
konferencia legfőbb célkitűzései 
között szerepelt, hogy bemu-
tassa a magyar szürke hajtó-út-

vonalát, annak a felelevenítését, amely 
mentén egykor termékek, népszokások, 
hagyomá nyok, kultúrák találkoztak, s 
„cserélődtek”. Minden olyan cél, ami a 
helyi közösségeket erősíti az a jövőnk ér-
dekeit szolgálja – kezdte köszöntőjét Haj-
dúnánás polgármestere, aki hozzátette: 
az a hajtóút rendszer, amely évtizedekkel 
ezelőtt rendelkezésre állt, azokon az oszt-
rákok, a németek igen komoly turisztikai 
fejlesztéseket valósítottak meg, miközben 
nálunk ahonnan az állatok indultak, az 
állattartás hagyományai, gyökerei voltak 
és vannak nem használtuk ki ezeket a 
lehetőségeinket. Szólláth Tibor kiemelte, 
hogy ezeket az értékeinket, tradícióinkat 
meg kell becsülnünk, ápolnunk, őriz-
nünk kell, hiszen csak így tudjuk átmen-
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Városunk volt a házigazdája a „Magyar szürkék útja – Oxenweg” konferenciának, 
melyet 2015. november 14-én rendeztek meg a Városháza dísztermében.

A teni hagyományainkat a jövő nemzedék 
számára is.

Tiba István országgyűlési képviselő 
térségi szintű összefogásra bíztatott, hi-
szen csak így lehet közösen felépíteni 
ennek az óriási jelentőségű hajtóútnak a 
múltját turisztikai szempontból, mind-
emellett pedig nemcsak nagyobb forrási 
lehetőségeket hívhatunk le, hanem sokkal 
szélesebb körben is tudjuk népszerűsíteni 
elképzeléseinket, célkitűzéseinket.

Kötelességünknek kell lennie, hogy az 
egykor elfeledett igen komoly történelmi 
múlttal rendelkező őshonos magyarfaj-
tánkat, a szürkét megőrizzük, szaporítsuk, 
s nem utolsó sorban nemzeti erőt, gazda-
sági előnyt, hasznot kovácsoljunk belőle, 
amellyel nemzeti hagyományainkat visz-
szük tovább – emelte ki köszöntőjében 
Szabó Sándor a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara Hajdú-Bihar Megyei elnöke.

Pajna Zoltán a Hajdú-Bihar Megyei 
közgyűlés elnöke megnyitó beszédében 
hangsúlyozta: „Valamennyien arra va-
gyunk hivatva, hogy egymás értékeit meg-
ismerve együttműködjünk. Fontos, hogy 
azokat a hagyományos értékeket, amelye-
ket a múltban elődeink megteremtettek, 
azokat hogyan tudjuk piacosítani, hiszen 
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November 14-én délután a „Magyar szür-
kék útja – Oxenweg” konferencia vendé-
gei a gyakorlatban is megtapasztalhatták 
az őszi beszorulási, behajtási ceremóniát a 
Kendereskertben. 

A hideg idő beálltával a néphagyo-
mánynak megfelelően téli szálláshelyük-
re terelték az állatokat. Ezen napok jeles 
napoknak számítottak régen is, Mihály 
illetve Dömötör naphoz voltak köthető-
ek. Sok településen tartják ezt a népszo-
kást napjainkban is, s ez évben városunk 
is gazdag programokkal egybekötött be-
hajtási ünnepséget rendezett az érdeklő-
dőknek.

Szólláth Tibor polgármester köszöntő-
je nyitotta a rendezvényt, majd Gencsi 
Zoltán Hortobágy alpolgármestere azon 
pásztorokat is köszöntötte, akik még ma 
is kint élnek az állatokkal a legelőkön, s 
ilyenkor ősszel „számot adnak” az állo-
mányról a behajtás során.

A színpadon a délután folyamán fellép-
tek a Bocskai AMI néptáncosai, az Arany-
vessző, a Cinegelábúak és a Bocskai Ap-
ródjai Néptáncegyüttesek. Tájegységünk 

a turizmus Európa és 
a világ egyik gazdasá-
gi húzóágazata.”

A köszöntők után 
a konferencia részt-
vevői megismerked-
hettek többek között 
az Oxenweg nemzet-
közi gyakorlatával, 
a védett, őshonos és 
veszélyeztetett állat-
fajták megőrzésének 
támogatási lehetősé-
geivel, illetve a társa-
dalmi és környezeti 

szempontból fenntartható turizmusfej-
lesztéssel. A nemzeti gyakorlatok, tudo-
mányos és szakmai prezentációkat kö-
vetően az érdeklődők látogatást tehettek 
Hajdúnánás élő pásztormúzeumába a 
Kendereskertbe, ahol a behajtás népszo-
kása elevenedett meg a délután folyamán.

(HNU)
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„Mintha pásztortűz…”

A konferencia résztvevői 

népdalai szólaltak meg a Szalmakalap és a 
Szalmaszálak Citeraegyüttesek, valamint 
a Karinkó Népzenei Együttes és a Rózsa-
liliom Citeracsoport hangszereiből. 

Dr. Vajda Mária nyugalmazott főmu-
zeológus előadása hasznos és érdekes in-
formációkat adott a pásztorok életéről, 

a viseletükről, a behajtással kapcsolatos 
népszokásokról. Az előadások mellett ki-
rakodóvásár, ételkóstolás, valamint régi 
játékok kipróbálása is színesítette a nap 
programját, este pedig a pásztortűz meg-
gyújtása zárta a behajtási ünnepséget.

Fekete Andrea
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Tájékoztatom Hajdúnánás város la-
kosságát, hogy Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 
376/2015. (XI. 19.) számú Képvise-
lő-testületi Határozatával igazgatási 
szünetet rendelt el 2015. december 
21-től 2016. január 3-ig. 

Az igazgatási szünet a Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal mun-
karendjét érinti. A szünet időtartama 
alatt a Hivatalban a sürgős, azonnali 

beavatkozást igénylő ügyek intézé-
sére ügyelet működik, a zavartalan 
ügymenet és folyamatos feladat-
ellátás a halaszthatatlan döntést 
igénylő eljárásokban biztosított.

Kérjük ügyfeleinket, hogy az igazga-
tási szünet idején esedékes hatósági 
eljárás indítása, ügyeik intézése során 
vegyék fi gyelembe az igazgatási szünet 
időtartamát. Megértésüket köszönjük!

Dr. Kiss Imre jegyző

A kémények megfelelő karbantartása, és 
időszakos felülvizsgálata mindenkinek ér-
deke. A családi ház tüzek időnként a nem 
megfelelő műszaki állapotú kémények 
miatt következnek be, továbbá az ellen-
őrzések, tisztítások elvégzése egyes esetek-
ben megelőzheti a szénmonoxid mérge-
zéseket és biztosíthatja energiatakarékos, 
kevésbé környezetszennyező tüzelést.

Az ingatlan tulajdonosa köteles a ké-
ményseprői közszolgáltatást igénybe ven-
ni, ha olyan tüzelőberendezést üzemeltet, 
amelyhez égéstermék-elvezető (kémény) 
csatlakozik, vagy tartalék égéstermék-el-
vezetőt tart fenn. Nem kell ellenőriztetni, 
felülvizsgáltatni, tisztíttatni a használaton 
kívüli égéstermék-elvezetőt (kéményt), 
viszont ebben az esetben az összes nyílását 
(bekötő és tisztító nyílásait) be kell falaz-
ni, vagy nem éghető anyaggal tömören, 
hézagmentesen lezárva kell tartani.

A vonatkozó rendeletek értelmében a 
kéményseprő-ipari közszolgáltató szak-
embereinek időszakonként ellenőrizniük 
kell a használatban lévő és a tartalék ké-
ményeket. Azon égéstermék-elvezetőket 
legalább évente egyszer ellenőrizni és 
szükség szerint tisztítani. Amennyiben az 
ellenőrzés során a kéményseprő élet- vagy 

vagyonbiztonságot közvetlenül veszé-
lyeztető szabálytalanságot észlel, írásban 
arra szólítja fel az ingatlan használóját, 
hogy azonnal állítsa le az üzemeltetést, 
egyben tájékoztatja a hatáskörrel rendel-
kező hatóságot, szükség esetén a gázszol-
gáltatót.

