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Az ünnepélyes átadáson elhangzott, hogy 
az 1988-ban készült épület megérett a fel-
újításra. A Hajdúnánási Ipartestület a 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból – 
a Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesület által 
– a Leader-pályázat keretében 2013-ban 
nyújtotta be pályázatát a korszerűsítésre. 
Ezzel 17 millió forint, önerő nélküli � -
nanszírozású támogatást nyertek el. Ezt az 
összeget az Ipartestület előlegezte meg, s 
elvégezte a szükséges felújításokat: külső-
belső szigetelést, teljes gépészeti- és nyílás-
záró cserét, hideg és meleg burkolat cserét 
és megújult a székház homlokzata és tető-
szerkezete is.

A kivitelező munkák irányítója a Deb-
receni László vezette Defes Kft. volt, akik 
megállapodás szerint helybeli iparosokkal 
teljesítették a vállalt munkálatokat.

Városunk polgármestere, Szólláth Ti-
bor elismeréssel szólt a helyi iparosság 
szerepéről Úgy fogalmazott, hogy „a gaz-
datársadalom, az iparosok és a polgárok 
adják városunk erejét. A helyi Ipartestület 
aktív részese, alakítója Hajdúnánás társa-
dalmi életének.”

Hódos Antal, a Hajdúnánási Ipartes-
tület elnöke, az átadás kapcsán szólt a he-
lyi iparosság közel 230 éves múltjáról. Ki-
emelte azt, hogy „A mesterség tisztelete, 

az iparos becsülete” Kérésünkre elmond-
ta, hogy jelenleg 34 fő aktív tagja van az 
Ipartestületnek, akik már hosszú évek óta 
odaadó munkájukkal tudtak maguknak, 
így városunknak is becsületet szerezni. 
A becsület, a hozzáértés, az egymás tisz-
telete jellemzi őket. A székház helyet biz-
tosít értekezletek, ankétok, rendezvények 
tartására. Különféle, közhasznú rendezvé-
nyek keretében lehetőséget biztosítanak 
például hitel- és adótanácsadásra. Igény 
szerint a tagok által szervezett rendezvé-
nyek lebonyolítására is lehetőség van. Ki-
helyezett  közösségi rendezvények is szere-
pelnek az események sorában. Hetenként 
működik a Vállalkozói Klub is. Ahogy azt 
említette az elnök úr, az Ipartestület az 
érdekképviselet mellett tartja a kapcsola-
tot a város intézményeivel, társszervekkel, 
részesei a különböző jótékonysági rendez-
vényeknek. A megújult, energiatakarékos, 
költségkímélő, korszerű székház a vál-
lalkozások működéséhez, az ipartestület 
szolgáltató tevékenységének bővítéséhez 
minőségi feltételeket biztosít. Az ipartes-
tület a mikro- és kisvállalkozások műkö-
dése, ösztönzése, versenyképessége érde-
kében kulcskérdésnek tartja a kölcsönös 
információcserét, az érdemi párbeszédet, 
a tagság érdekeinek képviseletét, a mun-

2015. január 16-án került átadásra a Hajdúnánási Ipartestület megújult székháza. 
Két év alatt készült el a felújítási és korszerűsítési munka. A megvalósítás fedezetét, 
17 millió forintot Leader-pályázaton nyerte el az Ipartestület.

A hajdúnánási termékek piacra jutását, 
megismerését segítő marketingkam-
pányt „A közösség/nyilvánosság felé való 
kommunikáció” kategóriában nevezte az 
EMKA Tanácsadó Kft. A díjak átadására 
valamint a projekt szakmai bemutatására 
2015. január 29-én kerül sor Brüsszelben, 
akkor derül ki, hogy a spanyol, a brüsszeli 
vagy a magyar projekt lesz-e a befutó. A 
szakmai díj mellett közönségdíjat is ki-
osztanak, melyre január 28-ig lehet sza-
vazni a Nánási Projektre. Szólláth Tibor 

a január 15-i sajtótájékoztatón a verseny 
nívósságát, eddigi eredményét emelte ki, 
hiszen ez az első olyan magyar védjegy, 
amely dobogós helyezést ért el a megmé-
rettetésen. Ezen az eseményen keresztül 
nagyon sokan megismerhetik Hajdúná-
nást és azt a remek terméket, amiről eddig 
is hittük, s bíztunk benne, hogy beváltja 
a hozzá fűzött reményeket, hiszen ezek a 
portékák egytől-egyik a nánási emberek 
szorgalmát, kitartását bizonyítják – tette 
hozzá polgármester úr. A bíráló bizottság 

döntését azzal indokolta, hogy a magyar 
projekt olyan közös európai uniós alap-
elveknek felel meg, amelyek jövőbe mu-
tatóak: fenntartható fejlődést segítik elő, 
környezettudatos fogyasztásra ösztönöz-
nek, családi gazdaságokat erősítenek, va-
lamint a projekt minimális költségvetés-
ből került megvalósításra 10 hét alatt - és 
ehhez képest jelentős, számokkal igazol-
ható gazdasági és társadalmi hatást ért el.

A projekt jelentősen hat a gazdaság 
kifehérítésére: ösztönzi a fekete gazda-

ságból az őstermelői jogviszony felé való 
elmozdulást, vagyis akik eddig munka-
nélküliek voltak most őstermelőkké vagy 
kistermelőkké válnak. Ezáltal nő a város 
adóbevétele, ami minden hajdúnánásinak 
érdeke. A zsűri továbbá kiemelte azt a 
szempontot, hogy a projektmegvalósítás 
másolható, olyan eszköztárral dolgozott, 
amely más településen is használható, 
� gyelembe véve mindemellett a helyi 
adottságokat. 

(HNU)

A megújult IPOSZ székház. (Fotó: Füz László)

Városunk első márkája, a Nánási Portéka, mint helyi védjegy a magyar programok 
közül egyedüliként bekerült az európai Közös Agrárpolitika (KAP) Kommuniká-
ciós Díj esélyesei, ezzel együtt a legjobb három közé – jelentette be sajtótájékoztató 
keretében Szólláth Tibor, Hajdúnánás város polgármestere.

A NÁNÁSI PORTÉKA IS VERSENYEZ 
A KAP EURÓPAI DÍJÉRT

kához segítést, a hagyományok ápolását, a 
szakmai fejlődést, a lehetőségek feltárását, 
összehangolását

Az ünnepélyes átadó ünnepség kereté-
ben Majoros János, az IPOSZ alelnöke 
elismerésben részesítette a Hajdúnánási 
Ipartestületet. Debreceni László és Fekete 
Imre Aranykoszorús Mester címet vehe-
tett át, míg Molnár András és Tóth Imre 
IPOSZ-Díjban részesült. Csiszár Ferenc 
és Nagy Sándor a Magyar Kézművessé-
gért Díj ezüst fokozatát kapta meg.

Gut István

Ünnepélyes avatószalag átvágás: Majoros János, Hódos Antal, Szólláth Tibor
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A Hajdúnánási Holding Zrt.A Hajdúnánási Holding Zrt.A Hajdúnánási Holding Zrt.A Hajdúnánási Holding Zrt.A Hajdúnánási Holding Zrt.A Hajdúnánási Holding Zrt.
Pénzügyi, ügyviteli kontrollerPénzügyi, ügyviteli kontrollerPénzügyi, ügyviteli kontroller
pozícióba munkatársat keres.pozícióba munkatársat keres.pozícióba munkatársat keres.pozícióba munkatársat keres.pozícióba munkatársat keres.pozícióba munkatársat keres.

