iiházban hétköznapokon 9.00–20.00 között,
vagy telefonon a 06-52/381-620-as és a 06-20/919-0838-as számokon.

HétfŐ
Szünidei matiné

(alsósoknak)

10.00
Végre otthon!

Nosztalgia
ilmklub

14.00

KEDD

Szünidei matiné
(óvodásoknak)

10.00
Bogyó és Babóca

13 mese

társasjáték 
délelőtt

10.00–13.00
 

Baba-mama 
klub

17.30
Előadó:

Dr. László Ibolya
(gyermekorvos)

SZERDA

Egész napos 
családi 

alkotóműhely

10.00–19.00

– Halloween 
dekorációk

– őszi díszek
– nemezbábok 

készítése

cSüTÖRTÖK

Pingpong

10.00–13.00
 

Szünidei matiné
(felsősöknek)

13.00
Keményítőkúra

15.00

Cipőbűvölő
 

Játékdélután:
darts, biliárd

17.00–20.00
 

Kreatív 
kézműves klub

felnőtteknek

17.00

PÉNTEK

Játszva angolul- 
játékos délelőtt 

(alsósoknak)

10.00–12.00

 Szünidei matiné
(középiskolásoknak)

13:30
Sorstalanság

(érettségi tétel)

Kiállítás a Hajdú-Bihar Megyei Család,
Esélyteremtési és Önkéntes Ház által meghirdetett

Családban élni jó!
című gyermekrajzpályázatra beérkezett munkákból.

A kiállítás megtekinthető az Iiházban,
hétköznapokon 9–20 óra között.

Az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 
ingyenes internet-tanfolyamot indít 
nyugdíjasok számára, kezdő szinten.

Helyszín: Iiház (Bocskai Filmszínház)
Kezdés: I csoport: 2015. november 2. (hétfő)
 II. csoport: 2015. november 16. (hétfő)
Időtartam: 20 óra

A korlátozott férőhely miatt (egy-egy csoport 5 főből áll) 
kizárólag nyugdíjasok jelentkezését tudjuk fogadni!

Érdeklődni és jelentkezni személyesen az Iiházban, 
valamint az 52/381-620-as, vagy a 06-20/919-0838-as 
telefonszámokon lehetséges Tóth Aliznál 
2015. október 26-tól, 9.00–16.00 óra között.
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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.

 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!)

Részletes feltételek: www.otplakastakarek.hu • 06 1 366 6888

A tájékoztatás nem teljes körû és nem minõsül ajánlattételnek. A részletes feltételek megtalálhatók a bankfiókokban 
és a honlapon közzétett Általános Szerzõdési Feltételekben és a Hirdetményekben. Az OTP Lakástakarék Zrt. 
megbízásábó az OTP Bank Nyrt. jár el.
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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/BférfI kézIlabda Nb II
Kazincbarcikai KSE–Hajdúnánás Rob-
zol 2000 KSE 25–26 (12–15)

Putnok 120 néző. Vezette: Fibec, 
Szammer. (október 3.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Reszegi 
(kapus), FEHÉRVÁRI 1, Bancsók, BATA 
11, KISS 4, HADADI 5, CSUZDA 2. 
Csere: TORMA (kapus), TAKÁCS 3, 
Kelemen, MADAI, Németh, Tupicza, 
Nagy, Ötvös, Dankó. Edző: Hadas Sándor

Hétméteres: 0/0, illetve 1/0. Kiállítás: 8 
perc, illetve 4 perc.

Hadas Sándor: Fegyelmezett védeke-
zésünk és kreatív támadó játékunk, kima-
gasló egyéni teljesítményekkel párosult. 
Bravúr győzelmet arattunk a tavalyi ezüst-
érmes otthonában.

Juniormérkőzés: Kazincbarcikai KSE–
Hajdúnánás Robzol 2000 KSE 25–28 
(14–16)

Putnok 50 néző. Vezette: Dobák, Duber. 
(október 3.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Reszegi 
(kapus), HARSÁNYI 3, KELEMEN 5, AL-
FÖLDI 5, Kiss, BATA 12, Németh. Csere: 
Mezei (kapus), Nagy 3, Körtvélyesi, Molnár, 
Nyeste, Ménfői. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 2/1, illetve 0/0. Kiállítás: 2 
perc, illetve 6 perc. 

Madai Tamás: Kellemetlen stílusú 
ellenféllel játszottunk. Nagyon nehezen 
találtuk a mérkőzés ritmusát. Szerencsére 
néhány jó egyéni teljesítmény meghozta 
a győzelmet.