Közvetlen veszélyeztetésnek számít 
például, ha az égéstermék tartósan visz-
szaáramlik a légtérbe, ha nem megfelelő 
tömörségű vagy állékonyságú az égéster-
mék-elvezető, vagy ha azon nem végezték 
el a műszaki vizsgálatot, tisztítást. Az üze-
meltetés azonnali leállítását vonja maga 
után a nem megfelelően rögzített össze-
kötő elem vagy a nem zárható tisztítónyí-
lás is. Az elvezető tömörségének, illetve 
állékonyságának problémája esetén az 
építésügyi hatóság, a többi esetben pe-
dig a katasztrófavédelmi kirendeltségek 
járnak el elsőfokú hatóságként.

A kémény újbóli üzembe helyezését 
ugyancsak a katasztrófavédelmi kirendelt-
ségek engedélyezik, természetesen a sza-
bálytalanság megszűntetése után. Ennek 
megtörténtét a közszolgáltatótól kapott 
ismételt szakvélemény bizonyítja.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
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December 19. (szombat) 16 óra a Haj-
dúnánási Makláry Lajos Városi Énekkar 
ünnepli fennállásának 155. évfordulóját. 
Helyszíne: a művelődési központ szín-
házterme. Fellépő énekkarok: Czantoria 
Kórus (Ustron), Téglási Városi és Pe-
dagógus Énekkar, Hajdúböszörményi 

Váro si Énekkar, a Kőrösi Csoma Sándor 
Református Gimnázium tanár-diák ka-
marakórusa, a Bocskai István Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Bel Canto Kamarakórusa, Hajdúnánási 
Makláry Lajos Városi Énekkar. A belé-
pés díjtalan!

 KREATÍV KÉZMŰVES KLUB:
 2015. december 3. (csütörtök) 17.00 

Születésnapos öröknaptár
 2015. december 10. (csütörtök) 17.00 

Karácsonyfa díszek készítése
 2015. december 17. (csütörtök) 17.00 

Karácsonyi készülődés
Jelentkezés (SZERDÁIG) és bővebb 

információ: Deme Mariann 06-52/381-
620; 06-20/919-0838
 KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS: 
 2015. december 4. (péntek) 16.30 Mi-

kulásváró foglalkozás
 2015. december 11. (péntek) 16.30 

Só-liszt gyurma hóember
 2015. december 18. (péntek) 16.30 

Karácsonyfa díszek készítése
Minden gyereket sok szeretettel várunk!
A kézműves foglalkozásokra SZER-

DÁIG várjuk a jelentkezéseket!
Jelentkezés és bővebb információ: Deme 

Mariann és Zsuga Anett 06-52/381-620; 
06-20/919-0838
 NOSZTALGIA FILMKLUB:
 2015. december 7. (hétfő) 14.00 
 BABABÖRZE–HASZNÁLT BABA- 

ÉS GYEREKHOLMIK VÁSÁRA:
 2015. december 12-én (szombaton) 

9–12 óráig az I� házban.
Várunk mindenkit szeretettel, aki olcsó, 

de jó állapotban lévő kismama-, baba- és 
gyerekruhákat, babakocsit, babakelen-
gyét, játékokat, könyveket, kiegészítőket, 

és sok más kinőtt, vagy megunt „kincset” 
keres és/vagy kínál. 

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

Asztalfoglalás december 7-től hétköz-
napokon 9–20 óráig személyesen, vagy a 
06-52/381-620-as és a 06-20/919-0838-
as telefonszámon lehetséges. 

A börzét kizárólag magánszemélyek 
számára rendezzük, ezért kereskedők je-
lentkezését nem fogadjuk!
 NYUGDÍJAS INTERNET KLUB:
 2015. december 14. (hétfő) 14.00 
 FILMKLUB:
 2015. december 14. (hétfő) 17.00 

A leleményes Hugo
Újra Filmklub az I� házban! Várunk 

szeretettel minden érdeklődőt, a program 
ingyenes.
 JÁTSSZ AZ IFIHÁZBAN: Hétközna-

pokon 14.00 és 20.00 között lehetőség 
nyílik darts, biliárd, pingpong és társas-
játékok használatára az I� házban. 
A játékok használata ingyenes, de elő-

zetes bejelentkezéshez kötött.
Részletes információ hétköznapokon 

9–20 óra között személyesen a Teleház-
ban, a 06-52/381-620-as valamint a 06-
20/919-0838-as telefonszámon, illetve az 
info@okmasok.hu e-mail címen kérhető.

Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület

A Bocskai Iskola Polgári úti Intézmény-
egységében őszi játszónapot tartottak az 
őszi ünnepkör végéhez közeledve. A játszó-
nap évek óta nagy népszerűségnek örvend, 
így az alsós tanítónénik ebben az évben is 
megrendezték.

A tartalmas programot táncház nyitot-
ta, melyet az iskola tornatermében tartott 
Bedő Melinda néptáncoktató, aki ez év 
szeptember óta tanítja a néptáncot az isko-
lában. A vidám őszi dalok, a népi játékok 
és a közös tánc remek szórakozást jelentett, 
megalapozta a nap további jó hangulatát 
is. A szülők mindeközben roskadásig te-
rített asztalokkal várták az elfáradt tánco-
sokat, olyan � nomságokkal rakták meg a 
tányérokat, amelyek természetesen zöldsé-

Még a nyáron történt, egészen pontosan 
augusztus 19-én, amikor a tedeji nyugdí-
jasok, a helyi Nyugdíjas Egyesület szerve-
zésében egész napos kirándulást szervezett 
Nyíregyházára, a vadasparkba. 

A környezet egészen elvarázsolta a kirán-
dulókat, egész délelőtt sétáltak, gyönyör-
ködtek a természet nyújtotta hihetetlenül 
szép világban, a különleges állatokban, 
növényekben. Fantasztikus élményt jelen-
tett a Fóka Show és az Ócenárium olyan 
embereknek, akiknek talán soha nem 

adatott, vagy adatik meg, hogy közvetlen 
közelről ismerkedhessenek távoli tenge-
rek élővilágával. A kis társaság a Krúdy 
Vigadóban ebédelt, pihent egy kicsit, 
beszélgettek a látottakról. A 34 kirán-
duló szépkorú és kisérőik hazafelé tartva 
már kissé fáradtan, de sok-sok élménnyel 
gazdagodva könyvelhették el; szép és igen 
hasznos napot töltöttek el a szomszéd me-
gye nemzetközi hírű vadasparkjában.

Tóth Ferenc elnök  
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Őszi játszóházŐszi játszóházŐszi játszóház gekből és gyümölcsökből készültek. A jó-
ízű csemegézést követően a kézműveskedés 
sem maradt ki a nap programjából, ugyan-
is minden csoport a tanító nénijeikkel őszi 
dekorációkat, játékokat készített, melyben 
segítségükre voltak az anyukák és apukák is.

Vidám, tartalmas, s mindenek mellett 
hasznos délután volt, hisz ne feledjük:” 
…A játék… az gyönyörű!”, a játék a lélek 
megnyilvánulása – szükséges a minden-
napi rohanásban, a személyiségfejlesztő 
hatását, a fontosságát nem lehet elégszer 
hangsúlyozni.

Időt kell rá szakítani, nemcsak az isko-
lában, hanem otthon is. Az őszi játszónap 
remek alkalom volt a közös játékra, feltöl-
tődést jelentett gyereknek és felnőttnek 
egyaránt.

Fekete Andrea
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Október 30-án fejeződött be a hajdúná-
nási Gondozási Központ komplex inf-
rastrukturális fejlesztése a központ épü-
letének átalakításával, korszerűsítésével 
és akadálymentesítésével. Az intézmény 
korszerűsítésével az életviszonyok huma-
nizálása és modernizálása valósult meg, 
miközben a jogszabályban foglalt szakmai 
követelmények is érvényesülnek.

