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Sok szeretettel kö-
szöntöm Önöket 
a 2015-ös esz-
tendő kezdetén! 
Visszatekintve az 
elmúlt évre, egy 
mozgalmas és sok 
tekintetben em-

lékezetes időszakot tudhatunk magunk 
mögött. Lezárult egy 7 éves Európai Uni-
ós fejlesztési periódus, és három választás 
is esett a 2014-es évre. Befejeződött egy 
4 éves önkormányzati ciklus is, melyet 
deklaráltan rendszerváltó időszaknak te-
kintünk annak tudatában, hogy 20 éves 
késéssel érkezett el ez a lehetőség.

Összegezve a fentieket, azt gondolom, 
bátran vállalhatjuk, nincs okunk szégyen-
kezni az elmúlt négy év teljesítménye és 
eredményei kapcsán. Természetesen min-
dig lehet jobban tenni a dolgunkat, és az 
erre való törekvés nem szabad, hogy ki-
fogyjon a mindennapjainkból. Ennek a 
szemléletnek a továbbvitelére a múlt év 
őszén meg is kaptuk a nagyarányú fel-
hatalmazást a város lakosságától. Ezt a 
bizalmat az elkövetkezendő öt évben is a 
tisztességre törekvő munkánkkal kívánjuk 
majd viszonozni a város lakói számára.

A 2015-ös év sok tekintetben tartogat 
kihívásokat az előző időszakhoz képest, 
hisz az új fejlesztési ciklus elején arra kell 

Idén december 12-én a központi város 
napi ünnepség a Városházán kezdődött, 
ahol Varga László asztalos mester, amatőr 
fafaragó a városnak adományozta a főté-
ren álló Bocskai szobor kicsinyített, fából 
faragott másolatát. Az adományt Szólláth 
Tibor polgármester úr leplezte le és kö-
szönte meg az alkotó ajándékát. Ezt köve-
tően már a leszálló estében folytatódott a 
program, hagyományosan a Bocskai szo-
bor előtti tiszteletadással. Elsőként dr. Ju-
hász Endre alpolgármester úr emlékezett 
Bocskai Istvánra, arra az ellentmondásos 
magyar főúrra, aki a császár iránti hűség-
ben nevelkedett, és eljutott a szabadság-
harcig. Alpolgármester úr emlékeztetett 
arra, hogy Bocskai életútja nehéz dönté-
sek sorát hozta, és emlékező beszéde vé-
gén idézte a nagy fejedelem máig érvényes 
gondolata: „… a magyarság egymástól le ne 
szakadozzon, hanem mind az egész magyar 
nemzetségnek megmaradása legyen…”

Bocskai fejedelem szobrának megko-
szorúzása után a művelődési központ 
színháztermében folytatódott a program, 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat ünne-
pi képviselőtestületi ülésével. A Himnusz 

eléneklése után a Külön Kiadás zenekar és 
a Bocskai Iskola diákjai előadásában csen-
dült fel a Városdal, „Ez nem szalmaláng” 
címmel, hatalmas tetszést aratva.

A fülbemászó dallamok után Szólláth 
Tibor polgármester úr mondott ünnepi 
beszédet, aki Bocskai István örökségéről, 
a hitről, az értékteremtő munkáról, az 
összefogásról, összetartásról szólt. Mint 
mondta: „Azok a közösségek fognak a jövő-
ben is boldogulni, akik rájönnek arra, hogy 
közösen többek vagyunk, mint külön-külön. 
S akik képesek ezt meglépni, s képesek felfog-
ni, hogy az együttműködés előre visz, azok a 
közösségek lesznek képesek megtalálni helyü-
ket a világban.”

Az ünnepi köszöntő után következett 
a városi kitüntetések, elismerő díjak át-
adása. 

Polgármesteri Elismerő Címben része-
sült: Tóth Ferenc, Oláh Imre, Horváth 
Imre, Krizsán Tibor, Sebő László és 
Herter Gyula. 

Polgármesteri Közösségi Díj elisme-
résben részesült Anda György r. törzs-
őrmester.

Idén a kitüntető díjak közül a Kabay 

Kedves Hajdúnánásiak!
majd törekednünk, hogy minél több si-
keres beruházást, munkahelyeket, a � a-
talok számára lehetőségeket teremtsünk, 
ezekkel is növelve a hajdúnánási emberek 
elégedettségét. Tovább kell erősítenünk 
a város járásközponti szerepét, úgy, hogy 
annak egyre több, a város lakói által érez-
hető eredményei legyenek. Fokoznunk 
kell településünk oktatási központi szere-
pét és együtt kell megalapoznunk a gaz-
dasági megerősödésre képes Hajdúnánást. 

Az elmúlt években lefektetett alapok-
nak köszönhetően a fenti célkitűzések 
egyre inkább elérhető közelségbe kerül-
tek, de mindez csak akkor ér bármit is, 
ha az itt élő nánási emberek a sajátjuknak 
érzik a fenti célokat. 

Az a fajta szemlélet, hogy majd kívülről 
jön valaki, és megoldja a problémáinkat, 

látható módon nem vált be. Mert ha mi, 
nánásiak nem teszünk saját magunkért 
és nem � gyelünk egymásra – mások sem 
fognak tudni segíteni rajtunk. Ha mi nem 
teszünk meg erőnkből telhetően mindent, 
nem akarjuk – akár áldozatok árán is egy-
mást támogatni, és Hajdúnánást legalább 
önmagunk számára a világ közepévé ten-
ni, mások nem fogják ezt megtenni.

A magam részéről tenni akarással és 
céljaink elérése érdekében változatlan el-
szántsággal léptem a 2015-ös esztendőbe! 
Ezekkel a gondolatokkal kívánok eredmé-
nyekben gazdag, boldog és sikeres új évet 
minden kedves hajdúnánásinak, éljen 
bárhol is a világon.

Szólláth Tibor
Hajdúnánás város polgármestere

Idén is programok sokaságát kínálta Hajdúnánás városa az érdeklődőknek a de-
cember ötödikével kezdődő város napi rendezvénysorozat keretein belül, amelyek 
közül kétségtelenül a december 12-i, a korponai kiváltságlevél, a hajdúszabadság 
adományozásának emléknapja a legjelentősebb. 

Város Nap 2014 – emlékezés 
hajdú őseinkre

János Közegészségügyi díjat dr. Nagy Jó-
zsef a Hospit Ápolási Intézet cégvezető 
főorvosa, a Csiha Győző Ipari, Mezőgaz-
dasági, Kereskedelmi Díjat Török István, 
a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara vidéki alelnöke, míg a Hajdú-
nánás Városáért kitüntető díjat Mónus Jó-
zsef, világ- és Európa-bajnok íjász kapta.

A kitüntető díjak átadása után a vi-
lághírű debreceni Hajdú Táncegyüttes 
műsora köszöntötte a kitüntetetteket és 
a vendégeket, Ponyva, avagy a legenda to-
vább él című táncszínházi előadásukkal. 

Az ünnepi testületi ülés zárásaként a 
Szózat hangjai után ismét terített asztallal 
várták a város vállalkozói a vendégeket.

A szabadtéri tisztelgés

A Hajdú Táncegyüttes
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Török István Hajdúnánáson született 
1947-ben. Paraszti családból származik, 
édesapját korán elvesztette, édesanyja 
nyugdíjba vonulásáig takarítónőként dol-
gozott a Dózsa TSZ.-ben.

Mivel édesanyjának két gyermekről 
kellett gondoskodni, (róla és a 10 évvel 
� atalabb húgáról) nem tudta taníttatni, 
ezért felnőtt korában végezte iskoláit.

Hajdúnánáson érettségizett, Debre-
cenben gépész technikusi oklevelet, a 
Miskolci Egyetemen műszaki szaktanári 
oklevelet, majd ezt követően okleveles gé-
pészmérnöki diplomát szerzett. Nős, két 
gyermeke és négy unokája van. Fia okle-
veles gépészmérnök, lánya okleveles köz-
gazdász és jogász, akik családjukkal együtt 
Hajdúnánáson élnek.

Közel 35 évig dolgozott a Fa Fém és 
Építőipari Szövetkezetben. Autó-motor 
szerelőként kezdte, majd autó szervizve-
zető, és 1986-tól a Szövetkezet elnöke. 
1990-ben alakította meg Hajdúnánáson, 
a jelenleg öt megyében, hat telephellyel 
eredményesen működő saját vállalkozá-
sát, ami családi vállalkozásként működik. 
Ezért tehette meg azt, hogy ideje nagy 
részét a társadalmi megbízatásoknak is 
szentelje. 

Fiatal korától kezdve részt vállalt a köz-
életi munkákban, időt, fáradságot nem 
sajnálva arra, hogy a város érdekében te-
vékenykedjen. 1990-től 2014-ig egy cik-
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Csiha Győző Ipari, Mező-
gazdasági, Kereskedelmi Díjat adományozott Török István részére, a város vállal-
kozói közössége érdekében kifejtett aktív tevékenységének, szakmai és érdekkép-
viseleti szerepvállalásának elismeréseként.

E célt szolgálta az az országos szakmai 
konferencia, amelyet a Városi Önkor-
mányzat és az EMKA Tanácsadó Kft. ren-
dezett meg 2014. december 11-én a Ho-
tel Medián rendezvénytermében.

A résztvevők köszöntése után Szólláth 
Tibor polgármester úr elmondta, hogy 
Hajdúnánás évek óta nagy hangsúlyt he-
lyez arra, hogy a térség egyik meghatározó 
települése legyen. A város számára kiemelt 
jelentőséggel bírt ez a lehetőség, hogy or-
szágos konferenciát szervezhetett. Az 
utóbbi években a nánásiak több területen 
bizonyították tehetségüket, rátermettsé-
güket. Sokat dolgoztak azon, hogy legyen 
saját pénzünk, saját városmárkánk, épül a 
strandunk környéke, számtalan beruházás 
történik a városban, amely mind-mind a 
nánási emberek szorgalmát, munkabírását 
dicséri. Egy olyan településen vagyunk, 
amelynek lakói mindenkor be tudnak va-
lamit mutatni, ami tevékenységük gyü-
mölcse. Régi mondást idézett: „Ha nem 
felejtünk el vetni, akkor aratni fogunk!” A 
város lakói ismerik egymást, tisztelik a 
másik tevékenykedését. Mégis további fel-
adataink vannak, hiszen a fejlesztések to-
vábbi sikerek felé vezetnek. „Ebben a tö-
rekvésben segíthet ez a mai konferencia is, 
amely előre vetítheti lehetőségeinket.”

A köszöntő gondolatok után dr. Piskóti 
István, a Miskolci Egyetem Gazdaságtu-

Hajdúnánás Városi Önkormányzat, mint 
a Bocskai István Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola fenntartója, napja-
inkban működtetője, 2011-ben döntött 
– elsősorban takarékossági okokból – a 
Magyar utca épületében lévő osztályok 
átmeneti jelleggel történő áthelyezésé-
ről, a Baross utca 11/a. szám alatti tan-
termekbe. A Magyar utcán lévő épület 
teljes felújításra szorult, fűtése nem volt 
gazdaságos a hőszigetelés hiánya és az el-
avult nyílászárók miatt. A felújítás � nan-
szírozását az önkormányzat saját forrásból 
oldotta meg. A Baross utcai épület kismé-
retű tantermeiből a Magyar utcai épület 
megújult infrastruktúrájú, szabvány mé-

retű, 52–55 m2-es tantermeibe költöztek 
vissza a gyermekek. A munkálatok tovább 
folytatódnak, a kistornaterem, a művésze-
ti nevelés helyiségeinek felújítását nyárra 
tervezi az önkormányzat. 

A fenntartó Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Hajdúnánási Tan-
kerülete képviseletében, ezúton is meg-
köszönöm a helyi összefogásra épülő 
beruházás megvalósításában aktívan köz-
reműködő városi szervek vezetőinek és 
dolgozóinak, az iskola épületet birtokba 
vevő pedagógusoknak és alkalmazottak-
nak a lelkiismeretes munkáját!

Jelenleg a Bocskai István Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola közel 

lus kivételével (20 évig) független önkor-
mányzati képviselő, egy ciklusban (4 évig) 
megyei önkormányzati képviselő. 

1991-ben létrehozta a Közbiztonsági 
Alapítványt, amely jelenleg is több millió 
forintos alaptőkével működik.

1998 óta a vállalkozók képviselőjeként 
a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara megyei elnökségi tagja, orszá-
gos küldötte, vidéki alelnöke, és a Hajdú-
nánási Területi Kamara elnöke. Nevéhez 
fűződik a csak egyszerűen Vállalkozói na-
pokként ismert, eleinte 2 napos, majd egy 
napos nagyrendezvény, ahol a közvetlen 
környezetünkben élő vállalkozóknak le-
hetőségük van a meg- és bemutatkozásra. 
Idén ez a Megyei Vadásznappal együtt ke-
rült megrendezésre, igazán nagy sikerrel.

„Szakképzési szakértőként” szakközép-
iskolákban, szakmunkás képzőkben vizs-
ga biztosi feladatokat lát el.

A Hajdú Bihar Megyei Vadászkama-
ra elnökségi tagja, és országos küldötte. 
Hobbija a vadászat, vadgazdálkodás, és 
horgászat – több évtizede Vadásztársaság 
elnöke. 

Munkája elismeréseként 2000. évtől 
kezdődően számtalan elismerésben, ki-
tüntetésben, díjban részesült. Csak né-
hány a sok közül:
 2000. „SESZTINA Díj” HBM. gazda-

ságáért végzett kiemelkedő tevékenysé-
géért
 2001. „Az Hajdúk Mecénása Díj” 

2000 évi Hajdú Bihar Megyei nyertese.
 2004. Gazdasági és Közlekedési Mi-

nisztérium miniszteri elismerése, a ki-
emelkedően eredményes tevékenysége 
elismeréséül.
 2010-ben és 2014-ben az Országos 

Magyar Vadászkamara Aranyérme, a 
vadászokért, és a vadászatért végzett ki-
emelkedő munkájáért.

Egy-egy település életét nagyban befolyásolják a lehetőségek, azon tényezők, ame-
lyek úgy a helyi lakosságot, mint a hozzánk látogatókat is magával tudják ragadni. 
Meg kell találni, fejleszteni kell azokat a dolgokat, amelyek egy közösség életét 
előre tudják lendíteni.

dományi Kar, Marketing Intézet, intézet-
igazgató, tanszékvezető, egyetemi docens 
kapott szót.