A leendő munkatárs feladatai lesznek:
 Bejövő, kimenő számlák formai és szám-

szaki ellenőrzése, számlázás
 Meglévő ügyviteli rendszer, nyilvántartá-

sok működtetése, ellenőrzése, fejlesztése
 Működési költségek tervezése, nyomon 

követése
 Részvétel adatszolgáltatások elkészíté-

sében
 Részvétel pályázati projektek előreha-

ladásának követésében, elszámolások, 
kiértékelések elkészítésében
 Együttműködés a könyveléssel könyve-

lési, ügyviteli adatok egyeztetésében
 Részvétel a havi, negyedéves, éves kiér-

tékelési folyamatokban
 Ad-hoc jellegű kontrolling jelentések, 

feladatok készítése a vezetőség részére
A jelölttel szemben támasztott elvá-

rások:
 Pénzügyi / számviteli felsőfokú végzett-

ség (kontrolling ismeretek előny)
 2–3 éves pénzügyi, ügyviteli kontroll-

ing területen szerzett tapasztalat
 Magas szintű MS O�  ce ismeret (Ex-

cel; Word)

 Rendszerszemlélet
 Pontosság, precizitás
 Kíváló elemző és analitikus képesség
 Problémamegoldó gondolkodás
 Terhelhetőség
 Szervezeti elkötelezettség
 Kítűnő kommunikációs-, és kapcsolat-

teremtő készség
 Dinamikus és kreatív személyiség
 Lojalitás

Amit kínálunk:
 Innovatív cégkultúra
 Folyamatos kihívások
 Megbízható háttér

Juttatások:
 Megállapodás alapján

Egyéb információ:
 Amennyiben hirdetésünk felkeltette az 

érdeklődését, várjuk fényképes önélet-
rajzát és motivációs levelét a info.hol-
ding@nanasholding.hu e-mail címre.
 Jelentkezési határidő: 2015. február 15.
 A fenti feltételeknek nem megfelelő 

önéletrajzokra nem áll módunkban vá-
laszolni.
Munkavégzés helye: Hajdúnánás 

Tisztelt Lakosság! 
Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 
villamos hálózatok környezetének tiszán-
tartásáról szóló felhívást bocsátott ki, az 
alábbi főbb tartalmi elemekkel: 

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 
a villamoshálózatok nyomvonalában és 
biztonsági övezetében élő, akár elszáradt 
gondozott vagy gondozatlan fák, bokrok 
eltávolítására hívja fel az ingatlan tulajdo-
nosok, használók, kezelők és bérlők � -
gyelmét. A munkák megkezdése előtt ne-
vezett Zrt. területileg illetékes szervezeti 
egységével (4400 Nyíregyháza, Bethlen 
Gábor u. 53. sz., telefon: 06-42/523-100) 
egyeztetni szükséges. Az elmaradt mun-
kák esetén az E.ON Tiszántúli Áramháló-
zati Zrt. vállalkozója jogosult és köteles a 
munkát a jogszabályok és a szabvány elő-
írásai szerint elvégezni. 

A felhívás teljes terjedelme a Hajdúná-
nási Közös Önkormányzati Hivatal (címe: 
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.) 
hirdető tábláján és a város honlapján 
www.hajdunanas.hu megtekinthető.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

HIRDETMÉNY
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Hajdúnánás Város – korábban meghirde-
tett és közzétett rendezés alá vont terüle-
teire vonatkozóan – településrendezési 
terv és helyi építési szabályzat módosításá-
nak véleményezési dokumentációja elké-
szült. A véleményezési dokumentáció 

Önkormányzati hírekÖnkormányzati hírekÖnkormányzati hírekÖnkormányzati hírekÖnkormányzati hírekÖnkormányzati hírek

megtekinthető Hajdúnánási Közös Ön-
kormányzati Hivatal Városfejlesztési és 
Gazdálkodási Irodájában (4080 Hajdú-
nánás, Köztársaság tér 1. sz.), illetve a vá-
ros honlapján: www.hajdunanas.hu.

Szólláth Tibor polgármester

Tisztelt Lakosság! 
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a 
Gyepmesteri Telepen (4080 Hajdúnánás, 
Tanya 31. sz.) az állati mellékterméket 
változatlanul minden nap 8.00–16.00 
óráig térítésmentesen lehet elhelyezni. 
Amennyiben a telepen az átvevő egyéb 
elfoglaltsága miatt távol van, úgy kérjük a 
06-30/490-10-91 telefonszámon szíves-
kedjenek elhelyezési szándékukat jelezni. 

Tisztelt Eb Tulajdonosok 
és Eb Tartók! 

Amennyiben kutyájuk elkóborolt, úgy 
szíveskedjenek a befogásukról és elhelye-
zésükről a Gyepmesteri Telepen (4080 
Hajdúnánás, Tanya 31. sz.) érdeklődni. 
A befogott eb megtekintésének időpont-
ját a 06-30/490-10-91 telefonszámon 
kérjük egyeztetni. Felhívjuk a � gyelmü-
ket, hogy az önkormányzat a befogott 
ebeket, a befogástól számított 14 napig 
köteles a telepen őrizni, azt követően az 
eb állatvédelmi hatóság tulajdonába ke-
rül, mellyel egyidejűleg további elhelyezé-
séről állatmentő egyesület gondoskodik. 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

Polgármester úr elmondta, hogy néhány év-
vel ezelőtt a tér� gyelő kamerák elavult álla-
potban voltak és alkatrészükhöz is alig lehe-
tett hozzájutni. A kamerák felújítását sike-
rült megoldani, illetve elkezdtünk egy olyan 
digitalizációs programot, ahol már modern 
kamera-rendszert sikerült beszerezni.

A fejlesztések továbbra sem álltak meg, 
hiszen a múlt évben közösségi közlekedés 
pályázat keretében a város 11 új kamerá-
val bővítette a már meglévő rendszerét, 
így összesen jelenleg 33 kamera pásztázza 
a nap 24 órájában a város közterületeit.

Idén a Belügyminisztériumhoz benyúj-
tott, sikeres pályázatnak köszönhetően 
mintegy 14 millió forintos vissza nem 
térítendő támogatásból további 23 tér� -
gyelő kamerát tudunk kihelyezni a város 
több pontján, így 2015-ben már 56 tér-
� gyelő kamerával fogunk rendelkezni – 
mondta Szólláth Tibor.

Az újabb eszközöket elsősorban a város 
kivezető útszakaszain helyezik el, mely 
jelentős segítséget nyújthat a közlekedési 

bűncselekmények és az „átutazó” bűnözés 
felderítéséhez. A városból kivezető utakra 
összesen 6 db rendszámfelismerő és 6 db 
tér� gyelő, a Hajdúnánás-Tedej település-
részen pedig 2 db tér� gyelő kamera kerül 
kihelyezésre.

Az állandóan nyitott területeken össze-
sen 5 db kerül kihelyezésre a szőlőskertek 
őrzése, a Liget területének védelme, vala-
mint a közfoglalkoztatást biztosító kerté-
szet és állattartó telep ellenőrzése céljából. 
A fejlesztés további részeként megtörténik 
a városközponti lakótelep belső területé-
nek ellenőrzése 1 db kihelyezésével, vala-
mint az elszigetelten elhelyezkedő terüle-
tek biztosítása céljából kihelyezésre kerül 
3 db tér� gyelő kamera.

Polgármester úr kiemelte: a fejlesztések 
segítik és hatékonyabbá teszik a rendőr-
ség, a helyi polgárőr egyesület, a mezőőri 
szolgálat és a közterület felügyelet közötti 
együttműködést, így a közbiztonság terü-
letén jelentős fejlődést érhetünk el. 

(HNU)

A 2015-ös év első felében 23 kamerával bővítik a meglévő tér� gyelő rendszert Haj-
dúnánáson – közölte Szólláth Tibor, Hajdúnánás város polgármestere sajtótájé-
koztatón január 15-én, csütörtökön.

Bővül a térfi gyelő kamerák száma Bővül a térfi gyelő kamerák száma Bővül a térfi gyelő kamerák száma Bővül a térfi gyelő kamerák száma Bővül a térfi gyelő kamerák száma Bővül a térfi gyelő kamerák száma 
HajdúnánásonHajdúnánásonHajdúnánáson

A magyar gazdaság rendszerváltást köve-
tő szerkezeti álalakulásában meghatározó 
szerepet játszottak a külföldi tőkebefek-
tetések. A 2008-2009-es esztendőkben a 
közvetlen külföldi tőkebefektetések állo-
mányának döntő hányada, mintegy 85%-
a az európai országokból származott, míg 
ugyanezen időszakban a főképp japán és 
dél-koreai befektetések aránya alig halad-
ta meg a 2%-ot. Magyarország kormánya 
ázsiai nyitásával összhangban egyre több 
távol-keleti, köztük számos japán nagyvál-
lalat keresi boldogulását hazánkban. Ezek 
döntő többsége az autóiparhoz, illetve az 
elektronikai iparhoz kapcsolódik, bár az 

utóbbi is jelentősen érinti a járműipart. 
Közép- és Kelet-Európában Magyarország 
Japán legnagyobb import partnere lett, 
export tekintetében pedig Lengyelorszá-
got követően a második. Az áruforgalom 
alapján 2012-ben Japán a 2. legfontosabb 
partnerünk volt az ázsiai régió államai kö-
zül a KSH statisztikái szerint. 

Mindezen gazdasági kapcsolatok célja 
a fenntartható gazdasági növekedés mel-
lett a magas szintű foglalkoztatottság, az 
életszínvonal növelése, valamint a pénz-
ügyi stabilitás megőrzése, és mindezeken 
keresztül a nemzetközi gazdasági kapcso-
latok erősítése.

A 2014-es esztendő eredményei alapján a legtöbb működő tőke csaknem 500 mil-
lió euró értékben indiai vállalatok befektetéseiből érkezik. A második legnagyobb 
beruházó Kína, nem egészen 200 millió eurós beruházási értékkel, míg a harmadik 
Japán 150 millió euróval.