A projekt záró rendezvényt Szólláth 
Tibor Hajdúnánás város polgármeste-
re rövid köszöntővel nyitotta meg, aki 
megköszönte a munkáját a Hajdúnánási 
Református Egyházközösségnek és mind-
azoknak, akik a felújítás bármely szaka-
szában részt vettek. „Hiszem azt, hogy 
ezzel is példát tudunk mutatni: lehet és 
érdemes is együttműködni, mert közösen 
többek vagyunk, s többet tudunk tenni a 

közösség érdekében. Kívánom, hogy ez az 
otthon hozza el azt a melegséget, azt az 
otthonosságot, melyet már most is sugá-
roz, s legyünk együtt büszkék sikereinkre” 
– emelte ki Szólláth Tibor.

„A szeretet lesz ennek az otthonnak 
a meghatározó alappillére a jövőben is” 
– kezdte beszédét a Magyar Református 
Szeretetszolgálati Iroda vezetője. Besz-
terczey András hangsúlyozta: nemcsak a 
gazdaságosság, a rend, hanem valahol az 
is megfogalmazódott az együttműködés 
keretében, hogy az a lélek, amit az egyház 
képvisel, itt Hajdúnánáson legyen otthon 
ezekben az intézményekben is. 

A köszöntők után Gacsályi Gábor, a 
Hajdúnánási Református Egyházközség 
vezető lelkipásztora értékelte a projekt 
eredményeit, aki elmondta, hogy a zsú-

A KLIK Hajdúnánási Tankerülete, 
Polgár Város Önkormányzata és a Pol-
gári Vásárhelyi Pál Általános Iskola első 
alkalommal rendezte meg tankerületi 
szinten a Tankerületi Pedagógiai Na-
pok szakmai rendezvényt. A kétnapos 
rendezvénysorozat központi témái a 
Kompetenciafejlesztés és tehetséggon-
dozás voltak. Az első nap plenáris elő-
adásokkal telt a Polgári Ady Endre 
Művelődési Központ felújított színház-
termében. Éles Béláné a KLIK Hajdúná-
nási Tankerületének igazgatója nyitotta 
meg a rendezvényt, majd Tóth József 
Polgár város polgármestere köszöntötte 
a megjelenteket rövid és őszinte gondo-
lataival az oktatás jelenlegi helyzetéről. 
Dr. Csiszár Imre történész, az MTA-DE 
Néprajzi Kutatócsoport tudományos 
segédmunkatársa, városunk alpolgár-
mestere Brunszvik Teréz szavaival kezdte 
hozzászólását a nevelésről, majd a jó pe-
dagógus elhivatottságáról, a pedagógiai 
munka értékéről fejtette ki gondolatait.

Dr. Pusztai Gabriella Oktatás-Kuta-
tási eredményeiről számolt be, azokról 
a fejlesztendő területekről, melyek a 
tanárképzés területére irányulnak, majd 

A Város Napi programokhoz kapcsoló-
dóan decemberben a Móricz Pál Városi 
Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény-
ben az alábbi rendezvényekkel várjuk lá-
togatóinkat:
 Morzsák Nánás helytörténetéből – 

játékos helyismereti vetélkedő 5–6. 
osztályok 4 fős csapatainak. A felké-
szüléshez segítségül ajánljuk az idén 
15 éves Nánási Kalendárium 2015. évi 
kötetét

 Időpont: december 9. 14 óra
 VIII. Vihar Béla Városi Versmondó 

Verseny

 Időpont: december 15. 13.30 óra: alsó-
tagozatos tanulók részére december 15. 
16 óra: felsőtagozatos tanulók részére
 Máró Gábor: Hajdúnánási legelőgaz-

dálkodás a 19. sz. derekától az 1970-es 
évekig című könyvének bemutatása

 Időpont: december 10. 16 óra
 Tanyázó – a 2016. évi Nánási Kalen-

dárium bemutatása
 Időpont: december 17. 17 óra

Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy 
intézményünk december 28.–január 3. 
között zárva tart!

Járóföld – Járóföld – Járóföld – Járóföld – Járóföld – Járóföld – Tankerületi Pedagógiai Tankerületi Pedagógiai Tankerületi Pedagógiai Tankerületi Pedagógiai Tankerületi Pedagógiai Tankerületi Pedagógiai 
Napok PolgáronNapok PolgáronNapok Polgáron

Befejeződött a Szociális Gondozási Befejeződött a Szociális Gondozási Befejeződött a Szociális Gondozási Befejeződött a Szociális Gondozási Befejeződött a Szociális Gondozási Befejeződött a Szociális Gondozási 
Központ időskorúak gondozóházának Központ időskorúak gondozóházának Központ időskorúak gondozóházának 
korszerűsítésekorszerűsítésekorszerűsítésekorszerűsítésekorszerűsítésekorszerűsítése
Ünnepélyes keretek között avatták fel 2015. november 20-án a megújult Szociális 
Gondozási Központ időskorúak gondozóházát, amely komplex infrastrukturális 
fejlesztésen esett át. A projekt közel 68 millió Ft európai uniós támogatás segítsé-
gével valósult meg.

A Móricz Pál Városi Könyvtár és A Móricz Pál Városi Könyvtár és A Móricz Pál Városi Könyvtár és 
Helytörténeti Gyűjtemény programajánlójaHelytörténeti Gyűjtemény programajánlójaHelytörténeti Gyűjtemény programajánlójaHelytörténeti Gyűjtemény programajánlójaHelytörténeti Gyűjtemény programajánlójaHelytörténeti Gyűjtemény programajánlója

Szeretettel várjuk Önt és kedves családját, az Ön által képviselt szervezet 
tagjait a Város Napjának alkalmából megrendezésre kerülő programokra.

2015. december 12. (szombat)

15.00 „Hideg fegyverek, munkaeszközök és lószerszámok” című 
 kiállítás megnyitója
 Petru Costin ezredes és a Moldovai Vámszolgálat Múzeuma 
 gyűjteményéből
 Köszöntőt mond: Szólláth Tibor polgármester
 Házigazda: Buczkó József igazgató, Móricz Pál Városi Könyvtár 
 és Helytörténeti Gyűjtemény 
 A kiállítást bemutatja: Petru Costin ezredes
 Helyszín: Helytörténeti Gyűjtemény, 
 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 13.

16.30: A „Hajdúnánás 2015.” fotópályázat megnyitója, díjátadás
 A kiállítást megnyitja Szólláth Tibor polgármester, 
 A vendégeket köszönti és a pályázat eredményeit ismerteti 
 Szólláth Zoltán, művelődésszervező.
 Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelődési Központ galériája 

17.30 Megemlékezés és koszorúzás a Bocskai szobornál
 Ünnepi beszédet mond: dr. Csiszár Imre alpolgármester
 Helyszín: Hajdúnánás főtere

18.00 A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
 ünnepi ülése 
 Ünnepi beszédet mond és a kitüntető díjakat átadja: 
 Szólláth Tibor polgármester.
 Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelődési Központ színházterme 

19.00 Ünnepi műsor: Az érmihályfalvi Nyíló Akác 
 Néptáncegyüttes műsora
 „Ébredjen a szeretet!” címmel. Zenél a Soroglya zenekar.

19.45 „Város Asztala” Állófogadás a hajdúnánási vállalkozók 
 felajánlásainak köszönhetően.

21.00 Korda György és Balázs Klári előadása
 Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelődési Központ színházterme

Város Nap

foltság megszüntetésével az idősek élettere 
élhetőbbé válik, csökken a kon� iktushely-
zet kialakulásának lehetősége. A vizes-
blokkok akadálymentesítésével az idősek 
önellátó képessége javul, ezáltal önérté-
kelésük és önbizalmuk is nő, csökken a 
kiszolgáltatottság érzésük. Lelkipásztor 
úr kiemelte, hogy a foglalkoztatónak ki-
alakított helyiséggel biztosítani tudják a 
rekreációs tevékenységek megszervezését, 

folytatását, és így a szabadidő hasznos el-
töltését, amely hozzájárul az életminőség 
javulásához. Tiszteletes úr örömét fejezte 
ki beszéde végén, hogy a város képviselő-
testülete, annak vezetői és az egyházköz-
ség a városért, annak lakóiért: legyenek 
azok óvodások, gimnazisták vagy idősek 
együtt tud megértésben és békességben 
dolgozni és fáradozni.

tanítványa, doktorandu-
sza dr. Bacskai Katinka 
Mérhető-e az iskola ered-
ményessége címmel az or-
szágos kompetenciamé-
résről tartott előadást.