„Köszönöm a meghívást, amit öröm-
mel fogadtam el, de egyben kíváncsiság-
gal is jöttem, mert valami extrát képzel-
tem el e kis városról.” E gondolatok után 
három nagy témakörben mondta el észre-
vételeit. Részleteiben kitért, hogy egy te-
lepülésnek miért is fontos az, hogy egy 
adott cél érdekében milyen lehetőségeket 
tud felsorakoztatni. Nagyon fontos dolog, 
hogy megtaláljuk azokat a lehetőségeket, 
amelyek által a helyben lakók jóléte nö-
velhető. Másodsorban a napi problémá-
kat ecsetelte. Beszélt a sokoldalú társadal-
mi hatásokról, amelyek befolyásolják 
minden napjainkat. Nagyon fontos, hogy 
egy-egy település fejlesztési terve átgon-
dolt legyen. Ne feledjük el felmérni az 
igények mellett a lehetőségeket. „Min-
denkinek tetsző helyi döntésekre van 
szükség. „ A harmadik fontos tényezőként 
azokat az elemeket emelte ki, amelyekre a 
jövőben oda kell � gyelni. Ezek sorában 
említette meg a célcsoportokat: a lakossá-
got, az ide látogató vendégeket, turistá-
kat, a helyi vállalkozókat, a befektetőket, 
a civil szervezeteket, a fejlesztő szervezete-
ket, más településeket és nem utolsó sor-
ban az önkormányzatokat. Kiemelte, 
hogy a jövőben is fontos dolog az, hogy a 
programok, az elgondolások együttmű-
ködésen alapuljanak. Településfejlesztés 
csak jó kommunikációval oldható meg. 
„Különböző dolgoknak összefüggésben 
kell lennie az elérendő cél érdekében! Sok 
apró dolog megvalósulása vezethet siker-
hez. Kiemelt fontossággal bír a helyi 
„márka” építése. Ez vezethet a közös él-
mény, a közös siker eléréséhez.”

Gut István

1760 fő tanuló, növendék napi ellátásáról 
gondoskodik. Az intézmény valamennyi 
feladatellátási helyén korszerű, megújult 
feltételek biztosítottak a tanulóink számá-
ra. Az első két nap utáni „röpke közvéle-

mény-kutatás” alapján elmondható, hogy 
a gyermekek, felnőttek örömmel vették 
birtokukba az új iskolát.

Éles Béláné
tankerületi igazgató
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat Mónus Józsefnek a tradicionális íjászat terü-
letén hazai és világversenyeken elért kimagasló eredményeinek elismeréseként a 
Hajdúnánás Városáért kitüntető díjat adományozta. 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Nagy József részére a 
város lakosságának magas szakmai színvonalon történő egészségügyi ellátása ér-
dekében végzett kiemelkedő tevékenységének elismeréseként a Kabay János Köz-
egészségügyi Díjat adományozta.

Karácsony környékén megnő az adomá-
nyozási kedv, sok-sok személyes ajándék 
érkezik a rászoruló családokhoz, gyerme-
kekhez. Évek óta zajlik az ún. „cipősdo-
boz” akció, sok szervezet, cég, iskola, ma-
gánszemély készít és ajánl fel egy doboz-
nyi kis csomagot, ismeretlenül is egy kis 
szeretetet, törődést adva. A Debreceni 

Ügyvédi Kamara 2014-ben is megrendez-
te ezt a „cipősdoboz” adománygyűjtését. 
A karácsonyi ajándékcsomagokat a Haj-
dúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi 
Központ hajdúnánási lakásotthonaiban 
élő gyermekek kapták. Az ajándékokat a 
Debreceni Ügyvédi Kamara nevében dr. 
Rab Zsombor és dr. Fekete Anett adták át.

Mónus József 1965. október. 5-én szüle-
tett Hajdúnánáson. Szülei elváltak, édes-
anyja és nagyszülei nevelték fel. Az általá-
nos iskola után a Kőrösi Csoma Sándor 
Gimnázium és Szakközépiskola tanulója 
lett és jeles eredménnyel végezte el a me-
chanikai műszerész, műszergyártó és kar-
bantartó szakágat.

Az érettségi után a nyíregyházi Mező-
gazdasági Főiskola Gépész-üzemmérnöki 
szakán szerzett diplomát.

A katonaidő letelte után Hajdúnánáson 
kezdett el dolgozni. Megnősült és 1994-
ben született egyetlen gyermeke, László � a.

A hajdúnánási Új Élet Mezőgazdasági 
Termelőszövetkezetben energetikusként 
dolgozott, majd alapított két Kft-t, melyek 
a mezőgazdasági termékek feldolgozásával 
foglalkozott. A sors úgy hozta, hogy élet-
szemlélete átalakult és elkezdte kutatni a 
nemzeti múltat, főleg a X. századi történel-
met és a harci íjászatot helyezve előtérbe.

2006-ban vette fel a történelmi jegye-
ket hordozó íjat, és elkezdte � ával együtt 
megmérettetni magát az íjászat világában. 

Sportíjászattal kezdte, és 2008-ban már 
57 aranyérem birtokosa volt, de nemzet-
közi eredményeket egy Európa Kupa 
aranyérmen kívül nem tudott felmutatni 
ezért a harci íjászat felé fordult.

Fokozatosan egyre jobban és jobban 
szeretett volna teljesíteni, hiszen mindun-
talan ott lebegett előtte, mi az a távolság 
ameddig el lehet kézi íjjal lőni, és mi az a 
távolság, amin még egy ember nagyságú 
célt el lehet találni. Így lett harci céllövő és 
távlövő íjász is.

Dr. Nagy József Hajdúnánáson született 
1941. szeptember 10-én néhai Katona Ju-
lianna és a szintén néhai Nagy János csa-
ládjában. Édesanyja a gyermeknevelést, a 
családi tűzhely melegen tartását állította 
élete középpontjába, édesapja földműves, 
majd raktáros volt. 

Dr. Nagy József a hajdúnánási gimná-
ziumi érettségi után a Debreceni Orvos-
tudományi Egyetemen szerzett diplomát 
1966-ban. Diplomaszerzés után számára 
természetes volt, hogy szülőföldjén gyó-
gyítsa a betegeket: 1978-ig körzeti orvos-
ként dolgozott. 

Időközben családot alapított, feleségül 
vette a két diplomás Kamenszki Julian-
nát, s akit sajnos nagyon � atalon elvesz-
tett Házasságukból két gyermek született, 
Tibor ügyvéd, saját irodát vezet Leány-
falun. Neje, dr. Kiss Zsuzsanna szintén 
jogász. Gyermekeik a hétéves Domonkos 
és a kétéves Borka Szilvia. Lányuk, Nóra 
közgazdász, jogi másoddiplomás, parla-
menti képviselővé választották már 28 
éves korában. 

Újabb rangos elismerés Újabb rangos elismerés Újabb rangos elismerés 
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A közfoglalkoztatási programok megvalósításában nyújtott kiemelkedő szakmai 
tevékenységért adományozott miniszteri okleveleket a Belügyminisztérium decem-
ber 8-án, hétfőn. Ennek keretében 48 önkormányzat, valamint két, önkormányzat 
által üzemeltetett szervezet közfoglalkoztatási programja részesült elismerésben.

A Belügyminisztérium idén már harma-
dik éve díjazta azokat a települési önkor-
mányzatokat vagy közfoglalkoztatókat, 
amelyek példaértékű tevékenységükkel 
elősegítették a közfoglalkoztatás rendsze-
rének innovatív, önfenntartásra ösztönző 
irányába történő elmozdulását. 2014. 
december 8-án a Belügyminisztérium 
márványaulájában tartott záró konfe-

rencián, Pogácsás Tibor önkormányzati 
államtitkár köszöntötte a megjelenteket. 
A „Start Plusz 2014” díjazás keretében 
Pintér Sándor belügyminiszter minisz-
tériumi elismerésben részesítette Hajdú-
nánást, mellyel városunk 2 millió forint 
vissza nem térítendő támogatáshoz jutott. 
A miniszteri elismerést ünnepélyes kere-
tek között vehette át dr. Kiss Imre, a Haj-

Járja a nagyvilágot és egy-egy évben ál-
talában 4–5 világversenyen mérkőzik meg 
a világ legerősebb és legjobb lövőivel.

Ma már céllövésben eljutott a 453 mé-
teren elhelyezett ember nagyságú cél elta-
lálásáig 5 nyílvesszőből (pl.: 2012 Bugac 
8000 ember előtt) és legnagyobb lőtt táv-
ja nemzetközi versenyen 653 m, ami egy-
ben világrekord.

Több mint 100 alkalommal emelhette 
fel a győztes jogán az ország és Hajdúná-
nás zászlaját. Számtalan győzelem fűződik 
nevéhez, összességében: 12 világrekord – 
3 világbajnoki aranyérem – 9 világfeszti-
vál aranyérem. Munkásságát több elisme-
réssel is jutalmazták.
• 2009 – „Hajdú-Bihar Megye legjobb 

fér�  sportolója” cím
• 2009 – Duna Televízió „Mentor” oklevél 
• 2014 – Hajdú-Bihar Megyei PRÍMA díj

Mónus József, a Farkas egyszer egy he-
lyütt a következőket mondta, amikor 
megkérdezték tőle: mi lehet még a cél, mi 
hajtja újabb és újabb megmérettetésekre:

„Meg szeretném mutatni büszkén a vi-
lágnak a győztes jogán a magyar zászlót a 
dobogó legmagasabb fokán. Amikor 
nemzetem zászlaját kibontom, akkor ki-
bontom Hajdúnánás harci zászlaját is. Ma 
már céllövésben eljutottam a 453 méteren 
elhelyezett ember nagyságú cél eltalálásáig 
5 nyílvesszőből (pl. 2012 Bugac 8000 em-
ber előtt), és legnagyobb lőtt távom nem-
zetközi versenyen 653 m, ami egyben vi-
lágrekord (2012 Ergun-Kína).

Hiszem azt, hogy a múlt emlékképei-
nek újbóli megélése az egy olyan erő, ami 
messzebbre repíti nyílvesszőmet akár több 
száz méterrel is a világ legjobb íjászainak 
nyílvesszőjénél!” „Amikor megfogod az 
íjad egyik szarvát, akár kint a mezőn, akár 
a hegyek között, érzed, hogy a másik vé-
gén ott állnak őseid. Mikor ellősz egy 
nyílvesszőt, és hallod a hangját, a toll su-
hogását, érzed az erőt, ami utat tör a vég-
telenbe, akkor érzed az igazi szabadságot! 
Nincsenek ellenségeid, ellenfeleid, csak a 
nyíl, ami messzire röpül…”

Nagy doktor úr az 1970-es évek ele-
jén komoly megbízást kapott: a főnökei 
ugyanis észrevették benne az odaadóan 
dolgozó szakembert és a jó szervezőt, és 
felkérték a városi rendelőintézet létreho-
zására, majd igazgató főorvosi feladatai-
nak ellátására. 

Mindössze egy tervrajzot és szabad 
kezet kapott, hogy a rendelkezésre álló 
pénzből a kor színvonalának megfelelő 
gyógyászati központot létesítsen. Épp 
negyedszázadon át irányította itt a járó-
beteg-ellátást és a szakorvosok munkáját. 

Ma az egykori szülőotthonban beren-
dezett ápolási intézetet vezeti. Érdekesség, 
hogy ő még ebben az épületben született. 
A 30 ágyas otthon rég kinőtte a működé-
se kereteit, és dr. Nagy József főorvos úr, 
megint csak a kor parancsának engedel-
meskedve, alkalmazottból vállalkozó lett, 
alapított egy céget, a Hospice Egészség-
ügyi Szolgáltató Kkt.-t.

Dr. Nagy József élete során általában 
két beosztást látott el. Éveken át a Városi 
Tanács VB. Egészségügyi Osztályvezetője, 
párhuzamosan a rendelőintézet igazgatója 
volt. Később táppénzes felülvizsgáló főor-
vos. Évekig önkéntesen ügyelt, helyettesí-
tett. Szakemberekben sohasem dúskált a 
hajdúsági kisváros. Szabad idejében or-
voskongresszusokra járt, elő is adott a vér-
nyomásszűrés témakörében. Tizenöt éven 
át volt óraadó tanár az egyetemen. Rend-
szeresen sportolt, futballozott a városi csa-
patban még orvosként is. Jelenleg a Hos-
pit Ápolási Intézet cégvezető főorvosa.

dúnánás Városi Önkormányzat Jegyzője. 
A támogatás felhasználása jól átgondolt, 
komplexebb értékteremtő program része-
ként és megerősítéseként tud beépülni a 

költségek közé, így magasabb szinten já-
rulhat hozzá a településünk fejlesztéséhez, 
a közösségi értékek növeléséhez.
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Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 
a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Non-
pro� t Kft. (továbbiakban: közszolgáltató) 
és Hajdúnánási Városi Önkormányzat 
a Hulladékgazdálkodásról szóló törvény 
változása következtében módosította 
Hajdúnánáson a szemétszállítással kap-
csolatos számlázási rendszert a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően. 

Az eddig kialakult gyakorlatban az ön-
kormányzat végezte a szemétszállítással 
kapcsolatos adminisztrációs tevékeny-
séget, amely a szolgáltatási díj lakosság 
felé történő továbbszámlázásából állt, 
azonban a jogszabálynak megfelelően 
2014. szeptemberben Hajdúnánás is át-
állt arra a számlázási rendre, hogy a la-
kosság közvetlenül a szolgáltatónak � zeti 

meg a szolgáltatási díjat. A Hajdúnánási 
Városi Önkormányzat utoljára 2014. év 
júliusi és augusztusi hónapra számlázott 
a lakosság felé, majd a 2014. évi szep-
temberi, októberi számlákat közvetlenül 
a szolgáltató küldte meg a lakosság felé. 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
díjat a Közszolgáltató a közszolgáltatást 
igénybe vevő, vagy igénybevételére kö-
telezett ingatlanhasználóktól közvetle-
nül jogosult beszedni. A közszolgáltató 
kéthavi szolgáltatási díjról utólag állít ki 
számlát, melyet négyhavonta postáz az 
ingatlanhasználóknak. A szolgáltatás 
díját és a hulladékszállítási rendet nem 
befolyásolják a változások, az eddigi-
ekben meghatározott bruttó 1312 Ft/
hó költséget kell továbbra is � zetnie 
a lakosságnak a közszolgáltató felé, és 
pénteken szállítják el a szemetet.

Eddigiekben gyakorlatilag korlátlan 
mennyiségben történt a szemétszállítás, 
azonban azzal, hogy a közszolgáltató bő-
vítette az edényzetek számát az ingyene-
sen átadott 2 db szelektív hulladékgyűjtő 
edényzettel a szemét mennyisége meg-
oszlik. A környezetvédelem szempontjá-

ból kiemelt jelentőséggel bír a hulladék 
újrahasznosítása, és ennek előfeltétele a 
szelektív hulladékgyűjtés. Ez a módszer 
kiválóan alkalmas az ártalmatlanításra 
szoruló hulladék mennyiségének és veszé-
lyességének csökkentésére azáltal, hogy a 
még hasznosítható másodnyersanyagokat 
a termelésbe visszaforgatja, a veszélyes 
hulladékokat pedig külön kezeli, ártal-
matlanítja.