Egyre több ázsiai befektető Egyre több ázsiai befektető Egyre több ázsiai befektető 
érkezik térségünkbeérkezik térségünkbeérkezik térségünkbeérkezik térségünkbeérkezik térségünkbeérkezik térségünkbe

2014. október 15–16-án a Mirbest cso-
port és a Magyar Nemzeti Gasztronómi-
ai Szövetség közös szervezésében került 
megrendezésre a MIRBEST I� úsági Sza-
kácsolimpia Debrecenben. A versenyt az 
Aranybika Vendéglátóipari Baptista Szak-
képző Iskola csapata nyerte, és a közön-
ségdíjat is megkapta. A győztes csapat tag-
jai: Balog Szabolcs és a hajdúnánási Boda 
Miklós Lajos szakácsok, valamint Csabai 
Viktória Szabina cukrász. A csapat mun-
káját csapatvezetőként Rédai Attila olim-

piai aranyérmes mesterszakács segítette.
A tanulóknak hidegkonyhai terméke-

ket és egy háromfogásos menüt kellett 
készíteniük. A zsűri tagjai országosan elis-
mert világ- és olimpiai bajnok mestersza-
kácsok és cukrászok voltak.

Az első három helyezett csapat legna-
gyobb elismerése, hogy elkísérhették a 
Nemzeti Szakács Válogatottat Luxem-
burgba, a 2014-es Szakácsolimpiára, ahol 
nagyon sok szakmai élménnyel gazdagod-
tak. Gratulálunk Miklósnak!

Újabb elismerés részese volt Újabb elismerés részese volt Újabb elismerés részese volt 
Boda Miklós LajosBoda Miklós LajosBoda Miklós Lajos
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In MemoriamIn MemoriamIn MemoriamIn MemoriamIn MemoriamIn Memoriam

A Hajdú-Bihar Megyei Család, Esély-
teremtési és Önkéntes Ház és az Okkal-
Más-Okkal I� úsági Egyesület egészségügyi 
szűrővizsgálattal egybekötött családi dél-
utánt szervez 2015. január 31-én (szom-
baton), 14 órától az I� úsági Házban 
(Hajdúnánás, Köztársaság tér 16.).

A rendezvényen az érdeklődőket az 
ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatok 
(vérnyomásmérés, vércukorszint mérés, 
testtömeg-index mérés, stb) és tanácsadás 
mellett az alábbi programok várják: 
 Érzékenyítő programok: szemlélet-

formáló, toleranciaerősítő foglalkozás 
minden korosztály számára, melyeknek 
célja, hogy a résztvevők tapasztalato-

kat és pozitív élményeket szerezhesse-
nek, emellett megismerjék a hátrányos 
helyzetű csoportok életét. A résztvevők 
kipróbálhatják a látás-, hallás- és moz-
gássérült személyek által használt spe-
ciális eszközöket (kerekesszék, fehér 
bot, Braille-írógép, hangos óra, beszélő 
mérleg, stb). 
 Pénzügyi tudatosságot erősítő játé-

kok: pénzügyi és gazdasági témájú já-
tékok, melyeknek keretében szakértő 
látja el tanácsokkal és ötletekkel a részt-
vevőket. 
A rendezvényen a részvétel díjtalan, 

minden érdeklődőt szeretettel várnak a 
szervezők!

Az iskola volt dolgozói örömmel 
fogadták, hogy év vége környé-
kén, a karácsonyt megelőző na-
pokban kedves meghívót kapnak 
erre a rendezvényre. A gyerekek 
különféle formában köszöntöt-
ték őket, volt, aki a kézügyessé-
gével, volt, aki egy verssel, egy 
hangszerrel, vagy énekhangjával 
mutatta meg, mennyire fontos 
számára is ez az alkalom. A szép 
köszöntő műsor helyszíne az is-
kola Óvoda utcai épületében volt, ahol 
ünnepi díszbe öltözött az aula mellett a 
résztvevők szíve is.

Csillikné Szólláth Júlia örömmel osz-
totta meg lapunkkal gondolatait a ren-
dezvény kapcsán, ő az, aki e program 
ötletgazdája és fő rendezője.
 Mi ezzel az ajándéknak szánt kis mű-

sorunkkal köszönjük meg nyugdíjas kol-
légáinknak, hogy annyi évig velünk dol-
goztak. Szép feladat ez számomra, nagy 
lelkesedéssel készülünk rá, így nemcsak a 
pedagógus nap alkalmából, hanem így is 

Ricsei Balázsné Szabó Emma, Milike 
tanítónéninek 88 év adatott meg. Haj-
dúnánáson 1952–1957 között tanított, 
emlékeznek még rá. Mindig büszke volt 
családi gyökereire: édesanyja érmelléki 
kántortanítók, édesapja hajdúk és deb-
receni cívis polgárok leszármazottja. Kis-
gyermekkorát Bodaszőlőn töltötte, ahol 
a szülei tanítottak. Majd Hajdúböször-
ménybe költöztek, hogy itt lányaik a pol-
gári iskolát és a gimnáziumot végezhessék. 
Kedves időtöltése haláláig az olvasás lett. 
1940-ben „hazaköltöztek” Nagyváradra, 
ahol tanítóképzősként a visszacsatolt te-
rületek mellúszóbajnoka. A háború után 
a diplomát már Debrecenben szerezte 
meg, majd szüleivel a közeli Nagycserén 
tanított. Nehéz időszakok voltak, a me-
nekülés közben mindenük odaát maradt. 
Felvették ugyan Budapestre a Testnevelési 
Főiskolára, de szülei az ott elvárt élelmi-
szereket nem tudták volna küldeni. Így 
1948-ban boldogan jelentkezett Budá-
ra egy sporttáborba, ahol megismerte 
későbbi férjét, a Sárospatakon végzett 
Ricsei Balázst. Nyelveket tanuló, jóeszű 
férje elvállalta Hajdúnánáson a Fiúiskola 
igazgatói állását, így kerültek a városba 
egy embert próbáló időszakban. 1953-
ban itt született második leánya. 1957 

 Nosztalgia Filmklub
 Február 2. (hétfő) 14.00
 Nyugdíjas Internet Klub
 Február 9. (hétfő) 14.00
 Darts oktatás
 Február 4. (szerda) 16.00
 Február 11. (szerda) 16.00
 Kézműves foglalkozás gyerekeknek
 Január 30. (péntek) 16.30: Velencei ál-

arc készítése
Február 6. (péntek) 16.30: Maci készítése

februárjában férjét értelmiségi szervezke-
désben való részvétel vádjával letartóztat-
ták, emiatt a „kiszorítás” elmélete szerint 
Hajdú megyét el kellett hagynia. A Békés 
megyei Endrődre kerültek. A falubeliek 
a vallásuk szerint voltak sorsüldözöttek, 
így a családot szívesen fogadták. Szabó 
Emma a nagyváradi képzőből több isme-
rősre is lelt. Vonzódott a nehéz feladatok-
hoz, szívesen vállalta az elsősök oktatását. 
Rendkívüli türelme és az elesettek iránti 
� gyelme miatt felkérték a gyógypedagó-
giai osztály vezetésére, innen ment nyug-
díjba 1982-ben. Ezután unokái mellett 
segített lányainak: Annának és Editnek. 
1998-ban agyi infarktusban meghalt a 
férje. S mert mindennek szabott ideje van 
a Földön: tanítványaiban és utódaiban él 
tovább. Budapesten a Fiumei úti Emlék-
kertben Nánás is elbúcsúzott tőle.

Varga Lajos

Egészségügyi szűrővizsgálattal Egészségügyi szűrővizsgálattal Egészségügyi szűrővizsgálattal Egészségügyi szűrővizsgálattal Egészségügyi szűrővizsgálattal Egészségügyi szűrővizsgálattal 
egybekötött családi délutánegybekötött családi délutánegybekötött családi délutánegybekötött családi délutánegybekötött családi délutánegybekötött családi délután

Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület 
programajánlójaprogramajánlójaprogramajánlója

 Február 13. (péntek) 16.30: Szív dísz 
készítése
 Kreatív Kézműves Klub
 Január 29. (csütörtök) 17.00: Díszdo-

boz készítése
 Február 5. (csütörtök) 17.00: Velencei 

álarc készítése
 Február 12. (csütörtök) 17.00: Valen-

tin napi készülődés
 Egészségügyi szűrővizsgálattal egy-

bekötött családi délután
 2015. január 31. (szombat) 14.00 

CsillagszóróCsillagszóróCsillagszóróCsillagszóróCsillagszóróCsillagszóróCsillagszóróCsillagszóróCsillagszóró
Hagyománynak számít már a Bocskai iskola életében és programjaiban, hogy a 
szeretet ünnepe körül azokra a dolgozókra is időt szánnak, akik már nincsenek 
mindennap közöttük. A program a Csillagszóró nevet kapta, a szervezője-lebonyo-
lítója Csillikné Szólláth Júlia.

köszönthetjük őket. Nagyon sokan elfo-
gadták a meghívásunkat, s aki nem tudott 
eljönni, jelzett nekem távolmaradásának 
okáról. Terveink között szerepel, hogy 
felkeressük őket, s megmutatjuk nekik is 
szeretetünket egy rövid köszöntés erejéig. 
Köszönöm mindazoknak, akik segítették 
ennek a programnak a megvalósulását, hi-
szen elkelt a segítség. Bízom benne, hogy 
jól érezték magukat ezen a délutánon, s 
szívesen jönnek el a jövőben is hozzánk! 