A tehetséggondozás, 
tehetségfejlesztés aktuali-
tásairól dr. Polonkai Má-
ria c. egyetemi docens, 
a MATESZ alelnöke, az 
MTT alelnöke, az Arany 
János Programok szak-

mai irányítója beszélt, aki a tehetség felis-
merése és fejlesztése köré csoportosította 
gondolatait.

Másnap, november 19-én ugyanazon 
a helyszínen folytatódtak az előadások, 
a DIFER és a kompetenciamérés ered-
ményeinek feldolgozása alapján készített 
egyéni fejlesztési utakról Horváth József 
mérés-értékelési szakértő beszélt. Majd 
a Mentoráló Iskola programot mutatta 
be. Tóth Imre a Bocskai István Általá-
nos Iskola és AMI intézményvezetője 
és Székely Barnabás igazgatóhelyettes. 
Az Eötvös Program lebonyolítása a tisza-
gyulaházi iskolában címmel Bartháné 
Csuhai Ilona, GUT Általános Iskola 
Tiszagyulaházi Tagintézménye tagintéz-
mény-vezetője tartott beszámolót, majd 
Innovatív Iskolafejlesztés címmel dr. Fara-
góné Béres Edit Polgári Vásárhelyi Pál 
Általános Iskola intézményvezetője zárta 
az előadások sorát.

A nap ezek után 9 szekcióban be-
mutató órákkal és műhelymunkákkal 
folytatódott, melyben ki-ki érdeklődési 
körének illetve tanított tárgyainak meg-
felelően vehetett részt. 

Fekete Andrea
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„Mind elmegyünk a ringatózó fák alól…”„Mind elmegyünk a ringatózó fák alól…”„Mind elmegyünk a ringatózó fák alól…”
Búcsú Ernhardt SándortólBúcsú Ernhardt SándortólBúcsú Ernhardt SándortólBúcsú Ernhardt SándortólBúcsú Ernhardt SándortólBúcsú Ernhardt Sándortól

A Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Me-
gyei Egyesületének Hajdúnánási Csoport-
ja december 19-én, szombaton kirándu-
lást szervez Bécsbe. Indulás Hajdúnánás-
ról a Művelődési Ház parkolóból hajnali 
04.00 órakor. Érkezés Bécsbe a délelőtti 
órákban.

1 órás autóbuszos városnézés keretében 
megismerkedhetünk Bécs néhány neve-
zetességével/Mária Terézia szobor, Ope-
raház, Hofburg, stb., majd idegenvezető 
kíséretében teszünk egy 1 órás sétát a bel-
városban, ahol többek között megtekint-
hetik a városháza ablakaiban a nagy ad-

ERNHARDT SÁNDOR
Szombathely, 1943. 02.20.–

Hajdúnánás 2015. 08.25.

Egy ember sorsának kapuja itt e földön ez 
év augusztus 25-én becsukódott. Ezen a 
nyárvégi napon végleg megszűnt egy szív 
dobogni, vette a láthatatlan vándorbotot 
és elment a mindenélők útján. A halállal 
kibékülni az élő ember nehezen tud, még 
ha tudja is, hogy „az életet a halálra ráa-
dásul kapja s mint talált tárgyat visszaadja 
bármikor – ezért őrzi meg”.

Nehéz az elvesztés fájdalmat elviselni, 
még akkor is, ha tudtuk, az idő, a beteg-
ség a család, a barátok szeme láttára őrölte 
lassan, ám elkerülhetetlenül az egyre in-
kább fáradó testet. Hiába volt benne élő, 
erős vágy és akarat az élet igenlésére, a 
halál erősebb volt. Meg kellett adnia ma-
gát az elmúlásnak, és azon a nyári napon 
eltávozott, túl a csillagok mögé.

Ki is volt Ő, ki volt Ernhardt Sándor, 
aki a messzi, vadregényes vasi tájról, a 
fura nevű Chernelházadamonyáról érke-
zett több mint negyven éve, ide az Alföld, 
kicsit rideg, kemény világába, hogy végül 
jó barátokra, kedves munkatársakra lel-
jen, itt teljesedjen ki élete. Nagycsaládban 
nőtt fel, bár ő második gyermekként látta 
meg a napvilágot. Heten voltak testvérek 
a Répce egyik szigetén álló vízimalomban, 
ahol édesapja volt a tulajdonos molnár. 
Nem sokáig élvezhették azonban a kis-
gyermeknek oly csodálatos tündérvilágot 
jelentő vízimalom mindennapjait, hal-
hatták a malomkerék zubogását, a játékra 
hívogató környezetet. Az államosítások 
után malmukat elvették, majd lebontot-
ták. A családot Kukucsa-majorba telepí-
tették ki.

Ernhardt Sándornak egész életében 
édesapja volt a példaképe, aki mindig se-
gítette a hozzáforduló szegény embereket. 
A kenyérnekvalót őrlő molnárra tiszte-
lettel nézett fel a falu és a környék lakos-
sága. A szülői példa általában mindenki 
életében meghatározó, így Ő is édesapja 
szellemében alakította életét, ahol tudott 
segített, és ezért nem várt cserébe soha 
semmit. Vágyai megmaradtak a realitások 
talaján, soha nem kergetett délibábokat, 
nem volt nagyravágyó.

Minden év november 12-én azoknak az 
elesettekért, kirekesztettekért, támogatás-
ra és segítségre szorulókért dolgozó szak-
embereknek mondunk köszönetet, akik 
felelősségteljesen, áldozatkészen és nagy 
szakmai alázattal végzik munkájukat. 

Idén, évek óta először, a napján került 
sor a szociális munkások ünnepségének 
megtartására a Bocskai Filmszínházban. 
A megjelent szakembereket, vendégeket, 
elsőként Szólláth Tibor polgármester úr kö-
szöntötte, aki nagyrabecsülését, elismerését 
fejezte ki e nehéz hivatás gyakorlóinak.

Az ünnepi szavak után a Bocskai Iskola 
sajátos nevelési igényű tanulóinak műsora 
következett, majd Kiss Ferencné mozgás-
korlátozott sorstárs, a Hajdúnánási Nyug-
díjasok Érdekvédelmi Egyesületének tagja  
mondta el két versét.

A nagycsalád a nehézségek ellenére 
taníttatta, a gimnáziumot Kőszegen vé-
gezte, majd Karcagra került mezőgazda-
sági felsőfokú technikumba. Ezt követően 
került vidékünkre, és innentől kezdve az 
alföldi táj lett az otthona, de „fatornyos 
kisfaluját” soha nem feledte. Gyakorlati 
éveit Komádiban töltötte, itt ismerkedett 
meg feleségével, akivel 46 évet élt együtt 
boldogságban. Néhány évig Komádiban 
laktak, majd Lőkösházán, s 1973-ban 
került Hajdúnánásra. Ekkor már a Deb-
receni Agrártudományi Egyetem hallga-
tója volt, ahol munka és család mellett, 
levelező tagozaton végezte tanulmányait. 
A tudás iránti vágytól hajtva a későbbi-
ekben még további két, mezőgazdasági 
szakmérnöki végzettséget szerzett. Mun-
kahelye lett először a Micsurin Termelő-
szövetkezet, majd a Béke és végül a Dózsa 
Tsz. Két gyermekük született: Sándor és 
Ágnes. A boldog nagypapa imádta négy 
gyönyörű unokáját, Nórit, Annát, Ádá-
mot és Viktóriát. Az 1990-es évek elejétől 
aktívan vett részt városunk közéletében, a 
Gazdakör – MAGOSZ vezetője volt an-
nak megalakulásától kezdve. Mindig nap-
rakész információkkal rendelkezett a me-
zőgazdaságot érintő kérdésekben, szakmai 
tudásával szívesen segítette a hozzá taná-
csért forduló gazdálkodókat. 2000-ben 
leszázalékolták, de segítőkész, barátságos, 
jó indulatú ember lévén kapcsolata az ag-
ráriumban érintett emberekkel továbbra 
is megmaradt. A 2006–2010-es önkor-
mányzati ciklusban az Egészségügyi és 
Szociális Bizottság külsős tagjaként vett 
részt a közéletben. Az elmúlt években a 
mezőgazdasági munkacsoport aktív tagja-
ként szakmai tudásával segített a várost az 
Integrált Városfejlesztési Stratégia megal-
kotásában is. 