Kérjük a lakosságot, hogy a szemétszál-
lításra szabványosított 120 literes gyűjtő-
edények beszerezéséről gondoskodjanak. 
Egyéb nem szabványos edényzetben, 
mint például hordóban, vödörben, vala-
mint zsákokban kitett hulladék nem ke-
rül elszállításra. Az ezen felül keletkezett 
kommunális hulladékot csak a Hajdúsági 

Hulladékgazdálkodási Kft. emblémájával 
ellátott műanyag hulladékgyűjtő zsákban 
lehet kihelyezni. A 2014. novemberben a 
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Non-
pro� t Kft. által postai úton megküldött 
matricát rá kell ragasztani az arra rend-
szeresített, szabványos 120 literes gyűj-
tőedényekre, valamint hulladéktöbblet 
esetén a szolgáltató által kibocsátott 
– helyben is megvásárolható – zsákok 
segítségével szállítja el a szolgáltató. 

A hulladékgyűjtő zsák bruttó 370 Ft/
db egységáron és a 120 literes műanyag 
hulladékgyűjtő edényzet bruttó 8500 Ft-
ért a Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal (Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.) 
Adóügyi Csoport Irodájában (31. szoba) 
ügyfélfogadási időben megvásárolha-
tó. A ki� zetett edényzetet a bizonylattal 
keddenként, 1330 és 1530 között a 4080 
Hajdúnánás, Mártírok u. 14. szám alatt 
lehet átvenni. A lakosság körében is 
használatos 240 literes hulladékgyűjtő 
edényzetet csak kétszeres hulladékszállí-
tási díj meg� zetése ellenében szállítja el 
a szolgáltató, melynek igénybevételéről 
az ingatlanhasználónak külön írásban 

kell nyilatkoznia. A hulladékszállítással 
kapcsolatos észrevételekkel, esetleges pa-
naszokkal az Adóügyi Csoport Irodájához 
fordulhatnak (31. szoba), ahol 2014. no-
vember 1-től a Hajdúsági Hulladékgaz-
dálkodási Nonpro� t Kft. ügyfélfogadást 
tart. (Ügyintézők: Baloghné Kiss Ágnes és 
Tacsi Katalin, ügyfélfogadási idő: Hétfő: 
800–1200 és 1300–1600, Szerda, Csütörtök 
és Péntek: 800–1200, Telefon: 06-52/381-
411/171 mellék)

A szelektív hulladékgyűjtéssel kap-
csolatosan felhívjuk a � gyelmüket, 
hogy a 2014. augusztus 1-jétől kötelező 
a város területén az ingatlanhasználók 
számára háztartási hulladék elkülö-
nített gyűjtése. Amennyiben még nem 
rendelkeznek a szükséges szelektív hulla-
dékgyűjtő edényekkel, akkor 2015. janu-
ár 1.–2015. január 31. között minden 
kedden 09.00 órától 15.30-ig átvehető-
ek térítésmentesen a 4080 Hajdúnánás, 
Mártírok u. 14. szám alatt. 

A hulladékgyűjtőket átveheti:
 kertes ingatlan tulajdonosa/használó-

ja, mely igazolásához személyi igazol-
vány és lakcímkártya szükséges;
 akadályoztatása esetén meghatalmazottja.

Amennyiben a kukákat meghatalmazott 
útján kívánják átvenni, a meghatalmazás-
nak tartalmaznia kell a meghatalmazó és a 
meghatalmazott nevét, lakcímét, születési 
helyét, idejét, anyja nevét, személyi igazol-
vány számát, aláírását. A meghatalmazást 
2 tanú aláírásával kell hitelesíteni. (Forma-
nyomtatvány kérhető a helyszínen vagy a 
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hi-
vatal 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 
szám, fszt. 36. irodájában.)

Az edények ürítésének követésében sze-
lektív hulladékgyűjtési naptár segíti a la-
kosokat, amely elérhető az önkormányza-
ti hirdetőkön valamint a város honlapján.
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JELMAGYARÁZAT:
A sárga fedelű kukák tartalmának elszállítási időpontja.
A barna fedelű kukában tároltak elszállításának napjai.
Ez a jelölés azokat a napokat jelenti, amikor mindkét 
szelektív hulladékgyüjtő tartalmát elszállítják

140 éves a városháza 140 éves a városháza 140 éves a városháza 140 éves a városháza 140 éves a városháza 140 éves a városháza 
Hajdúnánás városának a református templom mellett második legismertebb épü-
lete a városháza. A méltóságteljes emeletes közpalotát 1874. november 28-án, 
ünnepi közgyűlés keretében avatták fel, éppen 140 éve. Az évforduló napján, no-
vember 28-án mutatták be Buczkó József: A hajdúnánási városháza című kötetét, 
illetve avattak két emléktáblát a gyönyörűen felújított előcsarnokban. 

Városunk nem bő-
velkedik patinás 
műemlékekkel, kú-
riákkal, palotákkal. 
Ám a főteret kör-
beölelő közintéz-
mények az elmúlt 
100–150 év alatt a 
város emblematikus 

épületeivé váltak. A református templom 
mellett a városháza a legismertebb, amely 
megépülése óta számtalan fotóról, képes-
lapokról köszön vissza ránk. Történetéről 
azonban eddig nem sokat tudtunk, ezt 
pótolja Buczkó József most megjelent, 
A hajdúnánási városháza c. kötete, ame-
lyet Csohány János professzor úr mutatott 
be november 28-án, a városháza díszter-
mében megrendezett bensőséges kis ün-
nepségen.

A hiánypótló, karcsú kis kötet végigkö-
veti a „közpalota” közel másfél évszázadát, 
az építtető Hadas Benjámin főhadnagy, 

és a tervező, kivitelező Vecsey Imre épí-
tőmérnök maradandó alkotását. A múló 
idő és a társadalmi változások bizony 
nyomot hagytak az épületen, többször 
alakították, kívül belül. Az utóbbi időben 
a belső terek megújultak, így különleges 
látványt nyújt a középkori templomokat 
idéző dongaboltozatos egykori kapubejá-
ró, a jelenlegi előcsarnok is. Mint Szólláth 
Tibor polgármester úr elmondta a felújí-
tások célja az volt, hogy a városháza a le-
hetőségekhez mérten az eredeti állapotát 
nyerje vissza, és a falak, a nyílászárók, a 
környezet szépsége, visszafogott elegan-
ciája beszédes bizonyítéka legyen eleink 
gondos tervezésének, és az utódok tisztes 
örökség őrzésének.

A könyvbemutató után az előcsarnok-
ban két emléktábla is felavatásra került, 
amelyek szintén az épület múltjára és az 
ott tevékenykedő városvezetőkre emléke-
zik 1629-től egészen 2010-ig.

(HNU)

2014 október 10-én vacsorával egybekötött 35. 
érettségi találkozót szerveztek a Kőrösi Gimná-
zium 1979-ben, levelező tagozaton végzett nö-

35 éves érettségi találkozó35 éves érettségi találkozó35 éves érettségi találkozó35 éves érettségi találkozó35 éves érettségi találkozó35 éves érettségi találkozó
vendékei. Az összetartó osztály 
tagjai öt évenként találkoznak, 
sajnos egyre fogyatkozó lét-
számban. Legutóbb már csak 
15-en tudtak megjelenni a volt 
osztályteremben, ahol felidéz-
ték a múlt emlékképeit, majd 
este már kibővült a kis csapat, 
férjek, feleségek társaságában 
kellemes vacsora mellett be-
szélgettek tovább. S mint 
ilyenkor lenni szokott, termé-
szetesen azt is eldöntötték, 
hogy készülnek a 40. éves talál-
kozóra is. A mostani találko-

zót, mint eddig mindig, megtisztelte jelenlété-
vel volt osztályfőnökük Debreczeni Imréné és 
Kovács Zoltánné tanárnő is.
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Önkormányzati hírekÖnkormányzati hírekÖnkormányzati hírekÖnkormányzati hírekÖnkormányzati hírekÖnkormányzati hírek

A Kéky Lajos Városi Művelődési A Kéky Lajos Városi Művelődési A Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ programajánlójaKözpont programajánlójaKözpont programajánlója

 Január 16–18. (péntek–vasárnap): a 
150. sz. Galamb- és Kisállattenyész-
tők Egyesületének kiállítása

 Január 20. (kedd) 17.00: „Múltidé-
ző” Helyszíne: a Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központ tárgyalóterme. 
Szeretettel várjuk egy kötetlen be-
szélgetésre mindazokat, akik szívesen 
nézegetnek régi hajdúnánási fotókat, 
megosztják azokkal kapcsolatos emlé-
keiket a többiekkel. Kérjük, hozza el 
Ön is a várossal kapcsolatos régi fotóit, 
tárgyi emlékeit, vagy mondja el gon-
dolatait, élményeit a régmúlt időkről! 
A beszélgetés kiemelt témái: a korabeli 
pásztorélet, pásztortörténetek – egyko-
ri tanyasi iskolák Hajdúnánáson

 A részvétel díjtalan!
 Január 23. (péntek) Magyar Kultúra 

Napja
 17.00: kiállítás a hajdúnánási kép-

zőművészeti alkotótáborok képeiből. 

Helyszíne: a Kéky Lajos Városi Mű-
velődési Központ galériája. Kérjük 
azokat, akik a régi, 60-as, 70-es, 80-as 
évekbeli hajdúnánási művésztelepek 
anyagából képekkel rendelkeznek, le-
gyenek szívesek azokat a kiállítás idő-
tartamára kölcsönadni!

 18.00: Koncz Gábor „Gyorsvonat” c. 
előadása – szemelvények a magyar iro-
dalomból. Belépődíj: 600 Ft, vagy 500 
Bocskai Korona. Helyszíne: a Kéky 
Lajos Városi Művelődési Központ szín-
házterme.

 Január 24. (szombat) 20.00: a Kü-
lönkiadás zenekar koncertje

 Január 27. (kedd) 17.30: a Holocaust 
Áldozatainak Emléknapja. Megemlé-
kezés az áldozatok emléktáblájánál a 
Mártírok utcán.

 F ebruár 13. (péntek) Mandala Dal-
színház: A csúnya lány – kisoperett.

Pályázati felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegy-
zője pályázatot hirdet a Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal önkor-
mányzati és szervezési ügyintézői állás-
helyének betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtarta-
ma: 2015. február 1-től kezdődő határo-
zatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 4080 Hajdúná-

nás, Köztársaság tér 1.
A közszolgálati tisztviselők képesítési 

előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. 
rendelet alapján a munkakör betöltője ál-
tal ellátandó feladatkörök:
 képviselő-testületi és bizottsági műkö-

déshez kapcsolódó feladatok ellátása, 
 képviselő-testületi döntések, önkor-

mányzati rendeletek előkészítése,
 szerződések előkészítése,
 képviselő-testületi ülések jegyzőköny-

veinek elkészítése,
 választáshoz kapcsolódó feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítá-

sára és a juttatásokra a közszolgálati tiszt-
viselőkről szóló

2011. évi CXCIX. törvény rendelkezé-
sei az irányadók.

Pályázati feltételek:
 jogász szakképzettség; államigazgatási 

és szociális igazgatási felsőoktatásban 
szerzett szakképzettség, főiskolai szintű 
igazságügyi ügyintéző szakképzettség.
 számítógépes felhasználói ismeret (Word-, 

Excel-, internet-használat),
 elvárt nyelvtudás: középfokú tárgya-

lóképes angol, vagy német nyelvtudás 
(C típusú államilag elismert középfokú 
nyelvvizsga)
 magyar állampolgárság,
 cselekvőképesség
 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefoly-

tatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent 

legalább egy év közigazgatásban eltöltött 
szakmai gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány.
 iskolai végzettséget, szakképesítéseket 

igazoló dokumentumok másolata,
 fényképpel ellátott szakmai önéletrajz 

a 2011. CXCIX. törvény 5. melléklet-
ében foglalt adattartalommal.
A munkakör betölthetőségének leg-

korábbi időpontja: 2015. február 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 

2015. január 23.
A pályázati kiírással kapcsolatosan to-

vábbi információt dr. Kiss Imre jegyző 
nyújt, az 52/381-411/104 mellék telefon-
számon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Hajdúná-

nási Közös Önkormányzati Hivatal címé-
re történő megküldésével (4080 Hajdú-
nánás, Köztársaság tér 1.). 

2014. december 22-től a Hajdúnánási 
Járási Hivatal ügyfélfogadási helyszíne 
megváltozott, ezt követően a Hajdúná-
nás, Bocskai u. 20. szám alatt várjuk 
a Munkaügyi Kirendeltség, a Hatósági 
Osztály, a Gyámhivatal ügyfeleit a meg-
szokott ügyfélfogadási időben.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhiva-
tal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigaz-

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályá-
zati adatbázisban szereplő azonosító szá-
mot: 277-1/2015, valamint a munkakör 
megnevezését: önkormányzati és szerve-
zési ügyintéző. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírá-
lásának módja, rendje:

A pályázó(ka)t a jegyző hallgatja meg, 
ezt követően történik a jegyző döntése 
alapján – a polgármester egyetértésével – 
az ügyintéző kinevezése. A kinevezési jog-
kör gyakorlója 6 hónap próbaidőt köt ki. 

A pályázati eljárás eredménytelenné 
nyilvánításának jogát fenntartjuk. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2015. január 30. 

A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje: 

www.hajdunanas.hu–2015. január 9.
Hajdúnánási Újság–2015. január 16.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpont-

ja: 2015. január 13.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemze-

ti Közigazgatási Intézet (NKI). 
A pályázati kiírás a közigazgatási szerv 

által az NKI részére megküldött adatokat 
tartalmazza, így annak tartalmáért a pá-
lyázatot kiíró szerv felel. 

Hajdúnánás, 2015. január 8.
Dr. Kiss Imre, jegyző

Felhívás
Felhívom a közlekedők � gyelmét, hogy 
2015. január 16-ával a Hajdúnánás Klap-
ka utca forgalmi rendje megváltozik. 

A nevezett utcába csak célforgalom ese-
tén lehet behajtani. 

Balesetmentes közlekedést kívánunk. 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

Tájékoztatás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat az 
állatok védelméről és kíméletéről szóló 
1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) 
bekezdése alapján Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal ebrendészeti 
feladatainak elvégzése érdekében, illetve 
a veszettség elleni oltás járványvédelmi 
elvárásaira tekintettel Hajdúnánás város 
közigazgatási területén tartott ebek be-
jelentésére hívta fel az eb tulajdonosokat 
2014. december 31-ei határidő tartásával. 