Fekete Andrea

Fotó: Török Zoltán
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Újabb hajdúnánási értékek kerültek be Újabb hajdúnánási értékek kerültek be Újabb hajdúnánási értékek kerültek be 
„a hungarikum piramis” alapszintjére„a hungarikum piramis” alapszintjére„a hungarikum piramis” alapszintjére

Kéki Imre a haj-
dúnánási zenei 
tanulmányok után 
1974-ben végzett 
D e b r e c e n b e n 
a Kodály Zol-

tán Zeneművészeti Szakközépiskolában 
trombita tanszakon. Első munkahelyei 
zenekarok voltak: a Szegedi Szimfóniku-
sok, majd Debrecenben a MÁV Szimfó-
nikusok. Belekóstolt az általános iskolai 
ének-zene tanárságba is. Növendékei kö-
zül sokan úgy emlékeznek rá, amint a táb-
lánál körbevették az ének-tanárbácsijukat, 
és nem akart senki játszani menni, mert 
olyan jólesően, és szeretetteljesen mesélte 
a kottázás rejtelmeit a negyedikeseknek, 
mintha az valami népmese lenne…

Fordulópontot jelentett, amikor a 
Hajdúnánási Állami Zeneiskola trombi-
tatanáraként dolgozhatott tovább, illetve 
amikor 1987-ben a Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Főiskolán megszerezte a trombi-
tatanári végzettséget. Sikeresen működő 
fúvószenekarába mindenki szívesen, és 
hittel járt, mert amellett, hogy ,,jó bulik” 
voltak a próbák és értékes, igényes zené-
ket játszottak, a csapattal való együttmű-
ködést is megtanulhatta az ember, mint-
egy kellemes mellékhatásként. Megyei, 
területi, sőt országos versenyeken is meg-
fordult tanítványaival, többször dobogós 
helyezésekkel térve onnan haza.

A Debreceni Virágkarnevál nyitó kocsi-
ján ülő fanfárosoknak sok éven keresztül ő 
volt a betanítója. Az évtizedek alatt, amíg 
a zeneiskolának, illetve az utódiskoláinak 
a tanáraként, később igazgató-helyettese-

A 2012. évi XXX. törvény, az ún. Hungari-
kum-törvény egész Európában egyedülál-
lónak számít, az országgyűlés egyhangú-
lag fogadta el, s erejénél és szándékainál 
fogva számos lehetőséget biztosít hazánk 
értékőrző szemléletű egyénei, közösségei, 
települései, cégei számára, hogy értékeiket 
elindítsák az ún. hungarikum-piramison 
a települési, majd innen a megyei, tovább 
a kiemelt nemzeti érték rang, végül a hun-

garikum cím elnyeréséért. Nem minden 
helyi érték jut fel a hungarikum piramis 
csúcsára, s nyeri el hungarikum törvényi 
védjegyet, viszont az alsóbb szintekre tör-
ténő besorolás is nagy érdem, hisz � gyel-
met, ismertséget ad, akár turisztikai vonz-
erőt jelenthet az értéket őrzők számára.

A Hungarikum Törvény szerint a 
hungarikum: „…megkülönböztetésre, ki-
emelésre méltó érték, amely a magyarságra 
jellemző tulajdonságával, egyediségével, 
különlegességével, minőségével a magyar-
ság csúcsteljesítménye, amelyet külföldön és 
belföldön egyaránt a magyarság eredménye-
ként, kiemelt értékként tartanak számon, 
védett természeti érték, kiváló nemzeti ter-
mék, amit a Hungarikum Bizottság hunga-
rikummá minősít, és ami a törvény erejénél 
fogva hungarikum.”

Hajdúnánás városa hazánk települései 
közül a legelsők közt döntött úgy, hogy 
aktívan bekapcsolódik a magyar értéktár-
háló gyarapításába, s helyi értékeit „azo-
nosítja, számba veszi”, ezért hozta létre a 
Települési Értéktárat, mely a hungarikum 

piramis legalsó, helyi színterét képezi. 
Városunk Értéktár Bizottságának legutób-
bi ülését 2015. január 14-én tartották 
meg, melyen a következő- Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat által kiválasztott 
értékek pályázati anyaga nyert el a „tele-
pülési érték”rangot: a hajdúnánási Öhön, 
mint jellegzetes hajdúsági pásztorétel, a 
Bocskai-korona hasonmás, a helyi � zető-
eszközként funkcionáló Bocskai Korona és 

a híres hajdúnánási gyógyvíz. A Települési 
Értéktárba történő felvétellel egy időben 
az Értéktár Bizottság indítványozta a fenti 
négy érték továbbajánlását a Hajdú-Bi-
har Megyei Értéktár felé, a hungarikum-
piramis következő szintjére, ahol már a 
Debrecenben működő Megyei Értéktár 
Bizottság dönt majd következő ülésén a 
megyei értékké nyilvánításról és a Magyar 
Értéktár felé történő továbbajánlásról.

A magyar értékek eddig besorolt és 
még ezután feltérképezendő gazdag sora 
egy „dinamikus, változó, fejlődő, organikus 
képződmény”, s Hajdúnánás Városa aktivi-
tásra szeretné bíztatni a lakosságot e téren: 
kérjük, hogy ha méltónak találnak bármi-
lyen helyi értéket, pl. tipikus magyar étel, 
népszokás, természeti kincs, kulturális 
örökség, egészséggel kapcsolatos megol-
dás, ipar vagy műszaki találmány, építé-
szeti alkotás, turisztikai vagy sporttal kap-
csolatos érték, mely értéktári � gyelemre 
méltó lehet, kérem jelezzék, a polghiv@
hajdunanas.hu e-mail címre.

72 éve történt72 éve történt72 éve történt72 éve történt72 éve történt72 éve történt
Idén 72 éve annak hogy a II. Magyar 
Hadsereg részben megsemmisült a doni 
áttörés során. A hadsereget német követe-
lésre, kormányközi egyezmény alapján 
küldték ki az orosz frontra: a németek az 
1941-es villámháború kudarca után csa-
patokat követeltek a szövetségeseiktől a 
következő évre tervezett keleti hadjárat-
hoz. A hadsereg toborzási körzetébe a 
Hajdúság is beletartozott, de sajnos még 
manapság sem tudni, hogy pontosan 
hány hajdúnánási lakos teljesített szolgá-
latot a Don kanyarban, azokban a sors-
döntő hetekben. 

A hadvezetés a hadsereg felfegyverzése 
során arra törekedett, hogy a „rendelke-
zésre álló hadianyag közül … a legjobbat 
kell adni”. Sajnos azonban ez a „legjobb” 
így is elmaradt a korabeli nemzetközi 
színvonaltól, de a közhiedelemmel ellen-
tétben katonáikat nem, „golyófogónak” 
és nem „feláldozni” küldték ki a fontra. 
Ahogy több korabeli hadügyi szakember 
megjegyezte a „A II. Magyar Hadsereg 
sikerrel felvehette volna a harcot bárme-
lyik határos ország haderejével szemben, 

de az orosz kolosszus legyőzésében csakis 
támogató szerepet játszhat. ”

A Donhoz kijutva a németek utasításai 
alapján egy közel. 200 km-es frontszakaszt 
kellett volna biztosítania a magyar hadse-
regnek. Egy ilyen hosszú arcvonal védelme 
ilyen létszámú hadsereggel még jól felsze-
relt csapatok esetén is lehetetlen lett volna. 
Ilyen körülmények között indult meg a 
40. szovjet hadsereg ellentámadása a der-
mesztő mínusz 35–40 fokos hidegben. 
A doni veszteségekről pontos adatok még 
ma sem állnak rendelkezésre. A 2. magyar 
hadsereg mintegy 93 500, más források 
szerint 120 ezer, illetve 148 ezer főt vesz-
tett, az elesettek és a fogságba kerültek 
pontos számát megállapítani nem lehet. 
A doni katasztrófa a magyar hadtörténet 
legnagyobb veresége, idegen földön, ide-
gen érdekekért négyszer annyi ember ve-
szett oda, mint a mohácsi csatában.