Az elmúlt évtizedekből emlékek villan-
nak. A fellobbanó fény erényt és hibát is 
mutat, feszültséget és nyugalmat, ragyo-
gást és árnyékot, vihart és szelíd napokat. 
Mindnyájan ilyenek vagyunk, mert em-
bernek születtünk!

Ernhardt Sándort augusztus 29-én 
helyezték örök nyugalomra, szülőfaluja 
temetőjében, ahová visszavágyott; hívta 
a felnevelő táj, a vadregényes Répce part, 
az ősök emlékezete. Hajdúnánáson szept-
ember 6-án katolikus szentmise keretében 
emlékeztek rá, városunk közössége pedig 
fenti sorokkal, és Weöres Sándor gondo-
lataival vesz végső búcsút egykori tagjától. 

„Mind elmegyünk, a ringatózó fák alól 
mind elmegyünk, a párás ég alatt mind in-
dulunk a pusztaságon át /a száraz ég alá, 
ahányan így együtt vagyunk, olyik még visz-
szanéz, a holdsugár a lábnyomunkba lép, 
végül mind elmegyünk, a napsütés is elma-
rad és lépdelünk a csillagok mögött a menny 
abroncsain” 

A közösség, a társadalom megbecsülésének jeleként ünneplik világszerte november 
12-én a Szociális Munka Napját. Hazánkban – ahol az emberek közel egyharmada 
küszködik olyan problémával, ami szociális kezelést, gondozást igényel – tizenhá-
rom éve köszöntik a szakterület dolgozóit. Hajdúnánáson idén november 12-én 
tartották a segítők ünnepét, a Bocskai Filmszínházban.

A Szociális Munka Napját A Szociális Munka Napját A Szociális Munka Napját A Szociális Munka Napját A Szociális Munka Napját A Szociális Munka Napját 
ünnepelték november 12-énünnepelték november 12-énünnepelték november 12-énünnepelték november 12-énünnepelték november 12-énünnepelték november 12-én

A rendezvény Asztalos 
Nagy Erika pszichológus 
elgondolkodtató, Rajtam 
ki segít? című előadásával 
folytatódott, amely a hi-
vatásról, a segítők sajátos 
helyzetéről szólt, arról, 
hogy valójában kiből is 
lehet jó segítő. Mint ki-
derült, hosszú és nehéz 
az út odáig, és igazából 
soha nincs vége, és na-
gyon őszinte önismeretre 

is szükség van. Nagyon-nagyon fontos – 
mondta az előadó, hogy a segítő „jól le-
gyen”, elsősorban mentálisan, hiszen csak 
így tud sikeres munkát végezni. Ehhez a 
kérdéskörhöz tartozik az ebben a szakmá-
ban jól ismert kifáradás, kiégés. Ez ellen 
természetesen számtalan tréninggel, érzé-
kenyítéssel küzdenek, de a segítő maga is 
sokat tehet ez ellen. A szociális szférában 
dolgozók sok esetben hihetetlen élethely-
zetekkel, tragikus sorsokkal ismerkednek 
meg, és a segítség, a segítés sem egyszerű.

Az ünnepség zárásaként nyolcan vehet-
tek át Polgármesteri Elismerő oklevelet. 

Tamás-Jóna Ildikó, dr. Császi Éva, Fülep 
Imréné, Szabó Gyula Ottóné, Nagyné Sza-
bados Erzsébet, Révész Magdolna, Karczá-
né Nagy Erzsébet és Nyakas Lajosné.

(HNU)

Kirándulás BécsbeKirándulás BécsbeKirándulás BécsbeKirándulás BécsbeKirándulás BécsbeKirándulás BécsbeKirándulás BécsbeKirándulás BécsbeKirándulás Bécsbe
venti kalendáriumot, illetve a karácsonyi 
vásárt. Innentől szabadidő áll rendelkezé-
sükre. Hazaindulás 19.00 órakor. Érkezés 
Hajdúnánásra az éjszakai órákban.

Az útiköltség tervezett költsége 12 500 
Ft/fő (Az összeg csökkentve lesz a hajdú-
nánási csoport tagoknak a kirándulásra 
kapott támogatással).

Fakultatív egyéb költség: baleset-, be-
tegség-, poggyászbiztosítás: 660 Ft/fő.

Érdeklődni és jelentkezés: 
Támcsu Erzsébet Területi Csoport ve-

zetőjénél, 06-20/415-5509

MŰSORVÁLTOZÁS!MŰSORVÁLTOZÁS!MŰSORVÁLTOZÁS!MŰSORVÁLTOZÁS!MŰSORVÁLTOZÁS!MŰSORVÁLTOZÁS!MŰSORVÁLTOZÁS!MŰSORVÁLTOZÁS!MŰSORVÁLTOZÁS!
A Nánás Pro Cultura Nonprofi t Kft. 

közleménye . Értesítjük a Hajdúnánási 
Újság olvasóit, hogy a december 11-re 
tervezett Szép Ernő: Tűzoltó című elő-
adás technikai okok miatt elmarad!

Helyette december 11-én (pénteken) 
19 órától az „Ez lett a vesztünk…” – 
Karády Katalin Emlékest kerül elő-
adásra a Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ színháztermében.

A dokumentumjáték Karády életé-
nek és művészi pályájának legfontosabb 
állomásait mutatja be dalokkal díszít-
ve. Karády és Jávor Pál híres kettőse a 
Halálos tavasz című első mozifi lmjében 
vagy a Hamvadó cigarettavég az 1942-

es év egyik legnagyobb slágere, mely Ka-
rády által vált klasszikussá. A műsorban 
idézetek, kritikák, újságcikkek hangzanak 
el, ezeket váltják a Karády életmű nagy 
slágerei.

Előadják: Molnár Júlia és Meleg Vil-
mos, a nagyváradi Szigligeti Színház 
művészei

Belépődíj: 1000 Bocskai Korona vagy 
1100 Ft. Jegyek a művelődési központ 
információjában kaphatók (52/382-
400). A Tűzoltó című előadásra meg-
vásárolt jegyek visszaválthatók, vagy 
a Karády Estre átcserélhetők. 

Az esetleges kellemetlenségekért el-
nézést kérünk!
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A 19. század közepéig a magyarországi vá-
rosok és mezővárosok utcáinak jellegzetes 
tartozékai voltak a cégérek, amelyek címer-
szerű jelképek voltak, azaz egyszerű módon, 
a mesterségre vagy a szolgáltatásra jellemző 
módon jelenítették meg az adott foglalko-
zást. A cégérhasználatnak a középkorba nyú-
ló hagyományai vannak, amelyek egykoron 
Hajdúnánás városának üzleteit, intézmé-
nyeit, patikáit is ékesítették, ám az évtizedek 
alatt teljesen eltűntek utcáinkról.

Október 12-én ünnepélyes keretek között 
adták át a Hajdú-Bihar Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság Hajdúnánási Kiren-
deltség széleskörű energetikai korszerűsíté-
sen átesett tűzoltólaktanyáját.