Ezúton tájékoztatom azokat az eb 
tulajdonosokat, akik bejelentési kötele-
zettségüknek nem tettek eleget, hogy a 
bejelentési határidőt 2015. február 28-ig 
meghosszabbítottuk. 

Felhívjuk szíves � gyelmüket, hogy a 
bejelentési kötelezettség azokra a lakosok-
ra is vonatkozik, akik nem tartanak ebet. 

Tájékoztatásul közlöm, hogy az EB-
ÖSSZEÍRÓ ADATLAP beszerezhető 
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hi-
vatal (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 
1. szám) információs irodáján, illetve a 
www. hajdunanas.hu honlapon Hírek 
részben, a Hirdetmények menüpont alatt 
tölthető le. 

Kérjük, az elmaradt bejelentést szíves-

kedjenek legkésőbb 2015. február 28-
ig Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal 4080 Hajdúnánás, Köztársaság 
tér 1. szám címre, személyesen az Ön-
kormányzat Városfejlesztési és Gazdál-
kodási Irodájának 28. számú irodáján, 
06-52/381-087 fax számra, vagy elektro-
nikusan: polghiv@hajdunanas.hu levél-
címre eljuttatva tegyék meg. 

Dr. Kiss Imre, jegyző

Felhívás
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság � gyelmét, 
hogy a téli időszak beköszöntével a te-
lepülés tisztaságáról és a közterületek és 
ingatlanok rendjéről szóló 24/2004. (V. 
03.) Önkormányzati Rendelet 10. § alap-
ján tegyenek eleget az ingatlanuk előtti 
járdaszakaszok hó- és síkosság-mentesíté-
si, tisztántartási kötelezettségünknek.

A balesetek elkerülése, és a biztonságos 

közlekedés mindannyiunk érdeke, ezért 
fokozottan ügyeljenek ezen előírások be-
tartására!

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Tisztelt Méhészek!
Felhívjuk szíves � gyelmüket, hogy a mé-
zelő méhek és egyes betegségeinek meg-
előzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. 
(VI. 27.) FVM rendelet 2 §-a alapján 
2015. február 28-ig méhészkedésüket 
nyilvántartásba vétel céljából szíveskedje-
nek bejelenteni. 

A bejelentéshez szükséges formanyom-
tatvány a Hajdúnánási Közös Önkor-
mányzati Hivatal (címe: Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 1. szám) Városfejlesztési és 
Gazdálkodási Irodáján (fszt. 27. sz. iroda) 
igényelhető, illetve a www.hajdunanas.hu 
honlapról tölthető le. 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Anyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírek
Akiktől 2014. december hónapban 
búcsút vettünk:

Köszöntjük Hajdúnánás legi� abb lakóit!

• Porkoláb Lili Zara
• Pók Anna Bianka

• Horváth Józsefné
• Kató Lajos
• Kéki Lajosné
• Kovács József
• Kovács Lajos Gyula
• Kovács Mátyásné
• Kónya Sándorné
• Nyakas István
• Oláh György László

• Papp Gáborné
• Tóth Imréné
• Varga Miklós

Tisztelt ügyfeleink! gatási Szerv kihelyezett ügyfélfogadást 
tart a Hajdúnánás, Bocskai u. 20. szám 
alatt szerdai napokon 9.00–11.30 óráig.
Ügyfélfogadási helyszín elérhetőségei: 
Munkaügyi Kirendeltség: 
+36-30/217-2130; 
Hatósági Osztály: +36-52/570-180/122 m.
Gyámhivatal: +36-52/570-181/111 m.

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK. 
Dr. Orosz Erika, hivatalvezető

gatási Szerv kihelyezett ügyfélfogadást 
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A szakmai rendezvénysorozat nyitó ren-
dezvényére november 24-én került sor a 
Kéky Lajos Városi Művelődési Központ 
színháztermében, ahol Éles Béláné, a 
KLIK Hajdúnánási Tankerületének igaz-
gatója köszöntötte a pedagógusokat. Igaz-
gatóasszony beszédében elmondta, hogy 
fontos feladatának tartja az intézményben 
folyó nevelő-oktató munkának a meg-
erősítését, megújítását és fejlesztésének 
támogatását. Éles Béláné hozzátette, hogy 
tankerületi szinten kiemelt feladatuknak 
tekintik a jól képzett humánerőforrás biz-
tosítását, a pedagógusok szakmai megúju-
lását, módszertani ismereteinek bővítését.

Dr. Juhász Endre, Hajdúnánás város 
alpolgármestere köszöntőjében az általá-
nos iskolákban elindított tehetséggondo-
zó programról szólt, melynek célja, hogy 

az önkormányzat anyagilag is segítse és 
támogassa a tehetséges gyerekek tovább-
tanulását.

Ezen a napon két előadáson vehettek 
részt a pedagógusok. Elsőként � aisz Mik-
lós, az Emberi Erőforrások Minisztérium, 
Köznevelés-fejlesztési Főosztály főosztály-
vezetője tartott előadást a tanfelügyelet és 
minősítés témakörében. Főosztályvezető 
úr előadásában többek között ismertette 
a pedagógusok előmeneteli rendszerét, 
köznevelés fejlesztési stratégiájának főbb 
elemeit, és a nemzetközi trendeket.

Második előadóként a Debreceni 
Egyetem, Pedagógiai–Pszichológiai Tan-
székének egyetemi adjunktusát dr. Mező 
Ferencet hallgathatta a közönség „Alkotni 
emberi dolog! – avagy kreativitás az isko-
lában” címmel.

2014. november 7-én és 14-én ellátogatott 
iskolánkba a Debreceni Egyetem Termé-
szettudományi Karának számos tanára, 
hogy a � zikai, kémiai, biológiai és villa-
mosmérnöki tárgyakat, kísérleteket ezúton 
is közelebb hozzák a diákokhoz. A délutá-
nok folyamán az érdekesnél érdekesebb 
kísérleteket megelőzően az előadók tájé-
koztatták a hallgatóságot, hogy milyen 
továbbtanulási lehetőségeink vannak az 
egyetem különböző karain. A különleges 
kísérletekbe bevontak minket is, példá-
ul emlékezetes maradt számomra az is, 
hogy a bodobácsoknak is vannak érzék-

szerveik, hogy 2 különböző bolyból való 
hangya miként viszonyulhat egymáshoz, 
illetve, hogy kémiai úton is előállíthatunk 
szivárványt. Közelebbről is szembesülhet-
tünk azzal a ténnyel, hogy Newton tör-
vényei ott vannak a hétköznapjainkban. 
A testvérem is nagy örömmel hozta haza 
újdonsült „hangszerét”, mely nem volt 
más, mint egy gra� tceruzára erősített 
elem, melyet villamosmérnök hallgatók 
készítettek. Örülök, hogy részt vehettem 
ezeken a programokon. 

Kecskés Anna, 10/A osztály

A Bocskai Filmszínházban gyülekeztek a 
helyi szociális szférában dolgozók; segítők, 
ápolók, szakemberek december 15-én este, 
akik valamelyik helyi szociális intézmény-
ben végzik azt a � zikai-lelki megterhelést 
jelentő munkát, amelyet sokan nem is is-
mernek, hiszen az ágazat éppen személyek-
re szabott, egyéni sorsokkal foglalkozik, és 
legkevésbé sem a nagyvilág szeme láttára.

A megjelent vendégeket Szólláth Tibor 
polgármester úr köszöntötte, aki hangsú-
lyozta, hogy a modernkori társadalmak 
nem nélkülözhetik ezen ágazat tevékenysé-
gét. Mint mondta, szociális szféra területén 
munkálkodók szinte láthatatlanul végzik 
nap-mint nap munkájukat, veszik fel a 
harcot a szegénységgel, az elesettséggel, 
a rászorultsággal, és legjobb tudásuk sze-
rint igyekeznek anyagi és lelki támogatást 
nyújtani rászoruló embertársainknak. A 
köszöntő után Nagyné Juhász Krisztina, a 
Hajdúnánási Családsegítő- és Gyermekjó-
léti Szolgálat, Városi Bölcsőde intézmény-
vezetője tartott előadást, „Merre tovább 
szociális gyermekvédelem” címmel.

Az előadás után Polgármesteri Elismerő 
Címek átadására került sor, amelyet ezúttal 
öten vehettek át: Kovács Mária Tünde a 
Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon 
Értelmi Fogyatékos és Pszichiátriai betegek 
bentlakásos intézményének munkatársa. 
Szimcsák Piroska szintén a Hajdúnánási 
Humán Szolgáltató Otthon Értelmi Fo-
gyatékos és Pszichiátriai betegek bentlaká-
sos intézményben látja el feladatát moso-
dai alkalmazásban. Elismerésben részesült 
Nagyné Juhász Krisztina, a Hajdúnánási 
Városi Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-
gálat, Városi Bölcsőde intézmény vezetője. 
Polgármesteri Elismerő Oklevelet vehetett 
át Molnár Lászlóné, a Segítséggel Élők 
Otthonának vezetője. Nagy Miklósné a 
Hajdú-Sansz Humánszolgáltató Nonpro� t 
Kft. Hajdúsági Házi Segítségnyújtó Szol-
gálat szakképzett szociális gondozója és 
ápolója. 

Az elismerések után Csegöldi Lászlóné 
mondta el Horváth István: Tornyot raktam 
c. versét, majd a Kincskereső Citera Együt-
tes lépett fel dél-alföldi népdalokkal.

Természettudományok népszerűsítése Természettudományok népszerűsítése Természettudományok népszerűsítése 
a Hajdúnánási Regionális Természettu-a Hajdúnánási Regionális Természettu-a Hajdúnánási Regionális Természettu-
dományi Diáklaborbandományi Diáklaborbandományi Diáklaborban

III. Hajdúnánási Pedagógiai NapokIII. Hajdúnánási Pedagógiai NapokIII. Hajdúnánási Pedagógiai NapokIII. Hajdúnánási Pedagógiai NapokIII. Hajdúnánási Pedagógiai NapokIII. Hajdúnánási Pedagógiai Napok

 A Kőrösi Gimnáziumban működő Hajdúnánási Regionális Természettudományi 
Diáklaboratórium /HRTD/ gazdag programsorozattal zárta a 2014-es évet. A prog-
ramokról így írtak diákjaink:

Szakmai programokon, előadásokon vehettek részt városunk, illetve a környező 
települések pedagógusai november 26–28. között. A III. Hajdúnánási Pedagógiai 
Napok keretében több oktatási intézmény szakmai előadásokat, konzultációkat és 
bemutató foglalkozásokat tartott, melynek központi témái a tehetséggondozás, 
kon� iktuskezelés, tanfelügyeleti és a minősítési rendszer volt.

Decemberben a Kőrösiben megrendezett 
Disszeminációs konferencia keretében 
érdekes előadásokat nézhettünk, hallgat-
hattunk meg. Sok új információt tudtunk 
meg a növényvédelemről, a genetikáról 
és magáról a Debreceni Egyetemről. Az 
előadások után következtek a diákok kí-
sérletei. Kis csapatunk örömmel készült 
és gyakorolt a bemutatóra, a kísérletek 
igen sikeresek voltak. Ezekkel a kísérle-
tekkel hatalmas tapasztalatot szereztünk. 
Mi az „elefántfogkrém” nevű látványos 
kísérlettel készültünk, valamint egy meg-

hökkentő csirkemájjal elvégzett‚ „elefánt 
fogkrémet” utánzó kísérletet végeztünk. 
Ezek véleményünk szerint sikeresek vol-
tak. Majd a többi társunknak szurkol-
tunk, hogy náluk is minden gond nél-
kül történjen. Az izgalmak után az egri 
főiskola tanárainak kísérleti bemutatóját 
láthattuk, akik igazi show-műsort mutat-
tak számunkra. Ezzel bizonyították, hogy 
milyen varázslatos is a kémia.

Molnár Hajnalka, 
Magi Zsuzsa 11/A osztályos tanulók

Szociális Munka NapjaSzociális Munka NapjaSzociális Munka NapjaSzociális Munka NapjaSzociális Munka NapjaSzociális Munka Napja

December 15-én már 13. alkalommal rendezte meg Hajdúnánás városa a Szociális 
Munka Napját.
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Itt az újév s máris újabb nótás sikerekről 
számolhatunk be. Hiába, ha városunk da-
los ajkú nyugdíjasai részt vesznek vala-
mely megmérettetésen a siker, nem ma-
radhat el.

IV. alkalommal rendezték meg ugyan-
is a „Népek Tánca, Népek Zenéje” című 
országos versenyt, melynek tavaly szept-
emberben a debreceni regionális váloga-
tójára (összesen 9 helyszínen volt ilyen 
az országban) benevezett a hajdúnánási 
Lente Lajos Nóta Egyesület 3 „üdvöské-
je” Pomázi László, Nagy Imréné, és Áfra 
Lajosné. A korhatár 16 évtől kezdődött, 
s úgy tudjuk 83 éves volt a legidősebb 
versenyző. Az első akadályt könnyedén 
vették, s mindhárman tovább jutottak 
Nagyatádra a középdöntőbe. Itt azonban 

Óvodáink törtnetében a 2014-es év for-
dulópontnak számít. Kiemelkedő minő-
ségi munka jellemezte. 

Ez év elején zárult, a 41 pedagógus 
részvételével zajló 120 órás pedagógus 
továbbképzés sorozata. Komoly, a legkor-
szerűbb pedagógiai szakmai eljárás meto-
dikai ismeretekkel bővült tudásunk. Az új 
udvari játékok letelepítésében koordinálói 
szervezői tevékenységünk nyilvánult meg.

A TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0072 
„Óvodafejlesztés Hajdúnánáson” kétnapos 
záró rendezvényére júliusban került sor, a 
Nánás Pro Cultura Nonpro� t Kft. közre-
működésével. Itt került szélesebb körben 
bemutatásra a „Fűzzünk lombot szép fü-
zérbe” című könyvünk. A Hajdúnánási 
Óvoda rendezvénygyűjteménye bevezeti 
az olvasókat óvodáink színes programjai-
ba, CD melléklete pedig élvezhetőbbé te-
szi az örömteli pillanatok átélését.