Szabó Endre

A Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény a rejtvényfejtők vi-
lágnapja alkalmából versenyt hirdet az általános iskolák alsó- és felső tagozatos 
tanulói számára. A csapatoknak skandináv-, kép- és szórejtvényeket, és egyéb 

logikai feladványokat kell megoldani adott időre. 

A verseny időpontja: 2015 február 6. (péntek) 14 óra
Helyszín: Városi könyvtár gyermekkönyvtára

Rejtvényfejtők Rejtvényfejtők Rejtvényfejtők 
gyermekek gyermekek gyermekek gyermekek gyermekek gyermekek 
fi gyelmébe fi gyelmébe fi gyelmébe fi gyelmébe fi gyelmébe fi gyelmébe 
ajánljukajánljukajánljuk

Mint azt korábbi lapszámunkban már hírül adtuk, a Karácsonyi hangversenyen 
vehette át 40 éves jubileumi jutalmát a nemrég nyugdíjba vonult Skaliczkiné Ilyés 
Mária és Kéki Imre zenetanár.

40 év a pedagógus pályán40 év a pedagógus pályán40 év a pedagógus pályán40 év a pedagógus pályán40 év a pedagógus pályán40 év a pedagógus pályán

ként munkálkodott, gyerekek százait ne-
velte zeneszeretetre, egymás megbecsülé-
sére, tiszteletére, sőt a hajdúdorogi 
trombitások is az ő keze alatt nőnek fel 
évtizedek óta. A zenélést eszközként hasz-
nálva a közösség céljait, és a tanítványai 
személyiségének fejlesztését tartja fontos-
nak. Nem véletlen, hogy számos tanítvá-
nyával a mai napig is tartja a kapcsolatot, 
sőt baráti viszonyt ápol.

Szintén 40 éves jubileumi jutalmát 
vehette át a nemrég nyugdíjba vonuló 
Skaliczkiné Ilyés Mária is Éles Béláné 

tankerületi igazga-
tótól. Pedagógiai 
munkája Balmaz-
újvárosban kezdő-
dött, ahol 2 évig 
tanított, majd az 
egykori 3. sz. Ál-
talános Iskolába 

került, a mai Bocskai iskola Polgári úti 
tagintézményébe, ahol 38 évig dolgozott. 
A tanítói és a napközis munka mellett 
közlekedési versenyekre készítette fel a 
tanulókat, valamint úttörő szerepe volt az 
alsós gyerekek néptánc oktatásában, me-
lyet szakköri keretek között végzett. Az 
általa betanított koreográ� ák bemutatá-
sával több rendezvény színfoltjai is voltak 
tanítványai. Több évig volt a városi Peda-
gógus Énekkar tagja. 2000-ben az iskola 
nevelőtestülete neki ítélte meg a Barcsa-
díjat. Nyugdíjba vonulása alkalmából a 
tantestület és a gyerekek is köszöntötték 
a 40 évet tanító pedagógust.

Mindkettőjük jubileumi elismerésük-
höz szívből gratulálunk!

Fekete Andrea
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 Január 27. (kedd) 17.30: Holocaust 
Áldozatainak Emléknapja – megem-
lékezés és gyertyagyújtás az áldozatok 
emléktáblájánál a Mártírok utcán. 
Megemlékező beszédet mond: Szólláth 
Tibor, Hajdúnánás polgármestere.

 Január 30. (péntek) 18.00: Nánási 
Fonó – néptánc tanítás kicsiknek és 
nagyoknak. Zenél: a Bakator Zenekar. 
Táncoktató: Bistey Attila és Makkai 
Andrea. A belépés díjtalan!

 Február 3. (kedd) 13.00: Filharmó-
niai bérletsorozat: Bartók Béla művei 
Ács Gyula és együttese előadásában. 
Belépődíj: 500 Ft

 Február 11. (szerda) 17.00–18.30: 
Hobby Börze – Szeretettel várunk 
mindenkit, akik érdeklődnek bármely 
gyűjtési terület iránt, cserélnének, vá-
sárolnának, vagy csak szívesen meg-
néznék mások gyűjteményét! Bélyeg, 
képeslap, érme, bankjegy, szalvéta, 
telefonkártya, kártyanaptár, játékok, 
könyvek, képregények, régiségek stb. – 
hozzon el bármit, amit szeretne eladni, 
elcserélni vagy csak bemutatni! A rész-
vétel díjtalan!

 Február 13. (péntek) 10.30: Nektár 
Gyerekszínház: Jégkirálynő. Belépő-
díj: 500 Ft

 Február 13. (péntek) 18.00: Mandala 
Dalszínház: A csúnya lány – kisope-
rett. Belépődíj: 1500 Ft, 1700 Ft.

A hajdúnánási képzőművészeti alko-
tótáborok képeiből nyílt kiállítás február 
11-ig tekinthető meg a művelődési köz-
pont galériájában.

Hajdúnánás Hangja – tehetségkuta-
tó énekverseny felhívás

Jelentkezni lehet bármilyen könnyű-
zenei kategóriába sorolható (pop, rock, 
dance, funky, jazz stb.) zenei alapra tör-
ténő dal énekes előadásával. Minden elő-
adó a fenti kategóriába tartozó két dal el-
éneklésével vehet részt a versenyen. Zenei 
alapot (CD vagy hangszer) mindenkinek 
magának kell biztosítania!

A verseny időpontja: 2015. május 1. 
Helyszíne: Hajdúnánás, Liget, szabad-

téri színpad
A versenyt megelőzően előzsűrizésre 

kerül sor, melynek időpontjáról a jelent-
kezőket értesítjük.

Jelentkezni csak 14 éves kort betöltött 
személyeknek lehet!

A kitöltött jelentkezési lapot a Nánás 
Pro Cultura Nonpro� t Kft. címére kell 
eljuttatni papíralapon vagy elektronikus 
formában. (4080 Hajdúnánás, Köztársa-
ság tér 6., info@nanasvmk.hu) A jelent-
kezési lap kérhető a művelődési központ-
ban, vagy letölthető a www.nanasvmk.hu 
honlapról.

Jelentkezési határidő: 2015. április 19.
A verseny győztese értékes díjban ré-

szesül.

A Kazinczy-díj Alapítvány – Péchy Blanka 
emlékére kuratóriuma a 2014–2015. tan-
évre is meghirdette a Kazinczyról elneve-
zett „Szép Magyar Beszéd” versenyt az ál-
talános iskolák 5–8. évfolyamos, valamint 
az e korosztálynak megfelelő középiskolai 
évfolyamok azon tanulói részére, akik 
még nem nyertek el Kazinczy-jelvényt. 
A mozgalom célja, hogy hozzájáruljon az 
i� úság anyanyelvi neveléséhez, szolgálja a 
beszédkultúra javítását, elmélyítse a tanu-
lókban az anyanyelv tiszteletét és megala-
pozza az iránta való elkötelezettségüket.

Ebben a tanévben a járási (városkör-
nyéki) fordulót a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Hajdúnánási Tanke-
rülete és a Móricz Pál Városi Könyvtár 

Brigitta: 15 éve, 9 éves koromban is-
merkedtem meg a tánc világával. Egyik 
napról a másikra megfogalmazódott ben-
nem, hogy táncra szeretnék járni. Az első 
hirdetés egy akrobatikus Rock and Roll 
kurzus volt, melyre el is mentem és 10 
évig űztem versenyszerűen ezt az akkor 
már sportágat. 

Gábor: Szintén 9 éves koromban is-
merkedtem meg a tánccal. Az iskolai tár-
sastánc csoportba kezdtem el járni, és már 
akkor tudtam, hogy a tánc életemben to-
vábbra is fontos szerepet játszik majd. Így 
lettem később versenytáncos. 
 Meséljetek arról, hogy mit adott/ad 

nektek maga a tánc.
A tánc kiváló önkifejezési forma. Sok 

pozitív dolgot, rengeteg örömöt, élményt, 
barátokat és egy egész életformát kaptunk 
a tánctól. 
 Mi által döntötettek úgy, hogy táncta-

nárok lesztek, illetve mióta vagytok táncta-
nárok?

Annyi élményt kaptunk már a táncos 
világtól, hogy ezt szeretnénk átadni olyan 

Az egyik legismertebb 
hajdúnánási ember től 
vettünk végső búcsút.
A Béke Tsz-ből, az 
állategészségügyből, 
utcáról és földek-
ről, színpadokról, 
jó híréről, hangjáról 

ismerték, szerették. Korára kérdezve el-
bizonytalanított bennünket mozgalmas 
élete, életkedve, egészséges humora. Csak 
felnőtt, pedagógus gyerekei adtak jeleket 
a múló időről.