Hajdúnánás Város Önkormányzatának 
törekvései között szerepel a városkép ja-
vítása, így első fázisban a kiskörúton belül 
igyekszik visszaadni a városra korábban jel-
lemző klasszikus, régi hangulatot, melynek 

 December 7. (hétfő) 10.30: Városi 
Mikulás műsor – a Holló Együttes 
koncertje.
 December 8. (kedd) 14.00: Filhar-

móniai előadás: Hegedűs Endre Kos-
suth-díjas zongoraművész.

 További előadások:
 2016. február – a Debreceni Helyőrsé-

gi Zenekar gyermek-i� úsági koncertje
 2016. április 26. – Kodály Filharmó-

nia: Egy kiállítás képei
 A három előadás bérletára: 1200 Ft, az 

előadásokra 500 Ft-os jegyek vásárol-
hatók. 
 December 9. (szerda) Nagyanyó me-

séi – diavetítéses előadás a Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete tagjainak közreműködésével az 
Aranyszalma Alkotóházban.
 December 11. (péntek) 19.00: Szép 

Ernő: Tűzoltó – a nagyváradi Szigli-
geti Színház előadása. 

 A Tűzoltó című egyfelvonásos vígjá-
ték egy komikus, ugyanakkor abszurd 
alaphelyzetre épül. A kisvárosi tűzol-
tó és az özvegyasszony rövid szerelmi 
története egy képtelen, ugyanakkor 
megmosolyogtató szituációt vázol fel: 
a címszereplőnek választania kell, a női 
vágy hirtelen lángra lobbant tüzét csil-
lapítsa vagy a valós tűzesethez siessen…

 Az előadást minden korosztálynak ajánl-
juk. Bővelkedik népdalokban, táncban 
és pikáns humorban.

 Belépődíj: elővételben 1000 Bocskai 
Korona vagy 1100 Ft, az előadás nap-
ján a helyszínen: 1300 Ft

 Jegyek október 12-től kaphatók a 
művelődési központ információjában 
52/382-400
 December 12. (szombat) 16.30: Ki-

állítás a „Hajdúnánás 2015” fotópá-
lyázat legjobb alkotásaiból a művelő-
dési központ galériájában.
 December 12. (szombat) 18.00: Vá-

ros Napja – ünnepi képviselő-testületi 
ülés, városi kitüntető díjak átadása, az 

érmihályfalvi Nyíló Akác Néptánc-
együttes műsora.
 December 13. (vasárnap) 18.00: Ka-

rácsonyi Álom – táncelőadás a Haj-
dúnánási Gimnasztráda előadásában

 Belépődíj: 800 Ft.
 December 17. (csütörtök) 19.00: Haj-

dúnánási Borklub.
 A város központjában a volt kollégium 

alagsorában nemrég kialakított Pince-
klubban várja az érdeklődőket a Nyír-
egyházi Borozó csapata, akik szervezés-
ében a második alkalommal a tokaji 
Hétszőlő Birtok mutatkozik be. A bo-
rokat bemutatja és kóstoltat: Oroszlán 
Tamás kereskedelmi igazgató. 

 A bemutatásra kerülő borok:
 Furmint Bistro 2012, száraz, Furmint 

Selection 2012, száraz, Furmint Se-
lection 2011, száraz, Sárgamuskotály 
Bistro 2013, félszáraz, Hárslevelű ké-
sői szüret 2013, édes, Kövérszőlő késői 
szüret 2008, édes, Fordítás 2003, édes, 
Édes Szamorodni 2012, Aszú 5 Putto-
nyos Hárs 2004.

 Részvételi díj 6000 Ft/fő. Bővebb in-
formáció: Máthé Csaba (20/965-6444, 
mathe.csaba001@gmail.com, ill. Vadá-
szi Géza (70/372-1495, vadaszi.geza@
gmail.com).
 December 18. (péntek) 18.00: Náná-

si Fonó – néptánctanítás kicsiknek és 
nagyoknak. Közreműködik a Bürkös 
Zenekar. A belépés díjtalan!
 December 19. (szombat) 18.00: a 

155 éves Makláry Lajos Városi Ének-
kar ünnepi műsora.

 Szövő szakkörünkbe várjuk azoknak 
a gyerekeknek jelentkezését, akik szí-
vesen megismerkednének a szövés for-
télyaival, elkészítenék saját szőttesüket, 
kispárnájukat, tarisznyájukat. Foglal-
kozásvezető: Szabó Lajosné. Jelent-
kezni a Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központban lehet az alábbi elérhető-
ségeken: 52/382-400, 70/372-1494, 
info@nanasvmk.hu

A nánási eke
Abban az időben, amikor Hajdú várme-
gye született (1876-ban), a Hajdúkerület 
paraszti társadalma még döntően faekék-
kel művelte a földet. Pedig fél évszázada 
gyártotta már híres vasekéit a Rudolf Sack 
féle gyár, melyeket a vidéki kovácsok elő-
szeretettel utánoztak, módosítgattak.

Az 1880-as évek végén éppen ez az 
eketípus keltette fel egy � atal helybéli 
kovácslegény, Nagy Imre (1868–1952) 
érdeklődését is, aki Budapesten köze-
lebbről is szemügyre vette ezeket a vas-
eszközöket. Hajdúnánáson ebben az idő-
ben csak elvétve akadt egy-egy vaseke. 
Hozzálátott hát kisüzemi gyártásához. 
Erre ösztönözte a fél- és teljesen vasekék 
nehézkes járása, mozgása a város kötött 
talajú határában. Ez az a talajféleség, 
amely nem egyszerűen egy vaseke, ha-
nem speciális, tökéletesebben működő 
vaseke megalkotására ösztönözte.

Az eke talajban járását a Sack ekén már 
alkalmazott úgynevezett kiscsúszó beikta-
tásával javította, melynek hatására az eke 
minden segítség nélkül, valósággal magá-
ban járt a földben. Ennek használata itt, 
Nánáson egy korszakos jelentőségű újítást 
eredményezett, melynek rajzokkal illuszt-
rált leírását 1897 októberében nyújtotta 
be az akkor 29 éves � atal mester a Szaba-
dalmi Hivatalhoz. Jelentőségét felismerve 
azonnal el is fogadták. Ennek a csavar-
orsós rendszerű újításnak a lényege az, 
hogy az eketaligán elhelyezett hajtókaros 

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság Hajdúnánási Kirendeltség 
tűzoltólaktanya épületén elhelyezett cégér 
ünnepélyes avatására került sor november 
19-én.

Cégér táblát avattakCégér táblát avattakCégér táblát avattakCégér táblát avattakCégér táblát avattakCégér táblát avattak

A Nánás Pro Cultura Nonprofi t A Nánás Pro Cultura Nonprofi t A Nánás Pro Cultura Nonprofi t 
Kft. programajánlójaKft. programajánlójaKft. programajánlója

A hónap műtárgyaA hónap műtárgyaA hónap műtárgyaA hónap műtárgyaA hónap műtárgyaA hónap műtárgya

csavarorsóval a szántási mélységet milli-
méter pontossággal lehetett szabályozni, s 
mindezt menet közben, a jószágok meg-
állítása nélkül.

Ez a találmány oly sikeressé tette a mes-
tert, s ekéit, hogy a Pauchly-féle helyi Me-

zőgazdasági Gépgyárban hoz-
záláttak sorozatgyártásához 
(1907-től), majd 1912-től, 
a gyár Debrecenbe költözése 
után Nagy Imre kisüzemében 
folytatódott készítésük. Ter-
mékei a keleti országrész meg-
becsült földművelési eszközei 
lettek. Újításainak azonban 
ezzel még nincs vége. Ugyan-
ezt a csavarorsós rendszert 
alkalmazta ekekapáin is, me-
lyekkel a sokszor sarkazással 
vetett sorok között is bizton-
ságosan lehetett talajt lazítani, 

gazolni, hiszen a vetési sortávolság válto-
zását követve a kapák távolságát szintén 
menet közben is változtatni lehetett.