Augusztusban nagy változás követke-
zett a Gesztenyevirág Intézményegység 
életében. Több évtizedes fennállás után 
a Perczel utcáról új helyre költözhetett 
az óvoda a Magyar u. 104.-be. A legesz-
tétikusabban és legmodernebb eszkö-
zökkel felszerelt óvoda kollégákkal és 
gyermekekkel vidám perceket nyújtottak 
az épületátadó ünnepség programjában. 
Igen gazdag, boldog délelőtt volt. Párhu-
zamosan a Gyermekkert Óvoda (Dorogi 
u. 24.) kiköltözött épületéből, mert itt is 
felújítási munkálatok kezdődtek a KEOP 
5.5.0/B/12-2013-0218 nyertes pályázat 
keretében. A hat csoportos óvoda 4 cso-
portjával a megüresedett Perczel utcai 
épületben kezdte meg a szeptembert. Míg 
a Napocska csoportját szívesen fogadtuk 
az Eszterlánc Intézményegységünkbe, a 
Gomba csoport kicsinyei pedig minden-
napjaikat a Gesztenyevirág Óvodában 
élik átmeneti jelleggel. A legszükségesebb 
eszközöket vittük csak át, de még így is 
hangulatos, barátságos környezetet sike-
rült varázsolni a gyermekeknek. A kiemelt 
esztétikai program megvalósulása kreati-
vitással párosult, az itt dolgozó kollektíva 
részéről. 

Az ősz folyamán 795 000 Ft értékű 
IPR pályázatot nyertünk, a Városi Ön-
kormányzat koordinálásában. A szakmai 
megvalósítás nagyobb részén már túl va-
gyunk. Autóbuszos kirándulást szervez-
tünk a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekeknek. Módosítottuk a Pedagó-
giai Programunkat, az SZMSZ-t a projekt 
keretében. Az elnyert összegből folyama-
tosan érkeznek az óvodába a játékok me-
sés könyvek és hangszerek, a karácsonyi 
ünnepségeket színesítve kerülnek majd 
átadásra. 

A pedagógiai nap során 2014. decem-
ber 13-án, az első jelzőrendszer szakembe-
reinek (Városi Családsegítő és Gyermek-
védelmi Szolgálat, Védőnői Szolgálat) 
tartalmas beszámolóit ismerhettük meg, 
mélyítve a partnerkapcsolatot intézmé-
nyeink között. 

Az év vége meglepetése, hogy szervez-
zük a Gyermekkert Óvoda (Dorogi u. 
24.) visszaköltözését. Reményeink szerint 
az újesztendőt már az esztétikusan, prak-
tikusan, energiatakarékosan megújult 
épületben kezdhetjük. Intézményvezető-
ként köszönöm minden bennünket tá-
mogató, a munkálatokban részt vállaló 
személynek a segítségét. 

Külön köszönöm a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Hivatalának áldozatválla-
lását, a Start Munkaprogramban dolgo-
zók óvodáinkért végzett tevékenységét. Az 
épületek kivitelezésében szerepet vállaló 
GEI munkavállalóit, a Holding Zrt. vala-
mint Jóna Gábor építési vállalkozó aktív 
szerepvállalását.

Köszönöm a szülők megtisztelő türel-
mét, kitartását, megértését a kialakult 
kevésbé optimális körülmények miatt. 
Hozzáállásuk szintén elismerésre méltó.

Nem utolsó sorban köszönöm a Kol-
légáim fáradságot nem ismerő többletfel-
adat vállalását együttműködését.

Kívánok mindenkinek, sikerekben gaz-
dag boldog újesztendőt.

Kovácsné Bata Éva
intézményvezető

Hárman indultak, négyen nyertekHárman indultak, négyen nyertekHárman indultak, négyen nyertekHárman indultak, négyen nyertekHárman indultak, négyen nyertekHárman indultak, négyen nyertekHárman indultak, négyen nyertekHárman indultak, négyen nyertekHárman indultak, négyen nyertek

Marslakócskák „vitaminos” pályázatMarslakócskák „vitaminos” pályázatMarslakócskák „vitaminos” pályázatMarslakócskák „vitaminos” pályázatMarslakócskák „vitaminos” pályázatMarslakócskák „vitaminos” pályázat

Rímek bűvöletében Rímek bűvöletében Rímek bűvöletében Rímek bűvöletében Rímek bűvöletében Rímek bűvöletében Rímek bűvöletében Rímek bűvöletében Rímek bűvöletében 

Szakmailag sikeres évet zárt Szakmailag sikeres évet zárt Szakmailag sikeres évet zárt Szakmailag sikeres évet zárt Szakmailag sikeres évet zárt Szakmailag sikeres évet zárt 
a Hajdúnánási Óvoda kollektívájaa Hajdúnánási Óvoda kollektívájaa Hajdúnánási Óvoda kollektívája
Szakmailag sikeres évet zárt 
a Hajdúnánási Óvoda kollektívája
Szakmailag sikeres évet zárt Szakmailag sikeres évet zárt Szakmailag sikeres évet zárt 
a Hajdúnánási Óvoda kollektívája
Szakmailag sikeres évet zárt 
a Hajdúnánási Óvoda kollektívája
Szakmailag sikeres évet zárt 
a Hajdúnánási Óvoda kollektívája
Szakmailag sikeres évet zárt Szakmailag sikeres évet zárt Szakmailag sikeres évet zárt 
a Hajdúnánási Óvoda kollektívája
Szakmailag sikeres évet zárt 

már jelentősen szigorodtak a feltételek. 
A zsűri pontozott, s a megszerezhető 
150 pontból, aki a 140-et nem érte el, 
már búcsúzásra kényszerült. A nánási 
trió megnyugtatóan átlépte ezt a határt, 
bekerültek a legjobb 32-be, s következhe-
tett a döntő mely Szegeden, a szökőkutak 
városában került megrendezésre. Az ered-
ményhirdetésen aztán jó volt nánásinak 
lenni. Először is Botos Lajos az egyesület 
népszerű prímása – aki most is elkísérte 
a kis csapatot – különdíjat kapott, mivel 
nemcsak városunk résztvevőinek, hanem 
a többi versenyzőnek is besegített hang-
szerével a siker érdekében. Pomázi László, 
aki örökzöldekkel érkezett arany minősí-
tést, Nagy Imréné és Áfra Lajosné – akik 
bemutatták, hogyan nótáznak a nánási 
asszonyok – pedig mindketten ezüst mi-
nősítést kaptak. A jutalom értékes utazási 
utalvány, melyet immár mind a négyen 
egy velencei útra fognak felhasználni. 
S hogyan tovább? Idén januárban már be 
is neveztek az Országos Nyugdíjas Ki Mit 
Tud-ra. Gratulálunk, s kívánjuk, hogy to-
vábbra is szépítsék, öregbítsék sikereikkel 
Hajdúnánás hírnevét.

Kócsi Imre

2014 őszén hirdette meg az Arcadia-
Reklám Kft. az országos, kiemelt kreatív 
pályázati feladatát. A Marslakócskák áb-
rázolását várták kreatív, egyedi módon, 
különleges technikával. A 4. E osztály 
térbeli alkotásként gondolta el, majd ki-

vitelezte az ötletet. Egy, a gyerekek által 
elképzelt bolygóra állítottuk a � gurákat, 
pocakjukra pedig a vitaminokat jelző be-
tűket. Sok-sok vitamindús élelmiszer, 
zöldség és gyümölcs került a Marsla-
kócskák köré. A zsűrizés a szaktanári 
zsűrivel, a szervezővel és a pályázat kiíró-
jával, a WALMARK Kft.-vel közösen 
történt. Az elbírálás szempontja az erede-
ti pályamunkák beküldése alapján, a 
kreatív ötlet, és a gondos kivitelezés volt. 
Bekerülve a tíz díjazott osztály közé öt-
venezer forint értékű sporteszközt nyer-
tünk. Köszönet a szülői segítségért!

Kovács Mónika, tanító

Ünneplőbe öltözött, mosolygós kisebb és 
nagyobbacska diákok gyülekeztek decem-
ber 10-én a városi könyvtárban már a ko-
radélutáni órákban. Mindannyian a Vi-
har Béla Városi Versmondó Versenyre ér-
keztek. Nagyon szép hagyományokra te-
kint vissza ez nemes vetélkedés, hiszen 
idén már 7. alkalommal várták a verssze-
rető, versmondó gyermekeket, hogy ismét 
megmutassák, megmérettessék magukat. 

Először a legkisebbek álltak porondra, s 
csilingelő, tiszta hangon adták elő válasz-
tott verseiket. A zsűri elnöke az alsósoknál 
és a felsősöknél is Vihar Judit, Vihar Béla 
lánya volt, aki nagy szeretettel vállalja ezt 
a megbízatást, immár évek óta. Mint 
mondja, szíve visszahúzza ide, ahol ilyen 
nagy szeretettel ápolják édesapja emlékét, 

örökségét, a szép szavak bűvölését, a ver-
sek mondását. A hagyományokhoz híven, 
a felső tagozatosok versenye előtt megko-
szorúzták a költő emléktábláját. A 10–14 
korcsoport versenyzői érett, szépen felépí-
tett, kidolgozott verseket adtak elő, a zsű-
ri és a hallgatóság nagy örömére. A 2014-
es versmondó versenyen az alábbi helye-
zések születtek:
1–2. osztály:
1. Varga Fanni 
2. Varga Lili 
3. Kőrösi Róbert
3–4.osztály: 
1. Horváth Dorina
 Jázmin 
2. Reszegi Gréta 
3. Szántó Réka

5–6. osztály: 
1. Varga Laura 
2. Mirkó Anna 
3. Síró Tamara
7–8. osztály: 
1. Csiszár Milán 
2. Zubor Boldizsár 
3. Juhász Fanni

2014. decemberében már hetedik alkalommal rendezte meg a Móricz Pál Városi 
Könyvtár a Vihar Béla Városi Versmondó Versenyt a város napi programok részeként. 
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A belterületi utak felújítását követően 
újabb nagyszabású beruházás valósult 
meg városunkban. Még 2011 őszén szü-
letett döntés arról, hogy településünk 
Hajdúdoroggal és Görbeházával közös 
pályázatot nyújt be „Közösségi közlekedés 
fejlesztése” címmel, melyhez utólag Pol-
gár városa is csatlakozott. A projektnek 
köszönhetően új és felújított várakozó-
helyeket, buszöblöket és buszfordulókat 
építettek ki.

Az újonnan épített közösségi várakozó-
hely ünnepélyes átadásán Szólláth Tibor, 
Hajdúnánás város polgármestere elmond-
ta, hogy térségünk infrastrukturális hely-
zete jelentősen javulhat a fejlesztéseknek 
köszönhetően.

Dr. Tiba István ünnepi köszöntőjében 
jövőbeli feladatként említette a Hajdú-
nánás–Balmazújváros közötti útszakasz 
teljes körű felújítását valamint, szeretnék 
elérni, hogy több busz induljon és érkez-
zen Hajdúnánás–Hajdúdorog között.

A projekt révén több buszöböl és a hoz-
zá tartozó útszakasz is megújult a Dorogi, 
a Kossuth, a Magyar, a Tompa Mihály, és 
a Jókai utcán. Ezen buszöblök közvetlen 
környezetében megtörtént a csapadékvíz 
elvezetése, padok és kerékpártámaszok 

2014. | 12. | 31.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0033 
KÓDSZÁMÚ SZERVEZETFEJLESZTÉS 
MEGVALÓSÍTÁSA A HAJDÚNÁNÁSI 
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN

2014. december 31-én zárult a Hajdúnánás Városi Önkormányzat „Szervezet-
fejlesztés megvalósítása a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatalban” 
elnevezésű projektje. 
A pályázat célja volt, hogy az önkormányzatokat érintő és az általuk ellátandó 
feladatokat jelentősen megváltoztató szervezeti átalakítások, valamint a haté-
konyabb feladatellátás érdekében áttekintésre kerüljön a korábban használt 
szervezeti-működési modell, és a helyzetfelmérések megállapításai alapján 
költségcsökkentést és hatékonyságnövelést szolgáló fejlesztési lehetőségek 
és intézkedések kidolgozására kerüljön sor.

A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó külső szakértői feladatokat az iA-
gency Kft. képviselői látták el, a hivatalon belüli szakterületi feladatokat pedig egy 5 
főből álló belső szakmai munkacsoport végezte. A megvalósítás során a szakértők 
által végzett dokumentumelemzés, interjúkészítés és kérdőíves felmérés alapján 
tanulmányok, szabályzatok, intézkedési tervek készültek. 
A hatékonyabb belső működés érdekében megtörtént a támogató infrastruktúra és 
a szerződéses kapcsolatok, valamint a kiszervezett és kiszervezhető önkormány-
zati feladatok és az intézményirányítási modell felülvizsgálata. Kidolgozásra kerül-
tek a gazdasági társaságok tevékenységeinek hatékonyabb működésére irányuló 
szervezeti javaslatok.
A projekt keretében optimalizálásra került az önkormányzati fenntartásban vagy 
működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és fi nanszírozási 
modell, melynek során a közös beszerzés bevezetésének lehetősége vált indokolt-
tá. A támogató folyamatok felülvizsgálatának eredményeként intranetes rendszer 
került kialakításra a hivatalon belüli információáramlás hatékonyságának növelé-
se érdekében. A hivatalban közszolgálati tisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott 
munkatársakra kiterjedően szabályozásra és bevezetésre került a szervezeti elkö-
telezettség vizsgálat és a mentorálási tevékenység. Szabályzat készült a törvényi 
változások kapcsán megváltozott feladatellátás humánpolitikai szempontból történő 
lekövetése érdekében. 
A projekt keretében valósult meg továbbá a települési közszolgáltatások össze-
hangolása az állampolgári szempontok fi gyelembe vételével a nem önkormányzati 
szolgáltatásnyújtók bevonásával, valamint a lakosság körében átfogó felmérés és 
elemzés készült a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és a felmerülő 
igényekről. 
A tudás és ismeretátadás céljából szakmai rendezvény került megtartására az 
ÁROP 1.A.5 pályázati konstrukciót szintén megvalósító Polgár Város Önkormány-
zatával együtt, melyen a projektben résztvevő munkatársak ismertették a támo-
gatásban nem részesült önkormányzatok képviselőinek a szervezetfejlesztésben 
elért eredményeket, tapasztalatokat, a projekt keretében kialakított jó gyakorlatokat.

A projekt ünnepélyes záró rendezvényére 2014. december 19-én került sor a Haj-
dúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében, ahol a szakmai megvalósí-
tást végző külső szakértők és az önkormányzat munkatársai ismertették a program 
keretében bevezetett intézkedéseket, és bemutatták a költségcsökkentés és haté-
konyságnövelés rövid-, közép- és hosszú távú lehetőségeit.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
Telefon: +36 (52) 381 411 
E-mail: polghiv@hajdunanas.hu
Honlap: www.hajdunanas.hu

KÓDSZÁMÚ SZERVEZETFEJLESZTÉS 
MEGVALÓSÍTÁSA A HAJDÚNÁNÁSI 
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBANSzólláth Tibor polgármester a sajtótájé-

koztató keretében elmondta: több szü-
lő jelezte az elmúlt hónapokban, hogy 
szeretné, ha az ő gyermeke is be tudna 
kapcsolódni a szállítási szolgáltatásba. 
Polgármester úr kiemelte, hogy az együtt-
működésnek köszönhetően a szolgáltatás 
biztonsága valamint a nánási sajátos ne-
velési igényű gyerekeknek az ellátása is 
javul. Hozzátette, hogy most is egy ked-
vezményes szolgáltatási díjjal szállítják a 
gyerekeket, de a jövő évben a város még 
inkább szeretne a szülők ilyen irányú 
költségein csökkenteni. 