A kultúra önkéntesei 1976-ban ismer-
ték meg a Hajdúhadházról érkező Veres-
házaspárt. Egymás után kopogtattak be 
a Pávakör, a lakodalmas, a városi kórus 
próbatermeibe. Kellemes hangjukkal, 
nyílt és őszinte magatartásukkal könnyen 
beilleszkedtek a művészetek, hagyomá-
nyok ápolásába, a tanulás és továbbadás 
hosszú folyamatába. Sándor kivételes 
basszus-bariton hangjára szólam épülhe-
tett, emberi magatartása magával ragadta 
környezetét, a közösség egészét. Őszinte 
szóval, nyomatékkal beszélt, szemtől-
szembe, mindig jobbító szándékkal. Ha-
tártalan emberszeretete határozta meg 
mondandójának aranyfedezetét. Csip-
kelődő humora egyszer sem csapott át 
maró gúnyba, nem sértett, nem bántott 
meg senkit. A közönségtől jövő hangokat 
közös sikerünknek tekintette, elhárította 
a szembe-dícséretet. Gyakran munkából 
jövet látogatta a próbákat, fáradhatatlanul 
tanult, gyönyörködött korok zenéjében, 
szépségkínálataiban. Egy idő után – so-
kunk biztatására – önállóan is színpadra 
lépett, tehetséggel helytállt. Néhány éve 
a hivatásos előadóművészek táborába 

sorolták. Önkéntes csapatait ekkor sem 
hagyta el, erős kötődéseit nem tagadta 
meg. Nyugdíjasként a Hajdú Bokréta 
Hagyományőrző Csoportjának vezetését, 
országos hírű aratóversenyét rendezését is 
felvállalta. Erőtartalékai kimeríthetetlen-
nek tűntek.

Alattomos betegségére kezdetben alig 
� gyelt oda. Tervezett, fellépett, próbált, 
tréfált. Torkából, lelkéből egymás után 
jöttek elő szebbnél-szebb dallamok; nó-
ták, klasszikusok, népdalok, elfelejtett 
melódiák. Elismerő tapsok után vért ad-
tak Hajdúnánásról, a megyéből, a nyu-
gati határszélről is. Köszönő szavakkal. 
Mosollyal hárította el a sajnálkozásunkat, 
visszatérését tervezgette. Kistraktorán át-
alakították a sebességváltót, hogy ampu-
tált lábát helyettesíthesse. Betegkocsijával 
begördült még egy-egy próbára, színpa-
dokra is. „Milyen jó, hogy együtt vagyunk!” 
– jegyezte meg az elmúlt nyáron, utolsó 
fellépésünk előtt. Feleségével énekelt: 
„Hogy repüljek én véled, hisz nem vagyok 
madár / Nincs szárnyam, kék egekbe nem 
vihetlek ám!”

Karban kísértük, titkon könnyeztük 
néhányan, öreg nyugdíjasok. Hangja szár-
nyalt még megcsonkított, beteg testéből 
is. A december eleji nyirkos, ködös télben 
már tompán, fakón szólalt, köszöntött…

Nem lesz több, közös új évünk, dalunk 
és élményünk.

„Te nyomorúságos, hatalmas,
…Te halálban is diadalmas
Utód az Isten örökén!”

A Te erős hiteddel kellene élnünk és 
halnunk: Nyugodj békében!

Sebestyén Miklós

Veres Sándor haláláraVeres Sándor haláláraVeres Sándor haláláraVeres Sándor haláláraVeres Sándor haláláraVeres Sándor haláláraVeres Sándor haláláraVeres Sándor haláláraVeres Sándor haláláraVeres Sándor haláláraVeres Sándor haláláraVeres Sándor halálára A Kéky Lajos Városi Művelődési A Kéky Lajos Városi Művelődési A Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ programajánlójaKözpont programajánlójaKözpont programajánlója

Salsa & Latin Salsa & Latin Salsa & Latin Salsa & Latin Salsa & Latin Salsa & Latin Salsa & Latin Salsa & Latin Salsa & Latin 
Megkértem a Latin Dance Studio táncta-
nárait, Brigittát és Gábort, meséljenek ar-
ról, náluk hogyan kezdődött a tánc. embereknek, akik még nem ismerik ezt az 

érzést és ezt az életformát. (Brigitta 3 éve, 
Gábor 6 éve tanít.)

Sajnos nehezen lehet az embereket 
elcsábítani Latin táncra, több ok miatt 
is. pl. nincsen párja, nincs ritmus érzé-
ke, fél belevágni, mert cikinek tartja.

Mindig hangsúlyozzuk: NEM kell pár-
ban jönni, hiszen a táncórán lehet ismer-
kedni. Nincs ritmusérzék! Honnan tudja? 
Próbálta már? De még ha így is van, azért 
jöjjön el és próbálja ki. Az órán senki sem 
pro�  táncosként kezd, hiszen ezért jönnek 
táncolni tanulni. Cikinek tartja? Nem 
tarthat cikinek valamit, amit még sosem 
próbált. Azok a � úk, akik ezt cikinek tart-
ják, nem is tudják, hogy mekkora csáberő 
ez egy hölgy számára. 
 Közeljövőben várható új csoport? 
Természetesen igen! Sok szeretettel 

várunk minden kedves táncolni vágyót 
egy INGYENES bemutató órára 2015. 
február 4-én 18.00-kor a Hajdúnánási 
Gyöngyszem Szabadidő Központban. 
(Irányi út 14.)

Varga Anett

Járási „Szép magyar beszéd” verseny Járási „Szép magyar beszéd” verseny Járási „Szép magyar beszéd” verseny 
Hajdúnánáson Hajdúnánáson Hajdúnánáson 

és Helytörténeti Gyűjtemény közösen 
szervezi meg.

A verseny időpontja: 2015. február 5. 
(csütörtök) 14 óra. Helyszíne: Móricz Pál 
Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjte-
mény Hajdúnánás, Bocskai u. 12–14.

A tavalyi városi versenyen a 7–8. osz-
tályosok korcsoportjában I. helyezett lett 
Ötvös Viktória, a Bocskai István Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Baross úti feladatellátási helyének 8. osz-
tályos tanulója. Ő képviselte városunkat a 
regionális fordulóban Kisújszálláson, ahol 
átvette a városi fordulóban kiérdemelt 
Kazinczy emlékérem bronz fokozatát.

Buczkó József 
intézményvezető

Múzeumpedagógiai foglalkozás Múzeumpedagógiai foglalkozás Múzeumpedagógiai foglalkozás 
a Helytörténeti Gyűjteménybena Helytörténeti Gyűjteménybena Helytörténeti Gyűjteményben
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Várjuk önöket TÉLI pénztárunknál!  Nyitva tartás: H–Cs: 8.00–19.00, P–V: 8.00–20.00

2015-ben is szeretettel várjuk 
kedves vendégeinket új szolgáltatásainkkal! 
 Csokoládé masszás: 30 perc–2500 Ft, 50 perc–4000 Ft

 Lávaköves masszás: 30 perc–2500 Ft, 50 perc–4000 Ft

 Talpmasszás: 40 perc–2500 Ft

 SPA-Pedikûr

 Idôpont kérésére személyesen a pénztárnál vagy 

 a 06/52 381 858 –as telefonszámon van lehetôség!

 ACU-TAPE (fájdalomcsillapítás természetesen): 1500 Ft/alkalom

NAGY SÁNDORNÉ
született: Kovács Mária

volt Hajdúnánás, Mátyás király u. 
59. sz. alatti lakos halálának 

1. évfordulójára.

Megemlékezés

„Úgy mentél el, ahogy éltél, 
csendesen és szerényen.

Drága lelked nyugodjék békében!
Csak az hal, meg akit elfelednek,
Örökké él akit igazán szeretnek.”

Fájó szívvel emlékezik. 
Férje és gyermekei

NAGY SÁNDORNÉ

Ezúton kérünk elnézést
Horváth József és Csegöldi Miklós családjától.

A Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.
műköves részlege vállalja:

• komplett egyszemélyes síremlék gyártását 
akciós 130 000 Ft +áfa áron 

(a betűvésést az ár nem tartalmazza)
• síremlékek helyreállítását, kiemelését 

• járda készítését 
• sírhely gondozását 
• síremlék tisztítását.

Bocskai Koronával történő fi zetés esetén 5% kedvezmény!
Érd.: Hajdúnánás, Liliom u. 1. (temetkezési iroda), 

vagy a 06-30-319-0492-es telefonszámon.

BÓZSÁR LÁSZLÓNÉ 
CSUJA MÁRTA

halálának 5. évfordulójára.
Soha el nem múló szeretettel: 

Lánya, férje és családja

Megemlékezés

BÓZSÁR LÁSZLÓNÉ 

„Emlékké lettek a boldog évek,
Hiába keresünk, nem találunk Téged!