Az újító szellemű édesapa munkásságát 
� a, Ernő folytatta. Csakúgy, mint az apa, 
a � ú is feltüntette nevét az általa készített 
termékeken, a Perczel utcai műhelyben, s 
ezek a védjegyek ma is hitelesen tájékoz-
tatnak a gyártók kilétéről. A rendszervál-
tás idején gyűjtött példányok a helyi mú-
zeum értékes, országosan is egyedülálló 
darabjai.

Buczkó József

szerves részét képezték a cégérek. A cégért 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat ado-
mányozta a Katasztrófavédelemnek, amivel 
egy követendő példát szeretne mutatni a la-
kosságnak, a közintézményeknek és termé-
szetesen saját magának is. A jövőben egyre 
több közintézmény homlokzatára kerülhet 
hasonló stílusú, kivitelű cégér.

A cégér kovácsoltvas tartóját Buczkó 
József tervezete és kivitelezte, mely során 
nagy � gyelmet fordított arra, hogy a cégér 
tartószerkezetén megjelenjenek az épületre 
jellemző stílusjegyek. A cégér tűzzománc 
tábláját egy kifejezetten erre a szakterületre 
specializálódott budapesti cég készítette, 
melynek mintája a katasztrófavédelem hiva-
talos jelképe.

A cégér tábla avatásán Szólláth Tibor Haj-
dúnánás polgármestere bizakodását fejezte 
ki, hogy a cégér jelképezi az együttműkö-
dést Hajdúnánás város önkormányzata és a 

Katasztrófavédelem között, amely jó példája 
annak, hogy közösen szebbé, jobbá tudjuk 
tenni környezetünket. Kovács Ferenc tűzol-
tó dandártábornok, a Hajdú-Bihar Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője 
beszédében utalt a hajdúnánási tűzoltólak-
tanya széleskörű energetikai fejlesztésére, 
amelynek a végén az „i”-re a pontot, a műre 
a koronát ez a cégér rakja fel.

„Mindannyiunk megelégedésére szolgál 
ez a cégér, amely a múltat ápolja, � gyel a je-
lenre és utat mutat a jövőbe.” – tette hozzá 
Kovács Ferenc. A köszöntők után Szólláth 
Tibor Hajdúnánás polgármestere, Kovács 
Ferenc tűzoltó dandártábornok, a Hajdú-
Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság vezetője és Szabó Norbert tűzoltó alezre-
des, a Hajdúnánási Kirendeltség kirendelt-
ség-vezetője leplezték le a tűzoltólaktanya 
múltját fémjelző cégér táblát.
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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

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

1+1 1+1 1+1 AKCIÓ!AKCIÓ!AKCIÓ!

Az akció december 31-ig érvényes.

VARILUX multifokális 
szemüveglencse vásárlása esetén 
egy másik pár VARILUX lencsét 

adunk ajándékba!
Részletekről érdeklődjön üzleteinkben!

CSEH JÓZSEF 
(élt 80 évet), 

volt kálmánházi lakost, 
valamint együttérzést és részvétet nyilvání-

tottak a gyászoló családnak.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik utolsó útjára kísérték FEKETE IMRE 

(1934. november 5.–2008. december 10.)

Megemlékezés

„Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek, 

Ők itt maradnak bennünk csöndesen még…” 
(Juhász Gyula)

Soha el nem múló szeretettel: 
Felesége, gyermekei, unokái.

Vasalók: 4900 Ft helyett 4400 Ft
Aprítók: 7900 Ft helyett 6500 Ft
Turmixok: 8990 Ft helyett 7990 Ft
Gyümölcscentrifugák (850 W-os): 
19 990 Ft helyett 16 990 Ft
Hajszárítók: 5600 Ft helyett 4990 Ft
Hajvasalók, hajformázók: 
4900 Ft helyett 3500 Ft
Üveges, digitális (új design) 
konyhai mérlegek:
4800 Ft helyett 3900 Ft
Kávéfőzők: 5900 Ft helyett 4900 Ft

Szarvasi kávéfőző: 15 800 Ft-tól
Dolce gusto kapszulás kávéfőző: 
19 900 Ft helyett 16 900 Ft 
(kapszulák különböző ízekben 
üzletünkben kaphatóak)
Konyhai robotgépek, dagasztógépek:
32 900 Ft helyett 29 900 Ft
Olajsütők: 8990 Ft-tól
Párásítók, páramentesítők: 
10 500 Ft-tól
Porszívók: 11 500 Ft-tól
Mikrohullámú sütők: 15 900 Ft-tól

KARÁCSONYI AKCIÓNK:KARÁCSONYI AKCIÓNK:KARÁCSONYI AKCIÓNK:KARÁCSONYI AKCIÓNK:KARÁCSONYI AKCIÓNK:KARÁCSONYI AKCIÓNK:

Hűtők, fagyasztók nagy választékban.
Megérkeztek új karácsonyi füzéreink, 
égősorok színes és fehér választékban.

DECEMBERI AKCIÓNK:
Régi mosógépét 10 000 Ft-ért beszámítjuk 
egyes típusú mosogépeinkre. 
Részletekről érdeklődjön üzletünkben.
Üzletünk bronz, ezüst, arany vasárnapokon nyitva tart.
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Seres Erika  Tel.: 06-70/378-0817

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

Seres Erika

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

720 Ft
adag

KLEBELSBERG 
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ 
KÖZPONT

„KINCSKERESŐ PROGRAM 
A BOCSKAI ISKOLÁBAN”
TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0751

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
40 MILLIÓ FORINT

HAJDÚNÁNÁSI 
REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS 
ISKOLA ÉS ÓVODA

„INNOVATÍV ISKOLAFEJLESZ-
TÉS A HAJDÚNÁNÁSI 
REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN”
TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0238

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 12 MILLIÓ FORINT

Az elnyert támogatás összegéből jelentős eszközbeszerzést és vál-
tozatos programokat valósítottunk meg. A pályázat kapcsán olyan 
programokhoz juthattak hozzá a gyerekek, melyek segítették sze-
mélyiség fejlődésüket, egyéni képességeiket és innovatív tapaszta-
latokat gyűjthettek az alábbi tevékenységek segítségével:

• Nyári tábor az iskola tanulói részére
• Kenu túra az iskola tanulói részére
• Természet közeli sportnap az iskola tanulói részére
• Egészségnap szervezése az iskola keretein belül
• Nyelvi témahét az iskola tanulói számára
• Elsősegély nyújtási tanfolyam az iskola tanulói számára
• Informatika szakkör az iskola tanulói részére
• Baleset megelőzési ismeretek az iskola tanulói részére
• Dohányzás megelőzést célzó programok az iskolában

Az elnyert támogatás összegéből jelentős eszközbeszerzést és vál-
tozatos programokat valósítottunk meg. A pályázat kapcsán olyan 
programokhoz juthattak hozzá a gyerekek, melyek segítették sze-
mélyiség fejlődésüket, egyéni képességeiket és innovatív tapaszta-
latokat gyűjthettek az alábbi tevékenységek segítségével:

• Elsősegély nyújtási tanfolyam a tanulók részére
• Mindennapos testnevelés a tanulók részére
• Nyelvi vetélkedő az iskola tanulói között
• Ökotáborok a tanulók részére
• Sporttábor a tanulók részére
• Dohányzás megelőzési tanfolyam a tanulók részére
• Baleset megelőzési tanfolyam az iskolában
• Szerfogyasztási problémák megelőzése az iskola tanulói számára
• Túra az iskola tanulói részére
• Egészségnap az iskola tanulói részére
• Családi nap az iskola keretein belül

„KINCSKERESŐ PROGRAM 
A BOCSKAI ISKOLÁBAN”

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS 

„INNOVATÍV ISKOLAFEJLESZ-

www.szimpatika.hu

Bocskai Korona elfogadóhely! 

Gyógyszertárunk szombaton 8–12-ig nyitva tart.