Az alapítványnak elsősorban a gyer-
mekek szállítása miatt volt szüksége egy 
megbízható járműre – mondta dr. Szabó 
Miklós, a Fehér Bot Alapítvány elnöke, 
aki hozzátette: jelenleg 15 gyermeket szál-
lítanak nap-mint nap. 

A december 5-én átadott kisbusz jelen-
tősen megkönnyíti a szülők és a gyerekek 
életét. Eddig ugyanis 8 sajátos nevelési 
igényű gyermeket vittek Hajdúböször-
ményben és Debrecenben működő ok-
tatási intézményekbe, előkészítő tan-
folyamokra, de mára ez az igény ennél 

Kisbuszt kapott a Fehér Bot AlapítványKisbuszt kapott a Fehér Bot AlapítványKisbuszt kapott a Fehér Bot AlapítványKisbuszt kapott a Fehér Bot AlapítványKisbuszt kapott a Fehér Bot AlapítványKisbuszt kapott a Fehér Bot Alapítvány
Renault Master típusú, 16 személyes mikrobuszt vehetett át a Fehér Bot Alapít-
vány a Hajdúnánás Városi Önkormányzattól üzemeltetésre, melynek köszönhető-
en a sajátos nevelési igényű gyermekek biztonságosabb szállítására nyílik lehető-
ség. A járművet ünnepélyes keretek között december 5-én adta át az alapítványnak 
Szólláth Tibor Hajdúnánás város polgármestere dr. Szabó Miklósnak az alapítvány 
elnökének.

jóval több lett. Most ezzel a kisbusszal az 
alapítványnak lehetősége nyílt arra, hogy 
a meglévő igényeket teljesen kielégítsék, 
s a jövőben újabbak fogadására is készen 
álljanak.

Mindkét félnek rendkívül fontos, hogy 
a sérült gyerekek megfelelő speciális intéz-
ményben tanuljanak, fejlődjenek a ma-
guk korlátai között, de együtt a hasonló 
korosztálybeli gyerekekkel – zárta beszé-
dét dr. Szabó Miklós.

A kisbuszt a sajtótájékoztatót követően 
át is vehette a Fehér Bot Alapítvány a Haj-
dúnánás Városi önkormányzat udvarán, s 
így már minden igényt kielégítő körülmé-
nyek között tudják szállítani az alapítvány 
által segített gyermekeket. 

Mintegy 130 millió forintból fejlesztette a Hajdúnánás Városi Önkormányzat tele-
pülésünk közösségi közlekedését. A projekt részeként dinamikus utas tájékoztató 
rendszerrel kiépített buszállomás került kialakításra a Nyíregyházi–Kossuth utca 
kereszteződésében, ahol nemcsak utasváró, de tér� gyelő rendszer is gondoskodik 
az utasok kényelméről és biztonságáról. Az ünnepélyes átadásra december 17-én 
került sor. 

Új buszállomás HajdúnánásonÚj buszállomás HajdúnánásonÚj buszállomás HajdúnánásonÚj buszállomás HajdúnánásonÚj buszállomás HajdúnánásonÚj buszállomás Hajdúnánáson

kerültek kihelyezésre, illetve a zöld felü-
letek pótlására és telepítésére is sor került.

A Nyíregyházi–Kossuth utca keresz-
teződésében, az új buszállomáson aka-
dálymentes közterületi parkolóhelyek, 
dinamikus utas-tájékoztató rendszer 
kialakítása valósult meg, ahol pénztár és 
mosdó várja az utazóközönséget. A közös-
ségi közlekedés fejlesztésével a buszváró 
épület energia felhasználásnak 50%-át 
napelemmel fedezi a város.

A hajdúnánási fejlesztés is része az 
országos, 70 milliárd forintos közleke-
désbiztonság javító programnak – kezd-
te avató beszédét a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium Közlekedéspolitikáért Fe-
lelős államtitkára. Tasó László kiemelte: 
a program célja, hogy többek között a 
különböző buszmegállókat, forgalmi cso-
mópontokat, vasúti átjárókat, fénysorom-
pókat biztonságosabbá tegyék.

Az avató beszédeket követően az épü-
letet a történelmi egyházak képviselői 
Kocsis Áron református lelkipásztor, 
Főtisztelendő Dalanics Zoltán görögka-
tolikus parókus és Főtisztelendő Kerekes 
László római katolikus lelkész megáldotta 
és megszentelte.

Ezt követően Tasó László, a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium Közlekedéspo-
litikáért Felelős államtitkára, dr. Tiba 
István, térségünk országgyűlési képvise-
lője és Szólláth Tibor, Hajdúnánás város 
polgármestere átvágta a nemzetiszínű sza-

Szólláth Tibor, Tasó László, Tiba István

lagot, ezzel hivatalosan is átadták az épü-
letet az utazóközönségnek.
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CSEGÖLDI MIKLÓS
volt hajdúnánási lakos

70. születésnapjának évfordulója 
alkalmából

Megemlékezés

„Köszönöm, hogy lelked a lelkembe írtad,
Nincs felettünk hatalma a sírban

Örök az arcod, nem száll el szavad,
Minden mosolyod a lelkemben marad

Élsz a szívemben ezt is köszönöm
Örökké szeretünk, soha nem feledünk.”

Szerető Feleséged, � ai, lánya, 
menye, veje és öt unokája

DOMBI LAJOS ÉS DOMBI LAJOSNÉ 
született Ormós Erzsébet volt Hajdúnánás, Batthyányi u. 18. sz. 

alatti lakosok haláluk 10. és 7. évfordulójára.

Megemlékezés

„Akiket szerettünk, s már sírban nyugszanak
igazi nyughelyük a szívünkben marad…

Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled,
mert összeköt minket az örök szeretet.”

Lányaik és Családjaik.

HORVÁTH JÓZSEFNÉ 
született Ónodi Zsuzsánna 

volt Hajdúnánás, 
Nyíregyházi út 62. sz. alatti lakos

Köszönetnyilvánítás

A gyászoló család

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik

temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot helyeztek 

és bánatunkban részvéttel osztoztak.

Kegyelettel emlékeznek: Férje, Gyermekei és Unokái

Megemlékezés 
HALÁLÁNAK 10. ÉVFORDULÓJÁN.

Ismét kinyílt a Múltidéző album decem-
ber 19-én a művelődési központban, ahol 
ezúttal egy végeláthatatlan téma került te-
rítékre; a tanyasi és a pásztorélet. A jelen-
lévők nagyobb része saját maga is megélte 
ezt az életformát, az 1950/60-as években. 
Szerencsére az itt élők mindig büszkék 
voltak minderre, hiszen évszázadokon ez 
biztosította megélhetésüket. Sok-sok csa-
ládi fotóalbum féltve őrzött, vagy éppen 
szinte feledésbement fényképei alapján él-
ték meg újra az elmúlt évtizedek emlékeit 
a résztvevők. 

Mint az első alkalommal, most is hosz-
szú percekig időztek egy-egy érdekesebb 
fotográ� a előtt, megosztva ismereteiket 
egymással, kik is laktak ott, kik voltak a 

szomszédok, hogyan éltek, mi lett a csa-
láddal és hasonlóak. Talán az sem vélet-
len, hogy anno sok gazda szép teheneivel, 
ökörfogatával, vagy éppen lovaival fény-
képeztette magát. Különösen értékes az a 
fénykép, amely egy szélmalmot örökített 
meg a város határában, vagy éppen a szé-
les körben ismert fotó, amely a közel sem 
veszélytelen bikagombozásról készült. 

Az eddigiek alapján érdemes lenne el-
gondolkodni a szervezőknek azon, hogy 
az itt elhangzott történetek, ismeretek 
rögzítésre kerüljenek, amelyek akár egy 
későbbi kiadvány alapját is képezhetik. 
A Múltidéző legközelebb januárban várja 
az érdeklődőket, folytatva a mostani té-
mát, kiegészítve a tanyasi iskolákkal.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasókat, hogy a 
Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 2015. 
évi szociális pályázatai közül már elérhető 
az üdülési támogatásra, valamint a kedvez-
ményes fürdőbelépők igénylésére irányuló 
kiírás a nyugdíjasok számára. 

A pályázatok benyújtására kizárólag online 
formában van lehetőség. 

Pályázni a www.erzsebetprogram.hu hon-
lapon található elektronikus pályázati adatlap 
kitöltésével lehet. A pályázatokhoz digitali-
zált formában csatolni kell a pályázati kiírás-
ban megjelölt kötelező mellékleteket is.

A támogatási feltételek a pályázati ke-
retösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2015. 
február 9. napjáig állnak fenn.

A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül 
az a pályázó, aki a 2013-as, valamint a 2014-es 
évben nem nyert támogatást az Alapítványtól.

Amennyiben Ön szeretne pályázni, de nem 
rendelkezik internet hozzáféréssel, vagy nem 
boldogul az elektronikus adatlap kitöltésével, 
valamint a pályázathoz szükséges mellékletek 
digitalizálásával és feltöltésével, forduljon biza-
lommal a Teleház munkatársaihoz. 

A Teleház címe: Hajdúnánás, Köztársaság 
tér 16. (Bocskai Filmszínház épülete). 

Itt – az előző évekhez hasonlóan – hétköz-
napokon 10–18 óráig bővebb felvilágosítást 
adnak a pályázattal kapcsolatban, illetve térí-
tésmentesen segítenek annak elkészítésében.

Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület

A hajdúnánási rendőrök elfogtak és őri-
zetbe vettek egy 19 éves � út, aki a gyanú 
szerint hamis lengyel � zető eszközt akart 
beváltani az egyik helyi pénzintézetben. 
A rendelkezésre álló adatok szerint 2015. 
január 5-én 13 óra 30 perckor az egyik 
hajdúnánási pénzintézetbe bement egy 
� ú, aki a pénztárban lengyel valutát akart 
beváltani. A pénztáros a bankjegyek leel-
lenőrzése után közölte a � úval, hogy a 
pénz vélelmezhetően hamis, melyet köve-
tően az ismeretlen � ú a pénzzel együtt sie-
tősen távozott a bankból. Ezután a � ú el-
ment egy közeli pénzváltóhoz, ahol ki-
használta az alkalmazott � gyelmetlensé-
gét és beváltotta a hamis bankjegyeket. Az 
esetről a pénzintézet biztonsági őre telefo-
non értesítette a Hajdú-Bihar Megyei 
Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irá-
nyítási Központját. A bejelentés után a 
helyszínre érkező rendőrök megállapítot-
ták a tettes személyazonosságát és forró 

Élet a tanyán, élet a pusztán: Múltidézés Élet a tanyán, élet a pusztán: Múltidézés Élet a tanyán, élet a pusztán: Múltidézés 
a tanyasi életformáról, pásztoréletről a tanyasi életformáról, pásztoréletről a tanyasi életformáról, pásztoréletről 

Gyanús lett a pénzGyanús lett a pénzGyanús lett a pénzGyanús lett a pénzGyanús lett a pénzGyanús lett a pénz nyomon indultak felkutatására. A rend-
őrök a beszerzett információkat követően 
leellenőrizték a környező utcákat, majd a 
Köztársaság téren � gyelmesek lettek a ka-
pott személyleírásnak megfelelő � atal � ú-
ra, akit elfogtak és bűncselekmény elköve-
tésének gyanúja miatt előállítottak a Haj-
dúnánási Rendőrkapitányságra. A nyo-
mozók V. Richárdot gyanúsítottként ki-
hallgatták. A megalapozott gyanú szerint 
a terhelt 2014. december 31-én már be-
váltott a pénzintézetben két hamis lengyel 
bankjegyet, melyek címlete és sorozatszá-
ma megegyezett a többi hamis valutáéval, 
amit a nyomozóhatóság lefoglalt. A 19 éves 
helyi lakos kihallgatása során beismerő val-
lomást tett. A Hajdúnánási Rendőrkapi-
tányság pénzhamisítás bűntett elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja miatt – bűnügyi 
őrizetbe vétele mellett – folytatja a nyomo-
zást a terhelttel szemben. A nyomozóható-
ság előterjesztést tett V. Richárd előzetes 
letartóztatásának indítványozására.

www.police.hu

Térítésmentes segítségnyújtás az Erzsébet-program Térítésmentes segítségnyújtás az Erzsébet-program Térítésmentes segítségnyújtás az Erzsébet-program 
pályázataiban a Teleházbanpályázataiban a Teleházbanpályázataiban a Teleházbanpályázataiban a Teleházbanpályázataiban a Teleházbanpályázataiban a Teleházban
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Ez nem szalmalángEz nem szalmalángEz nem szalmalángEz nem szalmalángEz nem szalmalángEz nem szalmalángEz nem szalmalángEz nem szalmalángEz nem szalmaláng
A Városbálon debütált, a város napján folytatódott a sikeres bemutatkozás, közben 
itt-ott már a verebek is csiripelték, hogy megjelent egy dal városunkról „Ez nem 
szalmaláng” címmel, melyet egyszerűbben csak Városdalként szoktak mostanság 
emlegetni. De ki is volt az „ötletgazda”, zeneszerző, szövegíró? A városunk méltán 
híres és közkedvelt Különkiadás zenekarának vezetőjét, Szatmári Antalt az indu-
lásról, a kezdetekről kérdeztem, természetesen a város dalának kapcsán.