Miért múlik el minden, ami szép?
Miért fáj a szívünk az elmúlt tegnapért?

Miért nem lehet örök a ma?
Hisz akkor nem kellett volna elválnunk soha!

Most tied a csend, a nyugalom,
Miénk a könny, a bánat és a fájdalom!”

CSEGÖLDI MIKLÓS
volt hajdúnánási lakos

70. születésnapjának évfordulója 
alkalmából

Megemlékezés

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

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

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

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

HORVÁTH JÓZSEF
volt Hajdúnánás, 

Nyíregyházi u. 62. sz. alatti lakos 
halálának 32. évfordulójára. 

„Köszönjük, hogy éltél, s minket szerettél.
Nem hagytál el minket, csak álmodni mentél.

Szívünkben itt él
emléked mindörökké.”

A gyászoló család

HORVÁTH JÓZSEFNÉ 
született Ónodi Zsuzsánna 

volt Hajdúnánás, 
Nyíregyházi út 62. sz. alatti lakos

MegemlékezésKöszönetnyilvánítás Köszönetnyilvánítás 

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek és bánatunkban

részvéttel osztoztak.
„A múltba visszanézve valami fáj,

valakit keresünk aki nincs már.
Csak az idő múlik, feledni nem lehet,

szívünkben örök a fájdalom
és a szeretet.”

Lányai, Vejei, Unokái, Dédunokáik
és családjaik

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik

Dekorinfo Reklámiroda · 4087 Hajdúnánás, Ady E. krt. 35. sz. · Tel.: 06-30/442-3006 · E-mail: info@dekorinfo.net
Minden alkalomra fényképes egyedi ajándékok! Névnap, Születésnap, Anyák napja, Mikulás, Karácsony! 

Ajándéktárgyakra saját egyedi fényképeket, feliratokat készítünk! Csak egy fotót hozz magaddal!!!

neteetettDDe Dekorinfo Reklámiroda
4087 Hajdúnánás, Ady E. krt. 35. sz.

Tel. 06-30/442-3006
E-mail: info@dekorinfo.net

Valentin-napi
AKCIÓK!

Ajándéktárgyakra
saját egyedi fényképeket,

feliratokat készítünk!
Csak egy fotót hozz magaddal!

Dekorinfo Reklámiroda · 4087 Hajdúnánás, Ady E. krt. 35. sz. · Tel.: 06-30/442-3006 · E-mail: info@dekorinfo.net
Minden alkalomra fényképes egyedi ajándékok! Névnap, Születésnap, Anyák napja, Mikulás, Karácsony! 

Ajándéktárgyakra saját egyedi fényképeket, feliratokat készítünk! Csak egy fotót hozz magaddal!!!

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

Hajdúnánás, Dorogi út 2. 1. emelet 2.
E-mail: nanaspc2013@gmail.com
Telefonszám: 06-70/358-5891
Weboldal: www.nanaspc.hu

kiegészítőkkel várjuk önöket üzletünkbe!
Teljes körű számítástechnikai szerviz,
karbantartás és vírusirtás! 

2014. | 12. | 30.

Hajdúsági Vidék- és Területfejlesztési Szövetség

SAJTÓKÖZLEMÉNY
MULTIFUNKCIONÁLIS KÖZMŰVELŐDÉSI 
FEJLESZTÉSEKET SZOLGÁLÓ KÖZÖSSÉGI 
PROGRAMOK, ÚJ TANULÁSI FORMÁK KIALAKÍTÁSA 
A HAJDÚNÁNÁS-TEDEJI IKSZT-BEN

A Széchenyi 2020 program keretében az elmúlt másfél évben a Hajdúnánás-Tede-
jen működő Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér multifunkcionális közművelődési 
fejlesztéseket szolgáló közösségi programokat, új tanulási formák kialakulását elő-
segítő foglalkozásokat bonyolított le közel öt millió forint európai uniós támogatás 
felhasználásával.

A Hajdúsági Vidék- és Területfejlesztési Szövetség, mint az Integrált Közösségi és Szol-
gáltató Tér (röviden: IKSZT) cím birtokosa és üzemeltetője 2013 tavaszán nyújtott be pá-
lyázatot multifunkcionális közművelődési fejlesztéseket szolgáló közösségi programok, 
együttműködések, új tanulási formák kialakulásának elősegítésére.

A pályázat célja az volt, hogy az IKSZT helyszínéül szolgáló teljesen felújított Hajdúnánás-
Tedeji volt általános iskola főépületében az indulás óta meglévő alapszolgáltatásokon túl 
minél változatosabb, a település lakosainak igényei szerint kialakított tanfolyamokat és 
foglalkozásokat tudjon biztosítani.

A megvalósított programok keretében a helyi gyermekek számára felzárkóztató foglalkoz-
tatásokat tartunk, oktatásokat szervezünk a logopédia, sport, készség- és képességfej-
lesztés, angol nyelvtanulás különböző területein. Felnőtt csoportjaink számára hiánypótló 
nyelvi és számítástechnikai ismereteket nyújtó tanfolyamokat indítottunk illetve az olvasás 
kultúrájának népszerűsítése is eredményesen zajlott.

Az elmúlt másfél év tapasztalatai alapján elmondható, hogy a Tedeji lakosok lelkesen és 
nagy számban kapcsolódtak be foglalkozásainkba melyek hiánypótló jellegűek voltak. Az 
informális és nonformális tanulási alkalmak száma meghaladta a négyszázat, foglalko-
zásainkon pedig több mint kétszáz ember vett részt! A képzéssorozat során örömmel ta-
pasztaltuk, hogy míg alapszolgáltatásaink megkönnyítik a helyi lakosság mindennapjait, 
programjainknak sikerül változatosságot, színt vinni a Tedeji közösség életébe, hogy ilyen 
módon az IKSZT a település kulturális és szellemi fejlődésének motorja és középpontja 
legyen.

A megvalósult foglalkozásainknak köszönhetően a környező települések lakosai is megis-
merték a Hajdúnánás-Tedeji IKSZT-t, számos civil szervezettel és gazdasági társasággal 
sikerült jó partneri viszonyt kialakítanunk és a jövőben közösen tervezzük hasonló fejlesz-
tések megvalósítását.

A Hajdúsági Vidék- és Területfejlesztési Szövetség a TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0190 azo-
nosítószámú projekt keretében 4 999 337 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

További inform áció kérhető:

Gál Gergely, elnök
+36 52 570 334
Hajdúsági Vidék- és Területfejlesztési Szövetség
4085 Hajdúnánás-Tedej, Fő út 9.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

2015. | 01. | 21.

Móricz Pál VÁROSI KÖNYVTÁR 
és Helytörténeti Gyűjtemény

SAJTÓKÖZLEMÉNY
TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0026 „KÉPZÉSEKKEL 
A KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKÉT – KÖNYVTÁRAK 
ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZEFOGÁSA 
HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN”

Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghir-
detett Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében 
(TÁMOP-3.2.12-12/1) pályázaton a Méliusz Juhász Péter Könyvtár által vezetett kon-
zorcium 27 630 852 Ft, egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt a 
következő tagok összefogásának eredményeképpen valósul meg:  Méliusz Juhász 
Péter Könyvtár, Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár, Móricz Pál Váro-
si Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény, Kaba Város Önkormányzata és Derecske 
Város Önkormányzata. Ebből a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjte-
mény 4 273 545 Ft támogatásban részesül.

A projekt célja: A humánerőforrás fejlesztése révén az intézményekben dolgozó kulturális 
szakemberek alkalmassá váljanak az új tanulási formák alkalmazására és terjesztésére a 
gyermek- és ifjúsági korosztály, valamint a hátrányos helyzetű csoportok körében. Az élet-
hosszig tartó tanulást segítő szolgáltatások számának növelése, a látogatottság, valamint 
a formális oktatás hatékonyságának növelése a meglévő szolgáltatások fejlesztésével és 
új szolgáltatások bevezetésével. 

A projekt célcsoportja: Az intézmény öt dolgozója a következő képzéseken vett részt: 

Digitális könyvtárak létrehozása 
Digitális írástudástól az információs műveltségig
Hatékony kommunikáció a könyvtáros hivatásban
Webes kompetenciák a könyvtáros szakmában
Kulturális és közhasznú internetes tartalmak megjelenítése könyvtári környezetben
Fejlesztő biblioterápia alkalmazásának lehetőségei a gyerekkönyvtári munkában
Pályázati szakértő és minősített pályázatíró képzés
Múzeumi kommunikáció az oktatás szolgálatában
Szórakoztatva tanulni, tanulva szórakozni – Projektmódszer a múzeumpedagógiában
Múzeumi vezetői ismeretek

A projekt megvalósításának időtartama: 2013. január 1. – 2015. március 15.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfi nanszírozásával 
valósul meg.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

Korona Patika

Neo Citran belsőleges por 14 db 2310 Ft 2015 Ft
Cetebe 500 mg retard kemény kapszula 120 db 4164Ft 2990 Ft
Tantum Verde menta 3 mg szopogató tbl. 20 db 1598 Ft 1335 Ft

Az akció 2015.01.31.-ig érvényes!
Bocskai Korona elfogadóhely! 

www.szimpatika.hu
Boltunk szombaton 8–12-ig nyitva tart

Hajdúnánáson az Ady E. Krt. 2. emeletén 
2 szobás lakás eladó!