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE–Mező-
kövesdi KC 28–28 (14–13)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Tóth 
G, Tóth I. (október 10.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Torma 
(kapus), Csuzda 3, Bata, Hadadi 9/1, 
Bancsók 6, Kiss 6, Fehérvári 3. Csere: 
Reszegi (kapus), Ötvös 1, Kelemen, 
Dankó, Nagy, Tupicza, Németh. Edző: 
Hadas Sándor

Hétméteres: 2/1, illetve 4/3. Kiállítás: 8 
perc, illetve 10 perc.

Hadas Sándor: Felforgatott csapatunk-
kal egy pontot elkönyvelhetünk, ami most 
számunkra óriási siker. A játékunkra rá-
nyomta a bélyegét a sok sérült és hiány-
zó. Sajnálom, hogy nem lehettek itt mert 
akkor biztosan behúzhattuk volna a két 
pontot.

-kábé-

OXXO Energy Orosházi NKC–Hajdú-
nánás SK 22–25 (10–12)

Orosháza 350 néző. Vezette: Ónodi, 
Vágó. (október 4.)

Hajdúnánás SK: Juhász (kapus), Poór 
1, Som 8/4, UMANETS 7/3, Martinek 
5, LENGYEL 2, Mekes. Csere: Szilágyi (ka-
pusok), Darabos, Budaházy 2, Kaltenecker, 
Tar Cs, Mezei. Edző: Molnár András

Hétméteres: 3/3, illetve 10/7. Kiállítás: 
8 perc, illetve 8 perc.

Molnár András: A hazai csapat rend-
kívül jól megszervezte a védekezését, ez 
látszik a lőtt gólokból is. Nehezen sikerült 

kialakítanunk ezt a különbséget, de büsz-
kének kell lennünk a győzelemre.

Juniormérkőzés: Orosházi NKC–Haj-
dúnánás SK 27–29 (15–15)

Orosháza 120 néző. Vezette: Körmen-
di, Molnár. (október 4.)

Hajdúnánás SK: Dorogi (kapus), 
Csontos 4, Tóth 6/1, Tar Cs 7/3, Mezei 
1, Mekes 4/1, Lengyel 4. Csere: Jóna, 
Praczu (kapusok), Péter 2, Oláh, Nagy, 
Molnár 1, Baráth. Edző: Molnár András.

Hétméteres: 5/2, illetve 9/5. Kiállítás: 
0 perc, illetve 2 perc.

-kábé-

Hajdúnánás SK–Nyíradony VVTK 33–31 (17–15)
Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Nagy, Turóczy. 

(október 7.)
Hajdúnánás SK: Szilágyi (kapus), Poór 4, Som 

7/5, Lengyel 2, UMANETS 10, Martinek 1, Buda-

NŐI KÉZILABDA MAGYAR KUPA házy 2. Csere: JUHÁSZ (kapus), Darabos 2, Lányi 
4/2, Mekes, Kaltenecker 1, Lakatos, Mekes. Edző: 
Molnár András

Hétméteres: 8/7, illetve 3/3. Kiállítás: 4 perc, illet-
ve 2 perc.

Molnár András: Ha nyögvenyelősen is, de to-
vábbjutottunk és most ez a fontos.                   -kábé-

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

Bocskai
Étterem És söröző
4080 Hajdúnánás, Fürdô utca 3.

Hívjon bennünket! telefon: 06-30/871-5771

SZÉP-kártyát, Étkezési 
utalványokat, 

bocskai koronát is 
elfogadunk!

előzetes asztalfoglalás 
szükséges!

A részleteket igyelje 
facebook oldalunkon, 

vagy hívjon bennünket 
telefonon!

NoVEMBERi PRoGRaMaJÁNLÓ
Minden szombaton élőzenével várjuk vendégeinket!
Tartsa nálunk névnapját vagy szülinapját!

Finom, változatos ételeket kínálunk 
minden alkalommal
• november 7. Hal ételek  
• november 14. Márton napi ludas-est
• november 21. vad ételek
• November 28. Marhából és juhhúsból készült ételek

Lakossági TájékozTaTás!A Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. tájékoztatja Tisztelt fogyasztóit, hogy a távhőszolgáltatásban keletkező kintlévőségeinek csökkentésére az alábbi intézkedéseket hozza.Azoknál a fogyasztóknál ahol tartozás áll fenn és hajlandóság nem mutatkozik annak kiegyenlítésére, vagy a fogyasztó nem köt részletfizetési megállapodást, illetve felbontja a részletfizetési megállapodásban vállaltakat, 
használati meleg víz és fűtéskorlátozást vezet be!

(2005. évi XVIII. tv. a távhőszolgáltatásról 50. §. (1) bek. e) pontja)
A korlátozás feloldásának feltétele a tartozás kiegyenlítése!