Hogy is kezdődött? – kezdte beszélgeté-
sünket mosolyogva. Valamikor 8. osztá-
lyos koromban édesanyám egy gitárral 
lepett meg, én pedig autodidakta módon 
elkezdtem pengetni, hozzá dudorászni, 
énekelgetni, számomra kedvelt együt-
tesek dalait megtanulni, s ebben egyre 
nagyobb kedvemet leltem. Később már 
Debreceni László tanár úr, aki sajnos már 
nincs közöttünk, sokat segített nekem. 
Persze ilyenkor, amikor az ember valamit 
elmélyülten csinál, olyan emberek veszik 
fokozatosan körül, akik hasonló érdeklő-
désűek, így velük együtt olyan együttesek 
keletkeztek, mely az elején még a kemé-
nyebb hard-rock műfajhoz tartoztak pl.: 
a Karantén, akik egy baráti társaságból 
verbuválódtak össze. Aztán a sors ösz-
szehozott azokkal a srácokkal, akikből a 
közös zenélgetések kezdetben barátsággá, 
majd zenekarrá alakultak.
 Ez volt tehát a Különkiadás?
Igen, akik közül legelőször Hudák 

Tomit ismertem meg – kb. 8–10 éve, 
aki ráadásul pesti, vele kezdtünk először 
már olyan dalokat zenélgetni, melyeket 
számítógépre másoltunk a magunk kedv-
telésére. Jól megértettük egymást, én az 
alapakkordokkal, ő a szólógitárral jó kis 
„csapatot” alkottunk, ahová kezdtek a 
többiek is beszállingózni, s 2010. év vé-
gére már úgymond együttessé alakultunk. 
A következő évben már koncertünk is 
volt a városunkban, ami olyan jól sike-
rült, hogy további tervek szövögetését 
eredményezte. Közben tagváltások követ-
keztek, az első basszusgitárosunk Ádám 
Laci (Igor) elkerült más helyre, őt Jámbor 
László követte, énekesnőnk (Tímári Lot-
ti) is elkerült a városból, majd Bezzeg Bet-
ti vette át egy ideig a szerepét, mára 5-en 
maradtunk: Kovács Zsolt, Jámbor Laci, 
Hudák Tomi, Nagy Jani és jómagam. So-
káig csak saját dalokkal koncerteztünk, 
de az utóbbi időkben észrevettük, hogy 
idegen helyen nem ismerik a zenekarun-
kat, így bemutatkozásul feldolgozásokat 
is bevettünk a műsorunkba, hiszen ezek 

segítik a közönség ráhangolódását igazá-
ból a zenénkre. Ezekkel feldobhatjuk a 
koncertek hangulatát.
 Kaptatok-e ezekhez segítséget valakitől, 

mert nyilván ezek a fellépések kiadásokkal 
is járnak?

Igen, az Önkormányzattól, vállalko-
zóktól nagyon sok segítséget kaptunk, 
nemcsak mindig anyagi tekintetben, ha-
nem utazásunk, költségeink, étkezésünk 
� nanszírozására – így jutottunk el pl. 
Kapolcsra, a Művészetek Fesztiváljára is. 
Sokan oda� gyelnek ránk, melyet folya-
matosan érzünk, s ez nagyon jó, hiszen 
megkönnyíti a dolgunkat, ezért mi na-
gyon hálásak is vagyunk.
 Nem gondoltatok-e arra, hogy valami-

lyen tehetségkutató műsorban is indultok?
Egyszer egy dalszerzői versenyen indul-

tam, még nem volt meg a zenekar, de az 
nem a mi világunk, ott úgy érezzük, nem 
magunkat kellene adnunk, az nem a mi 
érzelmeinkről, gondolatvilágunkról szól-
na, úgyhogy nem tervezzük a jövőben sem 
ilyen formában megmutatni magunkat.
 Hogyan jött a Városdal gondolata?
Már régen fontolgattuk, hogy milyen 

jó lenne a várostól kapott szeretetet vala-
milyen formában és módon „viszonozni” 
– voltak régebben is ilyen jellegű próbál-
kozások, de azoknak nem volt olyan át-
ütő sikerük. Ez a dal, ami aztán megszü-
letett – először otthon a szobámban egy 
szál gitárral… aztán szépen épült tovább. 
Ehhez viszont sok segítséget kaptunk a 
Bocskai AMI zenetanáraitól, szimfonikus 
hangszerekkel – hegedű, fuvola, furulya, 
zongora, trombita- és a gyerekkórus, ami 
felülmúlhatatlan érzéssel töltötte fel az 
előadás hangulatát. Élmény volt a dalt 
nemcsak megírni, hanem előadni is, fe-
lejthetetlen volt az első próba, amikor a 
gyerekekkel együtt énekeltünk. A renge-
teg energia, próbák, a közös munka egye-
sítette a régi terveinket. Hálás köszönet 
érte minden segítőnknek, gyereknek és 
felnőttnek egyaránt!

Azóta nyilvános lett a dal, felkerült az 

Karácsonyi koncert és táncjátékKarácsonyi koncert és táncjátékKarácsonyi koncert és táncjátékKarácsonyi koncert és táncjátékKarácsonyi koncert és táncjátékKarácsonyi koncert és táncjáték
Ízig-vérig magyar hagyományokat, a téli ünnepkör jeles napjait elevenítette fel 
és jelenítette meg a Bocskai AMI néptánc tanszaka és a közreműködő klasszikus 
zeneművészeti ág növendékei és tanárai a karácsony előtti héten. A hagyományo-
san megrendezésre kerülő évzáró gálaműsor mindig is nagy volumenű, az ünnep 
legméltóbb megjelenítésének és megünneplésének számított a művészeti iskola 
életében.

Márton Lászlóné Julika a műsor szer-
kesztője–rendezője a műsorral az Advent 
időszakát, az András-naptól kezdődő 4 
hét gyertyagyújtását, a köztük lévő jeles 
napok szokásait, az úgynevezett asszonyi 
ünnepeket s ezek hagyományait kívánta 
megjeleníteni a mese és a tánc nyelvén 
tréfás fordulatokkal, melyet két ízesen 
szóló „nénike”: Mezei Enikő és Birta La-
ura élménybeszámolói és emlékei hoztak 
felszínre. 6 tánccsoport közreműködésé-
vel, 150 gyerek megmozgatásával és tánc-
tudásával, a táncpedagógusok – Makkai 
Andrea, Márton Attila, Bistey Attila, vala-
mint a már fentebb említett Márton Lász-
lóné – betanításával váltak aktív részesei 
és közreműködői gyerekek és felnőttek a 
magyar keresztény- és népi hagyományok 
megjelenítésének.

Büszkén vállalható ismeretek ezek, 
melyeket nemcsak ők, hanem a táncjá-
ték megtekintői is megszemlélhettek és 
átélhettek, hiszen a város általános isko-
lás tanulóinak és pedagógusainak is be-
mutatták a téli szünetet megelőző napon 
háromszor egymás után, valamint a város 
érdeklődőinek a karácsony előtti hétfőn, 
a szintén hagyományos Karácsonyi Kon-
certtel egy műsorban.

A Koncert elsősorban a tanszakok 
együttműködésének eredményeként mí-
ves kamara produkciókat állított színpad-
ra Horváthné Bózsár Irén tagintézmény 
vezető-helyettes, szaktanár szerkesztés-
ében. Külön emlékezetes színfolt marad 
az ünnepi műsorban felcsendülő Város-

dal, az AMI zeneművészeti ága tanárai 
és a Különkiadás zenekar közös alkotása. 
A műsor részeként Kéki Imrét, a trombi-
ta tanszak főtárgy tanárának a pedagógus 
pályán eredményesen eltöltött 40 éves ju-
bileumát is köszöntötték kollégái, növen-
dékei, valamint a 4 évtized áldozatos mű-
vészeti munkásságát vastapssal jutalmazó 
közönség. Az első előadási napon Skalicz-
kiné Ilyés Mária vehette át 40 éves jubi-
leumi jutalmát Éles Béláné tankerületi 
igazgató asszony méltató szavai közepette.

A Táncjátékban a szokások és a táncok 
mellett egyházi énekeket is hallottunk a 
gyerekek közvetítésével és élő hangszeres 
kísérettel az adventi gyertyák meggyújtá-
sakor, mely az ünnep csodálatos fényét, 
a meghitt ünnepvárást idézte fel mind a 
szereplők, mind a szemlélődők szívében-
lelkében.

Népszokások elevenedtek meg, mely 
a magyar kultúránk része, néptánc ok-
tatásunk egyik alapeleme, kultúránk ha-
gyományozódásának spontán formája, 
melyben megjelentek az ünnepek mellett 
az emberek hétköznapjai is. Népünk kin-
cse ez, mely egy közösségi esemény, maga-
tartás-, cselekvés- és viselkedésmód, egy-
szerre illemtan, erkölcsi kódex, művészet, 
költészet, színjátszás, mítosz és mágia. Is-
mernünk kell, továbbvinni kötelességünk 
– de látva a táncoló gyerekek lelkes köz-
reműködését kétség nem fér hozzá, hogy 
tanulságos és nagyszerű műsorral készítet-
ték fel lelkünket a legszebb ünnepünkre.

Fekete Andrea

Fotó: Füz László

internetre, remélhetőleg a rádió is sugá-
rozni fogja már- azt hiszem, ehhez meg-
vannak a feltételek, kívánságműsorban 
kérhető, úgyhogy igazán az lenne a leg-
jobb, ha a dalunk így még jobban ismert-
té válhatna.
 Mi a tervetek 2015-re?
Sok-sok koncert, ehhez hatalmas len-

dületet adott a rengeteg pozitív vissza-
jelzés, amiket a Városdallal kapcsolatban 
kaptunk. Most január 24-én, szombaton 

a Művelődési Központ aulájában lesz az 
első koncertünk itt Hajdúnánáson, mely-
re már nagyon készülünk. Közönségta-
lálkozót szervezünk, előzenekarral készü-
lünk (a Leoncio Slágerzenekar Debrecen-
ből), úgyhogy mindenkit nagy szeretettel 
várunk ide.

  Dalaitokhoz gratulálunk, további len-
dületet és sikereket kívánunk nektek a jövő-
ben is! Köszönöm a beszélgetést!

Fekete Andrea
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A Magyar Kultúra NapjaA Magyar Kultúra NapjaA Magyar Kultúra NapjaA Magyar Kultúra NapjaA Magyar Kultúra NapjaA Magyar Kultúra Napja

„Csillag vagy liliom” – Ismét „Csillag vagy liliom” – Ismét „Csillag vagy liliom” – Ismét „Csillag vagy liliom” – Ismét „Csillag vagy liliom” – Ismét „Csillag vagy liliom” – Ismét 
ősbemutatóra készül a NaNá Színház ősbemutatóra készül a NaNá Színház ősbemutatóra készül a NaNá Színház ősbemutatóra készül a NaNá Színház ősbemutatóra készül a NaNá Színház ősbemutatóra készül a NaNá Színház 

Január 22-e a Magyar Kultúra Napja. 1822. január 22-e szerepel Kölcsey Ferencnek 
a Himnusz kéziratán, ezért az ünnep dátuma. Az ünnepen a legkülönfélébb helyeken 
rendeznek megemlékezéseket, tartanak istentiszteleteket, kiemelten Szatmárcsekén, 
a Himnusz bölcsőhelyén.

Lassan nagykamasz korba lép a NaNá színház, hiszen idén februárban lesz 15 éve, hogy 
Hajdúnánáson létrejött a helyi „színház”, saját íróval, rendezővel, színészgárdával.

1989 óta lépett elő a Magyar Kultúra 
Napjává Himnuszunk születésnapja. Az 
akkori ellenzék javasolta, hiszen a polgári 
ellenzék nemzeti részének szent volt ez az 
alkotás. Benne látta kicsúcsosodni a ma-
gyar kultúra alkotásait. A rendszerváltoz-
tatás illuziójára készülő kormányzó párt-
nak fontos volt, hogy kedvére tegyen az 
ellenzék nagyobb részének, különösen, ha 
az nem veszélyeztette hatalma átmentését. 
A Himnusz születésnapjának megünnep-
lése nem zavarta köreit. Korábbi ideológi-
ai aggályai már elmúltak. Akkor már nem 
is volt ideológiai alapon szervezett párt.

Az ideológia kihullott a párt alól. Meg-
cáfolta az idő. Utópiának bizonyult az 
egyedül tudományosnak hirdetett világ-
nézet. Egy valláspótlékkal kevesebb lett. 
Gyors léptekkel tartottak a hatalmon lé-
vők az általuk annyit kárhoztatott, sőt 
nálunk megszüntetett kapitalizmus felé. 
Már nem volt számukra halódó. Nem 
volt elvetendő az embernek ember általi 
kizsákmányolása. Nagyon is kívánatos. 
A magántulajdon ismét szent lett, három-
szor szent. Ők akkor már szép csendben, 
de annál gátlástalanabbul vették saját ma-
gántulajdonukba a vagyonunkat. A nép 
vagyonát, ahogy addig fennkölten prédi-
kálták. A nemzeti vagyont, ahogy a köz-
gazdaság tanítja.

Reagan és Gorbacsov akkor már elju-
tott odáig, hogy a Szovjetunió kiengedi 
a „népi demokratikus” országokat uralmi 
köréből. Németország egyesülhet újra. 
Országunk urai tudták, hogy magukra 
hagyja őket a „nagy testvér”. Az új hely-
zetben aligha tarthatják meg politikai 
egyeduralmukat. Gazdaságivá konver-
tálták hát hatalmi tőkéjüket. Készültek 
az ideiglenes háttérbe vonulásra. Még a 
halálbüntetést is eltörölték. Ezért aztán 
engedték, hogy kapjon emléknapot a ma-
gyar kultúra és az miért ne legyen a Him-
nusz születésnapján. Hogy a Himnuszban 
Isten is előfordul, kit érdekelt az már ak-
kor közülük.

1948–49 táján bezzeg másként látták 
a Himnusz helyzetét. A hatalom megra-
gadásának mámorában bevezették a Köz-
társasági indulót. Az ünnepségeken azt ját-
szotta diszkréten a zenekar és azt fújta tele 
torokkal a betanított közönség, hogy „El-
nyomás szolga sors / Ez volt a rend ezer évig. 
/ Hullt a pór, hullt a gyereke, / Dologtalané 
volt az ország, / Míg a nép hordta a terhe-

ket, / A múltba néző csupa sebet lát.” Ekkor 
kereste meg Rákosi Illyés Gyulát, hogy 
írjon új himnuszt, vagy „korszerűsítse” a 
régit, Kodályt pedig, hogy zenésítse meg. 
Kodály azonban úgy nyilatkozott, hogy 
jó a régi úgy, ahogy van. Aztán hamaro-
san elhallgatott a Köztársasági induló és 
az ünnepségeken úgy konferálták, hogy 
„hallgassuk meg a Himnuszt”. Éneklése 
tilos lett, de nem is lehetett volna, mert 
áthangszerelték, hogy ne is lehessen a ze-
nekarral együtt énekelni. A Himnusz vég-
ső akkordjai helyett belevágott a zenekar 
a szovjet himnusz dallamába és végig ját-
szotta. Az iskolákban oroszul és magyarul 
megtanították az akkor éppen érvényben 
volt szovjet himnuszt és ha úgy adódott 
a kórus „lelkesen” elfújta, hogy „szabaddá 
lett népek örök szövetsége, / A nagy Oroszor-
szág műve e frigy…”

A forradalom alatt elfoglalta méltó he-
lyét a Himnusz. Zengett tele torokból. 
Nem kellett hozzá zenekar sem. A hangján 
szólt és ha Jerikó falai nem is, de szobrok 
dőltek, csillagok hullottak le. A szabadság-
harc leverése után új címert kapott az or-
szág. A heraldikai képtelenségként meg-
font búzakoszorúba nagy nemzeti színű 
pajzsot állítottak. A Himnusz is játszódott, 
most már a szovjet nélkül, de némán kel-
lett hallgatnia a közönségnek. Csak semmi 
éneklés, mert akkor ki tudja mi lesz.