Irányár: 5 000 000 Ft  Tel.: 06-30/943-0005

Fék nélküli nagy teher utánfutó műszaki vizsgával eladó!
Tel.: 06-52/383-301

Macska ivartalanítási 

AKCIÓ
február és március hónapban!

Bővebb információ: 
www.nanasiallatorvos.hu oldalon, 

vagy személyesen az Irányi u. 23. alatti 
Állatorvosi rendelőben

Macska ivartalanítási 

február és március 

TÁJÉKOZTATÁS
A Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörté-
neti Gyűjtemény tájékoztatja látogatóit,
hogy az intézmény a Kormányhivatalban

történő átalakítási munkák miatt
2015. február 9. - február 20. között

zárva tart.
Ezen időszak alatt

a könyvtár szolgáltatásai szünetelnek. 
Megértésüket köszönjük.

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

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

A természetes élőhelyek rohamos csökke-
nése fakitermelés, vegyszerek használata, 
mocsarak lecsapolása egyre csökkenti ma-
daraink számát. Így a még fellelhető fajo-
kat őriznünk, védenünk kell. Gyermeke-
ink ma az internet, a televízió világában 
elszakadnak a természettől, így nagyon 
kevés személyes élményt szereznek példá-
ul kedves, szép madarak megcsodálásáról, 
kevés madárdalt hallanak. Úgy érezzük, 
hogy már a legkisebb korosztály érdeklő-
dését is fel lehet kelteni, � gyelmüket rá-
irányítani a természet szeretetére, tisztele-
tére és arra, hogy mit is tehetünk a 
megóvása érdekében. Egy egész hetet vá-
lasztottunk arra, hogy ebben a témában 
kellően elmélyüljünk. A magyarság nép-
művészetében a madárábrázolás, népdala-
inkban a madaras énekek, népmeséink-
ben a madáralakok szimbólumai mindig 
kulcsfontosságú szerepet kapnak. Ezekből 
válogattunk kiscsoportosaink részére. 
Hallgattak felvételről madárcsiripelést, 

ábrázolhatták, színezhették a madárképe-
ket, meg� gyelve előzetesen könyvekből a 
tollazatukat. Készíttetünk dekorációt a 
csoportszobába. Utánoztuk repülésüket, 
hangjukat. Általa fejlődött szókincsük, 
értelmi képességük, alakult természet sze-
retetük. A gyerekeknek felhívtuk a � gyel-
mét a téli időjárás miatti teendőinkre is. 
Köszönjük a szülők felajánlásait: magok, 
sótlan szalonna, dió, napraforgó… stb. 
Minden gyerek akart valamit tenni a ma-
dáretetőbe. A természet iránti érzelmi kö-
tődésükkel, a természetvédelem megala-
pozásával, sok-sok élménynyújtással úgy 
gondolom valamilyen szinten sikerült el-
ültetni gyermekeinkben a pozitív viszo-
nyulást környezetükhöz. Úgy gondolom 
szükséges már a legkisebbeknek is tudnia 
erről, hiszen védeni felnőtt fejjel csak azt 
fogják, amit korábban megismertek és 
megszerettek.

Kelemenné Ilyés Judit
Óvodapedagógus

Besenderedtem kedvenc bevásárló köz-
pontomba s drága bevásárló kocsimmal – 
minimum száz forintot ér a benne lévő 
érme miatt – önfeledten szörföztem a so-
rok között vigyázva, hogy a nejem által 
kezembe nyomott bevásárló listát ki ne 
ejtsem a kezemből. Az egyik sor végén – a 
pékáruknál – leparkoltam egy percre s tu-
dálékosan vizsgálni kezdtem listámat, mi-
kor rám köszönt Ő.
 Csókolom!
Négy éves forma gyönyörű, szép nagy 

szemű kislány mosolygott felém egy ko-
csiban az erre a célra kialakított ülőhe-
lyen, miközben anyukája bent a sorban, a 
paprikakrémeknél vizsgálódott az egyik 
áru összetevőin.
 Szia! – válaszoltam s gondoltam vége 

is az eszmecserének, mikor ő hangosan ezt 
kiáltotta:
 Anya! Köszöntem a bácsinak.
 Ügyes vagy kicsim! – válaszolta a 

mama miközben le sem vette a szemét az 
egyik paprikás tubusról. Azt hittem ezzel 
befejeződött, s kiválaszthatom a listámon 
szereplő pékárut, mikor ő így folytatta:
 Mi volt a jeled az óvodában?
 Szilva – vágtam rá azonnal, s kicsit 

körbe néztem, hogy hallja e valaki milyen 
felkészült vagyok, majd feltettem én is egy 
igazi felnőttekhez méltó kérdést. 
 És a tied mi?
 Pillangó – válaszolta büszkén, s ekkor 

jött tőle a hidegzuhannyal felérő kérdés.

 Vettél WC papírt?
Kocsimba pillantva láttam, hogy az ap-

róság, sok más között észrevett legfelül 
egy soktekercses toalett papír csomagot.
 Igen – válaszoltam, s már indultam is 

volna tovább, mikor a csöppség kicsit 
szemrehányóan kikerekedett szemekkel 
azt kérdezte: ‒ Nincs otthon WC papíro-
tok?
 Nincs – válaszoltam kicsit kelletle-

nül. Most magyarázzam el neki, hogy van 
még néhány, de a jövőre is kell gondolni, 
meg mit tudom én, mikor jött a második 
hideg zuhany.
 Anya! A bácsinak nincs otthon WC 

papírja – kiáltotta, hogy szinte az egész 
áruház zengett.

Nos ennél a pontnál kezdtem el keresni 
a menekülési útvonalat, mikor ő még rá 
tett egy lapáttal.
 Akkor most már lesz otthon WC pa-

pírotok?
Szerencsére az anyuka még mindig a 

paprikakrémet vizsgálta, így hát kihasz-
nálva az alkalmat gyorsan „elkocsikáztam” 
– hónom alatt egy kenyérrel – a követke-
ző sorba hálát adva a sorsnak, hogy vi-
szonylag jól jöttem ki a dologból. A pénz-
tárnál azonban mikor � zettem – már 
megnyugodva – a mellettem lévő sorból 
egyszer csak felhangzott a már ismerős 
csacsogó hang.
 Anya! Itt van a WC papíros bácsi!

Kócsi Imre

KócsiSztori: GyerekszájKócsiSztori: GyerekszájKócsiSztori: GyerekszájKócsiSztori: GyerekszájKócsiSztori: GyerekszájKócsiSztori: Gyerekszáj

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonpro� t Kft. (FSZK) 
és az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) 2014-ben FOF2014 kódszámú 
pályázati programot hirdetett meg. A Fogyatékos személyek helyi, regionális és orszá-
gos szervezeteinek működési és szakmai programjait kívánta támogatni.
A program célja állami támogatásokkal biztosítani a fogyatékos személyek szerveze-
tei számára életminőséget javító szolgáltatások folyamatos működtetését, támogatást 
nyújtani a fogyatékos személyeket tömörítő és/vagy segítő szervezetek munkájához.
Erre a kiírt programra pályázott a Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon által 
1996-ban létrehozott „A Hajdúnánási Pszichiátriai és Értelmi Fogyatékosok Ott-
hona Lakóiért” Alapítvány. 
Az FOF2014/77 kódszámú, „Velünk teljes a világ” című pályázat: Integrált és 
egyenlő esélyű hozzáférést biztosító kulturális, művészeti, szabadidős és sportprogra-
mok megrendezését vállalta fel. Az Alapítvány 2 450 000 Ft-ot vissza nem térítendő 
támogatást nyert a pályázat megvalósítására. 
A program során 5 rendezvény kerül megvalósításra a következő területeken: kép-
zőművészet, előadóművészet, sport, hagyományőrzés, érzékenyítő program. Ezek ke-
retében a Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon fogyatékos ellátottjai és a város 
lakossága – integrált keretek között – közösen vesznek részt.

„A Hajdúnánási Pszichiátriai és Értelmi Fogyatékosok Otthona Lakóiért” Alapítvány
4080 Hajdúnánás, Magyar u. 46. Tel.: 06-20/224-8607

E-mail: hnialapitvany@hotmail.com

SAJTÓKÖZLEMÉNY
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