Korona Patika

Gaviscon rágótabletta 48x gyomorégésre 1995 Ft 1615 Ft
Advil Ultra Forte lágyzselatin kapszula 16x 1650 Ft 1440 Ft
Triactin Wick citromos italpor megfázásra 10x 1995 Ft 1695 Ft
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Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felvett  személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 
megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok kezelése az érintett ek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro 
Cultura Nonprofi t Kft . végzi. Az érintett ek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérheti k azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, 
törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

Kiadó: Nánás Pro Cultura Nonprof it Kft. 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. 
Megjelenik: havonta két alkalommal, 7000 példányban, ingyenesen Hajdúnánás és Tedej háztartásaiban
Felelős kiadó: Szilágyi Erzsébet a Nánás Pro Cultura Nonprofi t Kft. megbízott ügyvezetője • Főszerkesztő: Rigó Tamásné 
Tördelés: Dekorinfo Plusz Reklámiroda • E-mail: hajdunanasi.ujsag@gmail.com • Tel.: 06/70-372-1517, 52-382-400
Hirdetésszervező: Szabó Endre • 06-30-523-6848 • Nyomás: Litográfi a Nyomda • ISSN 1215-9689
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FÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB II
Hajdúnánás Robzol 2000 KSE–Kisvár-
dai KC 20–26 (11–12)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Kovács, 
Major. (november 14.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Torma 
(kapus), CSUZDA 3, BATA 9/1, 
Bancsók, Madai, NAGY 4, Ötvös 1. 
Csere: RESZEGI (kapus), Hadadi 2/1, 
Takács 1, Kelemen, Dankó, Bodogán, 
Tupicza, Németh. Edző: Hadas Sándor

Hétméteres: 3/2, illetve 5/4. Kiállítás: 2 
perc, illetve 6 perc.

Hadas Sándor: „Mély gödörben” va-
gyunk, melybe csapatként estünk bele. 
Szemléletváltozással, akarattal, megfelelő 

hozzáállással csapatként kell kijönnünk 
belőle! Mindent megteszünk érte!

Juniormérkőzés: Hajdúnánás Robzol 
2000 KSE–Kisvárdai KC 31–30 (16–15)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Katona, 
Konyári. (október 21.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: RE-
SZEGI (kapus), Bata 6, Körtvélyesi 1, 
KELEMEN 8, Bodogán 7/1, Kiss 2, 
NÉMETH 2. Csere: Mezei (kapus), 
Alföldi 4, Harsányi 1, Ménfői, Molnár, 
Nyeste, Nagy. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 1/1, illetve 3/2. Kiállítás: 
2 perc, illetve 0 perc. 

Madai Tamás: Nagyon nehéz, küzdel-

Szeged KKSE–Hajdúnánás SK 24–19 
(10–12)

Szeged-Kiskundorozsma 100 néző. Ve-
zette: Babicz, Haskó. (november 15.)

Hajdúnánás SK: Juhász (kapus), Poór 
5, Som 3, UMANETS 6, Lengyel 3, Zi-
hor, Mekes. Csere: Szilágyi (kapus), Da-
rabos, Lányi 1/1, Martinek, Kaltenecker 
1, Tar Cs, Lakatos, Tóth, Csontos. Edző: 
Molnár András

Hétméteres: 6/5, illetve 3/1. Kiállítás: 
10 perc, illetve 4 perc.

Molnár András: Umanets végleges ki-
állítása és Som sérülése megpecsételte a 
sorsunkat.

Juniormérkőzés: Szeged KKSE–Hajdú-
nánás SK 30–30 (13–14)

Szeged-Kiskundorozsma 80 néző. Ve-
zette: Juhász, Szilágyi. (november 15.)

Hajdúnánás SK: Dorogi (kapus), 
Csontos 2, TÓTH 12, TAR Cs 4, Me-
kes 2, LENGYEL 2, LÁNYI 8/5. Csere: 
Praczu (kapus), Péter, Oláh, Nagy, Mol-
nár, Baráth. Edző: Nagy Attila.

Hétméteres: 4/4, illetve 3/2. Kiállítás: 
4 perc, illetve 0 perc.

Molnár András: Rendkívül fontos 
pontot szereztünk a nagyon erős Szeged 
otthonában, ami esélyt adhat az újabb 
bajnoki cím megszerzéséhez. 

Hajdúnánás SK–K. Szeged SE 30–27 
(15–11) 

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Be-
nyusz, Pisák. (november 21.) 

Hajdúnánás SK: Juhász (kapus), POÓR 
6, Mekes, LENGYEL 7, Martinek 4, 
UMANETS 6/1, Budaházy 1. Csere: Szi-
lágyi (kapus), Tar Cs, Kaltenecker 1, ZI-
HOR 5, Darabos, Lakatos, Lányi, Tóth, 
Csontos. Edző: Molnár András

Hétméteres: 1/1, illetve 3/3. Kiállítás: 8 
perc, illetve 8 perc. 

Molnár András: Ezt a győzelmet szur-
kolóinknak és barátomnak, Budaházy 
Zsolti emlékének ajánljuk. 

Juniormérkőzés: Hajdúnánás SK–K. 
Szeged SE 37–23 (17–13)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Oláh, 
Szikszay. (november 21.)

Hajdúnánás SK: Dorogi (kapus), Cson-
tos 3, Mekes 2, LÁNYI 8/2, TAR Cs 3, 
TÓTH A 8, Lengyel 1. Csere: Praczu (ka-
pus), PÉTER 4, Tar L 1, Molnár 1, Ba-
ráth 1, Veres, Tóth J 1/1, NAGY Á 4/1. 
Edző: Nagy Attila

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

Nagy Attila: Nehezen lendültünk játék-
ba, de a végére nagyon sima lett a mérkő-
zés. Ismét játéklehetőséget tudtam min-
denkinek adni. Gratulálok a lányoknak. 
Nyugodj békében Zsolti.

-kábé-

mes mérkőzésen, remek egyéni teljesítmé-
nyekkel nagyon fontos két pontot szerez-
tünk az egyik bajnokesélyes ellen.

DEAC–Hajdúnánás Robzol 2000 
KSE 29–30 (13–16)

Debrecen 70 néző. Vezette: Tóth G, 
Tóth I. (november 21.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: RE-
SZEGI (kapus), CSUZDA 9, HADADI 
8/1, BANCSÓK 5, KISS 5, ÖTVÖS 1, 
MADAI. Csere: Torma (kapus), Bodogán 
1/1, KELEMEN 1, Nagy, Németh, Deli, 
Tupicza. Edző: Hadas Sándor

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

Hadas Sándor: Öröm volt „nánási-

nak” lenni, rendesen megdolgoztunk a 
sikerért!

Juniormérkőzés: DEAC–Hajdúnánás 
Robzol 2000 KSE 30–26 (15–14)

Debrecen 42 néző. Vezette: Pusztai, 
Takács. (november 21.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Reszegi 
(kapus), Kelemen 4, Németh, Bodogán 5/2, 
Bata 3, Kiss, Ménfői 3/1. Csere: Mezei (ka-
pus), Harsányi 3, Deli 5, Molnár, Körtvélyesi, 
Nyeste, Nagy 3. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 3/2, illetve 4/3. Kiállítás: 8 
perc, illetve 18 perc.

Madai Tamás: A mutatott játékunk és 
a játékvezetés egyaránt alkalmatlan volt a 
győzelemhez. -kábé-

Hajdúdorogra azonnali kezdéssel vagyonőröket felveszünk. 
Érdeklődni: +36-20/926-5972

 A három féle menüt eldobható edényben kapja, 
változatlan áron.
Az ünnepekre hidegtálak elkészítését vállaljuk! 
Rendelhető még harcsa halászlé, kocsonya, fasírt

 

Kedves Vásárlóink!

Várjuk önöket üzletünkbe
folyamatosan megújuló
laptop, asztali számítógép és

monitor
készletünkkel. PC kiegészítők, 
notebook táskák, nyomtatók és 
minden ami informatika. 
Számítógép javítás, karbantartás,
beszámítás és csere (adás-vétel). 
Igény esetén házhoz szállítást és 

helyszíni javítást is vállalunk!

Termékkínálatunk Xbox és Playstation játékokkal 
és egyéb konzol kiegészítőkkel bővült!

  

 
 

Figyelje Facebook oldalunkat folyamatos

akcióink miatt!! 