A rendszerváltozás úgy találta a magyar 
lakosságot, hogy már nem is akarta éne-
kelni a Himnuszt. Beletörődött, hogy azt 
nem szabad, majd, hogy nem kell, végül 
minek énekelni, és legvégül, hogy nem is 
tudja énekelni a Himnuszt. Nemzetközi 
sporteseményeken az idegen sportolók 
lelkesen éneklik saját himnuszukat, a ma-
gyarok ilyenkor kukán álltak és látszott 
sokukon, hogy bár csak érne mielőbb vé-
get az a kínos jelenet, amikor neki nincs 
mit tennie. De néma maradt a sportese-
mények magyar közönsége is, ha szólt a 
magyar Himnusz. És ez így van évekkel 
a szabadság beköszönte után is. Sok szem 
üresen mered a semmibe és sok száj mo-
zog némán – rágja egykedvűen a rágógu-
mit. A szívek még nem szabadultak fel. 
A Himnusz elnémítása túlságosan jól sike-
rült. 1989-ben megengedhették az elvtár-
sak a Himnusz születésnapjának és azon a 
magyar kultúrának ünneplését, mert meg 
voltak győződve, hogy a Himnusz kérdé-
sét ők elintézték negyven év alatt. Kihalt 

Marth P. Ildikó a társulat megálmodója, 
rendezője, s a darabok írója bizony 2000-
ben néhány előadásra gondolt, s lehető-
ség szerint két vígjátékra. Azóta 100-nál 
is több fellépésen vannak túl, rengeteg 
élmény, utazás, kaland s dráma is színe-
sítette, gazdagította életüket. Idén a nyol-
cadik darabra, a nyolcadik ősbemutatóra 
készülnek.
 „Csillag vagy liliom” a címe az új mű-

nek, melyet idén kívánunk bemutatni – 
kezdi a beszélgetést az író rendező. Ez egy 
történelmi játék, mely tele van azokkal a 
dolgokkal, amelyekkel a mi életünk is tele 
van. A mű központi alakja Árpád-házi 
Szent Margit. Színészileg az egyik legna-
gyobb kihívása lesz ez a NaNá színház-
nak. Ilyen jelentős darabot még sohasem 
csináltunk. Készült már történelmi dara-
bunk, de olyan, ami az egész magyarság 
életéhez kötődik még nem. Ez nem csak 
Hajdúnánáshoz, nem csak a hajdúkhoz 
kötődik. Örök emberi dolgok vannak 
benne s főleg a magyar történelem. Van 
benne szerelem, van benne humor, zene, 
fájdalom és van benne katarzis. Egy na-
gyon összetett, nagyon látványos dologra 
készülünk. Gyönyörű jelmezeink lesznek, 
pazar kiállítás. A zeneszerzőnek ismét Ka-
zár Pált a nyíregyházi Móricz Zsigmond 
Színház zeneszerzőjét, régi barátunkat 
kértük fel, s a ruhákat is ismét, Szeicz Ág-
nes tervezi és kivitelezi.

Úgy gondolom, hogy valamilyen for-
mában hiányt pótol ez a darab, mert szín-

padon még nem 
láthattunk olyat, 
hogy Margitról 
a szakralitást he-
lyeznék a közép-
pontba. Mindig, 
mint csak tör-
ténelmi személyiség szerepelt, az emberi 
vonulatát testesítették meg. Ez a darab azt 
a sorsfeladatot vizsgálja, miszerint a ma-
gyarok kaptak egyszer – egy legsötétebb 
pillanatban – egy védelmet Istentől. Mit 
tettek ezzel, érvényes-e egyáltalán, s van-e 
ennek bármilyen üzenete most. Ugyanak-
kor nagyon izgalmas érdekes emberi sor-
sok bonyolódnak körülötte. Politika, harc, 
szerelem. Még mielőtt megijedne bárki, 
elmondom, hogy koránt sem lesz nehéz 
megérteni a darabot. Van egy történelmi 
vonulata, ettől függetlenül mindenféle 
nyelvre le van fordítva. Leginkább talán a 
humoros részeknél. A legegyszerűbb em-
bertől a legintellektuálisabbig mindenki 
kell, hogy valamit hazavigyen belőle.

A tervek szerint az ősbemutató június 
4.-én a Trianon évfordulóján lesz. Két évig 
írtam, újra gondoltam, újra írtam a dara-
bot, s nagyon kíváncsi vagyok a fogadtatás-
ra. Úgy gondolom, ha minden úgy lesz, ott 
lesz, ahogy s ahogyan lennie kell, akkor 
méltó képen fogjuk ünnepelni fennállá-
sunk 15. évfordulóját, s büszkén vállalhat-
juk, hogy valamit letettünk – ha úgy tet-
szik – � ália s a városunk asztalára.

Lejegyezte: Kócsi Imre

a dallama és kihalt éneklésének a mersze. 
Szégyen lett a nyilvános éneklése. Visz-
szaszorult a templomokba, mint a vallás. 
Már mint a keresztyén vallás. A buddhis-
ta, a mohamedán, a Krisna-tudat, stb. pe-
dig miért énekelné templomában is.

A magyar kultúra tanítása hassa át az 
iskolázást, a közvélemény formáló eszkö-
zöket. Meg kell ismerni a Himnuszt. Igazi 
tartalmát, szövegét, legalább első verssza-
kát kívülről és énekelni is tudni. Minde-

nek előtt pedig szeretni kell himnuszun-
kat, mit szeretni, rajongani érte, hogy át-
forrósodjék érzelmünk, amikor felcsendül 
és boldogok legyünk, hogy énekelhetjük. 
Hadd hallja a világ, hogy magára, s Him-
nuszára talált a magyar. Benne reményt 
lát és ígéretet. Csak a széthúzás, az egy-
másra támadás helyett legyen egymásra 
találás és akkor a poklok kapui sem fogják 
megdönteni.

Csohány János

Marth P. Ildikó
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Ragyogó napsütéssel, 0 fok körüli hőmér-
séklettel, mosolygós, kajakozó és kenuzó 
gyerekekkel valamint elégedett szülőkkel 
telt 2014. december 27-e Hajdúnánáson. 
A már hagyományosnak mondható ren-
dezvényen (hiszen tavaly karácsonykor is 
vízen voltak a helyi kajakosok) több mint 
száz sportágbeli gyűlt össze és evezett fő-
leg az utánpótlás korosztályból. „Kivéte-
les helyzetben vagyunk itt az északkeleti 
régió sarkában, hiszen mi egy nagyon kis 
felületű sekély tavacskán tanítjuk a gyere-
keket kajakozni és kenuzni, melyet a helyi 

Nyíradony VVTK–Hajdúnánás SK 33–
29 (11–14)

Nyíradony 150 néző. Vezette: Bujdosó, 
Horváth. (november 22.)

Hajdúnánás SK: Szilágyi (kapus), Poór 
4, ZIHOR 8, Takács A, Martinek, Takács 
P 3/1, Darabos. Csere: Simai (kapus), 
KOVÁCS 9, Csicsószki, Budaházy, Dudás 
5, Tóth, MEKES. Edző: Molnár András

Hétméteres: 8/7, illetve 1/1. Kiállítás: 
6 perc, illetve 4 perc.

Molnár András: Nyerhető mérkőzést 
veszítettünk el. Igazi öröm számomra az, 
hogy ismét � atal játékosok bizonyították 
rátermettségüket. 

Juniormérkőzés: Nyíradony VVTK–
Hajdúnánás SK 19–32 (10–15)

Nyíradony 50 néző. Vezette: Katona, 
Konyári. (november 22.)

Hajdúnánás SK: Jóna (kapus), Tóth 
4/3, Lengyel, Csontos 4, Dudás, MEKES 
8/1, MEZEI 3. Csere: Huszti 1, BALÁZS 
2, TAR 4, NAGY V 2/1, Kuik, Csiki 3/1, 
Nagy Á. Edző: Nagy Attila.

Hétméteres: 4/2, illetve 7/6. Kiállítás: 
6 perc, illetve 2 perc.

Nagy Attila: A junior csapat fele sérült, 
a másik fele nem játszott az utána követ-
kező felnőtt meccs miatt. Így a serdülő 
csapatom hozta a győzelmet, kiegészülve 
az egészséges idősebbekkel. Kötelező 2 
pontot szereztünk, 10-ből 9, gratulálok a 
lányoknak!

Hajdúnánás SK–Abonett KC 25–25 
(13–14)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Simon, 
Szanyi. (november 29.)

Hajdúnánás SK: Simai (kapus), Poór 3, 
Mekes 2, Kovács 3, Dudás 5, Zihor 3, Ta-
kács P 6/3. Csere: Szilágyi (kapus), Dara-
bos 1, Csicsószki, Lengyel, Simsikova 2. 
Edző: Molnár András

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

5000 Ft 
feletti vásárlásnál 

1 db 4 tojásos csigatésztát 
adunk ajándékba!

10 000 Ft 
feletti vásárlásnál 

1 db 4 tojásos csigatésztát és 
1 db 4 tojásos körettésztát 
adunk ajándékba!

t
!

1 db
1 db
ad

1 d
ad

Nagyhegyes-Hús Kft.

MINTABOLTJA
HAJDÚNÁNÁS, 

Béke út 69.

h Hú Kft
Akció! Akció!

Az akció 2015. január 8-tól január 22.-ig érvényes a készlet erejéig.
A képek illusztrációk. Az árváltoztatás jogát fentartjuk!

Megrendelést 
felveszünk:

+36 30 583 20 80

Volt
„Kukori”

üzlet

Bőr nélküli 
zsírszalonna

Fagy. kistestű 
tyúk

Sertéstarja

Pulyka 
egészcomb

Füstölt 
kenyérszalonna

Műbeles 
virsli

Csirkecomb 
egész

Sertés 
főzőkolbász

Pulyka 
apróhús

Sós szalonna
(extra vastag)

380 Ft/kg

480 Ft/kg

1030 Ft/kg

890 Ft/kg

690 Ft/kg

Dorogi 
disznósajt

695 Ft/kg

720 Ft/kg

620 Ft/kg

660 Ft/kg

990 Ft/kg

890 Ft/kg

HÚS

Nyitva tartás: 
kedd–péntek: 7–17 óráig,

szombat: 7–12 óráig, 
vasárnap, hétfő: zárva.
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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, 
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Női kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/B Juniormérkőzés: Hajdúnánás SK–Abo-
nett KC 38–27 (18–11)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Nagy, 
Oláh. (november 29.)

Hajdúnánás SK: Jóna (kapus), Csiki 4, 
Lakatos 4, Lengyel, Tóth 11/2, Mekes 2, 
Csontos 2. Csere: Varga (kapus), Kovács, 
Péter 4/2, Nagy V 2/1, Nagy Á 3, Huszti 
1, Mezei 5. Edző: Nagy Attila.

Hétméteres: 10/8, illetve 4/3. Kiállítás: 
14 perc, illetve 24 perc.

Nagy Attila: A kezdőcsapat nagy része 
ismét pihent, hiszen a felnőtt mérkőzésen 
játszott. A serdülőim ismét bizonyították, 
hogy szép jövő előtt állnak. Tizenegyből 
tíz, gratulálok a csapatnak.

Orosházi NKC–Hajdúnánás SK 25–
21 (17–11)

Orosháza 350 néző. Vezette: Bujdosó, 
Horváth. (december 12.)

Hajdúnánás SK: Szilágyi (kapus), Ta-
kács P 1, Kovács 2, Zihor 4, Poór 2, Mar-
tinek 5, Darabos. Csere: Juhász, Simai 
(kapusok), Simsikova 3/1, Tóth 2, Buda-
házy, Mekes, Szőnyi 2, Lakatos, Lengyel. 
Edző: Molnár András

Hétméteres: 4/2, illetve 3/1. Kiállítás: 
6 perc, illetve 6 perc.

Juniormérkőzés: Orosházi NKC–Haj-
dúnánás SK 25–30 (9–16)

Orosháza 150 néző. Vezette: Papp, Tar. 
(december 12.)

Hajdúnánás SK: JUHÁSZ (kapus), 
TAKÁCS P 5/2, KOVÁCS 8, TÓTH 13, 
SZŐNYI 1, MEKES 1, LENGYEL 1. 
Csere: Jóna (kapus), Lakatos 1, Péter, Ba-
lázs, Nagy V, Csontos. Edző: Nagy Attila.

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

Nagy Attila: A bajnokság harmadik 
helyezettje ellen az eddig legjobb játékun-
kat nyújtottuk. Már az első félidő elején 
eldőlt a mérkőzés. Külön öröm számom-
ra, hogy az utána következő felnőtt mér-
kőzésen egyszerre öt junior korú játékos is 
a pályán volt. Kovács Balázs

Ezzel a hiányos csapatképpel kíván minden nánási szurkolónak kellemes karácsonyi ünnepeket és nagyon 
boldog új évet a Hajdúnánás SK! (kép forrása: facebook, Termál SC

Karácsonyi evezés 2014Karácsonyi evezés 2014Karácsonyi evezés 2014Karácsonyi evezés 2014Karácsonyi evezés 2014Karácsonyi evezés 2014Karácsonyi evezés 2014Karácsonyi evezés 2014Karácsonyi evezés 2014
termálfürdő forró vize táplál, így a legke-
ményebb télen is alkalmas akár evezésre 
is.” – fogalmazta meg a forró gyógytea 
főzése közben Bardóczi Krisztián, a haj-
dúnánási gyerekek egyik edzője.

A rendezvény idén először színesítette 
az MKKSZ hivatalos esemény naptárát 
és viszonylag nagy érdeklődés is fogadta. 
A szervezőkkel felvette a kapcsolatot né-
hány több száz kilométerre lévő klub is, 
azonban ők, mivel aznap már a Dunán-
túl nagy részén és délen erősen havazott, 
sajnos lemondták a hosszú utat. A régióra 
azonban most is számítani lehetett. A Ti-
szaújvárosi KKSE, Diósgyőr és Tokaj rész-
vételével végül is egy jól sikerült regionális 
rendezvény kerekedett ki. A szervezők, a 
kis kajakosok és kenusok mellett, a par-
ton ácsorgó szülőkre, hozzátartozókra is 
gondoltak: Minden résztvevő kapott a ha-
talmas üstben főzött gyógyteából, a meleg 
paprikás krumpliból, vagy a helyiek híres 
specialitásából, a bográcsban főtt öhönből.

(HDDSE)


